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1. PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDES UN PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS 
APRAKSTS 

 
Attīstības programmas izstrādes uzsākšana  
2013.gada 7.novembrī Priekuļu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.16, 2.) „Par Priekuļu 
novada attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu”.  

2014.gada 28.augustā tika pieņemts Priekuļu novada pašvaldības domes lēmums (prot. Nr.10, 9.) „Par 
grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.16, p.2.)””. 
2014.gada 25.septembrī tika pieņemts Priekuļu novada pašvaldības domes lēmums (prot. Nr.11, 2.) „Par Darba 
uzdevuma Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādei precizēšanu”. 
Paziņojums par Priekuļu novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu tika ievietots pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.priekuli.lv. 

2015.gada 28.aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.11 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu”. 

 

Iedzīvotāju aptauja  
Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta Priekuļu novada iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu 
Priekuļu novada iedzīvotāju viedokli par novadā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamajiem 
infrastruktūras un pakalpojumu kvalitātes uzlabojumiem, novada attīstības iespējām, problēmām un to 
iespējamajiem risinājumiem, kas būtu iekļaujami Priekuļu novada attīstības programmā. Paziņojums par 
aptauju tika ievietots pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 

Anketu bija iespējams aizpildīt gan elektroniski tīmekļa vietnē, gan papīra formātā laika posmā no 2015.gada 

16.februāra līdz 2015.gada 16.martam. Kopumā anketēšanā piedalījās 116 respondenti. 
Secinājumi no iedzīvotāju aptaujas ietverti sējumā Pašreizējās situācijas raksturojums, kas sagatavots novada 

teritorijas plānošanas dokumentu izstrādes vajadzībām.  
 

Attīstības programmas izstrādes darba grupas 
Attīstības programmas izstrādes laikā Priekuļu novada pašvaldība un SIA „Reģionālie projekti” rīkoja nozaru jeb 
tematiskās darba grupu sanāksmes, kurās varēja piedalīties ikviens interesents, par tematiskām darba grupām 

tika ievietoti paziņojumi pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv:  

1) Paziņojums par Priekuļu novada attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalības pasākumiem 

(publicēts 11.02.2015.); 
2) Darba grupa „Pārvalde, sadarbība un komunikācija” 24.02.2015. plkst. 13.00-15.00 Priekuļu novada 

pašvaldībā; 

3) Darba grupa „Ekonomiskā vide” 24.02.2015. plkst. 15.10-17.00 Priekuļu novada pašvaldībā; 

4) Darba grupa „Mājokļi, inženiertehniskā infrastruktūra, satiksmes infrastruktūra un transports” 
25.02.2015. plkst. 10.00-12.00 Priekuļu novada pašvaldībā; 

5) Darba grupa „Sociālā infrastruktūra: Sociālā, veselība, kārtība” 25.02.2015. plkst. 13.00-15.00 Priekuļu 
novada pašvaldībā; 

6) Darba grupa „Sociālā infrastruktūra: Izglītība, kultūra, sports” 25.02.2015. plkst. 15.10-17.00 Priekuļu 
novada pašvaldībā; 

7) Darba grupa „Vides, teritorijas labiekārtošanas, lauksaimniecība un mežsaimniecība” 03.03.2015. plkst. 
13.00-15.00 Priekuļu novada pašvaldībā.  
 

2015.gada 17.jūnijā plkst.10.00 Priekuļu novada pašvaldībā notika Vadības darba grupas sanāksme, kurā tika 
precizēts publiskai apspriešanai nododamais attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns. 
 

Attīstības programmas projekta redakcijas publiskā apspriešana 
2015.gada 30.jūlijā Priekuļu novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu (prot. Nr.10, 2.) „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.  
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Attīstības programmas projekta redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2015.gada 
4.augusta līdz 2015.gada 1.septembrim. 

Paziņojumi par attīstības programmas projekta publisko apspriešanu (arī sanāksmēm) tika ievietoti pašvaldības 
mājas lapā www.priekuli sadaļā Attīstības plānošana un publicēts paziņojums laikrakstā „Druva” (publikācija 
laikraksta 11.08.2015. numurā). 

Publiskās apspriešanas laikā notika četras publiskās apspriešanas sanāksmes: 
1) 2015.gada 18.augustā, plkst.17:00, Priekuļu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē, Cēsu prospektā 5, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2) 2015.gada 25.augustā, plkst.17:30, Veselavas Tautas nama zālē, "Viesturi", Veselavā, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, 
3) 2015.gada 26.augustā, plkst.17:00, Liepas pagasta pārvaldes 2.stāva zālē, Rūpnīcas ielā 18, Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
4) 2015.gada 26.augustā, plkst.19:00, Mārsnēnu Tautas nama 2.stāva zālē, Mārsnēnos, Mārsnēnu 

pagastā, Priekuļu novadā. 
Kopumā publiskās apspriešanas sanāksmēs piedalījās 44 (četrdesmit četri) interesenti. 

Priekuļu novada attīstības programmas projekta redakcija publiskās apspriešanas laikā tika iesniegta Vidzemes 
plānošanas reģiona administrācijai, atzinuma sniegšanai. Vidzemes plānošanas reģions sniedza atzinumu par 
attīstības programmas projekta redakciju (31.08.2015. atzinums Nr.2.2-2/396). 

Pēc publiskās apspriešanas beigām un Vidzemes plānošanas reģiona atzinuma saņemšanas tika rīkota vadības 
darba grupa (09.09.2015.), kura atbilstoši Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.punkta prasībām izvērtēja plānošanas reģiona 
atzinumā izteiktos iebildumus un priekšlikumus un panāca vienošanos par to ņemšanu vai neņemšanu vērā.  
Vadības darba grupā tika izskatīti arī publiskās apspriešanas laikā saņemtie privātpersonu priekšlikumi (par to 
ņemšanu/neņemšanu vērā), uz kuriem pašvaldība sniedza atbildes - izsūtīja e-pastā. Vidzemes plānošanas 
reģionam tika nosūtīts 09.09.2015. vadības darba grupas protokols.  
Paziņojums par attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkumu tika ievietots pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.priekuli.lv. 

Attīstības programmas apstiprināšana 
Ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona atzinumu un publiskās apspriešanas rezultātus, kas tika izskatīti 
2015.gada 9.septembra vadības darba grupā, Priekuļu novada domes 2015.gada 24.septembra sēdē tika 
pieņemts lēmums (prot. Nr.12, 16.) „Par Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 

apstiprināšanu”. 
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2. LĒMUMI UN DARBA UZDEVUMS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDEI 

 

2.1. Priekuļu novada pašvaldības domes 07.11.2013. lēmums (prot. Nr.16, 2.) „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu”. 
 

2.2. Darba uzdevums Priekuļu novada attīstības programmas izstrādei. 
 

2.3. Priekuļu novada pašvaldības domes 28.08.2014. lēmums (prot. Nr.10, 9.) „Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2014.-2021.gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.16, p.2.)””. 
 

2.4. Priekuļu novada pašvaldības domes 25.09.2014. lēmums (prot. Nr.11, 2.) „Par Darba uzdevuma 
Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādei precizēšanu”. 
 

2.5. Priekuļu novada pašvaldības domes 30.07.2015. lēmums (prot. Nr.10, 2.) „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. 
 

2.6. Priekuļu novada pašvaldības domes 24.09.2015. lēmums (prot. Nr.12, 16.) „Par Priekuļu novada 
attīstības programmas 2015.-2021.gadam apstiprināšanu”. 
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IZRAKSTS

@%

M
LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKUI/U NOVADA PASVALDIBA
kup pag'' Priekulu norr'' la1t'f* 6410787I

Konta Nr. LV07 UNLA 000401 I 130808 AS SEB banka Cosu filiale, kods UNLALV2X , e-pasts - dome@.priekulunovads' [v

DOMES SE,DES PROTOKOLS
Priekulu novada Priekufu pagasta

2013.gada T.novembrt Nr.16

Dome uzklausa Priekulu novada paSvaldlbas projektu vadltdjas I.Fogeles informaciju par

priekulu novada Atttstibas programmas 2014.-202l.gadam izstrddes uzsEk5anu, lai piesaisfrtu

Eiropas strukturfondus ndkosaja plano5anas perioda. L-ldz 20l4.gada 3l.decembrim jdsledz

lIgums par programmas izstradi, kas izmaksds Ls 5000-10000 un bfls jdveic iepirkums.
pamatojoties uz likumu ,,Par pa5valdibam" l4.panta otras daJas l.punktu, Afilstibas

pldnoSanas sistemas likuma 6.panta cehrto dalu, Teritorijas attlstibas pldno5anas likuma

i2.panta pirmo dalu, un Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.711 ,,Noteikumi par

pa$valdibu teritorijas attlstibas plano5anas dokumentiem" 66.punktu, atklati balsojot, PAR -13

(Uaru Juzupa, E}-lna Stapulone, Dita Sloka, Guntars Zicdns, Gvido Sabulis, Dace Kalniqa, Elija

iatko, ValGrs Dambe Aivars T-rdemanis, J6nis Midulis, Aivars Kalnietis, Armands Capars,

MAris Balti45), PRET - nav, ATTURAS - nav, Priekulu novada dome nolemj:
l. Uzs6kt Priekulu novada Attrstibas prograrnmas2}l4.-2\2l.gadam izstradi.

2. Par Priekufu novada Attrstlbas programmas izstrddes vad-rtEju noz-rmet Priekulu

novada domes priek5s6detEjas vietnieku Aivaru T-rdemani un izveidot Att=rstlbas programmas

izstrddes vadraas darba grupu sekojo5d sastdva:

MEra Juzupa - Finan5u komitejas priek5s6dEtdja;

Valters Dambe - Tautsaimniecibas komitejas priekisddEtdj s;

Aivars Kalnietis - Soci6lo lietu jautdjumu komitejas priek5sEdEtdjs;

El-rna Stapulone -Izglrtibas, kultflras un sporta komitejas priekls6dEtdja;

Mdris Balti45 - deputdts;
Gvido Sabulis - deputEts;

{odors Pu4eiko - izpilddirektors;
Ralfs Salmo - izpilddirektora vietnieks;
Aindrs Amantovs - Veselavas pagasta pErvaldes vadttajs;
Ieva Fogele - projektu vadr=tdja;

Liene Vecgaile - Jaunatnes un bEmu lietu nodalas vadltEja;
Daiga RUke - ekonomiste.
3. Apstiprindt Priekulu novada Attlstlbas progftrrnmas izstrddes darba uzdevumu, kurd

ieklauts izstrades procesa un sabiednaas Frdzdalibas pldns, saska4d ar pielikumu.
4. Paziqojumu par Priekutu novada Atfrstlbas programmas izstrddes uzsEk5anu ievietot

palvaldibas fimekla vietre www.priekuli.lv un publicEt paivaldlbas informatrvaja izdevumd

,,Priekulu Novada VEstis".
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DARBA UZDEVUMS  
PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS  

2015.-2021. GADAM IZSTRĀDEI  
 

1. Pamatojums:  
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts.  
1.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa.  
1.3. Reģionālās attīstības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punkts.  
1.4. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 

attīstības plānošanas procesā”.  
1.5. Ministru kabineta 16.10.2013. noteikumi Nr 711 „Notikumi par pašvaldību 

teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 
2. Vispārīgās prasības:  
2.1. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu 

prasībām un VARAM izstrādātajiem metodiskajiem ieteikumiem „Metodiskie 
ieteikumi ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādei 
reģionālā un vietējā līmenī” (Aktualizētā redakcija, 2012.gada 4.aprīlis) 

2.2. Izstrādājot attīstības programmu definēt Priekuļu novada vidēja termiņa stratēģiskos 
uzstādījumus, uzdevumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos 
izpildītājus to īstenošanai. 

2.3. Izstrādājot attīstības programmu, apzināt, analizēt un ņemt vērā Priekuļu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013-2030.gadam, Priekuļu novada spēkā esošo 
teritorijas plānojumus. 

2.4. Ņemt vērā Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentus.  
2.5. Izstrādājot attīstības programmu, analizēt un ņemt vērā apkārtējo pašvaldību - 

novadu teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un to saistību ar Priekuļu novada 
attīstību.  

2.6. Apkopot aktuālos nacionālā līmeņa priekšlikumus ES finansējuma piesaistei 2014.-
2020.gada periodam jomās, kas svarīgas Priekuļu novada attīstības programmas 
īstenošanai. 

2.7. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot 
iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši 
2009.gada 25.augusta MK noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība 
attīstības plānošanas procesā” noteiktajam. 

3. Prasības sabiedrības iesaistei AP izstrādē:  
3.1. Attīstības programmas izstrādes procesā sadarboties ar Priekuļu novada darba 

grupām, kurās ietilps pašvaldības speciālisti, pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību, 
aģentūru un nepieciešamo valsts iestāžu un uzņēmumu pārstāvji:  

- Vadības grupa (koordinē pārējās darba grupas, izvērtē pārējās darba grupās 
izstrādātos risinājumus) 

 Nozaru darba grupas:  

1. Pārvalde, sadarbība un komunikācija (tēmas - Pašvaldības pārvalde, Pārvaldes 
struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums, Pašvaldības mārketings, e-pārvalde, 
Projektu kapacitāte, NVO aktivitāte, sadarbība); 
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2. Sociālā infrastruktūra ((tēmas - Izglītība, Kultūra, Sports, Tūrisms, Sociālā 
drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe); 

3. Ekonomiskā vide (tēmas - Nozaru un uzņēmumu raksturojums, Nodarbinātība un 
bezdarbs, Darba samaksas līmenis, Uzņēmējdarbības vide, Priekuļu novada 
specializācija); 

4. Mājokļi, inženiertehniskā infrastruktūra, satiksmes infrastruktūras un 
transports (tēmas - Satiksmes infrastruktūra un satiksmes organizācija, 
Transportlīdzekļi, Pasažieru pārvadājumi, Siltumapgāde, Gāzes apgāde; 
Elektroapgāde; Sakari un informāciju tehnoloģijas, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus 
notekūdeņu savākšana un attīrīšana un Atkritumu saimniecība, Mājokļu attīstība)  

5. Vides, teritorijas labiekārtošanas, lauksaimniecības un mežsaimniecības darba 
grupa (tēmas - Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi, troksnis, vides riski, piesārņotās vietas, 
īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kapsētas, Lauksaimniecība, Meliorācijas 
sistēmas, Mežsaimniecība, Publisko teritoriju labiekārtojums)  
 

3.2. Katras darba grupas uzdevumi:  
- esošās situācijas analīze un izvērtēšana, balstoties uz ekspertu veikto esošās situācijas 

izpēti, nozaru datu apkopojumu un priekšlikumiem;  
- stratēģiskās daļas izstrāde;  

 
3.3. Nodrošināt sabiedrības informēšanu un līdzdalības iespējas:  
- informācijas pieejamību internetā (informācijas regulāru atjaunošanu; atspoguļot 

programmas izstrādes aktivitātes, ievietot ar attīstības programmas izstrādi saistītos 
pētījumus un materiālus; nodrošināt viedokļu izteikšanas iespējas, kā arī atbildes 
komentāru saņemšanas iespējas uz interesējošiem jautājumiem;  

- iedzīvotāju aptauja (aptaujas organizēšana, rezultātu apkopošana);  
- AP sabiedriskās apspriešanas sapulce (sapulces vadība, rezultātu apkopošana).  

 
4. Prasības sadarbībai ar Priekuļu novada pašvaldību (turpmāk teksta – 

Pasūtītājs):  
4.1. Uzsākot attīstības programmas izstrādi izvēlētām Konsultantam, ar Pasūtītāju 

saskaņot:  
-sabiedrības līdzdalības pasākumu plānu; 
- precizēto laika grafiku;  

4.1.1. Attīstības programmas projekts (1.redakcija) pirms tā iesniegšanas novada Domē 
jāapspriež Vadības grupā.  

4.1.2. Attīstības programmas projekts pirms tā iesniegšanas plānošanas reģionam 
jāapspriež Vadības grupā un galīgā redakcija jāiesniedz Pasūtītājam.  

4.1.3. Konsultantam izpildes procesā ir jāorganizē un jāvada darba grupu sanāksmes un 
diskusijas, lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku sabiedrības līdzdalību attīstības 
programmas izstrādē.  

4.1.4. Stratēģiskā daļa ir Attīstības programmas 1.redakcija (visas sadaļas) pēc to 
sagatavošanas un akceptēšanas darba grupās ir jāprezentē Priekuļu novada Domes 
Tautsaimniecības komitejā, kas sniedz savu atzinumu par Attīstības programmas 
1.redakciju.  
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5. Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādes process un izpildes 
termiņi: 

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi: 
Nr. 
p.k. 

Pasākums Termiņš 

1. Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei  

1.1. 
Novada domes lēmums par novada Attīstības programmas izstrādes 
uzsākšanu (izpilda Priekuļu novada pašvaldība) 

Pieņemts 2013. gada 
novembrī ar 
grozījumiem 

2014.gada augustā 

1.2. 

Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vidzemes 
plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas 
lapā www.priekuli.lv un laikrakstā „Priekuļu Novada Vēstis” 

2014.gada 
septembris 

1.3. 

Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības 
līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu 
identificēšana. 
Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna 
apspriešana vadības grupā/darba grupā  

2015.gada janvāris 

1.4. 

Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības 
pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas 
lapā www.priekuli.lv un informatīvajā izdevumā „Priekuļu Novada 
Vēstis” 

2015.gada janvāris 

1.5. 
Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa 
dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un 
kaimiņu pašvaldībām) 

2015.gada janvāris 

1.6. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana 2015.gada janvāris 
2. Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde  

2.1. 

1.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde 
Šajā posmā, ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzes rezultātus un 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definētās ilgtermiņa prioritātes, ir 
jāformulē pašvaldības vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzieni un 
uzdevumi. Tās izstrādē tiks piesaistīti dažādu nozaru eksperti, vai 
konsultanti un iedzīvotāji (ņemot vērā arī publiskajās diskusijās 
izskanējušos ierosinājumus). 

2015.gada janvāris - 
februāris 

2.2. 

2.posms – Rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde 
Rīcības plāna izstrāde ir saistīta ar plānotām darbībām, konkrētu 
rīcību un tās sasaisti ar darbības rezultātiem un finanšu resursiem. 
Investīciju plāna izstrāde ir saistīta ar plānotiem investīciju 
projektiem, to sasaisti ar sasniedzamiem rezultātiem un 
nepieciešamajiem finanšu resursiem. 

2015.gada februāris 
- marts 

2.3. 
3.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde 
Šis posms atspoguļo sabiedrības līdzdalību attīstības programmas 

2015.gada marts 
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izstrādes visos posmos.  

2.4. 
Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības 
grupā un Tautsaimniecības komitejā. 

2015.gada aprīlis 

3. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

3.1. 

Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides 
pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības 
inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi 
uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts 
birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības 
izvērtēšanai 

2015.gada janvāris 

3.2.  
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana un Vides pārskata 
izstrāde, ja Vides pārraudzības valsts birojs pieņem lēmumu piemērot 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 

2015.gada janvāris - 
marts 

4. Publiskā apspriešana  

4.1. 
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides 
pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

2015.gada aprīlis 

4.2. 
Paziņojuma par attīstības programmas publisko apspriešanu 
nosūtīšana Vidzemes plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas 
lapā www.priekuli.lv un laikrakstā „Priekuļu Novada Vēstis” 

2015.gada maijs 

4.3. 
Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana (vismaz četras 
nedēļas) 

2015.gada maijs 

4.4. 
Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana, kopsavilkuma 
publicēšana mājas lapā 

2015.gada jūnijs 

4.5. 
Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās 
apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā un Tautsaimniecības 
komitejā, rezultātu apkopošana 

2015.gada jūnijs 

5. Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde un saskaņošana  

5.1. 
Attīstības programmas gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās 
apspriešanas rezultātus 

2015.gada jūlijs 

5.2. 
Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala 
redakcijas nodošanu plānošanas reģionam  

2015.gada jūlijs 

5.3. 
Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana Vidzemes  
plānošanas reģionam atzinuma saņemšanai 

2015.gada jūlijs 

6. 
Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas 
apstiprināšana 

 

6.1. 

Vidzemes plānošanas reģiona pozitīva atzinuma saņemšanas 
gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības programmas 
gala redakcijas apstiprināšanu. Vidzemes plānošanas reģiona negatīva 
atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta 
un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā) 

2015.gada augusts 

6.2. 
Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas 
apstiprināšanu publicēšana mājas lapā www.priekuli.lv un laikrakstā 

2015.gada septembris 
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„Priekuļu Novada Vēstis” 

6.3. 
Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un 
iesniegšana Vidzemes plānošanas reģionam 

2015.gada septembris 

 

 Priekuļu novada pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošana 
1. Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas mērķis: 
Apkopot un sistematizēt informāciju par Priekuļu novada sociālekonomiskajiem, 
vides un teritoriālajiem aspektiem, kā arī sniegt priekšlikumus regulārai un vispusīgai 
Priekuļu novada attīstības novērtēšanai. 
2.Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas uzdevumi: 
Sagatavot Pašreizējās situācijas raksturojumu, kurā ietverts: 
●Vispārējs Priekuļu novada teritorijas raksturojums; 
●Sociālekonomiskie attīstības rādītāji un analīze (demogrāfiskie rādītāji, 
nodarbinātība, labklājība, uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports, tūrisms, 
sabiedriskie pakalpojumi, komunālā saimniecība, mājokļi u.c.); 
●Saimnieciskās darbības un infrastruktūras raksturojums; 
●Dabas un kultūrvēsturiskie resursi; 
●Priekšlikumi teritorijas attīstības uzraudzības sistēmai. 
Pašreizējās situācijas raksturošanai apkopot un analizēt pieejamos statistiskos datus 
un informāciju, veikt teritorijas apsekošanu dabā un konsultēties ar attiecīgo 
pašvaldības struktūrvienību vai iestāžu vadītājiem. 
Pašreizējās situācijas raksturojuma sagatavošanas process un termiņi: 
 

Nr. 
p.k. Pasākums Termiņš 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze tiek veidota kā sadaļa, 
kas parāda pašvaldības pašreizējo situāciju, aprakstot dažādus 
būtiskus attīstības faktorus atbilstoši pašvaldībā noteiktajām 
ilgtermiņa prioritātēm. Šai posmā tiek veikta arī pašvaldības 
specializācijas izstrāde.   

2015.gada janvāris- 
marts 

 
Izstrādes gaitā Darba uzdevumā noteiktie termiņi ir aktualizējami. 
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
PRTEKULU NOVADA PASVALDIBA

@riekut| priekulu pag., Priekulu nov., tdlr./fax 64107871

e-nasts - dome@oriekul unovads. lv

DOMES SEDES PROTOKOLS
Priekutu novada Priekulu pagasta

2014.gada 28.augustd Nr.10

Projektu vad-rt6ja Vineta Lapsele deputdtus informE par to, ka nepiecie5ams izdafit

grorr.iumus 2013.gada T.novembra domes sEdes lEmumd ,,Par Priekulu novada Atttstlbas

prograflrma s 2014 .-2021 .gadam izstrEdes uzsdkSanu".- -lzv4.5djot 
domes .r-"iUa esoso informdciju un pamatojoties uz to, ka AttlstTbas progfiunmas

izstrdde nav uzsakta, atklati balsojot, PAR -13 (Mara Juzup4 El-rna Stapulone, Guntars Zicdns,

Armands Capars, Gvido Sabulii, Dace Kalnir,ra, Valters Dambe, Aivars fidemanis, J6nis

Midulis, Aivars Kalnietis, .hnis Sukaruks, Dita Sloka, Mdris Balti+S), PRET - nav, ATTURAS -
nav, Priekulu novada dome nolemj:

lzdartt Sddus grozl]umus Priekutu novada

sEdes lEmumE ,,Par Priekulu novada Attlstibas

uzsdk5anu" (protokols Nr. I 6, P.2):

pa5valdlbas 20l3.gada T.novembra domes

prograilrmas 2014.-202l.gadam izstrddes

1. Izteikt lEmuma l.punktu S6dEredakcijE:

,,1 .Uzs6kt Priekutu novada attrstlbas progftlrnmas 2015 .-2021 .gadam izstr6di".

2. L6muma 2.punk6 veikt izrnai4as Attlstlbas programmas izstrddes vadibas grupa,

projektu vad-rtdjas Ievas Fogeles vietd nozlmEjot projektu vadr=tdju Vinetu Lapseli.

Scdi vadlja

SEdi protokolEja
(z-rmogs)

(personiskais paraksts)

(personiskais paraksts)

M.Juzupa

A.T-rlena

sekretare
u pagastE

S.Treikmane
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IZRAKSTS

LATYIJAS REPUBLIKA
PRTEKUI U NOVADA PASVALDIBA

RegistrAcijas Nr. 9000005751 l, CEsu prospekta 5, Priekuli, Priekulu pag., Priekulu nov., tdlr./fax 64107871
e-pasts - dome@priekulunovads.lv

DOMES SEDES PROTOKOLS
Priekulu novada Priekulu pagasta

20l4.gada 25.septembn Nr.1l

2.
Par Darba uzdevuma Priekulu novada attistibas prosrammas 2015.-2021.sadam izstrEdei

DrecizCSanu

Dome izskata Priekulu novada pa5valdibas projektu vad-ttEjas Vinetas Lapseles
20l4.gada l8.septembra iesniegumu (reg.18.09.2014. Priekulu novada pa5valdibE ar Nr.1646) ar
l[gumu veikt precizcjumus Priekulu novada paSvaldibas 2013.gada T.novembra sedE
apstiprin6tajE Priekulu novada attlstibas prograrnmas izstrddes Darba uzdevumE.

Izv6rtEjot domes n-cfua eso5o informEciju un pamatojoties uz likumu,,Par pa5valdibam"
l4panta otr6s dalas l.punktu, Attlstibas pldno5anas sistEmas likuma 6.panta cehrrto dafu,
Re$ionElds atustibas likuma 6.panta pirmEs datas 4.punktu, Ministru kabineta 2009.gada
25.augusta noteikumiem Nr.970 ,,Sabiedn-bas lldzdalibas kartiba attlstibas plano5anas proces6"
un Ministru kabineta 20l2.gada l6.oktobra noteikumu Nr.711 ,,Noteikumi par pa5valdlbu
teritorijas attr-stibas plano5anas dokumentiem", atklEti balsojot, PAR -10 (ElIna Stapulone,
Guntars Zic:ans, Gvido Sabulis, Dace Kalnir,r4 Valters Dambe, Aivars T-rdemanis, J6nis Midulis,
Aivars Kalnietis, Elija Latko, Mdris Balti45), PRET - nav, ATTURAS - nav, Priekufu novada
dome nolemj:

Apstiprindt precizEto Darba uzdevumu PriekuJu novada attlstibas prograrnmas 2015.-
2U2l.gadan izstrEdei (apstiprin6ts Priekulu novada pa5valdibas 20l3.gada T.novembra domes
s€dE (protokola Nr.l6,p.2)) saska4r6 ar pielikumu.

SEdi vad-rja

SEdi protokolEja
(zlmogs)

IZRAK
Pri
Pri

(personiskais paraksts)

(personi skais paraksts)

A.fidemanis

S.Treikmane

01.10.

sekretEre S.Treikmane
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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA
PRTEKUI/U NOVADA PASVALDIBA

Re!istracijasNr.9000005751l'CEsuprospekt65,Prieku|i,prie
e-pasts - dome@priekulunovads. lv

DOMES SEDES PROTOKOLS
Priekulu novada Priekufu pagastA

20 I 5 . gada 24. septembrT Nr.12

16.
Par Priekulu novada attistlbas prosrammas 2015.-2021.sadam apstiprinEsanu

Dome izskata projektu vadttAjas Vinetas Lapseles 23.septembra iesniegumu (reg. Nr.

23.septembrI Priekulu novada paSvaldibE ar Nr.1790) par Priekufu novada atusubas programmas

201 5.-2A2l.gadam apstiprinEsanu.

Pamatojoties uz likuma ,,Par paivaldibam" l4.panta otrds dalas l.punktu, Teritorijas
attistibas pl6no5anas likuma l2.panta pirmo dalu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu
Nr.628 ,Jrloteikumi par pa5valdibu teritorijas attr-strbas plano5anas dokumentiem" 68.punkta
68.l.apak5punktu, atklEti balsojot, PAR - ll (El-rna Stapulone, Guntars Zicdns, Gvido Sabulis,
Armands Capars, Sarmr=te Orehova, Aivars T-rdemanis, Jdnis Midulis, Aivars Kalnietis, Dace
Kalni44 MEris Baltiq5, Juris Sukaruks), PRET - nav, ATTURAS - nav, Priekufu novada dome
nolemj:

l. ApstiprinEtPriekulunovadaattrstrbasprogrammu 2015.-z\zLgadam.

2. LEmumu par atustTbas prograrnmas apstiprinEsanu, piecu darba dienu laikE p6c to sp6k6

st65anEs ievietot teritorijas attlstlbas pldno5anas sistEmE (TAPIS) un pa5valdibas umekfa vietne

www.priekuli.lv.

3. ApstiprinEto attistibas programmu ievietot pa5valdlbas t-rmekfa vietnE www.priekuli.lv un

teritorijas attistlbas plano5anas sistEmE (pa sadaf6m).

SEdi vad-rja

SEdi protokolEja
(zlmogs)

IZRAKSTS PAREIZS

(personiskais paraksts)

(personi skais paraksts)

A.TIdemanis

A.Tllena

Priekulu novada pa5valdlbas sekret6res p.i.
Priekufu novada Priekufu pagastd
28.09.201s.

-4ftr-

MI
,@

Uutt -L, A.T-rlena
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3. PAZIŅOJUMI PAR ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDI 
 

 

3.1. Paziņojums par attīstības programmas izstrādes uzsākšanu: 

−  pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 

  

3.2. Paziņojums par aptauju: 

− pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 

 

3.3. Paziņojums par attīstības programmas izstrādi un sabiedrības līdzdalības pasākumiem: 

− pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 

 

3.4. Paziņojums par nozaru darba grupām: 
− pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 

 

3.5. Paziņojums par attīstības programmas publisko apspriešanu: 
−  pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv; 

− laikrakstā “Druva” (11.08.2015.); 
− attīstības programmas izstrādātāja SIA “Reģionālie projekti” tīmekļa vietnē www.rp.lv. 

 

3.6. Paziņojums par attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkumu: 
−  pašvaldības tīmekļa vietnē www.priekuli.lv. 
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Priekuļu novads - Attīstības plānošana

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana[2015.01.14. 12:32:01]

 ◄◄  ◄   ►►  ► 

Pašvaldība  Attīstības plānošana

Paziņojums par Priekuļu novada attīstības programmas izstrādes
uzsākšanu

Priekuļu  novada  pašvaldība  informē,  ka  pamatojoties  uz  Priekuļu  novada domes
2013.gada  7.novembra  lēmumu  „Par  Priekuļu  novada  Attīstības programmas
2014.-2021.gadam uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.16, p.2), 2014.gada 28.augusta
lēmumu  „Par  grozījumiem  Priekuļu  novada  pašvaldības  2013.gada 7.novembra
domes  sēdes  lēmumā  „Par  Priekuļu  novada  Attīstības  programmas 2014.-
2021.gadam uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.16, p.2)”” (sēdes protokols Nr.10, p.9)
un  2014.gada  25.  septembra  lēmumu  „Par  Darba  uzdevuma  Priekuļu  novada
attīstības programmas 2015.-2021. gadam izstrādei precizēšanu” (sēdes protokols
Nr.11, p.2), tiek uzsākta Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam
izstrāde. 
Par Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes vadītāju ir nozīmēts Priekuļu
novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars Tīdemanis.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele
Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja
Tālrunis: 64130395

 

 

„Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
sabiedriskā apspriešana

Saskaņā  ar  03.10.2013.  domes  sēdes  lēmumu  Nr.14 „Priekuļu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam”
projekts tiek nodots publiskajai apspriešanai, kas notiks no 2013.gada
14.oktobra līdz 2013.gada 11.novembrim.
Priekuļu  novada  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģija  ir  pirmais  kopējais
pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā
noteiks:  (1)  pašvaldības  ilgtermiņa  attīstības  redzējumu  (Vīziju); (2)
stratēģiskos  mērķus;  (3)  prioritātes;  (4)  teritorijas  specializāciju  un (5)
telpiskās attīstības perspektīvu laika posmam ne vairāk kā 25 gadiem.

Šodien vārda diena: Raitis,
Raits, Roberta, Roberts 

Rīt : Felicita, Fēlikss 

Pasākumu kalendārs

JANVĀRIS 2015

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Pasākumi

Visi

Sports

Kultūra
Kino

Māksla

17
Jan

"Trejdeviņas
tautasdziesmas"
Priekuļi

18
Jan

Sniega diena Cēsu
olimpiskajā centrā
Cēsis

Priekuļu novada

Ilgtspējīgas attīstības

stratēģija 2013.-

2030.gadam

Priekuļu pagasts

teritoriālais

plānojums

Liepas pagasts

teritoriālais

plānojums

Mārsnēnu pagasts

teritoriālais

plānojums

Veselavas pagasts

teritoriālais

plānojums

Lasīt tālāk ...

Puķu draugu saiets

Apmeklētāju

pieņemšana

Deputāti

Komiteja un komisijas

Struktūra

Kontaktinformācija

Iestādes

Būvvalde

Dokumenti

Attīstības plānošana

Projekti

Informatīvais izdevums
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Priekuļu novada vēstis

Pašvaldība  Aptauja Priekuļu novada iedzīvotājiem attīstības programmas izstrādei

Aptauja Priekuļu novada iedzīvotājiem attīstības programmas izstrādei

Cienījamais Priekuļu novada iedzīvotāj! 

Aicinām Jūs piedalīties Priekuļu novada attīstības programmas izstrādē un atbildēt
uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada attīstības virzieniem! 

Aptaujas  mērķis  ir  noskaidrot  Priekuļu  novada  iedzīvotāju  viedokli  par novada
attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī sagatavot
priekšlikumus  Priekuļu  novada  attīstības  programmas  2015.  –  2021. gadam
izstrādei. 

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

Aptaujas anketa pieejama ŠEIT!

Informāciju sagatavoja:

Laine Veinberga
SIA „Reģionālie projekti”
Projektu vadītāja
Tālr.: 67320809;  67320810, mob.tālr.: 29646789
Fakss: 67320807
e-pasts: laine@rp.lv
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Šodien vārda diena:
Džuljeta, Jūlija 

Rīt : Donats, Konstance 
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Pašvaldība  Attīstības plānošana  PAZIŅOJUMS  PAR  PRIEKUĻU  NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

PAZIŅOJUMS PAR PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS
IZSTRĀDI UN SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PASĀKUMIEM

Plānošanas dokumenta
nosaukums:

Priekuļu novada Attīstības programma 2015. – 2021. gadam

Plānošanas dokumenta veids: Vidēja termiņa novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments

Plānošanas dokumenta izstrādes
pamatojums:

Priekuļu novada domes 2013.gada 7.novembra sēdes lēmumu „Par
Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam
uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.16, p.2) un 2014.gada 28.augusta
sēdes lēmumu „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības
2013.gada 7.novembra domes sēdes lēmumā „Par Priekuļu novada
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzsākšanu” (sēdes
protokols Nr.10, p.9) un 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu
„Par Darba uzdevumu Priekuļu novada attīstības programmas
2015.-2021.gadam izstrādes precizēšanu” (sēdes protokols Nr.11,
p.2)

Plānošanas dokumenta
īstenošanas teritorija: 

Priekuļu novada pašvaldības administratīvā teritorija

Plānošanas dokumenta
mērķgrupas:

Ikviens interesents, kas interesējas un kam ir būtiska novada
attīstība (Priekuļu novada pašvaldība, iedzīvotāji, uzņēmēji u.c.
interesenti)

Plānošanas dokumenta loma:   Apzināt un novērtēt Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošos
resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot
skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai;

  Mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas;

  Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta
plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste);

  Sekmēt Priekuļu novada teritorijas atpazīstamību.

Sabiedrības pārstāvju iespējas
līdzdarboties (plānoto pasākumu
laiks vēl tiks precizēts un paziņots
pašvaldības mājas lapā
www.priekuli.lv, sekojiet
informācijai):

1. Tiks veikta iedzīvotāju aptauja (aptaujas organizēšana).

2. Izstrādājot Priekuļu novada attīstības programmu plānotas šādas
nozaru jeb tematiskās darba grupas:

  Pārvalde, sadarbība un komunikācija (tēmas - Pašvaldības
pārvalde, Pārvaldes struktūra un funkcijas, Finanšu raksturojums,
Pašvaldības mārketings, e-pārvalde, Projektu kapacitāte, NVO
aktivitāte, sadarbība)

  Sociālā infrastruktūra (tēmas - Izglītība, Kultūra, Sports,
Tūrisms, Sociālā drošība, Sabiedriskā kārtība, Veselības aprūpe)

  Ekonomiskā vide (tēmas - Nozaru un uzņēmumu raksturojums;
Nodarbinātība un bezdarbs; Darba samaksas līmenis;

Šodien vārda diena: Malda,
Melita 

Rīt : Valentīns 
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Uzņēmējdarbības vide; Priekuļu novada specializācija)

  Mājokļi, inženiertehniskā infrastruktūra, satiksmes
infrastruktūras un transports (tēmas - Satiksmes infrastruktūra un
satiksmes organizācija; Transportlīdzekļi; Pasažieru pārvadājumi;
Siltumapgāde; Gāzes apgāde; Elektroapgāde; Sakari un informāciju
tehnoloģijas, Ūdensapgāde, sadzīves un lietus notekūdeņu savākšana
un attīrīšana un Atkritumu saimniecība; Mājokļu attīstība) 

  Vides, teritorijas labiekārtošanas, lauksaimniecības un
mežsaimniecības darba grupa (tēmas - Vides kvalitāte (gaiss, ūdeņi,
troksnis, vides riski, piesārņotās vietas); Īpaši aizsargājamās dabas
teritorijas; Kapsētas; Lauksaimniecība; Meliorācijas sistēmas;
Mežsaimniecība; Publisko teritoriju labiekārtojums). 

3. Attīstības programmas projekta redakcijai tiks organizēta publiskā
apspriešana un notiks publiskās apspriešanas sanāksmes katrā
novada pagastā.

Pieteikšanās līdzdalībai: Pieteikties līdzdalībai nozaru jeb tematiskās darba grupās varēs,
sazinoties ar Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju Vinetu
Lapseli pašvaldības darba laikā.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām
tematiskās darba grupās tiks ievietota Priekuļu novada
pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv  (sekojiet  informācijai) 

Atbildīgā amatpersona un
izstrādes vadītājs:

  Par Priekuļu novada Attīstības programmas izstrādes vadītāju ir
nozīmēts Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Aivars
Tīdemanis.

  Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Priekuļu
novada pašvaldības projektu vadītāja Vineta Lapsele,
tālr.64130395; 

e-pasts: vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

 Ieteikt

Tweet 0

14
Feb

DK "Miķelis" un
draugu koncerts "Ar
kuģi pa bruģi"
Priekuļi

14
Feb

Valentīndienas ballīte
Mārsnēni

14
Feb

Valentīndienas
didkotēka
Liepa

Ieteikumi un
jautājumi

Rekvizīti

Priekuļu novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000057511
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Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, 
LV-4126

Tālrunis/fakss: +371 64107871
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dome@priekulunovads.lv

Norēķinu konti

AS SEB banka
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Pašvaldība Attīstības plānošana Nozaru darba grupu laiki attīstības programmas izstrādei!

PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS NOZARU DARBA GRUPU DATUMI
UN LAIKI
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Pieteikties līdzdalībai nozaru darba grupās pie Priekuļu novada pašvaldības
Projektu vadītājas Vinetas Lapseles

Šodien vārda diena:

Rīt : Donats, Konstance
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Priekuļu novads - Rīt tiekamies attīstības programmas tematiskajās darba grupās!

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/1380-rit-tiekamies-attistibas-programmas-tematiskajas-darba-grupas[2015.02.23. 11:30:09]

 ◄◄  ◄   ►►  ► 

Pašvaldība  Attīstības plānošana  Rīt tiekamies attīstības programmas tematiskajās darba grupās!

Rīt tiekamies attīstības programmas tematiskajās darba grupās!

Aicinām ņemt līdzdalību tematisko darba grupu apspriedēs 24. februārī. Gaidām jauniešus, uzņēmējus, NVO
pārstāvjus, kā arī visus  pārējos iedzīvotājus šādās nozaru grupās: plkst.13:00-15:00 - pārvalde, sadarbība un
komunikācija, plkst.15:10-17:00 - ekonomiskā vide. Apspriede notiks Priekuļu novada pašvaldības ēkā Cēsu
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 2.stāvā.
Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāja
Vineta Lapsele
64130395
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 ◄◄  ◄   ►►  ► 

Pašvaldība  Attīstības plānošana  Priekuļu novada attīstības programmas publiskā apspriešana

Priekuļu novada attīstības programmas publiskā apspriešana

Saskaņā  ar  Priekuļu  novada  domes  2015.gada  30.jūlija  lēmumu  (sēdes protokols
Nr.10,  2.punkts)  „Par  Priekuļu  novada  attīstības  programmas  2015.-2021.gadam
projekta  redakcijas  nodošanu  publiskai  apspriešanai”  tika  nolemts  attīstības
programmu  nodot  publiskajai  apspriešanai  un  atzinuma  saņemšanai no Vidzemes
plānošanas reģiona administrācijas. 
Publiskā apspriešana notiek no 2015. gada 4.augusta līdz 1.septembrim. 
Publiskās  apspriešanas  laikā  ar  Attīstības  programmas  projektu  var iepazīties
Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kā arī Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastu pārvaldēs pašvaldības darba
laikā vai pašvaldības mājas lapā sadaļā Pašvaldība/Attīstības plānošana. 
Pievienotie dokumenti: 
Par Priekuļu novada attīstības progrannas izstrādi. 

Pārskats par programmas izstrādi. 
Attšitības programmas projekta redakcija.

Aicinām piedalīties programmas publiskās apspriešanas sanāksmēs:

-  2015.gada  18.augustā,  plkst.17:00,  Priekuļu  novada  pašvaldības  ēkas  2.stāva  zālē,  Cēsu  prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,

-  2015.gada  25.augustā,  plkst.17:30,  Veselavas  Tautas  nama  zālē,  "Viesturi",  Veselavā,  Veselavas  pagastā,
Priekuļu novadā,

-  2015.gada  26.augustā,  plkst.17:00,  Liepas  pagasta  pārvaldes  2.stāva  zālē,  Rūpnīcas  ielā 18, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, 

-  2015.gada  26.augustā,  plkst.19:00,  Mārsnēnu  Tautas  nama  2.stāva  zālē,  Mārsnēnos,  Mārsnēnu pagastā,
Priekuļu novadā.

 

 Ieteikt

Tweet 0

Šodien vārda diena:
Augusts 

Rīt : Romāns, Romualda,
Romualds 

Pasākumu kalendārs

AUGUSTS 2015

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Pasākumi

Visi

Sports

Kultūra
Kino

Māksla

05
Aug

Arfas koncerts
Veselavas muižā
Veselava

08
Aug

Mārsnēnu pagasta
sporta svētki 2015
Mārsnēni

Priekuļu novada

Ilgtspējīgas attīstības

stratēģija 2013.-

2030.gadam

Priekuļu pagasts

teritoriālais

plānojums

Liepas pagasts

teritoriālais

plānojums

Mārsnēnu pagasts

teritoriālais

plānojums

Veselavas pagasts

teritoriālais

plānojums 0Dalies

Apmeklētāju

pieņemšana

Deputāti

Komiteja un komisijas

Struktūra

Kontaktinformācija

Iestādes

Būvvalde

Dokumenti

Attīstības plānošana

Projekti

Informatīvais izdevums

Iepirkumi

Izsoles

Nodevas

Sadraudzība

Budžets

Vakances

Pakalpojumi

Publicēts Pirmdiena, 03 Augusts 2015 09:11 |  | Skatīts: 5

Kategorija: Pašvaldība / Attīstības plānošana

Bilžu Galerijas

SĀKUMS NOVADS PAŠVALDĪBA SOCIĀLAIS DIENESTS IZGLĪTĪBA KULTŪRA JAUNIEŠIEM SPORTS TŪRISMS VIDZEMĒ UN LATVIJĀ KONTAKTI

24

http://www.priekuli.lv/images/LOGO/Priekulu_nov_gerbonis.jpg
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba
javascript:
javascript:
javascript:
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Prieku%25C4%25BCu%20novada%20att%25C4%25ABst%25C4%25ABbas%20programmas%20publisk%25C4%2581%20apsprie%25C5%25A1ana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Prieku%25C4%25BCu%20novada%20att%25C4%25ABst%25C4%25ABbas%20programmas%20publisk%25C4%2581%20apsprie%25C5%25A1ana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Prieku%25C4%25BCu%20novada%20att%25C4%25ABst%25C4%25ABbas%20programmas%20publisk%25C4%2581%20apsprie%25C5%25A1ana&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana
http://www.priekuli.lv/pasakumi-visi
http://www.priekuli.lv/pasakumi-sports
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kultura
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kino
http://www.priekuli.lv/pasakumi-maksla
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kultura/316-arfas-koncerts-veselavas-muiza/event_details
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kultura/316-arfas-koncerts-veselavas-muiza/event_details
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kultura/324-marsnenu-pagasta-sporta-svetki-2015/event_details
http://www.priekuli.lv/pasakumi-kultura/324-marsnenu-pagasta-sporta-svetki-2015/event_details
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2013-2030-gadam
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2013-2030-gadam
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2013-2030-gadam
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-novada-ilgtspejigas-attistibas-strategija-2013-2030-gadam
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/priekulu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/liepas-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/liepas-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/liepas-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/marsnenu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/marsnenu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/marsnenu-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/veselavas-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/veselavas-pagasts-teritorialais-planojums
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/veselavas-pagasts-teritorialais-planojums
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.priekuli.lv%2Fpasvaldiba%2Fattistibas-planosana%2F1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana&display=popup&ref=plugin&src=share_button
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/apmekletaju-pienemsana
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/apmekletaju-pienemsana
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/deputati
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/komiteja-un-komisijas
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/struktura
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/iestades
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/buvvalde
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/dokumenti
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/projekti
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/pasvaldibas-avize
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/iepirkumi
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/izsoles
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/nodevas
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/sadraudziba
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/budzets
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/vakances
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/pakalpojumi
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/1657-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-apspriesana?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba
http://www.priekuli.lv/bilzu-galerijas
http://www.priekuli.lv/
http://www.priekuli.lv/home
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba
http://www.priekuli.lv/pasvaldiba
http://www.priekuli.lv/sd
http://www.priekuli.lv/izglitiba
http://www.priekuli.lv/kulturas-iestades
http://www.priekuli.lv/jauniesiem
http://www.priekuli.lv/sports
http://www.priekuli.lv/turisms
http://www.priekuli.lv/vidzeme-un-latvija
http://www.priekuli.lv/kontaktinformacija


Priekuļu novads - 18.augustā publiskā apspriešana Priekuļos!

http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/1684-18-augusta-publiska-apspriesana-priekulos[2015.08.18. 12:25:13]

 ◄◄  ◄   ►►  ► 

Pašvaldība  Attīstības plānošana  18.augustā publiskā apspriešana Priekuļos!

18.augustā publiskā apspriešana Priekuļos!

Rīt, 18.augustā, plkst. 17:00 Priekuļu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē, Cēsu
prospektā 5 notiks publiskās apspriešanas sanāksme Priekuļu novada attīstības
programmai, kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteiktas Priekuļu
novada attīstības prioritātes un rīcību virzieni turpmākajiem 7 gadiem.  Plānošanas
dokuments turpmākos gadus kalpos arī kā svarīgs instruments Eiropas Savienības
finansējuma piesaistīšanai. Plānosim savu nākotnu kopīgi!
Papildu informācija:
Vineta Lapsele - projektu vadītāja
tālr.64130395
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Publiskās apspriešanas 25. un 26. augustā

25.augustā, plkst.17:30, Veselavas Tautas nama zālē,  26.augustā, plkst.17:00,
Liepas pagasta pārvaldes 2.stāvā un plkst.19:00, Mārsnēnu Tautas nama
2.stāva zālē   notiks  publiskās  apspriešanas  sanāksmes  Priekuļu novada attīstības
programmai,  kas  ir  vidēja  termiņa  plānošanas  dokuments,  kurā noteiktas Priekuļu
novada  attīstības  prioritātes  un  rīcību  virzieni  turpmākajiem  7  gadiem.  Plānošanas
dokuments  turpmākos  gadus  kalpos  arī  kā  svarīgs  instruments Eiropas Savienības
finansējuma piesaistīšanai. Plānosim savu nākotnu kopīgi!
Papildu informācija:
Vineta Lapsele - projektu vadītāja
tālr.64130395
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Novads  Sabiedrības līdzdalība  Publiskā apspriešana  Publiskās apspriešanas 25. un 26. augustā

Publiskās apspriešanas 25. un 26. augustā

25.augustā, plkst.17:30, Veselavas Tautas nama zālē,  26.augustā, plkst.17:00,
Liepas pagasta pārvaldes 2.stāvā un plkst.19:00, Mārsnēnu Tautas nama
2.stāva zālē   notiks  publiskās  apspriešanas  sanāksmes  Priekuļu novada attīstības
programmai,  kas  ir  vidēja  termiņa  plānošanas  dokuments,  kurā noteiktas Priekuļu
novada  attīstības  prioritātes  un  rīcību  virzieni  turpmākajiem  7  gadiem.  Plānošanas
dokuments  turpmākos  gadus  kalpos  arī  kā  svarīgs  instruments Eiropas Savienības
finansējuma piesaistīšanai. Plānosim savu nākotnu kopīgi!
Papildu informācija:
Vineta Lapsele - projektu vadītāja
tālr.64130395
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Jaunumi

programmas projekta redakcijas

Saskaņā  ar  Priekuļu  novada  domes  2015.gada  30.jūlija  lēmumu  (sēdes  protokols  Nr.10,

2.punkts)  „Par  Priekuļu  novada  attīstības  programmas  2015.-2021.gadam projekta redakcijas

nodošanu  publiskai  apspriešanai”  uzsākta  attīstības  programmas  projekta  redakcijas publiskā

apspriešana.

notiek no 2015. gada 4.augusta līdz 1.septembrim.

Publiskās apspriešanas laikā 

Priekuļu novada domē, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kā arī

Liepas,  Mārsnēnu  un  Veselavas  pagastu  pārvaldēs  pašvaldības  darba  laikā  un pašvaldības

tīmekļa  vietnē  http://www.priekuli.lv/pasvaldiba/attistibas-planosana/1657-priekulu-novada-

attistibas-programmas-publiska-apspriesana

2015.gada  18.augustā,  plkst.17:00,  Priekuļu  novada  pašvaldības  ēkas 2.stāva zālē,

Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,

2015.gada  25.augustā,  plkst.17:30,  Veselavas  Tautas  nama  zālē,  Viesturi”,

Veselavā, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā,

2015.gada 26.augustā, plkst.17:00, Liepas pagasta pārvaldes 2.stāva zālē, Rūpnīcas

Aizvērt
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ielā 18, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,

2015.gada  26.augustā,  plkst.19:00,  Mārsnēnu  Tautas  nama  2.stāva  zālē,

Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.

 līdz 1.septembrim var nosūtīt vai iesniegt:

Priekuļu  novada  domei  –  Cēsu  prospekts  5,  Priekuļi,  Priekuļu  pagasts,  Priekuļu

novads, LV-4126, pašvaldības darba laikā,

Veselavas  pagasta  pārvaldei  –  „Viesturi”,  Veselava,  Veselavas  pagasts,  Priekuļu

novads, LV- 4116, pagasta pārvaldes darba laikā,

Liepas pagasta pārvaldei, Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads,

LV-4128, pagasta pārvaldes darba laikā,

Mārsnēnu  pagasta  pārvaldei,  „Pagastnams”,  Mārsnēni,  Mārsnēnu  pagasts, Priekuļu

novads, LV-4129, pagasta pārvaldes darba laikā,

elektroniski uz e-pasta adresi: dome@priekulunovads.lv,

Priekuļu  novada  pašvaldības  mājas  lapā  www.priekuli.lv, sadaļā

http://priekuli.lv/home/ieteikumi-un-jautajumi?view=foxcontact.

2015.08.04

Kontakti

Aizvērt

Sekojiet mūsu
jaunumiem arī T itter

Tālr: 67320809, Mob: 26522307
Fakss: 67320807

E-pasts: birojs@rp.lv

Rūpniecības iela 32b – 502, Rīga,
LV-1045, Latvija

Skatīties kartē

Visas tiesības aizsargātas   2015

Ja Jums ir kādi jautājumi, neskaidrības, variet
izmantot arī šo saziņas formu

*

Nosūtīt

Vārds / Uzvārds E-pasts

Telefons Jūsu ziņa
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Priekuļu novads - Priekuļu novada attīstības programmas publiskās apspriešanas kopsavilkums

http://www.priekuli.lv/home/sabiedribas-lidzdaliba/1776-priekulu-novada-attistibas-programmas-publiskas-apspriesanas-kopsavilkums[2015.09.23. 9:59:38]

 ◄◄  ◄   ►►  ► 
Priekuļu novada vēstis

 

Seko mūsu lapai

Priekuļu novads
izveidots 2009.gada

 

Priekuļu
novads

Novads  Sabiedrības  līdzdalība  Priekuļu  novada  attīstības  programmas  publiskās  apspriešanas
kopsavilkums

Priekuļu novada attīstības programmas publiskās apspriešanas
kopsavilkums

Priekuļu  novada  attīstības  programmas  publiskās apspriešanas kopsavilkumu skatīt
ŠEIT.

 Ieteikt

Tweet 0

Šodien vārda diena:
Vanda, Veneranda, Venija 

Rīt : Agris, Agrita 

Pasākumu kalendārs

SEPTEMBRIS
2015

Pir Ot Tr Cet Pie Se Sv

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Pasākumi

Visi

Sports

Kultūra
Kino

Māksla

26
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Futbols Priekuļos
Priekuļi

30
Sep

Debašu klubs
Priekuļos
Priekuļi

07 Jauiešu (pa)Domes

Publiskā

apspriešana

0Dalies

Par novadu

Biedrības un interešu

klubi

Daba un vide

Veselības aprūpe

Sabiedriskais

transports

Uzņēmēji

Lapas karte

Publikācijas

Televīzijā

Ieteikumi un jautājumi

Sabiedrības līdzdalība

Publicēts Otrdiena, 22 Septembris 2015 16:57 |  | Skatīts: 11

Kategorija: Novads / Sabiedrības līdzdalība

Bilžu Galerijas

SĀKUMS NOVADS PAŠVALDĪBA SOCIĀLAIS DIENESTS IZGLĪTĪBA KULTŪRA JAUNIEŠIEM SPORTS TŪRISMS VIDZEMĒ UN LATVIJĀ KONTAKTI
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4. TEMATISKO DARBA GRUPU UN VADĪBAS DARBA GRUPAS SANĀKSMES 

 

1) Tematiskā darba grupa „Pārvalde, sadarbība un komunikācija” 24.02.2015. plkst.13.00 Priekuļos 

 

2) Tematiskā darba grupa „Ekonomiskā vide” 24.02.2015. plkst.15.10 Priekuļos 

 

3) Tematiskā darba grupa „Mājokļi, inženiertehniskā un satiksmes infrastruktūra, transports” 
25.02.2015. plkst.10.00 Priekuļos 

 

4) Tematiskā darba grupa „Izglītība, kultūra, sports” 25.02.2015. plkst.15.10 Priekuļos 

 

5) Tematiskā darba grupa „Vide, teritorijas labiekārtošana, lauksaimniecība un mežsaimniecība” 
03.03.2015. plkst.13.00 Priekuļos 

 

6) Tematiskā darba grupa „Sociālā, veselība, kārtība” 03.03.2015. plkst.15.10 Priekuļos 

 

7) Vadības darba grupa 17.06.2015. plkst.10.00 Priekuļos (tika precizēts publiskai apspriešanai nododamais 
attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāns) 

 

8) Vadības darba grupa 09.09.2015. plkst.13.00 Priekuļos (tika izvērtēti plānošanas reģiona atzinumā 
izteiktie iebildumi un priekšlikumi un panākta vienošanās par to ņemšanu vai neņemšanu vērā, tika 

veikts priekšlikumu un ieteikumu izvērtējums, kuri tika saņemti attīstības programmas projekta 
publiskās apspriešanas laikā no 04.08.2015. līdz 01.09.2015. (par to ņemšanu/neņemšanu vērā), uz 
kuriem pašvaldība sniedza atbildes. 
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5. SABIEDRĪBAS IEBILDUMI UN PRIEKŠLIKUMI PAR PRIEKUĻU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 
PROJEKTA REDAKCIJU  

 

Nr. 
p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība  Ņemts vērā / nav 
ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums / 

priekšlikums nav ņemts 
vērā 

1
 

1. Vitālijs 
Dolganovs 

Saņemts e-pastā:  
Rakstu sakarā ar attīstības programmas izstrādi. Es dzīvoju 
Liepas pagastā, Rūpnīcas ielā 25. Man ir tāds jautājums, 
kāpēc nevarētu sataisīt lielāku stāvlaukumu priekšs 

automašīnām. Lūdzu izskatīt manu ieteikumu un sniegt 
atbildi. 

Nav ņemts vērā 
Priekuļu novada 
attīstības 
programmā. 

Pēc Jūsu saņemtā 
ieteikuma ir 
saprotams, ka 
stāvlaukums 
nepieciešams pie 
daudzdzīvokļu mājas 
Rūpnīcas ielā 25, 
Liepā nevis kādā citā 
publiski pieejamā 
vietā. Informējam, ka 
attīstības 
programmā tiek 
iekļautas darbības, 
kuras pēc tam ir 
publiski pieejamas. 
Jūsu gadījumā, ja 
vēlaties pie  iepriekš 
minētās mājas 
izbūvēt lielāku 
stāvlaukumu ir 
nepieciešams mājas 
iedzīvotāju lēmums 
un piekrišana par 
šāda stāvlaukuma 
izbūvi, bet izbūve 
jāveic pa dzīvokļu 
īpašnieku līdzekļiem. 

2. Jānis Eglītis 
Anna 
Smilkte 

 

Informāciju 
sagatavoja: 
Līga Eglīte 

 

Saņemts e-pastā:  
Priekuļu pagasta Dukuru iedzīvotāju priekšlikumi un 
ierosinājumi attīstībai: 
1) Trotuāra vai gājēju celiņa izveidošana no Valmieras 

ielas krustojuma Cēsīs līdz krustojumam Dukuros (atzars 
uz „Staļiem” - Ķingu iela, uz Gaujas tiltu, uz uzņēmumu 
„Meždaris” un Liepu ielu). 

2) Līdz trotuāra izveidošanai no dzelzceļa pārbrauktuves 
līdz krustojumam Dukuros izvietot ātruma 
samazinājuma zīmi „30”, bet pirms asā pagrieziena uz 
Gaujas tiltu novietot zīmi „!”. Kopš uzklāts jauns asfalta 
segums un uzliktas norobežojošās barjeras, kas ir 
ievērojams uzlabojums, autobraucēji, motobraucēji 
neievēro ātruma ierobežojumu apdzīvotajā vietā un 
rada bīstamas situācijas uz ceļa. 

3) Dukuros Liepu ielas asfaltēšana. 
4) Ūdens ņemšanas vietas labiekārtošana pie Dukuru 

avota. 

5) Apgaismojums dzelzceļa pārbrauktuvei Dukuros. 
6) Autoceļa posma „pagrieziens uz Niniera ezeru” - Gaujas 

tilts uzlabošana, rekonstrukcija. 

7) Stāvlaukuma iekārtošana pie Gaujas tilta un esošā ceļa 
malu, grāvju (virsūdeņu noteces) sakārtošana.  

 

 

 

1) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 
 

2) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 
 

 

 

 

 

3) Iekļauts attīstības 
programmā. 
4) Iekļauts attīstības 
programmā. 
5) Iekļauts attīstības 
programmā. 
6) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 

 

 

 

1) Minētais ceļa 
posms nav piederošs 
Priekuļu novada 
pašvaldībai, bet gan 
VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”. Jautājuma 
risināšanai iesniegtais 
priekšlikums tiks 
iesniegts izskatīšanai 
Tautsaimniecības 
komitejā. 
2) Ierosinātajā ceļa 
posmā minēto zīmju 
izvietošana 
nepieciešama uz VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” 
piederošā ceļa. 
Priekuļu novada 
pašvaldība nosūtīs 
Jūsu ierosinājumu 
izskatīšanai VAS 

                                                           
1
 Atbildes priekšlikumu iesniedzējiem Priekuļu novada pašvaldība izsūtīja e-pastā 
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Nr. 
p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība  Ņemts vērā / nav 
ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums / 

priekšlikums nav ņemts 
vērā 

1
 

7) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 

„Latvijas Valsts ceļi”. 
3) Attīstības 
programmas 
Investīciju plānā 
iekļauts, ka 2017.gadā 
plānota grants 
maisījuma virskārtas 
uzbēršana Liepas ielā. 
4) 2017.gadā plānota 
ūdens ņemšanas 
vietas labiekārtošana. 
5) 2015.gadā plānots 
veikt āra 
apgaismojuma 
uzstādīšanu Dukuros 
pie dzelzceļa 
pārbrauktuves. 

6) Ceļa posmā 
nepieciešamā 
rekonstrukcija jāveic 
uz VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” piederoša 

autoceļa. Priekuļu 
novada pašvaldība 
nosūtīs Jūsu 
ierosinājumu 
izskatīšanai VAS 

„Latvijas Valsts ceļi”. 
7) Priekuļu novada 
pašvaldība VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” ir 
izsniegusi Tehniskos 
noteikumus saistībā 
ar Gaujas tilta 
pārbūvi. Tehniskajos 
noteikumos esam 
lūguši iekļaut arī 
stāvlaukuma izbūvi 
pie tilta. Esošais ceļš ir 
VAS „Latvijas Valsts 
ceļi” piederošs 
īpašums, līdz ar to 
pašvaldība neveic ceļa 
malu sakārtošanu. 

3. Pēteris 
Punculis 

Saņemts e-pastā:  
Lai mudinātu pensionārus strādāt dārzā un nodrošināt sevi 
ar ikdienas pārtikas produktiem, tādējādi paaugstinot 
pensionāru materiālo stāvokli, lūdzu Priekuļu novada 
attīstības programmā iekļaut - Priekuļu novada pašvaldība 
nodrošina bezmaksas zemes apstrādi pensionāru 
mazdārziņiem - aršanu, kultivēšanu un vagu dzīšanu.  

Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 

Pašvaldība nesniedz 
šāda veida 
pakalpojumus. 

4. Veselavas 
pagasta 
pārvalde 

Iekļaut „Priekuļu novada attīstības programmas” 53.lpp., 
21.punktu: Projekta nosaukums „Energoefektivitātes 
uzlabošana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos” EUR 
300000, VARAM projekta konkurss, projekta plānotie 
darbības rezultāti - „Griestu seguma siltināšanas pabeigšana 
un siltumapgāde Veselavas tautas namā/muižā” 2016.-
2017.gads (Atbilstība rīcībām R.1.15). 

Daļēji ņemts vērā. Attīstības 
programmas Rīcības 
plānā paredzēta 
aktivitāte 
modernizēt esošo 
kultūras iestāžu 
infrastruktūru, t.sk. 
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Nr. 
p.k. 

Iebilduma/ 

priekšlikuma 
iesniedzējs 

Iesniegtā iebilduma / priekšlikuma būtība  Ņemts vērā / nav 
ņemts vērā 

Pamatojums, ja 
iebildums / 

priekšlikums nav ņemts 
vērā 

1
 

arī Veselavas muižas 
ēkas un teritorijas 
labiekārtošana. 

5. Irēna 
Dubulte 

Priekšlikumi: 
1) Par pieminekli represētajiem stacijā Lode: Izskatās, 
ka piemiņas akmens padomju represijās cietušajiem 
ir paslēpts aiz elektrosadales kastēm. Tā izskatās no sliežu 
puses, kā arī no vilciena logiem. Ko darīt? Droši vien 
Piemiņas vieta jāpavirza pa labi vai kreisi. 
 

2) Par autobusa pieturu Lode/Liepa: Ļoti bieži 
izmantoju autobusa pieturu Lode/Liepa. Nesaprotami, 
neloģiski, ka katru dienu no viena autobusa 10-20-pat 30 
pasažieri dodas atpakaļ, pie tam pāri sliedēm. Tas ir pat 
nedroši, bīstami. Manuprāt loģiski būtu, ka šī pietura 
atrastos pirms dzelzceļa sliedēm. 

Lūk vieta, kas ir kā radīta auto pieturai!!! Tas radītu Liepas 
ciemata iedzīvotājiem ērtības, nebūtu jāstaigā pa sliedēm 
masveidīgi. 
 

3) Par savvaļas kaķiem: Savvaļas kaķi un kaķīši! Es 
neesmu kaķu nīdēja, bet saprotu dzīvnieku mīlestību šādi: 
kaķi pakāpeniski ir jāsterilizē par pašvaldības līdzekļiem, arī 
ar ziedojumiem. Dažas pašvaldības ierīko arī kaķu mājiņas. 

Tas būtu civilizēti un cilvēciski. Jārūpējas, lai nebūtu 
bezgalīga vairošanās. Par dzīvniekiem jārūpējas, tā arī būtu 

bērniem audzināšana. 

 

4) Par atkritumu šķirošanu, glabāšanu: Atkritumu 
savākšanas laukums (nevar salasīt uzrakstīto................... un 
Rūpnīcas 21, 23, 25 mājām ir šausmīgi antisanitārs. Domāju, 
ka nepieciešams Liepas iedzīvotājus izglītot arī par 
atkritumu šķirošanu, izskatās, ka viņi nesaprot to nozīmi. 
Laukumu vajag nobetonēt, varbūt tad laukumu arī ar ūdeni- 
šļūteni nomazgāt. Pretīgi pat skatīties uz to pusi!  

 

1) Nav ņemts 
vērā attīstības 
programmā. 

 

 

 

2) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Nav ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 
 

 

 

 

 

4) Ņemts vērā 
attīstības 
programmā. 

1) Nav attīstības 
programmas 
uzdevums, jautājums 
skatāms domes 
Tautsaimniecības 
komitejā. 

 

2) Jautājums 
izskatāms domes 
Tautsaimniecības 
komitejā. 
Ierosinājums tiks 
nosūtīts izskatīšanai 
VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Priekšlikums nav 
uzskatāms par 
attīstības 
programmas 
jautājumu. 
 

 

 

4) Attīstības 
programmas Rīcības 
plānā iekļauta rīcība 
R1.45 Pilnveidot 
atkritumu 
apsaimniekošanas 
sistēmu un plānotais 
darbības rezultāts 
saistīts ar atkritumu 
konteineru laukumu 
revitalizāciju. 
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6. PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES 

 

1) 2015.gada 18.augustā, plkst.17:00, Priekuļu novada pašvaldības ēkas 2.stāva zālē, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 

 

2) 2015.gada 25.augustā, plkst.17:30, Veselavas Tautas nama zālē, "Viesturi", Veselavā, Veselavas 
pagastā, Priekuļu novadā 

 

3) 2015.gada 26.augustā, plkst.17:00, Liepas pagasta pārvaldes 2.stāva zālē, Rūpnīcas ielā 18, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā 

 

4) 2015.gada 26.augustā, plkst.19:00, Mārsnēnu Tautas nama 2.stāva zālē, Mārsnēnos, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā 
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Prieku u novada att st bas programmas 2015. - 2021. gadam projekta redakcijas publisk  apspriešana
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Prieku u novada att st bas programmas 2015. - 2021. gadam projekta redakcijas publisk  apspriešana

60



61



62



63



Prieku u novada att st bas programmas 2015. - 2021. gadam projekta redakcijas publisk  apspriešana
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Prieku u novada att st bas programmas 2015. - 2021. gadam projekta redakcijas publisk  apspriešana
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8. CITI IZSTRĀDES MATERIĀLI 

 

1) Priekuļu novada pašvaldības vēstule 02.02.2015. Nr.3-3/272 „Par Priekuļu novada teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu” (Valsts vides dienesta Valmieras reģionālai vides pārvaldei, Dabas 
aizsardzības pārvaldei, Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļai). 
 

2) Veselības inspekcijas vēstule 13.02.2015. Nr.12-1/3158/1252 „Par Priekuļu novada teritorijas 
Attīstības plānošanas dokumentu”. 

 

3) Valmieras reģionālās vides pārvaldes vēstule 02.03.2015. Nr.8.5.-19/512 „Par Priekuļu novada 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentu”. 

 

4) Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācijas vēstule 06.03.2015. 
Nr.4.8/15/2015-N-E „Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu”. 

 

5) Iesniegums par plānošanas dokumenta Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam 
izstrādes uzsākšanu 10.03.2015. 

 

6) Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.7-01/812 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu”.  
 

7) Priekuļu novada pašvaldības vēstule 13.04.2015. Nr.3.3/857 „Par Priekuļu novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu” (Vides pārraudzības valsts birojam). 
 

8) Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.11 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras nepiemērošanu”. 

 

9) Priekuļu novada pašvaldības vēstule 03.08.2015. Nr.3-3/1536 „Par atzinuma sniegšanu Priekuļu 
novada attīstības programmai” (Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojam). 

 

10) Priekuļu novada pašvaldības vēstule 16.09.2015. Nr.3-3/1858 „Par sanāksmes protokola nosūtīšanu” 

(Vidzemes plānošanas reģiona Cēsu birojam). 
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LATVIJAS REPUBLIKA
PRIEKULU NOVADA PASVALDIBA

ReAisffacijas Nr. 900000575 I l, CEsu prospektd 5, Priekuli, Priekulu pag., Priekulu nov., tdlr./fax 64107871

Konta Nr. LV07 IINLA 0004011130808 AS SEB banka C€su filiale, kods UNLALV2X , e-pasts - dome@priekulunovads.lv

Priekulu nov. Priekulu pag.

20l5.gada 02.februarl
Nr.3-3t3{51

Valsts vides dienesta Valmieras refioniilai vides piirvaldei

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201

Dab as aizsar dtrbas piirvaldei

Baznlcas iela 7, Sigulda, LV-2.150

Veselrbas inspekcijas Vidzemes kontroles nodalai

L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201

Par Priekulu novada teritorijas attisfibas pldnoianas dokumentu

Informdjam, ka Priekufu novada pa5valdrba saskagd ar Priekulu novada domes

2013.gada T.novembra sEdes lemumu ,,Par Priekufu novada Atustibas progranrmas 2014.-

2020.gadam uzsdk5anu" (sEdes protokols Nr.16, p.2) un 20l4.gada 2S.augusta sEdes

lEmumu ,,Par gronjumiem Priekufu novada pa5valdrbas 2013.gada T.novembra domes

sedes lEmuma,,Par Priekulu novada Attlstibas programmas20l4.-2020.gadam uzsdk5anu"

(sEdes protokols Nr.10, p.9) un 20l4.gada 25.septembra sedes l€mumu ,,Par Darba

uzdevumu Priekufu novada attlstrbas programmas 2015.-2A2l.gadam izstrddes

precizeianu" (sEdes protokols Nr.l1, p.2) ir uzsdkusi izstraddt Priekufu novada Attrstrbas

progmmmu.

Attrstlbas programmd tiks noteiktas videja termi4a teritorijas attrsUbas prioritates

un pasakumu kopums pa5valdibas izvirzrto ilgtermir,ra stratEgisko uzstdd-rjumu rsteno5anai

(kas noteikti Priekufu novada ilgtspEjigas attrstrbas stratEAijA), kA an plano5anas

dokumenta izstr6des laikd tiks apzinati un noverteti pa5valdibas rrcrba eso5ie resursi,

pieddvdjot skaidru redzEjumu un risinajumus to efekt-rvdkai izmanto5anai. Pa5valdlbas

AttrsUbas progftrmma kalpos par pamatu paivaldibas turpmEkai ncrbai ikgadEja budLeta

mEr[<tiec-rgai pldno5anai, ka arr sekmEs visa veida investrciju piesaistei.

Atbilsto$i Ministru kabineta 2004.gada23.marta noteikumu Nr.157 ,,Kartrba, kada

veicams ietekmes uz vidi novertejums" III dald noteiktajam, vElamies ar jums konsulteties

par pa5valdlbas teritorijas attrsUbas pldno5anas dokumenta Isteno5anas iespejamo ietekmi

uz vidi, cilveku veselfbu, ka arr pur|.trutEgiska ietekmes uz vidi novertEjuma proceduras

piemero5anu vai nepiemEro5anu Priekufu novada AttrsUbas programmai.

u
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Pielikumapievienojamt 
novada attrsfibas programmas

- Iesniegums par phno5anas dokumenta Priekulu

izstr6des wsdk5anu - uz 4 lPP'

Priek5sEdEt6ja

V.Lapsele

64130395

L

*1. (l
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Vesellbas inspekcija
fn;anu iela 7, Rrla, LV-1012, faktisk6 adrese: Leona Paegles iela 9, Valmiera, LY-4201
talrunis: 6428ll3},t5lrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Valmierd

13.02.2015. Nr. l2-ll3l58ll252

Uz 02.02.2015. Nr. 3-31272

Priekulu novada domei
dome@priekulunovads. lv

Par Priekufu novada teritorijas Attistibas plflno5anas dokumentu

Veselibas inspekcija ir izskat-rjusi iesniegtos dokumentus un uzskata, ka stratEgiskE

ietekmes uz vidi novErtEjuma procediira Priekutu novada AtUstlbas programmai 2015.

2021 .gadan nav nepiecie5ama.

Vidzemes kontroles nodaf as vadr=t6j s Kalvis Latsons

lnguZun\*,64281130
inga.zaina@vi.gov.lv

-.9. 

_._JJJJL-r

Reg.wr. & /i

DoKUMENTs pARAKsrirs m ono5u ELEKTRoNISKo pARAKSTU, KAS sATUR LAIKA zlMocu

F00l-v2
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VALMIERAS RE ION L  VIDES P RVALDE 

L.Paegles iela 13, Valmiera, LV-4201, t lr. 64207266, fakss 64207281, e-pasts parvalde@valmiera.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv 

Rūpniec bas iela 23, R ga, LV 1045, t lr. 67084200, fakss 67084212, e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valmier  
02.03.2015. Nr.8.5.-19/512  
Uz 02.2015. Nr.3-3/272 

Priekuļu novada pašvaldībai 
dome@priekulunovads.lv 

 
 

Par Priekuļu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu  

 
Valmieras re ion l  vides p rvalde (turpm k tekst  – p rvalde) ir saņēmusi Jūsu vēstuli 

ar lūgumu sniegt konsult cijas par Priekuļu novada att st bas programmas 2015.-2021.gadam 
stenošanas ietekmi uz vidi un cilvēku vesel bu, k  ar  ietekmes uz vidi stratē isk  ietekmes 

uz vidi novērtējuma nepieciešam bu. 
Priekuļu novada teritorij  ietilpst Liepas, M rsnēnu, Priekuļu un Veselavas pagasti. 

Atbilstoši Dabas aizsardz bas p rvaldes dabas p rvald bas datu sistēmai OZOLS Priekuļu 
novads daļēji atrodas Eiropas noz mes aizsarg jam s dabas teritorijas Natura 2000 – Gaujas 
nacion l  parka teritorij . 

Saskaņ  ar Iesniegum  par pl nošanas dokumenta izstr des uzs kšanu iekļauto 
inform ciju Priekuļu novada pašvald ba šobr d nevar prognozēt paredzēt s darb bas, kas 
atbilst likum  „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1., 2.pielikum  iekļautaj m darb b m. 
Visticam k, ka Att st bas programma tiks vērsta uz pašvald bas noteikto funkciju 
nodrošin juma kvalit tes un pieejam bas raksturojumu un anal zi turpm kai šo resursu 
att st bai, k  ar  uz pašvald bas sadarb bu ar esošajiem uzņēmējiem un uzņēmējdarb bas 
veicin šanas izstr di.  

P rvalde, izvērtējot t s r c b  esošo inform ciju, secina, ka Priekuļu novada Att st bas 
programmas 2015.-2021.gadam stenošana nevarētu rad t būtisku negat va ietekmi uz vidi. 
P rvalde neuzst j uz stratē isk  ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepieciešam bu 
minētajiem pl nošanas dokumentiem vadoties pēc pl nošanas dokumentu mērķa, būt bas un 
atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta treš s, ceturt s, piekt s daļas 
pras b m un 23.2 pant  noteiktajiem stratē isk  novērtējuma nepieciešam bas kritērijiem, k  
ar  vides aizsardz bas saistoš m norm m.  
 

        
Direktors  A.Liepa 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKST TS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA Z MOGU 
 
 
irisa Rodiņa 64207268 
irisa.rodina@valmiera.vvd.gov.lv 
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aizsardzlbas parvaldeBabas

VIDZEMES RECToNALA ADMINISTRACIJA
,,Kdr!ukalns", Drabeiu pag., Amatas nov., LV-4101, fib. 6410723, e-pasts: vidzeme@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

DrabeSos
06.03.20 1 5 . Nr.4.8l I 5 120 I 5-N-E
U z 02.02.20 I 5 . Nr.3 -3 I 27 2

Priekufu novada pa5valdrbai

Par ietekmes uz vidi stratEgisko novErtejumu

Dabas uzsardzrbas pErvaldes Vidzemes regionEla administracija (turpm6k
Administrdcrja) ir sa4rEmusi J[su vEstuli ar liigumu sniegt viedokli par ietekmes uz vidi
stratEgiskd novErtEjuma piemEro5anas nepiecie5amlbu Priekulu novada atustrbas programmai
20 I 5 . -2021. gadam (turpmdk - AtusUbas programma).

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 23.mxta noteikumu Nr.157 ,,Kdftrba,
kdd6 veicams ietekmes uz vidi stratEgiskais novErtEjums" (turpmEk - Noteikumi) 5.punktu,
plEnoSanas dokumenta izstrdd6tEjs pirms plano5anas dokumenta izstrades konsultejas ar
Noteikumos minEtajam valsts pdrvaldes iest6dEm, tai skaitd ar Dabas aizsardzlbas pdrvaldi.

Pamatojoties uz Noteikumu S.punktu Administrdcija sniedz SEdu viedokli:
Priekulu novads dafcji atrodas Gaujas nacionala parka teritorijE, Priekutu notada

teritorijd atrodas I uzsargdjamais dendrolo[iskais stddrjums, I aizsargdjatnd aleja, 4
mikroliegumi, 11 $eologiskie un leomorfologiskie dabas pieminekli, ka an aizsargdjartie koki
- diZkoki, kas pastdv-rgi tiek registrEti Dabas aizsardzrbas pErvaldes dabas datu pErvaldibas
sistEmd ,,Ozols". InformEciju par -rpaii aizsargdjam6m dabas teritorijam jebkur5 interesents var
apltikot Dabas aizsardzlbas parvaldes interneta m6jas lap6
http://www.daba.gov.lvlpublic/latldati1/dabas_datuJarvaldibas:sistema_ozols/
-+ viesa statusd.

Veicot konsultdcijas Noteikumu 5.punkta izpratn€, AdministrEcija secinaja, ka Priekulu
novada teritorij6 netiek plfrnotas likuma "Par ietekmes uz vidi nov€rtEjumu" l.pielikumE
minEtEs darbTbas, kE arI netiek pl6notas nekadas darbr-bas dabas liegumos, mikroliegumos vai
dabas piemineklos.

AttrsUbas programmas ietekmi uz -rpa5i aizsarydjandm dabas teritorij6m, -rpa5i

aizsargdjamEm sugEm, to dzlvotnem un -rpa5i aizsargdjamiem biotopiem tE TstenoSanas
period6, Administr6cija v6rtE ka maznozrn,';rgu. Plano5anas dokumentos netiek paredzEtas
darbibas, kas varEtu bttiski ietekmEt aizsargdjamo teritoriju pastdvesanu un aizsardzlbas
statusa nodroSin65anu. Administrdcija uzskata, ka Priekulu novada atUsUbas programmai
2015.-202l.gadam ietekmes uz vidi stratEgisko novertEjumu var nepiemErot.

Administrdcijas kontaktpersona teritorijas pldnojuma jautdjumu precizesanai ir vecdkais
eksperts Janis Krlmiq5, ta1r.29181840, e-pasts:janis.krumins@daba.gov.lv .

Vidzemes regionalEs administracij as direktora vietnieks

Sis dokuments ir pdrakst-rts ar dro5u elektronisku

Jdnis Kriimi45, 291 8 I 840

j anis.krumins@daba. gov. lv

M.Zrverts

parakstu un satur laika zlmogu.

* . . SANEMTS
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IESNIEGUMS par plānošanas dokumenta 

Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 2021.gadam izstrādes uzsākšanu 

 

Datums: 10.03.2015.                                                                                                                 Vieta: Priekuļi 
Plānošanas dokumenta 
izstrādātājs 

Priekuļu novada pašvaldība, reģ. Nr.90000057511 

Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads 

www.priekuli.lv 

 

SIA “Reģionālie projekti”, reģ. Nr. 40003404474 

Rūpniecības iela 32b-502, Rīga, LV-1045 

www.rp.lv  

Plānošanas dokumenta veids un 
tā īstenošanas ilgums 

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (turpmāk 
tekstā – Priekuļu novada AP) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības 
plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un 
pasākumu kopums Priekuļu novada pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Plānošanas dokumenta loma: 
 Apzināt un novērtēt Priekuļu novada pašvaldības rīcībā esošos 

resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvājot 
skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai un 
apsaimniekošanai, 

 Mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas, 

 Sekmēt visa veida investīciju piesaisti (t.sk. pamats valsts atbalsta 
plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste), 

 Sekmēt Priekuļu novada teritorijas atpazīstamību. 

Priekuļu novada AP izstrāde uzsākta pamatojoties uz Priekuļu novada 
domes 2013.gada 7.novembra sēdes lēmumu „Par Priekuļu novada 
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzsākšanu” (sēdes protokols 
Nr.16, p.2) un 2014.gada 28.augusta sēdes lēmumu „Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 7.novembra domes sēdes 
lēmumā „Par Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.10, p.9) un 2014.gada 25.septembra 
sēdes lēmumu „Par Darba uzdevumu Priekuļu novada attīstības 
programmas 2015.-2021.gadam izstrādes precizēšanu” (sēdes protokols 
Nr.11, p.2). 

Saistība ar citiem plānošanas 
dokumentiem  

Priekuļu novada AP tiks izstrādāts, ievērojot nacionālā, reģionālā un 
vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un nozaru 
attīstības plānus jeb nozaru politiku vadlīnijas pašvaldībām: 

 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (Latvija 2030),  
 Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam,  

 Vidzemes plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktos vidēja termiņa attīstības mērķus un prioritātes,  

 Priekuļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktos 
teritorijas attīstības ilgtermiņa uzstādījumus,  

 Kaimiņu pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentus. 
Priekuļu novada AP tiks izstrādāta ievērojot Ministru kabineta 
16.10.2012. noteikumus Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentiem” un VARAM Reģionālās politikas  
departamenta Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas izstrādātā 
dokumenta „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei 
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reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizētā redakcija 2014.gada 
3.decembris) ieteikumus, ievērojot tematisko pieeju pašreizējās situācijas 
raksturojuma un analīzes veikšanā un ekonomisko skatījumu attīstības 
plānošanai. 

Teritorijas, kuras saistītas ar 
plānošanas dokumenta realizāciju  

Priekuļu novada administratīvā teritorija, kas sastāv no Liepas, Mārsnēnu, 

Priekuļu un Veselavas pagastiem. 

Plānošanas dokumentā 
paredzētās darbības, t.sk. likuma 

„Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1.un 2. pielikumā 
paredzētās darbības, to veids, 
apjoms un resursu izmantošana  

Saskaņā ar Darba uzdevumu Priekuļu novada attīstības programmas 
2015.-2021.g. izstrādei tiks atspoguļotas un analizētas šādas tēmas: (1) 
sniegts vispārējs Priekuļu novada teritorijas raksturojums; (2) analizēti 
sociālekonomiskie attīstības rādītāji un analīze (demogrāfiskie rādītāji, 
nodarbinātība, labklājība, uzņēmējdarbība, izglītība, kultūra, sports, 
tūrisms, sabiedriskie pakalpojumi, komunālā saimniecība, mājokļi u.c.); 
(3) saimnieciskās darbības un infrastruktūras raksturojums; (4) dabas un 
kultūrvēsturiskie resursi un (5) sniegti priekšlikumi teritorijas attīstības 
uzraudzības sistēmai. Ņemot vērā pašreizējās situācijas analīzi tiks 
izstrādāta Priekuļu novada AP Stratēģiskā daļa, Rīcību un Investīciju plāni. 

Uz Attīstības programmas izstrādes uzsākšanas brīdi Priekuļu novada 

pašvaldība nevar prognozēt paredzētās darbības, kas atbilst likumā „Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.un 2.pielikumā paredzētām darbībām. 
Likums „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” nosaka, ka plānojot darbības, 
kas noteiktas šī likuma 1.un 2.pielikumā, ir jāveic LR normatīvajos aktos 
paredzētais sākotnējais izvērtējums un/vai ietekmes uz vidi izvērtējums. 
Attīstības programma vairāk tiks vērsta uz pašvaldības noteikto (arī 
pastarpināto) funkciju nodrošinājuma kvalitātes un pieejamības 
raksturojumu un analīzi turpmākai šo resursu attīstībai, kā arī uz 
pašvaldības sadarbību ar esošajiem uzņēmējiem un uzņēmējdarbības 
veicināšanas instrumentu izstrādi. 

Izstrādājot Attīstības programmu, tiks ņemti vērā arī spēkā esošie novada 
ilgtermiņa uzstādījumi, kas noteikti novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā, kā arī iedzīvotāju aptaujas rezultāti, lai pašvaldība veicinātu 
labvēlīgu dzīves vidi iedzīvotājiem. 

Vides problēmas, kas saistītas ar 
izstrādājamo plānošanas 
dokumentu 

Būtiskas vides problēmas vai vides kvalitātes pasliktināšanās saistībā ar 
pašvaldības vidējā termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta - 

Attīstības programmas izstrādi nav sagaidāmas, šī Iesnieguma 
sagatavošanas laikā grūti prognozējamas.  
Attīstības programma vērsta uz novada fiziskās vides kvalitātes 
paaugstināšanu (piemēram, nosakot uzdevumus inženiertehniskās 
infrastruktūras attīstībai, transporta infrastruktūras attīstībai, publiskās 
ārtelpas saglabāšanai un attīstībai u.c. uzdevumi). 

Natura 2000 teritorijas 
plānošanas teritorijā, plānošanas 
dokumentā paredzētās darbībās 
Natura 2000 un tām pieguļošajās 
teritorijās  

Priekuļu novada teritorijā atrodas Natura 2000 teritorija – Gaujas 
nacionālais parks (Gaujas NP), funkcionālās zonas: 

- dabas lieguma zonas – Strīķupes liegums, Gaujas senielejas 
liegums, Kazugravas liegums, Raunas ielejas liegums; 

- ainavu aizsardzības zona; 
- kultūrvēsturiskā zona – Veselavas muiža; 

- neitrālā zonas – Priekuļi, Cēsu blīvi apdzīvotā teritorija, Liepas 
blīvi apdzīvotā teritorija (Liepa). 

Gaujas NP teritorijas aizsardzības un izmantošanas kārtību regulē Gaujas 
nacionālā parka likums (30.04.2009.), MK noteikumi Nr.317 „Gaujas 
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nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 
(02.05.2012.). Gaujas NP izstrādāts un apstiprināts Dabas aizsardzības 
plāns laika posmam no 2004.gada līdz 2013.gadam (saskaņā ar VARAM 
27.02.2014. rīkojumu Nr.102 „Par dabas aizsardzības plānu darbības 
termiņa pagarināšanu” termiņš pagarināts līdz 31.12.2018. 

Citas īpaši aizsargājamās dabas 
teritorijas, kā arī dabas resursu 

aizsargjoslas, t.sk. Baltijas jūras un 
Rīgas jūras līča piekrastes 
aizsargjosla, plānošanas teritorijā 
un iespējamā ietekme uz tām 

 

Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi (saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un 
ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (25.04.2001.)): 
Liepas pagastā 

 Lielā Ellīte  
 Līču – Laņģu klints 

 Baltā klints (Liepas iezis) 
 Grīviņu iezis 

 Lodes bruņuzivju iegula 

Priekuļu pagastā 

 Ērģeļu (Ērgļu) klintis 

 Kazu ieleja (ar Lībānu – Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un 
Sikspārņu alām) 

 Ramātu klintis un alas 

 Rauņa lejteces ieži 
 Rauņa slāņi 
 Vaives lejteces ieži 

Dendroloģiskais stādījums (saskaņā ar MK noteikumi Nr.131 „Noteikumi 
par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” (20.03.2001.): 
Priekuļu pagastā 

 Priekuļu parks 

Dižkoki 
Mikroliegumi 

Šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulē 
vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, kas tiks ņemti vērā 
izstrādājot Priekuļu novada AP. Visi īpaši aizsargājamie dabas objekti un 
teritorijas atrodas Gaujas NP teritorijā, un par to aizsardzību rūpējas 
Dabas aizsardzības pārvalde. 

Jebkura veida, t.sk., vides un dabas resursu aizsargjoslas vietējās 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentā – attīstības 
programmā netiek noteiktas un grafiski attēlotas. Tas ir teritorijas 
plānojuma izstrādes uzdevumu risinājums. 

Institūcijas, ar kurām, atbilstoši 
MK noteikumu Nr.157 
(23.03.2004.) „Kārtība, kādā 
veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” III daļā 
noteiktajam, notikušas 
konsultācijas par stratēģiskā 
novērtējuma nepieciešamību un 
informācija par konsultāciju 
rezultātiem 

Notikušas konsultācijas ar institūcijām par stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību Priekuļu novada AP (02.02.2015., Nr.3-3/272): 

 Valmieras reģionālās vides pārvaldes viedoklis (atbildes vēstule 

02.03.2015., Nr.8.5. – 19/512) – Valmieras RVP neuzstāj uz 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepieciešamību Priekuļu novada AP, vadoties pēc plānošanas 
dokumenta mērķa, būtības un atbilstoši likuma „Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 4.panta trešās, ceturtās, piektās daļas 
prasībām un 23.2 pantā noteiktajiem stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamības kritērijiem, kā arī vides aizsardzības saistošām 
normām; 

 Veselības inspekcija (atbildes vēstule 13.02.2015., Nr.12-
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1/3158/1252) – uzskata, ka stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūra Priekuļu novada AP nav nepieciešama; 

 Dabas aizsardzības pārvalde (06.03.2015., Nr.4.8/15/2015-N-E) – 

uzskata, ka Priekuļu novada AP ietekmes uz vidi stratēģisko 
novērtējumu var nepiemērot. 

Institūciju atbildes skatīt Iesnieguma pielikumā. 
Plānošanas dokumenta 
izstrādātāja viedoklis par 
stratēģiskā novērtējuma 
nepieciešamību  

Priekuļu novada AP tiks noteikti novada teritorijas attīstības vidēja 
termiņa stratēģiskie uzstādījumi un rīcību kopums (Rīcību plāns un 
Investīciju plāns), finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to 
īstenošanai. Ņemot vērā to, ka Attīstības programmas Rīcības plānā tiks 
iekļauti dažādu infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un renovācijas 
pasākumi, kas sekmēs pakalpojumu pieejamības un vides kvalitātes 
uzlabošanu, t.sk. paredzēti pasākumi energoefektivitātes uzlabošanai, 
siltumapgādes, ūdenssaimniecības, atkritumu saimniecības attīstības 
projekti, atpūtas vietu un apdzīvoto vietu labiekārtošana, sasniedzamības 
uzlabošana un galvenokārt šie pasākumi ir paredzēti realizēt apdzīvotās 
vietās, kā arī atsevišķi pasākumi var uzlabot vides kvalitāti, paredzot 
finansējumu infrastruktūras uzlabošanai publiskā ārtelpā, pašvaldība un 
plānošanas dokumenta izstrādātāji uzskata, ka Priekuļu novada AP nav 
nepieciešams piemērot stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūru. 
Attīstības programma ir politisks un stratēģisks vietējās pašvaldības 
attīstības dokuments, kuru apstiprina pašvaldības lēmējvara, esošo 
resursu izvērtējums un risinājumi to efektīvai lietošanai, pašvaldības 
plāns iedzīvotāju labklājības paaugstināšanai un investīciju piesaistes 
veicinātāja. 

Cita informācija (piemēram, 
būtiskākie esošie vidi 
ietekmējošie faktori)  

Nav būtisku vidi ietekmējošu faktoru.  

 

 

Kad iesniegts vai plānots iesniegt 
spēkā esoša plānošanas 
dokumenta monitoringa ziņojumu 
(MK noteikumi Nr.157 „Kārtība, 
kādā veicams ietekmes uz vidi 
stratēģiskais novērtējums” VIII 
nodaļa)* 

Priekuļu novadam nav spēkā esoša attīstības programma. 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veiktas novada 
teritoriālo vienību – pagastu teritorijas plānojumiem. 
  

* - Aizpilda, ja iepriekš veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums  

 

 

 

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks    A.Tīdemanis 
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parraudifbas valsts birois

REpniecibas iela 23, Rrla, LV-1045, tdr.67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Datums skat6ms laika 2irmo gd

Rtga

Nr.7-011812

Priekulu novada domei
dome@priekulunovads. lv

Par stratE$isko ietekmes uz vidi novGrtGjumu

Vides p6rraudzibas valsts birojs (flrpmak Birojs) sa4rEma Priekulu novada domes
20l5.gada lO.marta vEstuli un tai pievienoto iesniegumu ,!ar pldnoianas dokumenta Prielaflu
novada atttst:ibas programmas 2015.-2020.gadam izstrddes uzsdlcilanu", Priekulu novada domes
2013.gada T.novembra lEmumu (prot. Nr.16,p.2) ,tar Priekulu novada Attistlbas programmas
2014.-2020.gadam uzsdkianu", Priekulu novada domes 20l4.gada 25.septembra lEmumu (prot.
Nr.ll, p.2) ,,Par Darba uzdevuma Priekulu novada attisttbas progrommas 2014.-2020.gadam
izstradei precizEianu" ar pielikumu ,,Darba uzdevums Priekulu novada attistlbas progrommas
2015.-2020.gadam izstrddei'ar lEgumu Birojam pieqemt lEmumu par stratEgiskd ietekmes uz
vidi novErtEjuma procediiras piemEro5anu vai nepiemEro5anu.

Birojs nordd4 ka stratEgisk6 ietekmes uz vidi novErtEjuma lemumu par to, vai pl6no5anas

dokumentam ir vai nav nepiecielams stratEgiskais novErtEjums pie4em saska4E ar 2004.gada
23.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 ,,K6rtiba, k6dd veicams ietekmes uz vidi
stratEgiskais novErtEjums", kur saska46 ar (3) dafas 5. un 6.punktu izstrEd6tdjs iesniedz Biroj6
iesniegumu attiec-rgE lEmuma pieqem5anai.

Izskatot Priekufu novada domes iesniegtos dokumentus ar tur nor6dlto informdciju par
atUstibas programmE plEnotajiem uzdevumiem transporta un inZeniertehniskds infrastruktiiras
atUstibE, t.sk. par pasEkumiem siltumapgddes, tidenssaimniecibas un atkritumu saimnieclbas
uzlabo5an6, Biroja vErtEjumd iesniegtE inform6cija ir nepietieko5a, lai pie4emtu pamatotu
lEmumu par stratEliskE ietekmes iz vidi novErtEjuma procedflras piemEro5anu vai
nepiemEro5anu. u'-tdz ar to Birojs ltidz sniegt detalizEtu inform6ciju par Priekulu novada attTsUbas

progftunmas2015.-202l.gadan (n-cibu/ invesuciju plana) plEnotajiem projektiem, kd arr- norldlt:
k6das likuma ,,Par ietekmes uz vidi novErtEjumu" 1. un/vai 2.pielikumd noteikt6s
darbr-bas paredzets Tstenot atustibas programmE, vai arr- nor6dlt, ka 56das darblbas
netiek plii:rotas;

vai un k6das konkrEtas darblbas paredzEts Istenot Priekufu novada teritorijE noteiktajE
Eiropas noz-rmes aizsargdjarrEs dabas (Natura 2000) teritorijA Gaujas naciondlE parka
un tE tie56 tuvum6 eso5ajEs teritorijas, vai ari' norddr=t, ka Sddas darbtbas netiek
plEnotas.

Biroja direktors
Dokuments ir parakstr=ts ar dro5u elektronisko parakstu

D.Dzegve 67770826
daina.dze guze@vpvb. gov. lv

A.LukSEvics

84



LATVIJAS REPUBLIKA
PRIEKUT/U NOVADA PASVALDIBA
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Re$istrdcijasNr. 9000005751l, C€su prospekt6 5, Priekuli, Priekulu pag., Priekulu nov., t6lr./fax 64107871
Konta Nr. LV07 LJNLA 000401I130808 AS SEB banka COsu filidle, kods UNLALV2X , e-pasts - dorne(@priekulunovads.lv

Priekufu nov. Priekulu pag.
2015.sada 13.aorlll
Nr.3.3-l 057'

Vides pflrraudzlbas valsts birojam ,
RupniecTbas iela 23, RTgd, LV-1045

Par Priekulu novada teritorijas atfistlbas pldnoianas dokumentu

Priekulu novada pa5valdiba (turpmak Pa5valdiba) sa4rema Vides p6rraudzlbas valsts biroja
(turpmak Birojs) v6stuli Nr.7-01l812 Par strat0gisko ietekmes uz vidi novErtEjumu ar l[gumu sniegt
detalizEt6ku informdciju par Priekufu novada attrstrbas programmA 2015-202L gadam
(ricibu/investr-ciju plSnos) plEnotajiem projektiem, lai Birojs varEtu pieqemt lemumu par stratEgisk6
ietekmes uz vidi novErtEjuma piemEro5anu / nepiemEro5anu Priekulu novada pa5valdibas teritorijas
attTsUbas pl6no Sanas dokumentam.

PaSvaldlba vElas informEt, ka izstr6ddjot pa5valdtbas attrstrbas programmu ir notiku5as 6 nozaru jeb
tematiskds darba grupas (24., 25.02.2015. un 03.03.2015.), kE arr- veikta novada iedz-rvotdju
anket€Sana Qaika posmd no 16.02.2015. Ttdz 16.03.2015.), lai noskaidrotu Priekulu novada
iedzlvotaju viedokli par novada attrstlbas iespEjdm, problemam un to iespdjamajiem risindjumiem,

izstrddei. $emot vErd nozaru jeb tematisko darba grupu un aptaujas anketu rezultdtus, ka arl 4emot
vera augstdka lTme4a teritorijas atUstlbas plano5anas dokumentus (nacionEld, re$ion6lE un vieteja
l-rmega) un Latvijas Republikas normatlvo aktu prasrbas (piemEram, Gaujas nacionala parka
aizsardzibas un izmanto5anas normatrvo aktu prasrbas), tiek izstr-addta novada atUstlbas
progralnmas l.redakcija (t.sk. noteiktas vid6ja termi4a prioritates, rlcIbu, investrciju pl6ni un
programmas Isteno5anas uzraudziba), kas tiks nodota publiskai apsprie5anai un atzinumu
sa4em3anai no Vidzemes plano5anas regiona administrdcij as.

Atustlbas programm6 tiek noteiktas vid€ja termi4a teritorijas attrstrbas prioritates (VPl
DaudzpusTgi, kvqlitatTvi un pieejami socialie pakalpojumi un infrastruktura; VP2 Mobiliffites,
energoefektTva un ilgtsp€j\gas infrastrukturas attlsttba; VP3 Paivaldtbas kapacitdtes stiprinaiana;
YP4 KonkurEtspEjas palielinaiano un inovaciju ievieflana) un pas6kumu kopums pa5valdTbas
izvirfito ilgtermiga stratEgisko uzst6dljumu Isteno5anai (kas noteikti Priekufu novada ilgtspEjlgas
attlstibas strategija), kE arI plano5anas dokumenta izstrddes laik[ tika apzinati un nov6rteti
pa5valdibas rlcibd eso5ie resursi (kas raksturoti atsevi5l6 sEjumd Pa5reizOjds situacijas
raksturojums, attlstibas programmE, iekfaujot paSreizEjds situacijas anallzes kopsavilkumu),
pied6v6jot skaidru redz6jumu un risindjumus to efekt-rv-akai izmanto5anai. Pa5valdTbas AttTstrbas
progralnma kalpos par pamatu paSvaldlbas turpmakai rrcibai ikgadEja budZeta m6rltieclgai
pldno5anai, kE arl sekmEs visa veida investlciju piesaistei.

t
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Atbildot uz Biroja jaut6jumu kAdas likuma ,,Par ietekmes uz vidi novErtEjumu" 1. un/vai
2.pielikum6 noteiklds darbibas paredzEts Tstenot atustlbas programma, Pa5valdrba velas paskaidrot,
ka min€t6 likuma 1. un 2.pielikum6 min6t6s darbibas atustibas programma na, piarrotas, jo
attr-stibas programm6 tiek plSnoti tadi projekti, kas perspekfiva uzlabo un nodrosina pa5valdrbai
noteililo funkciju nodro5inEsanu saskaqrE ar normatrvo aktu prasibdm.

Atbildot uz Biroja jautajumu vai un k6das konkrEtas darbibas paredzEts Istenot Priekulu novada
teritorijA noteiktaj6 Eiropas nozlmes aizsargdjamds dabas (Natura 2000) teritorij6 Gaujas nacion6l6
parka un td tie56 tuvumd eso5aj6s teritorij6s, Pa5valdlba vElas informet, ka uzsakot izstrdddt
attr-strbas progrmrmu un sagatavojot iesniegumu par pldnoSanas dokumenta izstrddes uzs6k5anu nav
iespEjams noteikt konkrEtas paredzEt6s darblbas, kas tiks iestr6d6tas attlstibas programma, tas tiek
noteikts attr-stibas prograrnmas l.redakcijas izstr6des laika. I1{emot v€r6 to, ka liilu dafu no prieku}u
novada teritorijas aiz4em Gaujas nacionEl6 parka teritorijq kur6 atrodas gan dzlvojamas, gffi
publiskEs, gan dabas teritorijas, protams nevar izsl6g, ka atsevi5[<as darblbas tiks ptarotur a.r-
Gaujas nacion6l6 parka teritorijE, piemEram, publiskds Ertelpas infrastruktiiras uzlabosana,
saska4ojot visas paredzEt6s darbibas ar Dabas aizsardzTbas pdrvaldi.

Pielikumd: lnvesticiju pldna projekta redokcija (uz j lpp).

Priekufu novada domes priek5sEd6t6ja MEra JuzupaglryE

Hl
jL'j

,(/
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Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā  Nr. 7–02/1032 

 
Priekuļu novada pašvaldība  

dome@priekulunovads.lv 
 

Valsts vides dienesta  
Valmieras reģionālā vides pārvalde 

parvalde@valmiera.vvd.gov.lv 
 

 

 

 
 
Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu 
 

Vides pārraudzības valsts birojs izskatīja Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 
13.aprīļa vēstuli Nr.3.3/857 „Par plānošanas dokumenta Priekuļu novada attīstības programmas 
2015.-2020.gadam izstrādes uzsākšanu”   un tai pievienoto dokumentāciju par plānošanas 
dokumenta izstrādi. Izvērtējot Vides pārraudzības valsts biroja rīcībā esošo informāciju saskaņā 
ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis 
lēmumu nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Priekuļu novada 

attīstības programmai 2015.-2021.gadam. 
 
Pielikumā: 

 

Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 28.aprīļa lēmums Nr.11 par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu – 5 lpp. 

 

 

Biroja direktors                (paraksts*)                             A.Lukšēvics 

 
 
*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
 

 

 

D.Dzeguze 67770826 

daina.dzeguze@vpvb.gov.lv 
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Rīgā 
 

Datums skatāms laika zīmogā 

Lēmums Nr.11 
 

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 
nepiemērošanu 

 

Adresāts: 
Priekuļu novada dome, adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu novads, LV–4126, e-pasts: 

dome@priekulunovads.lv. 
 
Plānošanas dokumenta nosaukums: 

Priekuļu novada attīstības programma 2015.-2021.gadam (turpmāk arī Attīstības programma). 

 
Izvērtētā dokumentācija: 
Priekuļu novada domes (turpmāk arī Dome) 2015.gada 13.aprīļa vēstule Nr.3.3/857, 2015.gada 

10.marta vēstule Nr.3.3/630 un tai pievienotais iesniegums „Par plānošanas dokumenta Priekuļu 
novada attīstības programmas 2015.-2020. gadam izstrādes uzsākšanu” (turpmāk arī 
Iesniegums), Priekuļu novada domes 2013.gada 7.novembra lēmums (prot. Nr.16, p.2) „Par 
Priekuļu novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzsākšanu”,  Priekuļu novada domes 

2014.gada 25.septembra lēmums (prot. Nr.11, p.2) „Par Darba uzdevuma Priekuļu novada 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei precizēšanu” ar pielikumu „Darba uzdevums 
Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei”, Valsts vides dienesta 

Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 2.marta vēstule Nr.8.5.-19/512 „Par Priekuļu 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu”,  Veselības inspekcijas 2015. gada 

13.februāra vēstule Nr.12-1/3158/1252 „Par Priekuļu novada teritorijas Attīstības plānošanas 
dokumentu” un Dabas aizsardzības pārvaldes 2015.gada 6.marta vēstule Nr.4.8/15/2015-N-E 

„Par ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu” . 

 
Pašvaldības viedoklis: 
Priekuļu novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam nav nepieciešams veikt stratēģisko 
ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums), jo plānošanas dokumenta 

īstenošanai nav paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, vienlaicīgi tiek norādīts, ka 
Attīstības programmā nav plānotas darbības, kas atbilst likuma “Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 1. un 2.pielikumā paredzētām darbībām.  
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Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai: 
1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējums” (turpmāk arī Likums) 23.

1
panta (1) daļa paredz, 

ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo likumu var būt 
būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), 
tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk 
arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs 
konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā 
pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai 
iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.

3
panta 1)punkts noteic, ka 

Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir 
nepieciešams Stratēģiskais novērtējums. 

2. 2015.gada 16.martā Vides pārraudzības valsts birojā saņemts Domes iesniegums, ar kuru 
Dome informē, ka novada Attīstības programmas izstrāde uzsākta pamatojoties uz Priekuļu 

novada domes 2013.gada 7.novembra lēmumu (prot. Nr.16, p.2) „Par Priekuļu novada 
Attīstības programmas 2014.-2020.gadam uzsākšanu” un Priekuļu novada domes 2014.gada 

25.septembra lēmumu (prot. Nr.11, p.2) „Par Darba uzdevuma Priekuļu novada attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam izstrādei precizēšanu” ar pielikumu „Darba uzdevums 
Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam izstrādei”, kurā norādīts, ka 
paredzēts izstrādāt plānošanas dokumenta Attīstības programmu, kurā noteiktas vidēja 

termiņa prioritātes un pasākumu kopums Priekuļu novada pašvaldības attīstības stratēģijā 
izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. Atbilstoši Iesniegumam: 

2.1. Priekuļu novada Attīstības programma tiks izstrādāta, ievērojot nacionālā, reģionālā un 

vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentus un nozaru attīstības plānus jeb 
nozaru politikas vadlīnijas pašvaldībām: Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2030.gadam, Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam un Vidzemes plānošanas 
reģiona attīstības plānošanas dokumentus, ievērojot Priekuļu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā noteiktos teritorijas attīstības ilgtermiņa uzstādījumus, kā arī kaimiņu 
pašvaldību teritoriju attīstības plānošanas dokumentus. 

2.2. Plānošanas dokumenta izstrādē paredzēts: 1) apzināt un novērtēt Priekuļu novada 
pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursus, infrastruktūru, cilvēkresursus), 
piedāvājot skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai un 

apsaimniekošanai; 2) mērķtiecīgi plānot rīcības un investīcijas; 3) sekmēt visa veida 
investīciju piesaisti, t.sk. ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaisti un 4) sekmēt 
Priekuļu novada teritorijas atpazīstamību. 

2.3. Priekuļu novada teritorijā atrodas Natura 2000 teritorija – Gaujas nacionālais parks ar tā 
funkcionālām zonām: 1) dabas lieguma zonas - Strīķupes liegums, Gaujas senlejas 
liegums, Kazugravas liegums un Raunas ielejas liegums; 2) ainavu aizsardzības zona, 3) 
kultūrvēsturiskā zona – Veselavas muiža un 4) neitrālā zona – Priekuļu, Cēsu un Liepas 
blīvi apdzīvotās teritorijas. Pašvaldības teritorijā atrodas šādi ģeoloģiskie un 
ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi: Lielā Ellīte, Līču – Laņģu klintis, Baltā klints, 
Grīviņu iezis un Lodes bruņuzivju iegula, Ērģeļu (Ērgļu) klintis, Kazu ieleja (ar Lībānu – 

Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām), Ramātu klintis un alas, 
Rauņa lejteces ieži, Rauņa slāņi un Vaives lejteces ieži, kā arī dendroloģiskais stādījums 
– Priekuļu parks. Kā norāda pašvaldība, tad “šo īpaši aizsargājamo dabas teritoriju 
aizsardzību un izmantošanu regulē vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi, 
kas tiks ņemti vērā izstrādājot novada Attīstības programmu”.  

2.4. Būtiskas vides problēmas vai vides pasliktināšanās ar pašvaldības Attīstības programmas 

izstrādi nav sagaidāmas un šī Iesnieguma sagatavošanas laikā nav prognozējamas.  
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2.5. Pašvaldība norāda, ka Attīstības programmā nav plānotas darbības, kas atbilst likumā 

„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikumā paredzētām darbībām. 

Iesniegumā norādīts, ka plānošanas dokumenta izstrādes uzdevumi saistīti ar novada 

vides kvalitātes paaugstināšanu, t.sk. inženiertehniskās infrastruktūras attīstību, 
transporta infrastruktūras attīstību (ceļa seguma renovāciju) un publiskās ārtelpas 
attīstību u.c. pasākumiem. Darba uzdevumā bez jau minētajiem uzdevumiem tiek 
izdalītas lauksaimniecības, mežsaimniecības, enerģētikas, telekomunikācijas, tūrisma, 
atkritumu apsaimniekošanas, ūdens resursu izmantošanas, notekūdeņu attīrīšanas u.c. 
Attīstības programmā risināmās tēmas, pieļaujot iespēju izmantot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu.  

3. Priekuļu novada domes 2014.gada 25.septembra lēmuma (prot. Nr.11, p.2) „Par Darba 
uzdevuma Priekuļu novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādei precizēšanu” 

pielikumā „Darba uzdevums Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2020.gadam 
izstrādei” ietverts Attīstības programmas izstrādes darba uzdevums, saskaņā ar kuru 

plānošanas dokumenta izstrādei nepieciešams saņemt no Valsts vides dienesta Valmieras 

reģionālās pārvaldes (turpmāk Valmieras RVP), Dabas aizsardzības pārvaldes un Veselības 
inspekcijas nosacījumus par Attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un 
cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Domes 

Iesniegumam pievienoti: 

3.1. Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 2.marta vēstule 

Nr.8.5.-19/512 „Par Priekuļu novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu”, kurā 
netiek izvirzīta prasība plānošanas dokumentam veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru, ņemot vērā argumentu, ka “saskaņā ar Iesniegumā par 
plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu iekļauto informāciju Priekuļu novada 
pašvaldība šobrīd nevar prognozēt paredzētās darbības, kas atbilst likumā “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu” 1., 2.pielikumā iekļautajām darbībām”.  

3.2. Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas (turpmāk 
Administrācijas) 2015.gada 6.marta vēstule Nr.4.8/15/2015-N-E „Par ietekmes uz vidi 
stratēģisko novērtējumu”, kurā izteikts viedoklis, ka “Attīstības programmas ietekmi uz 
īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, to dzīvotnēm un 
īpaši aizsargājamiem biotopiem tā īstenošanas periodā Administrācija vērtē kā 
maznozīmīgu. Plānošanas dokumentā netiek paredzētas darbības, kas varētu būtiski 
ietekmēt aizsargājamo teritoriju pastāvēšanu un aizsardzības statusa nodrošināšanu. 
Administrācija uzskata, ka Priekuļu novada attīstības programmai 2015.-2021.gadam 
ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu var nepiemērot”. 

3.3. Veselības inspekcijas 2015. gada 13.februāra vēstule Nr.12-1/3158/1252 „Par Priekuļu 
novada teritorijas Attīstības plānošanas dokumentu”, kurā netiek pieprasīta stratēģiskās 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana plānošanas dokumentam. 

4. Novērtējis ar Domes Iesniegumu sniegto informāciju, kā arī vadoties no Likuma 23.2 pantā 
noteiktajiem kritērijiem, Birojs konstatē, ka Attīstības programma atbilst plānošanas 
dokumenta veidam, kam Stratēģiskais novērtējums nav nepieciešams:  

4.1. Likuma 4.panta (5)daļa nosaka tos plānošanas dokumentus, kam Stratēģisko 
novērtējumu citu starpā neveic pie nosacījuma, ka šo dokumentu īstenošana būtiski 
neietekmē vidi. Attīstības programma ir plānošanas dokuments, ko apstiprina vietējā 
pašvaldība un tā realizācija var notikt atbilstoši spēkā esošā pašvaldības teritorijas 
plānojuma. Priekuļu novada administratīvajā teritorijā atrodas Liepas, Mārsēnu, Priekuļu 
un Veselavas pagasti. Atbilstoši Biroja rīcībā esošai informācijai Priekuļu novadam nav 
izstrādāts vienots teritorijas plānojums, bet spēkā esošajiem teritorijas plānojumiem 

Birojs 2008.gada 8.maijā pieņēmis lēmumu Nr.33 „Par stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Veselavas pagasta teritorijas plānojumam 
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2008.-2020.gadam, 2005.gada 23.martā pieņēmis lēmumu Nr.60-p „Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Mārsēnu pagasta teritorijas 

plānojumam 2006.-2018.gadam,  2005.gada 7.martā pieņēmis lēmumu Nr.43-p „Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Liepas pagasta 

teritorijas plānojumam 2005.-2017.gadam un 2013.gada 8.augusta lēmumu Nr.41„Par 
stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu” Priekuļu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013.-2037.gadam. Vienlaikus Birojs atzīmē, ka pēdējo 
gadu laikā ir pieņemti jauni ar vidi un teritorijas plānošanu saistīti normatīvie akti, t.sk. 
Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un no 2015.gada 1.maija stāsies spēkā 
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” , līdz ar to Birojs iesaka Priekuļu novada 

pašvaldībai izvērtēt plānošanas dokumentā plānotās rīcības/investīcijas, realizējot tās 
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

4.2. Pašvaldība norādījusi, ka Attīstības programmā plānotās rīcības/investīcijas potenciāli 
nav saistītas ar Likuma 1. un/vai 2.pielikumā minētām darbībām, to realizācija būtiski 
neietekmēs vidi, t.sk. Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 Gaujas 

nacionālo parku. Plānotās darbības (publiskās ārtelpas infrastruktūras uzlabošanā) 
Gaujas nacionālā parka teritorijā tiks saskaņotas ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

5. Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot tā rīcībā esošo un iesniegto informāciju saskaņā ar 
likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.2 pantā minētajiem kritērijiem, secina, ka 

Priekuļu novada attīstības programmas 2015.–2021.gadam īstenošanai nav paredzama 
būtiska nelabvēlīga ietekme uz vidi. 

 
Piemērotās tiesību normas: 

• Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.2pants, 23.
3
pants, 23.

5
 pants;  

• Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams 
ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts; 

• Gaujas nacionālā parka likums; 
• Ministru kabineta 2001.gada 8.jūlija noteikumi Nr.352 “Gaujas nacionālā parka 

aizsardzības un izmantošanas noteikumi”; 

• Teritorijas attīstības plānošanas likums; 
• Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;  

• Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”. 

 
Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

 

Pamatojoties uz izvērtēto dokumentāciju un faktiem, kā arī šajā Biroja lēmumā ietverto 
faktisko un tiesisko apstākļu izvērtējumu, argumentiem un apsvērumiem, likuma „Par ietekmes 

uz vidi novērtējumu” 23.
2pantā noteiktos stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma 

nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības 
apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka plānošanas dokumenta īstenošanai nav 
paredzama būtiska negatīva ietekme uz vidi, tādejādi plānošanas dokuments attiecas uz likuma 
„Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, 
kuriem stratēģisko novērtējumu neveic. 

 

 

91

http://likumi.lv/doc.php?id=51522#piel2


5 

 

Lēmums: 

• Nepiemērot Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Priekuļu novada 

attīstības programmai 2015.-2021.gadam.  

 
 

 Biroja direktors  (paraksts*)     A.Lukšēvics 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu  
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LATVIJAS RBPUBLIKA
PRTEKULU NOVADA PASVALDIBA

Registrdcijas Nr. 900000575 I l, Cesu prospektd 5, Priekuli, Priekulu pag., Priekulu nov., tdlr./fax 64107871
Konta Nr. LV07 UNLA 0004011130808 AS SEB banka CEsu filiale, kods UNLALV2X , e-pasts - dome@priekulunovads.lv

Priekulu nov. Priekulu pag.

2015.gada Q3.augustd
Nr.3-3t_1!51rlL

Vidzemes pliinolanas regiona Ccsu birojam

Jarlo Poruka iela 8, l08.kab.,

Cesis, CZsu novads, LV-4101

Par atzinuma snieg1anu Priekulu novada atttstlbas programmai

Saska46 ar Ministru kabineta 20l4.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi
par pa5valdibu teritorijas attrsubas plSnoSanas dokumentiem" 59., 60. un 6T.punktam

informEjam Jts par atzinuma snieg5anas nepieciesamrbu Priekufu novada attrstibas

pro gramma s 20 I 5 . -2021 . gadam proj ekta redakc ij ai.

Priekulu novada attrstrbas programmas 2015.-202lgadam projekta redakcija pieejama

paSvaldrbas trmekfa vietnE www.priekuli.lv sadafd http://priekuli.lvlpasvaldiba/attistibas-

planosana/1657-rrriekulu-novada-attistibas-programmas-publiska-lipspriesana.

Priek5s6dEt6ja

V.Lapsele

64130395

vineta.lapsele@priekulunovads. lv
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201 5.gada 1 6.septembrr
Nr.34la4l?

Vidzemes pliinolanas reSiona CEsu birojam

Jdr.ta Poruka ield 8, l)9.kob.,

C1sis, Cdsu novadd, LV-4101

Par sandksmes protokola nosfrfrAanu

Saska4a ar Ministru kabineta 20l4.gada l4.oktobra noteikumu Nr.628 ,,Noteikumi
par pa5valdibu teritorijas attlstlbas pldno5anas dokumentiem" 68.punktu - Priekufu novada

pa5valdlba nosfita vadibas darba grupas protokolu pamatojoties uz sa4emto pldno5anas

regiona atzinumu Priekulu novada attlstlbas programmas 20l5.-202l.gadarr projekta

redakcijai.

Pielikuma: Sandksmes protokols Nr.l - 7lpp.

Priek5s€dEtdj as vietnieks

V.Lapsele
6413039s
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ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2015.-2021.GADAM IZSTRĀDES 

DARBA GRUPU DALĪBNIEKI: 

Aivars Kalnietis, Aivars Tīdemanis, Ainārs Amantovs, Andris Rancāns, Benita Sausiņa, 
Dace Kalniņa, Elīna Krieviņa, Elīna Tilaka, Ernests Ikaunieks, Fjodors Puņeiko, Guntars 
Mucenieks, Gunta Smutova, Inta Puriņa, Īrisa Uldriķe, Jānis Blašķis, Jānis Līpacis, Jānis 
Sirlaks, Juris Pētersons, Liene Vecgaile, Līga Šmitiņa – Jankovska, Lolita Barone, Marija 
Eglone, Māra Juzupa, Māris Baltiņš, Ralfs Saļmo, Tamāra Kurzemniece, Vineta Lapsele 
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