
Novembris Latvijai ir svētku un atceres mēnesis. 
Šis ir laiks, kad mēs katrs varam piedomāt par to,  
ko mums nozīmē Latvija. Mēs varam atskatīties uz 
svarīgiem vēstures notikumiem un procesiem, kā 
rezultātā tika izveidota mūsu valsts un nosargāta 
tās brīvība. Šis ir laiks, kad varam godināt savus
varoņus, kuri izrādīja drosmi un aizstāvēja mūsu 
zemes drošību. Mums ir mūsu zeme – brīva un 
neatkarīga. Svinēt Latvijas dzimšanas dienu nozīmē  
izrādīt cieņu  pret  zemi,  kurā  dzīvojam, izrādīt 
cieņu – vienam pret otru. Būsim lepni par to, kas 
šodien esam.

Dievs, svētī Latviju!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone

Šodien Vidzemes šosejas 92,5. kilometrā tika svinīgi 
atklāts valsts galvenā autoceļa Rīga – Sigulda – Igaunijas 
robeža (Veclaicene) (A2) pārbūvētais posms pie Bērzkroga
(88,1. – 95,2.km).

“Šis Vidzemes šosejas posms ir atjaunots ar Eiropas 
Savienības fondu finansējuma atbalstu. Tas ir bijis apjomīgs
un sarežģīts, prieks, ka viss ir izdevies. Būvniekam at-
vēlētais laiks projekta realizācijai bija salīdzinoši īss 
un pēdējās dienas nācās strādāt ļoti saspringti,” posma 
atklāšanā teica LVC Būvniecības pārvaldes direktors Gints
Alberiņš. Viņš arī pateicās būvniekam, uzraugiem un 
projektētājiem, kas strādāja pie šī projekta. “Ceļš noteikti 
kalpos 20 gadus un vēl 20, ja vien neradīsies vajadzība 
šo šoseju pārbūvēt par četru joslu ceļu. Turpmāko mēnesi 
vēl tiks veiktas atlikušās ceļa pārbaudes, bet autobraucēji 
var droši pārvietoties,” uzsvēra Alberiņš.

Būvniecības uzņēmuma AS Trev-2 Grupp vadītājs 
Svens Pertens, atklājot Bērzkroga posmu norādīja, ka šis 
Igaunijas uzņēmumam ir pirmais lielais projekts Latvijā. 
“Paldies par uzticību, jo šis nebija viegls projekts ar savām 
īpatnībām. Arī laikapstākļi nebija mūsu sabiedrotie brī-
žiem. Tomēr ar kopējiem spēkiem mums izdevās. Paldies 
visiem iesaistītajiem un ceram, ka sadarbība ar Latviju 
turpināsies un veicinās valsts ekonomisko attīstību,” teica 
Pertens.

“Paldies, ka saklausījāt ceļa lietotāju un mūsu, apkār-
tējo pagastu vajadzības. Ceļš kā zināms ir valsts asinsrite
un laukos bez labiem ceļiem nekādi nevar. Labi ceļi 
palīdz attīstīt novadu un ir liels ieguldījums ekonomiskajā 
izaugsmē,” atklāšanās pasākumā sacīja Priekuļu novada 
domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone.

Būvdarbi šajā Vidzemes šosejas posmā tika uzsākti  
2018. gada augustā. Tos veica Igaunijas uzņēmums AS 
Trev-2 Grupp par līgumcenu 10,5 milj. EUR (ar PVN).

Būvdarbu ietvaros tika reciklēts vecais segums 15 
centimetru biezumā, atkūdroti 17 000 kubikmetru grunts,
aizbērts purvs ar salizturīgo smilti 19 000 kubikmetru 
apjomā, izbūvēts pusmetru biezs drenējošais slānis, jaunu 
šķembu kārta un ieklātas trīs asfalta kārtas. Tāpat no-

mainītas vecās un izbūvētas jaunas caurtekas, no tām 
četras lielizmēra. Bērzkroga teritorijā tika izbūvēts jauns 
apgaismojums.

Informāciju sagatavoja VAS Latvijas Valsts ceļi 
Komunikācijas daļa

Pabeigti būvdarbi uz Vidzemes šosejas pie Bērzkroga

Pārbūvētajā posmā lentu pārgrieza VAS Latvijas Valsts ceļi (LVC) Būvniecības pārvaldes direktors Gints Alberiņš (no 
labās), Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone un AS Trev-2 Grupp vadītājs Svens Pertens.

Foto: no Priekuļu novada pašvaldības arhīva

Sveiciens Latvijas 
dzimšanas dienā!

Trešdien, 16.oktobrī, Priekuļos norisinājās Latvijas 
Pašvaldību savienības organizētais seminārs pašvaldību 
speciālistiem “Jaunu parku veidošana Latvijā”. Pasākumā 
piedalījās gandrīz 50 speciālisti no tuvākiem un tālākiem 
Latvijas novadiem. Dalībnieki iepazinās ar Saules parku 
un ar Meža attīstības fonda atbalstu veidoto Meža dienu 
2019 ietvaros piedalījās stādījumu papildināšanā ar 40 
kalnu priedēm un 80 skarainajām hortenzijām.

Semināra atklāšanā Priekuļu novada domes priekš-
sēdētāja E.Stapulone pateicās klātesošajiem par darbu 
Saules parkā un J.Sirlakam par idejām, kas iedzīvinātas 
Priekuļu novadā, novēlēja dalībniekiem vienmēr piln-
veidoties, gūt jaunas emocijas, ģenerēt savas idejas un, 
svarīgākais, atrast sev blakus cilvēkus, kuri uztver jaunās 
idejas un ir gatavi tās īstenot, radot patīkamas vietas un 
patīkamas domas parku un dārzu apmeklētājiem. 
E.Stapulone pauda cerību, ka kāda iegūtā ideja tiks īstenota 
kādā citā Latvijas parkā vai dārzā un varbūt radīsies kāda 
ideja, kuru īstenot mūsu pusē.

Pasākumā uzstājās Liepas PII “Saulīte” pedagoģe 
Indra Kumsāre ar 2 audzēknēm, kuras sniedza muzikālu 
priekšnesumu ar dziesmu “Skaista ir mana Latvija”.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra 
Bērziņa pastāstīja, ka šis ir pēdējais 2019.gada seminārs 
meža semināru ciklā un tiks raudzīts, vai nākamajā gadā 
cikls tiks turpināts. Viņa aicināja dalīties ar idejām par 
tēmām, lai varētu turpināt šādus seminārus.

Seminārā J.Sirlaks pastāstīja par Saules parka idejas 
rašanos, tā attīstīšanu un nākotnes idejām. Turpinājumā 
ainavu dizainere Vineta Radziņa iepazīstināja ar publiskās 
zaļās zonas ainavas plānošanu, veidošanu un uzturēšanu.

Seminārs tika organizēts LPS vadītajā Meža attīstības 
fonda projektā, kurā bija plānoti pieci semināri un prak-

tiskie darbi dabā kopā ar AS “Latvijas Valsts meži”. 
Pirmais projekta seminārs notika Saulkrastu stacijas mežā
(Saulkrastu  Meža parkā), otrais – Daugavpils novada 
Sventē (Jaunsventes parkā), trešais – Strenču novada Sedā 
un ceturtais – Aizputes novada Lažas pagasta Apriķu 
muižā.

Semināriem atbalsts piešķirts, pamatojoties uz Zem-
kopības ministrijas 2011. gada 29. decembra rīkojumu nr.
197 “Par dāvinājumu (ziedojumu) Meža attīstības fondam
izlietojumu, sadali un administrēšanu” LPS projektā “Parku,
dendroloģisko stādījumu un aleju gudra apsaimniekošana”.

Teksts un foto: Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Norisinājies seminārs “Jaunu parku veidošana Latvijā”

Dalībnieki papildināja Saules parka stādījumus
 ar Meža dienu 2019 ar 40 kalnu priedēm un 

80 skarainajām hortenzijām



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 4. novembris, 2019

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – transportlīdzekļi GAZ 53A, kravas cisternu, 
izlaiduma gads – 1980.

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldī-
bas mājaslapā sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada paš-
valdībā.

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt 
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
16.00, iepriekš sazinoties ar Komunālās saimniecības 
vadītāju Ernestu Ikaunieku, telef.28680560.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 13.novembrim 
plkst.9:30.

Izsoles notiks 2019.gada 13.novembrī plkst. 11:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 800,00.

Nodrošinājums EUR 80,00iemaksājams Priekuļu no-
vada pašvaldības norēķinu kontā:

A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē. Samaksa par nosolīto objektu 
veicama viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstip-
rināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pie Līvānu mājām”,
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600030190, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,08 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.decembrim 
plkst. 9:30.

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

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
25 000,00 EUR.

Nodrošinājums 2500,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Staļi pie Dankām”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42720090040,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 
9,76 ha, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 4272 
009 0040, 5,15 ha kopplatībā un zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4272 009 0041, 4,61 ha  kopplatībā 
un to lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
48 000,00 EUR.

Nodrošinājums 4800,00 EUR iemaksājams Priekuļu  
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pagasta zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42940010211,
kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
17,98 ha, no kura 16,53 ha ir mežs, un tā lietošanas 
mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.10.30, 
Cēsu  prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
75 500,00 EUR.

Nodrošinājums 7550,00 EUR iemaksājams Priekuļu
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 
konta Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X 
vai kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Druvu mežs”, Priekuļu
pagastā,  Priekuļu  novadā, kadastra  Nr.42720050119, 
kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
6,29 ha, no kura 5,95 ha ir mežs, un tā lietošanas mērķis 
ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Turpinājums 3.lpp

Izsoles

Priekuļu novada domes sēdes apskats /24.10.2019./
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo   
īpašumu “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,
īpašuma kadastra numurs 4264 002 0070, kas sastāv no 
trīs zemes vienībām 3,32 ha kopplatībā;
• Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības bied-
rība”, reģistrācijas Nr.50008235771, juridiskā adrese: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, orga-
nizēt licencēto makšķerēšanu Gaujas vai Braslas upes 
posmā Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā”.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības “Dokumentu 
pārvaldības noteikumi”.
• Nodot atkārtotai atsavināšanai Priekuļu novada paš-
valdības kustamo mantu – automašīna GAZ53A, kravas 
cisterna, ar reģistrācijas Nr.CZ6138.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 24.oktobra
Saistošos noteikumus Nr.15/2019 “Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/
2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. 
gadam” saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4260 003 0190, izsoles noteikumus.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputāti 
Daci Kalniņu un Cēsu rajona zemnieku saimniecības   
“Krūmiņi” pārstāvi Kristīnu Sprūdžu no 2019.gada 20. 
novembra līdz 2019.gada 22.novembrim (ieskaitot) uz 
Lietuvu piedalīties organizācijas Innovation Circle Network
ikgadējā konferencē “Globālie mērķi un vietējie izaici-
nājumi – ilgtspējīgas kopienas un zaļais tūrisms”.
• Slēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu  
novada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības programmas futbolā īstenošanā Priekuļu novada 
administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem.
• Veikt izmaiņas “Valsts budžeta mērķdotācijas un paš-
valdības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi 
pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības 
iestādē”.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā   
īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu  
novadā, kadastra Nr.4272 009 0040, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4294 001 0211, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Druvu  mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
kadastra Nr.4272 005 0119, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Kazu purva Baltā klints”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0385, izsoles no-
teikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4272 00 0186, izsoles noteikumus.
• Ar 2020.gada 1.februāri noteikt maksu par siltum-
enerģiju:

○ ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai “Gaismas”– EUR 58.44 par vienu MWh bez 
pievienotās vērtības nodokļa;

○ maksu par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, 
Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 
dzīvokļu īrniekiem – EUR 1.71 par vienu m2 bez 
pievienotās vērtības nodokļa.

• Ar 2020.gada 1.februāri noteikt maksu par siltumenerģiju
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 52.95 
par vienu MWh, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• Apstiprināt Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas 
žurijas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu “Par  
E. Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu”.
• Piešķirt 2019.gada Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas
laureāta goda nosaukumu aktierim Vilim DAUDZIŅAM 
par poētisko lekciju “Veidenbaums un Veidenbaums. Divi
brāļi”.
• Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumus šādās 
nominācijās:

○ Goda novadnieks – Mārtiņš Jurciņš;
○ Gada cilvēks izglītībā un zinātnē – Ēvalds Krieviņš;

○ Gada cilvēks medicīnā – Ligita Alksne un Raisa Kunova;
○ Gada cilvēks labdarībā – Dzintra Kalniņa;
○ Gada cilvēks vides estētikā – Lauris Daiders;
○ Gada cilvēks kultūrā – Inta Zaksa;
○ Mūža ieguldījums laukaugu selekcijas procesa tehnis-

kajā nodrošināšanā – Sandra Gavariņa.
• Piešķirt  Priekuļu  novada  domes  apbalvojumu  nominācijā  
Gada  kolektīvs  – Liepas pagasta amatierteātris “Krams”.
• Nodot atsavināšanai izsolē sanitāro izlases un krājas 
kopšanas cirtes – cirsma Nr. 1 pašvaldībai piederošā 
īpašumā “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4272 006 
0219.
• Nodot atsavināšanai izsolē kailcirti, galveno izlases, 
sanitāro izlases un krājas kopšanas cirtes – cirsma Nr. 2
pašvaldībai piederošā īpašumā “Priekuļu pagasta pašval-
dības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra
apzīmējums 4272 006 0219.
• Nodot atsavināšanai izsolē kailcirti, galveno izlases un 
krājas kopšanas cirti – cirsma Nr. 3 pašvaldībai piederošā 
īpašumā “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4272 006 
0219.
• Apstiprināt “Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas 
likmes noteikšanas kārtība Priekuļu vidusskolā”.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, īpašuma kadastra numurs 4260 005 0144, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 005 0144 1,6 ha platībā;
• Atzīt Priekuļu pagasta padomes 2001.gada 8.novembra
lēmumu “Par Cēsu pilsētas meža aizsargjoslu robežu 
saskaņošanu” (prot.Nr.23, 7.p.) par spēku zaudējušu.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, paš-
valdības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā.

Ar 2019. gada 24. oktobra Priekuļu novada domes sēdes 
lēmumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā 
sadaļā “Domes sēžu protokoli”.

Turpinājums no 2.lpp
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
16000,00 EUR.

Nodrošinājums 1600,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kazu purva Baltā 
klints”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42720070385, kas sastāv no viena zemes gabala ar 
kopējo platību 10,11 ha un tā lietošanas mērķis ir no-
teikts – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.decembrim
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
12400,00 EUR.

Nodrošinājums 1240,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Batereju lauks”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42720070186,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 
14,92 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4272 007 0186, 9,42 ha kopplatībā un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0187, 5,5 ha kopplatībā 
un to lietošanas mērķis ir noteikts – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lieto-
šanas mērķa (lietošanas mērķis var tikt mainīts).

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
38 600,00 EUR.

Nodrošinājums 3860,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta – 
Cirsma  Nr. 1 (turpmāk – Cirsma)  īpašumā  “Priekuļu 
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.1. sanitārās izlases cirtes cirsmas 1.kvartāla 6.,7.,8. un 
       13. nogabalos, likvīdā krāja 616,68 m3, izcērtamā 
       platība – 6,54 ha,
1.2. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 11. noga-
       balā, likvīdā krāja – 171,43 m3, izcērtamā platība – 
       2,64 ha.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 
saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 35000,00.

Nodrošinājums EUR 3500,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta 
– Cirsma Nr. 2 (turpmāk – Cirsma) īpašumā “Priekuļu 
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.3. kailcirtes 1.kvartāla 22.nogabalā, likvīdā krāja 
       434,32 m3, izcērtamā platība 1,98 ha,
1.4. galvenās izlases cirtes cirsmas 1. kvartāla 26. 
       nogabalā, likvīdā krāja 63,87 m3, izcērtamā platība 
       0,58 ha, 
1.5. sanitārās izlases cirtes cirsmas 1.kvartāla 23.nogabalā,

  likvīdā krāja 152,45 m3, izcērtamā platība – 1,53 ha,

1.6. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 14. un 15. 
       nogabalos, likvīdā krāja – 150,41 m3, izcērtamā 
       platība – 2,77 ha,
1.7. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 16.,18.,
       19. un 21. nogabalos, likvīdā krāja – 155,72 m3,
       izcērtamā platība – 2,0 ha.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 
saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 37600,00.

Nodrošinājums EUR 3760,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta 
– Cirsma Nr. 3 (turpmāk – Cirsma) īpašumā “Priekuļu
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.8. kailcirtes 1.kvartāla 29.un 33.nogabalos, izcērtamā  
       platība 1,04 ha un galvenās izlases cirtes 1.kvartāla 
       31.un 34.nogabalos, izcērtamā platība 0,25 ha, 
       kopējā likvīdā krāja 453,43 m3,
1.9. krājas kopšanas cirtes cirsmas1.kvartāla 32.nogabalā, 

   likvīdā krāja – 103,93 m3, izcērtamā platība –1,04 ha,
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 

www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.
Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 

saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 21700,00.

Nodrošinājums EUR 2170,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2Xvai 
kasē.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums4. novembris, 2019

Bīstamie koki “Sporta birzītē”
Priekuļu novada pašvaldības Komisija koku ciršanas 

izvērtēšanai ārpus meža zemes, reaģējot uz iedzīvotāju   
signālu par bīstamajiem kokiem pašvaldībai piederošajā 
īpašumā Priekuļos, Izmēģinātāju ielā 12, kas vairāk 
pazīstams kā “Sporta birzīte”, veica koku apsekošanu un
izvērtēšanu šajā zemes gabalā, kur atrodas bērnu rotaļ-
laukums, sporta trenažieri un sporta laukumi.

Apsekojot “Sporta birzīti” tika konstatēts, ka teritorijā 
ir bojāti, bīstami 19 bērzi, 4 kļavas un 4 ozoli ar redzamām 
trupes pazīmēm, kā arī 5 sausas, nokaltušas egles, kas 
apdraud cilvēku veselību, dzīvību vai īpašumu.

Lai izvairītos no iespējamajām nelaimēm, kas varētu 
rasties šiem kokiem vai koku zariem lūstot, Komisija,   
pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu 
Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.5. 
punktu, 13. punktu un 17. punktu, kā arī Priekuļu novada
pašvaldības 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
“Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada admi-
nistratīvajā teritorijā”, pieņems Lēmumu par šo bīstamo  

koku nociršanu, paredzot, ka tiks izvērtēta iespēja un ne-
pieciešamība “Sporta birzītē” nocirsto koku vietā iestādīt 
jaunus kokus, kas ar laiku izaugtu un priecētu Priekuļu 
izdzīvotājus un viesus.

Vēlos atgādināt, ka cilvēku, tai skaitā mūsu bērnu, 
drošība ir prioritāte. Cērtamie koki ir veci, pārauguši,  
bojāti. Tie kaut kad var lūzt. Ļoti negribētos piedzīvot 
tādu brīdi, kad šāds vecs, bojāts koks, lūstot nodara kādu 
kaitējumu kādam cilvēkam. Vēlos nomierināt ļaudis un 
paskaidrot, ka visi lielie, skaistie koki kaut kad ir bijuši 
mazi un skaisti koki.

Jauku šo skaisto rudens laiku vēlot,
Priekuļu novada pašvaldības
Mežsaimniecības speciālists,

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža 
zemes priekšsēdētājs 

Ainārs Amantovs



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 4. novembris, 2019

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – transportlīdzekļi GAZ 53A, kravas cisternu, 
izlaiduma gads – 1980.

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldī-
bas mājaslapā sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada paš-
valdībā.

Izsolāmo transportlīdzekli dabā iespējams apskatīt 
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 
16.00, iepriekš sazinoties ar Komunālās saimniecības 
vadītāju Ernestu Ikaunieku, telef.28680560.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 13.novembrim 
plkst.9:30.

Izsoles notiks 2019.gada 13.novembrī plkst. 11:00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 800,00.

Nodrošinājums EUR 80,00iemaksājams Priekuļu no-
vada pašvaldības norēķinu kontā:

A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē. Samaksa par nosolīto objektu 
veicama viena mēneša laikā no izsoles rezultātu apstip-
rināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pie Līvānu mājām”,
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600030190, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 7,08 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 4.decembrim 
plkst. 9:30.

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

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
25 000,00 EUR.

Nodrošinājums 2500,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Staļi pie Dankām”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42720090040,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 
9,76 ha, zemes vienības ar  kadastra apzīmējumu 4272 
009 0040, 5,15 ha kopplatībā un zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4272 009 0041, 4,61 ha  kopplatībā 
un to lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
48 000,00 EUR.

Nodrošinājums 4800,00 EUR iemaksājams Priekuļu  
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Pagasta zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42940010211,
kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
17,98 ha, no kura 16,53 ha ir mežs, un tā lietošanas 
mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.10.30, 
Cēsu  prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
75 500,00 EUR.

Nodrošinājums 7550,00 EUR iemaksājams Priekuļu
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 
konta Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X 
vai kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Druvu mežs”, Priekuļu
pagastā,  Priekuļu  novadā, kadastra  Nr.42720050119, 
kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
6,29 ha, no kura 5,95 ha ir mežs, un tā lietošanas mērķis 
ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Turpinājums 3.lpp

Izsoles

Priekuļu novada domes sēdes apskats /24.10.2019./
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo   
īpašumu “Jaunmurri”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā,
īpašuma kadastra numurs 4264 002 0070, kas sastāv no 
trīs zemes vienībām 3,32 ha kopplatībā;
• Pilnvarot biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības bied-
rība”, reģistrācijas Nr.50008235771, juridiskā adrese: 
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV-4110, orga-
nizēt licencēto makšķerēšanu Gaujas vai Braslas upes 
posmā Priekuļu novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā”.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības “Dokumentu 
pārvaldības noteikumi”.
• Nodot atkārtotai atsavināšanai Priekuļu novada paš-
valdības kustamo mantu – automašīna GAZ53A, kravas 
cisterna, ar reģistrācijas Nr.CZ6138.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 24.oktobra
Saistošos noteikumus Nr.15/2019 “Par grozījumiem 
Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.7/
2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. 
gadam” saskaņā ar pielikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Pie Līvānu mājām”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4260 003 0190, izsoles noteikumus.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputāti 
Daci Kalniņu un Cēsu rajona zemnieku saimniecības   
“Krūmiņi” pārstāvi Kristīnu Sprūdžu no 2019.gada 20. 
novembra līdz 2019.gada 22.novembrim (ieskaitot) uz 
Lietuvu piedalīties organizācijas Innovation Circle Network
ikgadējā konferencē “Globālie mērķi un vietējie izaici-
nājumi – ilgtspējīgas kopienas un zaļais tūrisms”.
• Slēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu  
novada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības programmas futbolā īstenošanā Priekuļu novada 
administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem.
• Veikt izmaiņas “Valsts budžeta mērķdotācijas un paš-
valdības pamatbudžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi 
pedagogu darba samaksai Priekuļu novada izglītības 
iestādē”.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā   
īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, Priekuļu  
novadā, kadastra Nr.4272 009 0040, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4294 001 0211, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Druvu  mežs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
kadastra Nr.4272 005 0119, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Kazu purva Baltā klints”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0385, izsoles no-
teikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4272 00 0186, izsoles noteikumus.
• Ar 2020.gada 1.februāri noteikt maksu par siltum-
enerģiju:

○ ēkām, kuru siltumapgādes sistēma ir pieslēgta katlu 
mājai “Gaismas”– EUR 58.44 par vienu MWh bez 
pievienotās vērtības nodokļa;

○ maksu par apkuri dzīvojamās mājas “Saulrieti”, 
Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā 
dzīvokļu īrniekiem – EUR 1.71 par vienu m2 bez 
pievienotās vērtības nodokļa.

• Ar 2020.gada 1.februāri noteikt maksu par siltumenerģiju
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, EUR 52.95 
par vienu MWh, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• Apstiprināt Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas 
žurijas komisijas 2019.gada 30.septembra lēmumu “Par  
E. Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu”.
• Piešķirt 2019.gada Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas
laureāta goda nosaukumu aktierim Vilim DAUDZIŅAM 
par poētisko lekciju “Veidenbaums un Veidenbaums. Divi
brāļi”.
• Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumus šādās 
nominācijās:

○ Goda novadnieks – Mārtiņš Jurciņš;
○ Gada cilvēks izglītībā un zinātnē – Ēvalds Krieviņš;

○ Gada cilvēks medicīnā – Ligita Alksne un Raisa Kunova;
○ Gada cilvēks labdarībā – Dzintra Kalniņa;
○ Gada cilvēks vides estētikā – Lauris Daiders;
○ Gada cilvēks kultūrā – Inta Zaksa;
○ Mūža ieguldījums laukaugu selekcijas procesa tehnis-

kajā nodrošināšanā – Sandra Gavariņa.
• Piešķirt  Priekuļu  novada  domes  apbalvojumu  nominācijā  
Gada  kolektīvs  – Liepas pagasta amatierteātris “Krams”.
• Nodot atsavināšanai izsolē sanitāro izlases un krājas 
kopšanas cirtes – cirsma Nr. 1 pašvaldībai piederošā 
īpašumā “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4272 006 
0219.
• Nodot atsavināšanai izsolē kailcirti, galveno izlases, 
sanitāro izlases un krājas kopšanas cirtes – cirsma Nr. 2
pašvaldībai piederošā īpašumā “Priekuļu pagasta pašval-
dības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra
apzīmējums 4272 006 0219.
• Nodot atsavināšanai izsolē kailcirti, galveno izlases un 
krājas kopšanas cirti – cirsma Nr. 3 pašvaldībai piederošā 
īpašumā “Priekuļu pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 4272 006 
0219.
• Apstiprināt “Paaugstinātas pedagogu mēneša darba algas 
likmes noteikšanas kārtība Priekuļu vidusskolā”.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, īpašuma kadastra numurs 4260 005 0144, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 005 0144 1,6 ha platībā;
• Atzīt Priekuļu pagasta padomes 2001.gada 8.novembra
lēmumu “Par Cēsu pilsētas meža aizsargjoslu robežu 
saskaņošanu” (prot.Nr.23, 7.p.) par spēku zaudējušu.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, paš-
valdības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā.

Ar 2019. gada 24. oktobra Priekuļu novada domes sēdes 
lēmumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā 
sadaļā “Domes sēžu protokoli”.

Turpinājums no 2.lpp
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 11.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 11.decembrī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
16000,00 EUR.

Nodrošinājums 1600,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Kazu purva Baltā 
klints”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42720070385, kas sastāv no viena zemes gabala ar 
kopējo platību 10,11 ha un tā lietošanas mērķis ir no-
teikts – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.decembrim
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
12400,00 EUR.

Nodrošinājums 1240,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Batereju lauks”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42720070186,
kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar kopējo platību 
14,92 ha, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4272 007 0186, 9,42 ha kopplatībā un zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0187, 5,5 ha kopplatībā 
un to lietošanas mērķis ir noteikts – dabas pamatnes, 
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav 
pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lieto-
šanas mērķa (lietošanas mērķis var tikt mainīts).

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 18.decembrim 
plkst. 9:30.

Izsole notiks 2019.gada 18.decembrī plkst.10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
38 600,00 EUR.

Nodrošinājums 3860,00 EUR iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta – 
Cirsma  Nr. 1 (turpmāk – Cirsma)  īpašumā  “Priekuļu 
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.1. sanitārās izlases cirtes cirsmas 1.kvartāla 6.,7.,8. un 
       13. nogabalos, likvīdā krāja 616,68 m3, izcērtamā 
       platība – 6,54 ha,
1.2. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 11. noga-
       balā, likvīdā krāja – 171,43 m3, izcērtamā platība – 
       2,64 ha.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 
saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 35000,00.

Nodrošinājums EUR 3500,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta 
– Cirsma Nr. 2 (turpmāk – Cirsma) īpašumā “Priekuļu 
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.3. kailcirtes 1.kvartāla 22.nogabalā, likvīdā krāja 
       434,32 m3, izcērtamā platība 1,98 ha,
1.4. galvenās izlases cirtes cirsmas 1. kvartāla 26. 
       nogabalā, likvīdā krāja 63,87 m3, izcērtamā platība 
       0,58 ha, 
1.5. sanitārās izlases cirtes cirsmas 1.kvartāla 23.nogabalā,

  likvīdā krāja 152,45 m3, izcērtamā platība – 1,53 ha,

1.6. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 14. un 15. 
       nogabalos, likvīdā krāja – 150,41 m3, izcērtamā 
       platība – 2,77 ha,
1.7. krājas kopšanas cirtes cirsmas 1.kvartāla 16.,18.,
       19. un 21. nogabalos, likvīdā krāja – 155,72 m3,
       izcērtamā platība – 2,0 ha.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 
saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 37600,00.

Nodrošinājums EUR 3760,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai 
kasē.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā, 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Priekuļu novada paš-
valdībai (turpmāk – pašvaldība) piederoša kustamā manta 
– Cirsma Nr. 3 (turpmāk – Cirsma) īpašumā “Priekuļu
pagasta pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra apzīmējums 42720060219, kas sastāv
no:

1.8. kailcirtes 1.kvartāla 29.un 33.nogabalos, izcērtamā  
       platība 1,04 ha un galvenās izlases cirtes 1.kvartāla 
       31.un 34.nogabalos, izcērtamā platība 0,25 ha, 
       kopējā likvīdā krāja 453,43 m3,
1.9. krājas kopšanas cirtes cirsmas1.kvartāla 32.nogabalā, 

   likvīdā krāja – 103,93 m3, izcērtamā platība –1,04 ha,
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 

www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā.
Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates 

saskaņošanai – 29722111 (mežzinis A.Amantovs).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 20. novembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 20. novembrī plkst. 11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, 2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 21700,00.

Nodrošinājums EUR 2170,00 iemaksājams Priekuļu 
novada pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta 
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2Xvai 
kasē.
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Bīstamie koki “Sporta birzītē”
Priekuļu novada pašvaldības Komisija koku ciršanas 

izvērtēšanai ārpus meža zemes, reaģējot uz iedzīvotāju   
signālu par bīstamajiem kokiem pašvaldībai piederošajā 
īpašumā Priekuļos, Izmēģinātāju ielā 12, kas vairāk 
pazīstams kā “Sporta birzīte”, veica koku apsekošanu un
izvērtēšanu šajā zemes gabalā, kur atrodas bērnu rotaļ-
laukums, sporta trenažieri un sporta laukumi.

Apsekojot “Sporta birzīti” tika konstatēts, ka teritorijā 
ir bojāti, bīstami 19 bērzi, 4 kļavas un 4 ozoli ar redzamām 
trupes pazīmēm, kā arī 5 sausas, nokaltušas egles, kas 
apdraud cilvēku veselību, dzīvību vai īpašumu.

Lai izvairītos no iespējamajām nelaimēm, kas varētu 
rasties šiem kokiem vai koku zariem lūstot, Komisija,   
pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu 
Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 5.5. 
punktu, 13. punktu un 17. punktu, kā arī Priekuļu novada
pašvaldības 04.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 
“Par koku ciršanu ārpus meža Priekuļu novada admi-
nistratīvajā teritorijā”, pieņems Lēmumu par šo bīstamo  

koku nociršanu, paredzot, ka tiks izvērtēta iespēja un ne-
pieciešamība “Sporta birzītē” nocirsto koku vietā iestādīt 
jaunus kokus, kas ar laiku izaugtu un priecētu Priekuļu 
izdzīvotājus un viesus.

Vēlos atgādināt, ka cilvēku, tai skaitā mūsu bērnu, 
drošība ir prioritāte. Cērtamie koki ir veci, pārauguši,  
bojāti. Tie kaut kad var lūzt. Ļoti negribētos piedzīvot 
tādu brīdi, kad šāds vecs, bojāts koks, lūstot nodara kādu 
kaitējumu kādam cilvēkam. Vēlos nomierināt ļaudis un 
paskaidrot, ka visi lielie, skaistie koki kaut kad ir bijuši 
mazi un skaisti koki.

Jauku šo skaisto rudens laiku vēlot,
Priekuļu novada pašvaldības
Mežsaimniecības speciālists,

Komisijas koku ciršanas izvērtēšanai ārpus meža 
zemes priekšsēdētājs 

Ainārs Amantovs
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Radošās nodarbības Sociālo pakalpojumu centrā

Sociālo pakalpojumu 
centrs

Vai pensionāriem dzīvot savā ritmā?
Dzīvot savā ritmā – var arī palaist tonusu vaļā un ir 

arī sevi jāsavāc. Ir brīži kad, liekas, jānoslīkst, ir vienam 
cilvēkam par grūtu visu saņemt, izdzīvot.

Vai mūsu vecumā jāturas pie kaut kā, jābūt rāmī, vai 
jābūt atkarīgai no visiem – no viedokļiem, no spriedu-
miem, no pazemojumiem.

Un tad nāk prātā sentēvu teiktais: Darbs izsenis ir 
vienīgais cilvēka dzīves paliekošo vērtību rādītājs un reizē 
arī mēraukla. Mūsu mūžs ir saaudzis ar darbu, tas mums 
atdod visu, pats ieliekas rokās, ar spēku pielej dzīslas, ar 
prieku sirdi, ar veiksmi locekļus, ar gudrību prātu Un mēs 
pensionāres gribam elpot savā dzīves ritmā, būt brīvām 
no uzspiestā. Šis ir laiks, kad dzīvojam sev. Un ja tu sevi 
nerādi, nepiedāvā, ja nemeklē iespējas, tad jau tev neviens 
pakaļ neskries, nepiedāvās. Norakties nav liela māksla, 
pateikt sev un citiem: viss, nevaru.

Bet gribas vēl būt, izjust, ka tevi pieņem, tevī 
ieklausās.

Un tā radās iespēja iesaistīties Sociālo pakalpojumu 
centrā Priekuļu pagastā. Septembrī, tāpat kā skolēni,  
devāmies uz pašvaldības atmaksāto sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centru. Apmeklējam radošās nodarbības. 
Skolotājas Vitas un Līgas vadībā apgūstam mākslas terapiju, 
mācāmies mīcīt, veidot no māla interesantus, noderīgus 
priekšmetus. Šajās nodarbībās dzīvi uztveram kā bērni – 
viss ir jauki, prieks, mīlestība. Ināras nodarbībās vingrojam, 
nūjojam. Ir vajadzīga kustība, tā ir dzīvība. Aizmirstam 
slimības, nedrīkstam žēloties, raudāt, jo tas viss, kas bijis
nav mērojams asarām klusām. Līgas biodejas ļauj at-
brīvoties no stresa. Gūstam emocionālo intelektu – labāk 
atveseļojamies, mazāk slimojam. Mūs iepriecina fizio-
terapeitas Daces norādījumi, mājas darbu vingrojumi. 
Laimes izjūta pēc Aijas masāžām un kopā turēšanās ar 
Daces norādēm.

Grupā vēl esam  sevī ieslēgušās. Mūsos tādas durvis, kā 
ar kleķi aizmūrētas. Nākam, lai gūtu, lai saņemtu, priecātos. 
Ir skaists rudens, dzīvosim un mēģināsim novecot skaisti, 
tik skaisti kā dabā to koki prot. Šis laiks, kas mums atvēlēts 
sociālo pakalpojumu centrā dots, lai iemācītos komunicēt, 
būt aktīvām, lai tā nav apstāšanās, ceļosim no sirds uz sirdi 
un kā Ā.Elksne saka: ”Es neticu, ka var bez cilvēkiem, es 
vienmēr esmu traukusies uz tiem.”.

Grupas vārdā Dace Jurciņa

14. novembrī notiks bioloģisko lauksaimnieku rudens
tikšanās Amatas pagasta “Ausmās”.

Par bioloģiskās saimniekošanas virzību pārmaiņu laikos 
un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas
aktivitātēm runās LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs 
Norkārklis.

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta 
departamenta pārstāvji stāstīs par jaunās kopējās lauk-
saimniecības politikas nosacījumu iespējām bioloģiskai 
saimniekošanai.

Par ieteikumiem lauksaimniekiem sertifikācijas procesā 
runās Sertifikācijas institūciju pārstāvji.

Tiešās pirkšanas kustības veidotāja Cēsīs Signe Janelsiņa 
dalīsies pieredzē par to, ko vēlas bioloģiskās produkcijas 
pircējs. Par augu ražības stabilizāciju, saimniekojot bio-
loģiski, runās Elīna Krondorfa, agrotehniskā konsultante 
no SIA“Timac Agro Latvia”.

Dalībniekiem lūdzam pieteikties pie Daces Kalniņas 
līdz 11. novembrim; tālr. 28381477.

ZIŅAS lauksaimniekiem

Bioloģiskie saimnieki tiek aicināti uz tikšanos

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var 
pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta
pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu 
to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī 
veicinātu kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrā-
des efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, 
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgt-
spējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju

ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma ietvaros tiek at-
balstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu un pirm-
apstrādi.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek 
ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, 
– viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pār-
būve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas 
pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Pieejams finansējums pasākumā 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Palielinās minimālo ieņēmumu kritēriju 
marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemko-
pības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, 
kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezī-
mētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniecības un 
meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, un zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Noteikumi nosaka – no 2020./2021. saimnieciskā gada 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri ir tiesīgi 
iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa 

likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo ieņēmumu 
kritērijs – konvencionālajām saimniecībām minimālo ieņē-
mumu prasība palielināta no 285 eiro/ha uz 350 eiro/ha, 
bet bioloģiskajām saimniecībām – no 200 eiro/ha uz 210 
eiro/ha.

Noteikumi arī precizē, ka lauksaimniecības produkcijas
ražotājam nav jāiesniedz Latvijas Augļkopju asociācijas 
izsniegta izziņa par meža vai purva zemes platības ap-
strādāšanu.

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, 
zivsaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, 

mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama 
tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu 
rīku – mobilo lietotni. To var izmantot visi tie die-
nesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu.

Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS
viedierīcēm bez maksas. Mobilā aplikācija nodrošina 
ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā 
klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem 
ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par 
to informēt dienestu.

Mobilajā lietotnē klientiem būs iespēja apskatīt, pie-
mēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos mak-
sājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, 
saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām 
kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti no-
fotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus 
un atsūtīt informāciju dienestam.

Lauku atbalsta dienests, rūpējoties par klientiem, vēlas 
nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakal-
pojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā lietotne 
lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo 
rīku ieviešanā dienestā.

Atbalsts mežsaimniekiem
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:

1. apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteik-
ties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā 
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

2. apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu 
piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši 
Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts uguns-
grēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega 
un ledus radīti postījumi.

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim:
Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un 

slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 

ierīkošana un uzlabošana”. Pasākumā var veikt uguns-
novērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, 
meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un 
pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un 
pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un 
sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, 
nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem
var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta, Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” publicēto informāciju.

Paziņojums par 
kases darba laiku

Informējam, ka 5. novembrī un 12. novembrī 
Priekuļu novadā Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra kase būs slēgta.
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Latvija

Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme kurā dzimu, dzīvoju, un dzīvošu.

Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Valsts kas man spēku dod. 
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet.

Es savu Latviju dotu ikvienam,
Kas novērtēt to spētu.

Mana Zeme Latvija Zeme, 
kas ar asinīm iegūta. 

Karos novājināta
Tomēr dzīva tā ir. 

Tā ir mana dārgā Latvija.

Tie esam mēs un mūsu ļaudis, kas veido mūsu Latviju, 
mūsu Tēvzemi. Mūsu labie darbi, kas paveikti, lai dzīvotu 
tādā Latvijā, kādu vēlamies to redzēt.

Arī šogad teiksim saviem novadniekiem paldies Latvijas
valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī plkst. 18.00 
Priekuļu kultūras namā, pasākumā “Manā sirdī – Tu”.

Priekuļu novada dome izsaka pateicību un piešķir ap-
balvojumus saviem novadniekiem par ieguldījumu Priekuļu
novada labā, pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem.

“GODA NOVADNIEKS”:
Mārtiņš Jurciņš

Augsti vērtējam Priekuļu kultūras nama bērnu deju ko-
lektīva “Tūgadiņš” vadītāja Mārtiņa Jurciņa radošo darbu.

Par Mārtiņa deju pedagoga talantu liecina daudzi skaisti
koncerti, kā arī deju uzvedumi “Kazlēni”, “Velniņi”, “Trej-
deviņas tautas dziesmas” un citi. Viņam ir izdevies noturēt 
jaunās paaudzes interesi par folkloras mantojumu un sag-
labāt latviešu tautas tradīciju vērtības. Viņš prot saprasties 
ar bērniem. Dejotāji mīl un ciena savu skolotāju, līdz ar 
to, bērni atdod savu enerģiju dejai. M.Jurciņš mīl deju un 
savus dejotājus, tādēļ strādā ar lielu atdevi. Tas ir vareni, 
ja spēj radīt mirkļa neatkārtojamu burvību.Mārtiņš ir 
cilvēks ar ļoti augstu atbildības sajūtu pret sevi, bērniem 
un Priekuļu novadu. Viņš ar savu darbību, darba mīlestību
ir ļāvis Priekuļu vārdam izskanēt visā Latvijā, un arī ārpus 
tās robežām. Mārtiņš Jurciņš ir deju kolektīva vadītājs, pie 
kura dejot gribētāju skaits tikai pieaug un ikviens dejotājs 
dodas uz mēģinājumu ar priekuacīs.

“GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ”:
Ēvalds Krieviņš

Ēvalds Krieviņš – atvaļināts Latvijas armijas pulkvež-
leitnants ir cilvēks, kuram rūp Latvijas armijas vēsture. 
Viņš, kopā ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļu, 
zemessargiem un interesentiem, apzina Cēsu kauju cīņu 
vietas, sakopj tās, organizē piemiņas zīmju uzstādīšanu. 
Viņa mērķis ir arī izveidot detalizētu Cēsu kauju norises 
un kauju lauka militāro karti atbilstoši NATO militārajiem 
apzīmējumiem un mūsdienu situācijai. Kopā ar zemes-
sargiem un interesentiem apzināt cīņu vietas, izveidot 
piemiņas zīmes, izveidot Cēsu kaujas lauka parku pēc 
rietumvalstu parauga. Šajā procesā pakāpeniski iesaistās 
arī skolēni, īpaši jaunsargi.

Priekuļu novadā, Skangaļu muižā, godinot Cēsu kauju 
dalībniekus un Kalevlaste Maleva bataljona cīnītājus, tiks
atklāts piemiņas akmens. Ēvalds Krieviņš, Latviešu Strēl-
nieku apvienības Cēsu nodaļas vadītājs, ir viens no pie-
minekļa izveides iniciatoriem. Liela vērība allaž tiek pie-
vērsta kritušo igauņu karavīru kapiem Veselavā, organizējot
to sakopšanu un gādājot, lai netiktu aizmirsta obeliska 
restaurēšana. Tiek meklēti un apzināti Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri un kopā ar vietējiem entuziastiem tiek organizētas 
kapu sakopšanas talkas Jaunraunas, Liepas, Priekuļu kapos.

Nu jau vairākus gadus 11.novembrī notiek Ēvalda 
organizētais Patriotiskais auto pārbrauciens “Lāčplēša  
uguns”, kura uzdevums ir aktivizēt jaunatnes patriotisko
audzināšanu, rosināt interesi par sava pagasta vēsturi.

Krieviņš ar lielu entuziasmu piedalījies Veselavas bied-
rības “IEVA” rīkotajās aktivitātēs, lai saglabātu Latvijas 
nacionālā karoga autora, pedagoga un sabiedriskā darbi-
nieka Jāņa Eduarda Lapiņa piemiņu, bijis viens no šīs
 idejas aizsācējiem.

Ē.Krieviņš centies šīs zināšanas nodot jaunatnei, vedot 
viņus tūrēs pa Cēsu kauju vietām. Liela interese par to 
ir jauniešiem no Igaunijas, kuriem skolā ir Dzimtenes 
aizsardzības mācība. Tāpat, ļoti liels ir viņa ieguldījums 
Neatkarības kara pirmās kaujas vietas un Cēsu rotas pie-
minekļa tapšanā Drabešu pagastā pie Vidzemes šosejas 

79.km. Piemiņas vietas latviešu strēlniekiem labiekārtošanā
“Peļņos”, Morē. Lai realizētu visas minētās darbības, ne-
pieciešams liels izpētes darbs, izmantojot materiālus, kas 
pieejami Veselavas, Priekuļu, Cēsu un Rīgasbibliotēkās. 
Notiek informācijas apmaiņa ar vēsturniekiem Igaunijā, 
Latvijā un Krievijā.

Ēvalds Krieviņš ir devis lielu ieguldījumu – izzinot, 
izpētot, popularizējot un turot augstā godā Cēsu kauju 
nozīmīgumu un atklājot šī vēsturiskā notikuma līdzdalību 
arī vietām, kas šobrīd atrodas Priekuļu novada teritorijā.

“GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”: 
Inta Zaksa

Piešķirot titulu “Gada cilvēks kultūrā”, mēs gribam 
pateikt lielu, lielu paldies Intai Zaksai par tikko aizvadī-
tajiem diviem kopīgajiem gadiem Liepas kultūras nama 
vadītājas amatā.

Gribam izteikt atzinību un novērtējumu Intas lielajam, 
pašaizliedzīgajam, mīlestības, sapratnes un uzdrīkstēšanās 
pilnajam darbam, veicinot  ikviena Liepas iedzīvotāja paš-
apziņu un lepnumu par vietu, kurā dzīvojam un cilvēkiem, 
kuri ir atzinības vērti. Paldies par patiesajām, pozitīvajām 
emocijām, kuras varējām gūt viņas rīkotajos pasākumos.

Šajā laikā ir noticis ļoti daudz, varētu uzskaitīt ļoti 
dažāda veida pasākumus, sākot no kokles mūzikas albuma 
prezentācijas un krievu romanču vakara vai balles dejām, 
līdz īsfilmu festivālam ar Ellītes izgaismošanu. Tomē īpaši 
jāizceļ tas, kā Inta ir centusies dot iespēju izcelt, iedrošināt, 
lepoties ar to, kas ir mums līdzās, ar tiem cilvēkiem, kas 
dzīvo mums kaimiņos. Piemēram, Jāņa Zālīša gleznu 
izstādi, Aivara Viļņa izstādi par ķieģeļniecības vēsturi un 
skaisto Ginta Ristameca koncertu, kas izskanēja kā no-
slēguma salūts Intas darbībai Liepā. Vienmēr krāšņās afišas
priecēja, piesaistīja uzmanību un aicināja. Viņa veicinājusi 
prieku, labestību un mīlestību jau divus gadus organizētajos 
Bērnu svētkos, devusi iespēju uzstāties un vadīt pasākumus
jauniešiem, kas to dara pirmo reizi, vienmēr atbalstījusi 
kolektīvus, kad tie uzstājās ārpus Liepas kultūras nama. 
Viņa ir iestājusies un cīnījusies par latviskās vides un 
kultūras saglabāšanu, organizējot folkloras kopu “Liepa”.
Inta nav vienaldzīga un pauž savu viedokli par to, kas 
notiek apkārt, arī ārpus kultūras nama telpām, piemēram, 
bērnu bīstamajām spēlēm uz jumtiem. Tāpat Inta aktīvi 
darbojas biedrībā “Sargiet bērnus”. Pēc katra notikušā 
pasākuma Inta vienmēr veltīja sirsnīgus pateicības vārdus 
gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem, gan visiem tiem, 
kas bija viņai palīdzējuši.

“Dots devējam atdodas”, tāpēc mēs ar šo apbalvojumu 
gribam pateikt to pašu viņai.

“GADA CILVĒKS MEDICĪNĀ”:
Ligita Alksne un Raisa Kunova no SIA “Aptieka 
Liepa”

Liepas vēstures faktu pētnieks Aivars Vilnis savos 
pētījumos Liepas aptiekas sākumu radis 1902.gadā Liepas-
muižā. Laika gaitā mainījušies aptiekas īpašnieki un mai-
nījusies aptiekas atrašanās vieta.1989.gadā par aptiekas 
vadītāju uz Liepu no Cēsīm sāk braukāt Ligita Alksne. 
Liepas aptiekai viņa veltījusi 30 darba gadus.

Kad vaicāju Ligitai, vai nav grūti katru dienu no Cēsīm 
izbraukāt, viņa smaidot saka: “Es Liepu un liepēniešus 
esmu iemīļojusi. Neko nevēlos mainīt”. Mēs, liepēnieši, 
esam lepni par savām farmaceitēm. Ne jau katra nieka dēļ 
skriesim ārstu meklēt, ja blakus ir zinošas aptiekas darbi-
nieces. Ligitas Alksnes darba biedrene ir liepēniete Raisa
Kunova – smaidīga, laipna. Farmaceites neskopojas ar 
padomiem, vien piemetina, ka labāk konsultēties ar ārstu. 

Šie cilvēki klusi dara savu darbu pēc labākās sirds-
apziņas. Ne velti te bieži piestāj gan cēsinieki, gan val-
mierieši.

Lai Ligitai un Raisai laba veselība un smaidīgi un 
labestīgi klienti! Viņas ir pelnījušas mūsu atzinību!

“GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ”:
Dzintra Kalniņa

Tas neizsīkst, kas sevi citiem dod.
“Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņe-

mams” – šādus J. Raiņa vārdus var attiecināt par Dzintru 
Kalniņu. Cilvēkam ir daudz dots gan garīgi, gan materiāli, 
un viņam sagādā neviltotu prieku dot arī tam, kuram pat-
laban nav. Sagādāt prieku, pa īstam.

Dzintrai patīk palīdzēt citiem, viņa dodas pie senioriem
– pārtiku, medicīnas zāles aizvedot, izlīdzot ar savu trans-
portu. Vislielākā palīdzība ir silts vārds un stiprs rokas 
spiediens. Lielākā daļa uztic un dalās savos dzīvesstāstos,   

problēmās. Īstajā laikā pateikt nomierinošus vārdus, uz-
mundrināt, tāds ir Dzintras nodoms. Dzīvē Dzintra ir 
skrejoša, aizņemta darbos. Darbs fermā prasa gan agrās 
rīta, gan vēlās vakara stundas. Ir jāievēro visas likumdošanā 
noteiktās prasības, godīgi jāpilda valsts budžets, maksājot 
nodokļus. Tomēr viņa atrod laiku, lai uzklausītu veco ļaužu 
sāpi. Viņa palīdz un grib redzēt laimi katrā apciemotā 
sejā.

Radoši domājot un strādājot, krāj arī turpmāk sevī 
iekšējo gaismu, kas grūtos brīžos palīdz izdzīvot citiem. 
Nepazaudē tās divas atslēdziņas – mīlestību, pacietību, 
kas atver sirds durvis citiem. Esi tik laimīga, cik lielā mērā
spēj savu mīlestību vērst uz tuvāko.

“GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ”:
Lauris Daiders

“Vārpu” mājas iedzīvotāju vārdā vēlamies godināt 
jaunu, enerģisku, izdarīgu, apzinīgu, akurātu, uzņēmīgu, 
visu redzošu mājas vecāko – Lauri Daideru.

Pēc paša iniciatīvas, viņš par saviem līdzekļiem ierīkoja 
bērnu rotaļu laukumu drošā vietā. Uzrakstījis projektu un  
gūstot pašvaldības atbalstu, kopā ar atsaucīgajiem mājas  
iedzīvotājiem izveidoja automašīnas stāvlaukumu. Mūsu  
virzītajam kandidātam jūtams saimnieka tvēriens.

Vislielākais šīs sezonas pārbaudījums – katlu māja. 
Tagad tā ir pilnībā atjaunota. Pašu spēkiem izremontētas 
telpas, atjaunota apkures sistēma. Viņš sniedz palīdzību 
tiem, kam tas ir nepieciešams. L.Daiders sagādāja pārstei-
gumu – pasākumu Ziemassvētkos, saliedējot Bērzkroga 
iedzīvotājus.

Mēs esam viņu iepazinuši kā veiksmīgu sportistu – 
kantētāju, kurš pasaules motokrosā blakusvāģiem ieguvis 
6. vietu – komandā ar igauņu pilotu KertuVeriku. Lepo-
jamies, ka mūsu “Vārpas” saimē ir Lauris Daiders. 

“PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LAUKAUGU 
SELEKCIJAS PROCESA TEHNISKAJĀ NO-
DROŠINĀŠANĀ”: Sandra Gavariņa

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētnie-
cības centrā vecākā zemkopības laborante Sandra Gavariņa 
strādā kopš 1982. gada, kad uzsāka darbu toreizējā Priekuļu 
selekcijas un izmēģinājumu stacijā par sēklkopības tehniķi. 
Kopš 1989. gada ar augstu atbildības sajūtu Sandra ik-
dienā ir veikusi un turpina veikt pienākumus, kas saistīti 
ar dažādu darbu organizēšanu un nodrošināšanu rudzu 
un tritikāles, pēdējos gados arī kaņepjuselekcijas darba 
sekmīgai nodrošināšanai.Lauka izmēģinājumu ierīkošanu, 
apkopšanu, novākšanu, nepieciešamo darbu laboratorijā 
organizēšanu, uzraudzīšanu un veikšanu, kas kopumā no-
drošina selekcionāra sekmīga darba pamatus. Sandra pa-
līdzējusi nodrošināt daudzveidīgu izmēģinājumu ierīko-
šanu daudzos nozīmīgos Latvijas Zinātnes padomes, 
Zemkopības ministrijas, Eiropas Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas granta projektos.

Sandrai raksturīgs miers un nosvērtība, darbs tiek 
paveikts atbildīgi, uz viņas paveikto var paļauties. Sandra 
ir līdzautore tritikāles šķirnēm “Ruja” un “Inarta”, kā arī 
rudzu šķirnei “Kaupo”.

Ņemot vērā visu iepriekš teikto, uzskatām, ka Sandra 
Gavariņa ir cienīga saņemt Priekuļu novada apbalvo-
jumu par mūža ieguldījumu laukaugu selekcijas procesa 
tehniskajā nodrošināšanā.

“GADA KOLEKTĪVS”:
Liepas pagasta amatierteātris “Krams”

Šogad amatierteātrim “Krams” rit 22. darba sezona. 
Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies gan vietējās,
gan republikas mērogapašdarbības teātru skatēs. Novērtē-
jums skatēs vienmēr bijis augsts. Neskatoties uz to, ka 
kolektīva dalībniekiem teātris nav pastāvīgā darba vieta, 
bet mīļa brīvā laika pavadīšana, nav problēmu izbrīvēt 
laiku mēģinājumiem un izrādēm. Trupā darbojas 12 
cilvēki no dažādām vecuma grupām. Pārsvarā sastāvs, 
ar nelieliem izņēmumiem, nemainās. Izrādes, lielākoties, 
notiek brīvdienu vakaros. Ir reizes, kad, dodoties izbrau-
kumos, tam tiek ziedotas visas brīvdienas.To, ka tādēļ 
ciestuaktieru ģimenes locekļi, režisore B.Sausiņa neap-
stiprina. Šādu tempu amatieri var izturēt tikai pateicoties 
lielam ģimenes atbalstam.

Liepā “Krama” izrādes tiek ļoti gaidītas. Pa šiem gadiem 
iestudētas 28 lugas, tajā skaitā trīs bērnu izrādes. “Krams”
turpina darboties un priecēt tos liepēniešus, kuriem kul-
tūras norises ir tuvas dvēselei. Vēlamies pateikties tiem 
cilvēkiem, kuri ziedo savu brīvo laiku sabiedrības labā.
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Radošās nodarbības Sociālo pakalpojumu centrā

Sociālo pakalpojumu 
centrs

Vai pensionāriem dzīvot savā ritmā?
Dzīvot savā ritmā – var arī palaist tonusu vaļā un ir 

arī sevi jāsavāc. Ir brīži kad, liekas, jānoslīkst, ir vienam 
cilvēkam par grūtu visu saņemt, izdzīvot.

Vai mūsu vecumā jāturas pie kaut kā, jābūt rāmī, vai 
jābūt atkarīgai no visiem – no viedokļiem, no spriedu-
miem, no pazemojumiem.

Un tad nāk prātā sentēvu teiktais: Darbs izsenis ir 
vienīgais cilvēka dzīves paliekošo vērtību rādītājs un reizē 
arī mēraukla. Mūsu mūžs ir saaudzis ar darbu, tas mums 
atdod visu, pats ieliekas rokās, ar spēku pielej dzīslas, ar 
prieku sirdi, ar veiksmi locekļus, ar gudrību prātu Un mēs 
pensionāres gribam elpot savā dzīves ritmā, būt brīvām 
no uzspiestā. Šis ir laiks, kad dzīvojam sev. Un ja tu sevi 
nerādi, nepiedāvā, ja nemeklē iespējas, tad jau tev neviens 
pakaļ neskries, nepiedāvās. Norakties nav liela māksla, 
pateikt sev un citiem: viss, nevaru.

Bet gribas vēl būt, izjust, ka tevi pieņem, tevī 
ieklausās.

Un tā radās iespēja iesaistīties Sociālo pakalpojumu 
centrā Priekuļu pagastā. Septembrī, tāpat kā skolēni,  
devāmies uz pašvaldības atmaksāto sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu centru. Apmeklējam radošās nodarbības. 
Skolotājas Vitas un Līgas vadībā apgūstam mākslas terapiju, 
mācāmies mīcīt, veidot no māla interesantus, noderīgus 
priekšmetus. Šajās nodarbībās dzīvi uztveram kā bērni – 
viss ir jauki, prieks, mīlestība. Ināras nodarbībās vingrojam, 
nūjojam. Ir vajadzīga kustība, tā ir dzīvība. Aizmirstam 
slimības, nedrīkstam žēloties, raudāt, jo tas viss, kas bijis
nav mērojams asarām klusām. Līgas biodejas ļauj at-
brīvoties no stresa. Gūstam emocionālo intelektu – labāk 
atveseļojamies, mazāk slimojam. Mūs iepriecina fizio-
terapeitas Daces norādījumi, mājas darbu vingrojumi. 
Laimes izjūta pēc Aijas masāžām un kopā turēšanās ar 
Daces norādēm.

Grupā vēl esam  sevī ieslēgušās. Mūsos tādas durvis, kā 
ar kleķi aizmūrētas. Nākam, lai gūtu, lai saņemtu, priecātos. 
Ir skaists rudens, dzīvosim un mēģināsim novecot skaisti, 
tik skaisti kā dabā to koki prot. Šis laiks, kas mums atvēlēts 
sociālo pakalpojumu centrā dots, lai iemācītos komunicēt, 
būt aktīvām, lai tā nav apstāšanās, ceļosim no sirds uz sirdi 
un kā Ā.Elksne saka: ”Es neticu, ka var bez cilvēkiem, es 
vienmēr esmu traukusies uz tiem.”.

Grupas vārdā Dace Jurciņa

14. novembrī notiks bioloģisko lauksaimnieku rudens
tikšanās Amatas pagasta “Ausmās”.

Par bioloģiskās saimniekošanas virzību pārmaiņu laikos 
un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas
aktivitātēm runās LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs 
Norkārklis.

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta 
departamenta pārstāvji stāstīs par jaunās kopējās lauk-
saimniecības politikas nosacījumu iespējām bioloģiskai 
saimniekošanai.

Par ieteikumiem lauksaimniekiem sertifikācijas procesā 
runās Sertifikācijas institūciju pārstāvji.

Tiešās pirkšanas kustības veidotāja Cēsīs Signe Janelsiņa 
dalīsies pieredzē par to, ko vēlas bioloģiskās produkcijas 
pircējs. Par augu ražības stabilizāciju, saimniekojot bio-
loģiski, runās Elīna Krondorfa, agrotehniskā konsultante 
no SIA“Timac Agro Latvia”.

Dalībniekiem lūdzam pieteikties pie Daces Kalniņas 
līdz 11. novembrim; tālr. 28381477.

ZIŅAS lauksaimniekiem

Bioloģiskie saimnieki tiek aicināti uz tikšanos

No 2019.gada 4.novembra līdz 4.decembrim var 
pieteikties atbalsta saņemšanai divos investīciju atbalsta
pasākumos “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās” un “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimnie-
cībās” mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu 
to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī 
veicinātu kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu
ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata 
pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

Pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē”
mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrā-
des efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, 
veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgt-
spējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju

ieviešanu uzņēmumos. Apakšpasākuma ietvaros tiek at-
balstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādi un ar to saistītu iepakošanu un pirm-
apstrādi.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek 
ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, 
– viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pār-
būve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas 
pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacī-
jumiem un prasībām pretendentiem pieejama dienesta 
mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz, 
izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Pieejams finansējums pasākumā 
“Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Palielinās minimālo ieņēmumu kritēriju 
marķētās dīzeļdegvielas iegādei

Valdība otrdien, 1. oktobrī, apstiprinājusi Zemko-
pības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, 
kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezī-
mētai (marķētai) dīzeļdegvielai lauksaimniecības un 
meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes
vai mellenes, un zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Noteikumi nosaka – no 2020./2021. saimnieciskā gada 
lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri ir tiesīgi 
iegādāties dīzeļdegvielu ar samazinātu akcīzes nodokļa 

likmi, būs jānodrošina augstāks minimālo ieņēmumu 
kritērijs – konvencionālajām saimniecībām minimālo ieņē-
mumu prasība palielināta no 285 eiro/ha uz 350 eiro/ha, 
bet bioloģiskajām saimniecībām – no 200 eiro/ha uz 210 
eiro/ha.

Noteikumi arī precizē, ka lauksaimniecības produkcijas
ražotājam nav jāiesniedz Latvijas Augļkopju asociācijas 
izsniegta izziņa par meža vai purva zemes platības ap-
strādāšanu.

Lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, 
zivsaimniekiem pieejama mobilā aplikācija
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, 

mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama 
tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu 
rīku – mobilo lietotni. To var izmantot visi tie die-
nesta klienti, kuri izmanto Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu.

Mobilā lietotne ir pieejama gan Android gan iOS
viedierīcēm bez maksas. Mobilā aplikācija nodrošina 
ātrāku un vienkāršāku komunikācija starp dienestu un tā 
klientiem. Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem 
ātrāk, spēj ātrāk reaģēt dažādās problēmsituācijās un par 
to informēt dienestu.

Mobilajā lietotnē klientiem būs iespēja apskatīt, pie-
mēram, svarīgāko notikumu kalendāru, saņemtos mak-
sājumus, pieejamās bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, 
saņemtās vēstules no LAD, informāciju par gaidāmajām 
kontrolēm saimniecībās un to rezultātiem, kā arī ērti no-
fotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu rezultātus 
un atsūtīt informāciju dienestam.

Lauku atbalsta dienests, rūpējoties par klientiem, vēlas 
nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku visu pakal-
pojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā lietotne 
lauksaimniekiem ir mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo 
rīku ieviešanā dienestā.

Atbalsts mežsaimniekiem
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:

1. apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteik-
ties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā 
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

2. apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katas-
trofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” atbalstu 
piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši 
Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts uguns-
grēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, sniega 
un ledus radīti postījumi.

No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 1.novembrim:
Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēku, kaitēkļu un 

slimību monitoringa iekārtu un sakaru aprīkojuma 

ierīkošana un uzlabošana”. Pasākumā var veikt uguns-
novērošanas torņu būvniecību, pārbūvi un atjaunošanu, 
meža ugunsdrošības sakaru aprīkojuma izveidošanu un 
pilnveidošanu, novērošanas iekārtu tīkla izveidošanu un 
pilnveidošanu, kaitēkļu un slimību monitoringa iekārtu un 
sakaru aprīkojuma izveidošanu un pilnveidošanu.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta pretendentiem, 
nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem jautājumiem
var lasīt LAD mājaslapā sadaļā Atbalsta pasākumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta, Zemkopības ministrijas un SIA “Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs” publicēto informāciju.

Paziņojums par 
kases darba laiku

Informējam, ka 5. novembrī un 12. novembrī 
Priekuļu novadā Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra kase būs slēgta.
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Latvija

Latvija, Tu esi mana Latvija.
Zeme kurā dzimu, dzīvoju, un dzīvošu.

Tā ir mana Tēvzeme, mans gods un lepnums.

Valsts kas man spēku dod. 
Zeme, kuras dēļ vērts asinis liet.

Es savu Latviju dotu ikvienam,
Kas novērtēt to spētu.

Mana Zeme Latvija Zeme, 
kas ar asinīm iegūta. 

Karos novājināta
Tomēr dzīva tā ir. 

Tā ir mana dārgā Latvija.

Tie esam mēs un mūsu ļaudis, kas veido mūsu Latviju, 
mūsu Tēvzemi. Mūsu labie darbi, kas paveikti, lai dzīvotu 
tādā Latvijā, kādu vēlamies to redzēt.

Arī šogad teiksim saviem novadniekiem paldies Latvijas
valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī plkst. 18.00 
Priekuļu kultūras namā, pasākumā “Manā sirdī – Tu”.

Priekuļu novada dome izsaka pateicību un piešķir ap-
balvojumus saviem novadniekiem par ieguldījumu Priekuļu
novada labā, pamatojoties uz iedzīvotāju ieteikumiem.

“GODA NOVADNIEKS”:
Mārtiņš Jurciņš

Augsti vērtējam Priekuļu kultūras nama bērnu deju ko-
lektīva “Tūgadiņš” vadītāja Mārtiņa Jurciņa radošo darbu.

Par Mārtiņa deju pedagoga talantu liecina daudzi skaisti
koncerti, kā arī deju uzvedumi “Kazlēni”, “Velniņi”, “Trej-
deviņas tautas dziesmas” un citi. Viņam ir izdevies noturēt 
jaunās paaudzes interesi par folkloras mantojumu un sag-
labāt latviešu tautas tradīciju vērtības. Viņš prot saprasties 
ar bērniem. Dejotāji mīl un ciena savu skolotāju, līdz ar 
to, bērni atdod savu enerģiju dejai. M.Jurciņš mīl deju un 
savus dejotājus, tādēļ strādā ar lielu atdevi. Tas ir vareni, 
ja spēj radīt mirkļa neatkārtojamu burvību.Mārtiņš ir 
cilvēks ar ļoti augstu atbildības sajūtu pret sevi, bērniem 
un Priekuļu novadu. Viņš ar savu darbību, darba mīlestību
ir ļāvis Priekuļu vārdam izskanēt visā Latvijā, un arī ārpus 
tās robežām. Mārtiņš Jurciņš ir deju kolektīva vadītājs, pie 
kura dejot gribētāju skaits tikai pieaug un ikviens dejotājs 
dodas uz mēģinājumu ar priekuacīs.

“GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ”:
Ēvalds Krieviņš

Ēvalds Krieviņš – atvaļināts Latvijas armijas pulkvež-
leitnants ir cilvēks, kuram rūp Latvijas armijas vēsture. 
Viņš, kopā ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļu, 
zemessargiem un interesentiem, apzina Cēsu kauju cīņu 
vietas, sakopj tās, organizē piemiņas zīmju uzstādīšanu. 
Viņa mērķis ir arī izveidot detalizētu Cēsu kauju norises 
un kauju lauka militāro karti atbilstoši NATO militārajiem 
apzīmējumiem un mūsdienu situācijai. Kopā ar zemes-
sargiem un interesentiem apzināt cīņu vietas, izveidot 
piemiņas zīmes, izveidot Cēsu kaujas lauka parku pēc 
rietumvalstu parauga. Šajā procesā pakāpeniski iesaistās 
arī skolēni, īpaši jaunsargi.

Priekuļu novadā, Skangaļu muižā, godinot Cēsu kauju 
dalībniekus un Kalevlaste Maleva bataljona cīnītājus, tiks
atklāts piemiņas akmens. Ēvalds Krieviņš, Latviešu Strēl-
nieku apvienības Cēsu nodaļas vadītājs, ir viens no pie-
minekļa izveides iniciatoriem. Liela vērība allaž tiek pie-
vērsta kritušo igauņu karavīru kapiem Veselavā, organizējot
to sakopšanu un gādājot, lai netiktu aizmirsta obeliska 
restaurēšana. Tiek meklēti un apzināti Lāčplēša kara ordeņa
kavalieri un kopā ar vietējiem entuziastiem tiek organizētas 
kapu sakopšanas talkas Jaunraunas, Liepas, Priekuļu kapos.

Nu jau vairākus gadus 11.novembrī notiek Ēvalda 
organizētais Patriotiskais auto pārbrauciens “Lāčplēša  
uguns”, kura uzdevums ir aktivizēt jaunatnes patriotisko
audzināšanu, rosināt interesi par sava pagasta vēsturi.

Krieviņš ar lielu entuziasmu piedalījies Veselavas bied-
rības “IEVA” rīkotajās aktivitātēs, lai saglabātu Latvijas 
nacionālā karoga autora, pedagoga un sabiedriskā darbi-
nieka Jāņa Eduarda Lapiņa piemiņu, bijis viens no šīs
 idejas aizsācējiem.

Ē.Krieviņš centies šīs zināšanas nodot jaunatnei, vedot 
viņus tūrēs pa Cēsu kauju vietām. Liela interese par to 
ir jauniešiem no Igaunijas, kuriem skolā ir Dzimtenes 
aizsardzības mācība. Tāpat, ļoti liels ir viņa ieguldījums 
Neatkarības kara pirmās kaujas vietas un Cēsu rotas pie-
minekļa tapšanā Drabešu pagastā pie Vidzemes šosejas 

79.km. Piemiņas vietas latviešu strēlniekiem labiekārtošanā
“Peļņos”, Morē. Lai realizētu visas minētās darbības, ne-
pieciešams liels izpētes darbs, izmantojot materiālus, kas 
pieejami Veselavas, Priekuļu, Cēsu un Rīgasbibliotēkās. 
Notiek informācijas apmaiņa ar vēsturniekiem Igaunijā, 
Latvijā un Krievijā.

Ēvalds Krieviņš ir devis lielu ieguldījumu – izzinot, 
izpētot, popularizējot un turot augstā godā Cēsu kauju 
nozīmīgumu un atklājot šī vēsturiskā notikuma līdzdalību 
arī vietām, kas šobrīd atrodas Priekuļu novada teritorijā.

“GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”: 
Inta Zaksa

Piešķirot titulu “Gada cilvēks kultūrā”, mēs gribam 
pateikt lielu, lielu paldies Intai Zaksai par tikko aizvadī-
tajiem diviem kopīgajiem gadiem Liepas kultūras nama 
vadītājas amatā.

Gribam izteikt atzinību un novērtējumu Intas lielajam, 
pašaizliedzīgajam, mīlestības, sapratnes un uzdrīkstēšanās 
pilnajam darbam, veicinot  ikviena Liepas iedzīvotāja paš-
apziņu un lepnumu par vietu, kurā dzīvojam un cilvēkiem, 
kuri ir atzinības vērti. Paldies par patiesajām, pozitīvajām 
emocijām, kuras varējām gūt viņas rīkotajos pasākumos.

Šajā laikā ir noticis ļoti daudz, varētu uzskaitīt ļoti 
dažāda veida pasākumus, sākot no kokles mūzikas albuma 
prezentācijas un krievu romanču vakara vai balles dejām, 
līdz īsfilmu festivālam ar Ellītes izgaismošanu. Tomē īpaši 
jāizceļ tas, kā Inta ir centusies dot iespēju izcelt, iedrošināt, 
lepoties ar to, kas ir mums līdzās, ar tiem cilvēkiem, kas 
dzīvo mums kaimiņos. Piemēram, Jāņa Zālīša gleznu 
izstādi, Aivara Viļņa izstādi par ķieģeļniecības vēsturi un 
skaisto Ginta Ristameca koncertu, kas izskanēja kā no-
slēguma salūts Intas darbībai Liepā. Vienmēr krāšņās afišas
priecēja, piesaistīja uzmanību un aicināja. Viņa veicinājusi 
prieku, labestību un mīlestību jau divus gadus organizētajos 
Bērnu svētkos, devusi iespēju uzstāties un vadīt pasākumus
jauniešiem, kas to dara pirmo reizi, vienmēr atbalstījusi 
kolektīvus, kad tie uzstājās ārpus Liepas kultūras nama. 
Viņa ir iestājusies un cīnījusies par latviskās vides un 
kultūras saglabāšanu, organizējot folkloras kopu “Liepa”.
Inta nav vienaldzīga un pauž savu viedokli par to, kas 
notiek apkārt, arī ārpus kultūras nama telpām, piemēram, 
bērnu bīstamajām spēlēm uz jumtiem. Tāpat Inta aktīvi 
darbojas biedrībā “Sargiet bērnus”. Pēc katra notikušā 
pasākuma Inta vienmēr veltīja sirsnīgus pateicības vārdus 
gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem, gan visiem tiem, 
kas bija viņai palīdzējuši.

“Dots devējam atdodas”, tāpēc mēs ar šo apbalvojumu 
gribam pateikt to pašu viņai.

“GADA CILVĒKS MEDICĪNĀ”:
Ligita Alksne un Raisa Kunova no SIA “Aptieka 
Liepa”

Liepas vēstures faktu pētnieks Aivars Vilnis savos 
pētījumos Liepas aptiekas sākumu radis 1902.gadā Liepas-
muižā. Laika gaitā mainījušies aptiekas īpašnieki un mai-
nījusies aptiekas atrašanās vieta.1989.gadā par aptiekas 
vadītāju uz Liepu no Cēsīm sāk braukāt Ligita Alksne. 
Liepas aptiekai viņa veltījusi 30 darba gadus.

Kad vaicāju Ligitai, vai nav grūti katru dienu no Cēsīm 
izbraukāt, viņa smaidot saka: “Es Liepu un liepēniešus 
esmu iemīļojusi. Neko nevēlos mainīt”. Mēs, liepēnieši, 
esam lepni par savām farmaceitēm. Ne jau katra nieka dēļ 
skriesim ārstu meklēt, ja blakus ir zinošas aptiekas darbi-
nieces. Ligitas Alksnes darba biedrene ir liepēniete Raisa
Kunova – smaidīga, laipna. Farmaceites neskopojas ar 
padomiem, vien piemetina, ka labāk konsultēties ar ārstu. 

Šie cilvēki klusi dara savu darbu pēc labākās sirds-
apziņas. Ne velti te bieži piestāj gan cēsinieki, gan val-
mierieši.

Lai Ligitai un Raisai laba veselība un smaidīgi un 
labestīgi klienti! Viņas ir pelnījušas mūsu atzinību!

“GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ”:
Dzintra Kalniņa

Tas neizsīkst, kas sevi citiem dod.
“Gūt var dodot, gūt var ņemot, dodot gūtais neatņe-

mams” – šādus J. Raiņa vārdus var attiecināt par Dzintru 
Kalniņu. Cilvēkam ir daudz dots gan garīgi, gan materiāli, 
un viņam sagādā neviltotu prieku dot arī tam, kuram pat-
laban nav. Sagādāt prieku, pa īstam.

Dzintrai patīk palīdzēt citiem, viņa dodas pie senioriem
– pārtiku, medicīnas zāles aizvedot, izlīdzot ar savu trans-
portu. Vislielākā palīdzība ir silts vārds un stiprs rokas 
spiediens. Lielākā daļa uztic un dalās savos dzīvesstāstos,   

problēmās. Īstajā laikā pateikt nomierinošus vārdus, uz-
mundrināt, tāds ir Dzintras nodoms. Dzīvē Dzintra ir 
skrejoša, aizņemta darbos. Darbs fermā prasa gan agrās 
rīta, gan vēlās vakara stundas. Ir jāievēro visas likumdošanā 
noteiktās prasības, godīgi jāpilda valsts budžets, maksājot 
nodokļus. Tomēr viņa atrod laiku, lai uzklausītu veco ļaužu 
sāpi. Viņa palīdz un grib redzēt laimi katrā apciemotā 
sejā.

Radoši domājot un strādājot, krāj arī turpmāk sevī 
iekšējo gaismu, kas grūtos brīžos palīdz izdzīvot citiem. 
Nepazaudē tās divas atslēdziņas – mīlestību, pacietību, 
kas atver sirds durvis citiem. Esi tik laimīga, cik lielā mērā
spēj savu mīlestību vērst uz tuvāko.

“GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ”:
Lauris Daiders

“Vārpu” mājas iedzīvotāju vārdā vēlamies godināt 
jaunu, enerģisku, izdarīgu, apzinīgu, akurātu, uzņēmīgu, 
visu redzošu mājas vecāko – Lauri Daideru.

Pēc paša iniciatīvas, viņš par saviem līdzekļiem ierīkoja 
bērnu rotaļu laukumu drošā vietā. Uzrakstījis projektu un  
gūstot pašvaldības atbalstu, kopā ar atsaucīgajiem mājas  
iedzīvotājiem izveidoja automašīnas stāvlaukumu. Mūsu  
virzītajam kandidātam jūtams saimnieka tvēriens.

Vislielākais šīs sezonas pārbaudījums – katlu māja. 
Tagad tā ir pilnībā atjaunota. Pašu spēkiem izremontētas 
telpas, atjaunota apkures sistēma. Viņš sniedz palīdzību 
tiem, kam tas ir nepieciešams. L.Daiders sagādāja pārstei-
gumu – pasākumu Ziemassvētkos, saliedējot Bērzkroga 
iedzīvotājus.

Mēs esam viņu iepazinuši kā veiksmīgu sportistu – 
kantētāju, kurš pasaules motokrosā blakusvāģiem ieguvis 
6. vietu – komandā ar igauņu pilotu KertuVeriku. Lepo-
jamies, ka mūsu “Vārpas” saimē ir Lauris Daiders. 

“PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU LAUKAUGU 
SELEKCIJAS PROCESA TEHNISKAJĀ NO-
DROŠINĀŠANĀ”: Sandra Gavariņa

Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētnie-
cības centrā vecākā zemkopības laborante Sandra Gavariņa 
strādā kopš 1982. gada, kad uzsāka darbu toreizējā Priekuļu 
selekcijas un izmēģinājumu stacijā par sēklkopības tehniķi. 
Kopš 1989. gada ar augstu atbildības sajūtu Sandra ik-
dienā ir veikusi un turpina veikt pienākumus, kas saistīti 
ar dažādu darbu organizēšanu un nodrošināšanu rudzu 
un tritikāles, pēdējos gados arī kaņepjuselekcijas darba 
sekmīgai nodrošināšanai.Lauka izmēģinājumu ierīkošanu, 
apkopšanu, novākšanu, nepieciešamo darbu laboratorijā 
organizēšanu, uzraudzīšanu un veikšanu, kas kopumā no-
drošina selekcionāra sekmīga darba pamatus. Sandra pa-
līdzējusi nodrošināt daudzveidīgu izmēģinājumu ierīko-
šanu daudzos nozīmīgos Latvijas Zinātnes padomes, 
Zemkopības ministrijas, Eiropas Ekonomikas zonas un 
Norvēģijas granta projektos.

Sandrai raksturīgs miers un nosvērtība, darbs tiek 
paveikts atbildīgi, uz viņas paveikto var paļauties. Sandra 
ir līdzautore tritikāles šķirnēm “Ruja” un “Inarta”, kā arī 
rudzu šķirnei “Kaupo”.

Ņemot vērā visu iepriekš teikto, uzskatām, ka Sandra 
Gavariņa ir cienīga saņemt Priekuļu novada apbalvo-
jumu par mūža ieguldījumu laukaugu selekcijas procesa 
tehniskajā nodrošināšanā.

“GADA KOLEKTĪVS”:
Liepas pagasta amatierteātris “Krams”

Šogad amatierteātrim “Krams” rit 22. darba sezona. 
Kolektīvs ar labiem panākumiem piedalījies gan vietējās,
gan republikas mērogapašdarbības teātru skatēs. Novērtē-
jums skatēs vienmēr bijis augsts. Neskatoties uz to, ka 
kolektīva dalībniekiem teātris nav pastāvīgā darba vieta, 
bet mīļa brīvā laika pavadīšana, nav problēmu izbrīvēt 
laiku mēģinājumiem un izrādēm. Trupā darbojas 12 
cilvēki no dažādām vecuma grupām. Pārsvarā sastāvs, 
ar nelieliem izņēmumiem, nemainās. Izrādes, lielākoties, 
notiek brīvdienu vakaros. Ir reizes, kad, dodoties izbrau-
kumos, tam tiek ziedotas visas brīvdienas.To, ka tādēļ 
ciestuaktieru ģimenes locekļi, režisore B.Sausiņa neap-
stiprina. Šādu tempu amatieri var izturēt tikai pateicoties 
lielam ģimenes atbalstam.

Liepā “Krama” izrādes tiek ļoti gaidītas. Pa šiem gadiem 
iestudētas 28 lugas, tajā skaitā trīs bērnu izrādes. “Krams”
turpina darboties un priecēt tos liepēniešus, kuriem kul-
tūras norises ir tuvas dvēselei. Vēlamies pateikties tiem 
cilvēkiem, kuri ziedo savu brīvo laiku sabiedrības labā.



Dziesmai nav gadu. Dziesmai ir 
spēks. Dziesmai ir avota ūdens, kas 
veldzē ….Dziesmai ir uguns, kas 
deg. Dziesmai ir vējš, kas aizrauj 
putniem līdz un paceļ domas debesīs 
augstu.

19.oktobrī Priekuļu kultūras namā 
vīru senioru vokālais ansamblis 
“Neprāc” svinēja savu 15 gadu
jubileju ar koncertu “Gribu savus 
gadus izdziedāt”.

Svinēja ar skaistām, melodiskām 
dziesmām un ar veselu draugu saimi. 
Kolektīvu sveikt un kopā uzdziedāt, 
bija ieradušies ansambļi no Liepas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Valmieras pa-
gasta un Ikšķiles. Ar elegantām un 
cēlām dejām vīrus sveica arī dāmu 
deju kopa “Mežrozītes”.

Koncerta sākumā vadītāja Ulla
Siksne  aicināja visus savus  ansambļa  
vīrus tādā secībā – kā tie bija sākuši savu dalību ansamblī. Katrs tika sveikts ar siltu smaidu un rozi. Arī pats 
ansamblis tika sumināts no novada pašvaldības un draugu puses. Sākumā kautrīgāk, bet vēlāk, jau vīru enerģija aizrāva 
visus  klausītājus. Daudz dziesmu izdziedāts, bet daudz vēl jāizdzied. Paši vīri saka – Mēs vēl tiksimies!

Paldies Ullai Siksnei par nesavtīgo darbu, Gunai Rācenei par virtuozo klavierspēli un ansambļa vīriem par izturību 
un dziesmas mīlestību!

Inga Cipe,
Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja
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Gribu savus gadus izdziedāt!

Dzimšanas diena “Kalāčos”
“Tad, cilvēks, iedomā, cik īsais brīdis
Ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis,
Ka zemes plašums zvaigžņu lielos baros
Ir mazais puteklītis saules staros.”

Šīs dzejas rindas ir tapušas “Kalāču” klētiņā tieši pirms
130 gadiem 6. oktobrī, dažas dienas pēc Eduarda Veiden-
bauma 22. dzimšanas dienas. Vai nu vētrainais rudens un 
aizgājušās vasaras atblāzma, vai personīgie pārdzīvojumi 
ir likuši dzejniekam grimt apcerīgās noskaņās un uzrakstīt 
vēl vienu dzejoli “Vai senatnē vien tikai vīri bija...”, kas 
arī liek domāt par mūžības tēmu. Lai vai kā, 2019. gada 
6. oktobrī dzejnieka mājās, kā jau katru rudeni, atkal 
pulcējās ļaudis, lai godinātu Eduardu Veidenbaumu  viņa 
152. dzimšanas dienas pasākumā..

Ikvienu atbraucēju, ierodoties “Kalāčos”, sagaidīja 
saulains zelta lapu paklājs, kuru bagātīgi dāvāja mūsu lielā
kļava pagalma vidū, ik pa laikam dāsni purinot sava košā 
apģērba krokas un radot “lapputeni”. Pāris stundu laikā 
laika apstākļi gan mainījās no spožas saules, līdz pat 
krusai un lietum, bet tas netraucēja muzeja izstāžu zāles 
telpā viesiem pulcēties uz Guntara Rača autorvakaru 
“Mīlestība ir”, laismeltos pozitīvo emociju devu visam 
garajam rudenim.

“Es šeit jūtos ļoti īpaši, jo E. Veidenbaums ir tas dzej-
nieks, kura dēļ es sāku rakstīt dzejoļus. Es Veidenbaumu 
izlasīju vienā rāvienā un viņš tiešām mani iedvesmoja sākt 
rakstīt arī pašam, tāpēc šeit būt ir ļoti īpaši, jo šeit klātesošs 
tomēr kaut kur ir arī viņa gars, “ – tā savu uzstāšanos iesāka 
Guntars Račs. Gan dziedot dziesmas, gan lasot dzejoļus no 
savām grāmatām “Mīlestība ir” un “365”, pusotra stunda 
aizskrēja nemanot.

Dzejniekam un komponistam palīdzēja “bet bet” mūziķi 
Uģis Tirzītis un Andris Alviķis, un jaunā dziedātāja 
Kristena Cīrule. Dziedāšanā un dzejas lasīšanā tika iesaistīti
arī skatītāji. Zālē valdīja cieša, mazliet vēsa, bet sirsnīga 
un priecīga atmosfēra. Apmeklētāju vidū bija “Kalāču” 
viesiem zināmais igauņu dzejnieks Contra jeb Margus 
Konnula, kurš paspēja uzrakstīt īsu dzejoli, veltītu G. 
Račam.  Pasākuma gaitā tika paziņots šī gada Ed. Veiden-
bauma prēmijas ieguvējs. Šogad tas ir Vilis Daudziņš par 
poētisko lekciju “Divi brāļi”. Prēmijas pasniegšana notiks 
9. novembrī Liepas kultūras namā plkst.16:00.

Pēc pasākuma ikvienam apmeklētājam bija iespēja 
iegādāties Guntara Rača grāmatas un mūzikas albumus, 
iegūt savā īpašumā arī autogrāfu un nofotografēties kopā 
ar mākslinieku, tāpēc veidojās pat neliela rinda. Visi varēja 
sasildīties ar karstu piparmētru tēju un apēst dzimšanas 
dienas kliņģera gabaliņu, ko dāvināja pasākuma ciemiņi 
no biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”. Paldies 

visiem dalībniekiem un viesiem par jauko satikšanos 
un kopīgi pavadīto laiku! Paldies par uzticību tiem, kas 
Kalāčus” apmeklē katru gadu, un paldies arī tiem, kuri bija 
mērojuši tuvāku vai tālāku ceļu, lai pirmo reizi paviesotos 
Veidenbaumu mājās!

Šī gada sezona ir noslēgusies. Tā bijusi piepildīta ar 
dažādiem muzejam nozīmīgiem notikumiem, piemēram, 
izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, 
satikti dažādi, interesanti, radoši un dzīvesgudri cilvēki. 
Notikusi domu un ideju apmaiņa, kas noteikti palīdzēs 
turpmākā darbā. Krāsim spēkus, apkoposim ieceres, 
radīsim idejas, lai nākamā gada sezona atkal spētu aicināt 
un iepriecināt mūsu apmeklētājus!

Andra Ķīse
Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Vīru ansamblis “Neprāc” – Pēteris Zālītis, Vitauts Švarcs, Arnis Žagars, 
AndisKokars, Juris Šķerbergs, Pēteris Rengelis, Aleksandrs Lingarts, 

Andris Actiņš. 
Foto: no Priekuļu kultūras nama arhīva

Kļavu lapu zeltainais paklājs “Kalāču” pagalmā.
Foto: Ilze Kursīte

Autorvakara komanda: Uģis Tirzītis, Kristena Cīrule, 
Andris Alviķis un Guntars Račs.

Foto: Ilze Kursīte

Saistošie noteikumi Nr.15/2019
“Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.7/2019 “Par

Priekuļu novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam”

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

46.panta pirmo un otro daļu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2019. 
gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 
Priekuļu novada budžetu 2019. gadam”, Izsakot 2.1., 
2.2. punktu šādā redakcijā:
1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 10 203 368 
       euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 890 746 
       euro”;

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar SN Nr.15 paskaidrojuma rakstu iespējams iepazīties 
Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Domes 
sēžu protokoli”.

Liepas bibliotēkas 
darba laiki

Pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 
mainīti Liepas bibliotēkas darba laiki

No 1.septembra līdz 31.maijam
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 16.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 16.00
Sestdiena 9.00 – 12.00
Svētdiena – brīvdiena

No 1.jūnija līdz 31.augustam
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena – brīvdiena
Svētdiena – brīvdiena

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, turpmāk maršruta
Nr.6253 Cēsis–Rāmuļi galapunkts atradīsies pieturā Rāmuļu 
skola, savukārt, pietura Rāmuļi atradīsies uz autoceļa 
V294 Cēsis–Rāmuļi–Bānūži. Tādējādi, visi šī maršruta 
reisi tiks uzsākti pieturā Rāmuļu skola (uzsākšanas laiks 
nemainīsies).

 Lai Priekuļu iedzīvotāji no rīta pagūtu uz vilciena 
ekspreša reisu, maršruta Nr.6274 Cēsis – Priekuļi – Cēsis 
autobuss no pieturas Maija parks izbrauks plkst.6.25 (līdz 
šim izbrauca plkst. 6.33), apstājoties arī Cēsu autoostā. 
Savukārt, nodrošinot pasažieriem iespēju pārsēsties no 
autobusa, kas Cēsu autoostā no Rīgas pienāk plkst.21.20, 
lai nokļūtu tālāk Priekuļos, reiss Cēsu autoostā tiks uz-
sākts plkst.21.25 (līdz šim tika uzsākts plkst.21.20).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par 
savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa piepra-
sījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par 
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri 
var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot 
īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Izmaiņas maršrutā 
Nr.6253 Cēsis–Rāmuļi 

un Nr.6274 Cēsis–
Priekuļi–Cēsis
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.novembris
18:00

Režisora J.Ābeles 
spēlfilma 

“Jelgava 94”

Filmas stāsta centrā Jelgavas  jaunietis, kurš aizsāk jaunu 
lappusi savā pusaudža dzīvē – jāspēlē grupā, jāklausās 
metāls,… un līdz asarām jānoved skolotāji un vecāki.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas nams

5.novembris
16:00

Gaismas dārza
instalāciju

izgatavošana

Kopīga svētku instalāciju izgatavošana Gaismas dārzam. Cēsu
prospekta 5 
iekšpagalms

7. novembris
16:00

Līgas Rimšas Eglītes 
grāmatas “Vēlos būt 
deputāte” atvēršanas 

pasākums

Tikšanās ar priekulieti, satīriskās dzejas grāmatas autori Līgu 
Rimšu Eglīti.
Pasākuma laikā būs iespējams iegādāties grāmatu. 

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
pagasta 

bibliotēka

8.novembris
20:00

Režisora Andra 
Gaujas kaisles 

drāma “Nekas mūs 
neapturēs”

Tas ir stāsts par harizmātisku personību – mūzikas produ-
centu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura 
dēļ pārliecina sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot 
zem viena jumta. Filma ir provokatīvs skatījums uz vīrieša 
un sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

9. novembris
16:00

Eduarda
Veidenbauma 

literārās prēmijas 
pasniegšana

Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas pasniegšana aktierim
Vilim Daudziņam par poētisko lekciju “Veidenbaums un 
Veidenbaums. Divi brāļi”.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras nams

10. novembris
12:00

Izrāde bērniem 
“Nemo un draugi no 

Madagaskaras”

Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un viņa Zemūdens 
pasaules draugi, Karalis Lauva un viņa draugi no Madagas-
karas, haizivs, bruņurupucis un Super Ārsts, kurš visas 
izrādes garumā rūpēsies par savu draugu drošību

Ieejas maksa: Bērniem – EUR 3.00, 
pieaugušajiem – EUR 4.50

Liepas
kultūras nams

11.novembris
11:00

Gaismas dārza
atklāšana

Gaismas iedegšanas rituāls Saules pulksteņa apkārtnē Saules parks

11. novembris
17:30

Lāčplēša dienas 
lāpu gājiens

Lāpu gājiens no laukuma pie veikala “Top” līdz Brīvības 
cīnītāju piemineklim, kur notiks piemiņas brīdis.

Brīvības
cīnītāju 

piemineklis 
Liepā

11. novembris
18:00

Piemiņas brīdis 
“Stāvēt gaismas 

vidū…”

Skanot dziesmām, kas veltītas Tēvzemes mīlestībai, iedegsim  
svecītes un klusībā pieminēsim  Latvijas Brīvības cīnītājus.

Ieeja līdzi ņemot svecīti

Parkā
pie Mārsnēnu
tautas nama

13.novembris
18.00

Krēslas stunda Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas 2019 ietvaros ziemeļvalstu 
literatūras atklāšana, lasīšana, izmeklēšana.

Ieeja: bez maksas

Liepas pagasta 
bibliotēkā

15.novembris
17:00

Valsts svētku 
dzejkoncerts
“Ir vērts”

Skanēs latviešu dzejnieku dzeja un U.Stabulnieka, R.Paula, 
M.Lasmaņa skaistākās dziesmas par Latviju. Piedalās aktrises 
Anita Grūbe, dziedātāja Ingūna Kalniņas un komponists 
Māris Lasmanis. Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu
tautas nams

15.novembris
19:00

Valsts svētku 
pasākums 

“Kino Latvijā”

Svētku brīdis.
Interesanti fakti par kino Latvijā.
Filma “Zigfrīds Anna Meierovics” (vietu skaits ierobežots)

Veselavas 
muiža

16.novembris
17:00

Valsts svētku
koncerts

“Daudz laimes, 
Latvija!”

Koncerts veltīts Latvijas Republikas proklomēšanas dienai.  
Piedalās Liepas kultūras nama pašdarbības kolektīvi.

Ieeja: bez maksas

Liepas 
kultūras nams

17.novembris
18:00

Valsts svētku
PASĀKUMS

“MANĀ SIRDĪ –
TU”

Valsts svētkiem veltīts pasākums:
•  Novadnieku godināšana
•  Svētku koncerts
•  Balle (~ 20.30) Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

19.novembris
18:00

Filma
“Dvēseļu putenis”

Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna 
romāna motīviem. Režisors Dzintars Dreibergs

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras nams

20.novembris
16:00

“Karotīšu svētki” Pasākums Priekuļu novada jaundzimušajiem un to vecākiem. 
Pasākums ar ielūgumiem.

Priekuļu
kultūras nams

23.novembris
9:00 - 21:00

“Teātru skate” Dažādas tematikas amatierteātru uzvedumi. 
Par konkrētām izrādēm un laikiem informācija sekos Priekuļu
novada mājas lapā.

Priekuļu 
kultūras nams

29.novembris
14:00

“Ar dančiem uz
svētkiem”

Cēsu deju apriņķa un Priekuļu novada deju kolektīvu.
Svētku modelēšanas pasākums.

Priekuļu 
kultūras nams

30.novembris
17:00

Režisora A.Gaujas 
spēlfilma “Nekas 
mūs neapturēs”

Mūzikas producents Ralfs sava nepiekāpīgā rakstura dēļ   
pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpašumā, kur mīt 
arī viņu meita. Eksperiments pārvēršas nežēlīgā cīņā katram 
par savām interesēm. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras nams

1.decembris
17:00

Svētku egles
iedegšana

Muzikāls pasākums ar rotaļām un pārsteigumiem visai 
ģimenei.

Saules parks
Priekuļos

Kultūras afiša novembrimAktualitātes 
Mārsnēnu bibliotēkā

Poētiskā kafejnīca Mārsnēnos

Skaisti rudenīgā 5. oktobra vakarā pie mums Mārsnēnos
viesojās rakstniece, daudzu lasītāju iemīļotu grāmatu 
autore Dace Judina, dzejnieks, komponists Arturs Nīmanis 
un dziesminieks Ginters Cepurītis ar pasākumu Poētiskā 
kafejnīca.

Pasākums norisinājās Mārsnēnu Tautas nama lielajā 
zālē, kur pie svinīgi klātiem galdiem, vakara gaitā uzzinā-
jām par rakstnieces sarakstītajām grāmatām, klausoties to 
fragmentos gan pašas Daces Judinas izpildījumā gan arī 
Artura Nīmaņa lasītus. Lasījumus papildināja vizuālie 
materiāli projekcijās, visu viesu muzikālie izpildījumi kam 
dziedājām līdzi, kā arī ar interesi iesaistījāmies nelielā 
konkursiņā atbildot uz jautājumiem un krājot punktus, bet
erudītākā pasākuma apmeklētāja balvā saņēma dāvanu – 
Daces Judinas grāmatu.

Mīļš paldies visiemkas ieradās uz pasākumu!

Mārsnēnu bibliotēkā 
mainīts darba laiks

Lai bibliotēkas pakalpojumus padarītu pieejamākus 
strādājošajiem, Mārsnēnu pagasta bibliotēkā ar 14. oktobri 
mainīts darba laiks. Turpmāk bibliotēka apmeklētājiem 
atvērta:

Pirmdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Otrdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
Trešdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Piektdiena: 9:00 – 14:00
Sestdiena, svētdiena:  Slēgta

Stāstu pēcpusdiena ar 
Sandu Salmiņu

Sestdien, 23. novembrī plkst.16:00 Mārsnēnu bibliotēkā 
viesosies stāstniece Sanda Salmiņa. Uz stāstu pēcpusdienu 
aicināts ikviens interesents, jo īpaši ģimenes ar bērniem, 
lai noklausītos kādu spoku stāstu vai pasaku. Aktīvākajiem 
pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties arī pašiem 
kādā stāstu veidošanas aktivitātē.

Lai ērtāka stāstu klausīšanās līdzi var ņemt spilvenu uz 
kura piesēst. Ieeja bez maksas.

Inta Puriņa, Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pasākuma “Poētiskā kafejnīca” laikā – Dace Judina, 
Arturs Nīmanis un Ginters Cepurītis. Foto: Inta Puriņa



Dziesmai nav gadu. Dziesmai ir 
spēks. Dziesmai ir avota ūdens, kas 
veldzē ….Dziesmai ir uguns, kas 
deg. Dziesmai ir vējš, kas aizrauj 
putniem līdz un paceļ domas debesīs 
augstu.

19.oktobrī Priekuļu kultūras namā 
vīru senioru vokālais ansamblis 
“Neprāc” svinēja savu 15 gadu
jubileju ar koncertu “Gribu savus 
gadus izdziedāt”.

Svinēja ar skaistām, melodiskām 
dziesmām un ar veselu draugu saimi. 
Kolektīvu sveikt un kopā uzdziedāt, 
bija ieradušies ansambļi no Liepas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Valmieras pa-
gasta un Ikšķiles. Ar elegantām un 
cēlām dejām vīrus sveica arī dāmu 
deju kopa “Mežrozītes”.

Koncerta sākumā vadītāja Ulla
Siksne  aicināja visus savus  ansambļa  
vīrus tādā secībā – kā tie bija sākuši savu dalību ansamblī. Katrs tika sveikts ar siltu smaidu un rozi. Arī pats 
ansamblis tika sumināts no novada pašvaldības un draugu puses. Sākumā kautrīgāk, bet vēlāk, jau vīru enerģija aizrāva 
visus  klausītājus. Daudz dziesmu izdziedāts, bet daudz vēl jāizdzied. Paši vīri saka – Mēs vēl tiksimies!

Paldies Ullai Siksnei par nesavtīgo darbu, Gunai Rācenei par virtuozo klavierspēli un ansambļa vīriem par izturību 
un dziesmas mīlestību!

Inga Cipe,
Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja
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Gribu savus gadus izdziedāt!

Dzimšanas diena “Kalāčos”
“Tad, cilvēks, iedomā, cik īsais brīdis
Ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis,
Ka zemes plašums zvaigžņu lielos baros
Ir mazais puteklītis saules staros.”

Šīs dzejas rindas ir tapušas “Kalāču” klētiņā tieši pirms
130 gadiem 6. oktobrī, dažas dienas pēc Eduarda Veiden-
bauma 22. dzimšanas dienas. Vai nu vētrainais rudens un 
aizgājušās vasaras atblāzma, vai personīgie pārdzīvojumi 
ir likuši dzejniekam grimt apcerīgās noskaņās un uzrakstīt 
vēl vienu dzejoli “Vai senatnē vien tikai vīri bija...”, kas 
arī liek domāt par mūžības tēmu. Lai vai kā, 2019. gada 
6. oktobrī dzejnieka mājās, kā jau katru rudeni, atkal 
pulcējās ļaudis, lai godinātu Eduardu Veidenbaumu  viņa 
152. dzimšanas dienas pasākumā..

Ikvienu atbraucēju, ierodoties “Kalāčos”, sagaidīja 
saulains zelta lapu paklājs, kuru bagātīgi dāvāja mūsu lielā
kļava pagalma vidū, ik pa laikam dāsni purinot sava košā 
apģērba krokas un radot “lapputeni”. Pāris stundu laikā 
laika apstākļi gan mainījās no spožas saules, līdz pat 
krusai un lietum, bet tas netraucēja muzeja izstāžu zāles 
telpā viesiem pulcēties uz Guntara Rača autorvakaru 
“Mīlestība ir”, laismeltos pozitīvo emociju devu visam 
garajam rudenim.

“Es šeit jūtos ļoti īpaši, jo E. Veidenbaums ir tas dzej-
nieks, kura dēļ es sāku rakstīt dzejoļus. Es Veidenbaumu 
izlasīju vienā rāvienā un viņš tiešām mani iedvesmoja sākt 
rakstīt arī pašam, tāpēc šeit būt ir ļoti īpaši, jo šeit klātesošs 
tomēr kaut kur ir arī viņa gars, “ – tā savu uzstāšanos iesāka 
Guntars Račs. Gan dziedot dziesmas, gan lasot dzejoļus no 
savām grāmatām “Mīlestība ir” un “365”, pusotra stunda 
aizskrēja nemanot.

Dzejniekam un komponistam palīdzēja “bet bet” mūziķi 
Uģis Tirzītis un Andris Alviķis, un jaunā dziedātāja 
Kristena Cīrule. Dziedāšanā un dzejas lasīšanā tika iesaistīti
arī skatītāji. Zālē valdīja cieša, mazliet vēsa, bet sirsnīga 
un priecīga atmosfēra. Apmeklētāju vidū bija “Kalāču” 
viesiem zināmais igauņu dzejnieks Contra jeb Margus 
Konnula, kurš paspēja uzrakstīt īsu dzejoli, veltītu G. 
Račam.  Pasākuma gaitā tika paziņots šī gada Ed. Veiden-
bauma prēmijas ieguvējs. Šogad tas ir Vilis Daudziņš par 
poētisko lekciju “Divi brāļi”. Prēmijas pasniegšana notiks 
9. novembrī Liepas kultūras namā plkst.16:00.

Pēc pasākuma ikvienam apmeklētājam bija iespēja 
iegādāties Guntara Rača grāmatas un mūzikas albumus, 
iegūt savā īpašumā arī autogrāfu un nofotografēties kopā 
ar mākslinieku, tāpēc veidojās pat neliela rinda. Visi varēja 
sasildīties ar karstu piparmētru tēju un apēst dzimšanas 
dienas kliņģera gabaliņu, ko dāvināja pasākuma ciemiņi 
no biedrības “Latvijas Samariešu apvienība”. Paldies 

visiem dalībniekiem un viesiem par jauko satikšanos 
un kopīgi pavadīto laiku! Paldies par uzticību tiem, kas 
Kalāčus” apmeklē katru gadu, un paldies arī tiem, kuri bija 
mērojuši tuvāku vai tālāku ceļu, lai pirmo reizi paviesotos 
Veidenbaumu mājās!

Šī gada sezona ir noslēgusies. Tā bijusi piepildīta ar 
dažādiem muzejam nozīmīgiem notikumiem, piemēram, 
izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, 
satikti dažādi, interesanti, radoši un dzīvesgudri cilvēki. 
Notikusi domu un ideju apmaiņa, kas noteikti palīdzēs 
turpmākā darbā. Krāsim spēkus, apkoposim ieceres, 
radīsim idejas, lai nākamā gada sezona atkal spētu aicināt 
un iepriecināt mūsu apmeklētājus!

Andra Ķīse
Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Vīru ansamblis “Neprāc” – Pēteris Zālītis, Vitauts Švarcs, Arnis Žagars, 
AndisKokars, Juris Šķerbergs, Pēteris Rengelis, Aleksandrs Lingarts, 

Andris Actiņš. 
Foto: no Priekuļu kultūras nama arhīva

Kļavu lapu zeltainais paklājs “Kalāču” pagalmā.
Foto: Ilze Kursīte

Autorvakara komanda: Uģis Tirzītis, Kristena Cīrule, 
Andris Alviķis un Guntars Račs.

Foto: Ilze Kursīte

Saistošie noteikumi Nr.15/2019
“Par grozījumiem Priekuļu 

novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.7/2019 “Par

Priekuļu novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam”

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

46.panta pirmo un otro daļu un likumu
“Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

1. Veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības 2019. 
gada 25. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 
Priekuļu novada budžetu 2019. gadam”, Izsakot 2.1., 
2.2. punktu šādā redakcijā:
1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 10 203 368 
       euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 890 746 
       euro”;

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar SN Nr.15 paskaidrojuma rakstu iespējams iepazīties 
Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Domes 
sēžu protokoli”.

Liepas bibliotēkas 
darba laiki

Pamatojoties uz iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, 
mainīti Liepas bibliotēkas darba laiki

No 1.septembra līdz 31.maijam
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 16.00
Trešdiena 9.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 16.00
Sestdiena 9.00 – 12.00
Svētdiena – brīvdiena

No 1.jūnija līdz 31.augustam
Pirmdiena 9.00 – 18.00
Otrdiena 9.00 – 17.00
Trešdiena 9.00 – 17.00
Ceturtdiena 9.00 – 18.00
Piektdiena 9.00 – 17.00
Sestdiena – brīvdiena
Svētdiena – brīvdiena

Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, turpmāk maršruta
Nr.6253 Cēsis–Rāmuļi galapunkts atradīsies pieturā Rāmuļu 
skola, savukārt, pietura Rāmuļi atradīsies uz autoceļa 
V294 Cēsis–Rāmuļi–Bānūži. Tādējādi, visi šī maršruta 
reisi tiks uzsākti pieturā Rāmuļu skola (uzsākšanas laiks 
nemainīsies).

 Lai Priekuļu iedzīvotāji no rīta pagūtu uz vilciena 
ekspreša reisu, maršruta Nr.6274 Cēsis – Priekuļi – Cēsis 
autobuss no pieturas Maija parks izbrauks plkst.6.25 (līdz 
šim izbrauca plkst. 6.33), apstājoties arī Cēsu autoostā. 
Savukārt, nodrošinot pasažieriem iespēju pārsēsties no 
autobusa, kas Cēsu autoostā no Rīgas pienāk plkst.21.20, 
lai nokļūtu tālāk Priekuļos, reiss Cēsu autoostā tiks uz-
sākts plkst.21.25 (līdz šim tika uzsākts plkst.21.20).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot 
sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par 
savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa piepra-
sījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par 
konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri 
var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot 
īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

Lilita Pelčere, Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Valsts SIA Autotransporta direkcija

Izmaiņas maršrutā 
Nr.6253 Cēsis–Rāmuļi 

un Nr.6274 Cēsis–
Priekuļi–Cēsis
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.novembris
18:00

Režisora J.Ābeles 
spēlfilma 

“Jelgava 94”

Filmas stāsta centrā Jelgavas  jaunietis, kurš aizsāk jaunu 
lappusi savā pusaudža dzīvē – jāspēlē grupā, jāklausās 
metāls,… un līdz asarām jānoved skolotāji un vecāki.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas nams

5.novembris
16:00

Gaismas dārza
instalāciju

izgatavošana

Kopīga svētku instalāciju izgatavošana Gaismas dārzam. Cēsu
prospekta 5 
iekšpagalms

7. novembris
16:00

Līgas Rimšas Eglītes 
grāmatas “Vēlos būt 
deputāte” atvēršanas 

pasākums

Tikšanās ar priekulieti, satīriskās dzejas grāmatas autori Līgu 
Rimšu Eglīti.
Pasākuma laikā būs iespējams iegādāties grāmatu. 

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
pagasta 

bibliotēka

8.novembris
20:00

Režisora Andra 
Gaujas kaisles 

drāma “Nekas mūs 
neapturēs”

Tas ir stāsts par harizmātisku personību – mūzikas produ-
centu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura 
dēļ pārliecina sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot 
zem viena jumta. Filma ir provokatīvs skatījums uz vīrieša 
un sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

9. novembris
16:00

Eduarda
Veidenbauma 

literārās prēmijas 
pasniegšana

Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas pasniegšana aktierim
Vilim Daudziņam par poētisko lekciju “Veidenbaums un 
Veidenbaums. Divi brāļi”.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras nams

10. novembris
12:00

Izrāde bērniem 
“Nemo un draugi no 

Madagaskaras”

Daudz pozitīvu emociju sniegs Nemo un viņa Zemūdens 
pasaules draugi, Karalis Lauva un viņa draugi no Madagas-
karas, haizivs, bruņurupucis un Super Ārsts, kurš visas 
izrādes garumā rūpēsies par savu draugu drošību

Ieejas maksa: Bērniem – EUR 3.00, 
pieaugušajiem – EUR 4.50

Liepas
kultūras nams

11.novembris
11:00

Gaismas dārza
atklāšana

Gaismas iedegšanas rituāls Saules pulksteņa apkārtnē Saules parks

11. novembris
17:30

Lāčplēša dienas 
lāpu gājiens

Lāpu gājiens no laukuma pie veikala “Top” līdz Brīvības 
cīnītāju piemineklim, kur notiks piemiņas brīdis.

Brīvības
cīnītāju 

piemineklis 
Liepā

11. novembris
18:00

Piemiņas brīdis 
“Stāvēt gaismas 

vidū…”

Skanot dziesmām, kas veltītas Tēvzemes mīlestībai, iedegsim  
svecītes un klusībā pieminēsim  Latvijas Brīvības cīnītājus.

Ieeja līdzi ņemot svecīti

Parkā
pie Mārsnēnu
tautas nama

13.novembris
18.00

Krēslas stunda Ziemeļvalstu bibliotēkas nedēļas 2019 ietvaros ziemeļvalstu 
literatūras atklāšana, lasīšana, izmeklēšana.

Ieeja: bez maksas

Liepas pagasta 
bibliotēkā

15.novembris
17:00

Valsts svētku 
dzejkoncerts
“Ir vērts”

Skanēs latviešu dzejnieku dzeja un U.Stabulnieka, R.Paula, 
M.Lasmaņa skaistākās dziesmas par Latviju. Piedalās aktrises 
Anita Grūbe, dziedātāja Ingūna Kalniņas un komponists 
Māris Lasmanis. Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu
tautas nams

15.novembris
19:00

Valsts svētku 
pasākums 

“Kino Latvijā”

Svētku brīdis.
Interesanti fakti par kino Latvijā.
Filma “Zigfrīds Anna Meierovics” (vietu skaits ierobežots)

Veselavas 
muiža

16.novembris
17:00

Valsts svētku
koncerts

“Daudz laimes, 
Latvija!”

Koncerts veltīts Latvijas Republikas proklomēšanas dienai.  
Piedalās Liepas kultūras nama pašdarbības kolektīvi.

Ieeja: bez maksas

Liepas 
kultūras nams

17.novembris
18:00

Valsts svētku
PASĀKUMS

“MANĀ SIRDĪ –
TU”

Valsts svētkiem veltīts pasākums:
•  Novadnieku godināšana
•  Svētku koncerts
•  Balle (~ 20.30) Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

19.novembris
18:00

Filma
“Dvēseļu putenis”

Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna 
romāna motīviem. Režisors Dzintars Dreibergs

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras nams

20.novembris
16:00

“Karotīšu svētki” Pasākums Priekuļu novada jaundzimušajiem un to vecākiem. 
Pasākums ar ielūgumiem.

Priekuļu
kultūras nams

23.novembris
9:00 - 21:00

“Teātru skate” Dažādas tematikas amatierteātru uzvedumi. 
Par konkrētām izrādēm un laikiem informācija sekos Priekuļu
novada mājas lapā.

Priekuļu 
kultūras nams

29.novembris
14:00

“Ar dančiem uz
svētkiem”

Cēsu deju apriņķa un Priekuļu novada deju kolektīvu.
Svētku modelēšanas pasākums.

Priekuļu 
kultūras nams

30.novembris
17:00

Režisora A.Gaujas 
spēlfilma “Nekas 
mūs neapturēs”

Mūzikas producents Ralfs sava nepiekāpīgā rakstura dēļ   
pārliecina sievu un mīļāko sadzīvot vienā īpašumā, kur mīt 
arī viņu meita. Eksperiments pārvēršas nežēlīgā cīņā katram 
par savām interesēm. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras nams

1.decembris
17:00

Svētku egles
iedegšana

Muzikāls pasākums ar rotaļām un pārsteigumiem visai 
ģimenei.

Saules parks
Priekuļos

Kultūras afiša novembrimAktualitātes 
Mārsnēnu bibliotēkā

Poētiskā kafejnīca Mārsnēnos

Skaisti rudenīgā 5. oktobra vakarā pie mums Mārsnēnos
viesojās rakstniece, daudzu lasītāju iemīļotu grāmatu 
autore Dace Judina, dzejnieks, komponists Arturs Nīmanis 
un dziesminieks Ginters Cepurītis ar pasākumu Poētiskā 
kafejnīca.

Pasākums norisinājās Mārsnēnu Tautas nama lielajā 
zālē, kur pie svinīgi klātiem galdiem, vakara gaitā uzzinā-
jām par rakstnieces sarakstītajām grāmatām, klausoties to 
fragmentos gan pašas Daces Judinas izpildījumā gan arī 
Artura Nīmaņa lasītus. Lasījumus papildināja vizuālie 
materiāli projekcijās, visu viesu muzikālie izpildījumi kam 
dziedājām līdzi, kā arī ar interesi iesaistījāmies nelielā 
konkursiņā atbildot uz jautājumiem un krājot punktus, bet
erudītākā pasākuma apmeklētāja balvā saņēma dāvanu – 
Daces Judinas grāmatu.

Mīļš paldies visiemkas ieradās uz pasākumu!

Mārsnēnu bibliotēkā 
mainīts darba laiks

Lai bibliotēkas pakalpojumus padarītu pieejamākus 
strādājošajiem, Mārsnēnu pagasta bibliotēkā ar 14. oktobri 
mainīts darba laiks. Turpmāk bibliotēka apmeklētājiem 
atvērta:

Pirmdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Otrdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 19:00
Trešdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Ceturtdiena: 9:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00
Piektdiena: 9:00 – 14:00
Sestdiena, svētdiena:  Slēgta

Stāstu pēcpusdiena ar 
Sandu Salmiņu

Sestdien, 23. novembrī plkst.16:00 Mārsnēnu bibliotēkā 
viesosies stāstniece Sanda Salmiņa. Uz stāstu pēcpusdienu 
aicināts ikviens interesents, jo īpaši ģimenes ar bērniem, 
lai noklausītos kādu spoku stāstu vai pasaku. Aktīvākajiem 
pasākuma apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties arī pašiem 
kādā stāstu veidošanas aktivitātē.

Lai ērtāka stāstu klausīšanās līdzi var ņemt spilvenu uz 
kura piesēst. Ieeja bez maksas.

Inta Puriņa, Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Pasākuma “Poētiskā kafejnīca” laikā – Dace Judina, 
Arturs Nīmanis un Ginters Cepurītis. Foto: Inta Puriņa
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

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

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

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

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Taking groups out of 
doors – vedam grupas 

ārpus telpām
No 14.oktobra līdz 19.oktobrim Erasmus+ projekta 

ietvaros Portugālē notika brīvdabas apmācību kurss 6 
dienu garumā ar noderīgiem un vērtīgiem praktiskajiem 
padomiem turpmākajam darbam. Šajā piedzīvojumā devos 
arī es – Daiga Amane no Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādes, cerot atsvaidzināt zināšanas par vienkāršām 
spēlēm un aktivitātēm svaigā gaisā kopā ar bērniem.

Lielākā daļa spēļu un aktivitāšu ietvēra minimālas  
materiālās prasības ar ļoti vienkāršiem noteikumiem, kas
saprotami visiem. Mēs apguvām prasmes paši vadīt grupas
brīvā dabā ar citiem kolēģiem no Eiropas. Mums bija 
jāparedz un jāapzinās riski un šķēršļi, mācoties ārpus 
telpām. Paši izstrādājām aktivitātes plānu grupās, kas bija 
jānovada citiem grupas biedriem. Galvenās metodes šajā 
nedēļā bija – praktiskās apmācības, ļoti liels sadarbības 
darbs, mācīšanās darot, lekcijas un praktiskās nodarbības. 
Nedēļas mācības paliks atmiņā ar pozitīvu atmosfēru, 
domu apmaiņu ar citu valstu kolēģiem un sarunas angļu 
valodā.

Teksts un foto: Daiga Amane,
Pirmsskolas skolotāja

Skolotāju diena 
Priekuļu Kultūras namā

Priekuļu novada Kultūras namā 9. oktobra vakarā tika 
svinēta Skolotāju diena, kas šogad noritēja zem motīva 
“Dārgumus meklējot”. Tā tradicionāli aizsākās ar izglī-
tības jomas darbinieku godināšanu.

Priekuļu novada izglītības saimei šogad piepulcējās 22 
jauni pedagogi. Starp tiem arī divi jauni iestāžu vadītāji 
– Vidzemes tehnoloģiju un dizaina tehnikuma vadītājs 
Artūrs Sņegovičs un Cēsu mākslas skolas direktore Kristīne 
Lāriņa.

Par īpašiem sasniegumiem sumināja Daci Purmali, 
Elgu Arāju, Birutu Zaķi, Jeļenu Selivanovu, Ilzi Kukori, 
Ivetu Vasmusi, Gitu Ušķāni Brenzi, Birutu Kreijeri Kre-
icbergu, Daci Lezdiņu, Inesi Ziediņu, Dainu Kahovsku, 
Solvitu Veitmani, Agitu Penezi, Ingrīdu Zazīti, Irēnu 
Pacēviču, Daigu Amani, Sanitu Bērziņu, Ilzi Skrastiņu, 
Imantu Skrastiņu, Ināru Dumbri.

Tika sumināti arī tie darbinieki, kas izglītības jomā 
nostrādājuši 30 gadus – Ineta Kunga, Ilga Eglīte, Nazika 
Bumbiere, Dzintra Aleksējeva, Dagnija Pūce, Rudīte 
Prauliņa, 40 gadus – Ruta Stodoļņika, Zinta Medne, 
Sarmīte Ermansone, 45 gadus – Lūcija Bruģe, Gunta 
Meļķe, Elija Latko.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
pateicās par ieguldīto darbu un iedrošināja pedagogus 
jauniem izaicinājumiem. Pozitīvu un emocionālu baudī-
jumu skolotāju dienas noslēgumā sagādāja Latvijas kultūras
dārgumi – komponists Jānis Lūsēns un Zigfrīds Muktu-
pāvels. Inga Cipe,
Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas vadītāja

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone 
sveic ilggadējo pedagogu Lūciju Bruģi.

Foto: Ilze Kārkliņa

Stāsts par kukaiņiem uzvar konkursā
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” 

pagājušajā mācību gadā darbojās vairākos eTwinning pro-
jektos. Pūcītes skoliņas grupā realizētais projekts “Stories
about Minibeasts” tika iesniegts konkursam “Nacionālā   
eTwinning balva 2019”.

Projektā strādājām kopā ar Erasmus+ projekta part-
neriem – bērnudārziem no Dīpenbīkas Beļģijā un Zagrebas 
Horvātijā. Projekta mērķis bija izzināt tuvāko apkārtni, 
pētīt kukaiņu un sīko radību pasauli. Bērni mācījās veidot
stāstus par kukaiņu dzīvi, risināt dažādas problēmsituācijas,  
dot padomus un pieņemt lēmumus. No daudzveidīgajiem 
materiāliem tika izveidoti kukaiņu tēli un dekorācijas. 
Bērni kopā ar skolotājiem, izmantojot dažādus IKT rīkus, 
atveidoja stāstus animācijas filmās. Projekta izskaņā 
audzēkņi darbojās ar Beebot robotu, izveidoja galda spēli,
apguva programmēšanas pamatus un stāstu kodēšanu. 
Noslēgumā starp partnerskolām tika organizēta Skype  
konference. Sadarbojoties bērnudārziem, tika radītas 3 
stopkadru animācijas filmas.

Šogad konkursa “Nacionālā eTwinning balva 2019”  
finālā iekļuva 1 nacionāla mēroga un 5 starptautiskie 
skolu sadarbības projekti, kas pārstāv dažādus mācību 
priekšmetus un skolēnu vecuma grupas. Konkursā vērtēja 
ne tikai to, kā projekts integrēts mācību saturā, bet arī, cik 
daudz skolēnu iesaistīti projekta plānošanā, kā notikusi 
komunikācija un sadarbība ar citiem projekta partneriem, 
kā projektā jēgpilni izmantotas informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas, cik veiksmīgi sasniegts plānotais 
rezultāts. Starp veiksmīgākajiem bija arī mūsu projekts. 
Pieci bērni – mūsu iestādes absolventi no Pūcītes skoliņas
grupas – kopā ar skolotājām no Mežmaliņas piedalījās 
konferencē Rīgā, kur prezentēja paveikto darbu gan uz 
ekrāna, gan aktīvā veidā, iesaistot skatītājus. Projekta 
Talismans kaķis Muris skolotājas Ilzes Kizānes balsī stāstīja 
stāstu, bērni darbojās ar kukaiņu tēliem, iesaistot skatītājus
dažādu skaņu un darbību atdarināšanā. Ikreiz, kad stāstā 
tika pieminēta skudra, skatītāji teica: tip, tap, ar pirkstiem 
atdarot skudras antenas Kad tika pieminēta muša, skatītāji 
atdarināja mušas skaņas, kad sienāzis – skatītāji lēkāja. 
Konferences otrajā daļā bērni devās uz Rīgas Ilūziju 
muzeju, bet skolotājiem bija iespēja piedalīties ASV 
izglītības pārstāvju (Nady Persons & Porscha Williams) 
lekcijā, uzzināt viņu pieredzi iekļaujošas vides veidošanā 
un skolotāja lomas mainīšanā klasē.

Konferences noslēgumā tika apbalvoti visi projekti, 
arī katrs dalībnieks saņēma nelielas dāvaniņas. No katra 
finālā pieteiktā projekta vienam projektā iesaistītajam 
skolotājam (starptautisko projektu kategorija) un 2 projekta
partneriem (nacionālo projektu kategorija) tika piešķirts 
eTwinning apbalvojums – apmaksāta dalība eTwinning 
ikgadējā Eiropas konferencē no 24.līdz 26.oktobrim 
Kannās, Francijā, kur piedalīsies vairāk nekā 500 eTwinning 
skolotāju no visas Eiropas. Oktobra mēnesī katru fināla 
projekta skolu apciemos “Aspired”, lai skolēniem novadītu
aizraujošas tehniski radošās darbnīcas.

Konferences izskaņā tika nosaukti galveno balvu  
ieguvēji. Nacionālo eTwinning balvu 2019 starptautisko 
projektu kategorijā ieguva mūsu projekts “Stories about 
Minibeasts”. Nacionālo eTwinning balvu 2019 nacionālo
projektu kategorijā ieguva Riebiņu vidusskolas projekts  

“Rokasgrāmata skolotājiem, skolēniem un sliņķiem par 
siltumu”, kas īstenots kopā ar Kr.Valdemāra Ainažu pa-
matskolu. Skatītāju balvu ieguva Rīgas Teikas vidusskolas 
projekts “Perfekt zusammen lernen”.

No Rīgas atgriezāmies priecīgi un gandarīti par to, 
ka mūsu darbs tika atzinīgi novērtēts. Turēsim īkšķus, lai 
Kukainīšu stāsts tiek pamanīts arī Eiropas konkursā!

Mūsu projekta mājas lapa:
https://twinspace.etwinning.net/75767/home
Vairāk informācijas par pasākumu un finālistiem:  

www.etwinning.lv
Projekta vadītāja Kristīna Bernāne

Liepas PII “Saulīte” saņem dāvanu
Tāda savāda silta migla 

Caur sirdi un domām kāpj 
un mīļus, sirsnīgus vārdus gribas sacīt:

“Paldies! Paldies! Paldies!”

2019.g. 23. oktobrī  bērnu rotaļlaukuma mājiņu 
dāvanā no Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina teh-
nikuma, ar Agra Šopa starpniecību, saņēma Liepas 
pirmsskolas izglītības iestādes” Saulīte” bērni.

Rotaļlaukuma mājiņu izgatavoja un mūsu rotaļ-
laukumā uzstādīja Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina
tehnikuma 4. kursa studenti Zigmunds Eglītis un 
Rihards Armvelds.

Visu bērnu vārdā sakām PALDIES!

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” vadītāja Elija Latko

Skolotāja Ilze Kizāne un bērni 
atbild uz jautājumiem projekta prezentācijā

Foto: no vietnes https://etwinning.lv/labakie-etwinning-
skolu-sadarbibas-projekti-priekulos-ainazos-un-riebinos/

Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma audzēkņi kopā ar 
PII “Saulīte” bērniem. FOTO: no Liepas PII “Saulīte” arhīva

Projekta komanda pēc galvenās balvas saņemšanas.
No kreisās uz labo: Adriāna Karpova, 

skolotāja Ilze Kizāne, Anna Melbārde, Magdalēna 
Anna Vecgaile, Kendija Moroza, Jānis Artūrs Lingarts, 

projekta vadītāja Kristīna Bernāne
Foto: Liene Pastuhova


