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Kāds bijis aizvadītais gads 
Dzimtsarakstu nodaļā

Priekuļos darbu uzsācis Valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs

2017.gada 29.decembrī darbu uzsāka valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), 
kas atrodas Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, 
Priekuļos 101.kabinetā.

VPVKAC nodrošinās iedzīvotājiem iespēju saņemt 
valsts un pašvaldības iestāžu publiskos pakalpojumus
vienuviet, kā rezultātā iedzīvotājiem vairs nebūs jādodas 
uz katru valsts iestādi atsevišķi.

Priekuļu valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas 
centrā var:

• pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā 
arī saņemt pašvaldības pakalpojumus.

• saņemt konsultācijas par 7 valsts iestāžu (Uzņēmumu 
reģistra, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta
dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta un 
Valsts darba inspekcijas) e-pakalpojumiem;

• saņemt praktisku palīdzību darbā ar www.latvija.lv
portālu un eID viedkartes lasītāju.
Lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību personām 

ar pārvietošanās grūtībām, Priekuļu novada pašvaldība 
ir iegādājusies mobilo invalīdu ratiņkrēslu pacēlāju. Lai 
izsauktu personālu, kurš palīdzēs iekļūt ēkā, pie durvīm 
blakus velosipēdu novietnei ir ierīkota zvana poga.

Klientiem, kurivēlēsies saņemt valsts iestāžu pakalpo-
jumus, 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.

Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts 
Tālrunis: 66954881
e-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Pirmdienās: 8:00 – 12:00 / 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00 – 12:00 / 12:45 – 17:00
Trešdienās: 8:00 – 12:00 / 12:45 – 17:00
Ceturtdienās: 8:00 – 12:00 / 12:45 – 17:00
Piektdienās: 8:00 – 12:00 / 12:45 – 15:00

Informāciju sagatavoja
Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Laipni lūgti jaunajā valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Priekuļos!
Foto: Normunds Kažoks

Janvāris, Jaunā gada pirmais mēnesis, jau pāri pusei, un 
gribas cerēt, ticēt un sagaidīt, ka piepildīsies skaistie gadu-
mijas novēlējumi un īstenosies vispārdrošākās ieceres.

Domājot par turpmāko, nākas arī atskatītie un izvērtēt, 
kāds tad bijis aizvadītais gads Priekuļu novada Dzimt-
sarakstu nodaļā. Statistikas dati liecina, ka reģistrēti 64 
jaundzimušie (2016.g. – 81), no tiem 39 zēni un 25 mei-
tenes. 19 bērniņi bijuši pirmdzimtie ģimenēs; 28 – otrie 
bērni, bet 13 ģimenes piepulcējušās daudzbērnuģimeņu 
skaitam. Divas ģimenes priecājas par saviem dzimušajiem 
dvīņu puikām.

Redzams, ka vairs nav modē dot bērniem dubultvārdus, 
par tiem izšķīrušies tikai 4 vecāki. Novadā vecāki izvē-
lējušies bērniem dot jaukus un labskanīgus vārdus. Gan-
drīz katram bērniņam ticis savs atšķirīgs vārdiņš, popu-
lārākais ir Marta – trim meitenītēm, ir divi Jāņi un divi 
Everti.

No 2017.gada jūlija mūsu valstī mainījās personas 
kodu piešķiršanas sistēma, personas koda pirmie cipari ir 
“32”, bet pārējie cipari ir sistēmas automātiski ģenerēti. 
Cilvēkiem, kam personas koda pirmā daļa atspoguļo 
dzimšanas datus, ir dotas tiesības to mainīt bez maksas uz 
jaunā tipa personas kodu.

Aizvadītās vasaras laika apstākļi nebija sevišķi lab-
vēlīgi, taču tas nekavēja laulību reģistrāciju. Priekuļu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrētas 69 laulības 
(2016.g. – 67). Šobrīd populāri kļūst laulības reģistrēt 
jebkurā nedēļas dienā, vairs nav tā, ka kāzu svinībām tika 
izvēlēta nedēļas nogale. Taču aizvien tiek uzklausīti astro-
logu ieteikumi un liels pieprasījums laulību reģistrācijai 
ir datumu kombinācijām – piem. 18.08.2018.

Te nu gan vietā ir atcerēties astroloģes Gunas Kārkliņas 
teikto, ka īpašo datumu izvēle kāzām uzskatāma par tādu 
kā “modes lietu”, jo – vai gan viens datums pārim iedos 
laimi, saticību un dzīvi bez jebkādām problēmām mūža 
garumā? Tā nemēdz būt! Tad visi dzīvotu mīļi, laimīgi 
pārticīgi – izvēlies tikai pareizo datumu, un paradīze 
zemes virsū. Patiesībā ir pēc daudziem nopietniem para-
metriem jāizanalizē pāra saderība – mīļie, jaukie momenti 
un tēmas, kurās iespējami konflikti. Un tad ir iespējas 
veidot attiecības harmoniskāk. Šo principu ievēro gan 
astroloģijā, gan numeroloģijā. Ja pāris izlemj izvēlēties 
kāzu datumu astroloģiski, tad es mēģinu piemeklēt dienu, 
kurā gan līgava, gan līgavainis jūtas pēc iespējas labāk un 
optimistiskāk. Lai nav paaugstināta stresa risks vai kādas 
agresīvas kombinācijas, lai nav problēmu ar transportu un 
tamlīdzīgi.

Aizvadītajā gadā veikti ievērojami remontdarbi Vese-
lavas muižā, un nu tās telpas, jau sākot no ieejas muižā, 
ir ļoti piemērotas laulību ceremoniju rīkošanai. Manuprāt, 
jaunais pāris muižā varjusties ērti un svinīgi.

Skumdina fakts, ka pieaudzis reģistrēto miršanas faktu
skaits – 79 (2016.g. – 52). Līdz ar to arī sarūk novada 
iedzīvotāju skaits. 2018.gada sākumā Priekuļu novadā 
dzīvesvietu bija deklarējuši 8360 iedzīvotāji (2017.gadā – 
8553; 2016.gadā – 8618; 2015.gadā – 8627).

Bez iepriekš minētā Dzimtsarakstu nodaļa sniedz kon-
sultācijas dzimtsarakstu jautājumos, atjauno nozaudētos 
dokumentus, papildina un labo vēsturiskos reģistrus.

Lai mums visiem kopā radošs gads! Es novēlu katram 
to sapni piepildīt, kas sirdī mīt, satikt to cilvēku, pēc kura 
ilgojas sirds, dienas jaukas un veselīgas! Un lai darbi sokas!

Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Īrisa UldriķeNo 2018. gada janvāra informāciju par tūrismu Priekuļu novadā ir iespējams iegūt gan jaunajā tūrisma mājaslapā 

visit.priekuli.lv, gan klātienē Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
Mājaslapā ievietota aktuālā informācija par tūrisma objektiem, pasākumiem un aktualitātēm nozarē. Bet 

klātienē, Priekuļu novada VPVKAC, kas atrodas Priekuļu novada pašvaldības 101. kabinetā, iespējams konsultēties 
par atpūtas iespējām novadā, kā arī iegūt tūrisma materiālus un kartes. Vēl joprojām informāciju iespējams iegūt
arī pa telefonu 29362837 un e-pastā info@priekulunovads.lv.

Elīna Tilaka, tūrisma darba organizatore

2018. gada 25.janvāra Priekuļu novada domes 
sēdē tika apstiprināts Priekuļu novada budžets

2018.gadam. Novada budžeta plašāku izklāstu 
varēs lasīt februāra izdevumā.

Priekuļu novada tūrisma 
informācija kļūst pieejamāka

Apstiprināts novada budžets
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.12.2017/
1. Izdoti saistošie noteikumi Nr.17/2017 “Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam””.
2. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas atzinuma saņemšanas precizēti šādi saistošie notei-
kumi:

• Nr.13/2017 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašval-
dības Saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēju 
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””;

• Nr.14/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 
novadā”;

• Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”; 

• Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu 
un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Priekuļu novada pašvaldībā”; 

3. Pieņemts lēmums norakstīt:
3.1. bezcerīgo parādu par pakalpojumiem:

• SIA “SOLLE”; 
• SIA “UNI-SERVICE”; 
• SIA “BALTIC TRAVEL SERVICE GROUP”, 
• SIA “LOGINS&CO”, 
• SIA “CIDIS PLUS”, 
• SIA “VIDZEMES BRUĢIS”, 
• DZELMES IU “GITA”, 
• SIA “ARMORUM”.

3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA “CIDIS PLUS”.
4. Nolemts piešķirt šādas adreses:

• “Grantskalni”-1, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Raiņa iela 9-30, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads; 
• Ziedu iela 4-3, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads. 
5. Nolemts nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa
īpašnieka īpašumā bez atlīdzības zemes gabala domājamo 
daļu.
6. Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai:

• pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas 
Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 9. 

• dzīvokļa īpašumu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, pēc tirgus novērtējuma saņemšanas.

7. Pieņemti lēmumi iznomāt:
• pašvaldībai piederošo zemes gabalu, ierīkojot zirgu 

apmācību un treniņu laukumu;
• zemes vienību ar nosaukumu “Kārkliņu lauks”, Liepas 

pagastā, lauksaimniecības vajadzībām;
• zemes vienību ar nosaukumu “Vecģērdēni”, Liepas 

pagastā, lauksaimnieciskai izmantošanai;
• daļu no zemes vienības ar nosaukumu “Lejas Vītoli”, 

Mārsnēnu pagastā, un daļu no zemes vienības ar 
nosaukumu “Sērmūkšļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 
pagastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu 
pagastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Pļava Liepās”, Liepas 
pagastā, zemes vienību “Sarkaņi R daļa”, Liepas 
pagastā, lauksamniecības produkcijas audzēšanai.

8. Pieņemti lēmumi:
• atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 11.novembra lēmuma

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu no-
vada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību valstij” 2.punktu. 

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Siliņi”, Liepas pagastā,
divas neapbūvētas zemes vienības un izveidot divus 
jaunus nekustamos īpašumus;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam “Siliņi”, Liepas pagastā; 

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jiem īpašumiem Meža prospektā 1, un Krasta ielā 1, 
Jāņmuižā, Priekuļu pagastā;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam “Upmaļi”, Liepas pagastā; 

• mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam no 
“Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
uz nosaukumu “Zvārģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

9. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 personām 
Priekuļu pagastā un 4 personām Liepas pagastā.
10. Apstiprināts:

• Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja 
amata pretendentu atlases konkursu nolikums; 

• Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
amata pretendentu atlases konkursu nolikums;

• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
Ētikas kodekss;

• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
Ētikas komisijas nolikums.

11. Nolemts apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un sākot no 
2018.gada 1.janvāra noteikt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā 13.70  EUR par 1 m3 atkritumu (bez 
PVN)
12. Apstiprinātas Priekuļu novada pašvaldības ceļu uztu-
rēšanas klases.
13. Nolemts:

• pagarināt noslēgtā nomas līguma termiņu par neapdzī-
vojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, lietošanu 
autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai – pārtikas un 
pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas 
vajadzībām; 

• pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par neap-
dzīvojamo telpu Raiņa ielā 8, Priekuļos, lietošanu 
kosmetologa kabineta vajadzībām; 

• izbeigt 2017.gada 15.jūnijā noslēgto Neapdzīvojamās 
telpas nomas līgumu ar tā noslēgšanas brīdi.

14. Noteikta ar 2018.gada 1.janvāri šāda telpu nomas 
maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa):

• Liepas pamatskolas sporta zāle – EUR 11.66 vienā stundā;
• Raiņa ielā 8, Priekuļos, EUR 0.72 par vienu kvadrāt-

metru mēnesī.
15. Pieņemts lēmums ar 2018.gada 1.aprīli noteikt šādu 
maksu (bez PVN) par sniegtajiem pakalpojumiem:
15.1. par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu:

• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.43 par 1 m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.59 par 1 m3;
• Sarkaņos, Liepas pagastā – EUR 2.75 par 1 m3;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 1.36 par 1 m3.

15.2. par patērēto ūdeni: 
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.04 par 1 m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.24 par 1 m3;
• “Sarkaņos”, Liepas pagastā – EUR 1.58 par 1 m3;

• “Sarkaņos”, Liepas pagastā, patērētājiem, kuri izmanto 
brīvkrānu, ūdens patēriņa mēneša normu 0.9 m3 vie-
nam cilvēkam (30 litri diennaktī), pamatojoties uz 
būvnormatīviem LBN 222-93;

• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 0.86 par 1 m3.
15.3. par siltumenerģiju:

• Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 44.30
par 1 MWh;

• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai Dārza ielā 1, Liepā, Liepas pagastā – EUR 39.13 
par 1 MWH;

• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā –  
EUR 69.32 par 1 MWH.

15.4. par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pagastā dzīvokļu īrniekiem – EUR 1.71 par 1 m2.
16. Apstiprināta šādas maksa par Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli:

17. Pieņemts lēmums atļaut uzstādīt ceļa zīmi Nr.327 
“Stāvēt aizliegts” Priekuļos Egļu gatvē 15. 
18. Nolemts deleģēt Priekuļu novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un 
viņa prombūtnes laikā komitejas priekšsēdētāja vietnieku 
dalībai Priekuļu tehnikuma konventā.

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids Maksā 
EUR

1. Svinīga, literāli muzikāli noformēta 
laulības ceremonija Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas telpās mazajā zālē 
vai Liepas pagasta pārvaldē (ceremonija 
liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu 
klātbūtnē) 

21,00

2. Svinīga, literāli muzikāli noformēta 
laulības ceremonija Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas telpās lielajā zālē 
vai Veselavas muižā, vai dārzā

35,00

3. Kāzu jubileju un cita svinīga literāli 
muzikāli noformēta ceremonija 
dzimtsarakstu nodaļas telpās

35,00

4. Svinīga laulību reģistrācija citā 
piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām

50,00

5. Šampanieša zāles izmantošana 10,00
6. Veselavas muižas zāles izmantošana 

laulību ceremonijai vai ceremonijas 
vietas izveidošana muižas dārzā

60,00

7. Veselavas muižas vai dārza izmantošana 
pēc laulību ceremonijas – maksa par 
katru nākamo stundu

40,00

8. Šampanieša galda servēšana Veselavas 
muižas dārzā pēc Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas svinīgās 
ceremonijas

25,00

9. Šampanieša galda servēšana Veselavas 
muižas dārzā

50,00

10. Izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu 
nodaļas arhīva

1,42

Informācija vecākiem, kuri audzina pusaudžusBiznesa ideju konkursa 
“Es daru” rezultāti Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta

nodaļa 2017.gadā pavasarī un rudenī piedāvāja   
iespēju pusaudžu vecuma bērnu vecākiem Liepā pie-
dalīties izglītojošās atbalsta grupās “PVN” (Pusaudžu 
vecāku nodarbības). Vecāki, piedaloties nodarbībās,
papildināja savas zināšanas un prasmes dažādās 
jomās, kas saistītas ar pusaudžu vecumu, piemēram, 
kā veidot veiksmīgu komunikāciju ar “spuraino” 
pusaudzi, kā disciplinēt pusaudzi, kā кunāt par jūtām 
un emocijām, par vecāku un bērnu lomām ģimenē 
un citām ar pusaudžu vecumposmu saistītām un 
vecākus  interesējošām  tēmām.  Vecāki  savstarpēji 
dalījās ar pieredzi bērnu  audzināšanā. Atbalsta 
grupas nodarbības notika vienu reizi nedēļā divas 
stundas, kopā sešas nodarbības.

Cikla nobeigumā vecāki dalījās savos ieguvumos 
no izglītojošo atbalsta grupu nodarbībām:

“Saņēmu jaunas zināšanas un pieredzi gan no 
grupas vadītājām, gan citām grupas dalībniecēm. 
Iegūto esmu sākusi izmantot savā ģimenē, pusaudzi 
audzinot.”

“Man palīdzēja saprast, cik daudz zinu šajā jomā
un ko vēl vajadzētu apgūt.”

“Man patika, ka varējām izrunāties par aktuāliem 
jautājumiem un tiku uzklausīta.”

“Ieguvu konkrētus, praktiski pielietojamus pa-
domus manai problēmsituācijai. Iesaku arī citiem 
vecākiem izmantot iespēju ar atbalsta grupas palī-
dzību pilnveidot savas bērnu audzināšanas prasmes 
un saturīgi pavadīt laiku.”

Ģimenes atbalsta nodaļas darbinieki plāno feb-
ruārī organizēt jaunu izglītojošo atbalsta grupu 
pusaudžu bērnu vecākiem Priekuļos. Lai iegūtu  
plašāku informāciju un pieteiktos dalībai atbalsta 
grupā, lūdzam vecākus zvanīt uz Ģimenes atbalsta
nodaļas tālruņiem 64195222, 27866833. Lai darbs 
grupās būtu efektīvāks, dalībnieku skaits ir ierobe-
žots, tādēļ interesentus lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Ģimenes atbalsta nodaļas 
izglītojošo/atbalsta grupu vadītājas:

Gunta Smutova un Helēna Stukmane

2017.gada nogalē pirmo reizi Priekuļu novadā norisinājās Biznesa 
ideju konkurss “Es daru”, kas tika izsludināts 2017.gada 3.oktobrī. 
Savas biznesa idejas pieteikumu ikviens novada iedzīvotājs varēja 
iesniegt līdz 2017.gada 30.novembrim. Konkurss tika izsludināts ar 
mērķi sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju biznesa ideju realizācijai,
motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai, veicinot uzņēmējdarbības veidošanos novadā.

Tika saņemtas piecas ļoti interesantas un atšķirīgas idejas.
Konkursa komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un pieņēma 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu Aleksandram Ļubinskim idejas – 
koka un citu materiālu komplektētu konstruktoru izgatavošana – 
realizēšanai. Saskaņā ar projekta pieteikuma vērtēšanas kritērijiem 
atbalstītā biznesa idejas ieguva 51.0 punktus.

Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību 
par 2000,00 EUR finansējuma saņemšanu savas biznesa idejas attīs-
tīšanai.

Priekuļu novada pašvaldība pateicas visiem ideju iesniedzējiem 
par iniciatīvu, uzņēmību un ieguldīto darbu projektu izstrādē, kā arī 
vēl Aleksandram veiksmi un radošumu projekta īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Lapsele, projektu vadītāja

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevumsJanv‚ris, 2018

Atskats uz paveikto Priekuļu novadā 2017.gadā
Priekuļu pagastā
Aizvadītais 2017.gads bijis gana darbīgs. Tika turpināti 

gan 2016.gadā iesāktie darbi, gan arī paveikti jauni 
infrastruktūras objektu būvdarbi.

Satiksmes uzlabošanai ir atjaunoti ceļa segumi Izstādes 
ielai un Veidenbauma ielai posmā no Raiņa līdz Mazā 
dārza ielai.

Ir ierīkots gājēju ietves apgaismojums gar ceļu P30 
no Priekuļiem līdz Cēsu aplim.

2017.gadā projekta “Teritorijas labiekārtošana “Sporta
birzītē” Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasniedza-
mības uzlabošanai”” ietvaros ir uzstādīti 16 soliņi, 13 
atkritumu urnas un izbūvēts koka nožogojums 240 m 
garumā, nožogojot bērnu rotaļu laukumu no ielām.

Ārpus projekta paredzētajiem darbiem, apstiprinātā 
budžeta ietvaros, ir paveikti arī citi labiekārtošanas būv-
darbi – ir ierīkots apgaismojums un izbūvēti gājēju celiņi 
auto stāvlaukums. Vēl pērnā gada nogalē tika noslēgts 
līgums un uzsākti basketbola laukuma un tiesnešu namiņa 
būvdarbi, kurus plānots pabeigt 2018.gadā.

2017.gadā tika pabeigti ūdenstorņa fasādes remont-
darbi. Ūdenstornim tika pilnībā nomainīts tā jumts, izvei-
dota jauna betona monolītā josla. Augšējai fasādes daļai 
no ārpuses tika izveidots metāla armējums, uzklāts betona 
apmetums un dekoratīvais apmetums ar krāsojumu. Tāpat 
tika veikti ūdenstorņa iekšdarbi, tai skaitā ūdens rezervuāra 
krāsošana un visu logu nomaiņa uz pakešlogiem.

2017.gadā tika veikti arī dažādi remontdarbi Priekuļu 
novada pašvaldības skolās, pirmsskolas izglītības u.c. 
pašvaldības iestādēs.

Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, ir pabeigta PII 
“Mežmaliņa” ēkas siltināšana. Bērnu drošības uzlabošanai, 
ir nomainīta daļa sētas. Bez iepriekš minētā, 2017.gadā 
tika veikts kosmētiskais remonts izglītības iestādes gaitenī 
un daļēja iekšējo ūdensvada tīklu nomaiņa.

Priekuļu vidusskolas divās klasēs ir veikts telpu kos-
mētiskais remonts, uzlabojot to estētisku.

Priekuļu novada pašvaldības apmeklētāju ērtībām ir 
izbūvēts stāvlaukums 8 automašīnām pie Priekuļu novada
pašvaldības ēkas Cēsu prospektā 5. Paralēli tam tika no-
mainīts pašvaldības ēkas jumta segums un veikti pie-
braucamā ceļa un pagalma labiekārtošanas darbi. Projekta 
ietvaros ir ieklāts jauns bruģakmens segums 346 m2 platībā
un izbūvētas jaunas kāpnes pie abām ēkas galvenajām 
ieejām.

2017.gadā remontdarbi tika veikti arī Priekuļu kultūras 
nama garderobē, kā rezultātā ir izlīdzināta grīdas virsma un 
ieklātas jaunas flīzes, izvietotas jaunas gaismas armatūras, 
nokrāsotas sienas, iebūvēti jumta logi, kā arī veicot piekārto 
griestu augstuma paaugstināšanu un samazinot šahtas 
augstumu, ir nodrošināta efektīvāka dabīgās gaismas pie-
plūde telpā.

Priekuļu bibliotēkas 2.stāvā ir veikts telpu remonts 
un izveidota bibliotēkas lasītava, savukārt 1.stāva telpās 
paveikts daļējs kosmētiskais remonts, nomainot grīdas 
segumu un durvis.

Veselavas pagastā
Nu jau vairākus gadu tiek veiktas investīcijas Veselavas 

muižas iekštelpu atjaunošanā. 2017.gadā Veselavas  muižā  
tika pabeigti lielās zāles restaurācijas darbi, kā arī turpi-
not pārējo telpu restaurāciju, tika atjaunotas trepju telpas 
grīdas un sienas, kā arī izbūvēta 1.stāva ieejas garderobe 
un WC. Paralēli iepriekš minētajiem darbiem, tika izbūvēta
ventilācija un iekštelpu centrālā apkure, paplašināti ārējo 
un iekšējo ūdens, un kanalizācijas tīkli.

Savukārt, Veselavas muižas parka brīvdabas estrādei 
veikta daļēja grīdas dēļu nomaiņa.

Priekuļu novada izpilddirektors
Fjodors Puņeiko

Liepas pagastā
Ir iesācies jauns gads, kur steidzam jau plānot un 

realizēt jaunus darbus. Tomēr vēlos ar Jums dalīties mirkli 
pārdomās par aizvadītā gada paveiktajiem darbiem.

Ar caurduršanas metodi, lai nebojātu dārzus un ceļus,
ir veikti kanalizācijas pārsūknētavas stacijas rekonstruk-
cijas darbi, pārceļot staciju no tautā sauktās “Kazu pļavas”
uz Lauku ielu, tādējādi novēršot kanalizācijas nosprosto-
šanos, kas radās ļoti lielā zemes augstuma starpības rezultātā.

Liepas katlu mājā ir uzstādīts 3 degļu vārsts, kas sama-
zina siltuma zudumus siltumtrasē un nodrošina labāku  
katla darbību, kā arī nomainītas divas siltuma kameras 
pie Maija ielas 4 un pie Rūpnīcas ielas 19 daudzdzīvokļu  
dzīvojamām mājām.

Veikta pašvaldības ceļa virsmas atjaunošana no Liepas 
ciema attīrīšanas iekārtām līdz “Atvaru” mājām.

Ieguldīti līdzekļi ciemata labiekārtošanā, nomainot 10 
soliņus gar Rūpnīcas ielu.

Izbūvēts ielas apgaismojums gar Eduarda Veidenbauma
ielu un ceļu Cēsis-Smiltene posmā līdz “Pūpolu” mājām,
par ko esam saņēmuši pateicības vēstuli no māju iedzī-
votājiem.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” teritorijā ir 
uzstādītas 8 video novērošanas kameras, tādējādi nodro-
šinot iestādes teritorijai un bērniem papildu drošību. Ir 
pabeigti Liepas pamatskolas fasādes siltināšanas darbi.

Veikta gājēju celiņa rekonstrukcija no Liepas kultūras 
nama līdz stāvlaukumam pie “Veselības takas”, Raunas 
ielas rekonstrukcija, kā arī ceļa un stāvlaukuma izbūve 
pie Liepas kapsētas.

Decembrī tika atjaunots Maija ielas 4 daudzdzīvokļu 
mājas jumts un uzsākts jauniešu centra “Apelsīns” jauno 
telpu remonts.

Kā redzams, tad pagājušais gads ir bijis ļoti bagāts ar 
paveiktajiem darbiem. Lai arī 2018.gads mums ir tikpat 
ražens.

Ar labām domām, Liepas pagasta pārvaldes vadītāja 
Evita Šīrante

Mārsnēnu pagastā
Izvērtējot 2017. gada paveikto Mārsnēnu pagastā, lie-

lākais darbs bija saistīts ar Mārsnēnu Tautas nama rekon-
strukciju, jaunām bibliotēkas telpām un atsevišķu grants 
ceļu pārbūvi.

Saskaņā ar izstrādātā būvprojekta pirmo kārtu, Mārsnēnu
tautas namā tika izbūvēta centrālizētā apkures sistēma, 
nosiltināti Tautas nama bēniņi, ierīkota invalīdiem domātā 
tualete un uzstādīta ventilācijas sistēma. Šogad paredzēts 
realizēt projekta otro kārtu, kura paredz ēkas fasādes 
siltināšanu.

Lai atrisinātu jautājumu par plašākām telpām bibliotēkai 
un ierādītu jaunas telpas jauniešu centram “Trampalīns”, 
tika izstrādāts projekts par bibliotēkas pārcelšanu uz 
Mārsnēnu pagastmāju, paredzot, ka bijušajās bibliotēkas 
telpās darbosies jauniešu centrs. 2017.gada decembrī darbi
pie telpu pārbūves un centralizētās apkures sistēmas iz-
veides pagastmājā tika pabeigti un 2018. gada sākumā biblio-
tēka pārcēlās uz jaunām telpām. Savukārt, janvāra beigās 
jauniešu centrs iekārtojās bijušajās bibliotēkas telpās Tautas
namā.

2017. gada augustā tika noslēgti līgumi par pašvaldības 
ceļu Auniņi – Dzeguzes un Sīkuļi – Lisa atsevišķu posmu 
pārbūvi. Līguma termiņš ir 25 nedēļas no 2017.g. 14.au-
gusta, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas laikā.

Patreiz pašvaldībā tiek izvērtēti piedāvājumi nākamiem 
grants ceļu posmu atjaunošanas darbiem. Mārsnēnu pagastā 
paredzēts atjaunot ceļa posmu Auniņi – Penguri no 2.0 km 
līdz 2.9 km.

Nelieli remonta darbi tika veikti Mārsnēnu pamatskolā 
un pirmskolas izglītības grupiņas ēkā.

Izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu, ūdens, 
kanalizācijas un siltumenerģijas tarifi

Priekuļu novada pašvaldība informē, ka 2017.gada 28.decembra domes sēdē ir 
apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, kanalizācijas notekūdeņu 
aizvadīšanas, patērētā ūdens, siltumenerģijas un apkures tarifi.

Sākot no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 13.70 EUR
par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Ar 2018.gada 1.aprīli stājas spēkā šādamaksa (bez PVN) par sniegtajiem pakalpo-
jumiem:

1.1. par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu:
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.43 par vienu m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.59 par vienu m3;
• Sarkaņos, Liepas pagastā – EUR 2.75 par vienu m3;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 1.36 par vienu m3.

1.2. par patērēto ūdeni:
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.04 par vienu m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.24 par vienu m3;
• “Sarkaņos”, Liepas pagastā – EUR 1.58 par vienu m3;

• “Sarkaņos”, Liepas pagastā, patērētājiem, kuri iz-
  manto brīvkrānu, ūdens patēriņa mēneša normu 
  0.9 m3 vienam cilvēkam (30 litri diennaktī), pa-
   matojoties uz būvnormatīviem LBN 222-93;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 0.86 par 
vienu m3.

1.3. par siltumenerģiju:
• Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 44.30 par vienu MWh;
• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu mājai Dārza ielā 1, Liepā, 
  Liepas pagastā  – EUR 39.13 par vienu MWH;
• ēkām,  kuru  siltumapgādes  sistēma  ir  pieslēgta  katlu  mājai  “Gaismas”,
Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā –  EUR 69.32 par 1 MWH.

1.4. par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā dzīvokļu 
īrniekiem – EUR 1.71 par vienu m2.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iebraucamais ceļš uz Priekuļu novada pašvaldības ēku 
pirms un pēc seguma maiņas Liepas pamatskola pirms un pēc ēkas siltināšanas
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.12.2017/
1. Izdoti saistošie noteikumi Nr.17/2017 “Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam””.
2. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas atzinuma saņemšanas precizēti šādi saistošie notei-
kumi:

• Nr.13/2017 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašval-
dības Saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēju 
pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu””;

• Nr.14/2017 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 
novadā”;

• Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem”; 

• Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu 
un maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Priekuļu novada pašvaldībā”; 

3. Pieņemts lēmums norakstīt:
3.1. bezcerīgo parādu par pakalpojumiem:

• SIA “SOLLE”; 
• SIA “UNI-SERVICE”; 
• SIA “BALTIC TRAVEL SERVICE GROUP”, 
• SIA “LOGINS&CO”, 
• SIA “CIDIS PLUS”, 
• SIA “VIDZEMES BRUĢIS”, 
• DZELMES IU “GITA”, 
• SIA “ARMORUM”.

3.2. nekustamā īpašuma nodokļa parādu SIA “CIDIS PLUS”.
4. Nolemts piešķirt šādas adreses:

• “Grantskalni”-1, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Raiņa iela 9-30, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads; 
• Ziedu iela 4-3, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 

novads. 
5. Nolemts nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa
īpašnieka īpašumā bez atlīdzības zemes gabala domājamo 
daļu.
6. Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai:

• pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas 
Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 9. 

• dzīvokļa īpašumu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, pēc tirgus novērtējuma saņemšanas.

7. Pieņemti lēmumi iznomāt:
• pašvaldībai piederošo zemes gabalu, ierīkojot zirgu 

apmācību un treniņu laukumu;
• zemes vienību ar nosaukumu “Kārkliņu lauks”, Liepas 

pagastā, lauksaimniecības vajadzībām;
• zemes vienību ar nosaukumu “Vecģērdēni”, Liepas 

pagastā, lauksaimnieciskai izmantošanai;
• daļu no zemes vienības ar nosaukumu “Lejas Vītoli”, 

Mārsnēnu pagastā, un daļu no zemes vienības ar 
nosaukumu “Sērmūkšļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 
pagastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Vecsīkuļi”, Mārsnēnu 
pagastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Pļava Liepās”, Liepas 
pagastā, zemes vienību “Sarkaņi R daļa”, Liepas 
pagastā, lauksamniecības produkcijas audzēšanai.

8. Pieņemti lēmumi:
• atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 11.novembra lēmuma

“Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Priekuļu no-
vada, Priekuļu pagastā, un tās piekritību valstij” 2.punktu. 

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Siliņi”, Liepas pagastā,
divas neapbūvētas zemes vienības un izveidot divus 
jaunus nekustamos īpašumus;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam “Siliņi”, Liepas pagastā; 

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jiem īpašumiem Meža prospektā 1, un Krasta ielā 1, 
Jāņmuižā, Priekuļu pagastā;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam “Upmaļi”, Liepas pagastā; 

• mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam no 
“Zvārģi-sakņu dārzs”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
uz nosaukumu “Zvārģi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

9. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu 4 personām 
Priekuļu pagastā un 4 personām Liepas pagastā.
10. Apstiprināts:

• Priekuļu novada vispārējās izglītības iestādes vadītāja 
amata pretendentu atlases konkursu nolikums; 

• Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
amata pretendentu atlases konkursu nolikums;

• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
Ētikas kodekss;

• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
Ētikas komisijas nolikums.

11. Nolemts apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu un sākot no 
2018.gada 1.janvāra noteikt maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā 13.70  EUR par 1 m3 atkritumu (bez 
PVN)
12. Apstiprinātas Priekuļu novada pašvaldības ceļu uztu-
rēšanas klases.
13. Nolemts:

• pagarināt noslēgtā nomas līguma termiņu par neapdzī-
vojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, lietošanu 
autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai – pārtikas un 
pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas 
vajadzībām; 

• pagarināt nedzīvojamo telpu nomas līgumu par neap-
dzīvojamo telpu Raiņa ielā 8, Priekuļos, lietošanu 
kosmetologa kabineta vajadzībām; 

• izbeigt 2017.gada 15.jūnijā noslēgto Neapdzīvojamās 
telpas nomas līgumu ar tā noslēgšanas brīdi.

14. Noteikta ar 2018.gada 1.janvāri šāda telpu nomas 
maksa (bez pievienotās vērtības nodokļa):

• Liepas pamatskolas sporta zāle – EUR 11.66 vienā stundā;
• Raiņa ielā 8, Priekuļos, EUR 0.72 par vienu kvadrāt-

metru mēnesī.
15. Pieņemts lēmums ar 2018.gada 1.aprīli noteikt šādu 
maksu (bez PVN) par sniegtajiem pakalpojumiem:
15.1. par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu:

• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.43 par 1 m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.59 par 1 m3;
• Sarkaņos, Liepas pagastā – EUR 2.75 par 1 m3;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 1.36 par 1 m3.

15.2. par patērēto ūdeni: 
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.04 par 1 m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.24 par 1 m3;
• “Sarkaņos”, Liepas pagastā – EUR 1.58 par 1 m3;

• “Sarkaņos”, Liepas pagastā, patērētājiem, kuri izmanto 
brīvkrānu, ūdens patēriņa mēneša normu 0.9 m3 vie-
nam cilvēkam (30 litri diennaktī), pamatojoties uz 
būvnormatīviem LBN 222-93;

• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 0.86 par 1 m3.
15.3. par siltumenerģiju:

• Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 44.30
par 1 MWh;

• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai Dārza ielā 1, Liepā, Liepas pagastā – EUR 39.13 
par 1 MWH;

• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā –  
EUR 69.32 par 1 MWH.

15.4. par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, Mārsnēnos, 
Mārsnēnu pagastā dzīvokļu īrniekiem – EUR 1.71 par 1 m2.
16. Apstiprināta šādas maksa par Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem pakalpojumiem, ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli:

17. Pieņemts lēmums atļaut uzstādīt ceļa zīmi Nr.327 
“Stāvēt aizliegts” Priekuļos Egļu gatvē 15. 
18. Nolemts deleģēt Priekuļu novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un 
viņa prombūtnes laikā komitejas priekšsēdētāja vietnieku 
dalībai Priekuļu tehnikuma konventā.

Nr.
p.k.

Pakalpojumu veids Maksā 
EUR

1. Svinīga, literāli muzikāli noformēta 
laulības ceremonija Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas telpās mazajā zālē 
vai Liepas pagasta pārvaldē (ceremonija 
liecinieku un ne vairāk kā 10 viesu 
klātbūtnē) 

21,00

2. Svinīga, literāli muzikāli noformēta 
laulības ceremonija Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas telpās lielajā zālē 
vai Veselavas muižā, vai dārzā

35,00

3. Kāzu jubileju un cita svinīga literāli 
muzikāli noformēta ceremonija 
dzimtsarakstu nodaļas telpās

35,00

4. Svinīga laulību reģistrācija citā 
piemērotā vietā ārpus dzimtsarakstu 
nodaļas telpām

50,00

5. Šampanieša zāles izmantošana 10,00
6. Veselavas muižas zāles izmantošana 

laulību ceremonijai vai ceremonijas 
vietas izveidošana muižas dārzā

60,00

7. Veselavas muižas vai dārza izmantošana 
pēc laulību ceremonijas – maksa par 
katru nākamo stundu

40,00

8. Šampanieša galda servēšana Veselavas 
muižas dārzā pēc Priekuļu novada 
dzimtsarakstu nodaļas svinīgās 
ceremonijas

25,00

9. Šampanieša galda servēšana Veselavas 
muižas dārzā

50,00

10. Izziņas izsniegšana no dzimtsarakstu 
nodaļas arhīva

1,42

Informācija vecākiem, kuri audzina pusaudžusBiznesa ideju konkursa 
“Es daru” rezultāti Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta

nodaļa 2017.gadā pavasarī un rudenī piedāvāja   
iespēju pusaudžu vecuma bērnu vecākiem Liepā pie-
dalīties izglītojošās atbalsta grupās “PVN” (Pusaudžu 
vecāku nodarbības). Vecāki, piedaloties nodarbībās,
papildināja savas zināšanas un prasmes dažādās 
jomās, kas saistītas ar pusaudžu vecumu, piemēram, 
kā veidot veiksmīgu komunikāciju ar “spuraino” 
pusaudzi, kā disciplinēt pusaudzi, kā кunāt par jūtām 
un emocijām, par vecāku un bērnu lomām ģimenē 
un citām ar pusaudžu vecumposmu saistītām un 
vecākus  interesējošām  tēmām.  Vecāki  savstarpēji 
dalījās ar pieredzi bērnu  audzināšanā. Atbalsta 
grupas nodarbības notika vienu reizi nedēļā divas 
stundas, kopā sešas nodarbības.

Cikla nobeigumā vecāki dalījās savos ieguvumos 
no izglītojošo atbalsta grupu nodarbībām:

“Saņēmu jaunas zināšanas un pieredzi gan no 
grupas vadītājām, gan citām grupas dalībniecēm. 
Iegūto esmu sākusi izmantot savā ģimenē, pusaudzi 
audzinot.”

“Man palīdzēja saprast, cik daudz zinu šajā jomā
un ko vēl vajadzētu apgūt.”

“Man patika, ka varējām izrunāties par aktuāliem 
jautājumiem un tiku uzklausīta.”

“Ieguvu konkrētus, praktiski pielietojamus pa-
domus manai problēmsituācijai. Iesaku arī citiem 
vecākiem izmantot iespēju ar atbalsta grupas palī-
dzību pilnveidot savas bērnu audzināšanas prasmes 
un saturīgi pavadīt laiku.”

Ģimenes atbalsta nodaļas darbinieki plāno feb-
ruārī organizēt jaunu izglītojošo atbalsta grupu 
pusaudžu bērnu vecākiem Priekuļos. Lai iegūtu  
plašāku informāciju un pieteiktos dalībai atbalsta 
grupā, lūdzam vecākus zvanīt uz Ģimenes atbalsta
nodaļas tālruņiem 64195222, 27866833. Lai darbs 
grupās būtu efektīvāks, dalībnieku skaits ir ierobe-
žots, tādēļ interesentus lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Ģimenes atbalsta nodaļas 
izglītojošo/atbalsta grupu vadītājas:

Gunta Smutova un Helēna Stukmane

2017.gada nogalē pirmo reizi Priekuļu novadā norisinājās Biznesa 
ideju konkurss “Es daru”, kas tika izsludināts 2017.gada 3.oktobrī. 
Savas biznesa idejas pieteikumu ikviens novada iedzīvotājs varēja 
iesniegt līdz 2017.gada 30.novembrim. Konkurss tika izsludināts ar 
mērķi sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju biznesa ideju realizācijai,
motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai 
pakalpojumu radīšanai, veicinot uzņēmējdarbības veidošanos novadā.

Tika saņemtas piecas ļoti interesantas un atšķirīgas idejas.
Konkursa komisija izvērtēja pretendentu pieteikumus un pieņēma 

lēmumu par atbalsta piešķiršanu Aleksandram Ļubinskim idejas – 
koka un citu materiālu komplektētu konstruktoru izgatavošana – 
realizēšanai. Saskaņā ar projekta pieteikuma vērtēšanas kritērijiem 
atbalstītā biznesa idejas ieguva 51.0 punktus.

Konkursa uzvarētājs iegūst tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību 
par 2000,00 EUR finansējuma saņemšanu savas biznesa idejas attīs-
tīšanai.

Priekuļu novada pašvaldība pateicas visiem ideju iesniedzējiem 
par iniciatīvu, uzņēmību un ieguldīto darbu projektu izstrādē, kā arī 
vēl Aleksandram veiksmi un radošumu projekta īstenošanā.

Informāciju sagatavoja: Vineta Lapsele, projektu vadītāja
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Atskats uz paveikto Priekuļu novadā 2017.gadā
Priekuļu pagastā
Aizvadītais 2017.gads bijis gana darbīgs. Tika turpināti 

gan 2016.gadā iesāktie darbi, gan arī paveikti jauni 
infrastruktūras objektu būvdarbi.

Satiksmes uzlabošanai ir atjaunoti ceļa segumi Izstādes 
ielai un Veidenbauma ielai posmā no Raiņa līdz Mazā 
dārza ielai.

Ir ierīkots gājēju ietves apgaismojums gar ceļu P30 
no Priekuļiem līdz Cēsu aplim.

2017.gadā projekta “Teritorijas labiekārtošana “Sporta
birzītē” Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasniedza-
mības uzlabošanai”” ietvaros ir uzstādīti 16 soliņi, 13 
atkritumu urnas un izbūvēts koka nožogojums 240 m 
garumā, nožogojot bērnu rotaļu laukumu no ielām.

Ārpus projekta paredzētajiem darbiem, apstiprinātā 
budžeta ietvaros, ir paveikti arī citi labiekārtošanas būv-
darbi – ir ierīkots apgaismojums un izbūvēti gājēju celiņi 
auto stāvlaukums. Vēl pērnā gada nogalē tika noslēgts 
līgums un uzsākti basketbola laukuma un tiesnešu namiņa 
būvdarbi, kurus plānots pabeigt 2018.gadā.

2017.gadā tika pabeigti ūdenstorņa fasādes remont-
darbi. Ūdenstornim tika pilnībā nomainīts tā jumts, izvei-
dota jauna betona monolītā josla. Augšējai fasādes daļai 
no ārpuses tika izveidots metāla armējums, uzklāts betona 
apmetums un dekoratīvais apmetums ar krāsojumu. Tāpat 
tika veikti ūdenstorņa iekšdarbi, tai skaitā ūdens rezervuāra 
krāsošana un visu logu nomaiņa uz pakešlogiem.

2017.gadā tika veikti arī dažādi remontdarbi Priekuļu 
novada pašvaldības skolās, pirmsskolas izglītības u.c. 
pašvaldības iestādēs.

Lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti, ir pabeigta PII 
“Mežmaliņa” ēkas siltināšana. Bērnu drošības uzlabošanai, 
ir nomainīta daļa sētas. Bez iepriekš minētā, 2017.gadā 
tika veikts kosmētiskais remonts izglītības iestādes gaitenī 
un daļēja iekšējo ūdensvada tīklu nomaiņa.

Priekuļu vidusskolas divās klasēs ir veikts telpu kos-
mētiskais remonts, uzlabojot to estētisku.

Priekuļu novada pašvaldības apmeklētāju ērtībām ir 
izbūvēts stāvlaukums 8 automašīnām pie Priekuļu novada
pašvaldības ēkas Cēsu prospektā 5. Paralēli tam tika no-
mainīts pašvaldības ēkas jumta segums un veikti pie-
braucamā ceļa un pagalma labiekārtošanas darbi. Projekta 
ietvaros ir ieklāts jauns bruģakmens segums 346 m2 platībā
un izbūvētas jaunas kāpnes pie abām ēkas galvenajām 
ieejām.

2017.gadā remontdarbi tika veikti arī Priekuļu kultūras 
nama garderobē, kā rezultātā ir izlīdzināta grīdas virsma un 
ieklātas jaunas flīzes, izvietotas jaunas gaismas armatūras, 
nokrāsotas sienas, iebūvēti jumta logi, kā arī veicot piekārto 
griestu augstuma paaugstināšanu un samazinot šahtas 
augstumu, ir nodrošināta efektīvāka dabīgās gaismas pie-
plūde telpā.

Priekuļu bibliotēkas 2.stāvā ir veikts telpu remonts 
un izveidota bibliotēkas lasītava, savukārt 1.stāva telpās 
paveikts daļējs kosmētiskais remonts, nomainot grīdas 
segumu un durvis.

Veselavas pagastā
Nu jau vairākus gadu tiek veiktas investīcijas Veselavas 

muižas iekštelpu atjaunošanā. 2017.gadā Veselavas  muižā  
tika pabeigti lielās zāles restaurācijas darbi, kā arī turpi-
not pārējo telpu restaurāciju, tika atjaunotas trepju telpas 
grīdas un sienas, kā arī izbūvēta 1.stāva ieejas garderobe 
un WC. Paralēli iepriekš minētajiem darbiem, tika izbūvēta
ventilācija un iekštelpu centrālā apkure, paplašināti ārējo 
un iekšējo ūdens, un kanalizācijas tīkli.

Savukārt, Veselavas muižas parka brīvdabas estrādei 
veikta daļēja grīdas dēļu nomaiņa.

Priekuļu novada izpilddirektors
Fjodors Puņeiko

Liepas pagastā
Ir iesācies jauns gads, kur steidzam jau plānot un 

realizēt jaunus darbus. Tomēr vēlos ar Jums dalīties mirkli 
pārdomās par aizvadītā gada paveiktajiem darbiem.

Ar caurduršanas metodi, lai nebojātu dārzus un ceļus,
ir veikti kanalizācijas pārsūknētavas stacijas rekonstruk-
cijas darbi, pārceļot staciju no tautā sauktās “Kazu pļavas”
uz Lauku ielu, tādējādi novēršot kanalizācijas nosprosto-
šanos, kas radās ļoti lielā zemes augstuma starpības rezultātā.

Liepas katlu mājā ir uzstādīts 3 degļu vārsts, kas sama-
zina siltuma zudumus siltumtrasē un nodrošina labāku  
katla darbību, kā arī nomainītas divas siltuma kameras 
pie Maija ielas 4 un pie Rūpnīcas ielas 19 daudzdzīvokļu  
dzīvojamām mājām.

Veikta pašvaldības ceļa virsmas atjaunošana no Liepas 
ciema attīrīšanas iekārtām līdz “Atvaru” mājām.

Ieguldīti līdzekļi ciemata labiekārtošanā, nomainot 10 
soliņus gar Rūpnīcas ielu.

Izbūvēts ielas apgaismojums gar Eduarda Veidenbauma
ielu un ceļu Cēsis-Smiltene posmā līdz “Pūpolu” mājām,
par ko esam saņēmuši pateicības vēstuli no māju iedzī-
votājiem.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” teritorijā ir 
uzstādītas 8 video novērošanas kameras, tādējādi nodro-
šinot iestādes teritorijai un bērniem papildu drošību. Ir 
pabeigti Liepas pamatskolas fasādes siltināšanas darbi.

Veikta gājēju celiņa rekonstrukcija no Liepas kultūras 
nama līdz stāvlaukumam pie “Veselības takas”, Raunas 
ielas rekonstrukcija, kā arī ceļa un stāvlaukuma izbūve 
pie Liepas kapsētas.

Decembrī tika atjaunots Maija ielas 4 daudzdzīvokļu 
mājas jumts un uzsākts jauniešu centra “Apelsīns” jauno 
telpu remonts.

Kā redzams, tad pagājušais gads ir bijis ļoti bagāts ar 
paveiktajiem darbiem. Lai arī 2018.gads mums ir tikpat 
ražens.

Ar labām domām, Liepas pagasta pārvaldes vadītāja 
Evita Šīrante

Mārsnēnu pagastā
Izvērtējot 2017. gada paveikto Mārsnēnu pagastā, lie-

lākais darbs bija saistīts ar Mārsnēnu Tautas nama rekon-
strukciju, jaunām bibliotēkas telpām un atsevišķu grants 
ceļu pārbūvi.

Saskaņā ar izstrādātā būvprojekta pirmo kārtu, Mārsnēnu
tautas namā tika izbūvēta centrālizētā apkures sistēma, 
nosiltināti Tautas nama bēniņi, ierīkota invalīdiem domātā 
tualete un uzstādīta ventilācijas sistēma. Šogad paredzēts 
realizēt projekta otro kārtu, kura paredz ēkas fasādes 
siltināšanu.

Lai atrisinātu jautājumu par plašākām telpām bibliotēkai 
un ierādītu jaunas telpas jauniešu centram “Trampalīns”, 
tika izstrādāts projekts par bibliotēkas pārcelšanu uz 
Mārsnēnu pagastmāju, paredzot, ka bijušajās bibliotēkas 
telpās darbosies jauniešu centrs. 2017.gada decembrī darbi
pie telpu pārbūves un centralizētās apkures sistēmas iz-
veides pagastmājā tika pabeigti un 2018. gada sākumā biblio-
tēka pārcēlās uz jaunām telpām. Savukārt, janvāra beigās 
jauniešu centrs iekārtojās bijušajās bibliotēkas telpās Tautas
namā.

2017. gada augustā tika noslēgti līgumi par pašvaldības 
ceļu Auniņi – Dzeguzes un Sīkuļi – Lisa atsevišķu posmu 
pārbūvi. Līguma termiņš ir 25 nedēļas no 2017.g. 14.au-
gusta, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu ziemas laikā.

Patreiz pašvaldībā tiek izvērtēti piedāvājumi nākamiem 
grants ceļu posmu atjaunošanas darbiem. Mārsnēnu pagastā 
paredzēts atjaunot ceļa posmu Auniņi – Penguri no 2.0 km 
līdz 2.9 km.

Nelieli remonta darbi tika veikti Mārsnēnu pamatskolā 
un pirmskolas izglītības grupiņas ēkā.

Izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu, ūdens, 
kanalizācijas un siltumenerģijas tarifi

Priekuļu novada pašvaldība informē, ka 2017.gada 28.decembra domes sēdē ir 
apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, kanalizācijas notekūdeņu 
aizvadīšanas, patērētā ūdens, siltumenerģijas un apkures tarifi.

Sākot no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta maksa par nešķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – 13.70 EUR
par 1 m3 atkritumu (bez PVN).

Ar 2018.gada 1.aprīli stājas spēkā šādamaksa (bez PVN) par sniegtajiem pakalpo-
jumiem:

1.1. par kanalizācijas notekūdeņu aizvadīšanu:
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.43 par vienu m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.59 par vienu m3;
• Sarkaņos, Liepas pagastā – EUR 2.75 par vienu m3;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 1.36 par vienu m3.

1.2. par patērēto ūdeni:
• Priekuļu novada Priekuļu pagastā EUR 1.04 par vienu m3;
• Liepā, Liepas pagastā – EUR 1.24 par vienu m3;
• “Sarkaņos”, Liepas pagastā – EUR 1.58 par vienu m3;

• “Sarkaņos”, Liepas pagastā, patērētājiem, kuri iz-
  manto brīvkrānu, ūdens patēriņa mēneša normu 
  0.9 m3 vienam cilvēkam (30 litri diennaktī), pa-
   matojoties uz būvnormatīviem LBN 222-93;
• Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā – EUR 0.86 par 
vienu m3.

1.3. par siltumenerģiju:
• Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 44.30 par vienu MWh;
• ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu mājai Dārza ielā 1, Liepā, 
  Liepas pagastā  – EUR 39.13 par vienu MWH;
• ēkām,  kuru  siltumapgādes  sistēma  ir  pieslēgta  katlu  mājai  “Gaismas”,
Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā –  EUR 69.32 par 1 MWH.

1.4. par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā dzīvokļu 
īrniekiem – EUR 1.71 par vienu m2.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Iebraucamais ceļš uz Priekuļu novada pašvaldības ēku 
pirms un pēc seguma maiņas Liepas pamatskola pirms un pēc ēkas siltināšanas
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Scania Top Team 2017 – 2018 Baltijas finālā latviešiem 
sudraba un bronzas godalgas

20. janvārī Scania Latvia telpās Rīgā risinājās auto-
mehāniķu sacensību Scania Top Team 2017 – 2018 Baltijas 
līmeņa fināls. Tajā piedalījās pa divām komandām no Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas, spēkojoties sešās teorētisku 
un praktisku uzdevumu stacijās. Par sacensību uzvarētāju 
kļuva komanda “Tsentrifuug” no Igaunijas.

25 gadu laikā Scania Top Team no lokāla apmācību 
projekta Zviedrijā izaugušas par starptautisku Scania 
automehāniķu apmācību programmu. Lai padarītu izglīto-
šanos aizraujošāku, tajā iekļauta ne tikai teorētisko un 
praktisko zināšanu pilnveide, bet arī sadarbība komandā un 
spraiga cīņa par komandas uzvaru. Programmas galvenais 
uzdevums ir sagatavot zinošus un prasmīgus profesionāļus, 
kas ikdienā sniedz augstākās kvalitātes pakalpojumus 
Scania servisu centros.

“Scania Top Team radīts, lai iedrošinātu mūsu servisu
darbiniekus tiekties pēc izcilības un stiprināt viņu zināšanas 
par Scania produktiem un vienotā standarta darba metodēm.
Turklāt šī ir iespēja padarīt redzamus tos cilvēkus, kas 
ikdienā godprātīgi pilda savus pienākumus, nodrošinot 
teicamu servisu mūsu klientu automašīnām. Scania Top 
Team ļauj tiem iemirdzēties un saņemt atzinību, ko tie 
nenoliedzami ir pelnījuši,” stāsta Scania Baltijas biznesa 
vienības vadītājs Janno Karu.

Jau otro reizi līdztekus Baltijas komandu finālam risi-
nājās studentu sacensības, kurās zināšanas un meistarību 
pārbaudīja Kandavas, Jelgavas, Priekuļu un Cīravas tehni-
kumu komandas. Scania Latvia personāla vadītāja Laila 
Pērkone atzīmē: “Scania Top Team studentu sacensības 
ir lieliska iespēja jauniešiem parādīt Scania Latvia kā pie-
vilcīgu darba vietu, iedibināt ciešākas attiecības ar mācību 
iestādēm, kas sagatavo mums nepieciešamos jaunos 
speciālistus, kā arī nolūkot spējīgākos tālākai sadarbībai. 
Tādēļ pateicamies gan studentiem, gan pedagogiem par 
atsaucību un degsmi uzdevumu veikšanā!”

Uzvaras laurus sīvā sešu komandu konkurencē šoreiz 
plūca kaimiņi igauņi, taču pārējais goda pjedestāls tika 
abām Latvijas komandām, ko veidoja pieredzējušie Rīgas 
servisa centra automehāniķi. Studentu sacensību uzvarē-
tāju no otrās vietas šķīra vien 1 punkts, taču veiksme bija 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas terito-
riālās struktūrvienības komandas pusē. 2. vietu izcīnīja 
Priekuļu Tehnikums, savukārt trešo – Jelgavas Tehnikuma
studenti.

Par galveno Scania Top Team 2017-2018 balvu šogad 
cīnās vairāk nekā 8000 dalībnieku no 70 valstīm. Arī 
katras Baltijas valsts labākā komanda dosies uz reģionālo 
Eiropas finālu, lai veiksmes gadījumā izcīnītu sev vietu 
pasaules finālā, kas 2018. gada decembrī risināsies Scania
dzimtenē Soderteljē, Zviedrijā.

Scania ir pasaulē vadošais transportēšanas risinājumu 
uzņēmums. Kopā ar mūsu partneriem un klientiem mēs 
mainām nozari pretī ilgtspējīgai transportēšanai. 2016. gadā
Scania piegādāja 73100 kravas automobiļus, 8300 auto-
busus, kā arī 7800 rūpnieciskos un kuģu motorus. Tīrie
pārdošanas ienākumi bija gandrīz 104 miljardi SEK, no 
kuriem aptuveni 20% tika gūti pakalpojumu sniegšanas sfērā.

Scania ir dibināts 1891. gadā, šobrīd tas darbojas 
vairāk nekā 100 valstīs un nodarbina 46 000 cilvēku. 
Izpētes un izstrādes darbs tiek veikts Zviedrijā, ar 
filiālēm Brazīlijā un Indijā. Ražošana notiek Eiropā, 
Dienvidamerikā un Āzijā, bet Āfrikā, Āzijā un Eirāzijā 
atrodas reģionālie ražošanas centri. Scania ir daļa no 
Volkswagen Truck & Bus GmbH.

Papildu informācija:
Anita Sukure,

Scania Latvia mārketinga speciāliste 
E-pasts: anita.sukure@scania.lv, GSM: 22842860

No kreisās puses: auto diagnostikas pasniedzējs Andris Tilaks, audzēkņi Salvis Grigulis un Normunds Kampe, 
Scania Latvia mācību centra vadītājs Andris Ādamsons. Foto: Scania Latvia

Jaunā gada ieskaņas Jāņmuižas bērnudārzā
Jaunā gada sākumā Jāņmuižas bērnudārzā notika pa-

sākums “Atvadas no Ziemassvētku eglītes”. Šo tradīciju 
mēs turpinām jau vairākus gadus. Ir mazliet skumīgi, jo 
svētki beigušies. 

Izrotātajā zālē sanāca visa bērnudārza saime, lai no-
skatītos vecākās grupas bērnu uzvedumu par nerātnajiem, 
bet arī ziņkārīgajiem velniņiem. Sagatavošanas grupas 
bērni iejutās dažādos tēlos, izspēlējot Alberta Kronenberga

dzejas uzvedumu “Sprunguļmuižā gadatirgus”. Jaunie 
aktieri ļoti meistarīgi iejutās savās lomās, skatītājos iz-
raisot patiesu prieku, smaidus un skaļus aplausus.

 Pēc uzvedumiem bērni kopā ar skolotājām dejoja un 
gāja rotaļās. Noslēgumā visi eglītei pateicās un solīja nā-
kamgad atkal gaidīt ciemos.

Teksts un foto: Agita Peneze, iestādes metodiķe

Arī velniņi ieradušies pateikties eglītei, lai gaidītu ciemos atkal nākamajā gadā

Priekuļu novada 
jaunieši aicināti 
aizpildīt anketu

Novembra beigās Cēsīs notika ES projekta “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde” dalībnieku tikšanās, kurā 
sprieda par projekta norises gaitu. Sarunā piedalījās astoņu 
sadarbības novadu jaunatnes speciālisti un citi interesenti. 
Viens no projekta uzdevumiem ir jauniešu anketēšana, lai 
iegūtu datus par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā. 
Šie dati būs pamats plānošanas dokumenta “Jaunatnes 
politikas stratēģija” izstrādei. Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadā dokumentu plāno izstrādāt 2018. gada pavasarī.

Lai iegūtu nepieciešamos datus, tika izveidota anketa, 
kuras mērķis ir izzināt un izprast jauniešu vajadzības un 
vēlmes. Ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar jauniešu 
viedokli, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvas 
jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Priekuļu novada 
jaunieši tiek aicināti aizpildīt aptauju un sniegt savu vie-
dokli.

Anketa ir anonīma, paredzēta jauniešiem vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati 
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas 
apmēram 15 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē –
http://ej.uz/AnketaJauniesiem

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste 
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Jauno un topošo māmiņu tikšanās Priekuļos

Priekuļos, jauniešu iniciatīvu centrā “RESTe”, janvārī 
tikās novada jaunās un topošās māmiņas. Tikšanās reizēs 
māmiņas iepazinās viena ar otru un dalījās pieredzē, devās 
uz Priekuļu bērnu rotaļu un attīstības centru “Zīļuks” un 
iepazinās ar tā darbību un centra vadītājām. Kopīgi tika 
pārspriestas nākamās tikšanās reizes un domāti nākotnes 
plāni.

Priekuļu novada māmiņu tikšanās mērķis ir saliedēt, 
iedvesmot, iepriecināt un izglītot topošās un jaunās mā-
miņas. Lai tikšanās būtu interesantākas un lietderīgākas, 
plānots aicināt dažādu nozaru speciālistus, lai iegūtu 
jaunas zināšanas un rastu atbildes uz vēl neatbildētiem 
jautājumiem. Tāpat tiks plānoti kopīgi izbraucieni, aktivi-
tātes svaigā gaisā un dažādas radošās darbnīcas. Tikšanās 
notiks 2 reizes mēnesī katras otrās nedēļas trešdienā 
plkst.11:00 Priekuļu jauniešu iniciatīvu centrā “REST[e]” 
(Priekuļos, Cēsu prospektā 1). Tikšanās laiks un vieta 

kādreiz var mainīties. Aicinām sekot aktivitātēm arī jaun-
izveidotajā facebook.com lapā “Priekuļu novada jaunās un 
topošās māmiņas”.

Ja esi jaunā vai topošā māmiņa, droši pievienojies! 
Nākamā tikšanās reize notiks 7. februārī plkst. 11:00 
jauniešu iniciatīvu centrā “RESTe”. Tiksimies ar ģimenes 
psihoterapeiti un psiholoģi Innu Rezgali. Pārrunāsim tādas 
tēmas kā bērniņa vecumposmu īpatnības un emocionālā 
attīstība un mēģināsim rast atbildes uz vēl citiem māmiņām 
interesējošiem jautājumiem.Aicinām māmiņas būt drošām, 
atsaucīgām un pievienoties jauno un topošo māmiņu 
grupiņai! Vairāk informācija pa tālruni: 26605044 (Anna)

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Māmiņas kopā ar mazuļiem pirmajā tikšanās reizē. Foto: Anna Rakule

Sarunas par veselīgu 
uzturu un aerobika 

kopā ar Anitu Baumani
20. janvārī Priekuļu jauniešu iniciatīvu centrs “REST[e]” 

aicināja visus interesentus uz tikšanos ar treneri un topošo 
uztura speciālisti Anitu Baumani un sportiskā, veselīgā un 
apņēmīgā garā iesākt jauno Dzeltenā zemes suņa gadu.

Pirmajā pasākuma daļā Anita Baumane pastāstīja, kas 
ir veselīgs un sabalansēts uzturu un kā ikdienas steigā ne-
aizmirst par to. Kopā tika gatavoti saldie un sāļie smūtiji un 
spiesta svaiga dārzeņu sula. Par veselīgiem un bioloģiski 
audzētiem dārzeņiem sulu spiešanai pasākuma laikā un 
dažādiem zaļajiem dīgstiem gādāja bioloģiskā zemnieku 
saimniecība “Eicēni”. Jauniešu iniciatīvu centrs “REST[e]” 
saka lielu paldies zemniekiem Jānim un Elitai Reinhardiem 
par atsaucību!

Pasākuma otrā daļa tika aizvadīta daudz aktīvākā un 
kustīgākā garā. Visi interesenti tika aicināti pievienoties 
Anitas Baumanes vadītajai aerobikas nodarbībai sportiskas
mūzikas pavadībā. Pasākums norisinājās Priekuļu Saieta 
nama zālē.

Vairāk informācijas par līdzīgiem un arī citiem, ar sportu
un veselīgu uzturu nesaistītiem, Priekuļu jauniešu iniciatīvu 
centra rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm var iepazīties, 
sekojot jauniešu centra “REST[e]” facebook.com lapā – 
REST’e Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Sarunas par veselīgu uzturu un aerobikas nodarbību 
vadīja Anita Baumane

Foto: No A.Baumanes personīgā arhīvaSkolēnus aicina 
piedalīties Ēnu dienā 14. februārī

Ēnu diena ir pasaulē pazīstams un atzīts karjeras iz-
glītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru pār-
stāvjiem, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā 
skolēni ir aicināti apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu 
garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ik-
dienu.

Ēnu diena ir brīnišķīga iespēja jauniešiem plānot un 
domāt par savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību 
starp skolu un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba vidē nākotnē. Ēnotājs jeb 
“ēna” var būt jebkurš 1. – 12.klases (arī profesionālo iz-
glītības iestāžu 1. – 4. kursa) audzēknis, kas Ēnu dienā (14. 
februārī) 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim 
viņa darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz
kļūtu par profesionāli. Ēnojamais var būt ikviens uzņē-

muma, organizācijas vai valsts institūcijas darbinieks, 
kurš uzņem Ēnu un dalās savās profesionālajās zināšanās, 
prasmēs un darba pieredzē. Jaunietim, kurš nolēmis ēnot 
kādu sev interesējošas jomas pārstāvi, līdz 9. februārim 
ir jāpiesaka sava vakance portālā www.enudiena.lv vai 
pašam jāizrāda iniciatīva un jāuzrunā savs vēlamais Ēnu 
devējs.

Rītdienu veido šodienas lēmumi. Aicinām jauniešus būt 
aktīviem un piedalīties Ēnu dienas pasākumā! Tā ir lieliska 
pieredze un iespēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem 
par kādas sev interesējošas jomas pārstāvja darba ikdienu.

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Foto: no portāla www.enudiena.lv arhīva

Trampalīns pārceļas!

Beidzot ilgi gaidītā diena ir klāt! Sestdien, 27.janvārī, 
Mārsnēnu jauniešu centrs “Trampalīns” pārcēlās uz savām 
jaunajām telpām (bijušās Mārsnēnu pagasta Bibliotēkas 
telpās). Jaunieši pulcējās jau plkst. 11.00 un sāka čakli 
strādāt. Nepilnu divu stundu laikā bijā visu sanesuši 
un tad varēja sākties lielā kārtošana. Pēc grūti padarītā 
darba, jaunieši cepa un mielojās ar gardām tostermaizītēm 
un spēlēja dažādas spēles!!! Vēlamies teikt lielu paldies 
Priekuļu novada pašvaldībai par iespēju jauniešiem
darboties savās telpās!!

Teksts un foto: Selga Skrastiņa,
Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja

Pēc labi padarīta darba var atpūsties, uzspēlējot spēles
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Scania Top Team 2017 – 2018 Baltijas finālā latviešiem 
sudraba un bronzas godalgas

20. janvārī Scania Latvia telpās Rīgā risinājās auto-
mehāniķu sacensību Scania Top Team 2017 – 2018 Baltijas 
līmeņa fināls. Tajā piedalījās pa divām komandām no Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas, spēkojoties sešās teorētisku 
un praktisku uzdevumu stacijās. Par sacensību uzvarētāju 
kļuva komanda “Tsentrifuug” no Igaunijas.

25 gadu laikā Scania Top Team no lokāla apmācību 
projekta Zviedrijā izaugušas par starptautisku Scania 
automehāniķu apmācību programmu. Lai padarītu izglīto-
šanos aizraujošāku, tajā iekļauta ne tikai teorētisko un 
praktisko zināšanu pilnveide, bet arī sadarbība komandā un 
spraiga cīņa par komandas uzvaru. Programmas galvenais 
uzdevums ir sagatavot zinošus un prasmīgus profesionāļus, 
kas ikdienā sniedz augstākās kvalitātes pakalpojumus 
Scania servisu centros.

“Scania Top Team radīts, lai iedrošinātu mūsu servisu
darbiniekus tiekties pēc izcilības un stiprināt viņu zināšanas 
par Scania produktiem un vienotā standarta darba metodēm.
Turklāt šī ir iespēja padarīt redzamus tos cilvēkus, kas 
ikdienā godprātīgi pilda savus pienākumus, nodrošinot 
teicamu servisu mūsu klientu automašīnām. Scania Top 
Team ļauj tiem iemirdzēties un saņemt atzinību, ko tie 
nenoliedzami ir pelnījuši,” stāsta Scania Baltijas biznesa 
vienības vadītājs Janno Karu.

Jau otro reizi līdztekus Baltijas komandu finālam risi-
nājās studentu sacensības, kurās zināšanas un meistarību 
pārbaudīja Kandavas, Jelgavas, Priekuļu un Cīravas tehni-
kumu komandas. Scania Latvia personāla vadītāja Laila 
Pērkone atzīmē: “Scania Top Team studentu sacensības 
ir lieliska iespēja jauniešiem parādīt Scania Latvia kā pie-
vilcīgu darba vietu, iedibināt ciešākas attiecības ar mācību 
iestādēm, kas sagatavo mums nepieciešamos jaunos 
speciālistus, kā arī nolūkot spējīgākos tālākai sadarbībai. 
Tādēļ pateicamies gan studentiem, gan pedagogiem par 
atsaucību un degsmi uzdevumu veikšanā!”

Uzvaras laurus sīvā sešu komandu konkurencē šoreiz 
plūca kaimiņi igauņi, taču pārējais goda pjedestāls tika 
abām Latvijas komandām, ko veidoja pieredzējušie Rīgas 
servisa centra automehāniķi. Studentu sacensību uzvarē-
tāju no otrās vietas šķīra vien 1 punkts, taču veiksme bija 
Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas terito-
riālās struktūrvienības komandas pusē. 2. vietu izcīnīja 
Priekuļu Tehnikums, savukārt trešo – Jelgavas Tehnikuma
studenti.

Par galveno Scania Top Team 2017-2018 balvu šogad 
cīnās vairāk nekā 8000 dalībnieku no 70 valstīm. Arī 
katras Baltijas valsts labākā komanda dosies uz reģionālo 
Eiropas finālu, lai veiksmes gadījumā izcīnītu sev vietu 
pasaules finālā, kas 2018. gada decembrī risināsies Scania
dzimtenē Soderteljē, Zviedrijā.

Scania ir pasaulē vadošais transportēšanas risinājumu 
uzņēmums. Kopā ar mūsu partneriem un klientiem mēs 
mainām nozari pretī ilgtspējīgai transportēšanai. 2016. gadā
Scania piegādāja 73100 kravas automobiļus, 8300 auto-
busus, kā arī 7800 rūpnieciskos un kuģu motorus. Tīrie
pārdošanas ienākumi bija gandrīz 104 miljardi SEK, no 
kuriem aptuveni 20% tika gūti pakalpojumu sniegšanas sfērā.

Scania ir dibināts 1891. gadā, šobrīd tas darbojas 
vairāk nekā 100 valstīs un nodarbina 46 000 cilvēku. 
Izpētes un izstrādes darbs tiek veikts Zviedrijā, ar 
filiālēm Brazīlijā un Indijā. Ražošana notiek Eiropā, 
Dienvidamerikā un Āzijā, bet Āfrikā, Āzijā un Eirāzijā 
atrodas reģionālie ražošanas centri. Scania ir daļa no 
Volkswagen Truck & Bus GmbH.

Papildu informācija:
Anita Sukure,

Scania Latvia mārketinga speciāliste 
E-pasts: anita.sukure@scania.lv, GSM: 22842860

No kreisās puses: auto diagnostikas pasniedzējs Andris Tilaks, audzēkņi Salvis Grigulis un Normunds Kampe, 
Scania Latvia mācību centra vadītājs Andris Ādamsons. Foto: Scania Latvia

Jaunā gada ieskaņas Jāņmuižas bērnudārzā
Jaunā gada sākumā Jāņmuižas bērnudārzā notika pa-

sākums “Atvadas no Ziemassvētku eglītes”. Šo tradīciju 
mēs turpinām jau vairākus gadus. Ir mazliet skumīgi, jo 
svētki beigušies. 

Izrotātajā zālē sanāca visa bērnudārza saime, lai no-
skatītos vecākās grupas bērnu uzvedumu par nerātnajiem, 
bet arī ziņkārīgajiem velniņiem. Sagatavošanas grupas 
bērni iejutās dažādos tēlos, izspēlējot Alberta Kronenberga

dzejas uzvedumu “Sprunguļmuižā gadatirgus”. Jaunie 
aktieri ļoti meistarīgi iejutās savās lomās, skatītājos iz-
raisot patiesu prieku, smaidus un skaļus aplausus.

 Pēc uzvedumiem bērni kopā ar skolotājām dejoja un 
gāja rotaļās. Noslēgumā visi eglītei pateicās un solīja nā-
kamgad atkal gaidīt ciemos.

Teksts un foto: Agita Peneze, iestādes metodiķe

Arī velniņi ieradušies pateikties eglītei, lai gaidītu ciemos atkal nākamajā gadā

Priekuļu novada 
jaunieši aicināti 
aizpildīt anketu

Novembra beigās Cēsīs notika ES projekta “Jaunatnes 
politikas stratēģijas izstrāde” dalībnieku tikšanās, kurā 
sprieda par projekta norises gaitu. Sarunā piedalījās astoņu 
sadarbības novadu jaunatnes speciālisti un citi interesenti. 
Viens no projekta uzdevumiem ir jauniešu anketēšana, lai 
iegūtu datus par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā. 
Šie dati būs pamats plānošanas dokumenta “Jaunatnes 
politikas stratēģija” izstrādei. Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
novadā dokumentu plāno izstrādāt 2018. gada pavasarī.

Lai iegūtu nepieciešamos datus, tika izveidota anketa, 
kuras mērķis ir izzināt un izprast jauniešu vajadzības un 
vēlmes. Ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar jauniešu 
viedokli, kas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums kvalitatīvas 
jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei. Priekuļu novada 
jaunieši tiek aicināti aizpildīt aptauju un sniegt savu vie-
dokli.

Anketa ir anonīma, paredzēta jauniešiem vecumā no 
13 līdz 25 gadiem, un anketēšanas rezultātā iegūtie dati 
tiks izmantoti tikai apkopotā veidā jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrādei. Anketas aizpildīšanai nepieciešamas 
apmēram 15 minūtes.

Anketa atrodama interneta saitē –
http://ej.uz/AnketaJauniesiem

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste 
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Jauno un topošo māmiņu tikšanās Priekuļos

Priekuļos, jauniešu iniciatīvu centrā “RESTe”, janvārī 
tikās novada jaunās un topošās māmiņas. Tikšanās reizēs 
māmiņas iepazinās viena ar otru un dalījās pieredzē, devās 
uz Priekuļu bērnu rotaļu un attīstības centru “Zīļuks” un 
iepazinās ar tā darbību un centra vadītājām. Kopīgi tika 
pārspriestas nākamās tikšanās reizes un domāti nākotnes 
plāni.

Priekuļu novada māmiņu tikšanās mērķis ir saliedēt, 
iedvesmot, iepriecināt un izglītot topošās un jaunās mā-
miņas. Lai tikšanās būtu interesantākas un lietderīgākas, 
plānots aicināt dažādu nozaru speciālistus, lai iegūtu 
jaunas zināšanas un rastu atbildes uz vēl neatbildētiem 
jautājumiem. Tāpat tiks plānoti kopīgi izbraucieni, aktivi-
tātes svaigā gaisā un dažādas radošās darbnīcas. Tikšanās 
notiks 2 reizes mēnesī katras otrās nedēļas trešdienā 
plkst.11:00 Priekuļu jauniešu iniciatīvu centrā “REST[e]” 
(Priekuļos, Cēsu prospektā 1). Tikšanās laiks un vieta 

kādreiz var mainīties. Aicinām sekot aktivitātēm arī jaun-
izveidotajā facebook.com lapā “Priekuļu novada jaunās un 
topošās māmiņas”.

Ja esi jaunā vai topošā māmiņa, droši pievienojies! 
Nākamā tikšanās reize notiks 7. februārī plkst. 11:00 
jauniešu iniciatīvu centrā “RESTe”. Tiksimies ar ģimenes 
psihoterapeiti un psiholoģi Innu Rezgali. Pārrunāsim tādas 
tēmas kā bērniņa vecumposmu īpatnības un emocionālā 
attīstība un mēģināsim rast atbildes uz vēl citiem māmiņām 
interesējošiem jautājumiem.Aicinām māmiņas būt drošām, 
atsaucīgām un pievienoties jauno un topošo māmiņu 
grupiņai! Vairāk informācija pa tālruni: 26605044 (Anna)

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Māmiņas kopā ar mazuļiem pirmajā tikšanās reizē. Foto: Anna Rakule

Sarunas par veselīgu 
uzturu un aerobika 

kopā ar Anitu Baumani
20. janvārī Priekuļu jauniešu iniciatīvu centrs “REST[e]” 

aicināja visus interesentus uz tikšanos ar treneri un topošo 
uztura speciālisti Anitu Baumani un sportiskā, veselīgā un 
apņēmīgā garā iesākt jauno Dzeltenā zemes suņa gadu.

Pirmajā pasākuma daļā Anita Baumane pastāstīja, kas 
ir veselīgs un sabalansēts uzturu un kā ikdienas steigā ne-
aizmirst par to. Kopā tika gatavoti saldie un sāļie smūtiji un 
spiesta svaiga dārzeņu sula. Par veselīgiem un bioloģiski 
audzētiem dārzeņiem sulu spiešanai pasākuma laikā un 
dažādiem zaļajiem dīgstiem gādāja bioloģiskā zemnieku 
saimniecība “Eicēni”. Jauniešu iniciatīvu centrs “REST[e]” 
saka lielu paldies zemniekiem Jānim un Elitai Reinhardiem 
par atsaucību!

Pasākuma otrā daļa tika aizvadīta daudz aktīvākā un 
kustīgākā garā. Visi interesenti tika aicināti pievienoties 
Anitas Baumanes vadītajai aerobikas nodarbībai sportiskas
mūzikas pavadībā. Pasākums norisinājās Priekuļu Saieta 
nama zālē.

Vairāk informācijas par līdzīgiem un arī citiem, ar sportu
un veselīgu uzturu nesaistītiem, Priekuļu jauniešu iniciatīvu 
centra rīkotajiem pasākumiem un aktivitātēm var iepazīties, 
sekojot jauniešu centra “REST[e]” facebook.com lapā – 
REST’e Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centrs.

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Sarunas par veselīgu uzturu un aerobikas nodarbību 
vadīja Anita Baumane

Foto: No A.Baumanes personīgā arhīvaSkolēnus aicina 
piedalīties Ēnu dienā 14. februārī

Ēnu diena ir pasaulē pazīstams un atzīts karjeras iz-
glītības pasākums 1.-12. klašu skolēniem, kura mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru pār-
stāvjiem, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju 
un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā 
skolēni ir aicināti apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu 
garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ik-
dienu.

Ēnu diena ir brīnišķīga iespēja jauniešiem plānot un 
domāt par savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību 
starp skolu un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu 
integrāciju sabiedrībā un darba vidē nākotnē. Ēnotājs jeb 
“ēna” var būt jebkurš 1. – 12.klases (arī profesionālo iz-
glītības iestāžu 1. – 4. kursa) audzēknis, kas Ēnu dienā (14. 
februārī) 4 – 6 stundas seko izvēlētās profesijas pārstāvim 
viņa darba gaitās un izzina, kas nepieciešams, lai pats reiz
kļūtu par profesionāli. Ēnojamais var būt ikviens uzņē-

muma, organizācijas vai valsts institūcijas darbinieks, 
kurš uzņem Ēnu un dalās savās profesionālajās zināšanās, 
prasmēs un darba pieredzē. Jaunietim, kurš nolēmis ēnot 
kādu sev interesējošas jomas pārstāvi, līdz 9. februārim 
ir jāpiesaka sava vakance portālā www.enudiena.lv vai 
pašam jāizrāda iniciatīva un jāuzrunā savs vēlamais Ēnu 
devējs.

Rītdienu veido šodienas lēmumi. Aicinām jauniešus būt 
aktīviem un piedalīties Ēnu dienas pasākumā! Tā ir lieliska 
pieredze un iespēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem 
par kādas sev interesējošas jomas pārstāvja darba ikdienu.

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

Foto: no portāla www.enudiena.lv arhīva

Trampalīns pārceļas!

Beidzot ilgi gaidītā diena ir klāt! Sestdien, 27.janvārī, 
Mārsnēnu jauniešu centrs “Trampalīns” pārcēlās uz savām 
jaunajām telpām (bijušās Mārsnēnu pagasta Bibliotēkas 
telpās). Jaunieši pulcējās jau plkst. 11.00 un sāka čakli 
strādāt. Nepilnu divu stundu laikā bijā visu sanesuši 
un tad varēja sākties lielā kārtošana. Pēc grūti padarītā 
darba, jaunieši cepa un mielojās ar gardām tostermaizītēm 
un spēlēja dažādas spēles!!! Vēlamies teikt lielu paldies 
Priekuļu novada pašvaldībai par iespēju jauniešiem
darboties savās telpās!!

Teksts un foto: Selga Skrastiņa,
Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja

Pēc labi padarīta darba var atpūsties, uzspēlējot spēles
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Samazinātais PVN – ikdienas 
uzturā vairāk Latvijā audzētos 

augļus, ogas un dārzeņus
Cienījamie Priekuļu novada iedzīvotāji!
Rit pirmais mēnesis, kopš spēkā stājusies samazinātā 5% PVN likme Latvijai raks-

turīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Esmu gandarīts, ka Zemkopības ministrija to 
izcīnīja.

Man kā Zemkopības ministrijas darba grupas par PVN samazināšanu pārtikai vadītājam 
nereti uzdots jautājums – kāda jēga samazināt PVN Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem, 
ja samazinātā nodokļa likme attieksies arī uz citās valstīs audzētajiem. Samazinātajai PVN
likmei nozīme ir liela, it īpaši Latvijas reģionu cilvēkiem, un tālāk es to paskaidrošu.

Pirmkārt, 5% PVN likme paaugstina Latvijas augļu, ogu un dārzeņu  audzētāju, tātad 
zemnieku konkurētspēju Latvijas tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tirgus apstākļos 
mums jādara viss, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un viņu ģimenes.

Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk – līdz ar PVN samazināšanu kopš 1. janvāra veikalos 
ir samazinājušās augļu, ogu un dārzeņu cenas, kas noteikti dod iespēju palielināt Latvijā 
audzēto augļu, ogu un dārzeņu patēriņu, jo palielinās iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos uzsvērt, 
ka viens no PVN 5% likmes svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas mērķiem 
bija padarīt patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus. 
Nevienam nav noslēpums, ka arvien vairāk cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, ja cena atļauj, 
savā izvēlē dod priekšroku Latvijā audzētajai un ražotajai pārtikai.

Treškārt, samazinātā PVN likme augļiem, ogām un dārzeņiem samazinās pārtikas 
nelegālās tirdzniecības apjomus un citas krāpnieciskas darbības pārtikas tirdzniecībā, 
samazinot negodīgo konkurenci un stiprinot mūsu augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.

Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka 2017. gada 19. oktobrī Latvijas Pārtikas tirgotāju aso-
ciācija un Latvijas Tirgotāju asociācija ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju 
parakstīja Sadarbības dokumentu, kurā tirgotāji apņēmās godīgi piemērot samazināto PVN 
likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem mazumtirdzniecības veikalos. Es ceru, ka 
Latvijas tirgotāji, sevišķi lielie mazumtirdzniecības tīkli, šo vienošanos godprātīgi ievēros, 
nevis, pamatojoties uz dažādiem “objektīviem ekonomiskiem faktoriem”, cenas augļiem, 
ogām un dārzeņiem pacels, lai samazinātā PVN likmes starpība iegultu viņu peļņas 
maciņos. Zemkopības ministrija sekos līdzi samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām 
un dārzeņiem ietekmei uz valsts budžetu, lauksaimniecību un cenām mazumtirdzniecībā. 
Ja piepildīsies optimistiskākās prognozes, mēs turpināsim darbu pie iespējamās PVN 
samazināšanas citām pārtikas produktu grupām. Strādāsim visi kopā, lai veikalu plauktos, 
skolās un bērnudārzos būtu aizvien vairāk Latvijā audzēti augļi, ogas un dārzeņi. Tikai tā 
mēs varam pierādīt, ka, arī samazinot nodokļus, ieguvēji var būt visi Latvijas iedzīvotāji.

Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs

“Tūgadiņš” ieskandina jauno 
Dzeltenā zemes suņa gadu

19.janvārī Priekuļu kultūras
namā ar atraktīvu koncertu 
“Kopā jautri uzdancot” tika 
ieskandināts jaunais gads. 
Pie pašmāju deju kolektīva 
“Tūgadiņš” viesojās draugu 
deju kolektīvi: “Teiksmiņa” no 
Rīgas un “Spolītes” no Ikšķiles. 
Koncerts bija piesātināts ar 
pozitīvām emocijām un atrak-
tīvām spēlēm.

Kas tad sunim ir jādara, lai 
gads būtu veiksmīgs – jārok, 
jārej, jāluncina aste un jāklausa 
savs saimnieks. Šajā vakarā 
iejusties suņa ādā bija aicināts ikviens koncerta apmeklētājs. Dancotāji sacentās ne tikai 
dejotprasmē, bet pastalu siešanā, veidoja deju mēmos šovus. Kolektīvu vadītāji – Mārtiņš 
Jurciņš, Inga Pulmane, Gundega Spūle un Uldis Blīgzna, kā jau suņa gadā pienākas, norēja 
savu tautas dziesmu, ko visiem nācās atminēt. Aktīvā rosīšanās saliedēja visu kolektīvu 
dejotājus, un to pozitīvās emocijas vienaldzīgu neatstāja nevienu. Lai tikpat jautrs ir viss 
Dzeltenā zemes suņa gads!

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Ar dejām ieskandina jauno gadu. 
Foto: Priekuļu kultūras nama arhīvs

Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atgādina, 
ka pēc 2018. gada 1.janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas
un noslēgtas tikai elektroniski. Lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pa-
balstu, ir nepieciešams iesniegums.

Iesniegumu par slimības pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) 
var iesniegt:

1. elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, iesniegumā atzīmējot konkrēto
darbnespējas lapu vai, ja tiek izmantots e-paraksts, aizpildot veidlapu, kas ir pieejama 
www.vsaa.lv, un nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.lv.

2. Rakstiski papīra formā: personīgi valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros 
(Priekuļos tas atrodas pašvaldības ēkā, Cēsu prospektā5) vai jebkurā VSAA terito-
riālajā nodaļā vai sūtot pa pastu uz VSAA.
Izvēloties iesniegumu rakstīt papīra formā, tajā obligāti būs jānorāda e-darb-

nespējas lapas numurs un izsniegšanas datums, ko pie e-darbnespējas lapas no-
slēgšanas nepieciešams noskaidrot pie ārsta. Iesniegumā jānorāda arī konta numurs, 
uz kuru vēlaties saņemt maksājumu.

Ar VSAA lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
var iepazīties atbilstoši iesniegumā norādītajam 
lēmuma saņemšanas veidam – klātienē, pa pastu 
vai www.latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta”.

Ieva Fogele, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurš ir kurš?

27. janvārī Priekuļu kultūras namā dimdēja deju soļi. Deju kolektīvs “Miķelis” pie 
sevis ciemos bija uzaicinājis dejotājus no Apes, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Rīgas, Līgatnes, 
Mūrmuižas, Vecpiebalgas un Paņevežiem. Koncerts bija lieliska dejas, tautastērpu un 
cilvēcīgu attiecību buķete. Priekšnesumus ar dažādām atraktivitātēm lieliski savija 
pasākuma vadītājs Jānis Gabrāns. Kā jau televīzijas spēlē “Kurš ir kurš”, tika daudz 
minēts. Bija jāatpazīst gan vadītāju bērnības foto, gan dažādu dziesmu un deju svētku 
norise, gan Latvijas daba, gan deju virsvadītāju acu skatiens. Pati atraktīvākā daļa, pro-
tams, notika pēc koncerta, kad tika sumināts šī pasākuma lielākais “vaininieks” Māris 
Brasliņš, kuram šomēnes apritēja 60 gadi.

Tik saliedētu dejotāju kori un sirsnīgu deju parodiju priekšnesumu, ko bija sagatavojis 
“Miķelis” ar draugiem, klātesošie vēl nebija piedzīvojuši. Daudz sirsnīgu vārdu, patiesas 
emocijas un gaviles, tikai vēlreiz pierādīja – Māri, tu esi mūsu deju saimes Labākais 
draugs!

Inga Cipe, Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Ar dejām nosvinēta DK “Miķelis” vadītāja Māra Brasliņa 60. dzimšanas diena

Kā pieprasīt VSAA pabalstu, ja ir e-darbnespējas lapa
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols Nr.13, p.17

Saistošie noteikumi Nr. 11/2017
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Priekuļu novadā”

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta otro daļu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Priekuļu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izs-
niedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otrās 
daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk 
– komersants), kuras Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 
ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā 
esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos 
dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai 
valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai 
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alko-
holisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā (turpmāk – atļauja) 
tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne 
ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.
3. Atļauju izsniedz Priekuļu novada dome, atļaujā norādāmas 
šādas ziņas: komersanta nosaukums, juridiskā adrese, komer-
santa reģistrācijas numurs, ražošanas vieta, ražošanas veids un 
atļaujas derīguma termiņš. (Atļauja pielikumā)

II. ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4. Atļaujas saņemšanai komersants Priekuļu novada pašvaldībā 
personīgi vai elektroniski e-pastā: dome@priekulunovads.lv, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu no-
formēšanu, iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi komersanta 
atbildīgā amatpersona un kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numuru, juridisko adresi, kontakttālruni un e-pasta adresi;
4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu 
(litros) un absolūtā alkohola daudzumu (litros);
4.3. ražošanas vietu (adresi);
4.4. laika periodu uz kādu izsniegt atļauju.
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus 
dokumentus:
5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša 
dokumenta kopiju, ja īpašuma tiesības nav ierakstītas zemes-
grāmatā;
5.2. dokumentu, kas apliecina, ka ražošanas vieta ir piemērota 
pārtikas ražošanai – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas vai 
akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju;
5.3. atkritumu apsaimniekošanas līguma kopiju.
6. Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem, Būvvaldes 
sniegto atzinumu un no publiskiem reģistriem saņemto informā-
ciju izskata dome un Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt atļauju.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos
dokumentus;
7.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota vai neatbilst 
tās izmantošanas mērķim, atbilstoši noteikumu 6.punktā snieg-
tajam Būvvaldes atzinumam;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
7.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras, sociālās aprūpes un 
ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro 
formējumu ēkās un teritorijā;
7.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
7.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski ap-
draud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
7.6.komersants nav reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā.

III. ATĻAUJAS ANULĒŠANA
8. Dome ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju, ja:
8.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas vai neatbilst 
to izmantošanas mērķim;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski 
apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
8.4. izbeigta ražošana atļaujā norādītajā vietā.
9. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas anulēšanu 
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E. Stapulone 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrajā daļā ir noteikts pašvaldības pienākums izdot saistošos 
noteikumus, kuros nosakāma kārtība, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt atļauju 
vīna, raudzētu dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības
teritorijā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka 
vienotu kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā. 
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otro daļu mazā alkoholisko dzērienu darītava 
ir komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) ap-
stiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, 
lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas 
izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un 
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru 
kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.
Pārējo alkoholisko dzērienu un starpproduktu uzskaitījums ir dots likuma “Par akcīzes nodokli”
3.panta piektajā un sestajā daļā, un tie ir – spirts, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri, dažādi vīni, 
vermuti, sidri.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu 
saimniecisko darbību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā mazā alkoholisko dzērienu darītava Priekuļu novada pašvaldībā  
iesniedz iesniegumu, pievienojot dokumentus. 
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti Priekuļu novada pašvaldības  
mājas lapā www.priekuli.lv un pašvaldības izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības domes 
2017.gada 23.novembra sēdē, protokols Nr.13, p.19

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.6
Saistošie noteikumi Nr.13/2017

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 
2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3

 “PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ 
AR BĒRNA PIEDZIMŠANU””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 
Saistošajos noteikumos Nr.3 “PAR VIENREIZĒJU PABALSTU 
ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU” šādus 
grozījumus:
1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par katru Priekuļu novadā 
dzīvesvietu pirmreizēji deklarētu jaundzimušo ir bērna vecākiem, 
izņemot personām, kurām izsniegta termiņuzturēšanās atļauja 
ja vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarējis pamata dzīves-
vietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts 
sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.”
1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro.”
1.3. papildināt ar  41.punktu šādā redakcijā: 
“41. Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam dzimšanas apliecībā ir 
uzrādīts tikai viens vecāks) deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 
12 mēnešus ir Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā (tas ir 
200,00 euro).”
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļa    Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums.

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu personu loku, kurām ir tiesības saņemt 
vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalsta apmēru.  

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu, 
pabalsta apmēru diferencējot pēc vecāku nodzīvotā laika Priekuļu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteikts, ka pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 
EUR 100, un EUR 200, ja abi bērna vecāki vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas 
ir deklarējuši savu dzīves vietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta nebūtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Saistošie noteikumi izdoti ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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Samazinātais PVN – ikdienas 
uzturā vairāk Latvijā audzētos 

augļus, ogas un dārzeņus
Cienījamie Priekuļu novada iedzīvotāji!
Rit pirmais mēnesis, kopš spēkā stājusies samazinātā 5% PVN likme Latvijai raks-

turīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Esmu gandarīts, ka Zemkopības ministrija to 
izcīnīja.

Man kā Zemkopības ministrijas darba grupas par PVN samazināšanu pārtikai vadītājam 
nereti uzdots jautājums – kāda jēga samazināt PVN Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem, 
ja samazinātā nodokļa likme attieksies arī uz citās valstīs audzētajiem. Samazinātajai PVN
likmei nozīme ir liela, it īpaši Latvijas reģionu cilvēkiem, un tālāk es to paskaidrošu.

Pirmkārt, 5% PVN likme paaugstina Latvijas augļu, ogu un dārzeņu  audzētāju, tātad 
zemnieku konkurētspēju Latvijas tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tirgus apstākļos 
mums jādara viss, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un viņu ģimenes.

Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk – līdz ar PVN samazināšanu kopš 1. janvāra veikalos 
ir samazinājušās augļu, ogu un dārzeņu cenas, kas noteikti dod iespēju palielināt Latvijā 
audzēto augļu, ogu un dārzeņu patēriņu, jo palielinās iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos uzsvērt, 
ka viens no PVN 5% likmes svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas mērķiem 
bija padarīt patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus. 
Nevienam nav noslēpums, ka arvien vairāk cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, ja cena atļauj, 
savā izvēlē dod priekšroku Latvijā audzētajai un ražotajai pārtikai.

Treškārt, samazinātā PVN likme augļiem, ogām un dārzeņiem samazinās pārtikas 
nelegālās tirdzniecības apjomus un citas krāpnieciskas darbības pārtikas tirdzniecībā, 
samazinot negodīgo konkurenci un stiprinot mūsu augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.

Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka 2017. gada 19. oktobrī Latvijas Pārtikas tirgotāju aso-
ciācija un Latvijas Tirgotāju asociācija ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju 
parakstīja Sadarbības dokumentu, kurā tirgotāji apņēmās godīgi piemērot samazināto PVN 
likmi svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem mazumtirdzniecības veikalos. Es ceru, ka 
Latvijas tirgotāji, sevišķi lielie mazumtirdzniecības tīkli, šo vienošanos godprātīgi ievēros, 
nevis, pamatojoties uz dažādiem “objektīviem ekonomiskiem faktoriem”, cenas augļiem, 
ogām un dārzeņiem pacels, lai samazinātā PVN likmes starpība iegultu viņu peļņas 
maciņos. Zemkopības ministrija sekos līdzi samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām 
un dārzeņiem ietekmei uz valsts budžetu, lauksaimniecību un cenām mazumtirdzniecībā. 
Ja piepildīsies optimistiskākās prognozes, mēs turpināsim darbu pie iespējamās PVN 
samazināšanas citām pārtikas produktu grupām. Strādāsim visi kopā, lai veikalu plauktos, 
skolās un bērnudārzos būtu aizvien vairāk Latvijā audzēti augļi, ogas un dārzeņi. Tikai tā 
mēs varam pierādīt, ka, arī samazinot nodokļus, ieguvēji var būt visi Latvijas iedzīvotāji.

Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs

“Tūgadiņš” ieskandina jauno 
Dzeltenā zemes suņa gadu

19.janvārī Priekuļu kultūras
namā ar atraktīvu koncertu 
“Kopā jautri uzdancot” tika 
ieskandināts jaunais gads. 
Pie pašmāju deju kolektīva 
“Tūgadiņš” viesojās draugu 
deju kolektīvi: “Teiksmiņa” no 
Rīgas un “Spolītes” no Ikšķiles. 
Koncerts bija piesātināts ar 
pozitīvām emocijām un atrak-
tīvām spēlēm.

Kas tad sunim ir jādara, lai 
gads būtu veiksmīgs – jārok, 
jārej, jāluncina aste un jāklausa 
savs saimnieks. Šajā vakarā 
iejusties suņa ādā bija aicināts ikviens koncerta apmeklētājs. Dancotāji sacentās ne tikai 
dejotprasmē, bet pastalu siešanā, veidoja deju mēmos šovus. Kolektīvu vadītāji – Mārtiņš 
Jurciņš, Inga Pulmane, Gundega Spūle un Uldis Blīgzna, kā jau suņa gadā pienākas, norēja 
savu tautas dziesmu, ko visiem nācās atminēt. Aktīvā rosīšanās saliedēja visu kolektīvu 
dejotājus, un to pozitīvās emocijas vienaldzīgu neatstāja nevienu. Lai tikpat jautrs ir viss 
Dzeltenā zemes suņa gads!

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Ar dejām ieskandina jauno gadu. 
Foto: Priekuļu kultūras nama arhīvs

Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs atgādina, 
ka pēc 2018. gada 1.janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas
un noslēgtas tikai elektroniski. Lai pieprasītu VSAA slimības vai maternitātes pa-
balstu, ir nepieciešams iesniegums.

Iesniegumu par slimības pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) 
var iesniegt:

1. elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, iesniegumā atzīmējot konkrēto
darbnespējas lapu vai, ja tiek izmantots e-paraksts, aizpildot veidlapu, kas ir pieejama 
www.vsaa.lv, un nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.lv.

2. Rakstiski papīra formā: personīgi valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centros 
(Priekuļos tas atrodas pašvaldības ēkā, Cēsu prospektā5) vai jebkurā VSAA terito-
riālajā nodaļā vai sūtot pa pastu uz VSAA.
Izvēloties iesniegumu rakstīt papīra formā, tajā obligāti būs jānorāda e-darb-

nespējas lapas numurs un izsniegšanas datums, ko pie e-darbnespējas lapas no-
slēgšanas nepieciešams noskaidrot pie ārsta. Iesniegumā jānorāda arī konta numurs, 
uz kuru vēlaties saņemt maksājumu.

Ar VSAA lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
var iepazīties atbilstoši iesniegumā norādītajam 
lēmuma saņemšanas veidam – klātienē, pa pastu 
vai www.latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta”.

Ieva Fogele, 
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kurš ir kurš?

27. janvārī Priekuļu kultūras namā dimdēja deju soļi. Deju kolektīvs “Miķelis” pie 
sevis ciemos bija uzaicinājis dejotājus no Apes, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Rīgas, Līgatnes, 
Mūrmuižas, Vecpiebalgas un Paņevežiem. Koncerts bija lieliska dejas, tautastērpu un 
cilvēcīgu attiecību buķete. Priekšnesumus ar dažādām atraktivitātēm lieliski savija 
pasākuma vadītājs Jānis Gabrāns. Kā jau televīzijas spēlē “Kurš ir kurš”, tika daudz 
minēts. Bija jāatpazīst gan vadītāju bērnības foto, gan dažādu dziesmu un deju svētku 
norise, gan Latvijas daba, gan deju virsvadītāju acu skatiens. Pati atraktīvākā daļa, pro-
tams, notika pēc koncerta, kad tika sumināts šī pasākuma lielākais “vaininieks” Māris 
Brasliņš, kuram šomēnes apritēja 60 gadi.

Tik saliedētu dejotāju kori un sirsnīgu deju parodiju priekšnesumu, ko bija sagatavojis 
“Miķelis” ar draugiem, klātesošie vēl nebija piedzīvojuši. Daudz sirsnīgu vārdu, patiesas 
emocijas un gaviles, tikai vēlreiz pierādīja – Māri, tu esi mūsu deju saimes Labākais 
draugs!

Inga Cipe, Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Ar dejām nosvinēta DK “Miķelis” vadītāja Māra Brasliņa 60. dzimšanas diena

Kā pieprasīt VSAA pabalstu, ja ir e-darbnespējas lapa
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols Nr.13, p.17

Saistošie noteikumi Nr. 11/2017
“Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu 
ražošanai Priekuļu novadā”

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma
8.panta otro daļu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Priekuļu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izs-
niedz atļauju Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otrās 
daļas izpratnē mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (turpmāk 
– komersants), kuras Priekuļu novada administratīvajā teritorijā 
ražo vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā 
esošais spirts ir tikai raudzētas izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos 
dzērienus (turpmāk – alkoholiskie dzērieni) no savā īpašumā vai 
valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai 
savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alko-
holisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā (turpmāk – atļauja) 
tiek izsniegta bez maksas, uz komersanta pieprasīto laiku, bet ne 
ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.
3. Atļauju izsniedz Priekuļu novada dome, atļaujā norādāmas 
šādas ziņas: komersanta nosaukums, juridiskā adrese, komer-
santa reģistrācijas numurs, ražošanas vieta, ražošanas veids un 
atļaujas derīguma termiņš. (Atļauja pielikumā)

II. ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4. Atļaujas saņemšanai komersants Priekuļu novada pašvaldībā 
personīgi vai elektroniski e-pastā: dome@priekulunovads.lv, 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu no-
formēšanu, iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi komersanta 
atbildīgā amatpersona un kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas 
numuru, juridisko adresi, kontakttālruni un e-pasta adresi;
4.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu 
(litros) un absolūtā alkohola daudzumu (litros);
4.3. ražošanas vietu (adresi);
4.4. laika periodu uz kādu izsniegt atļauju.
5. Noteikumu 4.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus 
dokumentus:
5.1. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša 
dokumenta kopiju, ja īpašuma tiesības nav ierakstītas zemes-
grāmatā;
5.2. dokumentu, kas apliecina, ka ražošanas vieta ir piemērota 
pārtikas ražošanai – būves kadastrālās uzmērīšanas lietas vai 
akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju;
5.3. atkritumu apsaimniekošanas līguma kopiju.
6. Iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem, Būvvaldes 
sniegto atzinumu un no publiskiem reģistriem saņemto informā-
ciju izskata dome un Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu 
izsniegt atļauju.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4. un 5.punktā minētos
dokumentus;
7.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota vai neatbilst 
tās izmantošanas mērķim, atbilstoši noteikumu 6.punktā snieg-
tajam Būvvaldes atzinumam;

7.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
7.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras, sociālās aprūpes un 
ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro 
formējumu ēkās un teritorijā;
7.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā.
7.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski ap-
draud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
7.6.komersants nav reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā.

III. ATĻAUJAS ANULĒŠANA
8. Dome ir tiesīga anulēt izsniegto atļauju, ja:
8.1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas vai neatbilst 
to izmantošanas mērķim;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski 
apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību;
8.4. izbeigta ražošana atļaujā norādītajā vietā.
9. Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju vai atļaujas anulēšanu 
var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas vietējā laikrakstā.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E. Stapulone 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.11/2017 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 
raudzēto dzērienu, starpproduktu vai alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta otrajā daļā ir noteikts pašvaldības pienākums izdot saistošos 
noteikumus, kuros nosakāma kārtība, kādā mazā alkoholisko dzērienu darītava ir tiesīga saņemt atļauju 
vīna, raudzētu dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības
teritorijā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu 
vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka 
vienotu kārtību, kādā mazajām alkoholisko dzērienu darītavām tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Priekuļu novadā. 
Saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 1.panta otro daļu mazā alkoholisko dzērienu darītava 
ir komersants, kuram ir tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt speciālo atļauju (licenci) ap-
stiprināta noliktavas turētāja darbībai un atvieglojumus akcīzes nodokļa nodrošinājuma reģistrēšanai, 
lai ražotu vīnu, raudzētos dzērienus, starpproduktus, kuru sastāvā esošais spirts ir tikai raudzētas 
izcelsmes, vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un 
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos 
alkoholiskos dzērienus), turklāt nodrošinot, ka:
1) saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā;
2) absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 1000 litru 
kalendāra gadā;
3) saražotais starpproduktu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā.
Pārējo alkoholisko dzērienu un starpproduktu uzskaitījums ir dots likuma “Par akcīzes nodokli”
3.panta piektajā un sestajā daļā, un tie ir – spirts, stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri, dažādi vīni, 
vermuti, sidri.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

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

Saistošie noteikumi ļauj mazajām alkoholisko dzērienu darītavām saņemt atļauju vīna, raudzēto 
dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai, tādējādi arī veikt attiecīgu 
saimniecisko darbību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā mazā alkoholisko dzērienu darītava Priekuļu novada pašvaldībā  
iesniedz iesniegumu, pievienojot dokumentus. 
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas tiks publicēti Priekuļu novada pašvaldības  
mājas lapā www.priekuli.lv un pašvaldības izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības domes 
2017.gada 23.novembra sēdē, protokols Nr.13, p.19

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.6
Saistošie noteikumi Nr.13/2017

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 
2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.3

 “PAR VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ 
AR BĒRNA PIEDZIMŠANU””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 26.janvāra 
Saistošajos noteikumos Nr.3 “PAR VIENREIZĒJU PABALSTU 
ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU” šādus 
grozījumus:
1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3.Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par katru Priekuļu novadā 
dzīvesvietu pirmreizēji deklarētu jaundzimušo ir bērna vecākiem, 
izņemot personām, kurām izsniegta termiņuzturēšanās atļauja 
ja vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarējis pamata dzīves-
vietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts 
sakarā ar bērna piedzimšanu nav saņemts citā pašvaldībā.”
1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 100,00 euro.”
1.3. papildināt ar  41.punktu šādā redakcijā: 
“41. Ja abu vecāku vai vecāka (ja bērnam dzimšanas apliecībā ir 
uzrādīts tikai viens vecāks) deklarētā dzīvesvieta vismaz pēdējos 
12 mēnešus ir Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, tad pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā (tas ir 
200,00 euro).”
2. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone 

Priekuļu novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13/2017 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 
2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļa    Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums.

Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu personu loku, kurām ir tiesības saņemt 
vienreizējo pabalstu sakarā ar bērna piedzimšanu un pabalsta apmēru.  

2.Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir atbalsts vecākiem sakarā ar bērna piedzimšanu, 
pabalsta apmēru diferencējot pēc vecāku nodzīvotā laika Priekuļu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.
Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek noteikts, ka pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 
EUR 100, un EUR 200, ja abi bērna vecāki vismaz 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas 
ir deklarējuši savu dzīves vietu Priekuļu novada administratīvajā teritorijā. 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta nebūtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

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

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām.

Administratīvās procedūras netiek mainītas.

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām.

Saistošie noteikumi izdoti ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.1
Saistošie noteikumi Nr. 14/2017

 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – tekstā noteikumi) nosaka 
Priekuļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) materiālās 
palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķirams 
un izmaksājams pabalsts, un to personu loku, kurām ir tiesības 
saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Pabalstus piešķir personām, kuras deklarējušas savu pamata 
dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Priekuļu novada administratīvā 
teritorijā.
3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem un sagatavo Priekuļu 
novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

II. Pabalstu veidi 
4. Pašvaldība sniedz šādus materiālās palīdzības veidus: 
4.1. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
4.2. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai;
4.3. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas 
iestādes;
4.4. Apbedīšanas pabalsts;
4.5. Pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti;
4.6. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
4.7. Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei.
5. Dienests 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.7. apakšpunktā minētos 
pabalstus piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 
4.1. un 4.4. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir atbilstoši šajos 
noteikumos noteiktajai kārtībai.

III. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 
6. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir naudas
pabalsts, kuru piešķir ģimenei (personai) individuālās sociālās 
rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, 
darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā, veselī-
bas traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās 
negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta 
sociālā statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos sabiedrībā.
7. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras likumā 
noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
8. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācija mērķu sasniegšanai 
piešķiršanu klientam pieņem Dienests, pamatojoties uz personas 
iesniegumu un sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot 
klienta sociālās situācijas novērtējumu vai pamatojoties uz per-
sonai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi. 
9. Pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai apmērs 
kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 100 euro, ģimenei (māj-
saimniecībai) līdz 300 euro.

IV. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai 
10. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai:
10.1. Pabalsta apmērs ir 2.00 eiro dienā, bet ne vairāk kā 44.00 
eiro mēnesī ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes 
slimniekiem un ne ilgāk kā trīs mēnešus;
10.2. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums un 
ģimenes ārsta izziņa par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku un 
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.
10.3. Pabalstu izmaksā tikai par faktiski apmeklētajām dienām 
medikamentu saņemšanai.
11. Pabalsta apmērs ir 100.00 eiro mēnesī pacientiem ar hronisku 
nieru slimību, kuriem nepieciešama hemodialīze;
11.1. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums un 
ģimenes ārsta izziņa par hemodialīzes nepieciešamību.
11.2. Pabalstu izmaksā no mēneša, kad saņemts iesniegums uz 
ārstēšanās laiku sociālās palīdzības prasītājam skaidrā naudā vai 
pārskaita prasītāja norādītājā kredītiestādes kontā.
12. Pabalsta apmērs ir līdz attiecīgā gada uz 1. janvāri spēkā esošās 
minimālās algas valstī apmēram personām, ja ārstēšanās laikā 
stacionārā personai ir veikta sarežģīta rakstura operācija (sirds, 
nieru, plaušu, acs, locītavu, endoprotezēšana, onkoloģiska 
rakstura u.c.) un personas izdevumi par šīs operācijas veikšanu 
pārsniedz 500,00 euro.
12.1. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums 
un medicīnisko izdevumu apliecinoši dokumenti (kases čeku, 
stingrās uzskaites kvīšu vai faktūrrēķinu kopijas, uzrādot 
oriģinālus, kur norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis un samaksas apmērs, vai arī priekšapmaksas
rēķina oriģināls.
12.2. Pabalsts ir vienreizējs kalendārā gada laikā un to tiesīgas 
saņemt personas (ģimenes), kurās visi ģimenes locekļi ir ne-
strādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmēji.

V. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības 
atņemšanas iestādēm 

13. Pabalstu piešķir personai, kuras pamata dzīvesvieta pirms soda
izciešanas brīvības atņemšanas iestādē bija deklarēta Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā.
14. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50.00 eiro.
15. Lai saņemtu pabalstu, personai Dienestā iesniedz iesniegumu 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņas par atbrīvošanos pēc 
brīvības atņemšanas soda izciešanas kopija (uzrādot oriģinālu).
16. Pabalstu piešķir, ja iesniegums Dienestā saņemt ne vēlāk, 
kā mēneša laikā pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas.

VI. Apbedīšanas pabalsts 
17. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā 
pamata dzīvesvieta pirms miršanas bija Priekuļu novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā, un kuras 
apbedīšanai nepiešķir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(turpmāk – VSAA) likumā “Valsts sociālo pabalstu likums” no-
teikto apbedīšanas pabalstu vai saņemtais apbedīšanas pabalsts 
ir mazāks par šajos noteikumos noteikto summu. 
18. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kuru uzturēšanos tajā līdz-
finansējusi pašvaldība.

19. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 500,00 euro.
20. Ja VSAA izmaksātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 
19.punktā noteikto summu un mazāks par faktiskajiem izdevu-
miem mirušās personas apbedīšanai, Dienests izmaksā pabalstu 
līdz 19.punktā noteiktajai summai.
21. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņemas veikt 
mirušās personas apbedīšanu, un kura, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, Dienestā iesniedz:
21.1. iesniegumu, 
21.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), 
21.3. apbedīšanas izdevumu maksājumus apliecinošus dokumen-
tus (oriģinālus),
21.4. citus dokumentus pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma.
22. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā no Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas izsniegšanas 
brīža.
23. Gadījumos, kad mirušajai personai nav piederīgo un ap-
bedīšanu nav uzņēmusies neviena cita persona, apbedīšanu 
organizē Dienests, izmantojot apbedīšanas pabalstam 19.punktā 
paredzētos līdzekļus, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem 
mirušās personas apbedīšanai.
24. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Dienests pie-
ņem un pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā pēc 21. punktā 
norādīto dokumentu saņemšanas.
25. Apbedīšanas pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības pra-
sītājam skaidrā naudā, pārskaitīt pabalsta summu prasītāja 
norādītājā kredītiestādes kontā, vai pēc prasītāja vēlēšanās, par 
piešķirtā pabalsta summu apmaksāt iesniegtos rēķinus par ap-
bedīšanas pakalpojumiem.

VII. Pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti 
26. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai ir bērniem ar invaliditāti, 
kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, mācās pamatizglītības
iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Pabalstu ēdināšanai var piešķirt arī pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja bērns ar invaliditāti bez pārtraukuma turpina 
mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās 
un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
27. Pabalsts ēdināšanai bērnam ar invaliditāti, pēc  Dienesta 
lēmuma pieņemšanas, tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu no nākamās nedēļas pirmās mācību dienas līdz 
kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam
mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz iesniegums.
28. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pa-
kalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei saskaņā ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības 
iestādes iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu 
maksas izcenojamiem attiecīgajā mācību gadā, bet nepārsniedzot 
ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams izglītojamo 
saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pus-
dienu porciju skaits vai pirmskolas izglītības iestādes  faktiskais 
apmeklējums pārskata periodā.
29. Šo saistošo noteikumu 26.-28.punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzētie līdzekļi vai  
ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

VIII. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās 
30. Tiesības saņemt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās ir: 
30.1. personām no 90 līdz 99 gadu vecumam (ieskaitot) EUR 
100.00 (viens simts euro) apmērā;
30.2. personām 100 gadu jubilejā un katra nākamā gada dzīves 
jubilejas dienā EUR 200.00 (divi simti euro) apmērā.
31. Pabalsts tiek piešķirts bez personas iesnieguma.
32. Pabalstu saņēmēju sarakstu, pamatojoties uz Iedzīvotāju 
reģistra ziņām, vienu reizi mēnesī sagatavo Dienests. Sarakstu 
apstiprina Dienesta vadītājs.
33. Pamats lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu ir 
Iedzīvotāju reģistra ziņas. 

34. Dienests organizē sveikšanu un pabalsta izmaksu skaidrā 
naudā personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekš 
saskaņojot to ar sveicamo personu, pasniedzot ziedus līdz 
EUR 10.00 (desmit euro ) vērtībā.
35. Pabalsts netiek piešķirts personai, kuras saņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus.
36. Pabalsta saņēmējs uzrāda personas apliecinošu dokumentu, 
parakstās par pabalsta saņemšanu izmaksu dokumentā.
37. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu vai nav bijis 
sastopams dzīvesvietā, pabalstu var saņemt viena mēneša laikā.

IX.  Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei 
38. Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei ir mantiskā veidā 
(Ziemassvētku paciņa) līdz EUR 10.00 (desmit euro) apmērā 
personai un pabalsts tiek izsniegts:
38.1. vientuļiem pensionāriem (no 70 gadu vecuma), kuriem nav 
apgādnieku (bērni, mazbērni, laulātais);
38.2. personām, kurām, pamatojoties uz Dienesta lēmumu tiek 
nodrošināts sociālās aprūpes mājās pakalpojums;
38.3. pirmās grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku (bērni, 
mazbērni, laulātais);
4.4. ilgstošā sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošām Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
personām, kurām ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz Dienesta 
lēmumu. 
39. Pabalstu Ziemassvētku saldumu iegādei piešķir bez personas 
iesnieguma, saskaņā ar Dienesta sastādītu saņēmēju sarakstu, pa-
matojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un pašvaldības sociālās 
palīdzības administrēšanas (SOPA) informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju. Sarakstu apstiprina Dienesta vadītājs.
40. Dienests organizē Ziemassvētku paciņu pasniegšanu personas 
dzīvesvietā.

X. Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtība 
41. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. apakšpunktā noteiktos pabalstu pieņem
10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts  iesniegums un visi 
nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo 
pabalstu. 4.4., 4.6. un 4.7., apakšpunktā minētos pabalstus pie-
šķir atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.
42. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības 
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības 
gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, 
kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
43. Ja personai nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Dienests atsaka 
pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, 
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
44. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
45. Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras 
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja iz-
sniegto rēķinu, ja šajos saistošajos noteikumos nav noteikts citādi.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
46. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu 
novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
47. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

XII.  Noslēguma jautājumi 
48. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekuļu novada 
domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.2/2016 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” (protokols 
Nr.3, p.3) Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.14/2017
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 43.panta trešajā daļā noteikto, dome var pieņemt saistošos 
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Pašreiz 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas materiālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem noteiktas Priekuļu 
novada domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2016 “Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Priekuļu novadā”, bet daži pabalsti: apbedīšanas pabalsts, pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai ir noteikti Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
“Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, kas neatbilst Sociālo 
pakalpojumu un sociālā palīdzības likumā noteikto sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumiem un ir 
uzskatāmi par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. 
Tā kā pašreizējos saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus un
papildinājumus, tad atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus pašvaldības
saistošos noteikumus. 
Saistošie noteikumi pilnveidoti materiālās palīdzības sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķirams
un izmaksājams pabalsts, un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos 
pabalstus. Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu veidus: pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai; pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai ambulatorās terapijas pasākumiem
tuberkulozes slimniekiem, pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama hemodialīze, 
sarežģīta rakstura operāciju izdevumu segšanai; pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības 
atņemšanas iestādes; apbedīšanas pabalsts; pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti; pabalsts 
nozīmīgās dzīves jubilejās; pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami pavisam kopā EUR 
24610.00, kas ir ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam. 

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

Nav attiecināms

5.Informācija par 
administratīvajām proce-
dūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada Sociālais
dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Sociālais 
dienests.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevumsJanv‚ris, 2018

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 
23.novembra domes sēdē, protokols Nr.13, p.22

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.2
Saistošie noteikumi Nr. 15/2017

Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.

panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenesaprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās”27.,29., 30. 31. un 31.1, 32.punktu; ar likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa  jautājumu risināšanā” 252.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu 
veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību 
sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
(turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns) pēc ārpusģimenes ap-
rūpes beigšanās.
2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs 
pieprasīt pilngadību sasniegušais bērns, par kura ārpusģimenes 
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa
vai Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa).
3. Pilngadību sasniegušajam bērnam šo noteikumu noteiktajā 
kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;
3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
3.4. dzīvokļa pabalstu;
3.5. pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.
4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, 
pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
5. Dienests 3.punktā minētos pabalstus piešķir pēc iesnieguma 
un citiem šajos saistošajos noteikumos noteikto dokumentu 
saņemšanas neizvērtējot pilngadību sasniegušā  bērna ienākumus
un materiālo stāvokli.

II. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai  
6. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā.
7. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja pilngadību sasnie-
gušais bērns neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt 
no dienas, kad pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies 
ārpusģimenes aprūpe institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa.

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei 

8. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei pilngadību sasniegušajam bērnam apmērs ir 250.00 euro.
9. Dienestam ir tiesības pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra veidā.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību 
sasniegušam bērnam, kurš turpina mācības/studijas 

10. Pabalstu ikmēneša izdevumiem ir tiesības saņemt pilngadību 
sasniegušajam bērnam, kurš sekmīgi apgūst izglītības/studiju 
programmu un turpina:
10.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas 
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus 
vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
10.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus diplomus.
11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
12. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam Dienestā
jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka 
pilngadību sasniegušais bērns ir attiecīgās izglītības iestādes 
audzēknis vai students, ja šis ziņas Dienestam nav iespējams 
iegūt izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās 
esošos datus.
13. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to 
atjauno, ja studijas tiek atsāktas.
14. Par izglītības/studiju programmas pārtraukšanu pilngadību 
sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu.
15. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, pārtrauc izmaksāt, 
ja pilngadību sasniegušais bērns ir:
15.1. atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes;
15.2. eksmatrikulēts (izslēgts) no augstskolas vai koledžas;
15.3. sekmīgi absolvējis mācību iestādi.

V. Dzīvokļa pabalsts
16. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts pilngadību sasniegušajam 
bērnam no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.
17. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts par citām personām, kuras 
mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu.
18. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais 
bērns iesniedz Dienestā iesniegumu un dzīvokļa (mājokļa) īres/
apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. 
19. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests uzsāk ar tā mēneša 
pirmo datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu. 
20. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests veic katru mēnesi, 
pamatojoties uz maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Piln-
gadību sasniegušajam bērnam ir pienākums regulāri, ne vēlāk kā 
1 (viena) mēneša laikā no to saņemšanas dienas, iesniegt Dienestā 
maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) 
par iepriekšējo mēnesi, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu 
dēļ tas nav bijis iespējams. 

21. Ja pilngadību sasniegušajam bērnam objektīvu iemeslu dēļ 
šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus Dienestā nav 
iespējams iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir jāpaziņo Dienestam. 
Šādā gadījumā Dienests dzīvokļa pabalsta izmaksu atliek līdz 
šo noteikumu 20.punktā minēto dokumentu iesniegšanai, bet ne 
ilgāk kā uz 3 mēnešiem, un lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
par iepriekšējiem mēnešiem. 
22. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta 
izmaksāšanai, ja pilngadību sasniegušais bērns dzīvojamā telpā, 
par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
23. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot 
pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā viņa kredīt-
iestādes kontā. Dzīvokļa pabalsts var tikt pārskaitīts pakalpojumu
sniedzējiem.
24. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties 
informēt Dienestu, ja tiek mainīta tā dzīvesvieta vai grozīts 
maksas par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pa-
kalpojumiem apmērs. 
25. Ja Dienestam kļuvis zināms, ka pilngadību sasniegušais bērns 
nav ievērojis šo noteikumu 24.punktā minētās prasības, Dienests 
pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai 
par pilngadību sasniegušā bērna jauno dzīves vietu un maksājumu 
apmēru.
26. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt dzīvokļa
pabalstu par mājokli jebkurā administratīvajā teritorijā Latvijas 
Republikā.
27. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc:
27.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 
nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām);
27.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodro-
šināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanali-
zācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu ap-
saimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos 
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
28. Dzīvokļa pabalstam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par 
dzīvokli līdz 20 kvadrātmetru platībā no kopējās platības vai 
vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmetru platībā:
28.1. īres/apsaimniekošanas maksa – līdz 0,21 euro par 1 m2;
28.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – līdz 1,00 euro par 1 m2;
28.3. elektroenerģija – līdz 50 kWh, ja tiek izmantots elektriskais 
pavards – papildus līdz 30 kWh;
28.4. dabas gāze – līdz 2,00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 1 m3;
28.5. propāna gāzes balons – līdz 3,00 euro;
28.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – līdz 2,60 euro;
28.7. aukstais ūdens – līdz 1,09 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3;
28.8. kanalizācija – līdz 1,21 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 3 m3;
28.9. karstais ūdens – līdz 3,00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 1 m3.
29. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta 
pieprasītājam tikai apkures sezonā (no 1.oktobra līdz 1.aprīlim) 
katru mēnesi.

VI. Pabalsts pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā 
30. Pabalsts pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā 
(turpmāk – integrēšanās pabalsts) piešķir individuālās sociālās 
rehabilitācijas procesā, lai sniegtu psihosociālo un materiālo atbalstu
un veicinātu pilngadību sasniegušā bērna integrēšanos sabiedrībā.
31. Integrēšanās pabalstu var piešķirt līdz 24 gadu vecuma sa-
sniegšanai.
32. Lēmumu par integrēšanās pabalsta piešķiršanu  pieņem 
Dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto at-
zinumu, veicot pilngadību sasnieguša bērna sociālās situācijas 
novērtējumu vai pamatojoties uz pilngadību sasniegušajam 
bērnam sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.
33. Integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai 
ir līdz 300 euro.

VII. Lēmuma pieņemšanas, paziņošanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

34. Dienests lēmumu par šajos saistošajos noteikumos noteikto 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt noteiktos pabalstu 
pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts  iesniegums 
un visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt 
attiecīgo pabalstu.
35. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības 
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības 
gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā 
arī citām juridiskām un fiziskām personām.
36.  Ja pilngadību sasniegušajam bērnam nav tiesības uz pieprasīto 
pabalstu, Dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot 
atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.
37. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 
pilngadību sasniegušo bērnu par pieņemto lēmumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
38.  Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja 
izsniegto rēķinu, ja šajos saistošajos noteikumos nav  noteikts 
citādi. 

VIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
39. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu 
novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
40. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi 
41. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekuļu novada 
domes 2015.gada 29.oktobra saistošie noteikumi Nr.10 “Par 
dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem” (protokols Nr.13, p.12.).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.15/2017
“Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldībā pašreiz pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saskaņā ar Ministru kabineta 2005.
gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” (turpmāk – MK noteikumi) un Priekuļu novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.10 “Par dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem” (turpmāk – SN) izmaksā šādus pabalstus:
1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – divu valstī noteikto 
minimālo mēneša darba algu apmērā;
3) pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja bārenis studē vai mācās, – viena valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā;
4) dzīvokļa pabalstu SN noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā, ka MK noteikumi nosaka pabalstu minimālo apmēru, pašvaldībai saistošajos no-
teikumos ir jānosaka pabalstu veidi un to apmērs, konkrēti, Priekuļu novadā. Tā kā pašreizējos 
SN ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus un papildinājumus, tad atbilstoši 
juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus pašvaldības saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem” nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību 
pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura ārpusģimenes
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Priekuļu novada  bāriņtiesas, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
Saistošie noteikumi paredz piecus pabalstu veidus:
1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –250.00 euro apmērā;
3) pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē – sociālā no-
drošinājuma pabalsta apmērā mēnesī;
4) dzīvokļa pabalstu SN noteiktajā kārtībā;
5) pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā līdz 300.00 euro gadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai, proti, pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai ir nepieciešami EUR 5305.08, kas ir 
ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Attiecīgo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā
vai augstskolā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada 
Sociālais dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada 
Sociālais dienests

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums Janv‚ris, 2018

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 
2017. gada 23.novembra domes sēdē, protokols Nr.13, p.21

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.1
Saistošie noteikumi Nr. 14/2017

 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā”
Izdoti saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – tekstā noteikumi) nosaka 
Priekuļu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) materiālās 
palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķirams 
un izmaksājams pabalsts, un to personu loku, kurām ir tiesības 
saņemt šajos noteikumos paredzētos pabalstus.
2. Pabalstus piešķir personām, kuras deklarējušas savu pamata 
dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo Priekuļu novada administratīvā 
teritorijā.
3. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem un sagatavo Priekuļu 
novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

II. Pabalstu veidi 
4. Pašvaldība sniedz šādus materiālās palīdzības veidus: 
4.1. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai;
4.2. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai;
4.3. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības atņemšanas 
iestādes;
4.4. Apbedīšanas pabalsts;
4.5. Pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti;
4.6. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās;
4.7. Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei.
5. Dienests 4.2., 4.3., 4.5., 4.6., 4.7. apakšpunktā minētos 
pabalstus piešķir neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 
4.1. un 4.4. apakšpunktā minētos pabalstus piešķir atbilstoši šajos 
noteikumos noteiktajai kārtībai.

III. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 
6. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai ir naudas
pabalsts, kuru piešķir ģimenei (personai) individuālās sociālās 
rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, 
darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā, veselī-
bas traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu faktoru izraisītās 
negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu klienta 
sociālā statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos sabiedrībā.
7. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām), kuras likumā 
noteiktā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
8. Lēmumu par pabalsta sociālās rehabilitācija mērķu sasniegšanai 
piešķiršanu klientam pieņem Dienests, pamatojoties uz personas 
iesniegumu un sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot 
klienta sociālās situācijas novērtējumu vai pamatojoties uz per-
sonai sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi. 
9. Pabalsta sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai apmērs 
kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 100 euro, ģimenei (māj-
saimniecībai) līdz 300 euro.

IV. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai 
10. Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai:
10.1. Pabalsta apmērs ir 2.00 eiro dienā, bet ne vairāk kā 44.00 
eiro mēnesī ambulatorās terapijas pasākumiem tuberkulozes 
slimniekiem un ne ilgāk kā trīs mēnešus;
10.2. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums un 
ģimenes ārsta izziņa par faktisko ambulatorās ārstēšanās laiku un 
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.
10.3. Pabalstu izmaksā tikai par faktiski apmeklētajām dienām 
medikamentu saņemšanai.
11. Pabalsta apmērs ir 100.00 eiro mēnesī pacientiem ar hronisku 
nieru slimību, kuriem nepieciešama hemodialīze;
11.1. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums un 
ģimenes ārsta izziņa par hemodialīzes nepieciešamību.
11.2. Pabalstu izmaksā no mēneša, kad saņemts iesniegums uz 
ārstēšanās laiku sociālās palīdzības prasītājam skaidrā naudā vai 
pārskaita prasītāja norādītājā kredītiestādes kontā.
12. Pabalsta apmērs ir līdz attiecīgā gada uz 1. janvāri spēkā esošās 
minimālās algas valstī apmēram personām, ja ārstēšanās laikā 
stacionārā personai ir veikta sarežģīta rakstura operācija (sirds, 
nieru, plaušu, acs, locītavu, endoprotezēšana, onkoloģiska 
rakstura u.c.) un personas izdevumi par šīs operācijas veikšanu 
pārsniedz 500,00 euro.
12.1. Lai saņemtu pabalstu Dienestā jāiesniedz iesniegums 
un medicīnisko izdevumu apliecinoši dokumenti (kases čeku, 
stingrās uzskaites kvīšu vai faktūrrēķinu kopijas, uzrādot 
oriģinālus, kur norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, 
maksājuma mērķis un samaksas apmērs, vai arī priekšapmaksas
rēķina oriģināls.
12.2. Pabalsts ir vienreizējs kalendārā gada laikā un to tiesīgas 
saņemt personas (ģimenes), kurās visi ģimenes locekļi ir ne-
strādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmēji.

V. Pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības 
atņemšanas iestādēm 

13. Pabalstu piešķir personai, kuras pamata dzīvesvieta pirms soda
izciešanas brīvības atņemšanas iestādē bija deklarēta Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā.
14. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 50.00 eiro.
15. Lai saņemtu pabalstu, personai Dienestā iesniedz iesniegumu 
un Ieslodzījuma vietu pārvaldes izziņas par atbrīvošanos pēc 
brīvības atņemšanas soda izciešanas kopija (uzrādot oriģinālu).
16. Pabalstu piešķir, ja iesniegums Dienestā saņemt ne vēlāk, 
kā mēneša laikā pēc atbrīvošanās no soda izciešanas vietas.

VI. Apbedīšanas pabalsts 
17. Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā 
pamata dzīvesvieta pirms miršanas bija Priekuļu novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā, un kuras 
apbedīšanai nepiešķir Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra 
(turpmāk – VSAA) likumā “Valsts sociālo pabalstu likums” no-
teikto apbedīšanas pabalstu vai saņemtais apbedīšanas pabalsts 
ir mazāks par šajos noteikumos noteikto summu. 
18. Pabalsts netiek piešķirts par personām, kuras uzturējušās 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās, kuru uzturēšanos tajā līdz-
finansējusi pašvaldība.

19. Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 500,00 euro.
20. Ja VSAA izmaksātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 
19.punktā noteikto summu un mazāks par faktiskajiem izdevu-
miem mirušās personas apbedīšanai, Dienests izmaksā pabalstu 
līdz 19.punktā noteiktajai summai.
21. Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņemas veikt 
mirušās personas apbedīšanu, un kura, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, Dienestā iesniedz:
21.1. iesniegumu, 
21.2. miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), 
21.3. apbedīšanas izdevumu maksājumus apliecinošus dokumen-
tus (oriģinālus),
21.4. citus dokumentus pēc Dienesta darbinieka pieprasījuma.
22. Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša 
laikā no Dzimtsarakstu nodaļas miršanas izziņas izsniegšanas 
brīža.
23. Gadījumos, kad mirušajai personai nav piederīgo un ap-
bedīšanu nav uzņēmusies neviena cita persona, apbedīšanu 
organizē Dienests, izmantojot apbedīšanas pabalstam 19.punktā 
paredzētos līdzekļus, bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem 
mirušās personas apbedīšanai.
24. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu Dienests pie-
ņem un pabalstu izmaksā trīs darba dienu laikā pēc 21. punktā 
norādīto dokumentu saņemšanas.
25. Apbedīšanas pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības pra-
sītājam skaidrā naudā, pārskaitīt pabalsta summu prasītāja 
norādītājā kredītiestādes kontā, vai pēc prasītāja vēlēšanās, par 
piešķirtā pabalsta summu apmaksāt iesniegtos rēķinus par ap-
bedīšanas pakalpojumiem.

VII. Pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti 
26. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai ir bērniem ar invaliditāti, 
kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, mācās pamatizglītības
iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības 
iestādēs. Pabalstu ēdināšanai var piešķirt arī pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja bērns ar invaliditāti bez pārtraukuma turpina 
mācības vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās 
un vidusskolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
27. Pabalsts ēdināšanai bērnam ar invaliditāti, pēc  Dienesta 
lēmuma pieņemšanas, tiek piešķirts pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu no nākamās nedēļas pirmās mācību dienas līdz 
kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam
mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz iesniegums.
28. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pa-
kalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei saskaņā ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības 
iestādes iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu 
maksas izcenojamiem attiecīgajā mācību gadā, bet nepārsniedzot 
ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams izglītojamo 
saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pus-
dienu porciju skaits vai pirmskolas izglītības iestādes  faktiskais 
apmeklējums pārskata periodā.
29. Šo saistošo noteikumu 26.-28.punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā paredzētie līdzekļi vai  
ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

VIII. Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās 
30. Tiesības saņemt pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās ir: 
30.1. personām no 90 līdz 99 gadu vecumam (ieskaitot) EUR 
100.00 (viens simts euro) apmērā;
30.2. personām 100 gadu jubilejā un katra nākamā gada dzīves 
jubilejas dienā EUR 200.00 (divi simti euro) apmērā.
31. Pabalsts tiek piešķirts bez personas iesnieguma.
32. Pabalstu saņēmēju sarakstu, pamatojoties uz Iedzīvotāju 
reģistra ziņām, vienu reizi mēnesī sagatavo Dienests. Sarakstu 
apstiprina Dienesta vadītājs.
33. Pamats lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu ir 
Iedzīvotāju reģistra ziņas. 

34. Dienests organizē sveikšanu un pabalsta izmaksu skaidrā 
naudā personas dzīvesvietā jubilejas dienā vai citā dienā, iepriekš 
saskaņojot to ar sveicamo personu, pasniedzot ziedus līdz 
EUR 10.00 (desmit euro ) vērtībā.
35. Pabalsts netiek piešķirts personai, kuras saņem ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos 
pakalpojumus.
36. Pabalsta saņēmējs uzrāda personas apliecinošu dokumentu, 
parakstās par pabalsta saņemšanu izmaksu dokumentā.
37. Ja pabalsta saņēmējs nav saņēmis pabalstu vai nav bijis 
sastopams dzīvesvietā, pabalstu var saņemt viena mēneša laikā.

IX.  Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei 
38. Pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei ir mantiskā veidā 
(Ziemassvētku paciņa) līdz EUR 10.00 (desmit euro) apmērā 
personai un pabalsts tiek izsniegts:
38.1. vientuļiem pensionāriem (no 70 gadu vecuma), kuriem nav 
apgādnieku (bērni, mazbērni, laulātais);
38.2. personām, kurām, pamatojoties uz Dienesta lēmumu tiek 
nodrošināts sociālās aprūpes mājās pakalpojums;
38.3. pirmās grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku (bērni, 
mazbērni, laulātais);
4.4. ilgstošā sociālās aprūpes institūcijās dzīvojošām Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
personām, kurām ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojums tiek nodrošināts pamatojoties uz Dienesta 
lēmumu. 
39. Pabalstu Ziemassvētku saldumu iegādei piešķir bez personas 
iesnieguma, saskaņā ar Dienesta sastādītu saņēmēju sarakstu, pa-
matojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un pašvaldības sociālās 
palīdzības administrēšanas (SOPA) informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju. Sarakstu apstiprina Dienesta vadītājs.
40. Dienests organizē Ziemassvētku paciņu pasniegšanu personas 
dzīvesvietā.

X. Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtība 
41. Dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt 4.1., 4.2., 4.3., 4.5. apakšpunktā noteiktos pabalstu pieņem
10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts  iesniegums un visi 
nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt attiecīgo 
pabalstu. 4.4., 4.6. un 4.7., apakšpunktā minētos pabalstus pie-
šķir atbilstoši šajos saistošajos noteikumos noteiktajai kārtībai.
42. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības 
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības 
gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, 
kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
43. Ja personai nav tiesības uz pieprasīto pabalstu, Dienests atsaka 
pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, 
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
44. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
45. Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras 
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja iz-
sniegto rēķinu, ja šajos saistošajos noteikumos nav noteikts citādi.

XI. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 
46. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu 
novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
47. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

XII.  Noslēguma jautājumi 
48. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
49. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekuļu novada 
domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.2/2016 “Par 
materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” (protokols 
Nr.3, p.3) Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.14/2017
“Par materiālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novadā” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 43.panta trešajā daļā noteikto, dome var pieņemt saistošos 
noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Pašreiz 
pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas materiālā atbalsta sniegšanā iedzīvotājiem noteiktas Priekuļu 
novada domes 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2016 “Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Priekuļu novadā”, bet daži pabalsti: apbedīšanas pabalsts, pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai ir noteikti Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2
“Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, kas neatbilst Sociālo 
pakalpojumu un sociālā palīdzības likumā noteikto sociālo pabalstu piešķiršanas nosacījumiem un ir 
uzskatāmi par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem. 
Tā kā pašreizējos saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus un
papildinājumus, tad atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus pašvaldības
saistošos noteikumus. 
Saistošie noteikumi pilnveidoti materiālās palīdzības sniegšanas efektivitātes paaugstināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmēru, kārtību, kādā piešķirams
un izmaksājams pabalsts, un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos 
pabalstus. Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu veidus: pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai; pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai ambulatorās terapijas pasākumiem
tuberkulozes slimniekiem, pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama hemodialīze, 
sarežģīta rakstura operāciju izdevumu segšanai; pabalsts personām, kuras atbrīvotas no brīvības 
atņemšanas iestādes; apbedīšanas pabalsts; pabalsts ēdināšanai bērniem ar invaliditāti; pabalsts 
nozīmīgās dzīves jubilejās; pabalsts Ziemassvētku saldumu iegādei.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus būs nepieciešami pavisam kopā EUR 
24610.00, kas ir ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam. 

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

Nav attiecināms

5.Informācija par 
administratīvajām proce-
dūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada Sociālais
dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Sociālais 
dienests.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevumsJanv‚ris, 2018

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 
23.novembra domes sēdē, protokols Nr.13, p.22

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.2
Saistošie noteikumi Nr. 15/2017

Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem 
un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.

panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenesaprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās”27.,29., 30. 31. un 31.1, 32.punktu; ar likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa  jautājumu risināšanā” 252.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu 
veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību 
sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
(turpmāk – pilngadību sasniegušais bērns) pēc ārpusģimenes ap-
rūpes beigšanās.
2. Pabalstus pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ir tiesīgs 
pieprasīt pilngadību sasniegušais bērns, par kura ārpusģimenes 
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa
vai Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa).
3. Pilngadību sasniegušajam bērnam šo noteikumu noteiktajā 
kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt šādus pabalstus:
3.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
3.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei;
3.3. pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē;
3.4. dzīvokļa pabalstu;
3.5. pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā.
4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt 
pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, 
pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).
5. Dienests 3.punktā minētos pabalstus piešķir pēc iesnieguma 
un citiem šajos saistošajos noteikumos noteikto dokumentu 
saņemšanas neizvērtējot pilngadību sasniegušā  bērna ienākumus
un materiālo stāvokli.

II. Vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai  
6. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniegušajam bērnam pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai ir divu valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu apmērā.
7. Pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, ja pilngadību sasnie-
gušais bērns neatrodas pilnā valsts apgādībā, ir tiesības saņemt 
no dienas, kad pilngadību sasniegušajam bērnam beigusies 
ārpusģimenes aprūpe institūcijā, audžuģimenē vai pie aizbildņa.

III. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu 
un mīkstā inventāra iegādei 

8. Vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei pilngadību sasniegušajam bērnam apmērs ir 250.00 euro.
9. Dienestam ir tiesības pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra veidā.

IV. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību 
sasniegušam bērnam, kurš turpina mācības/studijas 

10. Pabalstu ikmēneša izdevumiem ir tiesības saņemt pilngadību 
sasniegušajam bērnam, kurš sekmīgi apgūst izglītības/studiju 
programmu un turpina:
10.1. mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas 
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības dokumentus 
vai kas ir tiesīga izsniegt valsts atzītus profesionālo izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus;
10.2. studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga izsniegt valsts
atzītus diplomus.
11. Pabalsts ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.
12. Pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušajam bērnam Dienestā
jāiesniedz izglītības iestādes izsniegta izziņa, kas apliecina, ka 
pilngadību sasniegušais bērns ir attiecīgās izglītības iestādes 
audzēknis vai students, ja šis ziņas Dienestam nav iespējams 
iegūt izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās 
esošos datus.
13. Pabalsta izmaksu aptur studiju pārtraukuma laikā un to 
atjauno, ja studijas tiek atsāktas.
14. Par izglītības/studiju programmas pārtraukšanu pilngadību 
sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt Dienestu.
15. Pabalstu ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušajam 
bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē, pārtrauc izmaksāt, 
ja pilngadību sasniegušais bērns ir:
15.1. atskaitīts no vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes;
15.2. eksmatrikulēts (izslēgts) no augstskolas vai koledžas;
15.3. sekmīgi absolvējis mācību iestādi.

V. Dzīvokļa pabalsts
16. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts pilngadību sasniegušajam 
bērnam no pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai.
17. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts par citām personām, kuras 
mitinās vienā mājsaimniecībā ar pilngadību sasniegušo bērnu.
18. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais 
bērns iesniedz Dienestā iesniegumu un dzīvokļa (mājokļa) īres/
apakšīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. 
19. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests uzsāk ar tā mēneša 
pirmo datumu, kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanu. 
20. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Dienests veic katru mēnesi, 
pamatojoties uz maksājumus apliecinošiem dokumentiem. Piln-
gadību sasniegušajam bērnam ir pienākums regulāri, ne vēlāk kā 
1 (viena) mēneša laikā no to saņemšanas dienas, iesniegt Dienestā 
maksājumus apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) 
par iepriekšējo mēnesi, izņemot gadījumus, kad objektīvu iemeslu 
dēļ tas nav bijis iespējams. 

21. Ja pilngadību sasniegušajam bērnam objektīvu iemeslu dēļ 
šo noteikumu 20.punktā minētos dokumentus Dienestā nav 
iespējams iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir jāpaziņo Dienestam. 
Šādā gadījumā Dienests dzīvokļa pabalsta izmaksu atliek līdz 
šo noteikumu 20.punktā minēto dokumentu iesniegšanai, bet ne 
ilgāk kā uz 3 mēnešiem, un lemj par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu 
par iepriekšējiem mēnešiem. 
22. Dienests pieņem lēmumu par atteikumu dzīvokļa pabalsta 
izmaksāšanai, ja pilngadību sasniegušais bērns dzīvojamā telpā, 
par kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.
23. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts reizi mēnesī, pārskaitot 
pilngadību sasniegušā bērna iesniegumā norādītajā viņa kredīt-
iestādes kontā. Dzīvokļa pabalsts var tikt pārskaitīts pakalpojumu
sniedzējiem.
24. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties 
informēt Dienestu, ja tiek mainīta tā dzīvesvieta vai grozīts 
maksas par dzīvojamās telpas lietošanu un izdevumiem par pa-
kalpojumiem apmērs. 
25. Ja Dienestam kļuvis zināms, ka pilngadību sasniegušais bērns 
nav ievērojis šo noteikumu 24.punktā minētās prasības, Dienests 
pārtrauc dzīvokļa pabalsta izmaksu līdz informācijas saņemšanai 
par pilngadību sasniegušā bērna jauno dzīves vietu un maksājumu 
apmēru.
26. Pilngadību sasniegušajam bērnam ir tiesības saņemt dzīvokļa
pabalstu par mājokli jebkurā administratīvajā teritorijā Latvijas 
Republikā.
27. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc:
27.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, 
nepieciešamie izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas 
darbībām);
27.2. izdevumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodro-
šināšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens, dabasgāze, kanali-
zācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu ap-
saimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos 
izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām.
28. Dzīvokļa pabalstam tiek noteikti šādi mēneša normatīvi par 
dzīvokli līdz 20 kvadrātmetru platībā no kopējās platības vai 
vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmetru platībā:
28.1. īres/apsaimniekošanas maksa – līdz 0,21 euro par 1 m2;
28.2. apkure (jebkuram apkures veidam) – līdz 1,00 euro par 1 m2;
28.3. elektroenerģija – līdz 50 kWh, ja tiek izmantots elektriskais 
pavards – papildus līdz 30 kWh;
28.4. dabas gāze – līdz 2,00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 1 m3;
28.5. propāna gāzes balons – līdz 3,00 euro;
28.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana – līdz 2,60 euro;
28.7. aukstais ūdens – līdz 1,09 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 2 m3;
28.8. kanalizācija – līdz 1,21 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 3 m3;
28.9. karstais ūdens – līdz 3,00 euro par 1 m3, bet nepārsniedzot 1 m3.
29. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta 
pieprasītājam tikai apkures sezonā (no 1.oktobra līdz 1.aprīlim) 
katru mēnesi.

VI. Pabalsts pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā 
30. Pabalsts pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā 
(turpmāk – integrēšanās pabalsts) piešķir individuālās sociālās 
rehabilitācijas procesā, lai sniegtu psihosociālo un materiālo atbalstu
un veicinātu pilngadību sasniegušā bērna integrēšanos sabiedrībā.
31. Integrēšanās pabalstu var piešķirt līdz 24 gadu vecuma sa-
sniegšanai.
32. Lēmumu par integrēšanās pabalsta piešķiršanu  pieņem 
Dienests, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto at-
zinumu, veicot pilngadību sasnieguša bērna sociālās situācijas 
novērtējumu vai pamatojoties uz pilngadību sasniegušajam 
bērnam sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildi.
33. Integrēšanās pabalsta apmērs kalendārajā gadā vienai personai 
ir līdz 300 euro.

VII. Lēmuma pieņemšanas, paziņošanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

34. Dienests lēmumu par šajos saistošajos noteikumos noteikto 
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt noteiktos pabalstu 
pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad saņemts  iesniegums 
un visi nepieciešamie dokumenti, kas apliecina tiesības saņemt 
attiecīgo pabalstu.
35. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības 
sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo 
informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības 
gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā 
arī citām juridiskām un fiziskām personām.
36.  Ja pilngadību sasniegušajam bērnam nav tiesības uz pieprasīto 
pabalstu, Dienests atsaka pabalsta piešķiršanu, lēmumā norādot 
atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.
37. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē 
pilngadību sasniegušo bērnu par pieņemto lēmumu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
38.  Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja 
izsniegto rēķinu, ja šajos saistošajos noteikumos nav  noteikts 
citādi. 

VIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
39. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu 
novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
40. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

IX. Noslēguma jautājumi 
41. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
42. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Priekuļu novada 
domes 2015.gada 29.oktobra saistošie noteikumi Nr.10 “Par 
dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem” (protokols Nr.13, p.12.).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.15/2017
“Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” 

PASKAIDROJUMA  RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldībā pašreiz pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saskaņā ar Ministru kabineta 2005.
gada 15.novembra noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās” (turpmāk – MK noteikumi) un Priekuļu novada domes 2015.gada 29.oktobra saistošajiem
noteikumiem Nr.10 “Par dzīvokļa pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušajiem bērniem” (turpmāk – SN) izmaksā šādus pabalstus:
1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – divu valstī noteikto 
minimālo mēneša darba algu apmērā;
3) pabalstu ikmēneša izdevumiem, ja bārenis studē vai mācās, – viena valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsta apmērā;
4) dzīvokļa pabalstu SN noteiktajā kārtībā.
Ņemot vērā, ka MK noteikumi nosaka pabalstu minimālo apmēru, pašvaldībai saistošajos no-
teikumos ir jānosaka pabalstu veidi un to apmērs, konkrēti, Priekuļu novadā. Tā kā pašreizējos 
SN ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus un papildinājumus, tad atbilstoši 
juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus pašvaldības saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem bērniem” nosaka pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību 
pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, par kura ārpusģimenes
aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Priekuļu novada  bāriņtiesas, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
Saistošie noteikumi paredz piecus pabalstu veidus:
1) vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai – divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā;
2) vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei –250.00 euro apmērā;
3) pabalstu ikmēneša izdevumiem bārenim, kurš mācās vai studē izglītības iestādē – sociālā no-
drošinājuma pabalsta apmērā mēnesī;
4) dzīvokļa pabalstu SN noteiktajā kārtībā;
5) pabalstu pilngadību sasnieguša bērna integrēšanai sabiedrībā līdz 300.00 euro gadā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai, proti, pabalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem izmaksu nodrošināšanai ir nepieciešami EUR 5305.08, kas ir 
ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Attiecīgo pabalstu mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un 
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, uzsākot patstāvīgu dzīvi pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās, kā arī sniegt atbalstu gadījumos, ja bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās sekmīgi turpina mācības vispārējās izglītības iestādē, koledžā
vai augstskolā.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada 
Sociālais dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada 
Sociālais dienests

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols Nr. 13, p.23

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.3
Saistošie noteikumi Nr. 16/2017

Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 

novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta  otro, 

ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu nr. 550 
“Kārtība, kādā aprēķināms,  piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

I.  Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā – 
ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
1.2. sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pie-
prasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, lēmumu apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā 
(turpmāk tekstā – pašvaldība). 
2. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests 
(turpmāk tekstā – Dienests).
3. Atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu ir
tiesības pieprasīt ģimenēm (personām), kurām deklarētā pamat-
dzīvesvieta ir Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru 
nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai 

maznodrošinātu, kā arī tā piešķiršanas kārtība
4. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 
stāvoklis pašvaldībā, Dienests izvērtē un nosaka atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 
5. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam paš-
valdībā piešķir:
5.1. ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) ir darbspējīgā vecumā,
un to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 200.00 euro un 
ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;
5.2. ja visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma vai invaliditātes
pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, un 
viņu vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 280.00 euro un ja ir ievēroti pārējie
šo saistošo noteikumu nosacījumi.
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana, ienākumu
un materiālā stāvokļa novērtēšanas nosacījumi un lēmuma pie-
ņemšana ir saskaņā ar normatīvajos aktos par ģimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem nosacījumiem.
7. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss 
ģimenei, kurā kaut viena persona ir darbspējas vecumā, vai at-
sevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz 
trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes 
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī 
ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek 
piešķirts uz sešiem mēnešiem.
8. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 5. 
punktā noteikto summu, bet nav ievēroti citi normatīvajos aktos 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktie nosacījumi, 
Dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā 
gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi 
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
9. Dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību mazno-
drošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā 
mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un citi lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
10. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar 
to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Dienests izsniedz 
rakstveida izziņu 
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
11. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā  minēto pamatvajadzību apmieri-
nāšanai ģimenēm (personām), kuras atzītas par trūcīgām vai maz-
nodrošinātām, izņemot šajos noteikumos minēto pabalstu krīzes 
situācijā.
12. Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalsti:  
12.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 
12.2. dzīvokļa pabalsts;
12.3. pabalsts krīzes situācijā;
12.4. pabalsts ēdināšanai izdevumu segšanai;
12.5. pabalsts apģērba iegādei;
12.6. pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai.

 IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai 

13. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk tekstā – GMI)  piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.

14. Pašvaldībā noteiktais GMI līmeņa apmērs personai vienā 
mēnesī atbilst Ministru kabineta noteiktajam GMI līmenim.
15. GMI pabalsts tiek izmaksāts divas reizes mēnesī – no mēneša 
5. līdz 10.datumam un no 20.līdz pēdējai mēneša dienai, ja ģimene 
(persona) aktīvi iesaistījusies savas problēmas risināšanā, pildot 
līdzdarbības pienākumus. 

V. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumapgādi

16. Dzīvokļa pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu 
dzīvokļa īres/apsaimniekošanas, apkures maksas un maksas par 
komunālajiem pakalpojumiem un maksājumu 
par patērēto elektroenerģiju daļējai segšanai.
17. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakst-
veida dzīvojamās telpas īres līgums, vai kura 
ir dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.
18. Dzīvokļa pabalstu ģimenei (personai) piešķir ar mēnesi, kurā 
pabalsts pieprasīts.
19. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
19.1. trūcīgām ģimenēm (personām), un tā lielums nevar būt 
lielāks par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 
faktisko maksu, bet vienā mēnesī nevar pārsniegt  60,00 euro
ģimenei (personai), un attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsnie-
dzot 360,00 euro ģimenei (personai). 
19.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām), un tā  lielums nevar 
būt lielāks par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 
faktisko maksu, bet vienā mēnesī nevar pārsniegt 30,00 euro
ģimenei (personai), un attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsniedzot 
180,00 euro ģimenei (personai). 
20. Nosakot dzīvokļa pabalstu apmēru tiek ņemtas vērā faktiskās 
īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pa-
kalpojumiem. Ja ģimenei (personai) mājsaimniecībā nav iespē-
jams izmantot dabas gāzi, tiek pieņemts, ka propāna gāzes balona 
iegādes izmaksas ir ne vairāk kā 28.00 euro, un aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu izmanto šādu normatīvu: uz 3 (trim) mēnešiem ģimenei, 
kurā ir ne vairāk kā divas personas; uz 2 (diviem) mēnešiem 
ģimenei, kurā ir ne vairāk kā piecas personas; uz 1 (vienu) mēnesi 
ģimenei, kurā ir vairāk par piecām personām.
21. Pabalstu piešķir līdz sešiem mēnešiem attiecīgā kalendārā 
gada laikā.
22. Pabalsta summa tiek pārskaitīta īres/apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai elektroenerģijas piegā-
dātājam. Atsevišķos gadījumos pabalstu var izmaksāt skaidrā 
naudā vai pārskaitīt  sociālās palīdzības prasītāja kontā.
23. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai izmaksu pārtrauc, ja:
23.1. izbeigts  īres līgums;
23.2. dzīvoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
23.3. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi; 
23.4. noslēgts uzturlīgums;  
23.5. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 

VI. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo 
mājā ar lokālu apkuri, kurināmā iegādei

24. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu kurināmā iegādei, ja 
īpašumā nav meža vai tā platība ir mazāka par 1 (vienu) hektāru, ir:
24.1. trūcīgām ģimenēm (personām) – 130.00 euro kalendārajā 
gadā; 
24.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja visi ģimenes 
locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji – 130.00 euro kalendārajā gadā;
24.3. maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja kāds no ģimenes 
locekļiem ir darbspējīgā vecumā – 65.00 euro kalendārajā gadā.
25. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens pa-
balsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli 
nekustamā īpašuma domājamām daļām.
26. Pabalsta summu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt 
sociālās palīdzības prasītāja kredītiestādes kontā, vai  noteiktā 
pabalsta izmaksa var tikt aizstāta ar pabalsta summai atbilstoša 
malkas daudzuma piegādi.
27. Ģimenēm (personām), kurām ir parādi par īri/apsaimnieko-
šanu, komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģijas piegādi, 
pabalstu kurināmā iegādei, pēc vienošanās ar sociālās palīdzības
prasītāju, var pārskaitīt iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēja 
kredītiestādes kontā.

VII. Pabalsts krīzes situācijā
28. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus un to piešķir:
28.1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai, kura 
apmērs nedrīkst pārsniegt divkāršu attiecīgajā gadā 1.janvārī 
spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmēru vienai ģimenei 
(personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja tai nav tiesības 
saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, 
vai tie ir nepietiekami, lai tā apmierinātu savas pamatvajadzības
krīzes situācijā.
28.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 300.00 euro vienai ģimenei 
(personai), ja tā savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem 
spēkiem un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla pa-
līdzība.
29. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums 
un krīzes situāciju apliecinošs dokuments  Dienestā saņemts ne 
vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
30. Krīzes pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā 
pabalsta apmēru izvērtē Dienests, ņemot vērā:
30.1. apstākļus, kādos nonākusi ģimene (persona) un to radītās 
sekas, kā arī pabalsta pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu spēju, 
izmantojot savā rīcība esošos materiālos resursus, apmierināt 
savas pamatvajadzības;
30.2. sociālā darba speciālista atzinumu par izvērtēto ģimenes 
ar bērniem sociālo situāciju, kurā netiek nodrošinātas bērnu 
pamatvajadzības.

31. Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras 
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja 
izsniegto rēķinu. 

VIII.  Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 
32. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai pirmskolas izglītības 
iestādēs, pamatizglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs ir izglītojamiem no trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm. 
33. Pabalsts ēdināšanai, pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas, tiek 
piešķirts izglītojamam no nākamās nedēļas pirmās mācību dienas. 
34. Pabalstu ēdināšanai var piešķirt arī pēc pilngadības sasnieg-
šanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās, bet ne 
ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
35. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pa-
kalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei saskaņā ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības 
iestādes iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu 
maksas izcenojamiem attiecīgajā mācību gadā, bet nepārsniedzot 
ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams izglītojamo 
saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pus-
dienu porciju skaits vai pirmskolas izglītības iestādes faktiskais 
apmeklējums pārskata periodā. 
36. Šo saistošo noteikumu 32.-35.punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā  paredzētie līdzekļi vai  
ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 IX.  Pabalsts apģērba iegādei 
37. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu apģērba iegādei bērniem 
no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, ja izglītojamais 
mācās kādā no pirmskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās 
vai profesionālās izglītības iestādēm.
38. Pabalstu apģērba iegādei var piešķirt arī pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības 
vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidus-
skolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
39. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: 
39.1. trūcīgām ģimenēm – 30 euro katram  izglītojamam;
39.2. maznodrošinātām ģimenēm – 22 euro katram izglītojamam.
40. Pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības prasītājam skaidrā 
naudā vai pārskaitīt pabalsta summu prasītāja norādītājā kredīt-
iestādes kontā.
41. Dokumenti pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1.augusta 
līdz 30. septembrim.

X.  Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
42. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  ir paredzēts 
ar ārstēšanos saistīto izdevumu daļējai apmaksai (ārstēšanās 
ambulatori un stacionārā, medicīniskie izmeklējumi, zobu ārstēšana/
protezēšana, redzes korekcijas līdzekļu iegāde, ārsta izrakstīto 
medikamentu iegāde, medicīniskā rehabilitācija, sociālo gultu 
izdevumi).
43. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām:
43.1. ģimenēm ar bērniem, kurā nav nevienas darbspējīgas 
personas;
43.2. ģimenēm (personām), ja tie ir nestrādājoši pensionāri un/
vai invalīdi vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.
44. Pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai apmērs tiek 
aprēķināts kā starpība starp ienākuma līmeni, kurš nepārsniedz 
šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto apmēru un 
normatīvā mājokļa maksājuma (ne vairāk par faktiski aprēķināto 
maksu), un ārstēšanās izdevumu summu un ģimenes (personas) 
kopējiem ienākumiem:

P2 = (Y x N + K + Ā) – M, kur
P2 – pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  lielums
Y –  šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto apmēru,
N –  personu skaits ģimenē,
K – faktiskās īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par 
komunālajiem pakalpojumiem summa.
Ā – izdevumi par ārstēšanos,
M – ģimenes (mājsaimniecības) rīcībā esošie ienākumi.

45. Pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai lielums  
kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 150.00 euro vienai 
personai, bet nepārsniedzot faktiskos ārstēšanās izdevumus, 
un ne vairāk kā 300.00 euro ģimenei kalendārā gada laikā; 
46. Pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības prasītājam skaidrā 
naudā vai pārskaitīt pabalsta summu prasītāja norādītājā 
kredītiestādes kontā, vai bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, 
apmaksājot medicīniskā pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu.

XI. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība
47. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos sociālās palīdzības 
pabalstus, sociālās palīdzības prasītājs vēršas pie tā sociālā darba 
speciālista novada pagastā atbilstoši deklarētajai pamatdzīves-
vietai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 
identifikācijas karti) un iesniedz iesniegumu, kā arī nepieciešamos 
dokumentus, kas apliecina pabalsta nepieciešamību atbilstoši 
pieprasītajam pabalsta veidam: 
47.1. studenti, profesionālās izglītības iestādes audzēkņi – iesniedz
izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru, ja 
šis ziņas Dienestam nav iespējams iegūt izmantojot valsts un 
pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus;
47.2. iesniedz medicīnisko izdevumu apliecinošus dokumentus 
(attiecīgo kases čeku, stingrās uzskaites kvīšu vai faktūrrēķinu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts sociālās palīdzības 
prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un 
samaksas apmērs, un kurš izsniegts ne agrāk kā pirms trim 
mēnešiem, vai arī priekšapmaksas rēķina oriģināls, un recepšu, 
uz kura pamata ir veikta medikamentu iegāde, kopijas;
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47.3. uzrāda īres/apsaimniekošanas, apkures un komunālo pa-
kalpojumu maksājumu kvītis un kvītis par patērēto elektro-
enerģiju un par izlietoto gāzi, kurās norādīts sociālās palīdzības 
prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un 
samaksas apmērs, un kuras izsniegtas par iepriekšējo mēnesi; 
47.4. iesniedz vai uzrāda citus dokumentus pēc sociālā darba 
speciālista  pieprasījuma.
48. Dienests klienta sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašval-
dības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā 
esošo informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot 
klienta dzīves apstākļus, nepieciešamības gadījumā pieprasot 
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām 
un fiziskām personām.
49. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc sociālās palīdzības 
pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot 
klientu viņa dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Dienesta sociālā 
darba speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar 
vienošanos.
50. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Dienesta sociālā 
darba speciālistam vienojoties ar klientu par apsekošanas datumu 
un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par 
to nebrīdinot klientu.
51. Dienests pēc sociālās palīdzības prasītāja iesnieguma un 
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā 
novērtē personas vajadzības pēc sociālās palīdzības pabalsta un 
pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma no-
sacījumiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
52. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.
53. Pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, 
ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta piepra-
sītājs:
53.1. atteicies sniegt vai sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem 
un materiālo stāvokli, izņemot gadījumus, ja jaunatklātie apstākļi 
ir tādi, kas neliedz saņemt sociālo palīdzību;
53.2. neierodas Dienestā personiski, lai vienotos par pasākumiem, 
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālo palīdzību;
53.3. atteicies no līdzdarbības un līguma par darba un sociālo 
prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
53.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un 
sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacī-
jumus;
53.5. nepakļaujas ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, ja 
persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai 
invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētās personas 
veselības stāvokli vai novērsīs to pasliktināšanos;
53.6. neapmeklē ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja 
tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
53.7. neiesaistās individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildē;
53.8. neļauj apsekot vai nav apsekojams deklarētajā dzīvesvietā.

XII. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
54. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas 
risināšanā, atbilstoši likuma “Par sociālo drošību” V nodaļai,  
likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 7. 
pantam, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajai daļai 
un Civillikuma pirmās daļas “Ģimenes tiesības” otrās nodaļas 
3.apakšnodaļai un individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam 
vai vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu.

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
55. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Priekuļu novada 
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
56. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi 
57. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
58.1. Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošie no-
teikumi Nr.2 “Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem” (protokols Nr.05).

58.2. Priekuļu novada domes 2009.gada 13.augusta saistošie 
noteikumi Nr.5 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu novadā” (protokols Nr.06).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra Saistošo noteikumu Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas) atzīšanu par 
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Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pašreiz Priekuļu novada pašvaldībā sociālie pabalsti un to piešķiršanas nosacījumi ir noteikti 
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par 
Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” un maznodrošinātas personas statusa 
piešķiršanas nosacījumi noteikti Priekuļu novada domes 2009.gada 13.augusta saistošajos noteikumos
Nr.5 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķas personas atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu 
novadā”. Sakarā ar to, ka 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nepieciešams veikt grozījumus esošajos pašvaldības 
saistošajos noteikumos, kas regulē trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
un sociālās palīdzības sistēmu pašvaldībā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).  
Tā kā pašreizējos saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus 
un papildinājumus, tad atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus 
pašvaldības saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai:
1) izveidotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam atbilstošu sociālās palīdzības sistēmu
pašvaldībā trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai;
2) precizētu pašvaldības noteikto sociālās pabalstu piešķiršanas nosacījumus, apmērus un procedūru;
3) noteiktu trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas līmeni un nosacījumus;
4) noteiktu pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību, kas aizstāj vienreizējo pabalstu
ārkārtas situācijā;
5) efektīvāk izmantotu sociālajai palīdzībai piešķirtos līdzekļus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:
1) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (personas) tiek atzīta par 
trūcīgu vai maznodrošinātu;
2) sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošajos noteikumos noteikti pabalsti, kuru piešķiršanā tiek ievēroti divi obligātie nosacījumi: 
materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā statusam un 
sociālās palīdzības piešķiršana likumā noteiktajām pamatvajadzībām, un tie ir ienākumu testētie 
sociālās palīdzības pabalsti: garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; 
pabalsts ēdināšanai izdevumu segšanai; pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai; pabalsts 
apģērba iegādei un ienākumus netestētais sociālās palīdzības pabalsts krīzes situācijā.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus būs 
nepieciešami pavisam kopā EUR 86000.00, kas ir ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam. 

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

Minētā sociālā palīdzība nepieciešama, lai sniegtu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām) pamat-
vajadzību nodrošināšanai.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada 
Sociālais dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada 
Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

SAISTOŠO NOTEIKUMU “PAR PRIEKUĻU NOVADA BUDŽETU 2017.GADAM” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu nov. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” 9.punkts;
Budžeta izpilde 2017.gada 10 mēnešos;
Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienotā Klientu apkalpošanas centra izveidei;
Budžeta izpildītāju iesniegumi grozījumiem 2017.gada tāmē;
Domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.novembra lēmums, protokols Nr.9.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijas.
Palielina ieņēmumu daļu pamatbudžetā:
•  EUR 2 500 “naudas sodi, ko uzliek pašvaldības” par ieņēmumiem no iekasētām soda naudām;
•  EUR 10 000 “transfertu ieņēmumi” par Valsts Reģionālās attīstības un aizsardzības ministrijas valsts budžeta

dotāciju Valsts un pašvaldību vienotā Klientu apkalpošanas centra izveidošanai īstenošanu;
Palielina Finansēšanas daļu: 
•  par EUR 2 500 par finanšu līdzekļu atlikumu.
Palielina izdevumu daļu pamatbudžetā:
•  EUR 10 000 Priekuļu novada pašvaldībai par Valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienotā Klientu

apkalpošanas centra izveidei;
• EUR 1 050 Mārsnēnu pamatskolai par Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” mācību procesa kvalitātes

vērtēšanu, samazinot “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Pamatojoties uz budžeta izpildītāju – Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes, Jauniešu centra “Tramplīns” 
un bērnu dienas centra “Zīļuks” iesniegumiem, pārklasificē izdevumus pamatbudžetā ekonomiskās
klasifikācijas kodos.
•  EUR 40 000 pārklasificē izdevumus Speciālajā budžetā no “pakalpojumi” uz “krājumi, materiāli, biroja 

preces un inventārs”.
3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
adminis. procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols  Nr.13, p.18

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 
Saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”

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

likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 2.punktu.

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2017 gada 26.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 
2017.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 027 111 euro apmērā,
1.pielikums”.

1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 027 111 euro apmērā, 
2.pielikums”.

2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā 
redakcijā (1.pielikums).

3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā 
redakcijā (2.pielikums).

4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā 
redakcijā (4.pielikums).

5. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa (vadītāja I.Rumba).

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E.Stapulone

Saistošo noteikumu izklāstu pielikumos skatīt 
Priekuļu novada mājaslapā 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi
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APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols Nr. 13, p.23

Precizēti 2017.gada 28.decembra domes sēdē, protokols Nr.14, p.3
Saistošie noteikumi Nr. 16/2017

Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un 
maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu 

novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta  otro, 

ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo 

daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu nr. 550 
“Kārtība, kādā aprēķināms,  piešķirams, izmaksājams pabalsts 

garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un 
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu

I.  Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji 
izdevumi pamatvajadzību nodrošināšanai un kuras mitinās vienā
mājoklī, vai atsevišķi dzīvojošas personas (turpmāk tekstā – 
ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
1.2. sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pie-
prasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, lēmumu apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā 
(turpmāk tekstā – pašvaldība). 
2. Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusa un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt pabalstu pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests 
(turpmāk tekstā – Dienests).
3. Atbilstības trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) 
statusam izvērtēšanu un sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu ir
tiesības pieprasīt ģimenēm (personām), kurām deklarētā pamat-
dzīvesvieta ir Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.

II. Ienākumu un materiālā stāvokļa līmenis, kuru 
nepārsniedzot ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu vai 

maznodrošinātu, kā arī tā piešķiršanas kārtība
4. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 
stāvoklis pašvaldībā, Dienests izvērtē un nosaka atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu. 
5. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam paš-
valdībā piešķir:
5.1. ja kāds no ģimenes locekļiem (persona) ir darbspējīgā vecumā,
un to vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 200.00 euro un 
ja ir ievēroti pārējie šo saistošo noteikumu nosacījumi;
5.2. ja visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma vai invaliditātes
pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, un 
viņu vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 
triju mēnešu laikā nepārsniedz 280.00 euro un ja ir ievēroti pārējie
šo saistošo noteikumu nosacījumi.
6. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana, ienākumu
un materiālā stāvokļa novērtēšanas nosacījumi un lēmuma pie-
ņemšana ir saskaņā ar normatīvajos aktos par ģimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu noteiktajiem nosacījumiem.
7. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss 
ģimenei, kurā kaut viena persona ir darbspējas vecumā, vai at-
sevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā tiek piešķirts uz 
trim mēnešiem, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes 
pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam vai arī 
ģimenei, kurā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā, tiek 
piešķirts uz sešiem mēnešiem.
8. Ja ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz šo noteikumu 5. 
punktā noteikto summu, bet nav ievēroti citi normatīvajos aktos 
par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu noteiktie nosacījumi, 
Dienests var pieņemt lēmumu par atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam uz laiku – viens mēnesis. Šajā 
gadījumā ģimene (persona) nodrošina visu nosacījumu izpildi 
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas.
9. Dienests lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību mazno-
drošinātas ģimenes (personas) statusam pieņem ne vēlāk kā 
mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un citi lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
10. Ģimene (persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar 
to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu. Ja ģimene (persona) atbilst maz-
nodrošinātas ģimenes (personas) statusam, Dienests izsniedz 
rakstveida izziņu 
par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.

III. Sociālās palīdzības pabalstu veidi
11. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā  minēto pamatvajadzību apmieri-
nāšanai ģimenēm (personām), kuras atzītas par trūcīgām vai maz-
nodrošinātām, izņemot šajos noteikumos minēto pabalstu krīzes 
situācijā.
12. Pašvaldībā ir noteikti šādi sociālās palīdzības pabalsti:  
12.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; 
12.2. dzīvokļa pabalsts;
12.3. pabalsts krīzes situācijā;
12.4. pabalsts ēdināšanai izdevumu segšanai;
12.5. pabalsts apģērba iegādei;
12.6. pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai.

 IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai 

13. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 
(turpmāk tekstā – GMI)  piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem.

14. Pašvaldībā noteiktais GMI līmeņa apmērs personai vienā 
mēnesī atbilst Ministru kabineta noteiktajam GMI līmenim.
15. GMI pabalsts tiek izmaksāts divas reizes mēnesī – no mēneša 
5. līdz 10.datumam un no 20.līdz pēdējai mēneša dienai, ja ģimene 
(persona) aktīvi iesaistījusies savas problēmas risināšanā, pildot 
līdzdarbības pienākumus. 

V. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo 
daudzdzīvokļu mājā ar centralizētu siltumapgādi

16. Dzīvokļa pabalsts paredzēts, lai sniegtu materiālu atbalstu 
dzīvokļa īres/apsaimniekošanas, apkures maksas un maksas par 
komunālajiem pakalpojumiem un maksājumu 
par patērēto elektroenerģiju daļējai segšanai.
17. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakst-
veida dzīvojamās telpas īres līgums, vai kura 
ir dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.
18. Dzīvokļa pabalstu ģimenei (personai) piešķir ar mēnesi, kurā 
pabalsts pieprasīts.
19. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir:
19.1. trūcīgām ģimenēm (personām), un tā lielums nevar būt 
lielāks par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 
faktisko maksu, bet vienā mēnesī nevar pārsniegt  60,00 euro
ģimenei (personai), un attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsnie-
dzot 360,00 euro ģimenei (personai). 
19.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām), un tā  lielums nevar 
būt lielāks par īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu 
faktisko maksu, bet vienā mēnesī nevar pārsniegt 30,00 euro
ģimenei (personai), un attiecīgajā kalendārajā gadā nepārsniedzot 
180,00 euro ģimenei (personai). 
20. Nosakot dzīvokļa pabalstu apmēru tiek ņemtas vērā faktiskās 
īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par komunālajiem pa-
kalpojumiem. Ja ģimenei (personai) mājsaimniecībā nav iespē-
jams izmantot dabas gāzi, tiek pieņemts, ka propāna gāzes balona 
iegādes izmaksas ir ne vairāk kā 28.00 euro, un aprēķinot dzīvokļa 
pabalstu izmanto šādu normatīvu: uz 3 (trim) mēnešiem ģimenei, 
kurā ir ne vairāk kā divas personas; uz 2 (diviem) mēnešiem 
ģimenei, kurā ir ne vairāk kā piecas personas; uz 1 (vienu) mēnesi 
ģimenei, kurā ir vairāk par piecām personām.
21. Pabalstu piešķir līdz sešiem mēnešiem attiecīgā kalendārā 
gada laikā.
22. Pabalsta summa tiek pārskaitīta īres/apsaimniekošanas un
komunālo pakalpojumu sniedzējiem, vai elektroenerģijas piegā-
dātājam. Atsevišķos gadījumos pabalstu var izmaksāt skaidrā 
naudā vai pārskaitīt  sociālās palīdzības prasītāja kontā.
23. Dzīvokļa pabalstu nepiešķir vai izmaksu pārtrauc, ja:
23.1. izbeigts  īres līgums;
23.2. dzīvoklis pārdots vai izīrēts citai personai;
23.3. netiek pildīti līdzdarbības pienākumi; 
23.4. noslēgts uzturlīgums;  
23.5. nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. 

VI. Dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), kura dzīvo 
mājā ar lokālu apkuri, kurināmā iegādei

24. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu kurināmā iegādei, ja 
īpašumā nav meža vai tā platība ir mazāka par 1 (vienu) hektāru, ir:
24.1. trūcīgām ģimenēm (personām) – 130.00 euro kalendārajā 
gadā; 
24.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja visi ģimenes 
locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji – 130.00 euro kalendārajā gadā;
24.3. maznodrošinātām ģimenēm (personām), ja kāds no ģimenes 
locekļiem ir darbspējīgā vecumā – 65.00 euro kalendārajā gadā.
25. Vienam dzīvoklim (namīpašumam) tiek piešķirts viens pa-
balsts. Kopīpašuma gadījumos pabalsts tiek dalīts proporcionāli 
nekustamā īpašuma domājamām daļām.
26. Pabalsta summu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt 
sociālās palīdzības prasītāja kredītiestādes kontā, vai  noteiktā 
pabalsta izmaksa var tikt aizstāta ar pabalsta summai atbilstoša 
malkas daudzuma piegādi.
27. Ģimenēm (personām), kurām ir parādi par īri/apsaimnieko-
šanu, komunālajiem pakalpojumiem un elektroenerģijas piegādi, 
pabalstu kurināmā iegādei, pēc vienošanās ar sociālās palīdzības
prasītāju, var pārskaitīt iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēja 
kredītiestādes kontā.

VII. Pabalsts krīzes situācijā
28. Pabalsts krīzes situācijā tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus un to piešķir:
28.1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai, kura 
apmērs nedrīkst pārsniegt divkāršu attiecīgajā gadā 1.janvārī 
spēkā esošās minimālās darba algas valstī apmēru vienai ģimenei 
(personai), ņemot vērā iepriekš neparedzēto apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja tai nav tiesības 
saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību, 
vai tie ir nepietiekami, lai tā apmierinātu savas pamatvajadzības
krīzes situācijā.
28.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz 300.00 euro vienai ģimenei 
(personai), ja tā savas pamatvajadzības nespēj nodrošināt saviem 
spēkiem un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla pa-
līdzība.
29. Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums 
un krīzes situāciju apliecinošs dokuments  Dienestā saņemts ne 
vēlāk kā mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
30. Krīzes pabalsta piešķiršanas nepieciešamību un nepieciešamā 
pabalsta apmēru izvērtē Dienests, ņemot vērā:
30.1. apstākļus, kādos nonākusi ģimene (persona) un to radītās 
sekas, kā arī pabalsta pieprasītāja un viņa ģimenes locekļu spēju, 
izmantojot savā rīcība esošos materiālos resursus, apmierināt 
savas pamatvajadzības;
30.2. sociālā darba speciālista atzinumu par izvērtēto ģimenes 
ar bērniem sociālo situāciju, kurā netiek nodrošinātas bērnu 
pamatvajadzības.

31. Pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 
summu personas norādītājā kredītiestādes kontā, vai bezskaidras 
naudas norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpojuma sniedzēja 
izsniegto rēķinu. 

VIII.  Pabalsts ēdināšanas izdevumu segšanai 
32. Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai pirmskolas izglītības 
iestādēs, pamatizglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs ir izglītojamiem no trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm. 
33. Pabalsts ēdināšanai, pēc Dienesta lēmuma pieņemšanas, tiek 
piešķirts izglītojamam no nākamās nedēļas pirmās mācību dienas. 
34. Pabalstu ēdināšanai var piešķirt arī pēc pilngadības sasnieg-
šanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidusskolās, bet ne 
ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
35. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pa-
kalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā 
izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei saskaņā ar 
ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības 
iestādes iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu 
maksas izcenojamiem attiecīgajā mācību gadā, bet nepārsniedzot 
ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams izglītojamo 
saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pus-
dienu porciju skaits vai pirmskolas izglītības iestādes faktiskais 
apmeklējums pārskata periodā. 
36. Šo saistošo noteikumu 32.-35.punkts netiek piemērots, ja 
Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo ēdināšanai 
pašvaldībai tiek piešķirti valsts budžetā  paredzētie līdzekļi vai  
ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 IX.  Pabalsts apģērba iegādei 
37. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu apģērba iegādei bērniem 
no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, ja izglītojamais 
mācās kādā no pirmskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās 
vai profesionālās izglītības iestādēm.
38. Pabalstu apģērba iegādei var piešķirt arī pēc pilngadības 
sasniegšanas, ja izglītojamais bez pārtraukuma turpina mācības 
vispārējās izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidus-
skolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.
39. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: 
39.1. trūcīgām ģimenēm – 30 euro katram  izglītojamam;
39.2. maznodrošinātām ģimenēm – 22 euro katram izglītojamam.
40. Pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības prasītājam skaidrā 
naudā vai pārskaitīt pabalsta summu prasītāja norādītājā kredīt-
iestādes kontā.
41. Dokumenti pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no 1.augusta 
līdz 30. septembrim.

X.  Pabalsts medicīnisko izdevumu daļējai apmaksai
42. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  ir paredzēts 
ar ārstēšanos saistīto izdevumu daļējai apmaksai (ārstēšanās 
ambulatori un stacionārā, medicīniskie izmeklējumi, zobu ārstēšana/
protezēšana, redzes korekcijas līdzekļu iegāde, ārsta izrakstīto 
medikamentu iegāde, medicīniskā rehabilitācija, sociālo gultu 
izdevumi).
43. Tiesības saņemt pabalstu ir trūcīgām un maznodrošinātām:
43.1. ģimenēm ar bērniem, kurā nav nevienas darbspējīgas 
personas;
43.2. ģimenēm (personām), ja tie ir nestrādājoši pensionāri un/
vai invalīdi vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.
44. Pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai apmērs tiek 
aprēķināts kā starpība starp ienākuma līmeni, kurš nepārsniedz 
šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto apmēru un 
normatīvā mājokļa maksājuma (ne vairāk par faktiski aprēķināto 
maksu), un ārstēšanās izdevumu summu un ģimenes (personas) 
kopējiem ienākumiem:

P2 = (Y x N + K + Ā) – M, kur
P2 – pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  lielums
Y –  šo saistošo noteikumu 5.1.apakšpunktā noteikto apmēru,
N –  personu skaits ģimenē,
K – faktiskās īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par 
komunālajiem pakalpojumiem summa.
Ā – izdevumi par ārstēšanos,
M – ģimenes (mājsaimniecības) rīcībā esošie ienākumi.

45. Pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai lielums  
kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 150.00 euro vienai 
personai, bet nepārsniedzot faktiskos ārstēšanās izdevumus, 
un ne vairāk kā 300.00 euro ģimenei kalendārā gada laikā; 
46. Pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības prasītājam skaidrā 
naudā vai pārskaitīt pabalsta summu prasītāja norādītājā 
kredītiestādes kontā, vai bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, 
apmaksājot medicīniskā pakalpojuma sniedzēja izsniegto rēķinu.

XI. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas kārtība
47. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos sociālās palīdzības 
pabalstus, sociālās palīdzības prasītājs vēršas pie tā sociālā darba 
speciālista novada pagastā atbilstoši deklarētajai pamatdzīves-
vietai, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas 
identifikācijas karti) un iesniedz iesniegumu, kā arī nepieciešamos 
dokumentus, kas apliecina pabalsta nepieciešamību atbilstoši 
pieprasītajam pabalsta veidam: 
47.1. studenti, profesionālās izglītības iestādes audzēkņi – iesniedz
izziņu no mācību iestādes, izziņu par stipendijas apmēru, ja 
šis ziņas Dienestam nav iespējams iegūt izmantojot valsts un 
pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus;
47.2. iesniedz medicīnisko izdevumu apliecinošus dokumentus 
(attiecīgo kases čeku, stingrās uzskaites kvīšu vai faktūrrēķinu 
kopijas, uzrādot oriģinālus, kur norādīts sociālās palīdzības 
prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un 
samaksas apmērs, un kurš izsniegts ne agrāk kā pirms trim 
mēnešiem, vai arī priekšapmaksas rēķina oriģināls, un recepšu, 
uz kura pamata ir veikta medikamentu iegāde, kopijas;
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47.3. uzrāda īres/apsaimniekošanas, apkures un komunālo pa-
kalpojumu maksājumu kvītis un kvītis par patērēto elektro-
enerģiju un par izlietoto gāzi, kurās norādīts sociālās palīdzības 
prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un 
samaksas apmērs, un kuras izsniegtas par iepriekšējo mēnesi; 
47.4. iesniedz vai uzrāda citus dokumentus pēc sociālā darba 
speciālista  pieprasījuma.
48. Dienests klienta sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašval-
dības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā 
esošo informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot 
klienta dzīves apstākļus, nepieciešamības gadījumā pieprasot 
ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām 
un fiziskām personām.
49. Klientam pirmo reizi vēršoties Dienestā pēc sociālās palīdzības 
pabalsta, Dienesta sociālā darba speciālista pienākums ir apsekot 
klientu viņa dzīvesvietā. Nākamo apsekošanu Dienesta sociālā 
darba speciālists veic atbilstoši nepieciešamībai vai saskaņā ar 
vienošanos.
50. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, Dienesta sociālā 
darba speciālistam vienojoties ar klientu par apsekošanas datumu 
un laiku. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu arī iepriekš par 
to nebrīdinot klientu.
51. Dienests pēc sociālās palīdzības prasītāja iesnieguma un 
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā 
novērtē personas vajadzības pēc sociālās palīdzības pabalsta un 
pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma no-
sacījumiem, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi.
52. Dienests 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē
personu par pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā.
53. Pabalstu nepiešķir vai samazina par personai piešķirto daļu, 
ievērojot katra bērna tiesības un intereses, ja pabalsta piepra-
sītājs:
53.1. atteicies sniegt vai sniedzis nepatiesas ziņas par ienākumiem 
un materiālo stāvokli, izņemot gadījumus, ja jaunatklātie apstākļi 
ir tādi, kas neliedz saņemt sociālo palīdzību;
53.2. neierodas Dienestā personiski, lai vienotos par pasākumiem, 
kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālo palīdzību;
53.3. atteicies no līdzdarbības un līguma par darba un sociālo 
prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu parakstīšanas;
53.4. nepilda līdzdarbības pienākumus un līguma par darba un 
sociālo prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu nosacī-
jumus;
53.5. nepakļaujas ārstēšanai un atveseļošanās pasākumiem, ja 
persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai 
invaliditāti un ja paredzams, ka tas uzlabos minētās personas 
veselības stāvokli vai novērsīs to pasliktināšanos;
53.6. neapmeklē ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklēšanu, ja 
tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
53.7. neiesaistās individuālā sociālās rehabilitācijas plāna izpildē;
53.8. neļauj apsekot vai nav apsekojams deklarētajā dzīvesvietā.

XII. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
54. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas problēmas 
risināšanā, atbilstoši likuma “Par sociālo drošību” V nodaļai,  
likuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” 7. 
pantam, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 4.panta pirmajai daļai 
un Civillikuma pirmās daļas “Ģimenes tiesības” otrās nodaļas 
3.apakšnodaļai un individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam 
vai vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu.

XIII. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 
55. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Priekuļu novada 
Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā.
56. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā 
kārtībā.

XIV. Noslēguma jautājumi 
57. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
58. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:
58.1. Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošie no-
teikumi Nr.2 “Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības 
sociālās palīdzības pabalstiem” (protokols Nr.05).

58.2. Priekuļu novada domes 2009.gada 13.augusta saistošie 
noteikumi Nr.5 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu novadā” (protokols Nr.06).
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Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Pašreiz Priekuļu novada pašvaldībā sociālie pabalsti un to piešķiršanas nosacījumi ir noteikti 
Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos noteikumos Nr.2 “Noteikumi par 
Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” un maznodrošinātas personas statusa 
piešķiršanas nosacījumi noteikti Priekuļu novada domes 2009.gada 13.augusta saistošajos noteikumos
Nr.5 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķas personas atzīšanu par maznodrošinātu Priekuļu 
novadā”. Sakarā ar to, ka 2018.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos 
Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, nepieciešams veikt grozījumus esošajos pašvaldības 
saistošajos noteikumos, kas regulē trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu
un sociālās palīdzības sistēmu pašvaldībā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).  
Tā kā pašreizējos saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt būtiskus redakcionālus grozījumus 
un papildinājumus, tad atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lietderīgāk ir apstiprināt jaunus 
pašvaldības saistošos noteikumus.
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai:
1) izveidotu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam atbilstošu sociālās palīdzības sistēmu
pašvaldībā trūcīgo un maznodrošināto iedzīvotāju pamatvajadzību nodrošināšanai;
2) precizētu pašvaldības noteikto sociālās pabalstu piešķiršanas nosacījumus, apmērus un procedūru;
3) noteiktu trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanas līmeni un nosacījumus;
4) noteiktu pabalsta krīzes situācijā apmēru un piešķiršanas kārtību, kas aizstāj vienreizējo pabalstu
ārkārtas situācijā;
5) efektīvāk izmantotu sociālajai palīdzībai piešķirtos līdzekļus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka:
1) ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene (personas) tiek atzīta par 
trūcīgu vai maznodrošinātu;
2) sociālās palīdzības pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas 
kārtību, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Saistošajos noteikumos noteikti pabalsti, kuru piešķiršanā tiek ievēroti divi obligātie nosacījumi: 
materiālās situācijas izvērtēšana un atbilstības noteikšana trūcīgā vai maznodrošinātā statusam un 
sociālās palīdzības piešķiršana likumā noteiktajām pamatvajadzībām, un tie ir ienākumu testētie 
sociālās palīdzības pabalsti: garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai; dzīvokļa pabalsts; 
pabalsts ēdināšanai izdevumu segšanai; pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai; pabalsts 
apģērba iegādei un ienākumus netestētais sociālās palīdzības pabalsts krīzes situācijā.  

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus būs 
nepieciešami pavisam kopā EUR 86000.00, kas ir ieplānoti pašvaldības budžetā 2018.gadam. 

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

Minētā sociālā palīdzība nepieciešama, lai sniegtu atbalstu trūcīgām ģimenēm (personām) pamat-
vajadzību nodrošināšanai.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Priekuļu novada 
Sociālais dienests un pašvaldības dome. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada 
Sociālais dienests.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas
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SAISTOŠO NOTEIKUMU “PAR PRIEKUĻU NOVADA BUDŽETU 2017.GADAM” PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu nov. pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam” 9.punkts;
Budžeta izpilde 2017.gada 10 mēnešos;
Valsts budžeta dotācija Valsts un pašvaldību vienotā Klientu apkalpošanas centra izveidei;
Budžeta izpildītāju iesniegumi grozījumiem 2017.gada tāmē;
Domes Finanšu komitejas 2017.gada 21.novembra lēmums, protokols Nr.9.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijas.
Palielina ieņēmumu daļu pamatbudžetā:
•  EUR 2 500 “naudas sodi, ko uzliek pašvaldības” par ieņēmumiem no iekasētām soda naudām;
•  EUR 10 000 “transfertu ieņēmumi” par Valsts Reģionālās attīstības un aizsardzības ministrijas valsts budžeta

dotāciju Valsts un pašvaldību vienotā Klientu apkalpošanas centra izveidošanai īstenošanu;
Palielina Finansēšanas daļu: 
•  par EUR 2 500 par finanšu līdzekļu atlikumu.
Palielina izdevumu daļu pamatbudžetā:
•  EUR 10 000 Priekuļu novada pašvaldībai par Valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienotā Klientu

apkalpošanas centra izveidei;
• EUR 1 050 Mārsnēnu pamatskolai par Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” mācību procesa kvalitātes

vērtēšanu, samazinot “līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Pamatojoties uz budžeta izpildītāju – Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes, Jauniešu centra “Tramplīns” 
un bērnu dienas centra “Zīļuks” iesniegumiem, pārklasificē izdevumus pamatbudžetā ekonomiskās
klasifikācijas kodos.
•  EUR 40 000 pārklasificē izdevumus Speciālajā budžetā no “pakalpojumi” uz “krājumi, materiāli, biroja 

preces un inventārs”.
3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
adminis. procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra domes sēdē, protokols  Nr.13, p.18

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 23.novembra 
Saistošie noteikumi Nr.12/2017 “Par grozījumiem 

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”

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

likumu “Par pašvaldību budžetiem” 16.panta 2.punktu.

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2017 gada 26.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 “Par Priekuļu novada budžetu 
2017.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 027 111 euro apmērā,
1.pielikums”.

1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 027 111 euro apmērā, 
2.pielikums”.

2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā 
redakcijā (1.pielikums).

3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā 
redakcijā (2.pielikums).

4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā 
redakcijā (4.pielikums).

5. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa (vadītāja I.Rumba).

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E.Stapulone

Saistošo noteikumu izklāstu pielikumos skatīt 
Priekuļu novada mājaslapā 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/saistosie-noteikumi



Kultūras afiša februārī

Priekuļu kultūras namā
1.februārī 
10:00

Teātris un es
Izrāde bērniem
“Kā kļūt par varoni?”

Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt kā apšu lapām. Viņi 
ir nolēmuši kļūt par varoņiem. Bet – kas ir varonis? Un – vai 
viegli par tādu kļūt? To jūs uzzināsiet atnākot uz izrādi bērniem un 
vecākiem – Kā kļūt par varoni?!

Ieeja: 3.00 EUR
10.februārī
18:00

Sieviešu kora “Laumas”
jubilejas koncerts

Sieviešu koris “Laumas” svin savu 15 gadu jubileju, piedalās 
deju kolektīvs “Jumis”. Koncertu vadīs populāra Radio balss – 
Raitis Zapackis. 

Ieeja: 3.00 EUR
(Bērniem un senioriem – 2.00 EUR)

16.februārī
21:00

Balle
Spēlēs grupa “Galaktika”

Balle Valentīndienas noskaņās. Darbosies kafejnīca.
Ieeja: 5.00 EUR

Galdiņu rezervācija draugu kompānijām: 10.00 EUR
23.februārī
19:00

Muzikāls skeču šovs
“Briseles kāposti” jeb
“Kur vēl ņemt naudu?”

Muzikāli jautrā komēdija ir pilna humora un gatava priecēt ik vi-
enu  skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzīves situācijām. 
Par pietiekamu c vitamīna devu parūpēsies humora raidījuma 
“anekdošu šovs” aktieri!
Režisors: Armands Ekštets.

Biļešu cena 4.00 un 5.00 EUR 
(Biļetes ir iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā)

27.februārī
10:00

Muzikāla izrāde bērniem
“Meža rūķu noslēpums”

Meža skolas rūķi saņēmuši neparastu
vēstuli.. No kā? Nav zināms. Zināms tikai tas, ka vēstulē doti 
dīvaini uzdevumi, kuri rūķiem jāpaveic. Ja tas tiks izdarīts, 
noslēpums tiks atrisināts. Ko nu?
Izrāde bērniem vecumā no 3-11 gadiem.
Lomās: Laila Kirmuška, Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška un Edgars 
Lipors – visi darbojas ar lellēm.

Ieeja: 3.00 EUR
Liepas kultūras namā
17.februārī
22:00

Mīlestības dienas balle Mīlestības dienai veltīta balle. Balli spēlēs liepēnietis Rikardi-
ons jeb Rihards Millers, kurš ar saviem muzikālajiem darbiem 
pazīstams nu jau visā Latvijā.

Ieeja – 3,00 EUR
Mārsnēnu tautas namā
10.februārī
19:00-20:30
21:00

Diskotēka
skolēniem
jauniešiem

Spēlēs Dj Edijs.
Ieeja – 1.00 EUR
Ieeja – 2.00 EUR

23.februārī
19:00

Pēc koncerta

Sieviešu vokālā ansambļa
20 gadu jubilejas koncerts
“Dziesma uz bērza tāss…”
Balle pie galdiņiem

Gaidīsim ciemos bijušos dziedātājus! Ieeja – brīva.
Koncertu vadīs – J.Gabrāns Spēlēs grupa “Rodeo Band”. Info pa 
tel. 26666983. 

Ieeja 3.00 EUR
Veselavas muižā
2.februārī
19:00

Koncerts Valdis Atāls, Ilze Grunte.
Ieejas maksa 5.00 EUR

16.februārī
19:00

Koncerts Sarunas dzejā un
mūzikā “Par pašu galveno”

Marika Svīķe, Jānis Žagariņš.
Ieejas maksa 5.00 EUR

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums Janv‚ris, 2018

Kustamās mantas – gaisa kuģu izsoles
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 6 atklātās mutiskā izsolēs ar

augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
1. gaisa kuģi Blanik L-13, bez lidojuma derīguma, ražotāja Nr. 027324;
2. gaisa kuģi Blanik L-13, bez lidojuma derīguma, ražotāja Nr. 172909;
3. gaisa kuģi Blanik L-13, bez lidojuma derīguma, ražotāja Nr. 172501;
4. gaisa kuģa Blanik L-13, bez lidojuma derīguma, ražotāja Nr. 173127;
5. gaisa kuģu Jantar STD 3 komplektu, bez lidojuma derīguma;
6. gaisa kuģu LAK-12 komplekts, bez lidojuma derīguma.
Izsoļu noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada 

pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas 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 2018.gada 14.februārim plkst.10:00.
Izsoles notiks 2018.gada 14.februārī, Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 

2. stāva sēžu zālē. Precīzus izsoļu laikus skatīt Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Izsoles”.

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”


