
Jau gandrīz gadu Priekuļu
novadā, Priekuļu novada do-
mes ēkas pirmajā stāvā dar-
bojas Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas
centrs (VPVKAC), kur ikvie-
nam novada iedzīvotājam ir 
iespēja vienuviet saņemts sev nepieciešamos pakalpojumus 
un konsultācijas no pašvaldības un deviņām valsts iestādēm 
– Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta dienesta, 
Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Uzņēmuma reģistra, Valsts ieņēmuma
dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts 
zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas.

No 2017. gada 29. decembra, kad Priekuļu novada 
Valsts un pašvaldības vienotais pakalpojumu centrs tika 
atklāts, līdz 2018. gada 18. decembrim kopā sniegti 650 
pakalpojumi.

Pieprasītākie Priekuļu novada VPVKAC pakalpojumi
ir bijuši pašvaldības pakalpojumi – apmēram 40% no 
visiem sniegtajiem pakalpojumiem. Ievērojamu daļu no 
tiem sastāda iesniegumi par Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu.

No valsts iestāžu pakalpojumiem pieprasītākie bijuši 
Valsts ieņēmuma dienesta (VID) pakalpojumi. Kopā
sniegti 243 VID pakalpojumi un konsultācijas, tai skaitā 
106 Gada ienākumu deklarācijas papīra formā un 118 
konsultācijas elektronisko Gada ienākumu deklarāciju
aizpildīšanā un iesniegšanā.

Otri pieprasītākie bija Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) pakalpojumi – slimības pabalsta, ap-
bedīšanas pabalsta pieprasīšanai. Kopā saņemti 84 VSAA 
iesniegumi un sniegtas 18 konsultācijas par VSAA iesnie-
gumu aizpildīšanu portālā www.latvija.lv. Klienti izman-
tojuši iespēju iesniegt Bērna piedzimšanas un kopšanas 
pabalstu pieprasījumu, Ģimenes valsts pabalsta, Paternitātes 
un vecāku pabalsta pieprasījumu. Saņemti iesniegumi arī 
par Vecuma pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto pensijas 
kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas 
un 5 iesniegumi par Vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra 
laulātajam (pensionāram) piešķiršanu.

Ar nākamo gadu iedzīvotājiem būs iespēja izveidot 
oficiālu elektronisko adresi jeb e-adresi, kas būs digitālā 
pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.
latvija.lv, un nodrošinās iespēju valsts iestādēm veidot
saraksti ar iedzīvotājiem un juridiskajām privātpersonām 
(komersantiem, biedrībām, u.c.) elektroniski.

Līdzīgi kā tagad, kad katram iedzīvotājam ir dekla-
rētās dzīvesvietas adrese, uz kurieni valsts iestādes sūta 
ziņojumus, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus u.c. 
papīra formā, tā no 2019. gada 2. janvāra ikvienam iedzī-
votājam būs iespēja izveidot savu e-adresi un aktivizēt 
e-adreses kontu. Ar šo darbību iedzīvotājs paziņo, ka
saziņu ar valsts iestādēm turpmāk vēlas organizēt tikai 
elektroniskā veidā (e-adresē), līdz ar to valsts iestādēm būs 
pienākums visu korespondenci (gan papīrā sūtīto, gan citās
informācijas sistēmās esošo) sūtīt uz aktivizēto e-adresi.

Lai sāktu lietot (izveidotu) e-adresi, ir jāpieslēdzas 
portālam latvija.lv izmantojot eID vai e-parakstu un jā-
piesakās tās izveidei izmantojot tam paredzētu speciālu 
formu. Savai e-adresei vari piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā 
“Mana darba vieta” (lapas augšējā labajā stūrī). Sadaļai 
un e-adreses kontam var pieslēgties, izmantojot eID vai 
e-parakstu. Palīdzību e-adreses aktivizēšanai iespējams 
saņemt arī Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā.

Svarīgi zināt arī par valsts veselības sociālo apdroši-
nāšanu, kas tiks ieviesta no 2019. gada 1. janvāra. Latvijā 
valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pa-
mata un pilnā “groza” pakalpojumos.

Pilnā “groza” pakalpojumu klāsts būs pieejams iedzī-
votājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdrošināti, balstoties uz 
kādu no šiem statusiem:

• iedzīvotājs ir legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās 
apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;

• iedzīvotājs atbilst kādai no 21 sociāli mazaizsargāto 
iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina valsts (bērni; 
pensionāri, kuri saņem Latvijas
Republikas pensiju; Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā reģistrējušies 
bezdarbnieki u.c.);

• iedzīvotājs veic brīvprātīgās vese-
lības apdrošināšanas iemaksas.

Apdrošinātiem iedzīvotājiem būs ievērojami plašāks 
veselības aprūpes piedāvājums papildus pamata “grozā” 
ietilpstošajam – speciālistu konsultācijas, plaši diagnos-
tiskie un laboratoriskie izmeklējumi, plānveida ārstniecība
slimnīcā, valsts kompensējamās zāles, medicīniskā reha-
bilitācija u.c.

Savukārt iedzīvotāji, kuri no 2019. gada 1. janvāra ne-
būs apdrošināti, būs tiesīgi saņemt medicīnas pakalpoju-
mu pamata “grozu” – neatliekamo medicīnisko palīdzību 
(Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu 
uzņemšanas nodaļas, steidzamās medicīniskās palīdzības 
punkti, slimnīcu stacionāri), ģimenes ārsta sniegto aprūpi, 
diagnostiskos izmeklējumus, kas veikti ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu, infekcijas 
slimību ārstēšanu u.c.

Līdz 2018. gada decembra beigām noskaidrot savu 
apdrošināšanas statusu un to, vai pilnā “groza” medicīnas 
pakalpojumu saņemšanai iedzīvotājam ir jāveic veselības
apdrošināšanas iemaksas var izdarīt aizpildot tiešsaistes 
testu interneta vietnē www.apdrosinaties.lv. Pārliecināties, 
vai darba devējs ir veicis personas sociālās apdrošināšanas 
iemaksas, var portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā 
“Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un 
apdrošināšanas periodiem” vai vēršoties  Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā . No 2019. gada janvāra sīkāku 
informāciju par savu veselības apdrošināšanas statusu 
varēs pārbaudīt autentificējoties portālā E-veselība. Ja ne-
pieciešama palīdzība informācijas iegūšanā, ņemot līdz 
savus autentifikācijas rīkus, to iespējams paveikt, griežoties
pie Priekuļu novada VPVKAC speciālistēm.

Lai Jums veiksmīgs un izdevies 
nākamais 2019.gads!

Klientu apkalpošanas speciālistes
Ieva Fogele un Elīna Tilaka

Priekuļu novada Valsts 
un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas 

centra atskats uz 
paveikto un jaunumi 

nākošā gadā

VPVKAC sniegto pakalpojumu un konsultāciju
apkopojums 2018.gadā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 37.38%

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 15.69%

Lauksaimniecības datu centrs (LDC) 0.46%

Lauku atbalsta dienests (LAD) 0.62%

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) 0.92%

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 0.15%

Uzņēmuma reģistrs (UR) 0.31%

Valsts zemes dienests (VZD) 0.62%

Konsultācijas VPVKAC 3.54%

Pašvaldības pakalpojumi 40.31%

Šajā baltajā klusumā – brīdi stāt, 
Pavērties zvaigznēs un padomāt. 
Šai baltajā klusumā iespējams viss, 
Kas vēl nav bijis un noticis…

Priecīgus, sniegbaltus un mīlestības 
pilnus Ziemassvētkus!

Drosmi un spēju īstenot vispārdrošākos 
sapņus Jaunajā 2019. gadā!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone



Nolemts:
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Ētikas kodeksu;
• Nodot atsavināšanai izsolei Priekuļu novada pašvaldības 
kustamo mantu – automašīna Opel Omega Caravan, ar 
reģistrācijas Nr.EZ567 un apstiprināt kustamas mantas 
izsoles noteikumus;
• Atjaunot Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
pirts ēku. Pirts ēkas atjaunošanas darbus iekļaut 2019.gada 
budžetā.
• Atbalstīt Cēsu kauju piemiņas vietu Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma
vietu ar nosaukumu “Cēsu kaujas piemiņas vieta Liepā”.
• Divām būvēm uz zemes vienības Liepas pagastā piešķirt 
adresi.
• Nekustamajā īpašumā “Dīķmalas”, Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov., ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4264 003 0359 apstiprināt zemes lietošanas 
mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru lī-
nijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko  
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,  
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
• atsavināt pašvaldībai piederošos 5 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 005 0070  ½  domājamās  daļas,  
ar  nosaukumu  “Strazdiņi”,  Priekuļu  pag.,  Priekuļu  nov., 
iznomāšanu;
• Pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264  
001 0265, ar nosaukumu “Ozoliņi”, Mārsnēnu pag., Priekuļu
nov. nomas līguma termiņu;
• Iznomāt neapdzīvojamās telpas “Aptiekā”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., ārsta palīga pakalpojumu 
sniegšanai Mārsnēnu pagasta iedzīvotājiem uz iepriekš 
noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
• Apstiprināt precizētos kadastra datus (formu F11)  nekus-
tamajam īpašumam “Pāvila Rozīša iela 4”, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa, kas at-
rodas Priekuļu novada Liepas pag., Liepā, Pāvila Rozīša 
ielā 7, izīrēšanu.
• Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai no-
mas objekta “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, nomnieka noskaidrošanai rīkot mutisku 
izsoli. Apstiprināt nomas objekta “Gaismas”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, nomas tiesību izsoles 
noteikumus.
• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā  
īpašuma Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  
zemes vienības daļai 0,28 ha platībā no – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
• Reģistrēt 2 personas personu Priekuļu novada pašvaldī-
bas Palīdzības reģistrā;

• Atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu novada paš-
valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palī-
dzības reģistrā.
• Piekrist  elektroapgādes  pieslēguma  izbūvei  iznomātajai  
nedzīvojamai ēkai “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0193 004, 
atbilstoši būvniecības likumdošanas regulējumos noteik-
tajai kārtībai;
• Iznomāt ēku, būvju īpašniekam zemes vienību, kas at-
rodas Jāņkalna ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā.
• Piešķirt finansējumu Liepas kultūras nama līnijdeju ko-
lektīva vadītājas un folkloras kopas vadītājas atalgojumam
no Liepas kultūras nama budžeta līdzekļiem.
• Piešķirt finansējumu Mārsnēnu tautas nama ģitārspēles 
pulciņa vadītājas atalgojumam no Mārsnēnu tautas nama 
budžeta līdzekļiem.
• Apstiprināt 2018./ 2019. gada sezonā šādus Priekuļu 
novada amatierkolektīvus:

 Priekuļu kultūras namā: Bērnu tautas deju kolektīvs 
“Tūgadiņš”; Jauniešu tautas deju kolektīvs “Zelta vir-
pulis”; Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Jumis”;
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Miķelis”; 
Sieviešu koris “Laumas”; Vīru senioru vokālais an-
samblis “Neprāc”; Dāmu deju kopa “Mežrozīte”;

 Liepas kultūras namā: Vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvs “Sadancis”; Bērnu tautas deju kolektīvs  
“Dālderīši”; Teātra kopa “Krams”; Sieviešu  ansamblis 
“Uguntiņa”; Līnijdeju kolektīvs; Folkloras kopa;

 Mārsnēnu tautas namā: Amatierteātris “Mārsnēni”; 
Sieviešu vokālais ansamblis “Mona”; Dāmu deju gru-
pa “Mare”; Līnijdeju kolektīvs “Malide”; Pirmsskolas 
bērnu deju un dziesmu kolektīvs; Breika deju grupa 
“Soul steps”; Ģitārspēles pulciņš;

 Veselavas kultūras namā: Vidējās paaudzes tautas 
deju  kolektīvs “Veselava”; Teātra studija “Kurlās var-
des”; Radošās darbnīcas; Mākslas pulciņš; Bērnu deju 
pulciņš.

• Apstiprināt zemniecības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 
007 0094 sadalot divās daļās un izveidojot divus jaunus 
nekustamos īpašumus;
• Apstiprināt zemniecības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0134 
sadalot divās daļās un izveidojot divas jaunas zemes 
vienības;
• Apstiprināt Priekuļu novada amatierteātru skates noli-
kumu;
• Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 
2018./2019. mācību gadā vienai personai maršrutā Liepa 
– Valmiera – Liepa.
• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo 
summu 58.82 EUR;

• Dzēst divām personām nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu;
• Dzēst apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu ka-
vējuma naudu vienai personai;
• Dzēst apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu
divām personām;
• Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu   
“Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu un slēgt pirkuma-pār-
devuma līgumu.
• Akceptēt Priekuļu vidusskolas aktu zāles nomas maksu 
EUR 2.40 par vienu stundu bez pievienotās vērtības 
nodokļa.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā ar kadastra ap-
zīmējumu 4272 006 0218 atsavināšanu SIA “Valmet Lat”;
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā “Veselavas pa-
gasta padomes zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā,
atsavināšanu “Metsa Forest Latvia”;
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā “Veselavas pa-
gasta padomes zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā,
atsavināšanu SIA “Safri Pluss”;
• Apstiprināt 2018.gada 21.novembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma – Meža iela 18A, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ka-
dastra Nr.4260 005 0153, izsoles noteikumus;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības struktūrshēmas 
projektu administratīvajā līmenī;
• No 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 30.aprīlim   
aprēķināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 
25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā dzīvokļu īpaš-
niekiem avansa iemaksas uzkrājumu konkrētam mērķim 
– ēkas jumta nomaiņai, 0.30 EUR (bez PVN) par vienu  
apsaimniekojamās platības m2 mēnesī. Par pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļa īpašumiem avansa uzkrājumu ēkas
jumta nomaiņai, 0.30 EUR (bez PVN) par vienu apsaim-
niekojamās platības m2 mēnesī, laika periodā no 2018. gada 
1.novembra līdz 2019.gada 30.aprīlim segt no Priekuļu 
novada pašvaldības budžeta. Par avansa maksājumiem 
uzkrājuma remonta fondā laika periodam pēc 2019.gada 
30.aprīļa lemt mājas iedzīvotāju kopsapulcē 2019.gada 
aprīļa mēnesī;
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada domes 2017.gada 23.
novembra lēmuma (prot.Nr.13, 31.p.) 2.2. un 2.3.punktā.
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.11.2018./

2019.gadā Priekuļu novada dome turpina piemērot 
2018.gadā ieviestos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 50% apmērā par vienu mājokli.

Tiesības saņemt atvieglojumu ir nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Priekuļu 
novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī. 
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% vienam mājoklim 
piemēro tikai ēkai, dzīvoklim (mājoklim), bet ne zemei, 
tikai tam īpašumam, kurā īpašnieks ir deklarējis savu 
dzīvesvietu.Atgādinām, ka šo atvieglojums nepiemēro, ja 
nodokļu maksātājam, nodokļu atvieglojumu piešķiršanas 
izskatīšanas brīdī, ir pašvaldības budžetā ieskaitāmie ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādi, tāpēc, pirms iesniegu-
ma iesniegšanas, aicināmpārliecināties vai sakarā ar ne-
ievērotiem samaksas termiņiem nav izveidojies nodokļa 
parāds.

Tāpat kā 2018.gadā, lai saņemtu atvieglojumus visam   
2019. taksācijas gadam, atvieglojumu pieprasītājam līdz 
2019.gada1.februārim jāiesniedz Priekuļu novada valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 
Liepas, Mārsnēnu vai Veselavas pagastu pārvaldēs, vai 
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai 
portālā latvija.lv (sadaļā iesniegums iestādei par adresātu 
izvēloties Priekuļu novada pašvaldību) noteiktas formas 

iesniegums. Iesnieguma veidlapu var saņemt pašvaldībā,  
kā arī tā publicēta pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv
(pašvaldība > dokumenti > saistošie noteikumi > nekus-
tamais īpašums).

Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīvesvietu savā 
nekustamajā īpašumā pēc taksācijas gada 1.janvāra vai 
iesniegumu iesniedz pēc 1.februāra, minētos atvieglo-
jumus saņem, sākot ar nākamo mēnesi pēc dzīvesvietas 
deklarēšanas un iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.

Joprojām ir spēkā arī likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktie atvieglojumi:

• nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi  
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu par 
mājokli un tam piekritīgo zemi 50 % apmērā no ap-
rēķinātās nodokļa summas;

• nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi 
trūcīgas personas vai ģimenes statusu par mājokli 
un tam piekritīgo zemi 90 % apmērā no aprēķinātās 
nodokļa summas;

• daudzbērnu ģimenēm par mājokli un tam piekritīgo 
zemi 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas;

• politiski represētajām personām par zemi un mājokli 
50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā.

Ja nodokļu maksātājam ir tiesības 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus uz likuma un šo saistošo 
noteikumu pamata, atvieglojumus pie-
šķir atbilstoši vienam, personai vis-
labvēlīgākajam nosacījumam.

Aicinām nodokļa maksātājus līdz maksāšanas paziņo-
jumu par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam izsū-
tīšanai, pieteikties tos saņemt elektroniski. To var veikt 
portālā  www.epakalpojumi.lv (sadaļā mans nekustamais
īpašums) vai iesniedzot pašvaldībā iesniegumu. Autori-
zēties portālā iespējams, izmantojot E-paraksta viedkarti, 
ko izsniedzis LVRTC vai E-ID identifikācijas karti, vai 
internetbanku.

Ir teiciens – kā iesāksi Jauno gadu, tā to arī pavadīsi. 
Aicinu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri vēl 
nav samaksājuši nodokli to izdarīt vēl Vecajā gadā, lai 
Jauno gadu var iesākt bez parādiem!

Galvenā nodokļu speciāliste
Ineta Eberharde

Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2019.gadā

2015.gada maijā Priekuļu novada pašvaldība noslēdza 
savstarpējo sadraudzības līgumu ar Kobuleti pašvaldību 
Gruzijā. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Kobuleti paš-
valdība jau iepriekš laipni uzņēmusi Priekuļu novada paš-
darbniekus.

Šoruden, no 16. līdz 29.oktobrim, Kobuleti pilsētā 
notika starptautisks skulptoru plenērs. Kobuleti pilsētas 
Piejūras parkā, pašā Melnās jūras krastā, desmit akmens 
apstrādes meistari veidoja darbus. Priekuļu novada paš-
valdību plenērā pārstāvēja pazīstamais tēlnieks Matiass 
Jansons un akmeņkalis Artis Kerliņš. Plenērā piedalījās 
vairāki Gruzijā pazīstami tēlnieki, viens tēlnieks no Kipras,
kā arī Tbilisi Mākslas akadēmijas studenti.

Kā pastāstīja akmeņkalis Artis Kerliņš, šāds uzaicinā-
jums, protams, ir liels pagodinājums un lieliska iespēja 
parādīt savas prasmes akmens apstrādē, iepazīties ar citu 
tautu meistariem, nodibināt kontaktus, gūt jaunas idejas. 
Plenēra laikā izveidojamā darba koncepciju izvēlējās paši 
mākslinieki, taču gan materiālu, gan instrumentus nodro-
šināja pasākuma organizatori.

Salīdzinoši īsā laikā vajadzēja padarīt lielu, viesmīlīgajā 
Gruzijas pilsētā paliekošu darbu. Artis Kerliņš izveidoja 
pūci, paskaidrojot Latvijā populārā putna simbolisko no-
zīmi. Līdzās putnam A.Kerliņš izvietoja SIA “Aivars-K” 
no akmens un metāla izgatavotu skudru un bites.

Organizatori plenēra dalībniekiem bija sarūpējuši arī 
pašdarbības kolektīvu koncertu un ekskursiju uz Batumi.

Artis Kerliņš atzina, ka plenērs norisinājās ļoti drau-
dzīgā gaisotnē un dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē.
Gruzīni ir pazīstami ar savu viesmīlību, un Kobuleti to 
varēja izbaudīt no sirds. Pasākuma laikā pie Melnās jūras 
bija saulains un oktobrim neraksturīgi silts laiks, bet ko-
kos bagātīga mandarīnu, citronu, hurmas un citu dienvidu 
augļu raža. “Kobuleti noteikti ir vieta, kur vēlētos atgriez-
ties,” neslēpa Artis Kerliņš.

Nikola Kovaļevska, Biznesa augstskolas “Turība” 
Komunikācijas fakultātes 1.kursa studente
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Starptautiskā skulptoru 
plenērā Gruzijā piedalās 
skulptors un akmeņkalis 

no Priekuļu novada

Foto: Mārtiņš Jankovskis LMT AA Skolu kartingu kausa trešās sezonas noslēgumapasākums

Latvijā populārā putna pūces skulptūra un tās veidotāji
Foto no A.Kerliņa personīgā arhīva

2018.gada sezonā LMT AA (LMT Autosporta akadē-
mijas) Skolu kartingu kausā sacentās 15 mācību iestāžu un
jauniešu jaunrades centru kartingu komandas no visas 
Latvijas. Par sezonas kopvērtējuma uzvarētāju kļuva Sigul-
das novada Jaunrades centra “Motodarbnīca” kartingu 
komanda, bet otrajā un trešajā vietā attiecīgi ierindojās 
Priekuļu tehnikuma un Saldus Bērnu un jaunatnes centra 
komanda.

Nosakot kopvērtējuma rezultātus, tika ņemti vērā vai-
rāki kritēriji – sportiskie rezultāti, tehnikas sagatavotība, 
līdzjutēju aktivitāte, kā arī komandu komunikācijas un repre-
zentācijas prasmes sacensību laikā un sociālajos medijos.

Par izciliem sportiskiem rezultātiem komandas saņēma 
īpašus LMT AA kausus. Šajā kategorijā 1. vietu ieguva  
Priekuļu tehnikums, 2. vietu – Siguldas novada Jaunrades 
centrs “Motodarbnīca”, bet 3. vietu – Saldus Bērnu un 
jaunatnes centrs, kas saņēma papildus balvu par vislabāk   
sagatavoto tehniku. Savukārt Smiltenes tehnikums saņēma
balvu par vislabāko sniegumu komunikācijas un reprezen-
tācijas jomā.

Dainars Dambergs, LMT AA vadītājs: “2018. gada 
sezonu kopumā vērtēju ļoti pozitīvi divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, gandrīz visas skolas, kas uzsāka dalību LMT AA 
Skolu kartingu kausa projektā 2016.gadā, piedalījās tajā arī 
šogad. Esam patiesi gandarīti par to, ka projektā iesaistījās 
ne tikai skolas, bet arī jauniešu centri no visas Latvijas un 
ir novērojams progress komandu sportiskajos rezultātos. 
Daudzās skolās jau izveidojusies nopietna darba vide. Ko-
mandas strādā ar mērķi startēt ne tikai vairākās kartingu 
klasēs, bet arī kaļ plānus dalībai “lielajā autosportā”.

Otrkārt, šī sezona iezīmējusi jaunu pavērsienu kartingu
attīstībā. Mums izdevās noorganizēt pirmo elektrokartingu
čempionātu pasaulē, un tas notika Latvijā! FIA (Starp-
tautiskā Automobiļu federācija) ir izdevusi vispārīgus 
tehniskos norādījumus elektrokartingiem. Tas liecina par 
šīs klases attīstības sākumu. Nākotnē paredzama nopietna 
konkurence starp iekšdedzes dzinēju un elektrokartingu 
klasēm. Latvija jau devusi savu ieguldījumu šīs klases 
attīstībā un, kāpinot kartingu jaudu, varam būt līderi un 
pretendēt uz dalību starptautiskās sacensībās. Esam sevi 
pieteikuši kā inovatīva un radoša valsts autosporta jomā. 
Tas ir labs veids, kā nest Latvijas vārdu pasaulē.”

Mārtiņš Aleksandrovičs, LMT AA kartingu projektu 
vadītājs: “Šī man bija pirmā sezona LMT AA komandā. 

Centos maksimāli iedvesmot un motivēt jauniešus, dodot 
viņiem daudz enerģijas un pieredzes. Ceru, ka arī nāka-
majā gadā mums būs iespēja turpināt iesākto. Pēc jauniešu
entuziasma spriežot, esmu drošs, ka viņi arī ir gatavi iet 
uz priekšu!”

Jānis Mantiņš (juniors), Priekuļu tehnikuma kartingu
komandas pārstāvis: “Otrā vieta sezonas kopvērtējumā 
starp 15 spēcīgām komandām no visas Latvijas ir liels 
pagodinājums. Esam ieguvuši īpašo balvu par labākajiem 
sportiskajiem rezultātiem – par to ir liels gandarījums. 
Parādījām stabilu sniegumu visas sezonas garumā, lai gan 
beigās bija jāpacīnās, lai saglabātu līderpozīcijas. Kā skola 
plānojam piedalīties LMT AA projektā arī nākamajā gadā. 
Pašlaik meklējam jaunos sportistus, kas varētu bagātināt  
mūsu komandas pulciņu nākamajā gadā, kā arī ceram, ka 
Priekuļu tehnikums turpinās mūs atbalstīt tā kā līdz šim.”

Projekts “LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartingu 
kauss” tapis LMT Autosporta akadēmijai sadarbojoties 
ar “Latvijas Mobilo Telefonu” un Latvijas Automobiļu 
federācijas Kartingu komisiju. Tas paredzēts tehnikumu 
audzēkņiem un vidusskolēniem, un tā mērķis ir veicināt  
un iedvesmot skolu audzēkņus motivēt aizpildīt brīvo 
laiku, izglītot sevi tehniskajā jaunradē, kā arī pievērsties 
autosportam. Lai to veicinātu, skolas saņēmušas jaunus un 
vienādus Itālijā ražotus sporta kartingus. Šogad, paralēli 
jau iepriekšējā sezonā piešķirtajiem iekšdedzes dzinēju 
kartingiem, skolu komandas savā īpašumā saņēma arī  
elektrokartingu, lai varētu piedalīties pirmajā elektokar-
tingu čempionātā pasaulē.

LMT Autosporta akadēmijas ģenerālsponsors jau astoto
gadu ir “Latvijas Mobilais Telefons”. Katra komanda –  
projekta dalībniece – tiek nodrošināta ar “Samsung Galaxy
A8” viedtālruni sociālajām aktivitātēm un projekta at-
spoguļošanai sociālajos tīklos. Ar eļļām un smērvielām 
akadēmiju apgādā “Motul”. Sabiedrisko attiecību atbalstu 
skolām nodrošina “One Communications”. Jau kopš pirm-
sākumiem projektu atbalsta arī Latvijas Automobiļu fede-
rācija.

Aktuālā informācija par LMT Autosporta akadēmiju   
ir pieejama mājaslapā www.autoakademija.lv un sociālo 
tīklu kontos.

Anda Treija, LMT Autosporta akadēmija

Noslēgusies LMT AA Skolu kartingu 
kausa trešā sezona. Lielisku rezultātu 
uzrāda Priekuļu tehnikuma komanda

Atceļ maksu par riepu, logu stikla un elektrotehnikas nodošanu EKO laukumos
SIA “ZAAO” (ZAAO) ir izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai 

pārstrādei derīgu materiālu realizācijai. No 2019.gada janvāra privātpersonas 4 nolietotas 
automašīnu riepas gadā (diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot bez maksas. 
Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves 
elektrotehnika.

ZAAO darbības reģionā ir 20 EKO laukumi, kas atrodas Alojā, Apē, Cēsīs, Jaunpie-
balgā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, 
Valkā, Valmierā, kā arī Līgatnes, Krimuldas, Pārgaujas un Vecpiebalgasnovados.

EKO laukumos bez maksas no privātpersonām pieņem arī pudeļu stiklu, papīru,  
kartonu, polimērus (ar apzīmējumu LDPE un HDPE), PET dzērienu pudeles, metālu, 
luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatorus, koka paletes un lietošanai derīgus apavus.

ZAAO apkopotie dati liecina, ka EKO laukumu pakalpojumi 
kļūst arvien pieprasītāki. 2018.gada 11 mēnešos EKO laukumus 
apmeklējuši vairāk nekā 62500 klienti, par 3000 klientiem vairāk 
nekā šajā laika periodā pērn. Visapmeklētākie ir EKO laukumi 
Valmierā, Cēsīs, Saulkrastos un Limbažos. Visbiežāk uz EKO 
laukumiem iedzīvotāji nogādā papīra, polietilēna un stikla iepa-
kojumu.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes.

Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste



Nolemts:
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Ētikas kodeksu;
• Nodot atsavināšanai izsolei Priekuļu novada pašvaldības 
kustamo mantu – automašīna Opel Omega Caravan, ar 
reģistrācijas Nr.EZ567 un apstiprināt kustamas mantas 
izsoles noteikumus;
• Atjaunot Ed.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
pirts ēku. Pirts ēkas atjaunošanas darbus iekļaut 2019.gada 
budžetā.
• Atbalstīt Cēsu kauju piemiņas vietu Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras 
pieminekļu sarakstā kā valsts nozīmes vēsturiska notikuma
vietu ar nosaukumu “Cēsu kaujas piemiņas vieta Liepā”.
• Divām būvēm uz zemes vienības Liepas pagastā piešķirt 
adresi.
• Nekustamajā īpašumā “Dīķmalas”, Mārsnēnu pag., 
Priekuļu nov., ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4264 003 0359 apstiprināt zemes lietošanas 
mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru lī-
nijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko  
produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju,  
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.
• atsavināt pašvaldībai piederošos 5 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 005 0070  ½  domājamās  daļas,  
ar  nosaukumu  “Strazdiņi”,  Priekuļu  pag.,  Priekuļu  nov., 
iznomāšanu;
• Pagarināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264  
001 0265, ar nosaukumu “Ozoliņi”, Mārsnēnu pag., Priekuļu
nov. nomas līguma termiņu;
• Iznomāt neapdzīvojamās telpas “Aptiekā”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pag., Priekuļu nov., ārsta palīga pakalpojumu 
sniegšanai Mārsnēnu pagasta iedzīvotājiem uz iepriekš 
noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
• Apstiprināt precizētos kadastra datus (formu F11)  nekus-
tamajam īpašumam “Pāvila Rozīša iela 4”, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa, kas at-
rodas Priekuļu novada Liepas pag., Liepā, Pāvila Rozīša 
ielā 7, izīrēšanu.
• Uzdot Mantas atsavināšanas un izsoles komisijai no-
mas objekta “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, nomnieka noskaidrošanai rīkot mutisku 
izsoli. Apstiprināt nomas objekta “Gaismas”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, nomas tiesību izsoles 
noteikumus.
• Mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamā  
īpašuma Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  
zemes vienības daļai 0,28 ha platībā no – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve uz – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
• Reģistrēt 2 personas personu Priekuļu novada pašvaldī-
bas Palīdzības reģistrā;

• Atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu novada paš-
valdības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palī-
dzības reģistrā.
• Piekrist  elektroapgādes  pieslēguma  izbūvei  iznomātajai  
nedzīvojamai ēkai “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0193 004, 
atbilstoši būvniecības likumdošanas regulējumos noteik-
tajai kārtībai;
• Iznomāt ēku, būvju īpašniekam zemes vienību, kas at-
rodas Jāņkalna ielā, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā.
• Piešķirt finansējumu Liepas kultūras nama līnijdeju ko-
lektīva vadītājas un folkloras kopas vadītājas atalgojumam
no Liepas kultūras nama budžeta līdzekļiem.
• Piešķirt finansējumu Mārsnēnu tautas nama ģitārspēles 
pulciņa vadītājas atalgojumam no Mārsnēnu tautas nama 
budžeta līdzekļiem.
• Apstiprināt 2018./ 2019. gada sezonā šādus Priekuļu 
novada amatierkolektīvus:

 Priekuļu kultūras namā: Bērnu tautas deju kolektīvs 
“Tūgadiņš”; Jauniešu tautas deju kolektīvs “Zelta vir-
pulis”; Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Jumis”;
Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs “Miķelis”; 
Sieviešu koris “Laumas”; Vīru senioru vokālais an-
samblis “Neprāc”; Dāmu deju kopa “Mežrozīte”;

 Liepas kultūras namā: Vidējās paaudzes tautas deju 
kolektīvs “Sadancis”; Bērnu tautas deju kolektīvs  
“Dālderīši”; Teātra kopa “Krams”; Sieviešu  ansamblis 
“Uguntiņa”; Līnijdeju kolektīvs; Folkloras kopa;

 Mārsnēnu tautas namā: Amatierteātris “Mārsnēni”; 
Sieviešu vokālais ansamblis “Mona”; Dāmu deju gru-
pa “Mare”; Līnijdeju kolektīvs “Malide”; Pirmsskolas 
bērnu deju un dziesmu kolektīvs; Breika deju grupa 
“Soul steps”; Ģitārspēles pulciņš;

 Veselavas kultūras namā: Vidējās paaudzes tautas 
deju  kolektīvs “Veselava”; Teātra studija “Kurlās var-
des”; Radošās darbnīcas; Mākslas pulciņš; Bērnu deju 
pulciņš.

• Apstiprināt zemniecības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 
007 0094 sadalot divās daļās un izveidojot divus jaunus 
nekustamos īpašumus;
• Apstiprināt zemniecības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Lieldambi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003 0134 
sadalot divās daļās un izveidojot divas jaunas zemes 
vienības;
• Apstiprināt Priekuļu novada amatierteātru skates noli-
kumu;
• Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 
2018./2019. mācību gadā vienai personai maršrutā Liepa 
– Valmiera – Liepa.
• Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas par kopējo 
summu 58.82 EUR;

• Dzēst divām personām nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu;
• Dzēst apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu ka-
vējuma naudu vienai personai;
• Dzēst apsaimniekošanas un komunālo maksājumu parādu
divām personām;
• Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu   
“Līvas”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā. Apstiprināt 
nekustamā īpašuma nosacīto cenu un slēgt pirkuma-pār-
devuma līgumu.
• Akceptēt Priekuļu vidusskolas aktu zāles nomas maksu 
EUR 2.40 par vienu stundu bez pievienotās vērtības 
nodokļa.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra  
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.1 īpašumā ar kadastra ap-
zīmējumu 4272 006 0218 atsavināšanu SIA “Valmet Lat”;
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.2 īpašumā “Veselavas pa-
gasta padomes zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā,
atsavināšanu “Metsa Forest Latvia”;
• Apstiprināt 2018.gada 15.novembrī notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās cirsmas Nr.3 īpašumā “Veselavas pa-
gasta padomes zeme”, Priekuļu novada Veselavas pagastā,
atsavināšanu SIA “Safri Pluss”;
• Apstiprināt 2018.gada 21.novembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma – Meža iela 18A, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, atsavināšanu;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, ka-
dastra Nr.4260 005 0153, izsoles noteikumus;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības struktūrshēmas 
projektu administratīvajā līmenī;
• No 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 30.aprīlim   
aprēķināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 
25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā dzīvokļu īpaš-
niekiem avansa iemaksas uzkrājumu konkrētam mērķim 
– ēkas jumta nomaiņai, 0.30 EUR (bez PVN) par vienu  
apsaimniekojamās platības m2 mēnesī. Par pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļa īpašumiem avansa uzkrājumu ēkas
jumta nomaiņai, 0.30 EUR (bez PVN) par vienu apsaim-
niekojamās platības m2 mēnesī, laika periodā no 2018. gada 
1.novembra līdz 2019.gada 30.aprīlim segt no Priekuļu 
novada pašvaldības budžeta. Par avansa maksājumiem 
uzkrājuma remonta fondā laika periodam pēc 2019.gada 
30.aprīļa lemt mājas iedzīvotāju kopsapulcē 2019.gada 
aprīļa mēnesī;
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada domes 2017.gada 23.
novembra lēmuma (prot.Nr.13, 31.p.) 2.2. un 2.3.punktā.
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.11.2018./

2019.gadā Priekuļu novada dome turpina piemērot 
2018.gadā ieviestos nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 50% apmērā par vienu mājokli.

Tiesības saņemt atvieglojumu ir nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Priekuļu 
novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī. 
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% vienam mājoklim 
piemēro tikai ēkai, dzīvoklim (mājoklim), bet ne zemei, 
tikai tam īpašumam, kurā īpašnieks ir deklarējis savu 
dzīvesvietu.Atgādinām, ka šo atvieglojums nepiemēro, ja 
nodokļu maksātājam, nodokļu atvieglojumu piešķiršanas 
izskatīšanas brīdī, ir pašvaldības budžetā ieskaitāmie ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādi, tāpēc, pirms iesniegu-
ma iesniegšanas, aicināmpārliecināties vai sakarā ar ne-
ievērotiem samaksas termiņiem nav izveidojies nodokļa 
parāds.

Tāpat kā 2018.gadā, lai saņemtu atvieglojumus visam   
2019. taksācijas gadam, atvieglojumu pieprasītājam līdz 
2019.gada1.februārim jāiesniedz Priekuļu novada valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, 
Liepas, Mārsnēnu vai Veselavas pagastu pārvaldēs, vai 
elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) vai 
portālā latvija.lv (sadaļā iesniegums iestādei par adresātu 
izvēloties Priekuļu novada pašvaldību) noteiktas formas 

iesniegums. Iesnieguma veidlapu var saņemt pašvaldībā,  
kā arī tā publicēta pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv
(pašvaldība > dokumenti > saistošie noteikumi > nekus-
tamais īpašums).

Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīvesvietu savā 
nekustamajā īpašumā pēc taksācijas gada 1.janvāra vai 
iesniegumu iesniedz pēc 1.februāra, minētos atvieglo-
jumus saņem, sākot ar nākamo mēnesi pēc dzīvesvietas 
deklarēšanas un iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.

Joprojām ir spēkā arī likumā “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktie atvieglojumi:

• nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi  
maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu par 
mājokli un tam piekritīgo zemi 50 % apmērā no ap-
rēķinātās nodokļa summas;

• nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi 
trūcīgas personas vai ģimenes statusu par mājokli 
un tam piekritīgo zemi 90 % apmērā no aprēķinātās 
nodokļa summas;

• daudzbērnu ģimenēm par mājokli un tam piekritīgo 
zemi 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas;

• politiski represētajām personām par zemi un mājokli 
50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, ja 
nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā 
darbībā.

Ja nodokļu maksātājam ir tiesības 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus uz likuma un šo saistošo 
noteikumu pamata, atvieglojumus pie-
šķir atbilstoši vienam, personai vis-
labvēlīgākajam nosacījumam.

Aicinām nodokļa maksātājus līdz maksāšanas paziņo-
jumu par nekustamā īpašuma nodokli 2019.gadam izsū-
tīšanai, pieteikties tos saņemt elektroniski. To var veikt 
portālā  www.epakalpojumi.lv (sadaļā mans nekustamais
īpašums) vai iesniedzot pašvaldībā iesniegumu. Autori-
zēties portālā iespējams, izmantojot E-paraksta viedkarti, 
ko izsniedzis LVRTC vai E-ID identifikācijas karti, vai 
internetbanku.

Ir teiciens – kā iesāksi Jauno gadu, tā to arī pavadīsi. 
Aicinu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus, kuri vēl 
nav samaksājuši nodokli to izdarīt vēl Vecajā gadā, lai 
Jauno gadu var iesākt bez parādiem!

Galvenā nodokļu speciāliste
Ineta Eberharde

Par nekustamā īpašuma nodokli Priekuļu novadā 2019.gadā

2015.gada maijā Priekuļu novada pašvaldība noslēdza 
savstarpējo sadraudzības līgumu ar Kobuleti pašvaldību 
Gruzijā. Pamatojoties uz noslēgto līgumu, Kobuleti paš-
valdība jau iepriekš laipni uzņēmusi Priekuļu novada paš-
darbniekus.

Šoruden, no 16. līdz 29.oktobrim, Kobuleti pilsētā 
notika starptautisks skulptoru plenērs. Kobuleti pilsētas 
Piejūras parkā, pašā Melnās jūras krastā, desmit akmens 
apstrādes meistari veidoja darbus. Priekuļu novada paš-
valdību plenērā pārstāvēja pazīstamais tēlnieks Matiass 
Jansons un akmeņkalis Artis Kerliņš. Plenērā piedalījās 
vairāki Gruzijā pazīstami tēlnieki, viens tēlnieks no Kipras,
kā arī Tbilisi Mākslas akadēmijas studenti.

Kā pastāstīja akmeņkalis Artis Kerliņš, šāds uzaicinā-
jums, protams, ir liels pagodinājums un lieliska iespēja 
parādīt savas prasmes akmens apstrādē, iepazīties ar citu 
tautu meistariem, nodibināt kontaktus, gūt jaunas idejas. 
Plenēra laikā izveidojamā darba koncepciju izvēlējās paši 
mākslinieki, taču gan materiālu, gan instrumentus nodro-
šināja pasākuma organizatori.

Salīdzinoši īsā laikā vajadzēja padarīt lielu, viesmīlīgajā 
Gruzijas pilsētā paliekošu darbu. Artis Kerliņš izveidoja 
pūci, paskaidrojot Latvijā populārā putna simbolisko no-
zīmi. Līdzās putnam A.Kerliņš izvietoja SIA “Aivars-K” 
no akmens un metāla izgatavotu skudru un bites.

Organizatori plenēra dalībniekiem bija sarūpējuši arī 
pašdarbības kolektīvu koncertu un ekskursiju uz Batumi.

Artis Kerliņš atzina, ka plenērs norisinājās ļoti drau-
dzīgā gaisotnē un dalībnieki labprāt dalījās savā pieredzē.
Gruzīni ir pazīstami ar savu viesmīlību, un Kobuleti to 
varēja izbaudīt no sirds. Pasākuma laikā pie Melnās jūras 
bija saulains un oktobrim neraksturīgi silts laiks, bet ko-
kos bagātīga mandarīnu, citronu, hurmas un citu dienvidu 
augļu raža. “Kobuleti noteikti ir vieta, kur vēlētos atgriez-
ties,” neslēpa Artis Kerliņš.

Nikola Kovaļevska, Biznesa augstskolas “Turība” 
Komunikācijas fakultātes 1.kursa studente
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Starptautiskā skulptoru 
plenērā Gruzijā piedalās 
skulptors un akmeņkalis 

no Priekuļu novada

Foto: Mārtiņš Jankovskis LMT AA Skolu kartingu kausa trešās sezonas noslēgumapasākums

Latvijā populārā putna pūces skulptūra un tās veidotāji
Foto no A.Kerliņa personīgā arhīva

2018.gada sezonā LMT AA (LMT Autosporta akadē-
mijas) Skolu kartingu kausā sacentās 15 mācību iestāžu un
jauniešu jaunrades centru kartingu komandas no visas 
Latvijas. Par sezonas kopvērtējuma uzvarētāju kļuva Sigul-
das novada Jaunrades centra “Motodarbnīca” kartingu 
komanda, bet otrajā un trešajā vietā attiecīgi ierindojās 
Priekuļu tehnikuma un Saldus Bērnu un jaunatnes centra 
komanda.

Nosakot kopvērtējuma rezultātus, tika ņemti vērā vai-
rāki kritēriji – sportiskie rezultāti, tehnikas sagatavotība, 
līdzjutēju aktivitāte, kā arī komandu komunikācijas un repre-
zentācijas prasmes sacensību laikā un sociālajos medijos.

Par izciliem sportiskiem rezultātiem komandas saņēma 
īpašus LMT AA kausus. Šajā kategorijā 1. vietu ieguva  
Priekuļu tehnikums, 2. vietu – Siguldas novada Jaunrades 
centrs “Motodarbnīca”, bet 3. vietu – Saldus Bērnu un 
jaunatnes centrs, kas saņēma papildus balvu par vislabāk   
sagatavoto tehniku. Savukārt Smiltenes tehnikums saņēma
balvu par vislabāko sniegumu komunikācijas un reprezen-
tācijas jomā.

Dainars Dambergs, LMT AA vadītājs: “2018. gada 
sezonu kopumā vērtēju ļoti pozitīvi divu iemeslu dēļ. 
Pirmkārt, gandrīz visas skolas, kas uzsāka dalību LMT AA 
Skolu kartingu kausa projektā 2016.gadā, piedalījās tajā arī 
šogad. Esam patiesi gandarīti par to, ka projektā iesaistījās 
ne tikai skolas, bet arī jauniešu centri no visas Latvijas un 
ir novērojams progress komandu sportiskajos rezultātos. 
Daudzās skolās jau izveidojusies nopietna darba vide. Ko-
mandas strādā ar mērķi startēt ne tikai vairākās kartingu 
klasēs, bet arī kaļ plānus dalībai “lielajā autosportā”.

Otrkārt, šī sezona iezīmējusi jaunu pavērsienu kartingu
attīstībā. Mums izdevās noorganizēt pirmo elektrokartingu
čempionātu pasaulē, un tas notika Latvijā! FIA (Starp-
tautiskā Automobiļu federācija) ir izdevusi vispārīgus 
tehniskos norādījumus elektrokartingiem. Tas liecina par 
šīs klases attīstības sākumu. Nākotnē paredzama nopietna 
konkurence starp iekšdedzes dzinēju un elektrokartingu 
klasēm. Latvija jau devusi savu ieguldījumu šīs klases 
attīstībā un, kāpinot kartingu jaudu, varam būt līderi un 
pretendēt uz dalību starptautiskās sacensībās. Esam sevi 
pieteikuši kā inovatīva un radoša valsts autosporta jomā. 
Tas ir labs veids, kā nest Latvijas vārdu pasaulē.”

Mārtiņš Aleksandrovičs, LMT AA kartingu projektu 
vadītājs: “Šī man bija pirmā sezona LMT AA komandā. 

Centos maksimāli iedvesmot un motivēt jauniešus, dodot 
viņiem daudz enerģijas un pieredzes. Ceru, ka arī nāka-
majā gadā mums būs iespēja turpināt iesākto. Pēc jauniešu
entuziasma spriežot, esmu drošs, ka viņi arī ir gatavi iet 
uz priekšu!”

Jānis Mantiņš (juniors), Priekuļu tehnikuma kartingu
komandas pārstāvis: “Otrā vieta sezonas kopvērtējumā 
starp 15 spēcīgām komandām no visas Latvijas ir liels 
pagodinājums. Esam ieguvuši īpašo balvu par labākajiem 
sportiskajiem rezultātiem – par to ir liels gandarījums. 
Parādījām stabilu sniegumu visas sezonas garumā, lai gan 
beigās bija jāpacīnās, lai saglabātu līderpozīcijas. Kā skola 
plānojam piedalīties LMT AA projektā arī nākamajā gadā. 
Pašlaik meklējam jaunos sportistus, kas varētu bagātināt  
mūsu komandas pulciņu nākamajā gadā, kā arī ceram, ka 
Priekuļu tehnikums turpinās mūs atbalstīt tā kā līdz šim.”

Projekts “LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartingu 
kauss” tapis LMT Autosporta akadēmijai sadarbojoties 
ar “Latvijas Mobilo Telefonu” un Latvijas Automobiļu 
federācijas Kartingu komisiju. Tas paredzēts tehnikumu 
audzēkņiem un vidusskolēniem, un tā mērķis ir veicināt  
un iedvesmot skolu audzēkņus motivēt aizpildīt brīvo 
laiku, izglītot sevi tehniskajā jaunradē, kā arī pievērsties 
autosportam. Lai to veicinātu, skolas saņēmušas jaunus un 
vienādus Itālijā ražotus sporta kartingus. Šogad, paralēli 
jau iepriekšējā sezonā piešķirtajiem iekšdedzes dzinēju 
kartingiem, skolu komandas savā īpašumā saņēma arī  
elektrokartingu, lai varētu piedalīties pirmajā elektokar-
tingu čempionātā pasaulē.

LMT Autosporta akadēmijas ģenerālsponsors jau astoto
gadu ir “Latvijas Mobilais Telefons”. Katra komanda –  
projekta dalībniece – tiek nodrošināta ar “Samsung Galaxy
A8” viedtālruni sociālajām aktivitātēm un projekta at-
spoguļošanai sociālajos tīklos. Ar eļļām un smērvielām 
akadēmiju apgādā “Motul”. Sabiedrisko attiecību atbalstu 
skolām nodrošina “One Communications”. Jau kopš pirm-
sākumiem projektu atbalsta arī Latvijas Automobiļu fede-
rācija.

Aktuālā informācija par LMT Autosporta akadēmiju   
ir pieejama mājaslapā www.autoakademija.lv un sociālo 
tīklu kontos.

Anda Treija, LMT Autosporta akadēmija

Noslēgusies LMT AA Skolu kartingu 
kausa trešā sezona. Lielisku rezultātu 
uzrāda Priekuļu tehnikuma komanda

Atceļ maksu par riepu, logu stikla un elektrotehnikas nodošanu EKO laukumos
SIA “ZAAO” (ZAAO) ir izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai 

pārstrādei derīgu materiālu realizācijai. No 2019.gada janvāra privātpersonas 4 nolietotas 
automašīnu riepas gadā (diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot bez maksas. 
Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls un visa veida nolietota sadzīves 
elektrotehnika.

ZAAO darbības reģionā ir 20 EKO laukumi, kas atrodas Alojā, Apē, Cēsīs, Jaunpie-
balgā, Limbažos, Mazsalacā, Raunā, Rūjienā, Salacgrīvā, Saulkrastos, Smiltenē, Strenčos, 
Valkā, Valmierā, kā arī Līgatnes, Krimuldas, Pārgaujas un Vecpiebalgasnovados.

EKO laukumos bez maksas no privātpersonām pieņem arī pudeļu stiklu, papīru,  
kartonu, polimērus (ar apzīmējumu LDPE un HDPE), PET dzērienu pudeles, metālu, 
luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatorus, koka paletes un lietošanai derīgus apavus.

ZAAO apkopotie dati liecina, ka EKO laukumu pakalpojumi 
kļūst arvien pieprasītāki. 2018.gada 11 mēnešos EKO laukumus 
apmeklējuši vairāk nekā 62500 klienti, par 3000 klientiem vairāk 
nekā šajā laika periodā pērn. Visapmeklētākie ir EKO laukumi 
Valmierā, Cēsīs, Saulkrastos un Limbažos. Visbiežāk uz EKO 
laukumiem iedzīvotāji nogādā papīra, polietilēna un stikla iepa-
kojumu.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas nodrošina atkritumu
savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, apglabāšanu un sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes.

Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste
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Decembris – labo darbu mēnesis
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

Kad Jāņmuižas pirmsskolas āra eglē jau sāk mirdzēt 
uguntiņas un visus iestādes logus rotā baltas eglītes, tad 
arī mūs – lielus un mazus – sāk pārņemt tuvojošos svētku 
sajūta. Visās rūķu darbnīcās norit svētku gatavošanas darbi.
Šogad mēs esam apņēmušies palīdzēt piepildīt Ziemas-
svētku vecīša maisu ar labajiem darbiem. Mācām un rādām 
bērniem piemēru, ka ne jau tikai saldumos un dāvanās var 
gūt Ziemassvētku prieku. Visu mēnesi cenšamies kādam 
palīdzēt, kādu iepriecināt – varam radīt prieku sētniekam, 
palīdzot attīrīt celiņu no sniega, sagādāt prieku mazai, 
nosalušai zīlītei, izkarot barību ābeles zaros. Mežā mūs 

gaida kāds zaķēns, kurš priecāsies par burkānu eglītē... 
Un ik dienu blakus ir kāds draugs, kuru varam samīļot 
vai pateikt, cik viņš mums ir svarīgs.Svētku priekšvakarā 
iepriecināsim arī Jāņmuižas iedzīvotājus ar pašu gatavo-
tām dāvaniņām.

Tā visu mēnesi, jo labā nekad nevar būt par daudz. Un 
svētku reizē, kad ciemos nāks Ziemassvētku vecītis, mēs 
savu labo darbu maisu vaļā vērsim, priecāsimies paši un 
prieku tālāk dosim.

Lai svētīgs, gaišs un brīnumu pilns šis svētku laiks!

Iestādes vadītāja Iveta Zariņa

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” novembra izdevuma 
rakstam “Latvija faktos, darbos un sajūtās” bija nepareizi 
norādīts autors un fotogrāfija. Pareizi jābūt – Informāciju 
apkopoja Priekuļu vidusskolas dir.v. Anita Skrastiņa. 
Pareizā fotogrāfija ar parakstu: Konkursa “Izzini Latvijas 
vēsturi!” uzvarētāji – 11.klase un skolotāja Dz.Kaparkalēja.
Foto no Priekuļu vidusskolas arhīva. 

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” novembra izdevuma 
rakstam ’’Māci man skaidru prātu, māci zemes spēku…” 
bija nepareizi norādīts autors un fotogrāfija. Pareizi jābūt 
Irisa Žiganova.

Pareizā fotogrāfija ar parakstu: Vēstures liecību ķēde 
no Latvijas pirmsākumiem līdz šodienai “100 fakti par 
Latviju”. Foto no Liepas pamatskolas arhīva.

Atvainojamies par neprecizitāti!

Labie darbi Jāņmuižā. Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Novada labākie runas
mākslas meistari Rīgā

Sagaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, Valsts izglī-
tības satura centrs 2018.gadā organizēja skolēnu skatuves 
runas konkursu ar mērķi, izmantojot vārda mākslas 
spēku, izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu 
emocionālo un radošo pašizpausmi un sekmēt bērnu un 
jauniešu interesi par latviešu literatūras mantojumu.

Ceļš uz panākumiem Rīgā Liepas pamatskolas sko-
lēniem – Beātei un Didzim – sākās jau pirms gada, ilgu 
laiku pavadot bibliotēkas lasītavā, meklējot savam vecu-
mam, interesēm, konkursa nolikumam atbilstošus dzejas 
un prozas darbus. Tas vienmēr ir ilgstošs un grūts process.

Konkurss notika vairākās kārtās: vispirms labākos 
runas mākslas meistarus žūrija noteica skolas konkursā. 
Jau daudz sīvākā cīņā vajadzēja sevi apliecināt Cēsis – 
vēsturiskā Cēsu rajona skolu dalībnieku konkursā. Lepo-
jamies, ka pēc šīs žūrijas ieskata pat trīs Liepas skolas 
runātāji tika izvirzīti uz Vidzemes konkursu Valmierā: 
4.klases skolniece Adriana Salmiņa, astotās klases skolēni 
– Beāte Buličeva un Didzis Ozols. Valmierā visi trīs jaunie
mākslinieki saņēma augstākās pakāpes diplomus.

Žūrijas komisijas locekļi divu mēnešu laikā visā valstī
noklausījās vairāk nekā 500 dalībnieku uzstāšanos un, no-
vērtējot skolēnu augstvērtīgo sniegumu, nolēma realizēt 
ideju par konkursa noslēguma sarīkojuma rīkošanu lau-
reātiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Par meistarīgu latviešu autoru dzejas un prozas darbu
interpretāciju ielūgumu uz šo pasākumu saņēma arī Beāte
un Didzis, kuri papildināja valsts pašu labāko 30 laureātu
pulciņu.

Rīgā režisores Daces Liepnieces vadībā no laureātu 
darbiem tika veidots multimediāls muzikāls uzvedums 
“Vārdu atbalss bezgalība…”, kuru papildināja tikšanās ar 
Nacionālā teātra aktieri Jāni Skani un komponistu Valdi 
Zilveri. Diena noslēdzās ar balvu saņemšanu un ekskursiju
pa bibliotēku. Ar lepnumu varu apliecināt, ka Beāte un 
Didzis mūsu novada vārdu nesa godam.

Manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka bērni un jaunieši, kuri 
padziļināti interesējas par vārda mākslu un spēj to savā 
priekšnesumā arī atklāt, iepazīstas  cits ar cita sniegumu 
vidē, kurā nav vairs jāsacenšas, bet kura noteikti pastiprina 
viņu motivāciju turpināt lasīt un meklēt līdzekļus savai 
radošajai un mākslinieciskajai pašizteiksmei.

Liepas pamatskolas skolotāja Inese Lāce

Foto no Liepas pamatskolas arhīva.
Konkursa laureāti – Liepas pamatskolas skolēni – 

Beāte Buličeva un Didzis Ozols kopā ar 
žūrijas pārstāvi Nacionālā teātra aktieri Jāni Skani 

un skolotāju Inese Lāci

Ziemassvētku laiks ir vēlmju piepildīšanās laiks.
Es vēlos, lai mūsu bērni, bērnu vecāki un darbinieki 

būtu laimīgi. Ko nozīmē “būt laimīgam”?
Tas ir – atrasties drošā un draudzīgā vidē. Tieši tāda 

ir mūsu Liepas pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” 
misija.

Deviņas (no 600) pirmskolas izglītības iestādes Latvijā 
ieviesušas preventīvu pasākumu programmu “Bērniem 
drošs un draudzīgs bērnudārzs”, lai veicinātu agrīnu sociāl-
psiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu. Iestādē 
darbojas “Dzimtas skola”, kurā bērni apgūst zināšanas par 
savām tiesībām un drošību.

Š.g. 11. decembrī Rīgā Mazajā Ģildē šīs 9 pirmskolas 
izglītības iestādes, kuru vidū bija arī Liepas pirmskolas 
izglītības iestāde “Saulīte”, saņēma oficiālus sertifikātus, 
kas apliecina, ka pirmskolas izglītības iestādē tiek radīta 
bērniem, vecākiem un darbiniekiem droša un draudzīga 
vide.

Paldies iestādes atbalsta komandai, kura visu gadu 
palīdzēja realizēt šo programmu!

Liepas PII “Saulīte” vadītāja Elija Latko

Liepas PII Saulīte atbalsta komanda saņem sertifikātu. Foto no Liepas PII Saulīte arhīva

Liepas pirmskolas izglītības iestāde “Saulīte” 
saņēmusi oficiālu sertifikātu par drošu un 

draudzīga vidi bērniem, vecākiem un darbiniekiem

Precizējums

Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru, no šī gada 3. maija veiksmīgi 
sadarbojas Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un 
DARI!” ietvaros. Projekts norisinās programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos “Jauniešu 
garantijas” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. 
aroda apguvē un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. Pašvaldībā darbs ar jauniešiem ir īpaši no-
zīmīgs, jo jaunatnes politikas veidotāji vislabāk redz reģionu
jauniešu ikdienas paradumus, viņu iespējas, problēmas un 
aktualitātes.

Līdz šim iespēju iesaistīties projektā Priekuļu novada 
pašvaldībā izmantojuši 30 jaunieši un interese par dalību 
projektā no jauniešu puses tikai aug. Projekta “PROTI 
un DARI!” ietvaros bez maksas jaunieši ir pabeiguši 
biroja darba organizācijas kursus, lietvedības un grāmat-
vedības kursus, kā arī daļa no jauniešiem šobrīd apgūst 
šūšanas prasmes. Tāpat projekta ietvaros lauku rajonos 
dzīvojošajiem jauniešiem bez maksas ir iespēja iziet auto-
vadītāja apmācību, lai atrisinātu mobilitātes problēmu un 
atvieglotu darba meklēšanas iespējas.Jaunieši regulāri iz-
manto iespēju apmeklēt karjeras konsultanta konsultācijas, 
mācās kā sagatavot CV, motivācijas vēstuli un kā veiks-
mīgi piedalīties darba pārrunās. Jauniešiem, kuriem interesē
uzņēmējdarbība, tiek sniegtas jaunas zināšanas pašnodar-
binātā statusa kārtošanā, daži projektā iesaistītie jaunieši 
šobrīd strādā pie sava uzņēmuma dibināšanas, raksta biz-
nesa plānu un piedalās dažādos biznesa ideju konkursos. 
Tāpat jauniešiem tiek organizētas tikšanās ar personīgās 
izaugsmes treneriem un iedvesmojošām personām, Priekuļu
jauniešu centrā “REST[e]” projekta ietvaros ir viesojies 
personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs un mācījis 
jauniešiem, kā izvirzīt mērķus dzīvē un kā uz tiem tiekties. 
Projekta mentori kopā ar jauniešiem ir devušies uz Rīgu 
tikties ar Arsturulsmirus, pārrunājuši tēmu – kā disciplinēt 
sevi viegli un ar prieku.Jauniešiem projekta ietvaros ir 
iespēja apmeklēt arī regulāras psihologa konsultācijas, 
mākslas terapeita konsultācijas un reitterapiju. Esam tiku-

šies ar Priekuļu sociālā dienesta darbiniekiem un izzinājuši
sociālā dienesta funkcijas un sniegtās iespējas, jauniešiem 
tiek organizētas arī dažādas radošās darbnīcas, kopīgas 
ekskursijas un vizītes uzņēmumos kā arī vēl daudz citas 
plašas iespējas.

Pašvaldības nepieciešamību iesaistīties jaunatnes poli-
tikas veidošanā atbalsta arī Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos, 
Dr.sc.admin. Ināra Dundure, uzsverot, ka jebkuras paš-
valdības lielākā vērtība ir cilvēki un, ja jaunieši iesaistās 
un ir sabiedriski aktīvi, nodarbināti un jūtas noderīgi, tad 
cilvēkresursu vērtība pieaug. “Neformālā izglītība papil-
dina formālo izglītību tādā veidā, ka ar tās palīdzību var 
iesaistīt dažāda līmeņa skolēnu grupas neatkarīgi no sekmju
līmeņa skolā, un tā arī dod šīm grupām iespēju apgūt 
sociālās prasmes, jaunieši kļūst pārliecinātāki par sevi. 
Neformālā izglītība tiek organizēta atbilstoši interešu 
grupām, vajadzībām un arī neatkarīgi no iepriekš iegūtās 
izglītības vai prasmēm, bet projektos jaunieši pārliecinās, 
ka, neraugoties uz trūkumiem, ir spējīgi sasniegt tādus pašus
rezultātus, kādus, pēc viņu domām, sasniedz teicamnieki. 
Parasti šo projektu rezultātā skolēniem paaugstinās sekmju 
līmenis, un viņi aktīvāk piedalās pašvaldību organizētajos 
pasākumos,” tā I.Dundure.

Ļoti bieži jaunieši ir nepārliecināti par saviem spēkiem, 
bieži zaudējuši ticību kaut ko sasniegt dzīvē. Liels prieks 
redzēt, kā jaunietis izmainās projekta laikā un pēc tā. Bieži 
projekta mentori kļūst par stipru atbalsta plecu un draugu 
arī pēc dalības projektā. Lai atrastu darbu vai iesaistītos 
izglītībā, bieži ir nepieciešams risināt dažādas problēmas 
jaunieša dzīvē, kas liedz iesaistīties darba tirgū – jaunie-
tim ir jāsāk “iziet ārā no mājas”, kļūt sabiedriski aktīvam, 
iepazīt jaunus cilvēkus, celt pašapziņu, apgūt dažādas jau-
nas līdz šim neizmēģinātas prasmes. Ir jaunieši, kuriem 
ir jāpalīdz kārtot arī dzīves vietas jautājumi un dažādi 
finansiālas dabas jautājumi. Projektā iesaistās arī jaunieši ar 
invaliditāti, ir īpaši liels prieks redzēt kā jaunieši atraisās,
iepazīstot citus jauniešus un apzinoties savu vērtību un 
savas prasmes.

Projektā darbojas 5 mentori Priekuļos, Liepā, Mārsnēnos 
un Pieškalnos – gan sievietes, gan vīrietis. Ja esi jaunietis 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu 
dzīvi, tad piesakies dalībai bezmaksas projektā “PROTI un 
DARI!”.

Informāciju sagatavoja projekta “PROTI un DARI!” 
koordinatore Priekuļu novadā Anna Rakule
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Priekuļu novada Jauniešu domes priekšsēdētājs Kristaps
Broks, biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” valdes lo-
ceklis, biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” 
valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāveles, biedrības 
“Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes locekle Elīna 
Krieviņa, Līvānu novada Jauniešu domes priekšsēdētājs 
Rūdolfs Kivlenieks, Līvānu 1.vidusskolas pārstāve Linda 
Ibelgaufte no 07.12.2018 līdz 09.12.2018 devās iepazīšanās 
vizītē un pieredzes apmaiņā uz jauniešu centriem Hiiumaa, 
Igaunijā.

Dalībnieki tikās ar Kardlas jauniešu centra pārstāvjiem, 
jauniešu domes dalībniekiem, kā arī ar Kardlas vidusskolas 
pašpārvaldi, ar kuriem pārrunāja kā darbojas jauniešu 
centri uz Hiiumaa salas, kāda ir jaunatnes politika, kāds 
ir atbalsts no valsts. Tika apmeklēti trīs jauniešu centri,
lai salīdzinātu kā darbojas jauniešu centri Hiiumaa, 
Priekuļos un Līvānos, un kādus labās prakses piemērus un 
idejas smelties vēl veiksmīgākai jauniešu centru darbībai. 
Dalībnieki atklāja, ka visiem ir līdzīgas intereses un vēlmes 
izveidot daudzpusēju sadarbību starp Priekuļu vidusskolas 
parlamentu, Priekuļu novada, Līvānu novada un Kardlas 
pilsētas jauniešu domēm, kā arī jau sākts darbs pie kopīga
pieredzes apmaiņas projekta.

Pēc kārtīga darba ciemiņi no Latvijas bija aicināti doties 
garā ekskursijā apkārt Hījumā salai, apskatīt akmeņaino 
jūras krastu, vecāko strādājošo bāku Eiropā un arī trīs 
jauniešu centrus no kuriem dalībnieki guva iedvesmu tālā-
kajam darbam.

Teksts un foto: Priekuļu novada 
Jauniešu domes priekšsēdētājs Kristaps Broks.

Pieredzes apmaiņa 
Hiiumaa Igaunijā

Priekuļu novada jaunās māmiņas Priekuļu Bērnu dienas 
centrā “Zīļuks” aizvadīja četras jaukas un ļoti noderīgas 
tikšanāsreizes kopā ar fizioterapeiti Daci Punculi.

Kuplā māmiņu pulciņā pirmās tikšanās laikā tika ap-
spriesta daudziem vecākiem ļoti aktuālā podiņmācības jeb 
“Atvadas no autiņbiksītēm” tēma – kādā vecumā bērniņam
ir jāsāk apgūt podiņmācība, kā arī daudz citavērtīga 
informācija, kas vecākiem būtu jāzina par šo tēmu. Otrajā 
tikšanās reizē māmiņas pārrunāja bērna fiziskās attīstības 
pamatprincipus – kad un kā bērniņam pareizi būtu jāsāk 
velties, līst, rāpot un staigāt. Trešajā un ceturtajā tikšanās 
reizē bija iespēja iepazīties ar šobrīd tik ļoti populāro 
E. Pikleres pedagoģiju divās rotaļu grupas nodarbībās 
fizioterapeites vadībā.

Tikšanās vedās siltas un raitas. Māmiņām bija lieliska 
iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīties vienai ar otru. 
Priekuļu novada jaunās māmiņas vēlas teikt lielu paldies 
Dacei Punculei par veltīto laiku!

Arī turpmāk plānots tikties ar dažādiem speciālistiem 
un radoši darboties kopā. Laipni aicinātas piebiedroties 
pulciņamarī citas novada jaunās un topošās māmiņas! 
Sīkāka info, zvanot pa tālruņa nr. 26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Jauno māmiņu tikšanās ar fizioterapeiti Daci Punculi

Priekuļu novadā jau pus gadu veiksmīgi noris projekts “PROTI un DARI!”

Foto: Anna Rakule. Tikšanās ar personīgās 
izaugsmes treneri Reini Širokovu

Foto: Anna Rakule. Tikšanās ar fizioterapeiti 
Daci Punculi “Bērna attīstības pamatprincipi

Pieredzes apmaiņa Kainas jauniešu centrā

Foto: Liene Skrastiņa. Projekta “PROTI un DARI!” 
jaunieši uzsāk autovadītāju apmācības
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Decembris – labo darbu mēnesis
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē

Kad Jāņmuižas pirmsskolas āra eglē jau sāk mirdzēt 
uguntiņas un visus iestādes logus rotā baltas eglītes, tad 
arī mūs – lielus un mazus – sāk pārņemt tuvojošos svētku 
sajūta. Visās rūķu darbnīcās norit svētku gatavošanas darbi.
Šogad mēs esam apņēmušies palīdzēt piepildīt Ziemas-
svētku vecīša maisu ar labajiem darbiem. Mācām un rādām 
bērniem piemēru, ka ne jau tikai saldumos un dāvanās var 
gūt Ziemassvētku prieku. Visu mēnesi cenšamies kādam 
palīdzēt, kādu iepriecināt – varam radīt prieku sētniekam, 
palīdzot attīrīt celiņu no sniega, sagādāt prieku mazai, 
nosalušai zīlītei, izkarot barību ābeles zaros. Mežā mūs 

gaida kāds zaķēns, kurš priecāsies par burkānu eglītē... 
Un ik dienu blakus ir kāds draugs, kuru varam samīļot 
vai pateikt, cik viņš mums ir svarīgs.Svētku priekšvakarā 
iepriecināsim arī Jāņmuižas iedzīvotājus ar pašu gatavo-
tām dāvaniņām.

Tā visu mēnesi, jo labā nekad nevar būt par daudz. Un 
svētku reizē, kad ciemos nāks Ziemassvētku vecītis, mēs 
savu labo darbu maisu vaļā vērsim, priecāsimies paši un 
prieku tālāk dosim.

Lai svētīgs, gaišs un brīnumu pilns šis svētku laiks!

Iestādes vadītāja Iveta Zariņa

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” novembra izdevuma 
rakstam “Latvija faktos, darbos un sajūtās” bija nepareizi 
norādīts autors un fotogrāfija. Pareizi jābūt – Informāciju 
apkopoja Priekuļu vidusskolas dir.v. Anita Skrastiņa. 
Pareizā fotogrāfija ar parakstu: Konkursa “Izzini Latvijas 
vēsturi!” uzvarētāji – 11.klase un skolotāja Dz.Kaparkalēja.
Foto no Priekuļu vidusskolas arhīva. 

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” novembra izdevuma 
rakstam ’’Māci man skaidru prātu, māci zemes spēku…” 
bija nepareizi norādīts autors un fotogrāfija. Pareizi jābūt 
Irisa Žiganova.

Pareizā fotogrāfija ar parakstu: Vēstures liecību ķēde 
no Latvijas pirmsākumiem līdz šodienai “100 fakti par 
Latviju”. Foto no Liepas pamatskolas arhīva.

Atvainojamies par neprecizitāti!

Labie darbi Jāņmuižā. Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Novada labākie runas
mākslas meistari Rīgā

Sagaidot Latvijas simto dzimšanas dienu, Valsts izglī-
tības satura centrs 2018.gadā organizēja skolēnu skatuves 
runas konkursu ar mērķi, izmantojot vārda mākslas 
spēku, izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu 
emocionālo un radošo pašizpausmi un sekmēt bērnu un 
jauniešu interesi par latviešu literatūras mantojumu.

Ceļš uz panākumiem Rīgā Liepas pamatskolas sko-
lēniem – Beātei un Didzim – sākās jau pirms gada, ilgu 
laiku pavadot bibliotēkas lasītavā, meklējot savam vecu-
mam, interesēm, konkursa nolikumam atbilstošus dzejas 
un prozas darbus. Tas vienmēr ir ilgstošs un grūts process.

Konkurss notika vairākās kārtās: vispirms labākos 
runas mākslas meistarus žūrija noteica skolas konkursā. 
Jau daudz sīvākā cīņā vajadzēja sevi apliecināt Cēsis – 
vēsturiskā Cēsu rajona skolu dalībnieku konkursā. Lepo-
jamies, ka pēc šīs žūrijas ieskata pat trīs Liepas skolas 
runātāji tika izvirzīti uz Vidzemes konkursu Valmierā: 
4.klases skolniece Adriana Salmiņa, astotās klases skolēni 
– Beāte Buličeva un Didzis Ozols. Valmierā visi trīs jaunie
mākslinieki saņēma augstākās pakāpes diplomus.

Žūrijas komisijas locekļi divu mēnešu laikā visā valstī
noklausījās vairāk nekā 500 dalībnieku uzstāšanos un, no-
vērtējot skolēnu augstvērtīgo sniegumu, nolēma realizēt 
ideju par konkursa noslēguma sarīkojuma rīkošanu lau-
reātiem Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Par meistarīgu latviešu autoru dzejas un prozas darbu
interpretāciju ielūgumu uz šo pasākumu saņēma arī Beāte
un Didzis, kuri papildināja valsts pašu labāko 30 laureātu
pulciņu.

Rīgā režisores Daces Liepnieces vadībā no laureātu 
darbiem tika veidots multimediāls muzikāls uzvedums 
“Vārdu atbalss bezgalība…”, kuru papildināja tikšanās ar 
Nacionālā teātra aktieri Jāni Skani un komponistu Valdi 
Zilveri. Diena noslēdzās ar balvu saņemšanu un ekskursiju
pa bibliotēku. Ar lepnumu varu apliecināt, ka Beāte un 
Didzis mūsu novada vārdu nesa godam.

Manuprāt, ir ļoti vērtīgi, ka bērni un jaunieši, kuri 
padziļināti interesējas par vārda mākslu un spēj to savā 
priekšnesumā arī atklāt, iepazīstas  cits ar cita sniegumu 
vidē, kurā nav vairs jāsacenšas, bet kura noteikti pastiprina 
viņu motivāciju turpināt lasīt un meklēt līdzekļus savai 
radošajai un mākslinieciskajai pašizteiksmei.

Liepas pamatskolas skolotāja Inese Lāce

Foto no Liepas pamatskolas arhīva.
Konkursa laureāti – Liepas pamatskolas skolēni – 

Beāte Buličeva un Didzis Ozols kopā ar 
žūrijas pārstāvi Nacionālā teātra aktieri Jāni Skani 

un skolotāju Inese Lāci

Ziemassvētku laiks ir vēlmju piepildīšanās laiks.
Es vēlos, lai mūsu bērni, bērnu vecāki un darbinieki 

būtu laimīgi. Ko nozīmē “būt laimīgam”?
Tas ir – atrasties drošā un draudzīgā vidē. Tieši tāda 

ir mūsu Liepas pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” 
misija.

Deviņas (no 600) pirmskolas izglītības iestādes Latvijā 
ieviesušas preventīvu pasākumu programmu “Bērniem 
drošs un draudzīgs bērnudārzs”, lai veicinātu agrīnu sociāl-
psiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu. Iestādē 
darbojas “Dzimtas skola”, kurā bērni apgūst zināšanas par 
savām tiesībām un drošību.

Š.g. 11. decembrī Rīgā Mazajā Ģildē šīs 9 pirmskolas 
izglītības iestādes, kuru vidū bija arī Liepas pirmskolas 
izglītības iestāde “Saulīte”, saņēma oficiālus sertifikātus, 
kas apliecina, ka pirmskolas izglītības iestādē tiek radīta 
bērniem, vecākiem un darbiniekiem droša un draudzīga 
vide.

Paldies iestādes atbalsta komandai, kura visu gadu 
palīdzēja realizēt šo programmu!

Liepas PII “Saulīte” vadītāja Elija Latko

Liepas PII Saulīte atbalsta komanda saņem sertifikātu. Foto no Liepas PII Saulīte arhīva

Liepas pirmskolas izglītības iestāde “Saulīte” 
saņēmusi oficiālu sertifikātu par drošu un 

draudzīga vidi bērniem, vecākiem un darbiniekiem

Precizējums

Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru, no šī gada 3. maija veiksmīgi 
sadarbojas Eiropas Sociālā fonda projekta “PROTI un 
DARI!” ietvaros. Projekts norisinās programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt 
NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to 
iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos “Jauniešu 
garantijas” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus vecumā
no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā, neapgūst 
arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieki, kā arī veicināt viņu iesaisti izglītībā, t.sk. 
aroda apguvē un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā. Pašvaldībā darbs ar jauniešiem ir īpaši no-
zīmīgs, jo jaunatnes politikas veidotāji vislabāk redz reģionu
jauniešu ikdienas paradumus, viņu iespējas, problēmas un 
aktualitātes.

Līdz šim iespēju iesaistīties projektā Priekuļu novada 
pašvaldībā izmantojuši 30 jaunieši un interese par dalību 
projektā no jauniešu puses tikai aug. Projekta “PROTI 
un DARI!” ietvaros bez maksas jaunieši ir pabeiguši 
biroja darba organizācijas kursus, lietvedības un grāmat-
vedības kursus, kā arī daļa no jauniešiem šobrīd apgūst 
šūšanas prasmes. Tāpat projekta ietvaros lauku rajonos 
dzīvojošajiem jauniešiem bez maksas ir iespēja iziet auto-
vadītāja apmācību, lai atrisinātu mobilitātes problēmu un 
atvieglotu darba meklēšanas iespējas.Jaunieši regulāri iz-
manto iespēju apmeklēt karjeras konsultanta konsultācijas, 
mācās kā sagatavot CV, motivācijas vēstuli un kā veiks-
mīgi piedalīties darba pārrunās. Jauniešiem, kuriem interesē
uzņēmējdarbība, tiek sniegtas jaunas zināšanas pašnodar-
binātā statusa kārtošanā, daži projektā iesaistītie jaunieši 
šobrīd strādā pie sava uzņēmuma dibināšanas, raksta biz-
nesa plānu un piedalās dažādos biznesa ideju konkursos. 
Tāpat jauniešiem tiek organizētas tikšanās ar personīgās 
izaugsmes treneriem un iedvesmojošām personām, Priekuļu
jauniešu centrā “REST[e]” projekta ietvaros ir viesojies 
personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs un mācījis 
jauniešiem, kā izvirzīt mērķus dzīvē un kā uz tiem tiekties. 
Projekta mentori kopā ar jauniešiem ir devušies uz Rīgu 
tikties ar Arsturulsmirus, pārrunājuši tēmu – kā disciplinēt 
sevi viegli un ar prieku.Jauniešiem projekta ietvaros ir 
iespēja apmeklēt arī regulāras psihologa konsultācijas, 
mākslas terapeita konsultācijas un reitterapiju. Esam tiku-

šies ar Priekuļu sociālā dienesta darbiniekiem un izzinājuši
sociālā dienesta funkcijas un sniegtās iespējas, jauniešiem 
tiek organizētas arī dažādas radošās darbnīcas, kopīgas 
ekskursijas un vizītes uzņēmumos kā arī vēl daudz citas 
plašas iespējas.

Pašvaldības nepieciešamību iesaistīties jaunatnes poli-
tikas veidošanā atbalsta arī Latvijas Pašvaldību savienības 
padomniece bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos, 
Dr.sc.admin. Ināra Dundure, uzsverot, ka jebkuras paš-
valdības lielākā vērtība ir cilvēki un, ja jaunieši iesaistās 
un ir sabiedriski aktīvi, nodarbināti un jūtas noderīgi, tad 
cilvēkresursu vērtība pieaug. “Neformālā izglītība papil-
dina formālo izglītību tādā veidā, ka ar tās palīdzību var 
iesaistīt dažāda līmeņa skolēnu grupas neatkarīgi no sekmju
līmeņa skolā, un tā arī dod šīm grupām iespēju apgūt 
sociālās prasmes, jaunieši kļūst pārliecinātāki par sevi. 
Neformālā izglītība tiek organizēta atbilstoši interešu 
grupām, vajadzībām un arī neatkarīgi no iepriekš iegūtās 
izglītības vai prasmēm, bet projektos jaunieši pārliecinās, 
ka, neraugoties uz trūkumiem, ir spējīgi sasniegt tādus pašus
rezultātus, kādus, pēc viņu domām, sasniedz teicamnieki. 
Parasti šo projektu rezultātā skolēniem paaugstinās sekmju 
līmenis, un viņi aktīvāk piedalās pašvaldību organizētajos 
pasākumos,” tā I.Dundure.

Ļoti bieži jaunieši ir nepārliecināti par saviem spēkiem, 
bieži zaudējuši ticību kaut ko sasniegt dzīvē. Liels prieks 
redzēt, kā jaunietis izmainās projekta laikā un pēc tā. Bieži 
projekta mentori kļūst par stipru atbalsta plecu un draugu 
arī pēc dalības projektā. Lai atrastu darbu vai iesaistītos 
izglītībā, bieži ir nepieciešams risināt dažādas problēmas 
jaunieša dzīvē, kas liedz iesaistīties darba tirgū – jaunie-
tim ir jāsāk “iziet ārā no mājas”, kļūt sabiedriski aktīvam, 
iepazīt jaunus cilvēkus, celt pašapziņu, apgūt dažādas jau-
nas līdz šim neizmēģinātas prasmes. Ir jaunieši, kuriem 
ir jāpalīdz kārtot arī dzīves vietas jautājumi un dažādi 
finansiālas dabas jautājumi. Projektā iesaistās arī jaunieši ar 
invaliditāti, ir īpaši liels prieks redzēt kā jaunieši atraisās,
iepazīstot citus jauniešus un apzinoties savu vērtību un 
savas prasmes.

Projektā darbojas 5 mentori Priekuļos, Liepā, Mārsnēnos 
un Pieškalnos – gan sievietes, gan vīrietis. Ja esi jaunietis 
vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā 
algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts 

aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu 
dzīvi, tad piesakies dalībai bezmaksas projektā “PROTI un 
DARI!”.

Informāciju sagatavoja projekta “PROTI un DARI!” 
koordinatore Priekuļu novadā Anna Rakule
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Priekuļu novada Jauniešu domes priekšsēdētājs Kristaps
Broks, biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” valdes lo-
ceklis, biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” 
valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāveles, biedrības 
“Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes locekle Elīna 
Krieviņa, Līvānu novada Jauniešu domes priekšsēdētājs 
Rūdolfs Kivlenieks, Līvānu 1.vidusskolas pārstāve Linda 
Ibelgaufte no 07.12.2018 līdz 09.12.2018 devās iepazīšanās 
vizītē un pieredzes apmaiņā uz jauniešu centriem Hiiumaa, 
Igaunijā.

Dalībnieki tikās ar Kardlas jauniešu centra pārstāvjiem, 
jauniešu domes dalībniekiem, kā arī ar Kardlas vidusskolas 
pašpārvaldi, ar kuriem pārrunāja kā darbojas jauniešu 
centri uz Hiiumaa salas, kāda ir jaunatnes politika, kāds 
ir atbalsts no valsts. Tika apmeklēti trīs jauniešu centri,
lai salīdzinātu kā darbojas jauniešu centri Hiiumaa, 
Priekuļos un Līvānos, un kādus labās prakses piemērus un 
idejas smelties vēl veiksmīgākai jauniešu centru darbībai. 
Dalībnieki atklāja, ka visiem ir līdzīgas intereses un vēlmes 
izveidot daudzpusēju sadarbību starp Priekuļu vidusskolas 
parlamentu, Priekuļu novada, Līvānu novada un Kardlas 
pilsētas jauniešu domēm, kā arī jau sākts darbs pie kopīga
pieredzes apmaiņas projekta.

Pēc kārtīga darba ciemiņi no Latvijas bija aicināti doties 
garā ekskursijā apkārt Hījumā salai, apskatīt akmeņaino 
jūras krastu, vecāko strādājošo bāku Eiropā un arī trīs 
jauniešu centrus no kuriem dalībnieki guva iedvesmu tālā-
kajam darbam.

Teksts un foto: Priekuļu novada 
Jauniešu domes priekšsēdētājs Kristaps Broks.

Pieredzes apmaiņa 
Hiiumaa Igaunijā

Priekuļu novada jaunās māmiņas Priekuļu Bērnu dienas 
centrā “Zīļuks” aizvadīja četras jaukas un ļoti noderīgas 
tikšanāsreizes kopā ar fizioterapeiti Daci Punculi.

Kuplā māmiņu pulciņā pirmās tikšanās laikā tika ap-
spriesta daudziem vecākiem ļoti aktuālā podiņmācības jeb 
“Atvadas no autiņbiksītēm” tēma – kādā vecumā bērniņam
ir jāsāk apgūt podiņmācība, kā arī daudz citavērtīga 
informācija, kas vecākiem būtu jāzina par šo tēmu. Otrajā 
tikšanās reizē māmiņas pārrunāja bērna fiziskās attīstības 
pamatprincipus – kad un kā bērniņam pareizi būtu jāsāk 
velties, līst, rāpot un staigāt. Trešajā un ceturtajā tikšanās 
reizē bija iespēja iepazīties ar šobrīd tik ļoti populāro 
E. Pikleres pedagoģiju divās rotaļu grupas nodarbībās 
fizioterapeites vadībā.

Tikšanās vedās siltas un raitas. Māmiņām bija lieliska 
iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīties vienai ar otru. 
Priekuļu novada jaunās māmiņas vēlas teikt lielu paldies 
Dacei Punculei par veltīto laiku!

Arī turpmāk plānots tikties ar dažādiem speciālistiem 
un radoši darboties kopā. Laipni aicinātas piebiedroties 
pulciņamarī citas novada jaunās un topošās māmiņas! 
Sīkāka info, zvanot pa tālruņa nr. 26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Jauno māmiņu tikšanās ar fizioterapeiti Daci Punculi

Priekuļu novadā jau pus gadu veiksmīgi noris projekts “PROTI un DARI!”

Foto: Anna Rakule. Tikšanās ar personīgās 
izaugsmes treneri Reini Širokovu

Foto: Anna Rakule. Tikšanās ar fizioterapeiti 
Daci Punculi “Bērna attīstības pamatprincipi

Pieredzes apmaiņa Kainas jauniešu centrā

Foto: Liene Skrastiņa. Projekta “PROTI un DARI!” 
jaunieši uzsāk autovadītāju apmācības
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AS “Sadales tīkls” 
Amatas, Priekuļu, Raunas,
 Pārgaujas, Līgatnes un 

Vecpiebalgas novadā 
atjauno elektrolīnijas 

100 km garumā
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 

klientiem Amatas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes 
un Vecpiebalgas novadā, AS “Sadales tīkls” šo novadu 
teritorijā šogad kopumā atjaunos zemsprieguma un vidējā
sprieguma elektrolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs 
vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru apakšstacijas.

Elektrotīkla atjaunošanā kopumā plānots ieguldīt vairāk 
nekā 2,1 miljonu eiro, ievērojami uzlabojot elektroapgādi 
vairākiem tūkstošiem klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un 
uzlabo elektrotīklu, paaugstinot un uzņēmumu elektroap-
gādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēs-
turiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, 
izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blī-
vumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās 
vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek 
ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs 
elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados,
jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Priekuļu novadā elektrotīkla pārbūve šogad veikta vai 
vēl norit Liepas, Priekuļu un Mārsnēnu pagastā. Mārsnēnu 
pagastā atjaunotas vidējā sprieguma 5,5 km garumā, zem-
sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu 
līnijām 2,5 km garumā un izbūvētas divas jaunas trans-
formatoru apakšstacijas. Rekonstrukcijas darbi norisinājās 
pie Dzirkaļiem, Silajunkuriņiem un pie Mārsnēnmuižas. 
Priekuļu pagastā šogad darbi veikti starp Garkalni un 
Priekuļiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 
pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 2,9 km garumā, un 
Priekuļos – Ziedu, Kalna, Egļu, Tehniķu ielā, kur zem-
sprieguma elektrolīnijas rekonstruētas 1,4 km garumā. 
Liepas pagastā elektrotīkla pārbūve noslēgusies Tomēnu 
apkaimē, kur zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvētas 2,4 
km garumā, savukārt, Liepasmuižā šobrīd norit darbs, lai 
vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,2 km garumā 
pārbūvētu par kabeļu līniju, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvētu par kabeļu līnijām 1,9 km garumā 
un izbūvētu divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” šajos Vid-
zemes novados realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai 
nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski 
atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem 
nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas 
piegādi.

Papildu informācija:
Tatjana Smirnova

AS “Sadales tīkls” preses sekretāre
Tālr. 67728823

Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra domes sēdē, protokols  Nr.12, p.41
Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra Saistošie noteikumi 

Nr.14/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”.
1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 

budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
       “2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 734 695 euro apmērā, 1.pielikums”.
1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
       “2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 924 564 euro apmērā, 2.pielikums”.
2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
5. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

• Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 
  budžetu 2018. gadam” 9. punkts;
• Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 778 “Noteikumi par valsts budžeta 
  mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadaā sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
  ģimenēm un bērniem”;
• 2010.gada 20.maija likums “Invaliditātes likums”, Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra 
  noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs”;
• Budžeta izpildītāju iesniegumi;
• Budžeta izpilde, par pabalstu bijušajiem domes priekšsēdētājiem un pensiju indeksācijas 
  rezultātu;
• Budžetu izpildes rezultāti ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā;
• Izmaiņas izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos, Ministru kabineta noteikumi Nr.1031;
• Domes Finanšu komitejas 2018. gada 20. novembra lēmums, protokols Nr. 14.

2. Īss projekta satura izklāsts • Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus 
  ekonomiskās klasifikācijas kodos un funkcionālajās kategorijās.
• Speciālā budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0.)
• EUR 5 000 par mērķdotāciju piemaksām sociālajiem darbiniekiem;
• EUR 1 611 par finansējumu asistenta pakalpojumam Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē;
• EUR 3 491 ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādei 
  “Mežmaliņa” (KK 21.3.5.2.)  
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 5 000 par mērķdotāciju piemaksām sociālajiem darbiniekiem (KK 1100, 1200);
• EUR 1 611 par finansējumu asistenta pakalpojumam  (KK 1100, 1200);
• EUR 2 900 par pabalstu piemaksai pie pensijas bijušajiem domes priekšsēdētājiem 
  (strv. 011111);
• EUR 3 491 ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa”(KK 2300).
Samazina
• EUR 2 900 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (strv. 0189, KK 2275) pabalstiem piemaksai  
  pie pensijas bijušajiem domes priekšsēdētājiem.
Pārklasificē izdevumus
Pēc būtības un ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņas, vai saskaņā ar budžeta izpildītāja 
iesniegumu ”Par grozījumiem 2018.gada tāmē” (Budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība, 5.3.2. punkts):
Samazina EUR 61 935
• EUR 140 izdevumu KK 2100 “Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta un darba 
  braucieni”;
• EUR 50 792 izdevumu KK 2200 “Pakalpojumi” par pievienotās vērtības nodokļa, transporta 
  ikgadējās nodevas un valsts nodevu maksājumiem budžetā, autoratlīdzības līgumiem, kuri 
  definējami kā atlīdzība;
• EUR 610 izdevumu KK 2300 “Krājumi, materiāli, biroja preces un inventārs”;
• EUR 10 393 izdevumu KK 5200 “Pamatlīdzekļi” par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 
   būvdarbos un pamatlīdzekļu (datortehnika) iegādēs.
Palielina EUR 61 935
• EUR 4 972 izdevumu KK 1100 “Atalgojums” par koda 1000 “Atlīdzība” precizējumu budžeta 
  ievaros un autoratlīdzības līgumiem no KK 2200;
• EUR 10 832 izdevumu KK 1200 “Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
  iemaksas” koda 1000 “Atlīdzība” plānotā budžeta ietvarā;
• EUR 40 981 izdevumu KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi”;
• EUR 5 150 izdevumu KK 3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibi-
   nājumiem” par biedru naudas maksājumiem biedrībām.
Pārklasificē mērķa finansējumu
• EUR 4 800 samazina mērķa finansējumu stāvlaukuma izveidei Selekcijas ielā 1 un palielina 
finansējumu Priekuļu vidusskolai par apsardzes signalizācijas sistēmas izveidošanu un montāžas 
darbiem.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Autoceļu fonds
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 3 200 izdevumu KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi” par pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumiem;
Samazina
• EUR 3 200 izdevumi KK 2200 “Pakalpojumi” par samaksāto pievienotās vērtības nodokli.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada Sociālais 
dienests vēlas uzzināt 
KLIENTU VIEDOKLI

Priekuļu novada Sociālais dienests vēlas noskaidrot 
Sociālā dienesta KLIENTU VIEDOKLI par Priekuļu no-
vada Sociālā dienesta darbu, tā kvalitāti, kā arī iespēju 
uzlabot kvalitāti. Tādēļ lūdzam Sociālā dienesta klientus 
aizpildīt aptaujas anketu. Anketas aizpildīšana prasīs ne 
vairāk kā 10-15 minūtes un tā ir aizpildāma atzīmējot jau 
dotos variantus ar “X”, vai ierakstot savu viedokli tam 
paredzētajā vietā. Anketa ir anonīma un tajā sniegtās 
atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas ir
pieejamas elektroniski mājas lapā www.priekuli.lv. Aiz-
pildītas anketas lūdzam iesniegt Sociālajā dienestā vai 
elektroniski socialais.dienests@priekuli.lv.

Sociālā dienesta vadītāja Elita Rancāne
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

01.01.
01:00

JAUNGADA BALLE Spēlē grupa “CoCo Orchestra” un DJ.
Ieeja: 10,00 EUR

Galdiņu rezervācija (10 pers): 20,00 EUR

Priekuļu KN

01.01.
01:00

JAUNGADA BALLE Jautru un atraktīvu noskaņu radīs grupa “3. brigāde”.
Galdiņu rezervācija un biļešu iegāde no 17.decembra pagasta 
pārvaldē pie sekretāres.

Ieeja: 5.00 EUR

Liepas KN

19.01.
18:00

JUMIS
25 GADU JUBILEJAS 

KONCERTS

Piedalās deju kolektīvi no Valmieras “Pastalnieki”, Lielvārdes   
“Vēji”, Mārupes “Mārupieši”, Ošupes “Degumnieki” un JUMIS
no Priekuļiem.

Ieeja:3,00 EUR

Priekuļu KN

25.01.
18:00

KONCERTS
“Kopā jautri uzdancot!”

Sadejo deju kolektīvi – “Tūgadiņš” no Priekuļiem un “Spolītes” 
no Ikšķiles.

Ieeja: 3.00 EUR

Priekuļu KN

Kultūras afiša janvārī

LIEPAS KULTŪRAS NAMĀ
04.01.

15:00

17:00

Animācijas fi lma 
bērniem

“Īgņas valstība”
1h 37min

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes 
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes 
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. (Filma 
vairāk saistoša skolniekiem). Biļetes cena 2,00 EUR

Animācijas fi lma 
bērniem

“Princese un pūķis”
1h 10min

Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod burvju grāmatu un ar tās 
palīdzību nokļūst Brīnumzemē – pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ērmoti 
radījumi.

Biļetes cena 2,00 EUR

MĀRSNĒNU TAUTAS NAMĀ
12.01.

15:00

16:15

18:00

Animācijas fi lma 
bērniem

“Princese un pūķis”
1h 10min

Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod burvju grāmatu un ar tās 
palīdzību nokļūst Brīnumzemē – pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ērmoti 
radījumi.

Biļetes cena 2,00 EUR

Animācijas fi lma 
bērniem

“Īgņas valstība”
1h 37min

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes 
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes 
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. (Filma 
vairāk saistoša skolniekiem). Biļetes cena 2,00 EUR

Romantiska komēdija
“Jaungada tak-

sometrs”
1h 24min

Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis 
maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam liek at-
cerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī, 
– kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini un 
pat grūtnieci.
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dārta Daneviča, Dita
Lūriņa-Egliena, Andris Bulis, Valdis Melderis, Valters Krauze, Baiba Sipeniece –
Gavare u.c. Biļetes cena 3,00 EUR

KINO dienas

Ūdensskaitītāja rādījumus
Priekuļos un Veselavā var nodot no katra mēneša 

25. līdz 27. datumam, zvanot pa tālr., 
sūtot sms vai ziņu WhatsApp uz tel.nr. 26315164; 

kā arī nosūtot tos e-pastā: udens@priekulunovads.lv

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā, 
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers, lai mums cerēt un ilgoties liek.
                                                      /G.Micāne/

Mīļo lasītāj, lai sirds silti Ziemassvētki 
un panākumiem bagāts 2019.gads!

Liepas pagasta bibliotēkas kolektīvs
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AS “Sadales tīkls” 
Amatas, Priekuļu, Raunas,
 Pārgaujas, Līgatnes un 

Vecpiebalgas novadā 
atjauno elektrolīnijas 

100 km garumā
Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti 

klientiem Amatas, Priekuļu, Raunas, Pārgaujas, Līgatnes 
un Vecpiebalgas novadā, AS “Sadales tīkls” šo novadu 
teritorijā šogad kopumā atjaunos zemsprieguma un vidējā
sprieguma elektrolīnijas 100 km garumā un rekonstruēs 
vai izbūvēs jaunas 36 transformatoru apakšstacijas.

Elektrotīkla atjaunošanā kopumā plānots ieguldīt vairāk 
nekā 2,1 miljonu eiro, ievērojami uzlabojot elektroapgādi 
vairākiem tūkstošiem klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un 
uzlabo elektrotīklu, paaugstinot un uzņēmumu elektroap-
gādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēs-
turiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, 
izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blī-
vumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās 
vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek 
ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs 
elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados,
jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Priekuļu novadā elektrotīkla pārbūve šogad veikta vai 
vēl norit Liepas, Priekuļu un Mārsnēnu pagastā. Mārsnēnu 
pagastā atjaunotas vidējā sprieguma 5,5 km garumā, zem-
sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu 
līnijām 2,5 km garumā un izbūvētas divas jaunas trans-
formatoru apakšstacijas. Rekonstrukcijas darbi norisinājās 
pie Dzirkaļiem, Silajunkuriņiem un pie Mārsnēnmuižas. 
Priekuļu pagastā šogad darbi veikti starp Garkalni un 
Priekuļiem, kur vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 
pārbūvēta izolētu vadu izpildījumā 2,9 km garumā, un 
Priekuļos – Ziedu, Kalna, Egļu, Tehniķu ielā, kur zem-
sprieguma elektrolīnijas rekonstruētas 1,4 km garumā. 
Liepas pagastā elektrotīkla pārbūve noslēgusies Tomēnu 
apkaimē, kur zemsprieguma elektrolīnijas pārbūvētas 2,4 
km garumā, savukārt, Liepasmuižā šobrīd norit darbs, lai 
vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju 1,2 km garumā 
pārbūvētu par kabeļu līniju, zemsprieguma gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūvētu par kabeļu līnijām 1,9 km garumā 
un izbūvētu divas jaunas transformatoru apakšstacijas.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” šajos Vid-
zemes novados realizēs klientu elektroapgādes uzlabošanai 
nozīmīgus projektus, jo tikai savlaicīgi un pakāpeniski 
atjaunojot elektrotīklu, AS “Sadales tīkls” spēs klientiem 
nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu elektroenerģijas 
piegādi.

Papildu informācija:
Tatjana Smirnova

AS “Sadales tīkls” preses sekretāre
Tālr. 67728823

Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra domes sēdē, protokols  Nr.12, p.41
Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.novembra Saistošie noteikumi 

Nr.14/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”.
1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 

budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
       “2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 734 695 euro apmērā, 1.pielikums”.
1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
       “2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 924 564 euro apmērā, 2.pielikums”.
2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
5. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļa (vadītāja I.Rumba).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

• Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 
  budžetu 2018. gadam” 9. punkts;
• Ministru kabineta 2017.gada 19.decembra noteikumi Nr. 778 “Noteikumi par valsts budžeta 
  mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2018.gadaā sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
  ģimenēm un bērniem”;
• 2010.gada 20.maija likums “Invaliditātes likums”, Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra 
  noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumus izglītības iestādēs”;
• Budžeta izpildītāju iesniegumi;
• Budžeta izpilde, par pabalstu bijušajiem domes priekšsēdētājiem un pensiju indeksācijas 
  rezultātu;
• Budžetu izpildes rezultāti ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā;
• Izmaiņas izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodos, Ministru kabineta noteikumi Nr.1031;
• Domes Finanšu komitejas 2018. gada 20. novembra lēmums, protokols Nr. 14.

2. Īss projekta satura izklāsts • Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus 
  ekonomiskās klasifikācijas kodos un funkcionālajās kategorijās.
• Speciālā budžeta izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodos.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0.)
• EUR 5 000 par mērķdotāciju piemaksām sociālajiem darbiniekiem;
• EUR 1 611 par finansējumu asistenta pakalpojumam Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē;
• EUR 3 491 ieņēmumi no vecāku maksām par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādei 
  “Mežmaliņa” (KK 21.3.5.2.)  
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 5 000 par mērķdotāciju piemaksām sociālajiem darbiniekiem (KK 1100, 1200);
• EUR 1 611 par finansējumu asistenta pakalpojumam  (KK 1100, 1200);
• EUR 2 900 par pabalstu piemaksai pie pensijas bijušajiem domes priekšsēdētājiem 
  (strv. 011111);
• EUR 3 491 ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa”(KK 2300).
Samazina
• EUR 2 900 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem (strv. 0189, KK 2275) pabalstiem piemaksai  
  pie pensijas bijušajiem domes priekšsēdētājiem.
Pārklasificē izdevumus
Pēc būtības un ekonomiskās klasifikācijas kodu maiņas, vai saskaņā ar budžeta izpildītāja 
iesniegumu ”Par grozījumiem 2018.gada tāmē” (Budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtība, 5.3.2. punkts):
Samazina EUR 61 935
• EUR 140 izdevumu KK 2100 “Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta un darba 
  braucieni”;
• EUR 50 792 izdevumu KK 2200 “Pakalpojumi” par pievienotās vērtības nodokļa, transporta 
  ikgadējās nodevas un valsts nodevu maksājumiem budžetā, autoratlīdzības līgumiem, kuri 
  definējami kā atlīdzība;
• EUR 610 izdevumu KK 2300 “Krājumi, materiāli, biroja preces un inventārs”;
• EUR 10 393 izdevumu KK 5200 “Pamatlīdzekļi” par pievienotās vērtības nodokļa maksājumiem 
   būvdarbos un pamatlīdzekļu (datortehnika) iegādēs.
Palielina EUR 61 935
• EUR 4 972 izdevumu KK 1100 “Atalgojums” par koda 1000 “Atlīdzība” precizējumu budžeta 
  ievaros un autoratlīdzības līgumiem no KK 2200;
• EUR 10 832 izdevumu KK 1200 “Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
  iemaksas” koda 1000 “Atlīdzība” plānotā budžeta ietvarā;
• EUR 40 981 izdevumu KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi”;
• EUR 5 150 izdevumu KK 3200 “Subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibi-
   nājumiem” par biedru naudas maksājumiem biedrībām.
Pārklasificē mērķa finansējumu
• EUR 4 800 samazina mērķa finansējumu stāvlaukuma izveidei Selekcijas ielā 1 un palielina 
finansējumu Priekuļu vidusskolai par apsardzes signalizācijas sistēmas izveidošanu un montāžas 
darbiem.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Autoceļu fonds
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 3 200 izdevumu KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi” par pievienotās vērtības 
nodokļa maksājumiem;
Samazina
• EUR 3 200 izdevumi KK 2200 “Pakalpojumi” par samaksāto pievienotās vērtības nodokli.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada Sociālais 
dienests vēlas uzzināt 
KLIENTU VIEDOKLI

Priekuļu novada Sociālais dienests vēlas noskaidrot 
Sociālā dienesta KLIENTU VIEDOKLI par Priekuļu no-
vada Sociālā dienesta darbu, tā kvalitāti, kā arī iespēju 
uzlabot kvalitāti. Tādēļ lūdzam Sociālā dienesta klientus 
aizpildīt aptaujas anketu. Anketas aizpildīšana prasīs ne 
vairāk kā 10-15 minūtes un tā ir aizpildāma atzīmējot jau 
dotos variantus ar “X”, vai ierakstot savu viedokli tam 
paredzētajā vietā. Anketa ir anonīma un tajā sniegtās 
atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas ir
pieejamas elektroniski mājas lapā www.priekuli.lv. Aiz-
pildītas anketas lūdzam iesniegt Sociālajā dienestā vai 
elektroniski socialais.dienests@priekuli.lv.

Sociālā dienesta vadītāja Elita Rancāne
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

01.01.
01:00

JAUNGADA BALLE Spēlē grupa “CoCo Orchestra” un DJ.
Ieeja: 10,00 EUR

Galdiņu rezervācija (10 pers): 20,00 EUR

Priekuļu KN

01.01.
01:00

JAUNGADA BALLE Jautru un atraktīvu noskaņu radīs grupa “3. brigāde”.
Galdiņu rezervācija un biļešu iegāde no 17.decembra pagasta 
pārvaldē pie sekretāres.

Ieeja: 5.00 EUR

Liepas KN

19.01.
18:00

JUMIS
25 GADU JUBILEJAS 

KONCERTS

Piedalās deju kolektīvi no Valmieras “Pastalnieki”, Lielvārdes   
“Vēji”, Mārupes “Mārupieši”, Ošupes “Degumnieki” un JUMIS
no Priekuļiem.

Ieeja:3,00 EUR

Priekuļu KN

25.01.
18:00

KONCERTS
“Kopā jautri uzdancot!”

Sadejo deju kolektīvi – “Tūgadiņš” no Priekuļiem un “Spolītes” 
no Ikšķiles.

Ieeja: 3.00 EUR

Priekuļu KN

Kultūras afiša janvārī

LIEPAS KULTŪRAS NAMĀ
04.01.

15:00

17:00

Animācijas fi lma 
bērniem

“Īgņas valstība”
1h 37min

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes 
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes 
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. (Filma 
vairāk saistoša skolniekiem). Biļetes cena 2,00 EUR

Animācijas fi lma 
bērniem

“Princese un pūķis”
1h 10min

Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod burvju grāmatu un ar tās 
palīdzību nokļūst Brīnumzemē – pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ērmoti 
radījumi.

Biļetes cena 2,00 EUR

MĀRSNĒNU TAUTAS NAMĀ
12.01.

15:00

16:15

18:00

Animācijas fi lma 
bērniem

“Princese un pūķis”
1h 10min

Savā septītajā dzimšanas dienā princese Barbara atrod burvju grāmatu un ar tās 
palīdzību nokļūst Brīnumzemē – pasakainā vietā, kur dzīvo pūķi un citi ērmoti 
radījumi.

Biļetes cena 2,00 EUR

Animācijas fi lma 
bērniem

“Īgņas valstība”
1h 37min

Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brīnumainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes 
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes 
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. (Filma 
vairāk saistoša skolniekiem). Biļetes cena 2,00 EUR

Romantiska komēdija
“Jaungada tak-

sometrs”
1h 24min

Vecgada vakars. Taksometra vadītājs Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis 
maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam liek at-
cerēties raibo svinētāju kompāniju, kas tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī, 
– kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini un 
pat grūtnieci.
Lomās: Lauris Reiniks, Nauris Brikmanis, Zane Dombrovska, Dārta Daneviča, Dita
Lūriņa-Egliena, Andris Bulis, Valdis Melderis, Valters Krauze, Baiba Sipeniece –
Gavare u.c. Biļetes cena 3,00 EUR

KINO dienas

Ūdensskaitītāja rādījumus
Priekuļos un Veselavā var nodot no katra mēneša 

25. līdz 27. datumam, zvanot pa tālr., 
sūtot sms vai ziņu WhatsApp uz tel.nr. 26315164; 

kā arī nosūtot tos e-pastā: udens@priekulunovads.lv

Kad pārtop par dzejoli eglīte sniegā, 
Un dziesmā jau lāstekas spēlē,
Uz brīdi piestāsim darbdienas steigā,
Balts miers, lai mums cerēt un ilgoties liek.
                                                      /G.Micāne/

Mīļo lasītāj, lai sirds silti Ziemassvētki 
un panākumiem bagāts 2019.gads!

Liepas pagasta bibliotēkas kolektīvs
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871.
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli.

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Decembris Priekuļu kultūras namā
Ar pašu pirmo decembra dienu Priekuļos ienāca svētku 

sajūta. Pievakarē tika iedegta Lielā egle, kas šogad bija 
sapulcinājusi brangu dalībnieku skaitu. Mazie ķipari kopā
ar Rūķu meiteni, lāčuku un sunīti devās jautras rotaļās un 
dziesmu spēlēs. Pēc nelielas rosīšanās un brīnumu lādas 
atvēršanas, svētku egle iedegās tūkstošiem mirdzošās 
gaismiņās. Mammas, tēti un citi interesenti varēja baudīt 
sarunas un siltu tēju. Neizpalika arī tradīcija – konfekšu 
cienasts. Lai prieks katrā sirsniņā!

Gaišus un priecīgus mums visiem svētkus!

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja 
Inga Cipe

Satikušies dejā deju kolektīva “Zelta virpulis” dalībnieki. 
Foto: Marta Martinsone

saTIKTIES dejā
8.decembrī savu pastāvēšanas 10 gadu jubileju svinēja 

DK “Zelta virpulis”, kas kopā ar “Virpuļa” dejotājiem 
un draugu deju kolektīviem – “Pastalnieki” no Ērgļiem,  
“Zelta Rūsiņš” no Gulbenes, un “Pūpolītis” no Lielvārdes  
ar lielisku koncertu priecēja ļaudis. Kopā ar dejotājiem 
atmiņu un piedzīvojumu stāstā devās aktieri Ieva Puķe un 
Ģirts Rāviņš. Paši dalībnieki silti sumināja vadītāju Uldi 
Blīgznu. Kā nu ne – daudz izdarīts, ne tikai dejas mācot, 
bet arī veidojot kolektīva savstarpējo gaisotni. Tas izdodas. 
Par to liecina arī daudzie deju pāri, kas savirpuļojuši ne 
tikai uz skatuves, bet arī dzīvē – Diāna un Jānis, Aivita 
un Jānis, Dita un Jānis, Anete un Jānis, Elīna un Kārlis, 
Amanda un Artūrs, Krista un Roberts Rūta un Toms, 
Sandra un Oskars, Madara un Nauris, Lelde un Mairis, 
Viktorija un Mārtiņš, Ieva un Mikuss. Tā tik turēt!

Tūgadiņa 
Ziemassvētki

15.decembrī vairāk kā 130 dejotāju satikās DK  
“Tūgadiņš” Ziemassvētku ieskaņu koncertā “Dāvanas būs 
tev un man! Ho-Ho-Ho!”. Šogad mazos dejotājus vērot un  
sveikt bija ieradies pats Ziemassvētku vecītis. Satraukums  
bija liels, jo dažiem dejotājiem šī bija pirmā uzstāšanās 
reize, taču pēc pāris mirkļiem svētku prieks ņēma virsroku.
Mazo dancotāju sniegums vecīti iepriecināja no sirds! 
Jautrās dejās, dziesmās un spēlēs pagāja viss vakars. 
Dejas, dāvanas un draugi – kas var būt labāk par to!

Mazo dancotāju sniegums Ziemassvētku vecīti 
iepriecināja no sirds! Foto: Inga Cipe

Mazie “Miķelēni” koncertā “Cimdiņš man roku deva”.
Foto: Inga Cipe

Deju kolektīvs “Miķelis” koncertā “Cimdiņš man roku 
deva”. Foto: Inga Cipe

“Cimdiņš 
man roku deva”

14.decembrī Priekuļu kultūras namā savā Ziemassvētku 
koncertā “Cimdiņš man roku deva” sadancoja pašmāju no-
vada kolektīvi “Miķelēni”, “Mare”, “Mežrozīte”, “Miķelis”
un viesi no Paņevežas “Grandinele”. Kā jau vēsta nosau-
kums, visas atrakcijas, spēles un notikumi bija saistīti ar 
cimdiem. Tie latviešiem ir godā turēti visos lielākajos 
dzīves notikumos – radībās, kristībās, kāzās un arī –
bērēs.

Ar cimdiņu savu reizi svētkus svinēja, ciemos gāja un 
debesīs brauca! Un pati ziema arī bez cimdiņa neiztika!

Ticot, cerot un mīlot
Ar īpašu svētku koncertu “Ticot, cerot un mīlot”  

Priekuļu kultūras namā klausītājus priecēja sieviešu koris
“Laumas” un viesi no A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidus-
skolas – jauktais koris Ivetas Lapiņas vadībā un Stīgu 
orķestris Andra Riekstiņa vadībā, kā arī kokļu spēles 
ansamblis. Brīnišķīgās stīgu skaņas, tīrās un skanīgās 
balsis aizvilināja klausītājus tālajā senajā laikā, kur bērniņi 
nāca pie silītes ar, un mazs bērniņš kūtiņā, ne šūpulī greznā, 
un šai klusā naktī eņģeļi dzied gaisā – Lai Dievs pie jums 
mīt!

Sieviešu koris “Laumas” ar viesiem.
Foto: Edijs Kopļarovs

Foto: Inga Cipe. Mirklis no pasākuma 
“Un sirds pukst aplaimota man…”

Un sirds pukst 
aplaimota man…

19.decembrī  Priekuļu  kultūras  namā  uz  Ziemassvētku  
pasākumu  bija  pulcējušies Priekuļu novada pensionāri. 
Sākumā kautri, bet vakara gaitā atraisīti, ļaudis minēja 
viktorīnas, dancoja un spēlēja dziesmu spēles. Īpaša pasā-
kuma odziņa bija dāmu deju grupas “Mežrozīte” dejotāja 
Daina Mudīte Lielbārde, kas ar savu balsi un seno dziesmu
zināšanu pārsteidza vakara baudītājus. Izdancoties un 
atcerēties jaunības dienu melodijas palīdzēja muzikanti no  
Limbažiem un Alojas – cītaras virtuozs Valters Reiznieks 
un akordeona spēles meistars Māris Grinbergs.

Lai gaišām domām un darbiem dāsns Jaunais gads!

Inga Cipe

Mirklis pēc Ziemassvētku ieskaņu koncerta Liepā.
Foto: no Liepas kultūras nama arhīva

Ziemassvētku laiks 
Liepā

Ir Ziemassvētku laiks un visi visapkārt atzīmē to ar 
dažādām ziemīgām aktivitātēm.

4.decembrī Liepas pagastā tika iedegta svētku eglīte. 
Eglītes iedegšanas pasākumā, par spīti smidzinošam lietum, 
piedalījās daudz bērnu un pieaugušo, kuri ar dziesmām un 
rotaļām Sivēnam, Sunim, Sniegavīram un Rūķim palīdzēja 
iedegt skaisto eglīti. Pasākuma noslēgumā pie bērniem 
ieradās pats Ziemassvētku vecītis un maisā bija atnesis 
saldumus.

Tikpat jauks izvērtās arī svētku ieskaņas koncerts 
14.decembra vakarā Liepas kultūras namā. Koncerta ap-
meklētājus priecēja kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi, 
kur dziedāja un dancoja gan lieli, gan mazi, bet īpaši visus 
pārsteidza teātra kopas Krams aktieri ar atraktīvu pikošanos
uz skatuves. Tas lika smaidīt visiem zālē sēdošajiem. 
Paldies par prieku!

Sakām paldies visiem, kuri ir bijuši ar mums kopā 
ikdienā un pasākumos Liepas kultūras namā! Lai sirdssilti 
un ģimeniski svētki!

Liepas kultūras nama vadītāja
Inta Zaksa

Mazie Dālderīši, dejojot “Cimdu polku”.
Foto: no Liepas kultūras nama arhīva


