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Gada nogale un janvāris teju visās 
pašvaldībās ir laiks, kad tiek pieņemti 
nozīmīgi lēmumi, tostarp apstiprināts 
pašvaldības plānotais budžets jaunajam 
gadam. Domes deputātiem ir jālemj par
to, kurām nozarēm, cik daudz finanšu 
līdzekļus atvēlēt. Lai to izdarīt būtu 
vieglāk, deputātiem jābūt zinošiem par 
novadā notiekošajiem procesiem, paveik-
tajiem darbiem, arī iedzīvotāju ierosi-
nājumiem. Katrā domes sēdē deputāti 
tiek informēti par iepriekšējā mēneša 
laikā paveiktajiem darbiem. Savukārt, 
gada sākumā pirmo reizi rīkojām tieš-
saistes diskusiju par ceļu un ielu segumu 
atjaunošanas darbiem. Deputātiem bija 
iespēja iedziļināties tēmā, uzdot savus 
jautājumus jomas speciālistiem, kā 
rezultātā – pilnvērtīgi izprast situāciju, 
kas saistīta ar veicamajiem ceļu darbiem 
novadā un pieņemt lēmumu pašvaldības 
budžeta apstiprināšanas laikā. Ņemot 
vērā deputātu ieinteresētību un atsau-
cību, šāda veida diskusijas par dažādām 
tēmām organizēsim arī turpmāk.

Turpinājums 2.lpp

Uz attīstību 
vērsti lēmumi 
– sadarbības 

rezultāts

2021. gada budžeta prioritāte –
novada infrastruktūras attīstība

Šī gada 21. janvārī Priekuļu no-
vada dome vienbalsīgi apstiprināja 
pašvaldības budžetu 2021. gadam 
12 035 213 eiro apmērā, kas ir par 
7,4% mazāk nekā plānotais budžets 
pērn. Par prioritāti šajā gadā izvirzīta 
– infrastruktūras attīstība.

Priekuļu novada pašvaldības pamat-
budžeta ieņēmumi no nodokļiem 2021.
gadā plānoti 4 633 822 eiro, kas ir par 
6% mazāk nekā plānots 2020. gada 
budžetā. Lielākais īpatsvars 92% no 
nodokļu ieņēmumiem ir iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis un 8% ieņēmumi no
nekustamā īpašuma nodokļa.

Lielākais īpatsvars 2021. gada paš-
valdības pamatbudžeta izdevumos pa-
redzēts – izglītībai 4 428 016 eiro, vai  
37% no kopbudžeta, kā arī izdevumi
pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošanai 19% un investīcijām 
infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai 
17%.

Priekuļu novada pašvaldības ielu un 
ceļu uzturēšanai, kā arī remontiem un 
renovācijai paredzēti – 953 781 eiro. 
2021. gadā plānots atjaunot ielas, gājēju
ietves, ceļus ar dažādu segumu un ap-
strādi 25 objektos kopumā katrā novada 
pagastā – Liepā, Mārsnēnos, Priekuļos 
un Veselavā, kā arī Jāņmuižā un Dukuros.

Pašvaldība ir saglabājusi iepriekš 
noteiktos atvieglojumus, sociālās ga-
rantijas un pabalstus Priekuļu novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem. Tāpat ne-
mainīgi saglabāts atvieglojums 50% 
apmērā nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu 
sev piederošajā nekustamajā īpašumā un 
atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem. 
Tiks nodrošinātas brīvpusdienas visiem 
vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un 
pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem 
no piecu gadu vecuma pirmsskolas gru-
piņās. 2021. gadam šim nolūkam plānots 
finansējums vairāk kā 65 000 eiro. 

Turpinājums 2.lpp

IEŅĒMUMI
9 273 001 Eur

 

IZDEVUMI
12 035 213 Eur

Pārvalde

1 168 671 EUR

Izglītība

4 428 016 EUR

Apsaimniekošana
2 238 369 Eur

Ekonomiskā
darbība

1 996 446 EUR

Sabiedriskā kārtība
82 864 EUR

Vides aizsardzība
385 999 EUR

Veselība

27 715 EUR

Kultūra, sports

767 908 EUR

Sociālā aizsardzība
860 537 EUR

Līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem

78 688 EUR

Ienākuma nodokļi
4 266 429 EUR

Īpašuma, dabas
resursu nodoklis

383 945 EUR

Nenodokļu ieņēmumi

135 191 EUR

Valsts budžeta
transferti

2 976 978 EUR

Pašvaldību budžetu
transferti

194 711 EUR

Budžeta iestāžu
ieņēmumi

1 315 747 EUR

2021. gadamPriekuļu novada pašvaldības budžets
2021. gadam
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Turpinājums no 1.lpp
Šis ir laiks, kas maina mūs, mūsu 

vērtības un ikdienu. Tomēr Priekuļu no-
vada pašvaldības darba prioritāte vienmēr
ir bijusi un būs iedzīvotāju labklājība. 
Jāsaka paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, 
kuri nāk ar saviem ierosinājumiem par
to, kas viņu ikdienas dzīvi novadā pa-
darītu vēl labāku. Aplūkojot pieņemto 
budžetu redzam, ka šajā gadā liela 
daļa finanšu līdzekļu tiks novirzīti tieši 
infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai.
Domājot par iedzīvotāju drošību un 
ērtībām pārvietojoties ar kājām, velo-
sipēdu vai auto, šī gada laikā tiks reno-
vēti gan ceļi un ielas, gan gājēju ietves. 
Tāpat, ieguldījumi paredzēti arī citās 
jomās, lai dzīvot un strādāt Priekuļu 
novadā iedzīvotājiem būtu vēl ērtāk un 
patīkamāk.

Zinām, ka šis noteikti būs pārmaiņu 
gads. Gan katram no mums individuāli, 
jo tik daudz ko esam mācījušies un 
priekš sevis pieņēmuši, pielāgojoties ci-
tādiem ikdienas dzīves apstākļiem, gan 
plašākā jomā, jo tuvojas administratīvi 
teritoriālās reformas. Šīs pārmaiņas nāk 
un nes līdzi nezināmo gan pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem, gan novada iedzī-
votājiem, tomēr, apzinoties ieguvumus,
ko pārmaiņas sniegs, kopīgi sadarbo-
joties, turpinām strādāt par prioritātēm 
joprojām virzot iedzīvotāju labklājību. 
Jauno Cēsu novadu raksturos daudz-
veidība – stabili uzņēmumi, augoša bio-
loģiskās lauksaimniecības nozare, spē-
cīgas kopienu iniciatīvas un kultūras 
tradīcijām bagāta pilsēta, kas kopā rada
pievilcīgu vietu dzīvošanai un strādā-
šanai. Tāpat, jaunais Cēsu novads refor-
mas rezultātā kļūs par Eiropas kultūras 
vērtībām atbilstošu pilsētu, kuru ieskaus 
moderna lauku teritorija ar spēcīgiem 
uzņēmumiem, inovatīvām idejām un 
tradīcijām bagātu saimniekošanu. Jau 
šobrīd no visu pašvaldību speciālistiem  
ir izveidotas darba grupas, kas sadar-
bojas, lai izstrādātu plānu par kopīgu
nākotnes redzējumu un sniegs prezen-
tācijas deputātiem.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Turpinājums no 1.lpp
Tāpat, šogad turpinās ERASMUS+

 projektu īstenošana, kurus pilnā ap-
mērā finansē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra.

2021. gadā atvēlēts finansējums arī:
• Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu

uzlabošanai, remontiem un atjauno-
šanai 2021. gadā plānots finansējums 
vairāk kā 326 tūkstoši eiro;

• Novada kapliču kosmētiskajiem re-
montiem vairāk kā 35 tūkstoši eiro.

• Izglītības jomā plānotais finansējums 
sastāda vairāk nekā 178 tūkstošus eiro:
Liepas pamatskolā remontdarbiem un 
ventilācijas sistēmas uzlabošanas pa-
sākumiem, kā arī ēdnīcas pārbūves 
projekta izstrādei; Liepas pirmsskolas
izglītības iestādē trīs pirmsskolas iz-
glītības iestādēs paneļu žogu nomai-
ņai, Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādē grupiņas remontam un venti-
lācijas sistēmas ierīkošanai. 2021. 
gadā turpinās Priekuļu vidusskolas 
stadiona būvniecība.

• Vairāk kā 71 tūkstotis eiro plānots 
Veselavas muižā telpu restaurācijai un 
remontiem.

• 25 000 eiro Eduarda Veidenbauma  
muzeja “Kalāči” siltināšanas projekta
īstenošanai un 35 000 eiro kanalizā-
cijas sistēmas sakārtošanai.

2021. gadā Priekuļu novada pašval-
dība turpinās tai uzticēto funkciju un 
uzdevumu realizēšanu, lai novadniekiem 
nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus
un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai. 
Pašvaldības budžets 2021. gadam vei-
dots sabalansēti, lai pieejamie finanšu  
resursi tiktu izlietoti atbilstoši novada  
attīstības prioritātēm, nodrošinot likumā  
noteikto pašvaldības funkciju izpildi, kā  
arī īstenotu dažādus attīstības projektus.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Ilzīte Rumba 

un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madara Ozoliņa

Lai paildzinātu liepu mūžu, reizi 
divos gados Priekuļu novadā tiek veikta
liepu kopšana jeb apgriešana. Saimnie-
ciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta 
vadītājs Jānis Sirlaks norāda, ka liepas 
savā laikā tikušas sabojātas, nogriežot 
galotni, tādēļ sākusies stumbra trupē-
šana. Lai ilgāk saglabātu aleju, būtiski  
neļaut ataugošajiem zariem izaugt lie-
liem, jo pretējā gadījumā zari no sava 
svara vienkārši var nolūzt. Priekuļu 
novadā ir vairāk nekā 400 liepu. Šobrīd 
ir sākušies liepu kopšanas darbi, un tie 
norisināsies līdz aprīļa beigām.

Liepu kopšanas veidi:
• katru gadu vasarā notiek liepu atvašu 

izgriešana;
• katru gadu ziemā notiek bojāto un 

lieko zaru izgriešana;
• katru otro ziemu tiek nogriezti visi 

zari līdz pamatnei.

Sabiedrisko 
attiecību

speciāliste
Madara 
Ozoliņa

Priekuļu novadā 
sākti liepu aleju kopšanas darbi

Lai plānotu turpmāko attīstību
un apzinātu jomas, kurās nepie-
ciešamas pārmaiņas, Priekuļu no-
vada pašvaldība aicina iedzīvo-
tājus piedalīties aptaujā. Aptaujas 
anketa aizpildāma elektroniski paš-
valdības mājaslapā: http://www.
priekuli.lv/pasvaldiba/arhivs/
aktualitasu-arhivs/4867-aicinam-
izteikt-viedokli (aizpildīt iespējams 
līdz 8. februārim).

Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā 
pašvaldības mājaslapā www.priekulunovads.lv

Aicinām izteikt viedokli

Lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus savam mājoklim
2021.gadā, nodokļa maksātājam, kurš 
deklarējis dzīvesvietu sev piederošajā 
nekustamajā īpašumā un atbilst Priekuļu 
novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Priekuļu novadā” prasībām, jāiesniedz 
Priekuļu novada pašvaldībā, Liepas, 
Mārsnēnu vai Veselavas pagastu pār-
valdēs vai elektroniski (parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu) iesniegums,
kas noformēts atbilstoši Priekuļu no-
vada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Prie-
kuļu novadā” noteikumu pielikumam.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo
stāvokli IESNIEGUMA-APLIECINĀJUMA
veidlapu par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa 
maksātājs, kurš deklarējis dzīvesvietu 

sev piederošajā nekustamajā īpašumā, 
2021.gadam var iegūt mājaslapā, kā arī 
aizpildīt elektroniski www.latvija.lv. 
Tāpat, veidlapas iespējams saņemt:
• Liepā APTIEKĀ Rūpnīcas ielā 8;
• Priekuļos VEIKALĀ Cēsu prospektā 44;
• Veselavā VEIKALĀ “Griezes”;
• Mārsnēnos VEIKALĀ “Krustceles”.

Veidlapa jāievieto Priekuļu novada 
pašvaldības, Liepas, Mārsnēnu vai 
Veselavas pagastu pārvaldes pastkastītēs
vai jāiesniedz elektroniski.

Galvenā nodokļu speciāliste
Ineta Eberharde
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Informācija par 
NĪN atvieglojumu saņemšanu

Paziņojums par jaunizveidojamā 
Cēsu novada attīstības programmas 

2021. – 2027. gadam un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021. – 2035. gadam izstrādes uzsākšanu
Priekuļu novada pašvaldība in-

formē, ka saskaņā ar Priekuļu novada 
pašvaldības 2020. gada 28. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 529 (protokols Nr. 
20, 12.p.) “Par jaunizveidojamā Cēsu
novada attīstības programmas 2021. – 
2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir 
uzsākta jaunizveidojamā Cēsu novada 
attīstības programmas

2021. – 2027. gadam izstrāde, ap-
stiprināts darba uzdevums un izstrādes 
termiņš.

Attīstības programma ir vidēja   
termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas vidēja ter-
miņa prioritātes un pasākumu kopums 
plānošanas reģiona vai vietējās paš-
valdības attīstības stratēģijā izvirzīto 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īste-
nošanai (Teritorijas attīstības plānošanas
likums, 1.pants).

Tāpat Priekuļu novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Priekuļu novada 

pašvaldības 2020. gada 28. decembra 
sēdes lēmumu Nr.530 (protokols Nr. 
20, 13.p.) “Par jaunizveidojamā Cēsu 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021. – 2035. gadam izstrādes uzsākšanu”, 
ir uzsākta Cēsu novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2021. – 2035. gadam
izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un
izstrādes termiņš. Ilgtspējīgas attīstības  
stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīs-
tības plānošanas dokuments, kurā no-
teikts plānošanas reģiona vai vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzē-
jums, mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva (Teritorijas attīs-
tības plānošanas likums).

Jaunizveidojamā Cēsu novada attīs-
tības plānošanas dokumentu izstrāde 
ir uzsākta sadarbībā ar Amatas, Cēsu, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un 
Vecpiebalgas novadu.

Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

2020.gada nogalē biedrība “Sargiet 
bērnus” uzsāka projektu “Kopā varam!”. 
Biedrība īsteno projektu, lai veicinātu 
Liepas pagasta sabiedrības izpratni par
nevalstisko organizāciju darbību Vidzemē.

Brīvprātīgie darbinieki apzinās Vid-
zemes NVO (nevalstiskās organizācijas)  
un veiks pieredzes apmaiņu ar citām 
organizācijām, izvērtējot savu darbību 
un virzienu nākotnē.

Projektā tiks izstrādāta biedrības   
“Sargiet bērnus” darbības stratēģija, 
iekļaujot mazākumtautību pievienošanos
biedrībai un iesaisti biedrības darbā un 
organizētajos pasākumos. Lai informētu 
par NVO darbību Vidzemē un īpaši 
akcentētu biedrības “Sargiet bērnus” 
darbību reģionā, tiek īstenots projekts 
“Kopā varam”.

Jebkurš iedzīvotājs ir vērtība, un 
mēs aicinām piedalīties diskusijās un 
viedokļu uzklausīšanā.

Realizējot projektu, veicināsim ma-
zākumtautību iesaisti biedrībā, rīkojot
kopīgus pasākumus un aktivitātes, inte-
grējoties Vidzemes reģionā un vietējā 
kopienā.

Stratēģijas tapšanā paredzēts iesaistīt
gan esošos biedrības biedrus, gan pie-
saistīt jaunus, tai skaitā mazākumtau-
tību pārstāvjus. Komunikācijas nodro-
šināšanā izmantosim Zoom platformu, 
kurā tiks organizētas biedru un topošo 
biedru sapulces, stratēģijas prezentēšana 
un citas aktivitātes. Aicinām informāciju
meklēt biedrības facebook lapā: https://
www.facebook.com/Sargiet-b%C4%
93rnus-156131194914716.

Projekta īstenošanu finansē LR Kul-
tūras ministrija un Valmieras novada 
fonds atbalstam mazākumtautību līdz-
dalības veicināšanas jomā.

Projekta vadītāja Selga Skrastiņa

Sākta projekta “Kopā 
varam!” realizācija
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Turpinājums no 1.lpp
Šis ir laiks, kas maina mūs, mūsu 

vērtības un ikdienu. Tomēr Priekuļu no-
vada pašvaldības darba prioritāte vienmēr
ir bijusi un būs iedzīvotāju labklājība. 
Jāsaka paldies aktīvajiem iedzīvotājiem, 
kuri nāk ar saviem ierosinājumiem par
to, kas viņu ikdienas dzīvi novadā pa-
darītu vēl labāku. Aplūkojot pieņemto 
budžetu redzam, ka šajā gadā liela 
daļa finanšu līdzekļu tiks novirzīti tieši 
infrastruktūras uzlabošanai un attīstībai.
Domājot par iedzīvotāju drošību un 
ērtībām pārvietojoties ar kājām, velo-
sipēdu vai auto, šī gada laikā tiks reno-
vēti gan ceļi un ielas, gan gājēju ietves. 
Tāpat, ieguldījumi paredzēti arī citās 
jomās, lai dzīvot un strādāt Priekuļu 
novadā iedzīvotājiem būtu vēl ērtāk un 
patīkamāk.

Zinām, ka šis noteikti būs pārmaiņu 
gads. Gan katram no mums individuāli, 
jo tik daudz ko esam mācījušies un 
priekš sevis pieņēmuši, pielāgojoties ci-
tādiem ikdienas dzīves apstākļiem, gan 
plašākā jomā, jo tuvojas administratīvi 
teritoriālās reformas. Šīs pārmaiņas nāk 
un nes līdzi nezināmo gan pašvaldības 
iestāžu darbiniekiem, gan novada iedzī-
votājiem, tomēr, apzinoties ieguvumus,
ko pārmaiņas sniegs, kopīgi sadarbo-
joties, turpinām strādāt par prioritātēm 
joprojām virzot iedzīvotāju labklājību. 
Jauno Cēsu novadu raksturos daudz-
veidība – stabili uzņēmumi, augoša bio-
loģiskās lauksaimniecības nozare, spē-
cīgas kopienu iniciatīvas un kultūras 
tradīcijām bagāta pilsēta, kas kopā rada
pievilcīgu vietu dzīvošanai un strādā-
šanai. Tāpat, jaunais Cēsu novads refor-
mas rezultātā kļūs par Eiropas kultūras 
vērtībām atbilstošu pilsētu, kuru ieskaus 
moderna lauku teritorija ar spēcīgiem 
uzņēmumiem, inovatīvām idejām un 
tradīcijām bagātu saimniekošanu. Jau 
šobrīd no visu pašvaldību speciālistiem  
ir izveidotas darba grupas, kas sadar-
bojas, lai izstrādātu plānu par kopīgu
nākotnes redzējumu un sniegs prezen-
tācijas deputātiem.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Turpinājums no 1.lpp
Tāpat, šogad turpinās ERASMUS+

 projektu īstenošana, kurus pilnā ap-
mērā finansē Valsts izglītības attīstības 
aģentūra.

2021. gadā atvēlēts finansējums arī:
• Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu

uzlabošanai, remontiem un atjauno-
šanai 2021. gadā plānots finansējums 
vairāk kā 326 tūkstoši eiro;

• Novada kapliču kosmētiskajiem re-
montiem vairāk kā 35 tūkstoši eiro.

• Izglītības jomā plānotais finansējums 
sastāda vairāk nekā 178 tūkstošus eiro:
Liepas pamatskolā remontdarbiem un 
ventilācijas sistēmas uzlabošanas pa-
sākumiem, kā arī ēdnīcas pārbūves 
projekta izstrādei; Liepas pirmsskolas
izglītības iestādē trīs pirmsskolas iz-
glītības iestādēs paneļu žogu nomai-
ņai, Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādē grupiņas remontam un venti-
lācijas sistēmas ierīkošanai. 2021. 
gadā turpinās Priekuļu vidusskolas 
stadiona būvniecība.

• Vairāk kā 71 tūkstotis eiro plānots 
Veselavas muižā telpu restaurācijai un 
remontiem.

• 25 000 eiro Eduarda Veidenbauma  
muzeja “Kalāči” siltināšanas projekta
īstenošanai un 35 000 eiro kanalizā-
cijas sistēmas sakārtošanai.

2021. gadā Priekuļu novada pašval-
dība turpinās tai uzticēto funkciju un 
uzdevumu realizēšanu, lai novadniekiem 
nodrošinātu dažādu jomu pakalpojumus
un labvēlīgus apstākļus dzīvošanai. 
Pašvaldības budžets 2021. gadam vei-
dots sabalansēti, lai pieejamie finanšu  
resursi tiktu izlietoti atbilstoši novada  
attīstības prioritātēm, nodrošinot likumā  
noteikto pašvaldības funkciju izpildi, kā  
arī īstenotu dažādus attīstības projektus.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Ilzīte Rumba 

un 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madara Ozoliņa

Lai paildzinātu liepu mūžu, reizi 
divos gados Priekuļu novadā tiek veikta
liepu kopšana jeb apgriešana. Saimnie-
ciskās nodaļas labiekārtošanas dienesta 
vadītājs Jānis Sirlaks norāda, ka liepas 
savā laikā tikušas sabojātas, nogriežot 
galotni, tādēļ sākusies stumbra trupē-
šana. Lai ilgāk saglabātu aleju, būtiski  
neļaut ataugošajiem zariem izaugt lie-
liem, jo pretējā gadījumā zari no sava 
svara vienkārši var nolūzt. Priekuļu 
novadā ir vairāk nekā 400 liepu. Šobrīd 
ir sākušies liepu kopšanas darbi, un tie 
norisināsies līdz aprīļa beigām.

Liepu kopšanas veidi:
• katru gadu vasarā notiek liepu atvašu 

izgriešana;
• katru gadu ziemā notiek bojāto un 

lieko zaru izgriešana;
• katru otro ziemu tiek nogriezti visi 

zari līdz pamatnei.

Sabiedrisko 
attiecību

speciāliste
Madara 
Ozoliņa

Priekuļu novadā 
sākti liepu aleju kopšanas darbi

Lai plānotu turpmāko attīstību
un apzinātu jomas, kurās nepie-
ciešamas pārmaiņas, Priekuļu no-
vada pašvaldība aicina iedzīvo-
tājus piedalīties aptaujā. Aptaujas 
anketa aizpildāma elektroniski paš-
valdības mājaslapā: http://www.
priekuli.lv/pasvaldiba/arhivs/
aktualitasu-arhivs/4867-aicinam-
izteikt-viedokli (aizpildīt iespējams 
līdz 8. februārim).

Aptauja ir anonīma. Rezultāti tiks publicēti apkopotā veidā 
pašvaldības mājaslapā www.priekulunovads.lv

Aicinām izteikt viedokli

Lai saņemtu nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus savam mājoklim
2021.gadā, nodokļa maksātājam, kurš 
deklarējis dzīvesvietu sev piederošajā 
nekustamajā īpašumā un atbilst Priekuļu 
novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Priekuļu novadā” prasībām, jāiesniedz 
Priekuļu novada pašvaldībā, Liepas, 
Mārsnēnu vai Veselavas pagastu pār-
valdēs vai elektroniski (parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu) iesniegums,
kas noformēts atbilstoši Priekuļu no-
vada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 10/2017 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Prie-
kuļu novadā” noteikumu pielikumam.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo
stāvokli IESNIEGUMA-APLIECINĀJUMA
veidlapu par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa 
maksātājs, kurš deklarējis dzīvesvietu 

sev piederošajā nekustamajā īpašumā, 
2021.gadam var iegūt mājaslapā, kā arī 
aizpildīt elektroniski www.latvija.lv. 
Tāpat, veidlapas iespējams saņemt:
• Liepā APTIEKĀ Rūpnīcas ielā 8;
• Priekuļos VEIKALĀ Cēsu prospektā 44;
• Veselavā VEIKALĀ “Griezes”;
• Mārsnēnos VEIKALĀ “Krustceles”.

Veidlapa jāievieto Priekuļu novada 
pašvaldības, Liepas, Mārsnēnu vai 
Veselavas pagastu pārvaldes pastkastītēs
vai jāiesniedz elektroniski.

Galvenā nodokļu speciāliste
Ineta Eberharde
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Informācija par 
NĪN atvieglojumu saņemšanu

Paziņojums par jaunizveidojamā 
Cēsu novada attīstības programmas 

2021. – 2027. gadam un 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2021. – 2035. gadam izstrādes uzsākšanu
Priekuļu novada pašvaldība in-

formē, ka saskaņā ar Priekuļu novada 
pašvaldības 2020. gada 28. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 529 (protokols Nr. 
20, 12.p.) “Par jaunizveidojamā Cēsu
novada attīstības programmas 2021. – 
2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, ir 
uzsākta jaunizveidojamā Cēsu novada 
attīstības programmas

2021. – 2027. gadam izstrāde, ap-
stiprināts darba uzdevums un izstrādes 
termiņš.

Attīstības programma ir vidēja   
termiņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas vidēja ter-
miņa prioritātes un pasākumu kopums 
plānošanas reģiona vai vietējās paš-
valdības attīstības stratēģijā izvirzīto 
ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īste-
nošanai (Teritorijas attīstības plānošanas
likums, 1.pants).

Tāpat Priekuļu novada pašvaldība 
informē, ka saskaņā ar Priekuļu novada 

pašvaldības 2020. gada 28. decembra 
sēdes lēmumu Nr.530 (protokols Nr. 
20, 13.p.) “Par jaunizveidojamā Cēsu 
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021. – 2035. gadam izstrādes uzsākšanu”, 
ir uzsākta Cēsu novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2021. – 2035. gadam
izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un
izstrādes termiņš. Ilgtspējīgas attīstības  
stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīs-
tības plānošanas dokuments, kurā no-
teikts plānošanas reģiona vai vietējās 
pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzē-
jums, mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīva (Teritorijas attīs-
tības plānošanas likums).

Jaunizveidojamā Cēsu novada attīs-
tības plānošanas dokumentu izstrāde 
ir uzsākta sadarbībā ar Amatas, Cēsu, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un 
Vecpiebalgas novadu.

Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

2020.gada nogalē biedrība “Sargiet 
bērnus” uzsāka projektu “Kopā varam!”. 
Biedrība īsteno projektu, lai veicinātu 
Liepas pagasta sabiedrības izpratni par
nevalstisko organizāciju darbību Vidzemē.

Brīvprātīgie darbinieki apzinās Vid-
zemes NVO (nevalstiskās organizācijas)  
un veiks pieredzes apmaiņu ar citām 
organizācijām, izvērtējot savu darbību 
un virzienu nākotnē.

Projektā tiks izstrādāta biedrības   
“Sargiet bērnus” darbības stratēģija, 
iekļaujot mazākumtautību pievienošanos
biedrībai un iesaisti biedrības darbā un 
organizētajos pasākumos. Lai informētu 
par NVO darbību Vidzemē un īpaši 
akcentētu biedrības “Sargiet bērnus” 
darbību reģionā, tiek īstenots projekts 
“Kopā varam”.

Jebkurš iedzīvotājs ir vērtība, un 
mēs aicinām piedalīties diskusijās un 
viedokļu uzklausīšanā.

Realizējot projektu, veicināsim ma-
zākumtautību iesaisti biedrībā, rīkojot
kopīgus pasākumus un aktivitātes, inte-
grējoties Vidzemes reģionā un vietējā 
kopienā.

Stratēģijas tapšanā paredzēts iesaistīt
gan esošos biedrības biedrus, gan pie-
saistīt jaunus, tai skaitā mazākumtau-
tību pārstāvjus. Komunikācijas nodro-
šināšanā izmantosim Zoom platformu, 
kurā tiks organizētas biedru un topošo 
biedru sapulces, stratēģijas prezentēšana 
un citas aktivitātes. Aicinām informāciju
meklēt biedrības facebook lapā: https://
www.facebook.com/Sargiet-b%C4%
93rnus-156131194914716.

Projekta īstenošanu finansē LR Kul-
tūras ministrija un Valmieras novada 
fonds atbalstam mazākumtautību līdz-
dalības veicināšanas jomā.

Projekta vadītāja Selga Skrastiņa

Sākta projekta “Kopā 
varam!” realizācija
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Aktuāli lauksaimniekiem
SIA LLKC Cēsu konsultāciju birojs februārī aicina dalībniekus 

laikus pieteikties  vairākiem vebināriem.
▪ 10.februārī pl.10.00 “Aktualitātes mājražotājiem, ražošanas 

nosacījumi, etiķešu veidošana, produkcijas realizācijas iespējas”
▪ 12.februārī pl.9.00 “Zināšanu atjaunošana 2.klases augu aizsardzības līdzekļu 

profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai”
▪ 17.februārī pl.10.00 “Zīmola kapitāls, vērtības un nozīme mazās uzņēmējdarbības

veicināšanā”
▪ 26.februārī pl.10.00 “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un paš-

nodarbinātajiem 2021.gadā ”

Vairāk informācijas par katru pasākumu var saņemt un iepriekš noteikti pie-
teikties: Gunda Kazerovska  tālr. 26360434, Dace Kalniņa tālr. 28381477. 

Dalībnieku skaits vebināros ir ierobežots.
Atgādinām, ka projekta ietvaros LLKC Cēsu konsultāciju birojs konsultē lop-

kopībā un augkopībā. Vairāk informācijas: tālr. 29100430.

Lauksaimniecības datu centrs 
ganāmpulku īpašniekiem iesaka:
1. Atgādinām ganāmpulku īpašniekiem, 

ka īpašnieks ir atbildīgs par datu 
savlaicīgu iesniegšanu par dzīvnieku 
reģistru un pārraudzības/snieguma 
pārbaudes darba organizēšanu savā 
saimniecībā.

2. Par liellopu piena pārraudzību –
atgādinām, ka MK 2019. gada 28.
maija noteikumu Nr.22819.1. apakš-
punktā ir noteiktas normas, ka in-
tervāls starp ganāmpulka kontrolēm 
var būt līdz 75 dienām, t.i. vienu reizi 
pārraudzības gada laikā – pārrauga 
atvaļinājuma laikā vai slimības dēļ.

3. Par liellopu gaļas pārraudzību – jau
tagad pārraugam ir iespēja mainīt 
pārraudzības periodu, pārcelt svēr-
šanas datumus.

4. Par servisa personu sertifikātu/ap-
liecību pagarināšanu – sertifikāti un 
apliecības netiks pagarinātas tiem, 
kam nebūs pietiekams  teorētisko un 

praktisko stundu skaits. Iepazīstieties 
ar informāciju LLKC  mājas lapā par 
vebināru rīkošanu vai laikus zvaniet
Cēsu konsultāciju birojam: tālrunis 
28381477.

5. Par dzīvnieku lineārā eksterjera 
vērtēšanu – aicinām izvērtēt visus 
riskus un nepieciešamību apmeklēt 
saimniecības un veikt dzīvnieku 
eksterjera vērtēšanu. Ja COVID-19 
vīrusa ietekmē ir kavēti termiņi 
dzīvnieku lineārai eksterjera vērtē-
šanai, informēt savlaicīgi par radu-
šiem šķēršļiem šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijas un LDC.
Tos, kas uzsāks  saimniekot biolo-

ģiski, sertifikācijas institūcijas aicina 
savlaicīgi iesniegt pieteikumus biolo-
ģiskās lauksaimniecības sertifikācijai. 
Svarīgi izdarīt saimniekošanas izvēli 
pirms veģetācijas sākuma. www.stc.lv 
un www.videskvalitāte.lv

Par zemes vērtību 2021.gadā
Atsevišķiem lauksaimniecības zemju 

īpašniekiem var būt izmaiņas zemes 
vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā 
īpašuma nodokli. Šis pieaugums attiecas   
tikai uz 5% no visām lauksaimniecības 
zemju vienībām (17 500 zemes vienības), 
kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas 
saistīts ar faktu, ka Ministru kabinets 
2016. gadā ieviesa speciālo kadastrālo 
vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm,
kuru platība ir lielāka par 3 ha. Speciālo
vērtību noteica uz 10 gadiem – līdz 

2025. gadam, un tās pieaugums ik gadu
nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā 
taksācijas gada speciālās vērtības. Spe-
ciālās vērtības Valsts zemes dienests 
(VZD) nosaka ārpus Kadastra infor-
mācijas sistēmas – ar tām var iepazīties 
VZD mājaslapas sadaļā – Speciālās 
vērtības lauku zemei.

Vairāk informācijas: Cēsu konsultāciju 
biroja vadītāja Dace Kalniņa, 

Cēsis, Bērzaines iela 5, tālr. 28381477

Pasaules sniega dienas svinēšana  
jau kļuvusi par tradīciju mūsu izglītības
iestādē. Arī šogad, neskatoties uz situā-
ciju valstī, laika apstākļi un sengaidītais 
sniegs bērniem deva iespēju izbaudīt 
dažādus ziemas priekus.

“Sniega dienā” piedalījās gan vecākās
un sagatavošanas grupas bērni, gan 
jaunākās grupas bērni. Katrai grupiņai 
bija savs laiks, kad viņi varēja izmēģināt 
dažādas ar sniegu saistītas aktivitātes. 
Bērni ar lielu prieku un aizrautību vilka 
viens otru ragaviņās, ripoja no kalna, 
meta pikas mērķī. Neizpalika arī eņģeļi 
un “pēduzaķi” sniegā. Savukārt, šī 
gada jaunums bija pašu izveidots ledus 
celiņš, kur bērni varēja pārbaudīt savu 
veiklību un slidošanas prasmes, slidojot
ar zābakiem un nenokrītot. Ikviens 
“Sniega dienas” baudītājs darbojās ar 
prieku un guva pozitīvas emocijas.

PII “Saulīte” sporta skolotāja
Natālija Buličeva

Sniega diena 
PII “Saulīte”

Sniega dienu izbauda 
PII “Saulīte” bērni.

Foto: Natālija Buličeva
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1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldības 
2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību ap-
mēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, speciālā 
budžeta – ziedojumi vai dāvinājumi finanšu līdzekļu atlikumu, 
kā arī domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu  
2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums)

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 273 001 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 035 213 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums  – 2 781 121 euro.
2.4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības speciālā budžeta
     – ziedojumi un dāvinājumi naudas līdzekļu atlikumu uz
       gada sākumu – 7 578 euro.

3. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu  
saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 
saskaņā ar 2.pielikumu.
4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības plānu investīcijām
2021. gadam EUR 1 469 520 un sadalījumu prioritātēs 2021. 
– 2022. gadiem (3.pielikums).
5. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, noteikt, ka 2021. gada 
budžetā mērķī “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” pro-
jektā paredzēti izdevumi komandējumiem vai dienesta brau-
cieniem EUR 12 000 apmērā, Amatiermākslas kolektīvu 
vērtēšanas komisijas atzinums finansējumam amatiermākslas 
kolektīvu dalībai starptautiskajos konkursos, tautas tērpu 
iegādei un amatierteātru jauniestudējumiem EUR 12 408 un 
pasākumam politiski represēto tikšanās.
6. Priekuļu novada dome lemj par grozījumiem Priekuļu 
novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmēram un finansējamo mērķu maiņai.
7. Noteikt, ka Priekuļu novada domes priekšsēdētāja ir tiesīga 
neparedzētiem (ārkārtas) pasākumiem no pašvaldības budžeta  
“Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” piešķirt finanšu līdzek-
ļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot budžeta gadā plānoto 
līdzekļu apmēru.
8. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un 
aizņēmuma procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aiz-
ņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānoto finan-
sējumu.
9. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības no-
daļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem Priekuļu novada  
pašvaldības 2021. gada budžetā ieņēmumu un izdevumu 
ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā, ja nemainās  
ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
10. Budžeta izpildītāji:

10.1. Atbildīgi par to, lai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu, un lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz mērķim plānotos izdevumus;

10.2. Atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbils-
toši Publisko iepirkumu likumam;

10.3. Reizi ceturksnī sniedz pārskatu par investīciju plāna 
izpildi;

10.4. Ir tiesīgi, nemainot saistošajos noteikumos apstipri-
nātās apropriācijas sadalījuma apmērā, izdarīt izmaiņas 
izdevumu tāmē (novirzīt līdzekļus no viena izdevumu 
posteņa uz citu mērķu īstenošanu), iesniedzot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai tāmes izmaiņu pieprasījumu vienu 
reizi ceturksnī, ja šīs izmaiņas:
10.4.1. Nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu 

izlietojumu;
10.4.2. Nerada nodokļu un citu saistību parādus;
10.4.3. Apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai ne-

rada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma 
palielināšanos nākamajos periodos.

10.5. Nepieļauj apropriācijas pārdali citiem izdevumiem:
10.5.1. No sociālajiem pabalstiem;
10.5.2. No datortehnikas iegādei plānotā finansējuma bez 

saskaņojuma ar Administratīvās nodaļas Informācijas 
tehnoloģiju administratoru.

10.6. Pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem, kas pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto   
apjomu, ar domes Finanšu komitejas atzinumu var no-
virzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu finan-
sēšanai pēc grozījumu budžetā apstiprināšanas Priekuļu 
novada domē.

11. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem vai dāvinājumiem 
un izdevumus no saņemtajiem ziedojumiem vai dāvināju-
miem ar mērķi, sagatavo par faktiskajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem.
12. Paskaidrojuma raksts pievienots Saistošajiem noteiku-
miem “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
13. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu pēc apstip-
rināšanas stājas spēkā  nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone 

Ar pilnu Saistošo noteikumu tekstu ar pielikumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes-sezu-
protokoli/4871-21-janvara-domes-sede-pienemtie-lemumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

Izdoti saskaņā ar LR Likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

LR Likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu

Apstiprināti Priekuļu novada domes 
2021. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr.1, 1.p)
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Aktuāli lauksaimniekiem
SIA LLKC Cēsu konsultāciju birojs februārī aicina dalībniekus 

laikus pieteikties  vairākiem vebināriem.
▪ 10.februārī pl.10.00 “Aktualitātes mājražotājiem, ražošanas 

nosacījumi, etiķešu veidošana, produkcijas realizācijas iespējas”
▪ 12.februārī pl.9.00 “Zināšanu atjaunošana 2.klases augu aizsardzības līdzekļu 

profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai”
▪ 17.februārī pl.10.00 “Zīmola kapitāls, vērtības un nozīme mazās uzņēmējdarbības

veicināšanā”
▪ 26.februārī pl.10.00 “Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un paš-

nodarbinātajiem 2021.gadā ”

Vairāk informācijas par katru pasākumu var saņemt un iepriekš noteikti pie-
teikties: Gunda Kazerovska  tālr. 26360434, Dace Kalniņa tālr. 28381477. 

Dalībnieku skaits vebināros ir ierobežots.
Atgādinām, ka projekta ietvaros LLKC Cēsu konsultāciju birojs konsultē lop-

kopībā un augkopībā. Vairāk informācijas: tālr. 29100430.

Lauksaimniecības datu centrs 
ganāmpulku īpašniekiem iesaka:
1. Atgādinām ganāmpulku īpašniekiem, 

ka īpašnieks ir atbildīgs par datu 
savlaicīgu iesniegšanu par dzīvnieku 
reģistru un pārraudzības/snieguma 
pārbaudes darba organizēšanu savā 
saimniecībā.

2. Par liellopu piena pārraudzību –
atgādinām, ka MK 2019. gada 28.
maija noteikumu Nr.22819.1. apakš-
punktā ir noteiktas normas, ka in-
tervāls starp ganāmpulka kontrolēm 
var būt līdz 75 dienām, t.i. vienu reizi 
pārraudzības gada laikā – pārrauga 
atvaļinājuma laikā vai slimības dēļ.

3. Par liellopu gaļas pārraudzību – jau
tagad pārraugam ir iespēja mainīt 
pārraudzības periodu, pārcelt svēr-
šanas datumus.

4. Par servisa personu sertifikātu/ap-
liecību pagarināšanu – sertifikāti un 
apliecības netiks pagarinātas tiem, 
kam nebūs pietiekams  teorētisko un 

praktisko stundu skaits. Iepazīstieties 
ar informāciju LLKC  mājas lapā par 
vebināru rīkošanu vai laikus zvaniet
Cēsu konsultāciju birojam: tālrunis 
28381477.

5. Par dzīvnieku lineārā eksterjera 
vērtēšanu – aicinām izvērtēt visus 
riskus un nepieciešamību apmeklēt 
saimniecības un veikt dzīvnieku 
eksterjera vērtēšanu. Ja COVID-19 
vīrusa ietekmē ir kavēti termiņi 
dzīvnieku lineārai eksterjera vērtē-
šanai, informēt savlaicīgi par radu-
šiem šķēršļiem šķirnes dzīvnieku 
audzētāju organizācijas un LDC.
Tos, kas uzsāks  saimniekot biolo-

ģiski, sertifikācijas institūcijas aicina 
savlaicīgi iesniegt pieteikumus biolo-
ģiskās lauksaimniecības sertifikācijai. 
Svarīgi izdarīt saimniekošanas izvēli 
pirms veģetācijas sākuma. www.stc.lv 
un www.videskvalitāte.lv

Par zemes vērtību 2021.gadā
Atsevišķiem lauksaimniecības zemju 

īpašniekiem var būt izmaiņas zemes 
vērtībā, no kuras aprēķina nekustamā 
īpašuma nodokli. Šis pieaugums attiecas   
tikai uz 5% no visām lauksaimniecības 
zemju vienībām (17 500 zemes vienības), 
kurām jāpiemēro speciālā vērtība, un tas 
saistīts ar faktu, ka Ministru kabinets 
2016. gadā ieviesa speciālo kadastrālo 
vērtību sistēmu lauksaimniecības zemēm,
kuru platība ir lielāka par 3 ha. Speciālo
vērtību noteica uz 10 gadiem – līdz 

2025. gadam, un tās pieaugums ik gadu
nedrīkst pārsniegt 10% no iepriekšējā 
taksācijas gada speciālās vērtības. Spe-
ciālās vērtības Valsts zemes dienests 
(VZD) nosaka ārpus Kadastra infor-
mācijas sistēmas – ar tām var iepazīties 
VZD mājaslapas sadaļā – Speciālās 
vērtības lauku zemei.

Vairāk informācijas: Cēsu konsultāciju 
biroja vadītāja Dace Kalniņa, 

Cēsis, Bērzaines iela 5, tālr. 28381477

Pasaules sniega dienas svinēšana  
jau kļuvusi par tradīciju mūsu izglītības
iestādē. Arī šogad, neskatoties uz situā-
ciju valstī, laika apstākļi un sengaidītais 
sniegs bērniem deva iespēju izbaudīt 
dažādus ziemas priekus.

“Sniega dienā” piedalījās gan vecākās
un sagatavošanas grupas bērni, gan 
jaunākās grupas bērni. Katrai grupiņai 
bija savs laiks, kad viņi varēja izmēģināt 
dažādas ar sniegu saistītas aktivitātes. 
Bērni ar lielu prieku un aizrautību vilka 
viens otru ragaviņās, ripoja no kalna, 
meta pikas mērķī. Neizpalika arī eņģeļi 
un “pēduzaķi” sniegā. Savukārt, šī 
gada jaunums bija pašu izveidots ledus 
celiņš, kur bērni varēja pārbaudīt savu 
veiklību un slidošanas prasmes, slidojot
ar zābakiem un nenokrītot. Ikviens 
“Sniega dienas” baudītājs darbojās ar 
prieku un guva pozitīvas emocijas.

PII “Saulīte” sporta skolotāja
Natālija Buličeva

Sniega diena 
PII “Saulīte”

Sniega dienu izbauda 
PII “Saulīte” bērni.

Foto: Natālija Buličeva
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1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldības 
2021. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību ap-
mēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, speciālā 
budžeta – ziedojumi vai dāvinājumi finanšu līdzekļu atlikumu, 
kā arī domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, budžeta izpildītāju 
pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu  
2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums)

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 273 001 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 12 035 213 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums  – 2 781 121 euro.
2.4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības speciālā budžeta
     – ziedojumi un dāvinājumi naudas līdzekļu atlikumu uz
       gada sākumu – 7 578 euro.

3. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu  
saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados 
saskaņā ar 2.pielikumu.
4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības plānu investīcijām
2021. gadam EUR 1 469 520 un sadalījumu prioritātēs 2021. 
– 2022. gadiem (3.pielikums).
5. Ņemot vērā esošo situāciju valstī, noteikt, ka 2021. gada 
budžetā mērķī “Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” pro-
jektā paredzēti izdevumi komandējumiem vai dienesta brau-
cieniem EUR 12 000 apmērā, Amatiermākslas kolektīvu 
vērtēšanas komisijas atzinums finansējumam amatiermākslas 
kolektīvu dalībai starptautiskajos konkursos, tautas tērpu 
iegādei un amatierteātru jauniestudējumiem EUR 12 408 un 
pasākumam politiski represēto tikšanās.
6. Priekuļu novada dome lemj par grozījumiem Priekuļu 
novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumu, izdevumu 
un finansēšanas apmēram un finansējamo mērķu maiņai.
7. Noteikt, ka Priekuļu novada domes priekšsēdētāja ir tiesīga 
neparedzētiem (ārkārtas) pasākumiem no pašvaldības budžeta  
“Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” piešķirt finanšu līdzek-
ļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot budžeta gadā plānoto 
līdzekļu apmēru.
8. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas un 
aizņēmuma procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aiz-
ņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānoto finan-
sējumu.
9. Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības no-
daļas vadītājs ir tiesīgs lemt par grozījumiem Priekuļu novada  
pašvaldības 2021. gada budžetā ieņēmumu un izdevumu 
ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā, ja nemainās  
ieņēmumu vai izdevumu mērķis.
10. Budžeta izpildītāji:

10.1. Atbildīgi par to, lai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu, un lai izdevumi pēc naudas plūsmas
nepārsniedz mērķim plānotos izdevumus;

10.2. Atbildīgi par iepirkuma procedūras ievērošanu atbils-
toši Publisko iepirkumu likumam;

10.3. Reizi ceturksnī sniedz pārskatu par investīciju plāna 
izpildi;

10.4. Ir tiesīgi, nemainot saistošajos noteikumos apstipri-
nātās apropriācijas sadalījuma apmērā, izdarīt izmaiņas 
izdevumu tāmē (novirzīt līdzekļus no viena izdevumu 
posteņa uz citu mērķu īstenošanu), iesniedzot Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai tāmes izmaiņu pieprasījumu vienu 
reizi ceturksnī, ja šīs izmaiņas:
10.4.1. Nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu 

izlietojumu;
10.4.2. Nerada nodokļu un citu saistību parādus;
10.4.3. Apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai ne-

rada iestādei atlīdzības un kopējo izdevumu apjoma 
palielināšanos nākamajos periodos.

10.5. Nepieļauj apropriācijas pārdali citiem izdevumiem:
10.5.1. No sociālajiem pabalstiem;
10.5.2. No datortehnikas iegādei plānotā finansējuma bez 

saskaņojuma ar Administratīvās nodaļas Informācijas 
tehnoloģiju administratoru.

10.6. Pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem, kas pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto   
apjomu, ar domes Finanšu komitejas atzinumu var no-
virzīt budžetā paredzētās programmas izdevumu finan-
sēšanai pēc grozījumu budžetā apstiprināšanas Priekuļu 
novada domē.

11. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem vai dāvinājumiem 
un izdevumus no saņemtajiem ziedojumiem vai dāvināju-
miem ar mērķi, sagatavo par faktiskajiem ieņēmumiem un 
izdevumiem.
12. Paskaidrojuma raksts pievienots Saistošajiem noteiku-
miem “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”.
13. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu pēc apstip-
rināšanas stājas spēkā  nākamajā dienā pēc parakstīšanas.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone 

Ar pilnu Saistošo noteikumu tekstu ar pielikumiem 
var iepazīties pašvaldības mājas lapā 

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti/domes-sezu-
protokoli/4871-21-janvara-domes-sede-pienemtie-lemumi

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.1
Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam

Izdoti saskaņā ar LR Likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 

LR Likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu

Apstiprināti Priekuļu novada domes 
2021. gada 21. janvāra sēdē (protokols Nr.1, 1.p)
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1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  
Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pa-
kalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošo noteikumu 7.3.punktu ar apakš-
punktiem šādā redakcijā:

“7.3.4. dienas aprūpes centra pakalpojums;”
“7.3.5. specializēto darbnīcu pakalpojums”.

1.2. Papildināt saistošo noteikumu 8.punktu ar 8.5.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“8.5. speciālistu pakalpojumi”.
1.3. Papildināt saistošo noteikumus ar 3.14, 3.15 un 3.16. 
apakšnodaļām šādā redakcijā:

3.14. Dienas aprūpes centra pakalpojums
48.4 Dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošina Dienas 

aprūpes centrs, atbilstoši centra Nolikumam, ar mērķi 
personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā 
nodrošināt  sociālās  aprūpes  un  sociālās  rehabilitācijas  
pakalpojumu – personas sociālo prasmju attīstīšanu, iz-
glītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā 
arī personas līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risi-
nāšanā.

48.5 Dienas aprūpes centra pakalpojumus ir tiesības saņemt 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

486 Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanas kārtību 
nosaka Sociālais dienests.”

3.15. Specializēto darbnīcu pakalpojums
48.7 Specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošina Dienas 

aprūpes centrs, atbilstoši centra Nolikumam, ar mērķi   
personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā 
vecumā nodrošināt speciālistu atbalstu sociālo prasmju un 
iemaņu attīstīšanā.

48.8 Specializēto darbnīcu pakalpojumu ir tiesības saņemt 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

48.9 Specializēto darbnīcu pakalpojuma saņemšanas kārtību 
nosaka Sociālais dienests.”

3.16. Speciālistu pakalpojumi
48.10 Speciālistu pakalpojums nodrošina bērniem ar funkcio-

nāliem traucējumiem konsultācijas un nodarbības, lai uz-
labotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu 
pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu 
un psihosociālu atbalstu.

48.11  Speciālistu pakalpojums ietver:
48.11.1 Montessori pedagoga nodarbības;
48.11.2 logopēda nodarbības;
48.11.3 fizioterapijas nodarbības;
48.11.4 smilšu spēles terapeita konsultācijas;
48.11.5 psihologa/psihoterapeita konsultācijas;
48.11.6 citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc sociālā 

darbinieka izvērtējumu.
48.12 Tiesības saņemt speciālistu pakalpojumus ir bērniem līdz 

18 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem.
48.13 Speciālistu pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 

Sociālais dienests.”
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 651.punktu šādā 
redakcijā”:
“ 65.1 Šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto speciālistu pa-

kalpojumu kalendārā gada laikā par pašvaldības finan-
sētiem  līdzekļiem  var  saņemt  par  summu,  kas nepārsniedz
300.00 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone 

Paskaidrojuma raksts 7.lpp

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””

Izdoti saskaņā ar: Likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 7.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu, 41.panta 1. punktu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 2.un 3.daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu.

Apstiprināti Priekuļu novada domes
2020.gada 28.decembra sēdē (protokols Nr.20, 7.p.)

Precizēti Priekuļu novada domes
2020.gada 28.janvāra sēdē(protokols Nr.2, p.23)

“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas 
reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem pie-
dāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas 
sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadar-
bībā ar SIA “Tieto Latvia”.

Vienas grāmatas lasīšanai paredzēts termiņš – 2 nedēļas, 
pēc šī laika e-grāmatu lasītājam vienreiz ir iespējams saņemt 

atkārtotai lasīšanai. Vienlaicīgi iespējams lasīt divas e-grāmatas. 
E-grāmatas lasīšana nav pieejama, ja lasītājs bibliotēkā nav 
laikus atdevis visas saņemtās grāmatas vai periodiku.

Lai reģistrētos un sāktu lasīt e-grāmatas jāsazinās ar 
savu bibliotēku, kurā saņemt lietotājvārdu un paroli. Vairāk 
informācijas https://3td.lv vai jautā savam bibliotekāram!

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Ozoliņa

Lasi grāmatas internetā bez maksas
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Paskaidrojuma raksts
Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada
10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu
novada 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Priekuļu novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” izstrādāts 
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu  
un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. Izmaiņas attiecināmas uz  
novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem.
Ņemot vērā Priekuļu novada pašvaldības Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālo
pakalpojumu “dienas aprūpes centra pakalpojums”, “specializēto darbnīcu pakalpo-
jums” un “speciālistu konsultācijas” ieviešanu Priekuļu novada pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu klāstā, nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada 10.jūnija 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas saņemšanas un samaksas kārtību”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju 
(bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem)
sociālās funkcionēšanas spēju un mazinātu risku nonākt institucionālā aprūpē. Lai
to sasniegtu ir nepieciešams palielināt sociālā atbalsta pakalpojuma veidus, paplašināt
sociālo pakalpojuma saņēmēju loku un palielinātu pakalpojuma saņemšanas apjomu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktie sociālie pakalpojumi Priekuļu novada iedzīvotājiem
tiks sniegti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, ievērojot Priekuļu novada pašvaldības
budžeta iespējas. Dienas aprūpes centra pakalpojums un specializēto darbnīcu pakal-
pojums plānots līdzfinansēt par projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas 
Nr. 9.2.2.1./15/I/003) finanšu līdzekļiem.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par  administratīvajām 
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Š.g. 26.februārī, no pl. 10:00 līdz 15:00, tiešsaistē, ik-
vienam skolotājam, direktoram un izglītības pārvalžu 
darbiniekam, kā arī vecākiem un citiem interesentiem, 
būs iespēja piedalīties ikgadējā nodibinājuma Iespējamā 
misija organizētajā pieredzes forumā. Šī gada foruma 
centrālā tēma – kvalitatīva izglītība un to ietekmējošie fak-
tori.

Diskusijās un darbnīcās tiks aplūkoti dažādi faktori, kas 
ietekmē izglītības kvalitātes rādītājus un meklēti atslēgas 
punkti, jeb atomi, kā visiem kopīgi to uzlabot.

Diskusijās savās zināšanās un pieredzē dalīsies gan 
Iespējamā misija absolventi un pārstāvji, gan citi nozares 
eksperti, kā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, Skola 2030 mācību 

satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “Tet” cilvēku un vides 
dienesta vadītāja un valdes locekle Ingrīda Rone, fonda PLECS 
stratēģiskais vadītājs Jānis Erts, ERDA biznesa partnere un 
vadītāja Pārsla Baško, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas 
prezidents un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs 
Kalvāns un citi. Savukārt darbnīcās ar savām zināšanām un 
pieredzi ar skolotājiem, direktoriem, izglītības pārvalžu dar-
biniekiem un vecākiem dalīsies dažādu organizāciju un skolu 
pārstāvji.

Reģistrēties pasākumam iespējams līdz 24.februārim. 
Aicinām reģistrāciju veikt laicīgi, jo darbnīcu vietu skaits ir 
ierobežots: https://www.mitto.me/pieredzes-forums/register.

“Mācītspēks” piesaistes un komunikācijas projektu 
vadītāja Una Pujāte

Atklāta reģistrācija pieredzes forumā – 
kvalitatīvas izglītības atoms
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1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  
Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pa-
kalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt saistošo noteikumu 7.3.punktu ar apakš-
punktiem šādā redakcijā:

“7.3.4. dienas aprūpes centra pakalpojums;”
“7.3.5. specializēto darbnīcu pakalpojums”.

1.2. Papildināt saistošo noteikumu 8.punktu ar 8.5.apakš-
punktu šādā redakcijā:

“8.5. speciālistu pakalpojumi”.
1.3. Papildināt saistošo noteikumus ar 3.14, 3.15 un 3.16. 
apakšnodaļām šādā redakcijā:

3.14. Dienas aprūpes centra pakalpojums
48.4 Dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošina Dienas 

aprūpes centrs, atbilstoši centra Nolikumam, ar mērķi 
personām ar garīga rakstura traucējumiem dienas laikā 
nodrošināt  sociālās  aprūpes  un  sociālās  rehabilitācijas  
pakalpojumu – personas sociālo prasmju attīstīšanu, iz-
glītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā 
arī personas līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risi-
nāšanā.

48.5 Dienas aprūpes centra pakalpojumus ir tiesības saņemt 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

486 Dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanas kārtību 
nosaka Sociālais dienests.”

3.15. Specializēto darbnīcu pakalpojums
48.7 Specializēto darbnīcu pakalpojumu nodrošina Dienas 

aprūpes centrs, atbilstoši centra Nolikumam, ar mērķi   
personām ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā 
vecumā nodrošināt speciālistu atbalstu sociālo prasmju un 
iemaņu attīstīšanā.

48.8 Specializēto darbnīcu pakalpojumu ir tiesības saņemt 
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

48.9 Specializēto darbnīcu pakalpojuma saņemšanas kārtību 
nosaka Sociālais dienests.”

3.16. Speciālistu pakalpojumi
48.10 Speciālistu pakalpojums nodrošina bērniem ar funkcio-

nāliem traucējumiem konsultācijas un nodarbības, lai uz-
labotu dzīves kvalitāti un sociālo funkcionēšanu, jaunu 
pamatprasmju, iemaņu apguvi, izglītojošu atbalsta sistēmu 
un psihosociālu atbalstu.

48.11  Speciālistu pakalpojums ietver:
48.11.1 Montessori pedagoga nodarbības;
48.11.2 logopēda nodarbības;
48.11.3 fizioterapijas nodarbības;
48.11.4 smilšu spēles terapeita konsultācijas;
48.11.5 psihologa/psihoterapeita konsultācijas;
48.11.6 citu speciālistu konsultācijas/nodarbības pēc sociālā 

darbinieka izvērtējumu.
48.12 Tiesības saņemt speciālistu pakalpojumus ir bērniem līdz 

18 gadu vecumam ar funkcionāliem traucējumiem.
48.13 Speciālistu pakalpojumu saņemšanas kārtību nosaka 

Sociālais dienests.”
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 651.punktu šādā 
redakcijā”:
“ 65.1 Šo noteikumu 8.5.apakšpunktā minēto speciālistu pa-

kalpojumu kalendārā gada laikā par pašvaldības finan-
sētiem  līdzekļiem  var  saņemt  par  summu,  kas nepārsniedz
300.00 euro”.

2. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone 

Paskaidrojuma raksts 7.lpp

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.13
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada 10.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””

Izdoti saskaņā ar: Likuma “Par pašvaldībām”
15.panta 1.daļas 7.punktu, 21.panta 1.daļas 16.punktu, 41.panta 1. punktu.

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 2.un 3.daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu.

Apstiprināti Priekuļu novada domes
2020.gada 28.decembra sēdē (protokols Nr.20, 7.p.)

Precizēti Priekuļu novada domes
2020.gada 28.janvāra sēdē(protokols Nr.2, p.23)

“3td E-GRĀMATU bibliotēka” ir pakalpojums, kas 
reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem pie-
dāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Šo iespēju Valsts vienotajā bibliotēku informācijas 
sistēmā nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs sadar-
bībā ar SIA “Tieto Latvia”.

Vienas grāmatas lasīšanai paredzēts termiņš – 2 nedēļas, 
pēc šī laika e-grāmatu lasītājam vienreiz ir iespējams saņemt 

atkārtotai lasīšanai. Vienlaicīgi iespējams lasīt divas e-grāmatas. 
E-grāmatas lasīšana nav pieejama, ja lasītājs bibliotēkā nav 
laikus atdevis visas saņemtās grāmatas vai periodiku.

Lai reģistrētos un sāktu lasīt e-grāmatas jāsazinās ar 
savu bibliotēku, kurā saņemt lietotājvārdu un paroli. Vairāk 
informācijas https://3td.lv vai jautā savam bibliotekāram!

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Ozoliņa

Lasi grāmatas internetā bez maksas
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Paskaidrojuma raksts
Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.gada
10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekts “Par grozījumiem Priekuļu
novada 2010.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 ”Par Priekuļu novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību” izstrādāts 
saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu  
un Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu. Izmaiņas attiecināmas uz  
novada bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem.
Ņemot vērā Priekuļu novada pašvaldības Sociālā dienesta ierosinājumu par sociālo
pakalpojumu “dienas aprūpes centra pakalpojums”, “specializēto darbnīcu pakalpo-
jums” un “speciālistu konsultācijas” ieviešanu Priekuļu novada pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu klāstā, nepieciešams veikt grozījumus 2010.gada 10.jūnija 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu novada paš-
valdības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas saņemšanas un samaksas kārtību”.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts nepieciešams, lai uzlabotu mazaizsargāto iedzīvotāju 
(bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem)
sociālās funkcionēšanas spēju un mazinātu risku nonākt institucionālā aprūpē. Lai
to sasniegtu ir nepieciešams palielināt sociālā atbalsta pakalpojuma veidus, paplašināt
sociālo pakalpojuma saņēmēju loku un palielinātu pakalpojuma saņemšanas apjomu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktie sociālie pakalpojumi Priekuļu novada iedzīvotājiem
tiks sniegti atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, ievērojot Priekuļu novada pašvaldības
budžeta iespējas. Dienas aprūpes centra pakalpojums un specializēto darbnīcu pakal-
pojums plānots līdzfinansēt par projekta “Vidzeme iekļauj” (projekta identifikācijas 
Nr. 9.2.2.1./15/I/003) finanšu līdzekļiem.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par  administratīvajām 
procedūrām

Noteikumu izpildi un piemērošanu nodrošina Priekuļu novada Sociālais dienests. 
Izmaiņas noteikumu projektā neparedz administratīvo procedūru palielināšanu.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav attiecināms.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Š.g. 26.februārī, no pl. 10:00 līdz 15:00, tiešsaistē, ik-
vienam skolotājam, direktoram un izglītības pārvalžu 
darbiniekam, kā arī vecākiem un citiem interesentiem, 
būs iespēja piedalīties ikgadējā nodibinājuma Iespējamā 
misija organizētajā pieredzes forumā. Šī gada foruma 
centrālā tēma – kvalitatīva izglītība un to ietekmējošie fak-
tori.

Diskusijās un darbnīcās tiks aplūkoti dažādi faktori, kas 
ietekmē izglītības kvalitātes rādītājus un meklēti atslēgas 
punkti, jeb atomi, kā visiem kopīgi to uzlabot.

Diskusijās savās zināšanās un pieredzē dalīsies gan 
Iespējamā misija absolventi un pārstāvji, gan citi nozares 
eksperti, kā, piemēram, Izglītības un zinātnes ministre Ilga
Šuplinska, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arod-
biedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, Skola 2030 mācību 

satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa, “Tet” cilvēku un vides 
dienesta vadītāja un valdes locekle Ingrīda Rone, fonda PLECS 
stratēģiskais vadītājs Jānis Erts, ERDA biznesa partnere un 
vadītāja Pārsla Baško, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas 
prezidents un Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs 
Kalvāns un citi. Savukārt darbnīcās ar savām zināšanām un 
pieredzi ar skolotājiem, direktoriem, izglītības pārvalžu dar-
biniekiem un vecākiem dalīsies dažādu organizāciju un skolu 
pārstāvji.

Reģistrēties pasākumam iespējams līdz 24.februārim. 
Aicinām reģistrāciju veikt laicīgi, jo darbnīcu vietu skaits ir 
ierobežots: https://www.mitto.me/pieredzes-forums/register.

“Mācītspēks” piesaistes un komunikācijas projektu 
vadītāja Una Pujāte

Atklāta reģistrācija pieredzes forumā – 
kvalitatīvas izglītības atoms
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Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 21. janvāra 

Saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Par Priekuļu novada paš-
valdības budžetu 2021. gadam”.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /21.01.2021/

Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
numurs 4294 501 0032, atkārtotas elektroniskas izsoles 
noteikumus;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma   
“Dīķmala”, Jānmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra numurs 4272 002 0162, atkārtotas elektroniskas
izsoles noteikumus;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
numurs 4260 003 0259, atkārtotas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra numurs 4272 009 0040, elektroniskas izsoles no-
teikumus;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
nekustamo īpašumu Liepas pagastā, Sarkaņos, “Hannas” 
atsavināšanu par nosolīto cenu 5 600,00 EUR;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
nekustamo īpašumu, Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša 
ielā 4-46, par nosolīto  cenu 7 500,00 EUR;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
nekustamo Liepas pagastā, Liepā, Pāvila Rozīša ielā 6-66, 
par nosolīto cenu 4 500,00 EUR;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošajiem     
dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Dārza ielā 8, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, īres maksas apsaimniekošanas izdevumu 
daļu 0,40 EUR par 1m2 kopējās platības;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošajiem     
dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Raiņa ielā 7, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, īres maksas apsaimniekošanas izdevumu 
daļu 0,50 EUR par 1m2 kopējās platības;

• Atļaut veikt izmaiņas ceļa satiksmes organizācijā saskaņā ar    
ceļu satiksmes organizēšanas darba grupas ierosinājumu uz 
pašvaldība autoceļa B 16 Liepas pagastā, Priekuļu novadā;

• Atļaut veikt izmaiņas Selekcijas ielas satiksmes organizā-
cijā saskaņā ar Ceļu satiksmes organizēšanas darba grupas 
ierosinājumu.

• Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Administratīvās komi-
sijas 2019.gada un 2020.gada darba pārskatus.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /28.01.2021/

Atkārtotā, elektroniskā izsolē ar augšupejošu solit iek 
pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums ar nosaukumu “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā. Lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles nosacītā sākuma 
cena – 35 000,00 EUR. Izsoles solis – 1000,00 EUR.

Nodrošinājums – 3 500,00 EUR.
***

Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums ar nosaukumu “Mālkalni”, Liepā, Liepas pagastā. 
Zemes lietošanas mērķis ir noteikts – valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve.

Nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles nosacītā sākuma 
cena – 18 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 1 800,00 EUR.
***

Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais
īpašums ar nosaukum “Dīķmala”, Jānmuižā, Priekuļu 
pagastā. Tā lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
3 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 300,00 EUR.
***

Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums ar nosaukumu “Bērzi”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
8 500,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR.

Nodrošinājums – 850,00 EUR.
***

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 
kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies.

Sīkāka informācija, reģistrācija un izsole notiek elektronisko 
izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles

Informācija 
par publiskajiem pasākumiem

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju un noteiktos 
ierobežojumus valstī, tostarp aizliegumu rīkot publiskus 

pasākumus klātienē, vēl nav prognozējami kultūras, 
sporta un citi izklaides pasākumi ilgtermiņā.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai pašvaldības 
mājaslapā www.priekuli.lv un sociālajā tīklā Facebook: 

www.facebook.com/PriekulunovadsLV.


