
2019.gada 23.jūlijā plkst.11:00 Liepā darbu uzsāks 
Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centra (VPVKAC) Liepas atbalsta punkts, 
kas atradīsies Liepas pagasta pārvaldē – Rūpnīcas ielā 18, 
1.stāvā.

Tāpat kā Priekuļos, arī VPVKAC Liepā iedzīvotāji 
vienuviet varēs pieteikt gan Priekuļu novada pašvaldības 
pakalpojumus, gan valsts iestāžu – Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta pakalpoju-
mus Lauksaimniecības datu centra pakalpojumus, kā arī 
būs iespēja saņemt konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta,
Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta 
un Valsts darba inspekcijas pakalpojumiem.

Klientiem, kuri vēlēsies saņemt valsts iestāžu pakal-
pojumus, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru 
līdzi jāņem:

•  pase vai personas apliecība (eID);
• ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas apliecība 

(eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts;
• atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas 

pieejas kodi.
Vairāk informācijas par VPVKAC sniegtajiem pa-

kalpojumiem iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai 
valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā –
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra Liepas atbalsta punkta 
kontaktinformācija:

Adrese: Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts 
Tālrunis: 66954895
e-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv
Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Pirmdienās: 8:00-18:00
Otrdienās: 8:00-17:00
Trešdienās: 8:00-17:00
Ceturtdienās: 8:00-17:00
Piektdienās: 8:00-15:00

Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jau vairāk nekā 100 gadus Priekuļi lepojušies ar Valsts
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu, taču 2019.gadā 
tas piedzīvojis reformas un nosaukuma maiņu. Vēl pirms 
gada noritēja diskusijas par Priekuļu tehnikuma un Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas apvienošanu un vēs-
turiskā nosaukuma “Priekuļu tehnikums” maiņu, tomēr 
Izglītības un Zinātnes ministrija nepiekāpās un palika pie 
jaunā nosaukuma.

No š.g. 1.augusta oficiāli ar jaunu nosaukumu darbu 
uzsāka profesionālās izglītības kompetences centrs 
“Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums” (VTDT). 
Tas ir izveidots, pievienojot Priekuļu tehnikumam Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu. Process tika veiks, lai 
skolas savā starpā nekonkurētu, bet uzlabotu profesionālās 
izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī veicinātu pro-
fesionālās izglītības kompetences centru izcilību un pro-
fesionālās izglītības attīstību Vidzemes reģionā.

2019. gada jūnijā Priekuļu tehnikuma direktora amatā 
darbu uzsāka Artūrs Sņegovičs.

No 2019.gada 1. augusta viņš ir Vidzemes Tehnoloģiju  
un dizaina tehnikuma direktors.

A.Sņegovičs pastāstīja, ka “Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums” piedāvās audzēkņiem četrpadsmit 
mācību programmas pēc pamatskolas beigšanas un astoņas 
programmas, kuras var apgūt pēc vidusskolas beigšanas. 
Direktors skaidro, ka pēc apvienošanas galvenās pārmaiņas 
būs saistītas ar resursu ekonomiju. Tiks apvienoti spēki un 
paliks tikai labākās un pieprasītākās izglītības programmas,
kuras bijušas Priekuļu tehnikumā un Cēsu arodskolā. Jaun-
izveidotajā tehnikumā būs viena, kopīga administrācija un
skolēniem pavērsies plašākas iespējas, jo būs iespējams 
izmantot abu novadu un skolu infrastruktūru.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, 
novērtējot skolēnu iespējas, atzīmēja, ka ceļš uz profesiju

ne vienmēr visiem ir atrodam pēc 9. klases. Dažiem to
izdodas atrast pēc 12. klases, citiem arī vēlāk. Jāskatās un 
jāizprot sava individualitāte, jo mēs katrs kā personība 
esam savādāks, katrs mūsu bērns ir savādāks ar savām 
rakstura īpašībām. Un brīdis, kad jaunietis atrod sevi, savu 
profesiju, savu nodarbošanos, ir ļoti svarīgs, tādēļ peda-
gogs nav tikai priekšmetu pasniedzējs, viņš ir kā “smalks 
ķirurgs”, kurš prot mazajā bērna dvēselē rast paslēpto 
dzīves redzējumu un virzīt viņu uz to. Tādēļ E.Stapulone  
vēl pedagogiem veicināt jauniešos vēlmi izzināt savus 
talantus, pacelt spārnos un lidot! Lidot, lai atgrieztos 
savās dzimtajās vietās ar jaunu enerģiju un idejām!

A.Sņegovičs norādīja, ka tehnikumā jāpilnveido esošās 
izglītības programmas un jādomā par jaunu izveidi, kā arī 
jāveicina inovācijas un informācijas tehnoloģiju attīstība, 
lai Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums pārējo 
profesionālās izglītības iestāžu vidū izceltos ar unikālu, 
tikai tam raksturīgu kvalitāti. Lielais mērķis – tehnikumam
atkal jāizaug par profesionālās izglītības iestādi, kas no-
drošina izglītību līdz tūkstotim audzēkņu.

2019. gada 1. augustā notika arī svinīgās kapsulas ar  
vēstījumu iemūrēšana jaunizveidotās izglītības iestādes 
dienesta viesnīcas būvē, Cēsīs, Valmieras ielā 19. Abās 
profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenotas ar dažādu 
nozaru tehnoloģijām saistītas profesionālās izglītības pro-
grammas, savukārt dizains ir stratēģiskas attīstības virziens, 
kas var veiksmīgi sekmēt vides ilgtspēju, zaļo ekonomiku 
un tautsaimniecības attīstību. Tieši tāpēc jaunās izglītības 
iestādes nosaukums izvēlēts – Vidzemes Tehnoloģiju un  
Dizaina tehnikums, apvienojot tradicionālās izglītības, 
jauno tehnoloģiju un inovāciju mijiedarbību profesionālās   
izglītības izcilības veicināšanā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Darbu sāk “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”

Lai gūtu uzvaru, katru pārbaudījumu sagaidiet ar 
apņēmīgu smaidu. Nav šķēršļu, ir tikai iespējas.
                                                                     /Dž. Vords/

Pirmā skolas diena nenozīmē brīvlaika beigas. Pirmā 
skolas diena nozīmē atkalsatikšanos ar labākajiem draugiem
un iepazīšanos ar jauniem draugiem. Pirmā skolas diena 
nozīmē vēl vienas jaunas savas dzīves nodaļas atvēršanu 
un jaunu zināšanu un prasmju apguvi, jaunas iespējas 
un sasniegumus. Tas ir jauns sākums, jaunam, gaišam, 
zināšanu piepildītam mācību gadam. Tāpēc aizdzeniet 
bailes, atveriet prātu, meklējiet gudrību un izmantojiet 
zināšanas!

Katra mācību stunda ir atspēriena punkts ceļojumā,
 kas ved uz panākumiem.

Izbaudiet katru savas izglītības mirkli!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Durvis vērs VPVKAC 
Liepas atbalsta punkts

2019.gada 6.jūlijā ir stājušies spēkā Priekuļu novada 
pašvaldības domes apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.5 
“Par brīvpusdienu piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm”.

Priekuļu novadā deklarētās daudzbērnu ģimenes, kurās 
aug trīs un vairāk bērni, vismaz viena vecāka un vismaz 
trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir 
vienā adresē Priekuļu novadā, kā arī ir izsniegta Latvijas 
Goda ģimenes apliecība – “3+ Ģimenes karte”, ir aicināti 
pieteikties brīvpusdienām daudzbērnu ģimenēm.

Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri apmeklē 
pirmskolas izglītības iestādes vai mācās vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs.

Pieteikumu brīvpusdienu saņemšanai var iesniegt:
o elektroniski, aizpildot iesniegumu par pabalsta pie-

šķiršanu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, 
kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu: socialais.
dienests@priekulunovads.lv

o izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā
www.latvija.lv

o uzrādot personu apliecinošu dokumentu, personīgi to 
iesniedzot Priekuļu novada Sociālajā dienestā.

Iesniegumā jānorāda ģimenes locekļu personas dati 
un izglītības iestādes, kuras apmeklē bērni. Iesnieguma 
pielikumā pievieno “3+ Ģimenes kartes kopiju”.

Jūsu Sociālais dienests

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

1. augusta oficiāli ar jaunu nosaukumu darbu uzsāka profesionālās izglītības kompetences centrs 
“Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”. Foto: No VTDT arhīva
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Pieņemts lēmums:
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Tehnikums-Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
0,9945 ha platībā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Muižas pļava”, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Bites”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 3,76 ha platībā;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Noteikumus 
par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Priekuļu novadu 
pašvaldībā.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 8, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma – Pāvila Rozīša iela 6-37, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 
003 0070, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 42,3 ha 
kopplatībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu trīs at-
sevišķās zemes vienībās,
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu divās zemes
vienībās,
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Vecmindaugas”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošo divu zemes vienību sadalīšanu 
divās atsevišķās zemes vienībās,
• Apstiprināt 2019.gada 10.jūlijā notikušās izsoles rezultātu
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 23 – 14, atsavināšanu,
• Apstiprināt 2019.gada 10.jūlijā notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 25 – 2, atsavināšanu,
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu Krasta iela 6, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,7897 ha 
platībā;
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā  īpašumā  “Kalna  Pintuļi”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu 
divās atsevišķās zemes vienībās;

• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Maija iela 3-78, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam  
īpašumam “Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kas paredz īpašumā ietilpstošo zemes vienību sadalīt trīs 
daļās.
• Sadalīt zemes vienību “Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā divos zemes gabalos – apmēram 0,62 ha platībā 
un apmēram 2,14 ha platībā.
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam  
īpašumam “Brieži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 
īpašumos.
• Pieņemt Elitas Rancānes 2019. gada 1. jūlija iesniegumu  
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Ar 2019.gada 26. 
jūliju Elitu Rancāni atbrīvot no Priekuļu novada Sociālā 
dienesta vadītāja amata. Par Sociālā dienesta vadītāja 
pienākumu izpildītāju iecelt Līgu Šmitiņu Jankovsku.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā:

o Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.41 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2.

o Pāvila Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2  kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2 kopējās platības, t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.46 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības, t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1 m2 ;

o Rūpnīcas ielā 15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.46 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2 kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

• Ar 2019.gada 1.oktobri noteikt Priekuļu novadā rēķina
papīra formātā piegādes izcenojumu:

o klienta norādītajā adresē 1.15 EUR apmērā (ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli), iekļaujot to piegādātajā 
rēķinā;

o ar pasta starpniecību 1.21 EUR apmērā (ieskaitot  
pievienotās vērtības nodokli), iekļaujot to piegādātajā 
rēķinā.

• Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai “Pieliec soli” 
finansējumu pasākuma “Noskrien ziemu” rīkošanai  no  

Priekuļu  novada  budžeta  līdzekļiem  pārskaitot  biedrībai“  
Pieliec  soli”, paredzot, ka Priekuļu novada iedzīvotājiem 
ir 50% atlaide dalības maksai.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
atkārtotas izsoles noteikumus.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus 
grozījumus un izteikt minēto saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 
2.3., 3.2., 3.3. punktu jaunā redakcijā.

o 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 9 758 636 euro”;
o 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 438 913 euro”;
o 2.3. punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 

1 105 509 euro”;
o 3.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 297 096 euro”;
o 3.3.punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –
   137 633 euro.

• Grozīt Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību 
nolikumu pielikumus.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumā, 
aizstājot 1.3. punktā bāriņtiesas adresi uz “Cēsu prospekts 1,
Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads, LV-4126”.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu divās at-
sevišķās zemes vienībās, saskaņā ar pielikumu;
• Likvidēt 4 amata vienības Priekuļu novada pašvaldībā;
• Veikt precizējumus 2019.gada 23. maija Priekuļu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Priekuļu novadā”.
• Veikt  precizējumus 2019.gada 20. jūnija Priekuļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 “Par Priekuļu 
novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres 
maksu”:
• pieņemt zināšanai 2019. gada pašvaldības budžeta izpildi 
I pusgadā.
• Atbrīvot Aldi Šķesteru no Cēsu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas locekļa amat. Cēsu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijā par komisijas 
locekli ievēlēt Dzīli Tamani;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamā 
īpašuma Dzeņupītes iela 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, daļu – zemes vienību 0,3428 ha platībā,  
kam piešķirta adrese – Knēžu iela 7, Priekuļi, Priekuļu 
pagasts, Priekuļu novads.
• Un citi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.07.2019./

Straujiem soļiem tuvojas 
1.septembris, un tādēļ vēlamies 
atgādināt, ka bērniem no 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm ir iespēja saņemt 
brīvpusdienas (līdz 2 eiro 
dienā) un vienreizēju pabalstu 
apģērba iegādei bērniem, kuri 
mācās kādā no pirmskolas, 
pamatizglītības, vispārējās 
vidējās vai profesionālās iz-
glītības iestādēm.

Ar š.g. jūliju, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli,  
tiek piešķirtas brīvpusdienas arī daudzbērnu ģimeņu 
bērniem.

Lai saņemtu brīvpusdienas un vienreizējo pabalstu, 
lūgums personīgi ierasties Sociālajā dienestā, neatstājot 
to uz pēdējo brīdi, jo iesniegumu pabalstam pieņemam no  
1.augusta līdz 30.septembrim!

Apmeklētājus pieņemam:
• Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
   t.64130525;
• Rūpnīca iela 18, Liepa, Liepas pagasts, t.64107306;
• “Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts, t.64129168;
• “Vārpas”, Veselavas pagasts, t.64130525.

Jūsu Sociālais dienests

Par sociālo palīdzību, 
uzsākot jauno 
mācību gadu

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019. gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 35.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2019
“Grozījumi Priekuļu novada 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 

“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi” grozījumus un svītrot noteikumu 6.7. un 6.8.punktu;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktā kārtībā. Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļas 
nosaukums Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešā 
daļa un 15. panta pirmās daļas 2. punkts 
paredz, ka autonomās funkciju izpildes 
nodrošināšanai likumā noteiktajos gadī-
jumos pašvaldība izdod saistošos notei-
kumus. 2019. gada 5. martā Latvijas 
Republikas Satversmes tiesa spriedumā 
lietā Nr. 2018-08-03 secināja, ka Jūrmalas
domes prasība pēc kapu nomas maksas 
ir pretēja likumam “Par pašvaldībām”, jo 
kapsētas ir publiskas lietošanas īpašums 
sabiedrības vajadzībām. Satversmes tiesa
secināja, ka kapavietas piešķiršana nav 
pakalpojums, par kuru pašvaldība būtu 
tiesīga noteikt samaksu. Satversmes tiesa 
norādīja, ka kapu naudas pieprasīšana 
jāpārtrauc kopš sprieduma publicēšanas, 
tas ir, otrdienas, 5. marta. Iepriekš iekasētā
atprasīšana radītu pārlieku finanšu slogu 
vietējām domēm, atzinusi tiesa, tādēļ jau 
samaksātais jāatdod nebūs.

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi” noteikts, ka pašvaldība sniedz 
apbedīšanas pakalpojumus un maksa par 
pakalpojumiem kapsētās noteikta ar paš-
valdības domes lēmumu.
Tā kā pašvaldība nesniedz apbedīšanas 
pakalpojumus un lai nodrošinātu 2019. gada
5. marta Latvijas Republikas Satversmes
tiesas sprieduma lietā Nr. 2018-08-03 
izpildi Priekuļu novadā, ir jāveic grozījumi
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot 
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi” normu, kura paredz, ka paš-
valdība sniedz apbedīšanas pakalpojumus 
un pašvaldības dome nosaka maksu par 
pakalpojumiem.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Līdz 2019.gada 5.martam pašvaldības 
budžetā saņemti EUR 839,35 par kapa-
vietām, saņemtais finansējums plānots 
izmantot kapsētu uzturēšanai.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums20. augusts, 2019

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 
projektam “Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-
000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Šajā projekta kārtā tiks izveidotas telpas radošo darbnīcu 
un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada 
iedzīvotājiem.

Mērķa sasniegšana nodrošinās dažādu interešu grupu 
izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju 

pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūž-
izglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, 
radošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas – EUR 17 000. No tām 
publiskais fi nansējums EUR15 300.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka, tūrisma darba organizatore

Apstiprināts projekts “Ideju darbnīca”

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 6-37,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000848, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, pirmajā stāvā un 
sastāv no vienas dzīvojamās telpas, virtuves, sanmezgla 
ar dušu un tualeti un gaiteni. Dzīvokļa platības lielums 
ir 26,4 m2. Kopīpašuma domājamā daļa no būves 
(kadastra apzīmējums 42600030243001) – 264/19884.   
Kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra ap-
zīmējums 42600030243) – 264/19884.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada   
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.10:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –  
2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit 
euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Eduarda Veidenbauma
iela 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42600030326, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 0,2058 ha un tā lietošanas  mērķis  ir  noteikts  -  
apbūves  zeme,  ir  pieejamas  ciemata komunikācijas.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai  
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.10:30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Nodrošinājums 460,00 EUR (četri simti sešdesmit euro 
un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

 Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Omeļi”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42640030171, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,09 ha, 
divām dzīvojamām mājām un nedzīvojamās ēkas. 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada   
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.11:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4 200 EUR (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro, 
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības no-
rēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Knēžu iela 7, Priekuļi, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības 
kadastra apzīmējums kadastra Nr.4272 007 0862.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis  uzziņām  vai  īpašuma  apskates  saskaņošanai  
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.septembrim
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 18.septembrī plkst.10:00,   
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –
14750,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piec-
desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājums 1475,00 EUR (viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit pieci euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Lai nodrošinātu fi zisko personu datu aizsardzības 
prasības, pakalpojumu rēķinu piegāde papīra formātā 
ir papildus izmaksas, tādēļ Priekuļu novada pašvaldība 
brīdina, ka pamatojoties uz 25.07.2019. Priekuļu novada 
Domes sēdes protokola Nr.8.punkts 45 lēmumu Nr.317, 
sākot ar 2019.gada 01. oktobri tiks piemērota maksa par 
šādu rēķinu piegādi klientiem.

Līdz ar to, klientiem, kuri pēc 2019.gada 01.oktobra 
vēlēsies saņemt rēķinus papīra formātā, ikmēneša rēķinos 
tiks iekļauta maksa 1.15 eiro apmērā (tai skaitā PVN 21%) 
par rēķina piegādi klienta norādītajā adresē un 1.21 eiro 
apmērā (tai skaitā PVN 21%) par rēķina piegādi ar pasta 
starpniecību.

Lai izvairītos no šī maksājuma Priekuļu novada pašval-
dība aicina izvēlēties iespēju saņemt rēķinus elektroniski 
un iesniegt par to iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski:
•  izmantojot tīmekļa vietni latvija.lv;
• vai parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un no-

sūtot uz elektronisko adresi: dome@priekulunovads.lv
vai priekuli@pakalpojumucentri.lv.

Iesnieguma veidlapa pieejama Priekuļu novada pašval-
dības mājaslapā.

Ja nav iespēja izmantot tīmekļa vietni latvija.lv un nav 
pieejams elektroniskais paraksts, klienti aicināti doties uz

• Priekuļu valsts un pašvaldības vienoto klientu ap-
kalpošanas centru – Cēsu prospektā 5, Priekuļos;

•  Liepas pagasta pārvaldi – Rūpnīcas ielā 18, Liepā;
•  Veselavas pagasta pārvaldi – “Viesturos”, Veselavā;
•  Mārsnēnu pagasta pārvaldi – “Pagastnamā”, Mārsnēnos; 

un personīgi aizpildīt pieteikuma anketu.
Tiem kuriem nav elektroniskās adreses, pēc palīdzības 

var griezties Priekuļu valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centrā Cēsu prospektā 5, Priekuļos. 
Jautājumu gadījumā zvanīt Attīstības nodaļas vadītājai
Vinetai Lapselei pa tālruni: 28616777 vai rakstīt e-pastā: 
vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Informāciju sagatavoja: Elīna Tilaka,
Tūrisma darba organizatore

Par maksas piemērošanu 
papīra formas rēķinu 

piegādei klientiem

Militāro mācību 
laikā Liepā patrulēs 

zemessargi
No 12. līdz 15.septembrim 

Nacionālo bruņoto spēku 
militāro mācību cikla 
“Namejs 2019” ietvaros
Vidzemē notiks Zemes-
sardzes 2. Vidzemes bri-
gādes militārās mācības 
“Zobens 2019”, kuru laikā 
tiks vērtētas vietējo bataljonu
vienību spējas reaģēt uz hibrīd-
apdraudējumu, sniedzot atbalstu 
valsts un pašvaldību institūcijām.

Mācību laikā 27.kājnieku bataljona zemessargi Liepā 
veiks patrulēšanu gan ar kājām, gan transporta līdzekļiem.

Mācību ietvaros nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas 
un Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kuri darbosies civilajā 
apģērbā ar mācību laikā noteiktu atšķirības zīmi. Mācību 
scenārija izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un 
kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa pilsētas ielām un apkārtējiem  
ceļiem.  Lūdzam  ar  sapratni  izturēties  pret  iespējamajiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var 
rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos. 

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju
paaugstināšanu un katra vietējā zemessarga profesionali-
tāti.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes Informācijas daļas virsniece Ieva Karlsberga 

Tālr.nr.27327669
e-pasts: ieva.karlsberga@mil.lv

No 12. līdz 15.septembrim 
Nacionālo bruņoto spēku 

tiks vērtētas vietējo bataljonu
vienību spējas reaģēt uz hibrīd-
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Pieņemts lēmums:
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Tehnikums-Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 
0,9945 ha platībā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Muižas pļava”, Priekuļu pagasta, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu “Bites”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 3,76 ha platībā;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Noteikumus 
par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Priekuļu novadu 
pašvaldībā.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 8, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma – Pāvila Rozīša iela 6-37, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 
003 0070, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 42,3 ha 
kopplatībā zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Gaušas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu trīs at-
sevišķās zemes vienībās,
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu divās zemes
vienībās,
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Vecmindaugas”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošo divu zemes vienību sadalīšanu 
divās atsevišķās zemes vienībās,
• Apstiprināt 2019.gada 10.jūlijā notikušās izsoles rezultātu
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 23 – 14, atsavināšanu,
• Apstiprināt 2019.gada 10.jūlijā notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 25 – 2, atsavināšanu,
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo  
īpašumu Krasta iela 6, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kas sastāv no vienas zemes vienības 0,7897 ha 
platībā;
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā  īpašumā  “Kalna  Pintuļi”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu 
divās atsevišķās zemes vienībās;

• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Maija iela 3-78, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam  
īpašumam “Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kas paredz īpašumā ietilpstošo zemes vienību sadalīt trīs 
daļās.
• Sadalīt zemes vienību “Vecroči”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā divos zemes gabalos – apmēram 0,62 ha platībā 
un apmēram 2,14 ha platībā.
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam  
īpašumam “Brieži”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 
īpašumos.
• Pieņemt Elitas Rancānes 2019. gada 1. jūlija iesniegumu  
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Ar 2019.gada 26. 
jūliju Elitu Rancāni atbrīvot no Priekuļu novada Sociālā 
dienesta vadītāja amata. Par Sociālā dienesta vadītāja 
pienākumu izpildītāju iecelt Līgu Šmitiņu Jankovsku.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā:

o Maija ielā 3, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.41 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2.

o Pāvila Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2  kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2 kopējās platības, t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 
0.46 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības, t.sk.
īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1 m2 ;

o Rūpnīcas ielā 15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.46 EUR/ m2 apmērā  par 1m2 kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1 m2;

o Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā 0.47 EUR/ m2 apmērā par 1m2 kopējās platības, 
t.sk.īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā par 1 m2;

• Ar 2019.gada 1.oktobri noteikt Priekuļu novadā rēķina
papīra formātā piegādes izcenojumu:

o klienta norādītajā adresē 1.15 EUR apmērā (ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli), iekļaujot to piegādātajā 
rēķinā;

o ar pasta starpniecību 1.21 EUR apmērā (ieskaitot  
pievienotās vērtības nodokli), iekļaujot to piegādātajā 
rēķinā.

• Piešķirt finansiālu atbalstu biedrībai “Pieliec soli” 
finansējumu pasākuma “Noskrien ziemu” rīkošanai  no  

Priekuļu  novada  budžeta  līdzekļiem  pārskaitot  biedrībai“  
Pieliec  soli”, paredzot, ka Priekuļu novada iedzīvotājiem 
ir 50% atlaide dalības maksai.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
atkārtotas izsoles noteikumus.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus 
grozījumus un izteikt minēto saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 
2.3., 3.2., 3.3. punktu jaunā redakcijā.

o 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 9 758 636 euro”;
o 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 438 913 euro”;
o 2.3. punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 

1 105 509 euro”;
o 3.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 297 096 euro”;
o 3.3.punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu –
   137 633 euro.

• Grozīt Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienību 
nolikumu pielikumus.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumā, 
aizstājot 1.3. punktā bāriņtiesas adresi uz “Cēsu prospekts 1,
Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu novads, LV-4126”.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā “Bērzkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības sadalīšanu divās at-
sevišķās zemes vienībās, saskaņā ar pielikumu;
• Likvidēt 4 amata vienības Priekuļu novada pašvaldībā;
• Veikt precizējumus 2019.gada 23. maija Priekuļu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 “Decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība
Priekuļu novadā”.
• Veikt  precizējumus 2019.gada 20. jūnija Priekuļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 “Par Priekuļu 
novada pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres 
maksu”:
• pieņemt zināšanai 2019. gada pašvaldības budžeta izpildi 
I pusgadā.
• Atbrīvot Aldi Šķesteru no Cēsu sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības komisijas locekļa amat. Cēsu sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisijā par komisijas 
locekli ievēlēt Dzīli Tamani;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamā 
īpašuma Dzeņupītes iela 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, daļu – zemes vienību 0,3428 ha platībā,  
kam piešķirta adrese – Knēžu iela 7, Priekuļi, Priekuļu 
pagasts, Priekuļu novads.
• Un citi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.07.2019./

Straujiem soļiem tuvojas 
1.septembris, un tādēļ vēlamies 
atgādināt, ka bērniem no 
trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm ir iespēja saņemt 
brīvpusdienas (līdz 2 eiro 
dienā) un vienreizēju pabalstu 
apģērba iegādei bērniem, kuri 
mācās kādā no pirmskolas, 
pamatizglītības, vispārējās 
vidējās vai profesionālās iz-
glītības iestādēm.

Ar š.g. jūliju, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli,  
tiek piešķirtas brīvpusdienas arī daudzbērnu ģimeņu 
bērniem.

Lai saņemtu brīvpusdienas un vienreizējo pabalstu, 
lūgums personīgi ierasties Sociālajā dienestā, neatstājot 
to uz pēdējo brīdi, jo iesniegumu pabalstam pieņemam no  
1.augusta līdz 30.septembrim!

Apmeklētājus pieņemam:
• Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
   t.64130525;
• Rūpnīca iela 18, Liepa, Liepas pagasts, t.64107306;
• “Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts, t.64129168;
• “Vārpas”, Veselavas pagasts, t.64130525.

Jūsu Sociālais dienests

Par sociālo palīdzību, 
uzsākot jauno 
mācību gadu

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019. gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 35.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2019
“Grozījumi Priekuļu novada 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 

“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas noteikumi””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 2.punktu

1. Izdarīt Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas notei-
kumi” grozījumus un svītrot noteikumu 6.7. un 6.8.punktu;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
noteiktā kārtībā. Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sadaļas 
nosaukums Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta trešā 
daļa un 15. panta pirmās daļas 2. punkts 
paredz, ka autonomās funkciju izpildes 
nodrošināšanai likumā noteiktajos gadī-
jumos pašvaldība izdod saistošos notei-
kumus. 2019. gada 5. martā Latvijas 
Republikas Satversmes tiesa spriedumā 
lietā Nr. 2018-08-03 secināja, ka Jūrmalas
domes prasība pēc kapu nomas maksas 
ir pretēja likumam “Par pašvaldībām”, jo 
kapsētas ir publiskas lietošanas īpašums 
sabiedrības vajadzībām. Satversmes tiesa
secināja, ka kapavietas piešķiršana nav 
pakalpojums, par kuru pašvaldība būtu 
tiesīga noteikt samaksu. Satversmes tiesa 
norādīja, ka kapu naudas pieprasīšana 
jāpārtrauc kopš sprieduma publicēšanas, 
tas ir, otrdienas, 5. marta. Iepriekš iekasētā
atprasīšana radītu pārlieku finanšu slogu 
vietējām domēm, atzinusi tiesa, tādēļ jau 
samaksātais jāatdod nebūs.

Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi” noteikts, ka pašvaldība sniedz 
apbedīšanas pakalpojumus un maksa par 
pakalpojumiem kapsētās noteikta ar paš-
valdības domes lēmumu.
Tā kā pašvaldība nesniedz apbedīšanas 
pakalpojumus un lai nodrošinātu 2019. gada
5. marta Latvijas Republikas Satversmes
tiesas sprieduma lietā Nr. 2018-08-03 
izpildi Priekuļu novadā, ir jāveic grozījumi
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi”.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts paredz svītrot 
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 
27.augusta Saistošajos noteikumos Nr.7 
“Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas 
noteikumi” normu, kura paredz, ka paš-
valdība sniedz apbedīšanas pakalpojumus 
un pašvaldības dome nosaka maksu par 
pakalpojumiem.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Līdz 2019.gada 5.martam pašvaldības 
budžetā saņemti EUR 839,35 par kapa-
vietām, saņemtais finansējums plānots 
izmantot kapsētu uzturēšanai.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums20. augusts, 2019

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 
projektam “Ideju darbnīca” Nr.19-09-AL18-A019.2202-
000002 Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Šajā projekta kārtā tiks izveidotas telpas radošo darbnīcu 
un pašizpausmes iespēju veicināšanai Priekuļu novada 
iedzīvotājiem.

Mērķa sasniegšana nodrošinās dažādu interešu grupu 
izveidošanos, iedzīvotāju personisko pilnveidi un prasmju 

pilnveidošanu, sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu, mūž-
izglītības un izglītošanās iespēju dažādotu piedāvājumu, 
radošu brīvā laika pavadīšanu.

Projekta attiecināmās izmaksas – EUR 17 000. No tām 
publiskais fi nansējums EUR15 300.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu 
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka, tūrisma darba organizatore

Apstiprināts projekts “Ideju darbnīca”

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 6-37,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000848, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, pirmajā stāvā un 
sastāv no vienas dzīvojamās telpas, virtuves, sanmezgla 
ar dušu un tualeti un gaiteni. Dzīvokļa platības lielums 
ir 26,4 m2. Kopīpašuma domājamā daļa no būves 
(kadastra apzīmējums 42600030243001) – 264/19884.   
Kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra ap-
zīmējums 42600030243) – 264/19884.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada   
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.10:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –  
2700,00 EUR (divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 270,00 EUR (divi simti septiņdesmit 
euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Eduarda Veidenbauma
iela 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42600030326, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 0,2058 ha un tā lietošanas  mērķis  ir  noteikts  -  
apbūves  zeme,  ir  pieejamas  ciemata komunikācijas.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai  
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.10:30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4600,00 EUR (četri tūkstoši seši simti euro un 00 centi).

Nodrošinājums 460,00 EUR (četri simti sešdesmit euro 
un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

 Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Omeļi”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42640030171, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 1,09 ha, 
divām dzīvojamām mājām un nedzīvojamās ēkas. 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaim-
niecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada   
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 4.septembrī plkst.11:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4 200 EUR (četri tūkstoši divi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro, 
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības no-
rēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas diena.

***

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Knēžu iela 7, Priekuļi, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības 
kadastra apzīmējums kadastra Nr.4272 007 0862.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās 
no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis  uzziņām  vai  īpašuma  apskates  saskaņošanai  
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.septembrim
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 18.septembrī plkst.10:00,   
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –
14750,00 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti piec-
desmit euro, 00 centi).

Nodrošinājums 1475,00 EUR (viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit pieci euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Lai nodrošinātu fi zisko personu datu aizsardzības 
prasības, pakalpojumu rēķinu piegāde papīra formātā 
ir papildus izmaksas, tādēļ Priekuļu novada pašvaldība 
brīdina, ka pamatojoties uz 25.07.2019. Priekuļu novada 
Domes sēdes protokola Nr.8.punkts 45 lēmumu Nr.317, 
sākot ar 2019.gada 01. oktobri tiks piemērota maksa par 
šādu rēķinu piegādi klientiem.

Līdz ar to, klientiem, kuri pēc 2019.gada 01.oktobra 
vēlēsies saņemt rēķinus papīra formātā, ikmēneša rēķinos 
tiks iekļauta maksa 1.15 eiro apmērā (tai skaitā PVN 21%) 
par rēķina piegādi klienta norādītajā adresē un 1.21 eiro 
apmērā (tai skaitā PVN 21%) par rēķina piegādi ar pasta 
starpniecību.

Lai izvairītos no šī maksājuma Priekuļu novada pašval-
dība aicina izvēlēties iespēju saņemt rēķinus elektroniski 
un iesniegt par to iesniegumu.

Iesniegumu var iesniegt elektroniski:
•  izmantojot tīmekļa vietni latvija.lv;
• vai parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un no-

sūtot uz elektronisko adresi: dome@priekulunovads.lv
vai priekuli@pakalpojumucentri.lv.

Iesnieguma veidlapa pieejama Priekuļu novada pašval-
dības mājaslapā.

Ja nav iespēja izmantot tīmekļa vietni latvija.lv un nav 
pieejams elektroniskais paraksts, klienti aicināti doties uz

• Priekuļu valsts un pašvaldības vienoto klientu ap-
kalpošanas centru – Cēsu prospektā 5, Priekuļos;

•  Liepas pagasta pārvaldi – Rūpnīcas ielā 18, Liepā;
•  Veselavas pagasta pārvaldi – “Viesturos”, Veselavā;
•  Mārsnēnu pagasta pārvaldi – “Pagastnamā”, Mārsnēnos; 

un personīgi aizpildīt pieteikuma anketu.
Tiem kuriem nav elektroniskās adreses, pēc palīdzības 

var griezties Priekuļu valsts un pašvaldības vienoto 
klientu apkalpošanas centrā Cēsu prospektā 5, Priekuļos. 
Jautājumu gadījumā zvanīt Attīstības nodaļas vadītājai
Vinetai Lapselei pa tālruni: 28616777 vai rakstīt e-pastā: 
vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Informāciju sagatavoja: Elīna Tilaka,
Tūrisma darba organizatore

Par maksas piemērošanu 
papīra formas rēķinu 

piegādei klientiem

Militāro mācību 
laikā Liepā patrulēs 

zemessargi
No 12. līdz 15.septembrim 

Nacionālo bruņoto spēku 
militāro mācību cikla 
“Namejs 2019” ietvaros
Vidzemē notiks Zemes-
sardzes 2. Vidzemes bri-
gādes militārās mācības 
“Zobens 2019”, kuru laikā 
tiks vērtētas vietējo bataljonu
vienību spējas reaģēt uz hibrīd-
apdraudējumu, sniedzot atbalstu 
valsts un pašvaldību institūcijām.

Mācību laikā 27.kājnieku bataljona zemessargi Liepā 
veiks patrulēšanu gan ar kājām, gan transporta līdzekļiem.

Mācību ietvaros nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas 
un Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kuri darbosies civilajā 
apģērbā ar mācību laikā noteiktu atšķirības zīmi. Mācību 
scenārija izpildes laikā tiks lietota mācību munīcija un 
kaujas imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud 
cilvēku veselību un dzīvību.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa pilsētas ielām un apkārtējiem  
ceļiem.  Lūdzam  ar  sapratni  izturēties  pret  iespējamajiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas var 
rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos. 

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju
paaugstināšanu un katra vietējā zemessarga profesionali-
tāti.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes Informācijas daļas virsniece Ieva Karlsberga 

Tālr.nr.27327669
e-pasts: ieva.karlsberga@mil.lv

No 12. līdz 15.septembrim 
Nacionālo bruņoto spēku 

tiks vērtētas vietējo bataljonu
vienību spējas reaģēt uz hibrīd-
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novads domes 25.04.2019. sēdē (prot. Nr.4, 23.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2019
PAR PAŠVALDĪBAS NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMU

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

Precizējumi: 20.06.2019. lēmums Nr.235 (prot. Nr.7, 27.p.)
1. Noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošas vai piederošas neapbūvētas 

zemes (zemes vienības vai tās daļas, turpmāk tekstā – nomas objekts) nomas bez apbūves 
tiesībām nomas maksas lielumu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:
2.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm:
2.2. pašvaldība zemi iznomā biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un 
indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras 
un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, 
palīdzības sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 
sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskajām 
organizācijām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimnie-
cisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nom-
niekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

2.3. neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, 
zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas nodro-
šināšanai;

2.4. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību 
īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas likums” 
25.pantu.

3. Zemes nomas maksa gadā par vienu nomas objektu tiek noteikta:
3.1. 5% apmērā no nomas objekta kadastrālās vērtības gadā nomas objektam, kurš tiek iz-

mantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši likuma “Par zemes reformu  
Latvijas. Republikas lauku  apvidos”  7.pantam un kura platība nepārsniedz 1 ha;

3.2. saskaņā ar neatkarīga vērtētāja izstrādāto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, ja 
tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem 
gadiem, ja Ministru kabineta 19.06.2018.g. noteikumu “Publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumi” 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens 
pretendents.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 20.06.2019. lēmumu Nr. 235)

4. Neapbūvētas zemes nomas līguma maksimālais termiņš ir pieci gadi.
5. Līguma spēkā stāšanās termiņš ir kalendārā gada sākums (1.janvāris) un līgums ir spēkā līdz 

kalendārā gada beigām (31.decembris).
6. Rezerves zemes fonda zemes nomas līguma maksimālais termiņš ir divi gadi vai līdz 

brīdim, kad mainās iznomātās zemes pārvaldītājs. Priekuļu novada pašvaldībai ir tiesības 
vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes 
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts 
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirs īpašumā kā līdzvērtīga zeme.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada 
informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” un noteikumi Nr.735 “Par valsts un paš-
valdības zemes nomu”.

2. Īss projekta satura izklāsts Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi” 31.punkts nosaka, ka pašvaldībai savos 
saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas 
maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem,
nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakš-
punktā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes 
nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas
administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ 
saistošo  noteikumu  izpildei tiek prognozēta pozitīva 
ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķu 
grupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas 
un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā 
teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes-
gabalu.
4.2.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs 
mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, atbilstoši 
vajadzībai izmantot zemi.
4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās
vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai 
piekrītošos zemesgabalus.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada pašvaldības
pagastu pārvaldes vai KAC.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novads domes 25.07.2019. sēdē (protokols Nr.8, 48.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2019

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 
“Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”.

Priekuļu novada dome iepazinusies ar Finanšu komitejas 2019. gada 22. jūlija lēmumu (protokols
Nr.8), atklāti balsojot, PAR – 12 (Elīna Stapulone, Juris Sukaruks, Baiba Karlsberga, Aivars 
Tīdemanis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Mārīte Raudziņa, Arnis Melbārdis, Jānis Ročāns, Aivars 
Kalnietis, Māris Baltiņš, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS –  nav, Priekuļu novada dome 
nolemj:

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 
“Par Priekuļu novada budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus grozījumus un izteikt 
minēto saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3. punktu jaunā redakcijā.

1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 9 758 636 euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 438 913 euro”;
1.3. 2.3. punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 105 509 euro”;
1.4. 3.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 297 096 euro”;
1.5. 3.3.punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 137 633 euro.

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba).
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par
Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 6. punkts.
MK 2019. gada 30. aprīļa Noteikumi Nr.181 “Kārtība, kādā 
izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”.
Cēsu novada domes naudas balva Veselavas bibliotēkai kon-
kursā “Mana bibliotēkas vēsture”, rīkojums Nr.1-3/27.
2019. gada 28. februāra Deleģēšanas līgums Nr.3.4.-37/2019 par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā.
Domes 2019. gada 20. jūnija lēmumi Nr.252, 255, 256, 259 (protokols 
Nr. 7).
Saistības par Apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju naudas 
uzkrājumiem SIA “CDzP”.
Domes Finanšu komitejas 2019. gada 22. jūlija lēmums, protokols
Nr. 8.
Izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībās, atalgo-
jumā funkcionālo kategoriju sadalījumā. Ekonomiskās klasifikā-
cijas kodu grozījumi. Budžeta izpildītāju iesniegumi.

2. Ieņēmumi, Izdevumi Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta ieņēmumus 
un izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodos un funkcionālajās 
kategorijās, gada sākuma naudas līdzekļu atlikumu.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0., 19.2.0.0.6)
• EUR 6 900 par pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra 
uzturēšanu.
• EUR 5 500 par sabiedriskās kārtības nodrošinājumu Raunas 
novadā;
Budžeta iestāžu ieņēmumi (KK 21.4.9.9.)
• EUR 60 naudas balva no Cēsu novada pašvaldības Veselavas 
bibliotēkai par piedalīšanos konkursā;
IZDEVUMI 
Palielina
• EUR 801 KAC uzturēšanas izdevumi – sakaru, telekomunikāciju   
pakalpojumiem, kancelejas precēm (KK 2210, 22105, 2311);
• EUR 6 099 KAC atlīdzība (KK 1100, 1200)
• EUR 60 Veselavas bibliotēkai apmācībām (KK 2235)
Pārklasificē izdevumus
Samazina:
• EUR 200 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.252, finansiāls atbalsts P.Jēkabsonam 
dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra projektā. (struktūrvienība  
0189, KK 2275);
• EUR 2 500 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.256, līdzfinansējums biedrībai 
“Futbola klubs “Priekuļi””’ transporta izdevumu maksājumiem. 
(struktūrvienība 0189, KK 2275);
• EUR 5 764 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.259, papildus finansējums Komunālā
dienesta Siltumapgādes daļai šķeldas bīdītāja iegādei. (struktūr-
vienība 0189, KK 2275);
• EUR 11 688 kārtējā remonta izdevumi, Domes 2019. gada 
20. jūnija Lēmums Nr.259 Komunālā dienesta Siltumapgādes 
daļai Priekuļu katlu mājas apkures katla un kurtuves remontiem.
(struktūrvienība 06181, 061801, KK 2241);
• EUR120 degviela transportam Projektam “Sporto visa klase”. 
(struktūr-vienība  08111, KK 2322)
• EUR 1 711 finansējums Veselavas PII biroja precēm, saimnie-
cības materiāliem, remontmateriāliem, izdevumiem administra-
tīvās darbības nodrošināšanai šūpoļu un gultasveļas iegādei 
(struktūrvienība 09153, KK 2311, 2314, 23501, 23502);
• EUR 1 138 finansējums Priekuļu kultūras nama un Liepas kul-
tūras nama kolektīviem inventāra iegādei (struktūrvienība  08231, 
08232, KK 2312);
• EUR 20 000 finansējums autobusa biļešu kompensācijai uz 
citu struktūrvienību (struktūrvienība  045101, KK 6292);
• EUR 646 809 no finansējuma investīciju projektiem uz atbilstošo 
struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (struktūrvienība
0111KR, KK 5240).
Palielina:
• EUR 200 Priekuļu novada pašvaldības finansējums biedrībai 
Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris P.Jēkabsona atbalstam 
(struktūrvienība 01112, KK 3263);
• EUR 2 500 Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums 
biedrībai “Futbola klubs “Priekuļi””’ transporta izdevumiem. 
(struktūrvienība 08111, KK 22331);

Turpinājums 5.lpp
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APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldībasdomes
2019. gada 23.maijasēdes lēmumu (protokols Nr.5; 13.p)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2019
“Priekuļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

27.2 panta otrās daļas 4. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā – 
Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā (turpmāk tekstā – dzīvojamā māja) Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā.

1.2. Dzīvojamā māja – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas 
lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi.

1.3. Pretendents – dzīvokļa īpašnieku kopība, kas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir 
nodevusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.

1.4. Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita persona, kuru dzīvokļu 
īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā 
esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

1.5. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma vai energoaudita 
izstrādei.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Priekuļu novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļa īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamās mājās, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu un nosaka
pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma – apmēru un tā piešķiršanas noteikumus.

3. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās (turpmāk tekstā – 
Palīdzība)  atbilstoši  Priekuļu  novada  pašvaldības  budžetā  šim  nolūkam  paredzēto līdzekļu 
apmēram tiek piešķirta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnas tehniskās apsekošanas veikšanai vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas tehniskās apsekošanas vai energoaudita veikšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 1500,00 
EUR.

II. PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
4. Pašvaldības Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai var tikt sniegta dzīvokļu 

īpašniekiem, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā
ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu 
īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

5. Pretendējot uz pašvaldības Palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai Pilnvarotajai
personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu tā 
nedrīkst būt ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts 
tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas 
likvidācijas procesā.

6. Pašvaldība Palīdzību nepiešķir, ja minētie pasākumi ir jau tikuši finansēti vai līdzfinansēti no 
citiem finanšu instrumentiem.

III. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBASSAŅEMŠANAI
7. Pilnvarotā persona (Pretendents) iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr.1.) Palīdzības saņem-

šanai Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un pievieno šādus 
dokumentus:
7.1. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.
7.2. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola izrakstu, kurā ierakstīts lēmums veikt dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu;
7.3. tirgus izpētes apliecinošs dokuments, ka izvelēts visizdevīgākais piedāvājums, kura no-

teikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. Izvēli apliecina brīvas formas apraksts par 
piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajam pakalpojumam, informācija par aptaujātajiem 
komersantiem (vismaz trīs) un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti un 
atbilstību tirgus situācijai;

7.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noslēgtā līguma kopija ar pakalpojuma sniedzēju par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu vai pilnutehnisko apsekošanu, vai 
energoefektivitātes pasākuma tehniskās dokumentācijas izstrādi;

7.5. Izdevumus apliecinošas dokumentu kopijas;
7.6. Pieņemšanas nodošanas akta kopiju par 7.4 punktā minēt pakalpojuma izpildi.

8.  Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju saistībā ar Pašvaldības atbalsta piešķiršanu.

IV. IESNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS UN 
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9. Iesniegumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā.
10. Pretendentu reģistrs tiek publicēts Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv.
11. Iesniegumu izskata Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļa;
12. Lēmumu par  Palīdzības saņemšanu  pieņem Priekuļu  novada pašvaldības dome (turpmāk  – 

Dome) tuvākajā domes sēdē.
13. Katram pretendentam piešķiramo Palīdzības daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu 

aprēķinu, nepārsniedzot saistošo noteikumu 3. punktā noteikto līdzfinansējuma apjomu.
14. Ja Domes atbalstīto iesniegumu Palīdzības saņemšanai kopējais līdzfinansējuma apmērs 

pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdz-
finansējumu var saņem pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek 
iedalīti.

15. 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemtā Domes lēmuma par Palīdzības piešķiršanu, pretendentam 
piešķirtās Palīdzības apjoms tiek pārskaitīts uz pretendenta iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

16. Pašvaldības Palīdzība energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirta tikai vienu reizi un pēc 
attiecīgo energoefektivitātes pasākumu realizācijas.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
17. Priekuļu novada domes pieņemtos lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada 

informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta

sadaļas
Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura 
izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. Punktu nodrošināt 
Pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un noteikt Priekuļu novada pašvaldības 
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī nodrošināt energoresursu 
patēriņu samazinājumu;

2.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka kārtību tiesiskajām attiecībām, kādā tiek 
piešķirta finansiāla palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību.

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

2019.gadā budžetā paredzēti līdz 7500.00 EUR.
Ņemot vērā, ka palīdzības sniegšana paredzēta ilgtermiņā, turpmākā 
budžeta plānošana notiks pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju īpašnieku un to apsaimniekotāju aktivitātēm un izvērtējot budžeta
iespējām.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas  
lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi un, kas dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas tiesības nodevušas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības saņemt 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 
rodot iespēju attīstīt un pilnveidot ēkā energoefektivitāti.
4.3. Saistošo noteikumu  īstenošanai tiek prognozēta tieša ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – būvniecības procesu 
attīstība.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Institūcijas, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir 
Priekuļu novada pašvaldības pagastu pārvaldes vai KAC.
5.2. Saistošie noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras 
un kritērijus, kas būs jāievēro, lai saņemtu finansiālu palīdzību energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

• EUR 5 764 papildus finansējums Komunālā dienesta Siltum-
apgādes daļai šķeldas bīdītāja iegādei. (struktūrvienība  06181, 
KK 5239);
• EUR 11 688 palielina finansējumu pamatlīdzekļu iegādei 
Komunālā dienesta Siltumapgādes daļai – šķeldas bīdītāja iegādei.
(struktūrvienība  06181, KK 5239);
• EUR 120 baseina īre Projektam “Sporto visa klase”. (struktūr-
vienība 08111, KK 2261);
• EUR 1 711 finansējums Veselavas PII  šūpoļu un gultasveļas 
iegādei (struktūrvienība  09153, KK 2312, 5239);
• EUR 1 138 finansējums Priekuļu kultūras nama  un Liepas kultūras
nama kolektīvu braucieniem degvielas iegādei (struktūrvienība
08231, 08232, KK 2322);
• EUR 20 000 finansējums autobusa biļešu kompensācijai no 
autoceļu struktūrvienības uz skolēnu pārvadājumiem (struktūr-
vienība  0961, KK 6292);
• EUR  646 809 finansējums investīciju projektiem uz atbilstošo
struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:
- apgaismojuma izbūve Veselavas muižas parkā EUR 29 242 
(struktūrvienība 01133, KK 5240);
- stāvlaukuma izveide Selekcijas ielā 1 pie kultūras nama 
EUR 29 242 (struktūrvienība 045101, KK 5240);
- bērnu rotaļu laukuma izveide Liepā Maija ielā 4 EUR 36 231 
(struktūrvienība 0621, KK 5240);
- Cēsu prospekts 1 teritorijas labiekārtošana, ārējo tīklu izbūve 
EUR 202 665 (struktūrvienība 0621, KK 5240);
- daudzdzīvokļu mājas Maija iela 4 daļas nojaukšana EUR 135 181 
(struktūrvienība 06624, KK 5250);
- būvprojekta izstrāde PII Saulīte rotaļu laukumam EUR 3 630 
(struktūrvienība 09133, KK 5240);
- Priekuļu vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana EUR 32 179 
(struktūrvienība 09219213, KK 2241).

Naudas līdzekļu izmaiņas (finansēšana)
• EUR  291 855 apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju naudas 
līdzekļu uzkrājuma pārskaitījums apsaimniekotājam SIA “CDzP” 
par 44 mājām EUR 291 817 un biedrībai “ Priekuļi 18” par 1 māju
EUR 38 (pielikums Nr.1)
Pārklasificē izdevumus
• Par ekonomiskā klasifikācijas kodu maiņu starp struktūrvie-
nībām, samazina KK 1119,1146,1148,1210,1221, palielina KK
1119,1146,1148,1210,1221 (pielikums Nr.2)
SPECIĀLAIS BUDŽETS
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 12 000 finansējumu par atkritumu izvešanu, tai skaitā talkas
dienā;
• EUR 3 630 saskaņā ar Līgumu par monitoringu “Grīviņi “un 
“Piebaudzes”.
Samazina
• EUR 15 630 finansēšanas daļu, naudas līdzekļu atlikumu gada 
sākumā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistību izpildes rezultātā samazinātais naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā var ietekmēt budžetā izvirzīto mērķu sasniegšanu, jo 
iedzīvotāju parādi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 
samazinās minimāli.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Turpinājums no 4.lpp
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novads domes 25.04.2019. sēdē (prot. Nr.4, 23.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2019
PAR PAŠVALDĪBAS NEAPBŪVĒTAS ZEMES NOMU

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumiem Nr.350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

Precizējumi: 20.06.2019. lēmums Nr.235 (prot. Nr.7, 27.p.)
1. Noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldībai piekrītošas vai piederošas neapbūvētas 

zemes (zemes vienības vai tās daļas, turpmāk tekstā – nomas objekts) nomas bez apbūves 
tiesībām nomas maksas lielumu.

2. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad:
2.1. pašvaldība zemi iznomā valsts vai pašvaldības iestādēm:
2.2. pašvaldība zemi iznomā biedrībām vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu 

labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un 
indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras 
un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, 
palīdzības sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un 
sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā arī starptautiskajām 
organizācijām ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimnie-
cisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nom-
niekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

2.3. neapbūvēts zemesgabals, kas tiek izmantots sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, 
zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas nodro-
šināšanai;

2.4. tiek izlietotas zemes nomas pirmtiesības saskaņā ar likuma “Valsts un pašvaldību 
īpašuma  privatizācijas  un  privatizācijas  sertifikātu  izmantošanas  pabeigšanas likums” 
25.pantu.

3. Zemes nomas maksa gadā par vienu nomas objektu tiek noteikta:
3.1. 5% apmērā no nomas objekta kadastrālās vērtības gadā nomas objektam, kurš tiek iz-

mantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, atbilstoši likuma “Par zemes reformu  
Latvijas. Republikas lauku  apvidos”  7.pantam un kura platība nepārsniedz 1 ha;

3.2. saskaņā ar neatkarīga vērtētāja izstrādāto zemes nomas pakalpojuma cenrādi, ja 
tiek iznomāts neapbūvēts zemesgabals līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots 
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem 
gadiem, ja Ministru kabineta 19.06.2018.g. noteikumu “Publiskas personas zemes nomas 
un apbūves tiesības noteikumi” 33.6. apakšpunktā noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens 
pretendents.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 20.06.2019. lēmumu Nr. 235)

4. Neapbūvētas zemes nomas līguma maksimālais termiņš ir pieci gadi.
5. Līguma spēkā stāšanās termiņš ir kalendārā gada sākums (1.janvāris) un līgums ir spēkā līdz 

kalendārā gada beigām (31.decembris).
6. Rezerves zemes fonda zemes nomas līguma maksimālais termiņš ir divi gadi vai līdz 

brīdim, kad mainās iznomātās zemes pārvaldītājs. Priekuļu novada pašvaldībai ir tiesības 
vienpusēji lauzt nomas līgumu, ja Ministru kabinets izdod rīkojumu par iznomātā zemes 
gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda, ja iznomātais zemes gabals tiek iekļauts 
zemes konsolidācijas projektā vai arī tiek piešķirs īpašumā kā līdzvērtīga zeme.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada 
informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības
noteikumi” un noteikumi Nr.735 “Par valsts un paš-
valdības zemes nomu”.

2. Īss projekta satura izklāsts Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi” 31.punkts nosaka, ka pašvaldībai savos 
saistošajos noteikumos ir tiesības noteikt lielāku nomas 
maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem,
nekā minēts šo noteikumu 30.1., 30.2. un 30.3. apakš-
punktā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes 
nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas
administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ 
saistošo  noteikumu  izpildei tiek prognozēta pozitīva 
ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav ne-
pieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķu 
grupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1.Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas 
un juridiskās personas, kuras novada administratīvajā 
teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt 
pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemes-
gabalu.
4.2.Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs 
mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemi, atbilstoši 
vajadzībai izmantot zemi.
4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās
vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai 
piekrītošos zemesgabalus.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada pašvaldības
pagastu pārvaldes vai KAC.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novads domes 25.07.2019. sēdē (protokols Nr.8, 48.p.)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13/2019

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/2019 
“Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”.

Priekuļu novada dome iepazinusies ar Finanšu komitejas 2019. gada 22. jūlija lēmumu (protokols
Nr.8), atklāti balsojot, PAR – 12 (Elīna Stapulone, Juris Sukaruks, Baiba Karlsberga, Aivars 
Tīdemanis, Dace Kalniņa, Jānis Mičulis, Mārīte Raudziņa, Arnis Melbārdis, Jānis Ročāns, Aivars 
Kalnietis, Māris Baltiņš, Sarmīte Orehova), PRET – nav, ATTURAS –  nav, Priekuļu novada dome 
nolemj:

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 
“Par Priekuļu novada budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus grozījumus un izteikt 
minēto saistošo noteikumu 2.1., 2.2., 2.3., 3.2., 3.3. punktu jaunā redakcijā.

1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 9 758 636 euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 438 913 euro”;
1.3. 2.3. punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 105 509 euro”;
1.4. 3.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 297 096 euro”;
1.5. 3.3.punkts “naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 137 633 euro.

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba).
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par
Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam” 6. punkts.
MK 2019. gada 30. aprīļa Noteikumi Nr.181 “Kārtība, kādā 
izmanto 2019. gadam paredzēto apropriāciju valsts un pašvaldību
vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidei, uzturēšanai un 
publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei”.
Cēsu novada domes naudas balva Veselavas bibliotēkai kon-
kursā “Mana bibliotēkas vēsture”, rīkojums Nr.1-3/27.
2019. gada 28. februāra Deleģēšanas līgums Nr.3.4.-37/2019 par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada teritorijā.
Domes 2019. gada 20. jūnija lēmumi Nr.252, 255, 256, 259 (protokols 
Nr. 7).
Saistības par Apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju naudas 
uzkrājumiem SIA “CDzP”.
Domes Finanšu komitejas 2019. gada 22. jūlija lēmums, protokols
Nr. 8.
Izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības struktūrvienībās, atalgo-
jumā funkcionālo kategoriju sadalījumā. Ekonomiskās klasifikā-
cijas kodu grozījumi. Budžeta izpildītāju iesniegumi.

2. Ieņēmumi, Izdevumi Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta ieņēmumus 
un izdevumus ekonomiskās klasifikācijas kodos un funkcionālajās 
kategorijās, gada sākuma naudas līdzekļu atlikumu.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0., 19.2.0.0.6)
• EUR 6 900 par pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra 
uzturēšanu.
• EUR 5 500 par sabiedriskās kārtības nodrošinājumu Raunas 
novadā;
Budžeta iestāžu ieņēmumi (KK 21.4.9.9.)
• EUR 60 naudas balva no Cēsu novada pašvaldības Veselavas 
bibliotēkai par piedalīšanos konkursā;
IZDEVUMI 
Palielina
• EUR 801 KAC uzturēšanas izdevumi – sakaru, telekomunikāciju   
pakalpojumiem, kancelejas precēm (KK 2210, 22105, 2311);
• EUR 6 099 KAC atlīdzība (KK 1100, 1200)
• EUR 60 Veselavas bibliotēkai apmācībām (KK 2235)
Pārklasificē izdevumus
Samazina:
• EUR 200 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.252, finansiāls atbalsts P.Jēkabsonam 
dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju orķestra projektā. (struktūrvienība  
0189, KK 2275);
• EUR 2 500 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.256, līdzfinansējums biedrībai 
“Futbola klubs “Priekuļi””’ transporta izdevumu maksājumiem. 
(struktūrvienība 0189, KK 2275);
• EUR 5 764 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, Domes 2019. 
gada 20. jūnija Lēmums Nr.259, papildus finansējums Komunālā
dienesta Siltumapgādes daļai šķeldas bīdītāja iegādei. (struktūr-
vienība 0189, KK 2275);
• EUR 11 688 kārtējā remonta izdevumi, Domes 2019. gada 
20. jūnija Lēmums Nr.259 Komunālā dienesta Siltumapgādes 
daļai Priekuļu katlu mājas apkures katla un kurtuves remontiem.
(struktūrvienība 06181, 061801, KK 2241);
• EUR120 degviela transportam Projektam “Sporto visa klase”. 
(struktūr-vienība  08111, KK 2322)
• EUR 1 711 finansējums Veselavas PII biroja precēm, saimnie-
cības materiāliem, remontmateriāliem, izdevumiem administra-
tīvās darbības nodrošināšanai šūpoļu un gultasveļas iegādei 
(struktūrvienība 09153, KK 2311, 2314, 23501, 23502);
• EUR 1 138 finansējums Priekuļu kultūras nama un Liepas kul-
tūras nama kolektīviem inventāra iegādei (struktūrvienība  08231, 
08232, KK 2312);
• EUR 20 000 finansējums autobusa biļešu kompensācijai uz 
citu struktūrvienību (struktūrvienība  045101, KK 6292);
• EUR 646 809 no finansējuma investīciju projektiem uz atbilstošo 
struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (struktūrvienība
0111KR, KK 5240).
Palielina:
• EUR 200 Priekuļu novada pašvaldības finansējums biedrībai 
Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris P.Jēkabsona atbalstam 
(struktūrvienība 01112, KK 3263);
• EUR 2 500 Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums 
biedrībai “Futbola klubs “Priekuļi””’ transporta izdevumiem. 
(struktūrvienība 08111, KK 22331);

Turpinājums 5.lpp

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums20. augusts, 2019

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldībasdomes
2019. gada 23.maijasēdes lēmumu (protokols Nr.5; 13.p)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2019
“Priekuļu novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

27.2 panta otrās daļas 4. punktu un likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu.

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Noteikumos lietotie termini:

1.1. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā – 
Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamā mājā (turpmāk tekstā – dzīvojamā māja) Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā.

1.2. Dzīvojamā māja – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas 
lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi.

1.3. Pretendents – dzīvokļa īpašnieku kopība, kas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības ir 
nodevusi dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai 
personai.

1.4. Pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku izveidota sabiedrība vai cita persona, kuru dzīvokļu 
īpašnieki pilnvarojuši apsaimniekot un pārvaldīt attiecīgās dzīvojamās mājas kopīpašumā 
esošās daļas un pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus veikt visas darbības, lai saņemtu pašvaldības 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai.

1.5. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma vai energoaudita 
izstrādei.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Priekuļu novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) sniedz palīdzību dzīvokļa īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai dzīvojamās mājās, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu un nosaka
pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma – apmēru un tā piešķiršanas noteikumus.

3. Pašvaldības palīdzība energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās (turpmāk tekstā – 
Palīdzība)  atbilstoši  Priekuļu  novada  pašvaldības  budžetā  šim  nolūkam  paredzēto līdzekļu 
apmēram tiek piešķirta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pilnas tehniskās apsekošanas veikšanai vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanai – 50% no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas tehniskās apsekošanas vai energoaudita veikšanas izmaksām, bet ne vairāk kā 1500,00 
EUR.

II. PRETENDENTIEM IZVIRZĀMĀS PRASĪBAS
4. Pašvaldības Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai var tikt sniegta dzīvokļu 

īpašniekiem, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (mājā
ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļu 
īpašnieku apvienība) vai par mājas pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums.

5. Pretendējot uz pašvaldības Palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai Pilnvarotajai
personai (ja tā ir juridiska persona), kura dzīvokļu īpašnieku vārdā iesniedz pieteikumu tā 
nedrīkst būt ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts 
tiesiskās aizsardzības process, vai, saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju, tā neatrodas 
likvidācijas procesā.

6. Pašvaldība Palīdzību nepiešķir, ja minētie pasākumi ir jau tikuši finansēti vai līdzfinansēti no 
citiem finanšu instrumentiem.

III. REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBASSAŅEMŠANAI
7. Pilnvarotā persona (Pretendents) iesniedzot iesniegumu (pielikums Nr.1.) Palīdzības saņem-

šanai Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā un pievieno šādus 
dokumentus:
7.1. pilnvarotās personas pārstāvības tiesības apliecinošus dokumentus.
7.2. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola izrakstu, kurā ierakstīts lēmums veikt dzīvojamās 

mājas energoefektivitātes pasākumu īstenošanu;
7.3. tirgus izpētes apliecinošs dokuments, ka izvelēts visizdevīgākais piedāvājums, kura no-

teikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena. Izvēli apliecina brīvas formas apraksts par 
piedāvājumu salīdzināšanu konkrētajam pakalpojumam, informācija par aptaujātajiem 
komersantiem (vismaz trīs) un cita informācija, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti un 
atbilstību tirgus situācijai;

7.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas noslēgtā līguma kopija ar pakalpojuma sniedzēju par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu vai pilnutehnisko apsekošanu, vai 
energoefektivitātes pasākuma tehniskās dokumentācijas izstrādi;

7.5. Izdevumus apliecinošas dokumentu kopijas;
7.6. Pieņemšanas nodošanas akta kopiju par 7.4 punktā minēt pakalpojuma izpildi.

8.  Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt papildus informāciju saistībā ar Pašvaldības atbalsta piešķiršanu.

IV. IESNIEGUMU IZVĒRTĒŠANAS UN 
LĒMUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

9. Iesniegumu izvērtēšana notiek to reģistrācijas secībā.
10. Pretendentu reģistrs tiek publicēts Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv.
11. Iesniegumu izskata Priekuļu novada pašvaldības Attīstības nodaļa;
12. Lēmumu par  Palīdzības saņemšanu  pieņem Priekuļu  novada pašvaldības dome (turpmāk  – 

Dome) tuvākajā domes sēdē.
13. Katram pretendentam piešķiramo Palīdzības daļu nosaka, pamatojoties uz atbalstāmo izmaksu 

aprēķinu, nepārsniedzot saistošo noteikumu 3. punktā noteikto līdzfinansējuma apjomu.
14. Ja Domes atbalstīto iesniegumu Palīdzības saņemšanai kopējais līdzfinansējuma apmērs 

pārsniedz attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents pašvaldības līdz-
finansējumu var saņem pirmām kārtām (atbilstoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek 
iedalīti.

15. 10 (desmit) dienu laikā pēc pieņemtā Domes lēmuma par Palīdzības piešķiršanu, pretendentam 
piešķirtās Palīdzības apjoms tiek pārskaitīts uz pretendenta iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

16. Pašvaldības Palīdzība energoefektivitātes pasākumiem tiek piešķirta tikai vienu reizi un pēc 
attiecīgo energoefektivitātes pasākumu realizācijas.

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
17. Priekuļu novada domes pieņemtos lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
18. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada 

informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta

sadaļas
Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura 
izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. Punktu nodrošināt 
Pašvaldības autonomās funkcijas – sniegt palīdzību iedzīvotājiem 
dzīvokļa jautājumu risināšanā un noteikt Priekuļu novada pašvaldības 
palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī nodrošināt energoresursu 
patēriņu samazinājumu;

2.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi nosaka kārtību tiesiskajām attiecībām, kādā tiek 
piešķirta finansiāla palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, nosakot pašvaldības līdzfinansējuma
apjomu un tā piešķiršanas kārtību.

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

2019.gadā budžetā paredzēti līdz 7500.00 EUR.
Ņemot vērā, ka palīdzības sniegšana paredzēta ilgtermiņā, turpmākā 
budžeta plānošana notiks pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju īpašnieku un to apsaimniekotāju aktivitātēm un izvērtējot budžeta
iespējām.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas  
lietu ir ne mazāk kā četri dzīvokļi un, kas dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas tiesības nodevušas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar 
dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības saņemt 
palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā, 
rodot iespēju attīstīt un pilnveidot ēkā energoefektivitāti.
4.3. Saistošo noteikumu  īstenošanai tiek prognozēta tieša ietekme 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā – būvniecības procesu 
attīstība.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Institūcijas, kurā var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir 
Priekuļu novada pašvaldības pagastu pārvaldes vai KAC.
5.2. Saistošie noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras 
un kritērijus, kas būs jāievēro, lai saņemtu finansiālu palīdzību energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

• EUR 5 764 papildus finansējums Komunālā dienesta Siltum-
apgādes daļai šķeldas bīdītāja iegādei. (struktūrvienība  06181, 
KK 5239);
• EUR 11 688 palielina finansējumu pamatlīdzekļu iegādei 
Komunālā dienesta Siltumapgādes daļai – šķeldas bīdītāja iegādei.
(struktūrvienība  06181, KK 5239);
• EUR 120 baseina īre Projektam “Sporto visa klase”. (struktūr-
vienība 08111, KK 2261);
• EUR 1 711 finansējums Veselavas PII  šūpoļu un gultasveļas 
iegādei (struktūrvienība  09153, KK 2312, 5239);
• EUR 1 138 finansējums Priekuļu kultūras nama  un Liepas kultūras
nama kolektīvu braucieniem degvielas iegādei (struktūrvienība
08231, 08232, KK 2322);
• EUR 20 000 finansējums autobusa biļešu kompensācijai no 
autoceļu struktūrvienības uz skolēnu pārvadājumiem (struktūr-
vienība  0961, KK 6292);
• EUR  646 809 finansējums investīciju projektiem uz atbilstošo
struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem:
- apgaismojuma izbūve Veselavas muižas parkā EUR 29 242 
(struktūrvienība 01133, KK 5240);
- stāvlaukuma izveide Selekcijas ielā 1 pie kultūras nama 
EUR 29 242 (struktūrvienība 045101, KK 5240);
- bērnu rotaļu laukuma izveide Liepā Maija ielā 4 EUR 36 231 
(struktūrvienība 0621, KK 5240);
- Cēsu prospekts 1 teritorijas labiekārtošana, ārējo tīklu izbūve 
EUR 202 665 (struktūrvienība 0621, KK 5240);
- daudzdzīvokļu mājas Maija iela 4 daļas nojaukšana EUR 135 181 
(struktūrvienība 06624, KK 5250);
- būvprojekta izstrāde PII Saulīte rotaļu laukumam EUR 3 630 
(struktūrvienība 09133, KK 5240);
- Priekuļu vidusskolas sporta zāles grīdas atjaunošana EUR 32 179 
(struktūrvienība 09219213, KK 2241).

Naudas līdzekļu izmaiņas (finansēšana)
• EUR  291 855 apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju naudas 
līdzekļu uzkrājuma pārskaitījums apsaimniekotājam SIA “CDzP” 
par 44 mājām EUR 291 817 un biedrībai “ Priekuļi 18” par 1 māju
EUR 38 (pielikums Nr.1)
Pārklasificē izdevumus
• Par ekonomiskā klasifikācijas kodu maiņu starp struktūrvie-
nībām, samazina KK 1119,1146,1148,1210,1221, palielina KK
1119,1146,1148,1210,1221 (pielikums Nr.2)
SPECIĀLAIS BUDŽETS
IZDEVUMI
Palielina
• EUR 12 000 finansējumu par atkritumu izvešanu, tai skaitā talkas
dienā;
• EUR 3 630 saskaņā ar Līgumu par monitoringu “Grīviņi “un 
“Piebaudzes”.
Samazina
• EUR 15 630 finansēšanas daļu, naudas līdzekļu atlikumu gada 
sākumā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistību izpildes rezultātā samazinātais naudas līdzekļu atlikums 
gada sākumā var ietekmēt budžetā izvirzīto mērķu sasniegšanu, jo 
iedzīvotāju parādi par sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem 
samazinās minimāli.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu 
un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Turpinājums no 4.lpp



APSTIPRINĀTI
ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019. gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 12.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2019
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtība Priekuļu novadā
Izdoti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu un Ministru kabineta 
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto  kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

Precizējumi: 25.07.2019. lēmums Nr.325 (protokols Nr.8, 53.p.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1.Priekuļu novada administratīvajā teritorijā notekūdeņu apsaimniekošanas prasības ne-
kustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja (turpmāk – Īpašnieks) īpašumā esošajās notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmas);

1.2.pašvaldības kompetenci Decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību;

1.3.minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām;

1.4.prasību minimumu asenizatoriem;
1.5.asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6.decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7.decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.8.decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.9.atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

2. Šo noteikumu prasības attiecas uz ciemiem, kuri kā ciemi ir noteikti Priekuļu novada teritorijas 
plānojumā.

3. Noteikumos ietvertie termini un jēdzieni lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un uz tā 
pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu izpratnē.

4. Decentralizētas kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
veic Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas Komunālais dienests (turpmāk – 
Pārzinis), kurš    pašvaldības vārdā veic Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistra izveidošanu 
un uzturēšanu, t.sk.:
4.1. apkopo informāciju par plānoto Decentralizētas kanalizācijas sistēmu pieslēgšanu centra-

lizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem;
    (Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)
4.2. veido, uztur un aktualizē Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistru;
4.3. veic Decentralizētas kanalizācijas sistēmas kontroli un uzraudzību;
4.4. veic notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un ap-

kalpošanu;
4.5. slēdz līgumus ar reģistrētām personām, kas sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas 

pakalpojumus (turpmāk – asenizatori) par notekūdeņu pieņemšanu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās.

5. Priekuļu novada dome pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatoru 
reģistrāciju, ja to darbība neatbilst šo noteikumu prasībām, vai pēc asenizatora iesnieguma;

6. Pārzinis veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;

7. Priekuļu novada pašvaldība savā mājaslapā publicē informāciju par Sistēmu reģistru, kā arī 
izvieto to pašvaldības ēkā.

II. Decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
8. Pārzini līdz 2019.gada 31.decembrim veic pirmreizējo Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 

reģistrācijas aptauju (1.pielikums) īpašumos, kuros nav reģistrēta Decentralizētas kanalizācijas 
sistēma.

9. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par Decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, īpašumu pieslēgums centralizētajai sadzīves 
kanalizācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, 
izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), Īpašnieks, ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
ekspluatāciju, iesniedz Pārzinim šo noteikumu 8.punktā minēto aptaujas veidlapu.

III. Īpašnieku pienākumi
10. Papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Decentralizētas kanalizācijas

sistēmu, Īpašniekam ir pienākums:
10.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu no ekspluatācijā nodotiem objektiem 

atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
10.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto 

notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām 
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto 
rēķinu.

10.3. nodrošināt Pārziņa pilnvarotam pārstāvim piekļuvi Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, 
tās tehniskās atbilstības un darbības pārbaudei, kā arī ekspluatācijas prasību ievērošanas 
kontrolei;

10.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Pārzinim informāciju par ūdens patēriņa komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, ja tāds ir uzstādīts un verificēts;

10.5. viena mēneša laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas iesniegt Pārzinim apkopes veicēja 
rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto Decentralizētas kanalizācijas sistēmas tehnisko 
apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijai, ja 
Īpašumā tiek ekspluatēti rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos 
notekūdeņus novada vidē, un to kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

10.6. pēc pieprasījuma iesniegt Pārzinim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 
pierādošas dokumentācijas apliecinātas kopijas. Par dokumentāciju var kalpot līgums par 
Decentralizētas kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai 
vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisno-

juma dokuments, kurā norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu 
sniedzēja rekvizīti;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

10.7. par saviem līdzekļiem nekavējoties likvidēt jebkādus Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
bojājumus un avārijas;

10.8. bez saskaņošanas ar būvvaldi neveikt  jebkādus Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
pārbūves darbus;

10.9. ievērot šajos noteikumos noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;
10.10. nodrošināt, lai notekūdeņi un nosēdumi netiktu novadīti vai pārsūknēti uz lietus kanalizācijas   

un drenāžas sistēmām, centralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu, novadgrāvjiem un citām 
šim nolūkam neparedzētām vietām;

10.11. objektā, kura būvprojektā saskaņā ar izsniegtu būvatļauju, apstiprinātu paskaidrojuma 
rakstu vai apliecinājuma karti, ir paredzēta būvdarbu veikšana, t.sk., kanalizācijas tīklu izbūve, 
līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodrošināt izbūvētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu un izvešanu, ja izbūvētās sistēmas tiek lietotas 
un, ja uz būvdarbu laiku nav noslēgts līgums par pagaidu (pārvietojamo) tualešu apkopi, vai 
būvdarbu laikā nav iespējams izmantot objektā jau esošu, ekspluatācijā nodotu kanalizācijas 
sistēmu;

10.12. objektā, kurā tiek veikti būvdarbi, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, Decentralizētas 
kanalizācijas sistēmu atļauts ekspluatēt pēc tās reģistrācijas Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmu reģistrā.

IV. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no Sistēmām
11. Decentralizētas kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved uz komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
norādītajām centralizētās kanalizācijas sistēmās speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas 
vietām.

12. Izvešanas biežums no krāj tvertnēm ir nosakāms šādi:
12.1. saskaņā ar formulu, ja Īpašumā uzstādīts verificēts ūdens patēriņa mēraparāts (vietējas 

ūdensapgādes  sistēmas  lietošanas  gadījumā)  vai  verificēts  ūdens  patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts (centralizētas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā):

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot 

ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam 
skaitlim “1”. Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu saskaņā ar ūdens patēriņa mēraparāta vai ūdens patēriņa  
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

12.2. saskaņā ar formulu, ja Īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts 
vai uzstādītais ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts nav verificēts:

I = C/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot 

ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam 
skaitlim “1”. Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc formulas:
C = D x 0,05 x 365, kur:

D – Īpašumā deklarēto personu skaits;
0,05 – ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī uz vienu iedzīvotāju;
365 – vidējais dienu skaits gadā;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

13. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
tiek iekļauta Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrā un tiek aktualizēta ne retāk kā reizi 
trijos gados. Īpašniekam ir tiesības lūgt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, 
kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas 
biežumu.

14.  Faktisko ūdens patēriņu objektā, kurā lieto Decentralizētas kanalizācijas sistēmu, nosaka šādi:
14.1. ja Īpašnieks izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus, tad novadīto notekūdeņu 

daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, un to izvešanas biežumu nosaka 
saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteikto formulu, ietverot faktiskos datus par 
Īpašumā saņemtiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko fiksē ūdens patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza 
vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu 
ūdens mēriekārtu;

14.2. ja Īpašnieks izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa 
skaitītāju novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un Decentralizētas kanalizācijas sistē-
mas izvešanas biežumu nosaka, ietverot ūdens patēriņa skaitītāja norādītos faktiskos datus;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

14.3. ja Īpašnieks izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, kas nav aprīkota ar ūdens patēriņa 
skaitītāju, vai arī uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs nav verificēts, objektā patērētā ūdens 
daudzumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 12.2. apakšpunktam.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

15. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķiem un krāj tvertnēm ir 
viena reize gadā.

16. Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī, nosaka ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par  
iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas 
nosacījumiem gadījumos, ja Īpašnieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
17.  Asenizatoriem jāiesniedz aizpildīts iesniegums (2.pielikums):

17.1. personīgi pašvaldībā;
17.2. pa pastu – Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126;
17.3. elektroniski nosūtot to uz domes oficiālo e-pasta adresi – dome@priekulunovads.lv, kas 

sagatavots ārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā, Iesniegumu uzskata par saņemtu dienā, 
kad ir iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

18. Iesniedzot iesniegumu, asenizators apliecina, ka:
18.1. tas ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus;
18.2. tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID kā saim-

nieciskās darbības veicējs un kā nodokļu maksātājs;
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18.3. tam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ja maksātnespējas 
procesā  tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 
vai apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

18.4. tam ir spēkā esošs līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu 
pieņemšanas vietu īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

19. Pārzinis izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem lēmumu 
par asenizatora reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt Reģistrā. Asenizatoru iekļauj Reģistrā, 
ja tas ir iesniedzis visus šajos noteikumos noteiktos dokumentus un atbilst šo noteikumu 
prasībām.

20. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par asenizatora reģistrēšanu Reģistrā paš-
valdība publicē pašvaldības mājaslapā informāciju par asenizatora reģistrāciju, norādot tā no-
saukumu, sniegtos pakalpojumus un kontaktinformāciju.

21. Gadījumā, ja iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti trūkumi, asenizatoram nosūta infor-
māciju par šiem trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti termiņā, 
tiek pieņemts lēmums par reģistrēšanas atteikumu, ko kopā ar iesniegumu nosūta asenizatoram.

22. Ja reģistrētā asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomā, Pārzinis pieņem lēmumu par asenizatora izslēgšanu no Reģistra, 
ko nosūta asenizatoram, kā arī pašvaldība savā mājaslapā dzēš ziņas par asenizatoru. Trīs darba 
dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas  asenizatoram  jāsniedz  sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 26.3. punktā noteiktā informācija par 
laika periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

23. Ja asenizators tika izslēgts no Reģistra kravas autopārvadājumu veikšanas licences apturēšanas 
vai anulēšanas rezultātā, bet kompetenta valsts iestāde, kas izskata jautājumus par kravas 
autopārvadājumu licenču izsniegšanu, pieņem lēmumu par tās atjaunošanu, asenizators tiek 
atkārtoti iekļauts Reģistrā.

24. Pašvaldības nodrošinātais decentralizētais kanalizācijas pakalpojums tiek reģistrēts Reģistrā 
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

VI. Prasību minimums asenizatoram
25.  Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kas šajos noteikumos 

noteiktā kārtībā ir reģistrēts Reģistrā un atbilst šādām prasībām:
25.1. spēj nodrošināt pakalpojumu attaisnojošu dokumentu izsniegšanu Īpašniekiem par tiem 

sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem;
25.2. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas 

transportlīdzeklis, kas faktiski sniedz asenizācijas pakalpojumus;
25.3. ir spēkā esošs rakstveida līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas 

punktu īpašnieku par Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu vai nosēdumu 
novadīšanu un attīrīšanu.

VII. Asenizatoru pienākumi
26. Asenizatoram ir pienākums:

26.1. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu, nosēdumu un dūņu ap-
0joma uzskaiti;

26.2. veikt nepieciešamos pasākumus, lai Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā nepieļautu bīstamo atkritumu nonākšanu centralizētās 
kanalizācijas sistēmas tīklos;

26.3. līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt Pašvaldībā deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā    
gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu pašvaldības administratīvajā teritorijā
(3.pielikums).

27. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai, uzskaitei un norēķiniem:
27.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators atbilstoši spēkā esošiem norma-

tīviem noformē un izsniedz kvīti pakalpojuma saņēmējam. Viens kvīts eksemplāru uzglabā 
asenizatora lietvedībā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

27.2. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus asenizators reģistrē Asenizācijas pakalpojumu 
reģistrācijas žurnālā (turpmāk – žurnāls), kas tiek sagatavots elektroniski (4.pielikums) un 
kvītis numurē viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram žurnālā;

27.3. savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā  
vietā (NAI, KSS vai speciāli izveidotās savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās 
kategoriski aizliegts;

27.4. ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši starpgadījumi, kas bija par iemeslu pakalpo-
jumu  sniegšanas atteikumam vai tā neiespējamībai, asenizators par to veic ierakstu žurnālā;
27.5. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators, ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas izsniedz klientam pakalpojumu 
rēķinu kopā ar kvīts eksemplāru;

VIII. Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
kontroles un uzraudzības kārtība

28. Pārzinim ir tiesības:
28.1. pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma 

dokumentu esamību, t.sk. objektiem, kuros reģistrēta būvniecība un tā nav pabeigta, t.i., nav 
noslēgta būvatļauja vai arī tie nav nodoti ekspluatācijā;

28.2. informējot Īpašnieku, piekļūt Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā 
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli;

28.3. pārbaudīt Decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību 
un veikt tās precizēšanu, balstoties uz Decentralizētas kanalizācijas sistēmu pārbaužu 
rezultātiem;

28.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoriem.

29. Ja Pārziņa rīcībā ir patiesas ziņas par Decentralizētas kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas 
prasību neievērošanu, Pārzinim ir tiesības pieprasīt Īpašniekam:
29.1. nodrošināt piekļuvi Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās darbības pārbaudi;
29.2. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, 

kas specializējas šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par Decentralizētas kanali-
zācijas sistēmas iekārtu tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

29.3. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas tās izbūvi vai iekārtu 
uzstādīšanu, lai novērstu kaitējumu videi, piestādot Īpašniekam rēķinu par paveiktiem 
darbiem.

29.4. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi:
29.4.1. izdevumus, kas saistīti ar Decentralizētas kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 

paraugu analīzi sedz:
29.4.1.1.Pašvaldība ja Decentralizētas kanalizācijas sistēmā  uzkrāto notekūdeņu paraugu 

analīzē netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī;

29.4.1.2.Decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst 
normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

30. Ja persona noteiktajā termiņā vai pēc administratīvā soda uzlikšanas par notekūdeņu nova-
dīšanu tam neparedzētās vietās, turpina un nenovērš administratīvo pārkāpumu, Pārzinis ir 
tiesīgs tamponēt vai likvidēt notekūdeņu izvadus, piestādot rēķinu par paveiktiem darbiem 
Īpašniekam.

IX. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
31. Par šo noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvos aktos noteikto kārtību.

32. Saistošo noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārzinis.

33. Administratīvo pārkāpuma protokolu ir tiesīga sastādīt Priekuļu novada pašvaldības policija.

34. Administratīvā pārkāpuma protokolus lietās par noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumu 
pieņem domes Administratīvā komisija.

35. Par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro.

36. Administratīvais sods šo sasitošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājums
37. Ja Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, 

kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvir-
zītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2019.gada 23.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.8

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Priekuļu novadā

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura
izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;
1.2. Saistošo noteikumu mērķis:
1.2.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pa-
kalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides 
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.3.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu ap-
saimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to 
novadīšanas kārtību;
1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites 
kārtību;
1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam 
aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;
1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notek-
ūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;
1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2.Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas no-
teiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakal-
pojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdz-
svarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtības apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu  
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā un 2017.gada 27.jūnija Ministru 
kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā.

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Priekuļu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki un valdītāji;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu,
uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.Saistošo noteikumu ievērošanu kontrole ir noteikta šo noteikumu 
paredzētajā kārtībā.
5.2.Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgs sastādīt Pašvaldības 
policijas priekšnieks.
5.3.Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone
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APSTIPRINĀTI
ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019. gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.5; 12.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.8/2019
Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

un uzskaites kārtība Priekuļu novadā
Izdoti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu un Ministru kabineta 
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 

“Noteikumi par decentralizēto  kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu

Precizējumi: 25.07.2019. lēmums Nr.325 (protokols Nr.8, 53.p.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:

1.1.Priekuļu novada administratīvajā teritorijā notekūdeņu apsaimniekošanas prasības ne-
kustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja (turpmāk – Īpašnieks) īpašumā esošajās notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmās, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmas);

1.2.pašvaldības kompetenci Decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību;

1.3.minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas 
sistēmām;

1.4.prasību minimumu asenizatoriem;
1.5.asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.6.decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.7.decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.8.decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.9.atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

2. Šo noteikumu prasības attiecas uz ciemiem, kuri kā ciemi ir noteikti Priekuļu novada teritorijas 
plānojumā.

3. Noteikumos ietvertie termini un jēdzieni lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un uz tā 
pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu izpratnē.

4. Decentralizētas kanalizācijas sistēmu uzraudzību un kontroli šajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
veic Priekuļu novada pašvaldības Saimnieciskās nodaļas Komunālais dienests (turpmāk – 
Pārzinis), kurš    pašvaldības vārdā veic Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistra izveidošanu 
un uzturēšanu, t.sk.:
4.1. apkopo informāciju par plānoto Decentralizētas kanalizācijas sistēmu pieslēgšanu centra-

lizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem;
    (Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)
4.2. veido, uztur un aktualizē Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistru;
4.3. veic Decentralizētas kanalizācijas sistēmas kontroli un uzraudzību;
4.4. veic notekūdeņu pieņemšanas punktu izbūvi vai ierīkošanu, kā arī to uzturēšanu un ap-

kalpošanu;
4.5. slēdz līgumus ar reģistrētām personām, kas sniedz decentralizētās kanalizācijas izvešanas 

pakalpojumus (turpmāk – asenizatori) par notekūdeņu pieņemšanu notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtās.

5. Priekuļu novada dome pieņem lēmumus par asenizatoru reģistrēšanu un anulē asenizatoru 
reģistrāciju, ja to darbība neatbilst šo noteikumu prasībām, vai pēc asenizatora iesnieguma;

6. Pārzinis veido, uztur, aktualizē un publisko asenizatoru reģistru;

7. Priekuļu novada pašvaldība savā mājaslapā publicē informāciju par Sistēmu reģistru, kā arī 
izvieto to pašvaldības ēkā.

II. Decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
8. Pārzini līdz 2019.gada 31.decembrim veic pirmreizējo Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 

reģistrācijas aptauju (1.pielikums) īpašumos, kuros nav reģistrēta Decentralizētas kanalizācijas 
sistēma.

9. Nekustamā īpašuma atsavināšanas gadījumā vai, ja ir notikušas izmaiņas ziņās par Decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju (pārbūve, īpašumu pieslēgums centralizētajai sadzīves 
kanalizācijas sistēmai, tās veida maiņa, izmaiņas plānoto notekūdeņu novadīšanas apjomā, 
izmaiņas deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu sastāvā), Īpašnieks, ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā pēc nekustamā īpašuma iegādes vai izmaiņām par Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
ekspluatāciju, iesniedz Pārzinim šo noteikumu 8.punktā minēto aptaujas veidlapu.

III. Īpašnieku pienākumi
10. Papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Decentralizētas kanalizācijas

sistēmu, Īpašniekam ir pienākums:
10.1. nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu no ekspluatācijā nodotiem objektiem 

atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktām prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;
10.2. segt izmaksas Pašvaldībai, kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīzes veikšanu, ja uzkrāto 

notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām 
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī pēc to faktiskajām izmaksām, saskaņā ar izrakstīto 
rēķinu.

10.3. nodrošināt Pārziņa pilnvarotam pārstāvim piekļuvi Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, 
tās tehniskās atbilstības un darbības pārbaudei, kā arī ekspluatācijas prasību ievērošanas 
kontrolei;

10.4. līdz kārtējā gada 1.aprīlim iesniegt Pārzinim informāciju par ūdens patēriņa komercuz-
skaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu, ja tāds ir uzstādīts un verificēts;

10.5. viena mēneša laikā pēc tehniskās apkopes veikšanas iesniegt Pārzinim apkopes veicēja 
rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto Decentralizētas kanalizācijas sistēmas tehnisko 
apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijai, ja 
Īpašumā tiek ekspluatēti rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas attīrītos 
notekūdeņus novada vidē, un to kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

10.6. pēc pieprasījuma iesniegt Pārzinim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas 
pierādošas dokumentācijas apliecinātas kopijas. Par dokumentāciju var kalpot līgums par 
Decentralizētas kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai 
vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma saņemšanas darījuma apliecinošs attaisno-

juma dokuments, kurā norādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu 
daudzumu, darījuma (pakalpojuma) summa, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu 
sniedzēja rekvizīti;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

10.7. par saviem līdzekļiem nekavējoties likvidēt jebkādus Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
bojājumus un avārijas;

10.8. bez saskaņošanas ar būvvaldi neveikt  jebkādus Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
pārbūves darbus;

10.9. ievērot šajos noteikumos noteikto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu;
10.10. nodrošināt, lai notekūdeņi un nosēdumi netiktu novadīti vai pārsūknēti uz lietus kanalizācijas   

un drenāžas sistēmām, centralizēto sadzīves kanalizācijas sistēmu, novadgrāvjiem un citām 
šim nolūkam neparedzētām vietām;

10.11. objektā, kura būvprojektā saskaņā ar izsniegtu būvatļauju, apstiprinātu paskaidrojuma 
rakstu vai apliecinājuma karti, ir paredzēta būvdarbu veikšana, t.sk., kanalizācijas tīklu izbūve, 
līdz objekta nodošanai ekspluatācijā nodrošināt izbūvētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu regulāru savākšanu un izvešanu, ja izbūvētās sistēmas tiek lietotas 
un, ja uz būvdarbu laiku nav noslēgts līgums par pagaidu (pārvietojamo) tualešu apkopi, vai 
būvdarbu laikā nav iespējams izmantot objektā jau esošu, ekspluatācijā nodotu kanalizācijas 
sistēmu;

10.12. objektā, kurā tiek veikti būvdarbi, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, Decentralizētas 
kanalizācijas sistēmu atļauts ekspluatēt pēc tās reģistrācijas Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmu reģistrā.

IV. Notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no Sistēmām
11. Decentralizētas kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved uz komunālo 

notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai uz sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja 
norādītajām centralizētās kanalizācijas sistēmās speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas 
vietām.

12. Izvešanas biežums no krāj tvertnēm ir nosakāms šādi:
12.1. saskaņā ar formulu, ja Īpašumā uzstādīts verificēts ūdens patēriņa mēraparāts (vietējas 

ūdensapgādes  sistēmas  lietošanas  gadījumā)  vai  verificēts  ūdens  patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts (centralizētas ūdensapgādes sistēmas lietošanas gadījumā):

I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot 

ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam 
skaitlim “1”. Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju.

B – dati par faktisko ūdens patēriņu saskaņā ar ūdens patēriņa mēraparāta vai ūdens patēriņa  
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem par iepriekšējo kalendāro gadu;

A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

12.2. saskaņā ar formulu, ja Īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts 
vai uzstādītais ūdens patēriņa komercuzskaites mēraparāts nav verificēts:

I = C/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas tvertnes izvešanas biežums gadā (reizes), rezultātu noapaļojot 

ar līdz veseliem skaitļiem. Ja rezultāts ir mazāks par 1, tad noapaļošanu veic līdz veselam 
skaitlim “1”. Ja rezultāts ir lielāks par 2, tad noapaļošanu veic līdz veseliem skaitļiem uz leju;

C – patērētā ūdens daudzums pēc aprēķina, ko nosaka pēc formulas:
C = D x 0,05 x 365, kur:

D – Īpašumā deklarēto personu skaits;
0,05 – ūdens patēriņš kubikmetros diennaktī uz vienu iedzīvotāju;
365 – vidējais dienu skaits gadā;
A – decentralizētās kanalizācijas tvertnes tilpums kubikmetros.

13. Notekūdeņu izvešanas biežumu aprēķina dienā, kad Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
tiek iekļauta Decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrā un tiek aktualizēta ne retāk kā reizi 
trijos gados. Īpašniekam ir tiesības lūgt aprēķina aktualizāciju ātrāk, ja tiek iesniegti dokumenti, 
kas apliecina faktisko apstākļu izmaiņas un var ietekmēt minimālo notekūdeņu izvešanas 
biežumu.

14.  Faktisko ūdens patēriņu objektā, kurā lieto Decentralizētas kanalizācijas sistēmu, nosaka šādi:
14.1. ja Īpašnieks izmanto centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus, tad novadīto notekūdeņu 

daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, un to izvešanas biežumu nosaka 
saskaņā ar šo noteikumu 12.1. apakšpunktā noteikto formulu, ietverot faktiskos datus par 
Īpašumā saņemtiem ūdensapgādes pakalpojumiem, ko fiksē ūdens patēriņa komercuzskaites 
mēraparāts. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita izlietoto ūdens daudzumu dārza 
vai piemājas teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts ar šim nolūkam speciāli ierīkotu 
ūdens mēriekārtu;

14.2. ja Īpašnieks izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, tā var tikt aprīkota ar ūdens patēriņa 
skaitītāju novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai, un Decentralizētas kanalizācijas sistē-
mas izvešanas biežumu nosaka, ietverot ūdens patēriņa skaitītāja norādītos faktiskos datus;
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

14.3. ja Īpašnieks izmanto lokālu ūdens iegūšanas iekārtu, kas nav aprīkota ar ūdens patēriņa 
skaitītāju, vai arī uzstādītais ūdens patēriņa skaitītājs nav verificēts, objektā patērētā ūdens 
daudzumu nosaka atbilstoši šo noteikumu 12.2. apakšpunktam.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

15. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķiem un krāj tvertnēm ir 
viena reize gadā.

16. Minimālo notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežumu no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī, nosaka ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko dokumentāciju vai instrukcijas par  
iekārtu ekspluatāciju, vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas 
nosacījumiem gadījumos, ja Īpašnieka rīcībā nav sākotnējās iekārtas tehniskās dokumentācijas.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
17.  Asenizatoriem jāiesniedz aizpildīts iesniegums (2.pielikums):

17.1. personīgi pašvaldībā;
17.2. pa pastu – Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126;
17.3. elektroniski nosūtot to uz domes oficiālo e-pasta adresi – dome@priekulunovads.lv, kas 

sagatavots ārējos normatīvos aktos noteiktā kārtībā, Iesniegumu uzskata par saņemtu dienā, 
kad ir iesniegti visi šajos noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.325)

18. Iesniedzot iesniegumu, asenizators apliecina, ka:
18.1. tas ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus;
18.2. tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai VID kā saim-

nieciskās darbības veicējs un kā nodokļu maksātājs;
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18.3. tam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, ja maksātnespējas 
procesā  tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), 
vai apturēta tā saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

18.4. tam ir spēkā esošs līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu 
pieņemšanas vietu īpašnieku, valdītāju vai turētāju.

19. Pārzinis izskata iesniegumu 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas un pieņem lēmumu 
par asenizatora reģistrēšanu vai atteikumu to reģistrēt Reģistrā. Asenizatoru iekļauj Reģistrā, 
ja tas ir iesniedzis visus šajos noteikumos noteiktos dokumentus un atbilst šo noteikumu 
prasībām.

20. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par asenizatora reģistrēšanu Reģistrā paš-
valdība publicē pašvaldības mājaslapā informāciju par asenizatora reģistrāciju, norādot tā no-
saukumu, sniegtos pakalpojumus un kontaktinformāciju.

21. Gadījumā, ja iesnieguma izskatīšanas gaitā konstatēti trūkumi, asenizatoram nosūta infor-
māciju par šiem trūkumiem, norādot termiņu to novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti termiņā, 
tiek pieņemts lēmums par reģistrēšanas atteikumu, ko kopā ar iesniegumu nosūta asenizatoram.

22. Ja reģistrētā asenizatora darbībās tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas jomā, Pārzinis pieņem lēmumu par asenizatora izslēgšanu no Reģistra, 
ko nosūta asenizatoram, kā arī pašvaldība savā mājaslapā dzēš ziņas par asenizatoru. Trīs darba 
dienu  laikā  no  lēmuma  saņemšanas  dienas  asenizatoram  jāsniedz  sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniedzējam šo noteikumu 26.3. punktā noteiktā informācija par 
laika periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

23. Ja asenizators tika izslēgts no Reģistra kravas autopārvadājumu veikšanas licences apturēšanas 
vai anulēšanas rezultātā, bet kompetenta valsts iestāde, kas izskata jautājumus par kravas 
autopārvadājumu licenču izsniegšanu, pieņem lēmumu par tās atjaunošanu, asenizators tiek 
atkārtoti iekļauts Reģistrā.

24. Pašvaldības nodrošinātais decentralizētais kanalizācijas pakalpojums tiek reģistrēts Reģistrā 
šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

VI. Prasību minimums asenizatoram
25.  Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kas šajos noteikumos 

noteiktā kārtībā ir reģistrēts Reģistrā un atbilst šādām prasībām:
25.1. spēj nodrošināt pakalpojumu attaisnojošu dokumentu izsniegšanu Īpašniekiem par tiem 

sniegtajiem asenizācijas pakalpojumiem;
25.2. kura īpašumā vai valdījumā ir vismaz viens lietošanas kārtībā esošs asenizācijas 

transportlīdzeklis, kas faktiski sniedz asenizācijas pakalpojumus;
25.3. ir spēkā esošs rakstveida līgums ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas 

punktu īpašnieku par Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu vai nosēdumu 
novadīšanu un attīrīšanu.

VII. Asenizatoru pienākumi
26. Asenizatoram ir pienākums:

26.1. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu, nosēdumu un dūņu ap-
0joma uzskaiti;

26.2. veikt nepieciešamos pasākumus, lai Decentralizētas kanalizācijas sistēmās savākto 
notekūdeņu novadīšanas rezultātā nepieļautu bīstamo atkritumu nonākšanu centralizētās 
kanalizācijas sistēmas tīklos;

26.3. līdz kārtējā gada 1.martam iesniegt Pašvaldībā deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā    
gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu pašvaldības administratīvajā teritorijā
(3.pielikums).

27. Prasības asenizācijas pakalpojumu sniegšanai, uzskaitei un norēķiniem:
27.1. pēc kanalizācijas notekūdeņu savākšanas asenizators atbilstoši spēkā esošiem norma-

tīviem noformē un izsniedz kvīti pakalpojuma saņēmējam. Viens kvīts eksemplāru uzglabā 
asenizatora lietvedībā ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

27.2. visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus asenizators reģistrē Asenizācijas pakalpojumu 
reģistrācijas žurnālā (turpmāk – žurnāls), kas tiek sagatavots elektroniski (4.pielikums) un 
kvītis numurē viena kalendārā gada ietvaros atbilstoši ieraksta kārtas numuram žurnālā;

27.3. savāktos kanalizācijas notekūdeņus asenizators nolej tikai pakalpojumu kvītī norādītajā  
vietā (NAI, KSS vai speciāli izveidotās savākšanas vietās). Noliet notekūdeņus citās vietās 
kategoriski aizliegts;

27.4. ja pakalpojuma sniegšanas laikā ir bijuši starpgadījumi, kas bija par iemeslu pakalpo-
jumu  sniegšanas atteikumam vai tā neiespējamībai, asenizators par to veic ierakstu žurnālā;
27.5. ja norēķini par asenizācijas pakalpojumiem tiek veikti ar pēcapmaksu, asenizators, ne 

vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pakalpojuma sniegšanas izsniedz klientam pakalpojumu 
rēķinu kopā ar kvīts eksemplāru;

VIII. Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
kontroles un uzraudzības kārtība

28. Pārzinim ir tiesības:
28.1. pārbaudīt decentralizēto notekūdeņu pakalpojuma saņemšanas apliecinošo attaisnojuma 

dokumentu esamību, t.sk. objektiem, kuros reģistrēta būvniecība un tā nav pabeigta, t.i., nav 
noslēgta būvatļauja vai arī tie nav nodoti ekspluatācijā;

28.2. informējot Īpašnieku, piekļūt Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās tehniskā 
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību izpildes kontroli;

28.3. pārbaudīt Decentralizētas kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību 
un veikt tās precizēšanu, balstoties uz Decentralizētas kanalizācijas sistēmu pārbaužu 
rezultātiem;

28.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu apjomu no asenizatoriem.

29. Ja Pārziņa rīcībā ir patiesas ziņas par Decentralizētas kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas 
prasību neievērošanu, Pārzinim ir tiesības pieprasīt Īpašniekam:
29.1. nodrošināt piekļuvi Decentralizētas kanalizācijas sistēmai, lai veiktu tās darbības pārbaudi;
29.2. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie komersanta, 

kas specializējas šādu darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par Decentralizētas kanali-
zācijas sistēmas iekārtu tehnisko stāvokli un norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;

29.3. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas tās izbūvi vai iekārtu 
uzstādīšanu, lai novērstu kaitējumu videi, piestādot Īpašniekam rēķinu par paveiktiem 
darbiem.

29.4. veikt Decentralizētas kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzi:
29.4.1. izdevumus, kas saistīti ar Decentralizētas kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu 

paraugu analīzi sedz:
29.4.1.1.Pašvaldība ja Decentralizētas kanalizācijas sistēmā  uzkrāto notekūdeņu paraugu 

analīzē netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo 
vielu emisiju ūdenī;

29.4.1.2.Decentralizētas kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja Decentralizētas kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzē tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst 
normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

30. Ja persona noteiktajā termiņā vai pēc administratīvā soda uzlikšanas par notekūdeņu nova-
dīšanu tam neparedzētās vietās, turpina un nenovērš administratīvo pārkāpumu, Pārzinis ir 
tiesīgs tamponēt vai likvidēt notekūdeņu izvadus, piestādot rēķinu par paveiktiem darbiem 
Īpašniekam.

IX. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība
31. Par šo noteikumu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvos aktos noteikto kārtību.

32. Saistošo noteikumu ievērošanu uzrauga un kontrolē Pārzinis.

33. Administratīvo pārkāpuma protokolu ir tiesīga sastādīt Priekuļu novada pašvaldības policija.

34. Administratīvā pārkāpuma protokolus lietās par noteikumu pārkāpumiem izskata un lēmumu 
pieņem domes Administratīvā komisija.

35. Par šajos noteikumos noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro.

36. Administratīvais sods šo sasitošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst 
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

X. Noslēguma jautājums
37. Ja Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs ekspluatē iekārtas un sistēmas, 

kas neatbilst šajos saistošajos noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvir-
zītajām prasībām, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieks vai valdītājs nodrošina 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu atbilstību šo saistošo noteikumu un Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
2019.gada 23.maija Saistošajiem noteikumiem Nr.8

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
un uzskaites kārtību Priekuļu novadā

Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1.Īss projekta satura
izklāsts

1.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru 
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumus Nr.384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”;
1.2. Saistošo noteikumu mērķis:
1.2.1. nodrošināt Pašvaldības autonomās funkcijas – kanalizācijas pa-
kalpojumu organizēšana pašvaldības iedzīvotāju interesēs, izpildi;
1.2.2. noteikt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides 
aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
1.3. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.3.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā radīto notekūdeņu ap-
saimniekošanas kārtību decentralizētajās kanalizācijas sistēmās un to 
novadīšanas kārtību;
1.3.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas uzskaites 
kārtību;
1.3.3. prasības decentralizēto kanalizācijas sistēmu nepieciešamajam 
aprīkojumam, to uzturēšanai un atjaunošanai;
1.3.4. prasības decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notek-
ūdeņu apsaimniekošanai, savākšanai, transportēšanai un novadīšanai;
1.3.5. atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu.

2.Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz Pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kas no-
teiktas ar mērķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību, lai nodrošinātu pakal-
pojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, līdz-
svarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas 
un sabiedrības ekonomiskās intereses. Pašvaldības kompetence 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtības apstiprināšanā noteikta Ūdenssaimniecības pakalpojumu  
likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktā un 2017.gada 27.jūnija Ministru 
kabineta noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktā.

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz 
pašvaldības budžetu nav prognozēta.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Saistošo noteikumu mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Priekuļu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieki un valdītāji;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķa grupu 
nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu,
uzlabos pakalpojumu pieejamību un kvalitāti u.c.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.Saistošo noteikumu ievērošanu kontrole ir noteikta šo noteikumu 
paredzētajā kārtībā.
5.2.Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgs sastādīt Pašvaldības 
policijas priekšnieks.
5.3.Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā 
komisija.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone
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APSTIPRINĀTI
ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019. gada 20.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 64.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2019
Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā

 esošo dzīvojamo telpu īres maksu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu,” likuma 
“Par  dzīvojamo telpu īri” 11.¹ pantu

Precizējumi: 25.07.2019. lēmums Nr.326 (protokols Nr.8, 54 p.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas

apmēru, īres maksas aprēķināšanas metodiku un īrnieku kategorijas, kurām piemērojami at-
vieglojumi no īres maksā ietilpstošās peļņas (turpmāk – telpu uzturēšanas maksas) maksāšanas 
un atvieglojumu apmērs

2. Lēmumu par atvieglojumu apmēru pieņem Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu 
komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

II. Īres maksa un tās apmērs
3. Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu veido:

3.1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionālā attiecīgās izīrētās 
dzīvojamās telpas platībai;

3.2. telpu uzturēšanas maksa (peļņas daļa).
4. Apsaimniekošanas izdevumi pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājās tiek noteikti atbilstoši 

pārvaldnieka noteiktajai maksai, bet pašvaldības dzīvojamām telpām, kuras atrodas dzīvokļu 
īpašnieku mājās, apsaimniekošanas maksa tiek noteikta atbilstoši katras dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē apstiprinātajai apsaimniekošanas maksai.

5. Pašvaldībai piederošajām dzīvojam telpām, īres maksas ietilpstošā telpu uzturēšanas maksa 
(peļņas daļa) tiek aprēķināta atbilstoši formulai, kurā ietverta dzīvojamās mājas/telpas kadastrālā 
vērtība, kas sareizināta ar koeficientu, kurš nepārsniedz 2,5%, kas dalīta ar dzīvojamās telpas 
kopējo platību kvadrātmetros un dalīta uz 12 mēnešiem. Pašvaldības dzīvojamām telpām, kuras 
atrodas dzīvokļu īpašnieku mājā un Maija iela 4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novadā, īres 
maksa tiek aprēķina pēc šādas formulas:

ĪM= Īaps+ (DzKv x K%/ Dzīv.Plat./12)
ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās telpas 

kopējās platības kvadrātmetru);
DzKv – dzīvojamās telpas kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta datiem;
K% – koeficients 2,5 % (saskaņā ar Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK)
1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” pielikuma 1.1.apakšpunktu);
Dzīv.Plat. – dzīvojamās telpas kopējā platība kvadrātmetros;
12 – divpadsmit mēneši.

(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)
6. Dzīvojamām telpām, kuras atrodas pašvaldības dzīvojamā mājā (Pielikums  Nr.1), telpas uz-

turēšanas maksa (peļņas daļa) tiek aprēķināta atbilstoši formulai, kurā ietverta dzīvojamās mājas 
kadastrālā vērtība, kas sareizināta ar koeficientu, kurš nepārsniedz 1%, kas dalīta ar dzīvojamās 
telpas kopējo platību kvadrātmetros un dalīta uz 12 mēnešiem, kas atbilst šādai formulai:

ĪM= Īaps+ (MKv x K%/ Dzīv.Plat./12)
ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās telpas 

kopējās platības kvadrātmetru);
MKv – dzīvojamās mājas kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta datiem;
K% – koeficients 1% (saskaņā ar Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK) 

1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” pielikuma 1.1.apakšpunktu);
Dzīv.Plat. – dzīvojamās telpas kopējā platība kvadrātmetros;
12 – divpadsmit mēneši;

7. Papildus īres maksai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks apmaksā komunālos pakalpojumus 
un nekustamā īpašuma nodokli.

III. Personu kategorijas, kuras atbrīvojamas 
no telpu uzturēšanas maksājuma maksāšanas

8. Dzīvokļu komisija ar lēmumu piemēro īrniekiem atvieglojumu dzīvojamās telpas uzturēšanas 
maksai:
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)
8.1. 100% apmērā, ja īrnieks ir  bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš dzīvo viens un 

bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās 
izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un 
kurš nav vecāks par 24 gadiem;

8.2. 90% apmērā, ja persona (īrnieks), pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts 
un pašvaldības informācijas sistēmās, ir trūcīga persona (ģimene);

8.3. 70% apmērā, ja persona (īrnieks), pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts 
un pašvaldības informācijas sistēmās, ir maznodrošināta persona (ģimene);

8.4. 70% apmērā, ja īrnieks ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas 
vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Par vientuļu pensionāru šo saistošo no-
teikumu izpratnē uzskatāma persona, kurai nav bērnu un citu apgādnieku, kā arī nav noslēgts 
uztura līgums, kurš dzīvo viens un kura dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;

8.5. 70% apmērā daudzbērnu ģimenēm. Par daudzbērnu ģimenēm šo saistošo noteikumu iz-
pratnē uzskatāmas tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie.
Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās 
viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, 
profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādēm.

9. Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 8. punktā minētajām 
personu kategorijām, Priekuļu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu – rakstveida, elektroniskā 
veidā vai mutvārdos (mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, personas klātbūtnē no-
formē rakstveidā) ar lūgumu piemērot atvieglojumus dzīvojamo telpu uzturēšanas maksājumam 
(Pielikums Nr.2).

10. Ja pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks atbilst kādai no saistošo noteikumu 8.punktā minē-

tajām īrnieku kategorijām, Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saistošo noteikumu 
9. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par telpu uzturēšanas maksas maksā-
juma atvieglojumu apmēra piemērošanu īrniekam uz termiņu ne ilgāku par 12 mēnešiem vai 
kamēr īrnieks atbilst šo noteikumu 8.p. minētajām īrnieku kategorijām. Ja pašvaldības dzīvojamās
telpas īrnieks neatbilst nevienai no saistošo noteikumu 8. punktā minētajām kategorijām, Dzīvokļu 
komisija pieņem lēmumu par atteikumu dzīvojamo telpu īrniekam piemērot no pašvaldības 
dzīvojamo telpu uzturēšanas maksājuma atvieglojumu.

11.  Pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks zaudē tiesības saņemt atvieglojumu pašvaldības dzīvo-
jamās telpas uzturēšanas  maksas maksājumam, ja vairāk kā trīs mēnešus nemaksā īres maksu 
un maksu par pamatpakalpojumiem vai īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parāds 
pārsniedz 400,00 EUR (četri simti euro).
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)

12. Beidzoties šo noteikumu 10. punktā minētajam periodam, pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks
var atkārtoti lūgt atbrīvot no pašvaldības dzīvojamās telpas uzturēšanas maksājuma pēc šo no-
teikumu 9. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

IV. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
13. Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijā. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)

V. Noslēguma jautājumi
14. Pašvaldības izīrētājām dzīvojamām telpām īres maksas apmēru piemēro normatīvos aktos 

noteiktajā kārtībā, no jauna izīrētājām dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no saistošo no-
teikumu spēkā stāšanās brīža.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
“b” apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).
1.2. Saskaņā ar likuma “Par  dzīvojamo telpu īri” 2. panta pirmo
daļu dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 
nodošana citai personai par maksu. Šī paša likuma 11.¹ pants 
nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 
nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka gadījumā, ja 
dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums 
ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, pašvaldības dome var noteikt zemāku īres maksu,   
samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un 
neiekļaujot tajā peļņu.
1.3. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrā daļa nosaka,  
ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas ap-
saimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās 
izīrētās dzīvojamās telpas platībai un peļņa (turpmāk – telpu 
uzturēšanas maksa).
1.4. Telpu uzturēšanas maksas apmērs tiek noteikts, vadoties no 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 16. 
novembra lēmumā Nr.195/2011 norādītā, ka Eiropas Kopienas
2005.gada 20.oktobra regulā (EK) 1722/2005 “Par mājokļu   
pakalpojumu novērtēšanas principiem” norādīto var pielietot kā 
vienu no kritērijiem īres maksas aprēķināšanai, kur cita starpā 
norādīts, ka minētās regulas pielikuma 1.1.apakšpunkts nosaka, 
ka tīrais darbības rezultāts būtu aprēķināms, piemērojot nemai-
nīgu, reālu gada peļņas normu  2,00% – 2,5% no tīrās vērtības 
īpašnieku apdzīvoto mājokļu fondam pašreizējās cenās (aizstā-
šanas izmaksas), ar ko saprotama kadastrālā vērtība.
1.5. Vienlaicīgi saistoši noteikumi nosaka īrnieku kategorijas, 
kurām ir tiesības saņemt atbrīvojumu no telpu uzturēšanas maskas
maksājuma.

2.  Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums

2.1. Līdz šim pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājām 
īres maksai ar Priekuļu novada domes 2015. gada 29. oktobra 
(prot. Nr. 13) lēmumu papildus tika noteikta dažāda peļņas daļa, 
kā rezultātā īres maksas apmērs līdz šim pašvaldības dzīvojamās 
telpās nesedza izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu kārtībā
dzīvojamās telpas.
2.2. Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai derīgā
stāvoklī, kā arī novērstu tā tehniskā stāvokļa  pasliktināšanos,  
nepieciešams noteikt dzīvojamās telpas uzturēšanas maksu, ko 
dzīvojamās telpas īrnieks maksā īpašniekam par dzīvojamās 
telpas lietošanu.

3. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu vērtējama 
pozitīvi, jo ik gadu pašvaldības budžetā no telpu uzturēšanas 
maksas iegūtos finanšu līdzekļus, novirzīs pašvaldības īpašumā  
esošo dzīvojamo telpu remontiem un uzturēšanai.

4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās
dzīvojamās mājas pārvaldnieks un Attīstības un, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E. Stapulone
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PII “Mežmaliņa” aicina darbā izglītības
 psihologu un speciālo pedagogu

Izglītības psihologs (prof.klas.kods 2634 03)
Galvenie pienākumi:

● plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  
ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, 
attīstības īpatnības, individualitāti;

● veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veici-
nātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, 
veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu 
adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā 
apgūtās iemaņas;

● sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu at-
balstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas 
jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par 
norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces,
konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus  
atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar 
grupas speciālo pedagogu un psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga 
palīgu pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus 
padomus darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju   
palīgu (individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādī-
jumus un uzdevumus ikdienas darbā;

● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un 
analīzi.

Prasības:
●  izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par  
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību”;

● psihologa sertifikāts (izglītības un skolu psiholoģija, 
klīniskā un veselības psiholoģija);

● reģistrācija psihologu reģistrā;
● latviešu valodas augstākā pakāpe – C1;
● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem 

vajadzībām;
● augsta atbildības sajūta;
● spēja plānot un organizēt savu darbu.
Piedāvājam:
● darbu uz pilnu slodzi – 30 stundas nedēļā;
● darbs uz nenoteiktu laiku;
● stabilu atalgojumu – 750,00 EUR (pirms nodokļu 

nomaksas);
● garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt iz-
skatīšanai uz e-pasta adresi: mezmalina@priekulunovads.lv.

Speciālais pedagogs (prof.klas.kods 2352 03)
Galvenie pienākumi:

● plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  
ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, 
attīstības īpatnības, individualitāti;

● adaptēt mācību programmas noteiktai audzēkņu grupai
ar īpašām vajadzībām;

● atpazīt, novērot, pētīt  audzēkņu attīstības traucējumu 
pedagoģiski psiholoģiskās izpausmes;

● veikt individuālo korekcijas darbu;
● izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekļus;
● sekmēt sociālo un pedagoģisko integrāciju;
● sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu at-

balstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas 
jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par 
norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces,
konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus  
atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar 
psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga palīgu 
pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus

 darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju palīgu 
(individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādījumus un 
uzdevumus ikdienas darbā;

● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un 
analīzi.

Prasības:
●  izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par  
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

● latviešu valodas augstākā pakāpe – C1;
● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucēju-

miem vajadzībām;
● augsta atbildības sajūta;
● spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:
● darbu uz nepilnu slodzi – 18 stundas nedēļā;
● darbs uz nenoteiktu laiku;
● stabilu atalgojumu – 450,00 EUR (pirms nodokļu 

nomaksas);
● garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt iz-
skatīšanai uz e-pasta adresi: mezmalina@priekulunovads.lv.

Nometne “ČETRAS 
ATSLĒGAS 2019”

Izglītojoša atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadu talantīgajiem skolēniem vecumā no 14 līdz 17 
gadiem “ČETRAS ATSLĒGAS 2019” šogad norit Vec-
piebalgas novadā – Dzērbenē.

Tā ir ikgadēja balva vecāko klašu skolēniem, kas no-
pelnīta ar čaklu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos 
sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā. Nometne 
tiek organizēta ar sadraudzības pašvaldību gādību, lai 
atbalstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus,  
veicinātu viņu uzņēmību, mērķtiecību, līdzatbildību un 
pašiniciatīvu.

Šogad nometnē jaunieši apgūst globālās un personīgās 
izaugsmes kompetences. Jaunieši mācās domāt plašāk 
un dziļāk, apgūst prasmi argumentēt, izteikt spriedumus, 
pieņemt lēmumus, apgūst prasmi būt līdzatbildīgiem, 
tolerantiem, sadarboties ar ikvienu jebkurā situācijā. Viens 
no nometnes mērķiem ir veidot izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un atbildību pašiem pret sevi un vidi, kurā 
dzīvojam.

Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji no Rīgas, 
Cēsīm, Pārgaujas, vieslektori – Pauls Irbins (kosmosa 
eksperts) un Jānis Zariņš (Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs 
un portāla uzdevumi.lv komandas darbinieks).

Pēcpusdienās un vakaros daudz sportiņa – gan 
tradicionāla, gan netradicionāla, iepazīstot dažādus sporta 
veidus dažādās valstīs. Daudz pārsteigumu, improvizāciju 
un jautrības, kas noteikti atklās līdz šim vēl nezināmus 
talantus.

Nometne “ČETRAS ATSLĒGAS” tiek organizēta 
sesto reizi. Iepriekšējos gados tā notikusi Amatas, Līgatnes, 
Priekuļu, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novados. Nākamgad 
viesus plānots uzņemt Raunas novadā.

Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe 

Diāna Briede

Kopbildē nometnes“ČETRAS ATSLĒGAS” 
dalībnieki un  pedagogi pie Dzērbenes muižas pils

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde 
aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju 

un pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS 

uz nenoteiktu laiku (prof.klas.kods 2342 03)
Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt sporta nodarbības četrām 

grupām izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

• veidot peldēšanas iemaņas peldbaseinā;
• plānot un organizēt darbību, kas stimulē bērna fizisko, 

intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību;
• organizēt sporta svētkus un jautros brīžus. 
Prasības:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

• latviešu valodas augstākā pakāpe – C1.
Piedāvājam:
• darbu uz nepilnu slodzi (iespēja apvienot ar citu darbu);
• uz nenoteiktu laiku;
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
• stabilu atalgojumu no amatalgas 750.00 EUR (atbilstoši 

slodzei);
• sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: līdz 19. augustam dzīves aprakstu 
(CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: iveta.liepina@
priekulunovads.lv

Tālrunis papildu informācijai: 26403436, 64177375.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJS 
uz nenoteiktu laiku (prof.klas.kods 2342 02)

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt mūzikas nodarbības atbilstoši pirmsskolas 

vecuma bērnu vecuma īpatnībām un pirmsskolas pro-
grammas prasībām;

• sadarbībā ar pirmsskolas un sporta skolotājiem 
organizēt svētkus, pasākumus, jautros brīžus; sagatavot 
svētku un pasākumu scenārijus.

Prasības:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

• latviešu valodas augstākā pakāpe-C1.
Piedāvājam:
• darbu uz nepilnu slodzi;
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
• stabilu atalgojumu no amatalgas 750.00 EUR (atbilstoši 

slodzei);
• sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: līdz 19. augustam dzīves aprakstu 
(CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: iveta.liepina@
priekulunovads.lv

Tālrunis papildu informācijai: 26403436.

Jāņmuižas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde aicina darbā 

pirmsskolas izglītības 
skolotāju

No tevis mēs sagaidām:
• pārliecību, ka pedagoģija ir tavs aicinājums;
• augstāko pedagoģisko izglītību un pirmsskolas skolotāja 

kvalifikāciju, var būt pedagoģijas studente;
• augstu atbildības sajūtu, labas saskarsmes un komu-

nikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā, iniciatīvu.
Piedāvājam pilnu darba slodzi, stabilu atalgojumu 

750,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās 
garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: iveta.zarina
@priekulunovads.lv, tālr. 29498103.
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APSTIPRINĀTI
ar Priekuļu novada pašvaldības domes 

2019. gada 20.jūnija sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7, 64.p.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.12/2019
Par Priekuļu novada pašvaldības īpašumā

 esošo dzīvojamo telpu īres maksu
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta “b” apakšpunktu,” likuma 
“Par  dzīvojamo telpu īri” 11.¹ pantu

Precizējumi: 25.07.2019. lēmums Nr.326 (protokols Nr.8, 54 p.)

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas

apmēru, īres maksas aprēķināšanas metodiku un īrnieku kategorijas, kurām piemērojami at-
vieglojumi no īres maksā ietilpstošās peļņas (turpmāk – telpu uzturēšanas maksas) maksāšanas 
un atvieglojumu apmērs

2. Lēmumu par atvieglojumu apmēru pieņem Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļa jautājumu 
komisija (turpmāk – Dzīvokļu komisija).

II. Īres maksa un tās apmērs
3. Priekuļu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksu veido:

3.1. dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionālā attiecīgās izīrētās 
dzīvojamās telpas platībai;

3.2. telpu uzturēšanas maksa (peļņas daļa).
4. Apsaimniekošanas izdevumi pašvaldībai piederošās dzīvojamās mājās tiek noteikti atbilstoši 

pārvaldnieka noteiktajai maksai, bet pašvaldības dzīvojamām telpām, kuras atrodas dzīvokļu 
īpašnieku mājās, apsaimniekošanas maksa tiek noteikta atbilstoši katras dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē apstiprinātajai apsaimniekošanas maksai.

5. Pašvaldībai piederošajām dzīvojam telpām, īres maksas ietilpstošā telpu uzturēšanas maksa 
(peļņas daļa) tiek aprēķināta atbilstoši formulai, kurā ietverta dzīvojamās mājas/telpas kadastrālā 
vērtība, kas sareizināta ar koeficientu, kurš nepārsniedz 2,5%, kas dalīta ar dzīvojamās telpas 
kopējo platību kvadrātmetros un dalīta uz 12 mēnešiem. Pašvaldības dzīvojamām telpām, kuras 
atrodas dzīvokļu īpašnieku mājā un Maija iela 4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novadā, īres 
maksa tiek aprēķina pēc šādas formulas:

ĪM= Īaps+ (DzKv x K%/ Dzīv.Plat./12)
ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās telpas 

kopējās platības kvadrātmetru);
DzKv – dzīvojamās telpas kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta datiem;
K% – koeficients 2,5 % (saskaņā ar Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK)
1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” pielikuma 1.1.apakšpunktu);
Dzīv.Plat. – dzīvojamās telpas kopējā platība kvadrātmetros;
12 – divpadsmit mēneši.

(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)
6. Dzīvojamām telpām, kuras atrodas pašvaldības dzīvojamā mājā (Pielikums  Nr.1), telpas uz-

turēšanas maksa (peļņas daļa) tiek aprēķināta atbilstoši formulai, kurā ietverta dzīvojamās mājas 
kadastrālā vērtība, kas sareizināta ar koeficientu, kurš nepārsniedz 1%, kas dalīta ar dzīvojamās 
telpas kopējo platību kvadrātmetros un dalīta uz 12 mēnešiem, kas atbilst šādai formulai:

ĪM= Īaps+ (MKv x K%/ Dzīv.Plat./12)
ĪM – īres maksa par vienu dzīvojamās telpas platības kvadrātmetru mēnesī;
Īaps – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumi (euro mēnesī par dzīvojamās telpas 

kopējās platības kvadrātmetru);
MKv – dzīvojamās mājas kadastrālā vērtība uz 2019.gada 1.janvāri saskaņā ar Valsts zemes 

dienesta datiem;
K% – koeficients 1% (saskaņā ar Eiropas Kopienas 2005.gada 20.oktobra regulas (EK) 

1722/2005 “Par mājokļu pakalpojumu novērtēšanas principiem” pielikuma 1.1.apakšpunktu);
Dzīv.Plat. – dzīvojamās telpas kopējā platība kvadrātmetros;
12 – divpadsmit mēneši;

7. Papildus īres maksai pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks apmaksā komunālos pakalpojumus 
un nekustamā īpašuma nodokli.

III. Personu kategorijas, kuras atbrīvojamas 
no telpu uzturēšanas maksājuma maksāšanas

8. Dzīvokļu komisija ar lēmumu piemēro īrniekiem atvieglojumu dzīvojamās telpas uzturēšanas 
maksai:
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)
8.1. 100% apmērā, ja īrnieks ir  bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš dzīvo viens un 

bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās 
izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un 
kurš nav vecāks par 24 gadiem;

8.2. 90% apmērā, ja persona (īrnieks), pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts 
un pašvaldības informācijas sistēmās, ir trūcīga persona (ģimene);

8.3. 70% apmērā, ja persona (īrnieks), pamatojoties uz datiem, kas reģistrēti attiecīgajās valsts 
un pašvaldības informācijas sistēmās, ir maznodrošināta persona (ģimene);

8.4. 70% apmērā, ja īrnieks ir vientuļš, vienatnē dzīvojošs vecuma vai invaliditātes pensijas 
vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs. Par vientuļu pensionāru šo saistošo no-
teikumu izpratnē uzskatāma persona, kurai nav bērnu un citu apgādnieku, kā arī nav noslēgts 
uztura līgums, kurš dzīvo viens un kura dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;

8.5. 70% apmērā daudzbērnu ģimenēm. Par daudzbērnu ģimenēm šo saistošo noteikumu iz-
pratnē uzskatāmas tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie.
Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās 
viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, 
profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādēm.

9. Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks, kurš atbilst šo saistošo noteikumu 8. punktā minētajām 
personu kategorijām, Priekuļu novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu – rakstveida, elektroniskā 
veidā vai mutvārdos (mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, personas klātbūtnē no-
formē rakstveidā) ar lūgumu piemērot atvieglojumus dzīvojamo telpu uzturēšanas maksājumam 
(Pielikums Nr.2).

10. Ja pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks atbilst kādai no saistošo noteikumu 8.punktā minē-

tajām īrnieku kategorijām, Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā mēneša laikā pēc saistošo noteikumu 
9. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par telpu uzturēšanas maksas maksā-
juma atvieglojumu apmēra piemērošanu īrniekam uz termiņu ne ilgāku par 12 mēnešiem vai 
kamēr īrnieks atbilst šo noteikumu 8.p. minētajām īrnieku kategorijām. Ja pašvaldības dzīvojamās
telpas īrnieks neatbilst nevienai no saistošo noteikumu 8. punktā minētajām kategorijām, Dzīvokļu 
komisija pieņem lēmumu par atteikumu dzīvojamo telpu īrniekam piemērot no pašvaldības 
dzīvojamo telpu uzturēšanas maksājuma atvieglojumu.

11.  Pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks zaudē tiesības saņemt atvieglojumu pašvaldības dzīvo-
jamās telpas uzturēšanas  maksas maksājumam, ja vairāk kā trīs mēnešus nemaksā īres maksu 
un maksu par pamatpakalpojumiem vai īres maksas un maksas par pamatpakalpojumiem parāds 
pārsniedz 400,00 EUR (četri simti euro).
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)

12. Beidzoties šo noteikumu 10. punktā minētajam periodam, pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks
var atkārtoti lūgt atbrīvot no pašvaldības dzīvojamās telpas uzturēšanas maksājuma pēc šo no-
teikumu 9. punktā minētā iesnieguma iesniegšanas.

IV. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana
13. Dzīvokļu komisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo aktu 

apstrīdēšanas komisijā. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu par apstrīdēto 
administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
(Ar precizējumiem, kas izdarīti ar 25.07.2019 lēmumu Nr.326)

V. Noslēguma jautājumi
14. Pašvaldības izīrētājām dzīvojamām telpām īres maksas apmēru piemēro normatīvos aktos 

noteiktajā kārtībā, no jauna izīrētājām dzīvojamām telpām īres maksu piemēro no saistošo no-
teikumu spēkā stāšanās brīža.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta 
“b” apakšpunkts nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts
vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu
par pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).
1.2. Saskaņā ar likuma “Par  dzīvojamo telpu īri” 2. panta pirmo
daļu dzīvojamās telpas īre ir dzīvojamās telpas lietošanas tiesību 
nodošana citai personai par maksu. Šī paša likuma 11.¹ pants 
nosaka, ka pašvaldībām piederošo dzīvojamo telpu īres maksu 
nosaka attiecīgās pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 
pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, ievērojot, ka gadījumā, ja 
dzīvojamā telpa tiek izīrēta personai, kurai pašvaldības pienākums 
ir sniegt likumā noteiktajā kārtībā palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, pašvaldības dome var noteikt zemāku īres maksu,   
samazinot dzīvojamās telpas apsaimniekošanas izdevumus un 
neiekļaujot tajā peļņu.
1.3. Likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.panta otrā daļa nosaka,  
ka dzīvojamās telpas īres maksu veido dzīvojamās mājas ap-
saimniekošanas izdevumu daļa, kas ir proporcionāla attiecīgās 
izīrētās dzīvojamās telpas platībai un peļņa (turpmāk – telpu 
uzturēšanas maksa).
1.4. Telpu uzturēšanas maksas apmērs tiek noteikts, vadoties no 
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta 2011.gada 16. 
novembra lēmumā Nr.195/2011 norādītā, ka Eiropas Kopienas
2005.gada 20.oktobra regulā (EK) 1722/2005 “Par mājokļu   
pakalpojumu novērtēšanas principiem” norādīto var pielietot kā 
vienu no kritērijiem īres maksas aprēķināšanai, kur cita starpā 
norādīts, ka minētās regulas pielikuma 1.1.apakšpunkts nosaka, 
ka tīrais darbības rezultāts būtu aprēķināms, piemērojot nemai-
nīgu, reālu gada peļņas normu  2,00% – 2,5% no tīrās vērtības 
īpašnieku apdzīvoto mājokļu fondam pašreizējās cenās (aizstā-
šanas izmaksas), ar ko saprotama kadastrālā vērtība.
1.5. Vienlaicīgi saistoši noteikumi nosaka īrnieku kategorijas, 
kurām ir tiesības saņemt atbrīvojumu no telpu uzturēšanas maskas
maksājuma.

2.  Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums

2.1. Līdz šim pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās mājām 
īres maksai ar Priekuļu novada domes 2015. gada 29. oktobra 
(prot. Nr. 13) lēmumu papildus tika noteikta dažāda peļņas daļa, 
kā rezultātā īres maksas apmērs līdz šim pašvaldības dzīvojamās 
telpās nesedza izdevumus, kādi nepieciešami, lai uzturētu kārtībā
dzīvojamās telpas.
2.2. Lai iegūtu nepieciešamos finanšu līdzekļus pašvaldības 
īpašumā esošo dzīvojamo telpu uzturēšanai un saglabāšanai derīgā
stāvoklī, kā arī novērstu tā tehniskā stāvokļa  pasliktināšanos,  
nepieciešams noteikt dzīvojamās telpas uzturēšanas maksu, ko 
dzīvojamās telpas īrnieks maksā īpašniekam par dzīvojamās 
telpas lietošanu.

3. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu vērtējama 
pozitīvi, jo ik gadu pašvaldības budžetā no telpu uzturēšanas 
maksas iegūtos finanšu līdzekļus, novirzīs pašvaldības īpašumā  
esošo dzīvojamo telpu remontiem un uzturēšanai.

4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi savas kompetences ietvaros nodrošinās
dzīvojamās mājas pārvaldnieks un Attīstības un, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E. Stapulone
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PII “Mežmaliņa” aicina darbā izglītības
 psihologu un speciālo pedagogu

Izglītības psihologs (prof.klas.kods 2634 03)
Galvenie pienākumi:

● plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  
ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, 
attīstības īpatnības, individualitāti;

● veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veici-
nātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, 
veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu 
adaptācijas problēmas, nostiprinātu korekcijas darbā 
apgūtās iemaņas;

● sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu at-
balstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas 
jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par 
norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces,
konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus  
atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar 
grupas speciālo pedagogu un psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga 
palīgu pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus 
padomus darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju   
palīgu (individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādī-
jumus un uzdevumus ikdienas darbā;

● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un 
analīzi.

Prasības:
●  izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par  
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences
pilnveides kārtību”;

● psihologa sertifikāts (izglītības un skolu psiholoģija, 
klīniskā un veselības psiholoģija);

● reģistrācija psihologu reģistrā;
● latviešu valodas augstākā pakāpe – C1;
● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucējumiem 

vajadzībām;
● augsta atbildības sajūta;
● spēja plānot un organizēt savu darbu.
Piedāvājam:
● darbu uz pilnu slodzi – 30 stundas nedēļā;
● darbs uz nenoteiktu laiku;
● stabilu atalgojumu – 750,00 EUR (pirms nodokļu 

nomaksas);
● garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt iz-
skatīšanai uz e-pasta adresi: mezmalina@priekulunovads.lv.

Speciālais pedagogs (prof.klas.kods 2352 03)
Galvenie pienākumi:

● plānot un organizēt kvalitatīvu pedagoģisku procesu,  
ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, 
attīstības īpatnības, individualitāti;

● adaptēt mācību programmas noteiktai audzēkņu grupai
ar īpašām vajadzībām;

● atpazīt, novērot, pētīt  audzēkņu attīstības traucējumu 
pedagoģiski psiholoģiskās izpausmes;

● veikt individuālo korekcijas darbu;
● izmantot alternatīvas komunikācijas līdzekļus;
● sekmēt sociālo un pedagoģisko integrāciju;
● sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu at-

balstu izglītojamajam izglītības procesā, socializācijas 
jautājumos un korekcijas jautājumos. Informēt par 
norisēm iestādē un nodot iestādes informāciju;

● regulāri organizēt izglītojamo vecākiem sapulces,
konsultācijas, atvērto durvju dienas un citus pasākumus  
atbilstoši iestādes pasākumu plānam, sadarbojoties ar 
psihologu;

● konsultēt grupas pirmsskolas izglītības pedagoga palīgu 
pedagoģiskajos jautājumos, sniegt praktiskus padomus

 darbā ar bērniem un koordinēt skolotāju palīgu 
(individuālo) darbu, sniedzot precīzus norādījumus un 
uzdevumus ikdienas darbā;

● veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un 
analīzi.

Prasības:
●  izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem  

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par  
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

● latviešu valodas augstākā pakāpe – C1;
● psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
● spēja reaģēt uz personas ar funkcionāliem traucēju-

miem vajadzībām;
● augsta atbildības sajūta;
● spēja plānot un organizēt savu darbu.

Piedāvājam:
● darbu uz nepilnu slodzi – 18 stundas nedēļā;
● darbs uz nenoteiktu laiku;
● stabilu atalgojumu – 450,00 EUR (pirms nodokļu 

nomaksas);
● garantētas sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: dzīves aprakstu (CV) nosūtīt iz-
skatīšanai uz e-pasta adresi: mezmalina@priekulunovads.lv.

Nometne “ČETRAS 
ATSLĒGAS 2019”

Izglītojoša atpūtas nometne Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadu talantīgajiem skolēniem vecumā no 14 līdz 17 
gadiem “ČETRAS ATSLĒGAS 2019” šogad norit Vec-
piebalgas novadā – Dzērbenē.

Tā ir ikgadēja balva vecāko klašu skolēniem, kas no-
pelnīta ar čaklu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos 
sabiedriskās aktivitātēs visa mācību gada garumā. Nometne 
tiek organizēta ar sadraudzības pašvaldību gādību, lai 
atbalstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos skolēnus,  
veicinātu viņu uzņēmību, mērķtiecību, līdzatbildību un 
pašiniciatīvu.

Šogad nometnē jaunieši apgūst globālās un personīgās 
izaugsmes kompetences. Jaunieši mācās domāt plašāk 
un dziļāk, apgūst prasmi argumentēt, izteikt spriedumus, 
pieņemt lēmumus, apgūst prasmi būt līdzatbildīgiem, 
tolerantiem, sadarboties ar ikvienu jebkurā situācijā. Viens 
no nometnes mērķiem ir veidot izpratni par veselīgu 
dzīvesveidu un atbildību pašiem pret sevi un vidi, kurā 
dzīvojam.

Nometnē kopā ar bērniem darbojās skolotāji no Rīgas, 
Cēsīm, Pārgaujas, vieslektori – Pauls Irbins (kosmosa 
eksperts) un Jānis Zariņš (Jauno ģeogrāfu skolas vadītājs 
un portāla uzdevumi.lv komandas darbinieks).

Pēcpusdienās un vakaros daudz sportiņa – gan 
tradicionāla, gan netradicionāla, iepazīstot dažādus sporta 
veidus dažādās valstīs. Daudz pārsteigumu, improvizāciju 
un jautrības, kas noteikti atklās līdz šim vēl nezināmus 
talantus.

Nometne “ČETRAS ATSLĒGAS” tiek organizēta 
sesto reizi. Iepriekšējos gados tā notikusi Amatas, Līgatnes, 
Priekuļu, Jaunpiebalgas un Pārgaujas novados. Nākamgad 
viesus plānots uzņemt Raunas novadā.

Amatas novada pašvaldības 
apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe 

Diāna Briede

Kopbildē nometnes“ČETRAS ATSLĒGAS” 
dalībnieki un  pedagogi pie Dzērbenes muižas pils

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde 
aicina darbā pirmsskolas izglītības sporta skolotāju 

un pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SPORTA SKOLOTĀJS 

uz nenoteiktu laiku (prof.klas.kods 2342 03)
Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt sporta nodarbības četrām 

grupām izglītības iestādē atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām;

• veidot peldēšanas iemaņas peldbaseinā;
• plānot un organizēt darbību, kas stimulē bērna fizisko, 

intelektuālo un komunikatīvo iemaņu attīstību;
• organizēt sporta svētkus un jautros brīžus. 
Prasības:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

• latviešu valodas augstākā pakāpe – C1.
Piedāvājam:
• darbu uz nepilnu slodzi (iespēja apvienot ar citu darbu);
• uz nenoteiktu laiku;
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
• stabilu atalgojumu no amatalgas 750.00 EUR (atbilstoši 

slodzei);
• sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: līdz 19. augustam dzīves aprakstu 
(CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: iveta.liepina@
priekulunovads.lv

Tālrunis papildu informācijai: 26403436, 64177375.

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS MŪZIKAS SKOLOTĀJS 
uz nenoteiktu laiku (prof.klas.kods 2342 02)

Galvenie darba pienākumi:
• organizēt mūzikas nodarbības atbilstoši pirmsskolas 

vecuma bērnu vecuma īpatnībām un pirmsskolas pro-
grammas prasībām;

• sadarbībā ar pirmsskolas un sporta skolotājiem 
organizēt svētkus, pasākumus, jautros brīžus; sagatavot 
svētku un pasākumu scenārijus.

Prasības:
• izglītības atbilstība Ministru kabineta noteikumiem 

Nr. 569 no 2018. gada 11. septembra “Noteikumi par 
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību”;

• latviešu valodas augstākā pakāpe-C1.
Piedāvājam:
• darbu uz nepilnu slodzi;
• atbildīgu un intensīvu darbu komandā;
• stabilu atalgojumu no amatalgas 750.00 EUR (atbilstoši 

slodzei);
• sociālās garantijas.

Pieteikšanās kārtība: līdz 19. augustam dzīves aprakstu 
(CV) nosūtīt izskatīšanai uz e-pasta adresi: iveta.liepina@
priekulunovads.lv

Tālrunis papildu informācijai: 26403436.

Jāņmuižas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde aicina darbā 

pirmsskolas izglītības 
skolotāju

No tevis mēs sagaidām:
• pārliecību, ka pedagoģija ir tavs aicinājums;
• augstāko pedagoģisko izglītību un pirmsskolas skolotāja 

kvalifikāciju, var būt pedagoģijas studente;
• augstu atbildības sajūtu, labas saskarsmes un komu-

nikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā, iniciatīvu.
Piedāvājam pilnu darba slodzi, stabilu atalgojumu 

750,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas) un sociālās 
garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: iveta.zarina
@priekulunovads.lv, tālr. 29498103.
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Dana ar kasti Priekuļos

Priekuļu pagasta bibliotēkā 9.jūlijā notika tikšanās 
ar kārtošanas entuziasti Danu ar kasti (Dana Gulbe). 
Pasākums raisīja lielu interesi un pulcēja vairāk kā 40 
apmeklētāju. Dana Gulbe ir Montesori pedagoģe, kas 
aizrāvusies ar Konmari kārtošanas metodi, to pielāgojot 
arī Latvijas apstākļiem. Saistoši divu stundu garumā Dana
iepazīstināja ar minētās metodes galvenajiem principiem, 
praktiski parādīja drēbju locīšanu un vertikālo uzglabāšanu 
kastēs, atbildēja uz klausītāju jautājumiem. Spriežot pēc 
apmeklētāju atsauksmēm, pasākums bija izdevies, tas 
sniedza daudz vērtīgu atziņu un iedvesmoja pārmaiņām 
lietu organizēšanai mājās.

Vairāk par Konmari kārtošanas metodi lasāms grāmatā 
“Kārtības maģija”. Bibliotēkā pieejama arī Danas Gulbes 
sarakstītā grāmata “Kas notiek bērnudārzā”.

Priekuļu pagasta bibliotēkas bibliotēku informācijas 
speciāliste Agnese Šteinberga

Veselības ministrija 
sāk kampaņu 

“Spēks pateikt “NĒ!””
Latvija ir viena no “vissmēķējošākajām valstīm” 

Eiropā, un šī problēma ietekmē arī jauniešus, kuri ir pakļauti 
lielākam atkarības riskam. Pēdējo 15 gadu laikā Latvijā 
ir pieaudzis arī alkohola patēriņš, kā arī palielinājusies 
saslimstība ar alkohola atkarību. Arī alkohola patēriņš 
valstī ir augsts – vidēji katrs iedzīvotājs no 15 gadu vecuma 
gadā patērē 12,6 litrus absolūtā alkohola, kas atbilst gandrīz 
140 pudelēm vīna.

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu un alkohola atkarību 
izplatību, Veselības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu 
“Spēks pateikt “NĒ!””, motivējot cilvēkus atteikties no 
atkarību izraisošām vielām. Kampaņas mērķis ir samazināt 
tabakas izstrādājumu un alkohola popularitāti un lietošanu 
jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā.

Aptauju dati liecina, ka pēdējā gada laikā alkoholu 
lietojuši 77% piecpadsmitgadīgo jauniešu, bet pēdējā 
mēneša laikā – katrs ceturtais. Jauniešu augstā tolerance 
pret regulāru iedzeršanu, uzskatot, ka tā neatstāj ietekmi 
uz veselību, veicina kaitīgu paradumu izveidošanos un 
riskantu uzvedību.

Latvijas jaunieši biežāk nekā viņu vienaudži citās 
valstīs sēžas pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā. 
Alkohola lietošanas rezultātā palielinās traumu risks, tiek 
izdarīti likumpārkāpumi un izceļas konflikti ar apkārtējiem, 
kas ir biežākās jauniešu alkohola lietošanas sekas.

Gadījumā, ja jūs vai kāds jums pazīstams jaunietis 
saskaraties ar grūtībām atteikties no alkohola, narkoloģe 
iesaka:

•  Kad esi pieņēmis lēmumu teikt alkoholam vai cigaretēm 
NĒ, ir svarīgi pie tā “turēties”. Vieglāk varētu būt, ja 
izvēlēsies pavadīt laiku ar draugiem, kas nelieto alko-
holu, un izvairīsies apmeklēt ballītes, kurās iedzer;

•  Ja jūti, ka nespēj tikt galā ar vēlmi lietot alkoholu vai 
smēķēt, tev palīdzēs psihologs, ģimenes ārsts vai ārsts-
narkologs. Nebaidies lūgt viņiem palīdzību!

•  Rēķinies, ka draugi, ar kuriem kopā esi lietojis alko-
holu vai smēķējis, tevi mudinās iedzert vai uzsmēķēt 
un jautās, kāpēc atsakies. Sagatavojies tam jau laikus! 
Vislabākā atbilde ir pati vienkāršākā: “Nē, paldies!” Tā 
neprasa liekus paskaidrojumus.Vari arī atklāti pateikt, 
kāpēc nevēlies iedzert, piemēram, rīt jādodas uz treniņu 
vai negribi justies slikti. Vari ierosināt aiziet kopā paēst 
vai pasākt kaut ko citu, lai novērstu domas no alkohola 
vai cigaretēm.

•  Meklē atbalstu tuvākajā tavas dzīves vietas jauniešu 
centrā, nebaidies – tur neviens tevi nenosodīs!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Anna Rakule

Dana Gulbe lekcijā iepazīstina ar Konmari 
kārtošanas metodi. Foto: Liene Zuimača

Aktīvais jūlijs Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”
Jūlijs Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” pagāja aktīvā

darbā. Mēnesis tradicionāli sākās ar vasaras skolas akti-
vitātēm jaunākajiem skolas vecuma bērniem – topošajiem 
jauniešiem. Šogad aktivitātes bija veidotas, balstoties uz 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmaiņas projektu aktivitāšu 
bāzes, pielāgojot tos topošajiem jauniešiem, radot iespēju 
arī mazajiem saprast, kā notiek projekti. Aktivitātes notika
četras dienas. Katrai dienai bija sava tēma.

Pirmā diena bija veltīta, lai viens ar otru labāk iepazītos 
un veidotu saliedētu grupu.

Tika izmantotas  dažādas metodes, piemēram, vasaras 
skolas pases izveidošana, kur no sākuma tika izmantoti 
origami pamatprincipi un tad, savstarpēji sarunājoties, 
bērni šīs pases aizpildīja, kā arī tika izveidotas vizītkartes, 
uz kurām zīmēja piecstaru zvaigznes, kurās katram staram 
bija savs uzdevums.

Tālākā dienas daļa tika pavadīta spēlējot aktīvas spēles, 
kuru galvenais uzdevums ir veidot komandas, komunicēt, 
uzlabot atmiņu, attīstīt iztēli.

Otrā diena iesākās ar sarunu par ekoloģiju, tika risināti 
dažādi uzdevumi, grupu darbos izveidoti uzņēmumi, kas 
pārstrādā un otrreizēji izmanto dažādas rūpnieciski ražotas 
lietas. Bērniem ļoti patika jautājumu atbilžu spēle “Kahoot”,
kur, sadaloties komandās un izmantojot telefonu, bija jā-
atbild uz dažādiem jautājumiem, krājot punktus. Pēcpus-
dienā tika otrreizēji izmantoti vecie T-krekli, kas tapa par 
maisiņiem, kurus izmantot ikdienā. Izmantojot nospie-
dumu tehniku, no kartupeļiem tika izgatavoti spiedogi, 
kurus, iemērcot krāsā un uzspiežot uz auduma, ieguva 
dažādus siluetus.

Trešajā dienā pie mums ciemojās Valmieras novada 
fonda Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba 
veicējas no Vācijas – Hanna un Mikaēla –, kuras bija 
sagatavojušas radošo darbnīcu par kosmosu, bet pirms tam 
nometnes dalībniekiem, sadaloties divās grupās, bija jā-
sameklē jauniešu centra telpās noslēptās planētas un jāsaliek 
tās atbilstošā secībā, tad jāatbild uz āķīgiem jautājumiem 
par kosmosu. Un tikai tad varēja ķerties pie darbnīcas, kurā 
tapa dažādi rotājumi un kaklarotas, kuras bērniem paņemt 
līdzi uz mājām kā atmiņu no vasaras skoliņas un meitenēm. 
Ceturtajā un pēdējā dienā Jauniešu centrā ciemojās Latvijas
Sarkanā Krusta Cēsu nodaļas jaunieši, kuri pastāstīju un 
iedrošināja bērnus mācīties pirmo palīdzību, tika likti 
apsēji, spiedogi un elpināts manekens, tika uzdoti dažādi 
praktiski jautājumi. Bērnus izaicināja jautājums – vai var 
cilvēku pacelt ar diviem pirkstiem? Izrādās var! Otrā dienas 
daļa tika veltīta noslēgumam, bērni piedalījās “izlaušanās 
spēlē” un, atbildot uz dažādiem jautājumiem, atrisināja 
mistēriju un uzminēja, “kas dzer ūdeni un kam pieder 
zebra”.

Pēc vasaras skolas dažāda vecuma jaunieši tika aicināti 
iesaistīties aktīvajā darbnīcā.

Liepā ciemojās jaunieši no 10 dažādām valstīm. Viņi 
bija ieradušies Valmierā, lai veiktu īslaicīgu brīvprātīgo 
darbu Valmieras Jauniešu ideju laboratorijā un radītu 
aktivitāti “Randiņš ar grāmatu”, kuras mērķis ir piesaistīt 
ziedojumus, kurus izmantot Valmieras puses jauniešu 
iniciatīvas projektu izstrādē. Liepā jaunieši ciemojās, jo 

Valmieras Ideju laboratorijas jauniešiem jau ir izveidojusies 
cieša draudzība ar Priekuļu jauniešu centru jauniešiem, un 
šis bija brīnišķīgs veids, kā veidot vēl ciešākas draudzības 
saites un vietējiem jauniešiem parādīt, kā brīvo laiku 
vasarā pavadīt lietderīgi, brīvprātīgi strādājot un apgūstot 
jaunas prasmes. Citu valstu jauniešiem bija iespēja vēl 
mazliet vairāk iepazīties ar Latvijas dabu un cilvēkiem, 
dodoties kopīgā aktivitātē uz Līču – Laņģu klintīm un tad 
baudot pikniku un neformālas sarunas Liepas jauniešu 
centra “Apelsīns” telpās.

Lai pavadītu vasaru, kaut ko labu izdarot, 19. jūlija 
vakarā visi aktīvie jaunieši tika aicināti iesaistīties aktivitātē 
“Mini projektu nakts”. “Mini”, lai saprastu, vai šāda veida 
aktivitātes patīk jauniešiem. “Mini” arī tāpēc, ka vasaras 
laikā jaunieši bieži ir izbraukuši un bauda brīvdienas ārpus 
Liepas.

Vakara gaitā nelielā jauniešu grupiņa, izmantojot da-
žādas neformālās izglītības metodes, izgatavoja reklāmas 
saukļus, kas aicinātu citus jauniešu aktīvāk iesaistīties 
jaunatnes darbā un jauniešu centros, kā arī tika plānotas 
aktivitātes 2020. gadam. Vakars tika pavadīts spēlējot 
spēles un priecājoties par kopā būšanu.

Uz tikšanos augustā!

Teksts un foto: Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītāja Maija Ozoliņa

Jauniešu apmaiņas projekts Turcijā – Izmirā
Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros jauniešu grupām 

no vismaz 2 dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no 
projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īstenot sev aktuālu 
tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ik-
dienas pieredzi. Jauniešu apmaiņas projekta centrā ir 
jaunietis un viņa vajadzības, proti, projekta izstrādātāji ir 
paši jaunieši, un tieši viņi ir galvenie projekta īstenotāji.

28. jūnijā Priekuļu un Vecpiebalgas novada jaunieši 
devās uz Rīgas lidostu. Tur iepazināmies un devāmies 
mūsu piedzīvojumā. Lielais ceļojums sākās jau Ukrainā, 
tur mēs pavadījām vienu nakti, mēs – latviešu komanda – 
vienkārši labi pavadījām laiku un saliedējāmies. Nākamajā 
rītā mēs devāmies uz Turciju. Tā mūs sagaidīja ar lielu 
saules mīlestību un kalniem.

Nokļuvuši galapunktā, Izmiras Universitātes telpās, 
mēs, ļoti pārguruši no garā ceļa, devāmies uz pirmajām 
nodarbībām. Tur mūs satika dalībnieki no Rumānijas, 
Portugāles, Turcijas. Dalībnieki mūs pieņēma draudzīgi 
un jauki. Sarunu valoda bija angļu, varbūt kādam tā bija 
labāka, kādam ne tik laba, bet ar laiku visi sapratāmies. 
Projekts bija saistīts ar mūziku, kā arī ar biznesa plānu 
veidošanu. Projekta laikā mēs apskatījām konservatoriju 
un iepazinām Izmiru. Protams, bija arī kultūras vakars. 
Mēs bijām sagatavojuši pašmāju zefīrus, Jāņu sieru un 
šprotes.

Projekta laikā iemācījos, ka ir jāmāk plānot savs laiks 
un kā nevajadzētu plānot projektus, iemācījos veidot biz-
nesa plānu. Mēs izveidojām biznesa plānu labdarības 
pasākumam.

Visu ceļojuma laiku mūs atbalstīja mūsu latviešu līderi 
– Edgars Muktins un Igors Zvaigzne –, kas arī palīdzēja 
projektā mums, jauniešiem, realizēt savas idejas.

Informāciju sagatavoja Paula Beatrise Pupure

Pārgājiens uz Līču - Laņģu klintīm kopā ar 10 jauniešiem 
no dažādam valstīm, kas veic brīvprātīgo darbu Latvijā

Latviešu jauniešu komanda cītīgi apspriež 
savas idejas un kaļ plānus. 

Foto no jauniešu centra “Apelsīns” arhīva

Radošā darbnīca vasaras skolas ietvaros
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Priekuļu novada sociālā 
dienesta vadītāja amata konkurss

7. Latvijas čempionāts 
lidojumos ar motoparaplānu 2019

2019. gada 6.-8.septembrī Priekuļu pagasta Cēsu 
lidlaukā un apkārtnē notiks 7. Latvijas čempionāts lido-
jumos ar motoparaplānu. Čempionāts tiek organizēts ar 
mērķi noskaidrot ātrākos, precīzākos, mērķtiecīgākos 
un vienkārši draudzīgākos un jautrākos pilotus, un tas 
tiek organizēts saskaņā ar FAI (Federation Aeronautique 
Internationale) starptautisku sacensību vispārīgiem notei-
kumiem.

Latvijas paraplanierisma federācija Latvijā ir organi-
zējusi vairākas dažāda līmeņa sacensības, kuras guvušas 
lielu atzinību Baltijas valstu pilotu vidū.

Sacensību ieskaites lidojumi tiks organizēti 3 daļās: rīta 
(pl.7.00-10.00) un vakara (pl. 18.00-22.00) zemie lidojumi 
lidlaukā un dienas (pl.10.00-18.00) navigācijas lidojumi 
tuvākajā apkārtnē.

Pasākums ir bez maksas, aicināts ikviens interesents. 
Organizatori nodrošinās skatītāju zonas norobežošanu un 
drošības noteikumu instruktāžu apmeklētājiem.

Orientēšanās spēle ar velo vai auto 
“Citāda Veselava”

Šī ir atraktīva spēle draugiem un ģimenēm. Miniet 
mīklas, meklējies norādes, izziniet apkārtni un atrodiet 
dārgumus!

Iepazīstiet Veselavu citādāk!
Lai sāktu spēli, atmini zemāk aprakstīto vietu, līdz 

13. septembra plkst. 15.00 zvani vai sūti SMS ar pareizo 
atbildi, savas komandas nosaukumu un izvēlēto pārvieto-
šanās veidu (auto vai velo) uz telefona nr. 29362837.

14. septembrī ierodies starta punktā plkst. 10.00 ap-
bruņojies ar:

1) piedzīvojumam gatavu komandu (līdz 5 dalībniekiem);
2) labu internetu telefonā, lai spētu atminēt viltīgās mīklas;
3) transportlīdzekli – velosipēdu (kopējā distance – 18 km)

vai auto (kopējā distance – 25 km).

Starta punkts atrodas šeit:

Pavediens: 1841    eklektikas stils    Kampenhauzens

Informāciju sagatavoja: Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore, tel.29362837

E-pasts: elina.tilaka@priekulunovads.lv

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde “Veidenbaums.Live”

Liepas kultūras namā 1.oktobrī būs iespēja baudīt 
Rēzeknes teātra “Joriks” izrādi “Veidenbaums.Live”. 
Izrāde notiks gan plkst. 14.00, gan plkst. 18.00. Pirmais 
laiks ir ieplānots, lai izrādi varētu noskatīties arī skolēni. 
Izrāde būs pieejama arī projekta “Skolas soma” ietvaros. 
Latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums 2017.gadā 

svinētu 150. Viņa vārdi nav tikai tinte uz noputējušām 
burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas 
programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal 
saduramies ar pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam 
laikam vēl nepieredzētu sarkasma devu viņš izdega 24 
gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā E.Veidenbaums 
dzīvos uz Rēzeknes teātra “Joriks” skatuves, piepildot to ar 
skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums 
katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai “tumsai un 
miglai, kas pasauli sedz”.

REŽISORS: Georgijs Surkovs
Aktieri, mūzikas autori un izpildītāji: Laura Atelsone 

(balss), Kristaps Višs (ģitāra), Kārlis Tols (balss), Dana 
Vasiļjeva (taustiņinstrumenti, balss), Mārtiņš Arbidāns 
(perkusijas, skaņu efekti)

Scenogrāfija: Paraskēva Deikina, video māksliniece: 
Evita Bēta, gaismu un video operators: Kristaps Kala-
banovs, skaņu operators: Indulis Balodis

Izrādes ilgums 45 minūtes. Ieteicamais vecums: 14+ 
Izrāde latviešu valodā.

Ieejas maksa: 5 EUR

Priekuļu  novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90000057511) 
izsludina atklātu konkursu uz Priekuļu novada Sociālā di-
enesta vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi:
• Nodrošināt Sociālā dienesta darbību atbilstoši norma-

tīvajiem aktiem, Priekuļu novada domes saistošajiem 
noteikumiem, lēmumiem, domes priekšsēdētāja un iz-
pilddirektora rīkojumiem;

• Patstāvīgi izlemt Sociālā dienesta vadītāja pārziņā no-
dotos, ar Sociālā dienesta darbību saistītos jautājumus,  
dot rīkojumus, norādījumus, pārraudzīt, organizēt, at-
bildēt un kontrolēt Sociālā dienesta darbību kopumā;

• Plānot un organizēt Sociālā dienesta darbu, apstiprināt  
Sociāla dienesta struktūrvienību nolikumus, sagatavot
darbinieku amatu aprakstus un citus to darbību regulē-
jošus dokumentus;

• Izdot Sociālā dienesta iekšējos normatīvos aktus, 
rīkojumus un administratīvos aktus Sociālā dienesta 
kompetences jautājumos;

•  Organizēt tirgus izpētes Sociālā dienesta vajadzībām;
• Sagatavot Sociālā dienesta budžeta projektu, slēgt 

līgumus ar klientiem un citām trešajām personām, 
plānot un kontrolēt resursu izlietojumu;

• Rīkoties ar Sociālā dienesta finanšu līdzekļiem domes 
apstiprinātā finansējuma ietvaros, nodrošināt budžeta 
līdzekļu racionālu izmantošanu;

• Izstrādāt un iesniegt domes pastāvīgajām komitejām    
priekšlikumus, kas nepieciešami Sociālā dienesta 
darbības uzlabošanai, nodrošināt tiesību aktu projektu  
izstrādi  sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  
jomā, kā arī sniegt analīzi par Sociālā dienesta darbības 
rezultātiem;

• Līdzdarboties sociālo projektu izstrādē, vadīšanā, pie-
saistot finansiālos resursus sociālo problēmu risināša-
nai, balstoties uz iedzīvotāju sociālajām vajadzībām.
Prasības kandidātiem:

•  Augstākā izglītība (vēlams sociālajā jomā);
• Profesionālā darba pieredze sociālajā jomā (vismaz  
   3 gadi);
•  Pieredze vadošā amatā (vismaz 2 gadi);
•  Zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā;
• Sociālo procesu reglamentējošo normatīvo aktu pār-

zināšana;
•  Labas datorprasmes;
• Teicamas valsts valodas zināšanas (vēlamas krievu, 

angļu vai citu svešvalodu zināšanas);
•  Pieredze projektu vadībā vai īstenošanā;
•  Labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes;
•  Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
•  Spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
• Spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholo-

ģiskās slodzes apstākļos. 
Pieteikties amatam var līdz 2019.gada 28.augustam.
Amatam noteiktā mēnešalga no EUR 1113.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma

25.pantu, Priekuļu novada pašvaldība informē, ka preten-
dentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. 
Personas datu apstrādes pārzinis ir Priekuļu novada 
pašvaldība.

Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma
iesniegšanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties: 
www.priekuli.lv.
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Dana ar kasti Priekuļos

Priekuļu pagasta bibliotēkā 9.jūlijā notika tikšanās 
ar kārtošanas entuziasti Danu ar kasti (Dana Gulbe). 
Pasākums raisīja lielu interesi un pulcēja vairāk kā 40 
apmeklētāju. Dana Gulbe ir Montesori pedagoģe, kas 
aizrāvusies ar Konmari kārtošanas metodi, to pielāgojot 
arī Latvijas apstākļiem. Saistoši divu stundu garumā Dana
iepazīstināja ar minētās metodes galvenajiem principiem, 
praktiski parādīja drēbju locīšanu un vertikālo uzglabāšanu 
kastēs, atbildēja uz klausītāju jautājumiem. Spriežot pēc 
apmeklētāju atsauksmēm, pasākums bija izdevies, tas 
sniedza daudz vērtīgu atziņu un iedvesmoja pārmaiņām 
lietu organizēšanai mājās.

Vairāk par Konmari kārtošanas metodi lasāms grāmatā 
“Kārtības maģija”. Bibliotēkā pieejama arī Danas Gulbes 
sarakstītā grāmata “Kas notiek bērnudārzā”.

Priekuļu pagasta bibliotēkas bibliotēku informācijas 
speciāliste Agnese Šteinberga

Veselības ministrija 
sāk kampaņu 

“Spēks pateikt “NĒ!””
Latvija ir viena no “vissmēķējošākajām valstīm” 

Eiropā, un šī problēma ietekmē arī jauniešus, kuri ir pakļauti 
lielākam atkarības riskam. Pēdējo 15 gadu laikā Latvijā 
ir pieaudzis arī alkohola patēriņš, kā arī palielinājusies 
saslimstība ar alkohola atkarību. Arī alkohola patēriņš 
valstī ir augsts – vidēji katrs iedzīvotājs no 15 gadu vecuma 
gadā patērē 12,6 litrus absolūtā alkohola, kas atbilst gandrīz 
140 pudelēm vīna.

Lai mazinātu tabakas izstrādājumu un alkohola atkarību 
izplatību, Veselības ministrija uzsāk informatīvo kampaņu 
“Spēks pateikt “NĒ!””, motivējot cilvēkus atteikties no 
atkarību izraisošām vielām. Kampaņas mērķis ir samazināt 
tabakas izstrādājumu un alkohola popularitāti un lietošanu 
jauniešu vidū un sabiedrībā kopumā.

Aptauju dati liecina, ka pēdējā gada laikā alkoholu 
lietojuši 77% piecpadsmitgadīgo jauniešu, bet pēdējā 
mēneša laikā – katrs ceturtais. Jauniešu augstā tolerance 
pret regulāru iedzeršanu, uzskatot, ka tā neatstāj ietekmi 
uz veselību, veicina kaitīgu paradumu izveidošanos un 
riskantu uzvedību.

Latvijas jaunieši biežāk nekā viņu vienaudži citās 
valstīs sēžas pie transportlīdzekļu stūres alkohola reibumā. 
Alkohola lietošanas rezultātā palielinās traumu risks, tiek 
izdarīti likumpārkāpumi un izceļas konflikti ar apkārtējiem, 
kas ir biežākās jauniešu alkohola lietošanas sekas.

Gadījumā, ja jūs vai kāds jums pazīstams jaunietis 
saskaraties ar grūtībām atteikties no alkohola, narkoloģe 
iesaka:

•  Kad esi pieņēmis lēmumu teikt alkoholam vai cigaretēm 
NĒ, ir svarīgi pie tā “turēties”. Vieglāk varētu būt, ja 
izvēlēsies pavadīt laiku ar draugiem, kas nelieto alko-
holu, un izvairīsies apmeklēt ballītes, kurās iedzer;

•  Ja jūti, ka nespēj tikt galā ar vēlmi lietot alkoholu vai 
smēķēt, tev palīdzēs psihologs, ģimenes ārsts vai ārsts-
narkologs. Nebaidies lūgt viņiem palīdzību!

•  Rēķinies, ka draugi, ar kuriem kopā esi lietojis alko-
holu vai smēķējis, tevi mudinās iedzert vai uzsmēķēt 
un jautās, kāpēc atsakies. Sagatavojies tam jau laikus! 
Vislabākā atbilde ir pati vienkāršākā: “Nē, paldies!” Tā 
neprasa liekus paskaidrojumus.Vari arī atklāti pateikt, 
kāpēc nevēlies iedzert, piemēram, rīt jādodas uz treniņu 
vai negribi justies slikti. Vari ierosināt aiziet kopā paēst 
vai pasākt kaut ko citu, lai novērstu domas no alkohola 
vai cigaretēm.

•  Meklē atbalstu tuvākajā tavas dzīves vietas jauniešu 
centrā, nebaidies – tur neviens tevi nenosodīs!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Anna Rakule

Dana Gulbe lekcijā iepazīstina ar Konmari 
kārtošanas metodi. Foto: Liene Zuimača

Aktīvais jūlijs Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”
Jūlijs Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” pagāja aktīvā

darbā. Mēnesis tradicionāli sākās ar vasaras skolas akti-
vitātēm jaunākajiem skolas vecuma bērniem – topošajiem 
jauniešiem. Šogad aktivitātes bija veidotas, balstoties uz 
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” apmaiņas projektu aktivitāšu 
bāzes, pielāgojot tos topošajiem jauniešiem, radot iespēju 
arī mazajiem saprast, kā notiek projekti. Aktivitātes notika
četras dienas. Katrai dienai bija sava tēma.

Pirmā diena bija veltīta, lai viens ar otru labāk iepazītos 
un veidotu saliedētu grupu.

Tika izmantotas  dažādas metodes, piemēram, vasaras 
skolas pases izveidošana, kur no sākuma tika izmantoti 
origami pamatprincipi un tad, savstarpēji sarunājoties, 
bērni šīs pases aizpildīja, kā arī tika izveidotas vizītkartes, 
uz kurām zīmēja piecstaru zvaigznes, kurās katram staram 
bija savs uzdevums.

Tālākā dienas daļa tika pavadīta spēlējot aktīvas spēles, 
kuru galvenais uzdevums ir veidot komandas, komunicēt, 
uzlabot atmiņu, attīstīt iztēli.

Otrā diena iesākās ar sarunu par ekoloģiju, tika risināti 
dažādi uzdevumi, grupu darbos izveidoti uzņēmumi, kas 
pārstrādā un otrreizēji izmanto dažādas rūpnieciski ražotas 
lietas. Bērniem ļoti patika jautājumu atbilžu spēle “Kahoot”,
kur, sadaloties komandās un izmantojot telefonu, bija jā-
atbild uz dažādiem jautājumiem, krājot punktus. Pēcpus-
dienā tika otrreizēji izmantoti vecie T-krekli, kas tapa par 
maisiņiem, kurus izmantot ikdienā. Izmantojot nospie-
dumu tehniku, no kartupeļiem tika izgatavoti spiedogi, 
kurus, iemērcot krāsā un uzspiežot uz auduma, ieguva 
dažādus siluetus.

Trešajā dienā pie mums ciemojās Valmieras novada 
fonda Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba 
veicējas no Vācijas – Hanna un Mikaēla –, kuras bija 
sagatavojušas radošo darbnīcu par kosmosu, bet pirms tam 
nometnes dalībniekiem, sadaloties divās grupās, bija jā-
sameklē jauniešu centra telpās noslēptās planētas un jāsaliek 
tās atbilstošā secībā, tad jāatbild uz āķīgiem jautājumiem 
par kosmosu. Un tikai tad varēja ķerties pie darbnīcas, kurā 
tapa dažādi rotājumi un kaklarotas, kuras bērniem paņemt 
līdzi uz mājām kā atmiņu no vasaras skoliņas un meitenēm. 
Ceturtajā un pēdējā dienā Jauniešu centrā ciemojās Latvijas
Sarkanā Krusta Cēsu nodaļas jaunieši, kuri pastāstīju un 
iedrošināja bērnus mācīties pirmo palīdzību, tika likti 
apsēji, spiedogi un elpināts manekens, tika uzdoti dažādi 
praktiski jautājumi. Bērnus izaicināja jautājums – vai var 
cilvēku pacelt ar diviem pirkstiem? Izrādās var! Otrā dienas 
daļa tika veltīta noslēgumam, bērni piedalījās “izlaušanās 
spēlē” un, atbildot uz dažādiem jautājumiem, atrisināja 
mistēriju un uzminēja, “kas dzer ūdeni un kam pieder 
zebra”.

Pēc vasaras skolas dažāda vecuma jaunieši tika aicināti 
iesaistīties aktīvajā darbnīcā.

Liepā ciemojās jaunieši no 10 dažādām valstīm. Viņi 
bija ieradušies Valmierā, lai veiktu īslaicīgu brīvprātīgo 
darbu Valmieras Jauniešu ideju laboratorijā un radītu 
aktivitāti “Randiņš ar grāmatu”, kuras mērķis ir piesaistīt 
ziedojumus, kurus izmantot Valmieras puses jauniešu 
iniciatīvas projektu izstrādē. Liepā jaunieši ciemojās, jo 

Valmieras Ideju laboratorijas jauniešiem jau ir izveidojusies 
cieša draudzība ar Priekuļu jauniešu centru jauniešiem, un 
šis bija brīnišķīgs veids, kā veidot vēl ciešākas draudzības 
saites un vietējiem jauniešiem parādīt, kā brīvo laiku 
vasarā pavadīt lietderīgi, brīvprātīgi strādājot un apgūstot 
jaunas prasmes. Citu valstu jauniešiem bija iespēja vēl 
mazliet vairāk iepazīties ar Latvijas dabu un cilvēkiem, 
dodoties kopīgā aktivitātē uz Līču – Laņģu klintīm un tad 
baudot pikniku un neformālas sarunas Liepas jauniešu 
centra “Apelsīns” telpās.

Lai pavadītu vasaru, kaut ko labu izdarot, 19. jūlija 
vakarā visi aktīvie jaunieši tika aicināti iesaistīties aktivitātē 
“Mini projektu nakts”. “Mini”, lai saprastu, vai šāda veida 
aktivitātes patīk jauniešiem. “Mini” arī tāpēc, ka vasaras 
laikā jaunieši bieži ir izbraukuši un bauda brīvdienas ārpus 
Liepas.

Vakara gaitā nelielā jauniešu grupiņa, izmantojot da-
žādas neformālās izglītības metodes, izgatavoja reklāmas 
saukļus, kas aicinātu citus jauniešu aktīvāk iesaistīties 
jaunatnes darbā un jauniešu centros, kā arī tika plānotas 
aktivitātes 2020. gadam. Vakars tika pavadīts spēlējot 
spēles un priecājoties par kopā būšanu.

Uz tikšanos augustā!

Teksts un foto: Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītāja Maija Ozoliņa

Jauniešu apmaiņas projekts Turcijā – Izmirā
Jauniešu apmaiņas projekta ietvaros jauniešu grupām 

no vismaz 2 dažādām valstīm ir iespēja satikties kādā no 
projektā iesaistītajām valstīm un kopīgi īstenot sev aktuālu 
tematisku ideju, kas var būt tieši saistīta ar jauniešu ik-
dienas pieredzi. Jauniešu apmaiņas projekta centrā ir 
jaunietis un viņa vajadzības, proti, projekta izstrādātāji ir 
paši jaunieši, un tieši viņi ir galvenie projekta īstenotāji.

28. jūnijā Priekuļu un Vecpiebalgas novada jaunieši 
devās uz Rīgas lidostu. Tur iepazināmies un devāmies 
mūsu piedzīvojumā. Lielais ceļojums sākās jau Ukrainā, 
tur mēs pavadījām vienu nakti, mēs – latviešu komanda – 
vienkārši labi pavadījām laiku un saliedējāmies. Nākamajā 
rītā mēs devāmies uz Turciju. Tā mūs sagaidīja ar lielu 
saules mīlestību un kalniem.

Nokļuvuši galapunktā, Izmiras Universitātes telpās, 
mēs, ļoti pārguruši no garā ceļa, devāmies uz pirmajām 
nodarbībām. Tur mūs satika dalībnieki no Rumānijas, 
Portugāles, Turcijas. Dalībnieki mūs pieņēma draudzīgi 
un jauki. Sarunu valoda bija angļu, varbūt kādam tā bija 
labāka, kādam ne tik laba, bet ar laiku visi sapratāmies. 
Projekts bija saistīts ar mūziku, kā arī ar biznesa plānu 
veidošanu. Projekta laikā mēs apskatījām konservatoriju 
un iepazinām Izmiru. Protams, bija arī kultūras vakars. 
Mēs bijām sagatavojuši pašmāju zefīrus, Jāņu sieru un 
šprotes.

Projekta laikā iemācījos, ka ir jāmāk plānot savs laiks 
un kā nevajadzētu plānot projektus, iemācījos veidot biz-
nesa plānu. Mēs izveidojām biznesa plānu labdarības 
pasākumam.

Visu ceļojuma laiku mūs atbalstīja mūsu latviešu līderi 
– Edgars Muktins un Igors Zvaigzne –, kas arī palīdzēja 
projektā mums, jauniešiem, realizēt savas idejas.

Informāciju sagatavoja Paula Beatrise Pupure

Pārgājiens uz Līču - Laņģu klintīm kopā ar 10 jauniešiem 
no dažādam valstīm, kas veic brīvprātīgo darbu Latvijā

Latviešu jauniešu komanda cītīgi apspriež 
savas idejas un kaļ plānus. 

Foto no jauniešu centra “Apelsīns” arhīva

Radošā darbnīca vasaras skolas ietvaros
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Priekuļu novada sociālā 
dienesta vadītāja amata konkurss

7. Latvijas čempionāts 
lidojumos ar motoparaplānu 2019

2019. gada 6.-8.septembrī Priekuļu pagasta Cēsu 
lidlaukā un apkārtnē notiks 7. Latvijas čempionāts lido-
jumos ar motoparaplānu. Čempionāts tiek organizēts ar 
mērķi noskaidrot ātrākos, precīzākos, mērķtiecīgākos 
un vienkārši draudzīgākos un jautrākos pilotus, un tas 
tiek organizēts saskaņā ar FAI (Federation Aeronautique 
Internationale) starptautisku sacensību vispārīgiem notei-
kumiem.

Latvijas paraplanierisma federācija Latvijā ir organi-
zējusi vairākas dažāda līmeņa sacensības, kuras guvušas 
lielu atzinību Baltijas valstu pilotu vidū.

Sacensību ieskaites lidojumi tiks organizēti 3 daļās: rīta 
(pl.7.00-10.00) un vakara (pl. 18.00-22.00) zemie lidojumi 
lidlaukā un dienas (pl.10.00-18.00) navigācijas lidojumi 
tuvākajā apkārtnē.

Pasākums ir bez maksas, aicināts ikviens interesents. 
Organizatori nodrošinās skatītāju zonas norobežošanu un 
drošības noteikumu instruktāžu apmeklētājiem.

Orientēšanās spēle ar velo vai auto 
“Citāda Veselava”

Šī ir atraktīva spēle draugiem un ģimenēm. Miniet 
mīklas, meklējies norādes, izziniet apkārtni un atrodiet 
dārgumus!

Iepazīstiet Veselavu citādāk!
Lai sāktu spēli, atmini zemāk aprakstīto vietu, līdz 

13. septembra plkst. 15.00 zvani vai sūti SMS ar pareizo 
atbildi, savas komandas nosaukumu un izvēlēto pārvieto-
šanās veidu (auto vai velo) uz telefona nr. 29362837.

14. septembrī ierodies starta punktā plkst. 10.00 ap-
bruņojies ar:

1) piedzīvojumam gatavu komandu (līdz 5 dalībniekiem);
2) labu internetu telefonā, lai spētu atminēt viltīgās mīklas;
3) transportlīdzekli – velosipēdu (kopējā distance – 18 km)

vai auto (kopējā distance – 25 km).

Starta punkts atrodas šeit:

Pavediens: 1841    eklektikas stils    Kampenhauzens

Informāciju sagatavoja: Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore, tel.29362837

E-pasts: elina.tilaka@priekulunovads.lv

Rēzeknes teātra “Joriks” 
izrāde “Veidenbaums.Live”

Liepas kultūras namā 1.oktobrī būs iespēja baudīt 
Rēzeknes teātra “Joriks” izrādi “Veidenbaums.Live”. 
Izrāde notiks gan plkst. 14.00, gan plkst. 18.00. Pirmais 
laiks ir ieplānots, lai izrādi varētu noskatīties arī skolēni. 
Izrāde būs pieejama arī projekta “Skolas soma” ietvaros. 
Latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums 2017.gadā 

svinētu 150. Viņa vārdi nav tikai tinte uz noputējušām 
burtnīcu lappusēm vai mūžveca obligāta nodeva skolas 
programmās. Viņa vārdi dzīvo un skan, kad atkal un atkal 
saduramies ar pārlaicīgo. Nesaprasts, izaicinošs, ar savam 
laikam vēl nepieredzētu sarkasma devu viņš izdega 24 
gadu vecumā. Taču pavisam jaunā veidolā E.Veidenbaums 
dzīvos uz Rēzeknes teātra “Joriks” skatuves, piepildot to ar 
skaļu mūziku, piparotu dzeju un, galvenais, iespēju mums 
katram palūkoties uz sevi no malas cauri tai “tumsai un 
miglai, kas pasauli sedz”.

REŽISORS: Georgijs Surkovs
Aktieri, mūzikas autori un izpildītāji: Laura Atelsone 

(balss), Kristaps Višs (ģitāra), Kārlis Tols (balss), Dana 
Vasiļjeva (taustiņinstrumenti, balss), Mārtiņš Arbidāns 
(perkusijas, skaņu efekti)

Scenogrāfija: Paraskēva Deikina, video māksliniece: 
Evita Bēta, gaismu un video operators: Kristaps Kala-
banovs, skaņu operators: Indulis Balodis

Izrādes ilgums 45 minūtes. Ieteicamais vecums: 14+ 
Izrāde latviešu valodā.

Ieejas maksa: 5 EUR

Priekuļu  novada pašvaldība (Reģ.Nr. 90000057511) 
izsludina atklātu konkursu uz Priekuļu novada Sociālā di-
enesta vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi:
• Nodrošināt Sociālā dienesta darbību atbilstoši norma-

tīvajiem aktiem, Priekuļu novada domes saistošajiem 
noteikumiem, lēmumiem, domes priekšsēdētāja un iz-
pilddirektora rīkojumiem;

• Patstāvīgi izlemt Sociālā dienesta vadītāja pārziņā no-
dotos, ar Sociālā dienesta darbību saistītos jautājumus,  
dot rīkojumus, norādījumus, pārraudzīt, organizēt, at-
bildēt un kontrolēt Sociālā dienesta darbību kopumā;

• Plānot un organizēt Sociālā dienesta darbu, apstiprināt  
Sociāla dienesta struktūrvienību nolikumus, sagatavot
darbinieku amatu aprakstus un citus to darbību regulē-
jošus dokumentus;

• Izdot Sociālā dienesta iekšējos normatīvos aktus, 
rīkojumus un administratīvos aktus Sociālā dienesta 
kompetences jautājumos;

•  Organizēt tirgus izpētes Sociālā dienesta vajadzībām;
• Sagatavot Sociālā dienesta budžeta projektu, slēgt 

līgumus ar klientiem un citām trešajām personām, 
plānot un kontrolēt resursu izlietojumu;

• Rīkoties ar Sociālā dienesta finanšu līdzekļiem domes 
apstiprinātā finansējuma ietvaros, nodrošināt budžeta 
līdzekļu racionālu izmantošanu;

• Izstrādāt un iesniegt domes pastāvīgajām komitejām    
priekšlikumus, kas nepieciešami Sociālā dienesta 
darbības uzlabošanai, nodrošināt tiesību aktu projektu  
izstrādi  sociālo  pakalpojumu  un  sociālās  palīdzības  
jomā, kā arī sniegt analīzi par Sociālā dienesta darbības 
rezultātiem;

• Līdzdarboties sociālo projektu izstrādē, vadīšanā, pie-
saistot finansiālos resursus sociālo problēmu risināša-
nai, balstoties uz iedzīvotāju sociālajām vajadzībām.
Prasības kandidātiem:

•  Augstākā izglītība (vēlams sociālajā jomā);
• Profesionālā darba pieredze sociālajā jomā (vismaz  
   3 gadi);
•  Pieredze vadošā amatā (vismaz 2 gadi);
•  Zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā;
• Sociālo procesu reglamentējošo normatīvo aktu pār-

zināšana;
•  Labas datorprasmes;
• Teicamas valsts valodas zināšanas (vēlamas krievu, 

angļu vai citu svešvalodu zināšanas);
•  Pieredze projektu vadībā vai īstenošanā;
•  Labas analītiskās spējas un komunikācijas prasmes;
•  Precizitāte un augsta atbildības sajūta;
•  Spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
• Spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholo-

ģiskās slodzes apstākļos. 
Pieteikties amatam var līdz 2019.gada 28.augustam.
Amatam noteiktā mēnešalga no EUR 1113.
Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma

25.pantu, Priekuļu novada pašvaldība informē, ka preten-
dentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks
apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi. 
Personas datu apstrādes pārzinis ir Priekuļu novada 
pašvaldība.

Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma
iesniegšanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties: 
www.priekuli.lv.
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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”

Teritorijas labiekārtošana 
pie daudzdzīvokļu mājas “Vārpas” Veselavā

Uzstādītie soliņi un atkritumu urnas 
Skangaļu muižas pastaigu takā

Atpūtas soli Skangaļu muižas pastaigu takās
Pavasarī Skangaļu muižas neformālā grupa pieteicās 

Priekuļu pašvaldības projektu konkursam “Sabiedrība ar 
dvēseli 2019” ar ieceri par atpūtas solu izvietošanu muižas 
pastaigu takās. Projektu pašvaldība atbalstīja, piešķirot tā 
mērķa izpildei 700 EUR finansējumu. Par šo naudu tika 
iegādāti 4 soli un 2 atkritumu urnas.

Soliņu un urnu novietošanu veica Skangaļu muižas 
neformālā grupa. Lai soli būtu stabili un ilgāk kalpotu, 
zem solu kājām ieraktas betona plāksnes. Tagad pastaiga 
pa muižas teritoriju ir ērtāka un patīkamāka.

Šo soliņu izvietošana celiņu malās vizuāli uzlabo 
muižas ainavu kopumā, jaunās ērtības atzinīgi

ir novērtējuši muižas pastaigu takas apmeklētāji un 
bērnu atpūtas nometņu dalībnieki. Nākotnē esam iecerējuši 
iegādāties vēl šādus solus un izvietot tos plašākā teritorijā. 
Pateicamies Priekuļu pašvaldībai par doto iespēju īstenot 
projektu!

Teksts un foto: Jolanta Grāvīte

Teritorijas labiekārtošana pie daudzdzīvokļu mājas 
“Vārpas” Veselavā

Š.g. maijā neformālā grupa “Vārpas” piedalījās paš-
valdības finansētajā projektu konkursā “Sabiedrība ar 
dvēseli 2019”, iesniedzot projekta pieteikumu teritorijas 
labiekārtošanai pie daudzdzīvokļu mājas. Projekta mērķis 
bija labiekārtot teritoriju, lai iedzīvotājiem, viesiem, iestāžu 
apmeklētājiem tā būtu droša un sakārtota, un operatīvajiem
dienestiem pieejama.

Projekta  īstenošana  notika  no  maija  līdz  augustam. 
Projekta rezultātā tika veikta laukuma zaļās zonas noda-
līšana no automašīnu novietošanas zonas, atdalot to ar 
betona apmalēm uz sagatavota apakšseguma un ar virsējo 
slāni – no drupinātiem akmeņiem, kas arī lietus gadījumā
nezaudēs savu kvalitāti. Projekta īstenošanā piedalījās 12 
“Vārpu” mājas iedzīvotāji, kuri arī turpmāk nodrošinās 
iegūtā rezultāta ilgtspējīgu uzturēšanu.

Teksts un foto: Lauris Daiders

Mārsnēnieši lepojas ar savu amatierteātri un senajām 
teātra mākslas tradīcijām, kuras aizsāka režisors Edgars  
Plauks. Tie, kas “saslimst” ar teātra spēlēšanu, kolektīvam  
paliek uzticīgi, jo šos cilvēkus vieno radošums, atbildība, 
dzīvesprieks un daudz “traku” ideju.

Mārsnēnu amatierteātrim mēģinājumi notiek reizi ne-
dēļā aptuveni trīs stundu garumā. Tuvojoties pirmizrādei, 
tikšanās reižu skaits pieaug. Cilvēki, kas savu brīvo laiku 
ir gatavi veltīt, lai sarūpētu prieku citiem, ir apbrīnojami. 
Šajā sezonā iestudējām Ērika Vilsona mūsdienu pasaku 
“Laimes mala”, kuras pirmizrāde notika 18.maijā. Iestudē-
jumu esam rādījuši ne tikai Priekuļu novada svētkos, bet 
arī kaimiņu novados.

Katru vasaru teātra dalībnieki ar ģimenēm dodas 
ekskursijā. Šogad devāmies iepazīt Kuldīgu, Saldu un 
Zvārdi. Interesants pieredzes apmaiņas pasākums notika 
Striķu kultūras namā, kur tikāmies ar turienes amatierteātri 
un viens otram nospēlējām savus iestudējumus.

Lai parādītu sevi un iepazītos ar citu kolektīvu iestu-
dējumiem, 3.augustā devāmies uz Latvijas Etnogrāfisko 
brīvdabas muzeju Rīgā, kur notika Mūsdienu amatniecības 
festivāls. Tā laikā notika arī jau piektie Latvijas mazpilsētu 
un pagastu amatierteātru svētki, kas piedāvāja dažādas 
izrādes, kuras spēlēja teātra mīļotāji no visas Latvijas. Teātra 
svētkos piedalījās 14 amatierteātri ar 220 dalībniekiem no
visiem Latvijas novadiem, un divās dienās tika nospēlētas 
14 izrādes 10 etnogrāfiskajās muzeja sētās.

Mēs, Mārsnēnu amatierteātris jeb, kā paši sevi dēvējam,
“trakā ģimene”, “Laimes malu” ar azartu un prieku parā-
dījām Zemgales sētā kuplam skatītāju pulkam. Pēc izrādes 
saņēmām gan skatītāju uzslavas, gan Latvijas Nacionālā 
kultūras centra Pateicību.

Drīz sāksies jauna sezona, būs jauni izaicinājumi, pie-
dzīvojumi, notikumi. Labprāt savā kolektīvā gaidām arī 
jaunus dalībniekus.

Teksts un foto Ingrīda Zilgalve

Mārsnēnu amatierteātra vasara

Ekskursijas dalībnieku kopbilde Pēc izrādes Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā

“Sastapšanās prieku nosaka nevis pasaulīgās vērtības 
un praktiskie labumi, bet gan vārdos neizsakāma noskaņa 
un izstarotā labestība.”  Z.Mauriņa

1.septembris un jauns mācību gads – tie ir satikšanās 
svētki!

Satikšanās svētki bērnudārza darbiniekiem, kas pēc 
atvaļinājuma atpūtušies atgriežas darbā un sakārto iestādes 
vidi bērnu uzņemšanai. Tā ir satikšanās ar bērnu vecākiem, 
kuri pēc vasaras brīvlaika atkal uztic savus dārgumus mums 
audzināšanai un izglītošanai.

Šovasar Veselavas bērnudārzā jau pieteikušies 56 bērni
vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem. Četras grupas ir no-
komplektētas. Puse no audzēkņiem izglītosies vispārējā 
pirmsskolas izglītības programmā. Otrai pusei, kas izglītojas 
pēc speciālajām pirmsskolas programmām, nodrošināsim 
logopēda, ārstnieciskās vingrošanas speciālista, speciālā 
pedagoga palīdzību.

Šajā mācību gadā saskaņā ar pirmsskolas izglītības 
vadlīnijām (MK noteikumi Nr.716. no 21.11.2018.) gal-
venie izglītošanas uzdevumi ir nodrošināt iespēju bērnam 
pašam izvēlēties piedalīties, pašam būt savas darbošanās 
iniciatoram, pašam darbojoties, patstāvīgi risināt dažādas 
situācijas un ikdienas problēmas, būt par pētnieku un 
darītāju. Šī būs iespēja bērniem attīstīt savas domāšanas 
prasmes, būt ieinteresētiem visā, ko viņi dara, kā viņi nonāk 
pie jēgpilna rezultāta, kuru izmantot rotaļās. Šādā mācību 
procesā skolotāja loma ir būt bērnu mācīšanās virzītājam, 
novērotājam, daudzveidīgas, interesantas darbošanās vides 
radītājam.

Mūsu iestādes pedagogi jau visu pagājušo gadu kārtoja 
grupu telpas, mācījās kursos, mācījās plānot galvenos 
uzdevumus, tēmas, organizēt izglītojošo procesu, vairāk 
uzklausot bērnus, īstenojot viņu idejas. Veiksmīgi šo pie-
eju mums izdodas īstenot ar bērniem vecumā no 5 līdz 
7 gadiem. Vēl izaicinājums – ieinteresēt  bērnu vecākus 
un pastāstīt viņiem, kā tas būs – strādāt“pa jaunam”.

Šovasar iestādē lieli remontdarbi nenotiek. Vēl gaidām
katlumājas remonta sākumu. Pavisam negaidīti atvaļinā-
juma laikā aicināju visus iestādes darbiniekus uz “siena 
talku”. Dažādu iemeslu dēļ kādu laiku nebija pļauta iestādes 
plašā 2 ha teritoriju. Kad beidzot zāle tika nopļauta, pavērās 
skats – kā uz siena pļavu. Ko darīt? Tika izsludināta talka. 
Ieradās lielākā daļa darbinieču. Teritorija nogrābta. Siena 
talka kā senos laikos – ar siena grābekļiem. Šis gadījums 
liek domāt – mēs kopā varam daudz izdarīt. Mēs kopā 
esam spēks un jaunajam mācību gadam esam gatavas. 
Paldies komandai!

Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

Uzsākot jauno 
mācību gadu 

Veselavas pirmsskolā

Pēc siena talkas jūlijā
Foto: No Veselavas PII arhīva


