
“Jumis ir zemes un tās auglības simbols, dzīvības 
sākums. Jumim viss padodas dubulti, jo tā ir dvīņu zīme.
Jumis – tas nozīmē pāris vai divi kopā”.

25 gadus Priekuļu novada vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Jumis”, godam nesot stiprās latviešu zīmes 
nosaukumu, izdejo dzīvi. Un tieši tādi viņi vēlējās saviem 
uzticamajiem skatītājiem parādīt sevi jubilejas koncertā. 
Dejot ar dubultu degsmi, dejot, lai skatītājs jūt, ka dejošana
ir kolektīva dalībnieku sirdslieta, dejot ar mīlestību pret 
kolektīvu, pret dejas partneri, pret latviešu tautas deju.

Pieaicinot savus ilggadējos draugu kolektīvus, skaistā, 
sniegiem bagātā janvāra vakarā, Jumis izdejoja koncertu
ar tik spītīgu nosaukumu “...un Tieši tāpēc…”. Kā izaici-
nājums, kā liderīga koķetēšana, kā pozitīvs smaids pār 
dzīves grūtumiem. Koncertā tika izdejotas gan tās cēlās un 
nopietnās, gan straujās raksturdejas. Un nekad līdz galam 
nav rasta atbilde, kuras dejas tad Jumim patīk labāk, kuras 
vairāk piestāv. To kolektīvs atstāj skatītāju vērtējumā.

Kā katram kolektīvam, arī Jumim ir savi mīļākie 
horeogrāfi, kuru dejas īpaši tuvas, un to apguve notiek ar 
īpašu azartu. Bet kā jau kolektīvs, kas piedalījies visos 
Dziesmu un Deju svētkos, kopš pastāvēšanas brīža, vien-
mēr rūpīgi un ar augstu atbildības sajūtu ir apguvis deju 
svētku koncerta repertuāru, lai izdejotu horeogrāfa izloloto
deju pēc iespējas precīzāk. Tā kā dejošana ir ne vien vaļas-
prieks, bet arī smags darbs, viena no labākām motivācijām  
ir sacensība un gūtais rezultāts. “Jumim” vienmēr ir bijis 
svarīgi, kāds ir dejas snieguma novērtējums. Bez ikgadējām
deju kolektīvu skatēm, “Jumis” ik gadu piedalās Latvijas
vidējās paaudzes deju kolektīvu konkursā “Salaspils 
Kauss”, kas pulcē kolektīvus uz nopietnu savas varēšanas 
parādīšanu. “Jumis” ne tikai lepojas ar to, ka klāt ir bijis 

pie tradīcijām bagātā deju konkursa šūpuļa 1994.gadā, bet 
ir arī vairākkārtējs šī kausa ieguvējs.

“Jumis”, tas ir kolektīvs, kur satiekas kopā tik dažādi  
raksturi un vecumi, kur jāmāk pielāgoties ne tikai deju 
solī, bet arī sportazāles madraču hotelī dejusvētkos. “Jumis”, 
tie ir kopīgie pirmdienu un trešdienu vakari, kad tiek lieti 
sviedri mēģinājumā, un tie ir koncerti gan pašmājās, gan 
daudzviet Latvijā. Tie ir ārzemju braucieni, kad uzvelkot
latviešu tautastērpu, ir īpaša lepnuma sajūta par savu pie-
derību. “Jumis” tie ir kopīgi prieki par sasniegto un smagas 
nopūtas par neveiksmēm. “Jumis”, tas ir kolektīvs, kur 
viens uz otru paļaujas, uzticās, un zina, ka kopīgi vienmēr 
tiks rasts risinājums visdažādākās situācijās. “Jumis” tā ir 
kopīga mīlestība uz deju.

Jubilejas koncerts ir izdejots, bet nekas neapstājas. 
Priekšā ikgadējā deju skate, deju konkurss “Salaspils kauss”,
draugu kolektīvu koncerti un ikdienas mēģinājumi. Bet 
varbūt tieši Tu vēlies būt daļa no šī piedzīvojumiem bagātā 
ritējuma? Pievienojies!

Paldies esošajiem dalībniekiem par izturību, enerģiju 
un prieku, ko viens otram sniedzam!

Paldies bijušajiem Juma dejotājiem, ka atnācāt uz 
svētkiem un bijāt kopā! Paldies draugu kolektīviem, ka 
kuplinājāt mūsu jubilejas koncertu! Īpašs paldies Virpulim 
un Zelta Virpulim! Jūsu klātbūtne ir it kā pati par sevi 
saprotama, bet Jumim noteikti tā ir svarīga, jo raugoties uz
jauno dejojošo paaudzi, saglabājas labā sajūta, ka latviešu 
dejas kultūra neizzudīs un, deju kolektīviem tik svarīgā 
pēctecība un paaudžu maiņa, neizpaliks. Paldies, kolektīva 
vadītāj, Uldi Blīgzna, ka esi uzticīgs Jumim!

VPDK “Jumis” Priekuļos

25 gadi dejā zem JUMJA zīmes
Jauns gads un jauns sākums ir klāt, sapņi debesīs uzzied. 

Tam visam klāt arī vērtību mērs par darbiem, kas paveikti, 
ieceres turpmākajam. Arī Priekuļu novada Dzimtsarakstu 
nodaļā apkopots 2018.gada veikums. Kā tad gads aizvadīts, 
cik daudz satraucošu jauku notikumu bijis, reģistrējot 
laulības un bērnu dzimšanas faktus, cik padomu dots un 
priekšlikumu uzklausīts, cik atbalsta sniegts līdzcilvēkiem, 
reģistrējot miršanas gadījumus.

Aizvadītajā gadā novada Dzimtsarakstu nodaļā reģis-
trēta 51 bērniņa dzimšana. No tiem 28 bijuši zēni, 23 – 
meitenes. 19 bērniņi bijuši pirmdzimtie, 13 – otrie bērni, 
12 ģimenes sagaidījušas trešo bērniņu, bet 7 ģimenes savu 
sirds siltumu dāvās četriem un vairāk bērniņiem. Vecāki 
saviem bērniem likuši labskanīgus un pārsvarā latviskus 
vārdus: Jēkabs, Dāvis, Ernests, ir arī Jānis, Anna, Elizabete, 
Elīna. Populārākie bijuši Renārs un Kristaps, piešādiem 
vārdiem tikuši pa trim puišiem. Meitenēm populārākie 
vārdi – Lote un Elizabete – likti divos gadījumos.

Latvijas simtgadē uzsākām jaunu tradīciju – dāvināt 
novada jaundzimušajiem bērniņiem sudraba karotīti ar 
novada ģerboņa attēlu un iegravētu bērniņa vārdu, lai šī 
dāvaniņa simbolizētu mazā cilvēka piederību savam – 
Priekuļu novadam.

Tradicionāli kāzām bagātāki bija jūlijs un augusts, bet  
kopā gadā tika reģistrētas 65 laulības. Tā kā vasara bija 
gara un silta, vairāki pāri izvēlējās savu laulību reģistrēt 
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, taču atkal un atkal 
gribu atgādināt, ka šādos gadījumos jābūt gataviem mūsu 
Latvijas laikapstākļiem. Trim pāriem lietus izjauca balto, 
romantisko mirkli, jo nācās pārtraukt ceremoniju. Protams, 
gribas ticēt, ka tas netraucēs jaunā pāra laimi un kopdzīvi. 
Taču dzīve ir dzīve un mēs – cilvēki – tik dažādi, reizēm  
saskaņa un līdz arto mīlestība pāru starpā zūd.

Aizvadītajā gadā nācies veikt 14 atzīmes reģistros par 
laulības šķiršanu. Nodaļā izveidoti arī 65 miršanas reģistri.

Apkopojot ziņas par novada iedzīvotājiem, priecē fakts, 
ka pēc vairākiem gadiem mūsu novada iedzīvotāju skaits 
ir nedaudz pieaudzis. Gada sākumā novadā deklarēti 8423 
iedzīvotāji, attiecīgi 2018.gada sākumā – 8360 un 2017.
gada sākumā – 8553. Tā kā novada infrastruktūra un iedzī-
votāju dzīves kvalitāte ar katru gadu tiek uzlabota, tad 
cerams, ka Priekuļu novadu par savām mājām izraudzīsies  
aizvien vairāk cilvēku.

Uzsākot šo gadu, novēlu visiem to dzīvot no sirds, 
atcerēties, ka mēs viens otram esam doti tikai uz laiku. 
Sargiet, mīliet, cieniet viens otru! Lai bērni dzimst! Lai 
mājās valda miers, mīlestība un pārticība! Lai vēlmes 
piepildās!

Īrisa Uldriķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Ripo laika rats

VPDK “Jumis” godam nes stiprās latviešu zīmes nosaukumu. Foto: Normunds Kažoks

Paveiktais 2018.gadā Priekuļu novadā
Priekuļu novada pašvaldībā aizvadīts darbīgs gads. 

Arī 2018. gadā turpinājās aktīvs darbs pie investīciju pie-
saistes un projektu īstenošanas.

Priekuļu pagastā
Satiksmes uzlabošanai tika veikta asfaltseguma nomaiņa 

Selekcijas ielai posmā no Priekuļu kultūras nama līdz 
Brūnīšiem.

Līdz ar Cēsu prospekta rekonstrukciju, iedzīvotāju 
ērtībām un drošībai izbūvēts gājēju veloceliņa apgais-
mojums gar autoceļu P30 no Cēsīm līdz Priekuļiem. Pēc 
iepriekš minētās ielas rekonstrukcijas, tika pārbūvēts arī 
gājēju celiņš gar Cēsu prospektu un uzstādīti jauni apgai-
smes ķermeņi, nomainot vecos pret energoefektīvākiem.

ES projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve, 2.kārta” ietvaros, 2018.gadā tika uzsākti pār-
būves darbi un 2019.gadā tie turpināsies Priekuļu pagastā
ceļa posmā B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 
2.10 km.

Gada nogalē tika pabeigts ES projekts “Bērnu un 
jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā, kura 
ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar mulčas segumu
un uzstādītas sešas rotaļu ierīces.

2018.gadā tika Īstenoti vairāki “Cēsu rajona lauku 
partnerības” izsludināto atklāto konkursu apstiprinātie 
projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
apakšpasākumā “Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Vasaras otrā pusē Priekuļu novadā tika uzstādīti trīs 
četrpusējie afišu stabi un viens vienpusējs afišu stabs, kā 
arī labiekārtotas to novietošanas vietas. Afišu stabu 
slēdzamajā daļā tiek ievietoti pašvaldības plakāti un 
afišas, bet atvērtā daļa paredzēta iedzīvotāju sludinājumu 
izvietošanai. Tie ir izvietoti Priekuļos, Cēsu prospektā 44B 
un Selekcijas ielā 6A, Liepā un Veselavā. Afišu stabi uzstādīti 

projekta “Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu novada teritorijā, 
pakalpojuma pieejamības uzlabošanai” ietvaros.

Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu tika uz-
sākta projekta “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” 
īstenošana. Velostatīvus plānots uzstādīt: Priekuļos (Saules 
parks, Kultūras nams, Sabiedriskais centrs, Sporta birzīte), 
Liepā (Lielā Ellīte, Kultūras nams, Veidenbauma muzejs, 
Biblioteka), Mārsnēnos (Tautas nams), Veselavā (Veselavas
muiža).

Sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizē-
šanai novadā ar Lauku atbalsta dienesta atbalsta programmas
finansējumu, 2018.gadā turpinājās Sporta birzītes iekārtošana.

Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu īstenots 
projekts “Teritorijas labiekārtošana “Sporta birzītē” 
Priekuļos, kura ietvaros tika uzstādīti 16 soliņi, iegādātas 
13 atkritumu urnas, izbūvēts koka nožogojumu 238.3 m 
garumā, nožogojot bērnu rotaļu laukumu no ielām.

Turpinājums 4.lpp



Nolemts:
• veikt izmaiņas Stipendiju piešķiršanas kārtībā Priekuļu 
vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem;
• apstiprināt kanalizācijas – asenizācijas automašīnas 
IVECO EURO Cargo 100E18 ar mucas tilpumu 3,8 kubik-
metri maksu par vienu sūkšanas reizi 17,00 EUR bez PVN, 
automašīnas viena kilometra izmaksas 2,75 EUR bez 
PVN;
• atteikt slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu L.K. par 
dzīvojamo telpu;
• pagarināt nomas līgumu termiņu par zemes vienības 
“Vecģērdēni”, Liepas pagastā, un zemes vienības “Mazroči”,
Liepas pagastā iznomāšanu;
• Apstiprināt precizētos kadastra datus (forma F11) nekus-
tamajam īpašumam “Raiņa iela 7”, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā;
• 4 personām anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
• atdalīt no nekustamā īpašuma Veselavas pagastā neap-
būvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4294 004 
0052 un piešķirt jaunu nosaukumu “Iesali”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads;
• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei diviem ne-
kustamajiem īpašumiem Veselavas pagastā un vienam 
īpašumam Priekuļu pagastā.
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Liepas pagastā, sadalot tp divās daļās un izvei-
dojot divus jaunus nekustamos īpašumus;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Mārsnēnu pagastā, sadalot to trīs daļās un izvei-
dojot divus jaunus nekustamos īpašumus;
• pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņu 
par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, 
Liepas pagastā, lietošanu noliktavas vajadzībām, nepārtikas 
preču glabāšanai;
• piedalīties Interreg Europe programmas projektā Cult-
CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to 
Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. – Kultūras 
un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā 
tūrismā);
• Atteikt reģistrēt četras personu Priekuļu novada pašval-
dības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā;
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības Palī-
dzības reģistrā;
• No 01.01.2019. līdz 30.04.2019. aprēķināt daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu  novadā dzīvokļu īpašniekiem avansa iemaksas 
uzkrājumu konkrētam mērķim – ēkas jumta nomaiņai, 
EUR 0.30 (bez PVN) par vienu apsaimniekojamās platības 
m2 mēnesī. No 01.05.2019. līdz 30.09.2019. Rūpnīcas 
ielas 23 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš-
niekiem veikt avansa iemaksas uzkrājuma remonta fondā 
konkrētam mērķim – ēkas jumta nomaiņai, EUR 0,55 (bez 
PVN) par vienu apsaimniekojamās platības m2 mēnesī.
• slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līguma ar SIA 
“EDLINK” par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5,
Liepā, Liepas pag. elektronisko sakaru pakalpojumu no-
drošināšanai nepieciešamās aparatūras un iekārtu izvieto-
šanas vajadzībām.
• Pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0081, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0082, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0083 iznomāšanu no 
2019.gada 01.janvāra.
• rīkot atkārtotu nomas tiesību izsoli īpašuma daļai 
Mērsnēnu pagasta “Gaismās”, samazinot nomas maksu par
20%, nosakot tās sākumcenu EUR 320,00 mēnesī bez 
PVN.
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra Nr.4260 003 0190 Liepas pagastā, iznomāšanu.
• grozīt Priekuļu novada domes 2018.gada 25.oktobra 
lēmuma (p.40, protok. Nr.11) 2.punktā, to izsakot šādā 
redakcijā: “Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu
par dzīvokļa izīrēšanu uz sešiem mēnešiem”.
• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par divistabu dzīvokļa 
izīrēšanu uz darba attiecību laiku;
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 005 0135, īpašumā ar nosau-
kumu “Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iz-
nomāšanu.
• nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu Nr.48, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas 
pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 19.

• izveidot Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību –
pašvaldības policijas vecākais inspektors;
• izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• ar 2019.gada 1.janvāri veikt izmaiņas Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā (apstiprināts 
26.01.2017. domes sēdē (protokols Nr.1, p.28.ar grozī-
jumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 
29.06.2017.sēdē, protokols Nr.8, p.10, 23.11.2017. sēdē, 
protokols Nr.13, p.55 un 25.10.2018. sēdē, protokols 
Nr.11, p.7));
• Ar 2019.gada 1.janvāri noteikt šādu sniega tīrīšanas 
pakalpojuma maksu Priekuļu novadā, bez pievienotās 
vērtības nodokļa: 

1.1. automašīna Iveco Magirus
1) EUR 80.11 par vienu stundu vai
2) EUR 6.83 par vienu kilometru;

1.2. greiders CGKobelco PY185A
1) EUR 36.97 par vienu stundu vai
2) EUR 13.05 par vienu kilometru;

1.3. greiders DZ99A
1) EUR 26.02 par vienu stundu vai
2) EUR 8.38  par vienu kilometru;

1.4. traktors Belarus 320.4
1) EUR 13.64 par vienu stundu vai
2) EUR 6.64 par vienu kilometru;

1.5. traktors Belarus 920.3
1) EUR 17.07 vienu stundu vai
2) EUR 9.69 par vienu kilometru;

1.6. traktors MTZ 82
1) EUR 16.93  par vienu stundu vai
2) EUR 8.80 par vienu kilometru;

1.7. traktors VALTRA N101C
1) EUR 26.01 par vienu stundu vai
2) EUR 10.50 par vienu kilometru;

Sniega tīrīšanas pakalpojumi tiek sniegti Priekuļu novada 
teritorijas pievedceļu pie mājām sniega tīrīšanai.
• Atbilstoši projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātā
Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā 
2017.-2020. gadam paredzētajam, nodrošināt: 

o Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumu izveidošanu pašvaldībai 
piederošajā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā. Iznākuma rezultatīvais rādī-
tājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem
aktiem – 15 vietas dienas aprūpes centrā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem;

o Specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumu izveidošanu pašvaldībai 
piederošajā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā. Iznākuma rezultatīvais rādī-
tājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem 
aktiem – 10 vietas specializētajās darbnīcās pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 
Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
otrajā projekta iesniegumu atlases kārtā.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ar snieguma rezervi 
263 325.00 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti divdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā, ko sastāda:

o Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ar 
snieguma rezervi 208 920.65 EUR (divi simti astoņi 
tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro un 65 centi);

o Valsts budžeta dotācija sastāda 9 874.69 EUR (deviņi 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri eiro un 69 centi) 
un Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums 44 
529.66 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti div-
desmit deviņi eiro un 66 centi);

Priekuļu novada pašvaldības nepieciešamo līdzfinansējumu 
un priekšfinansējumu projekta ieviešanai nodrošināt no 
Priekuļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu 
“Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īsteno-
šanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme 
iekļauj” ietvaros” (protokols Nr. 1, 5. punkts) un 2018. gada 
26. aprīļa lēmumu “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu” (protokols Nr. 5, 8. punkts).
• Apstiprināt Priekuļu vidusskolas telpas Nr.206A nomas
maksu EUR 3.00 (trīs euro un 00 centi) mēnesī ar pie-
vienotās vērtības nodokli.
• Piešķirt katram Priekuļu novada amatierkolektīvam 
2018./ 2019. gada sezonai līdzfinansējumu kolektīvu dar-
bības nodrošināšanai, nosakot to EUR 20.00 apmērā par 
katru reģistrēto kolektīva dalībnieku uz sezonas sākumu.
• Pagarināt nomas līgumu organizācijas “Latvijas kaulu, 
locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai,
uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
• Apstiprināt 2018.gada 12.decembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Opel 
Omega Caravan ar valsts Nr. EZ567, atsavināšanu par 
viņa nosolīto cenu EUR 330,00;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pretkorupcijas 
stratēģijas plānu 2019. gadam;
• Nodot SIA “CDzP” pārvaldīšanā sekojošas daudzdzī-
vokļu mājas:

o “Knēžas”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.
o “Saulrieti”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads.
o Maija iela 4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 6, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 8, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 10, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 15, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 12, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.

• Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “CDzP” par pašvaldības 
apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu uz termiņu no 2019.
gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
• Pagarināt nomas līguma termiņu par neapdzīvojamo 
telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, lietošanu 
autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai – pārtikas un 
pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vaja-
dzībām, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.  
• Apstiprināt 2018.gada 5.decembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma – Maija iela 1-1, 
Liepā, Liepas pagastā, par nosolīto cenu EUR 4235,00.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 31. janv‚ris, 2019

Priekuļu novada domes sēdes apskats /27.12.2018./

Priekuļu novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar 
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Gaismas”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, daļu, kas sastāv no bijušās 
skolas ēkas un diviem zemes gabaliem – 0,28 ha un 
0,94 ha platībā.

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

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai
29478587 (izpilddirektora vietnieks R.Saļmo).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 13.februārim 
plkst.9.00.

Izsole notiks 2019.gada 13.februāra plkst.9.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības nosacītā izsoles sākummaksa tiek 
noteikta EUR 320,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
mēnesī.

Nodrošinājums EUR 32,00 (trīsdesmit divi euro, 
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV07UNLA
0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.
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Priekuļu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Imberteh” par dzīvojamās ēkas daļas nojaukšanu Maija 
ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. Darbus 
paredzēts veikt līdz 2019. gada 28.jūnijam.

Sakarā ar nojaukšanas darbiem ir paredzams paaugstināts 
troksnis objektā un smagā autotransporta kustība gar dzī-
vojamām mājām. Aicinām vecākus ar bērniem pārrunāt 
drošības jautājumus, izskaidrojot, ka mēģinājumi iekļūt 
aiz nožogotās teritorijas ir bīstami dzīvībai.

Lūdzam ar sapratni izturēties pret paredzamiem dar-
biem, kuru rezultātā ievērojami uzlabosies mūsu ciemata 
vizuālais tēls. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo

Uzsākti Maija ielas 4 
bīstamās daļas 

demontāžas darbi

Informējam, ka pamatojoties uz Priekuļu novada domes
2018. gada 28. jūnija un 2018. gada 27. decembra lēmu-
miem, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu pašvaldībai 
piederošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un mājām, 
kuras pēc privatizācijas pabeigšanas nav nodotas dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku uz savstarpēja 
līguma pilnvarotai personai, no 2019. gada 1. janvāra no-
drošina SIA “CDzP”.

Lūdzam sekot līdzi rēķinos norādītai informācijai 
par maksājumu saņēmēju. Īrniekiem un dzīvokļu 
īpašniekiem, kuriem nav nokārtotas saistības ar Priekuļu 
novada pašvaldību par dzīvokļu īri, apsaimniekošanu un 
komunālajiem maksājumiem, lūdzam maksājumus veikt 
uz Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontu: 

AS SEB Banka
konta Nr.: LV07UNLA0004011130808 
kods: UNLALV2X 
vai 
AS SWEDBANK
konta Nr.: LV98HABA0551019656952 
kods: HABALV22
Ar Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumiem var 

iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā 
Dokumenti, Domes sēžu protokoli.

Neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašniekus un īrniekus 
aicinām vērsties Priekuļu novada valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošana centrā, pagastu pārvaldēs 
vai zvanot par tālruni 20389530 Liepas namu pārvaldes 
vadītājai Ingai Ulmanei.

Jurista palīgs
Mārīte Bērziņa

No 2019.gada 
1.janvāra daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām 
jauns apsaimniekotājs – 

SIA “CDzP”

E.Šīrante prezentē Priekuļu novada pašvaldību 
projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai” 

noslēguma konferencē

Starptautiskā projekta “Partnerība jaunai energoresursu 
pārvaldībai” noslēguma konference Tartu

Projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros, 2018.gada
 decembrī ekspluatācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – 
Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas 
pagasts), kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.

Kopējās pārbūves izmaksas sastāda EUR 44 782.32 (t.sk.
PVN), no kurām būvdarbi sastāda 41 734.50 (t.sk. PVN).
Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem darbi tiks turpināti:
• B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, 

Priekuļu pagasta Priekuļu novadā; 
• A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 

2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;

• B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 
6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.

Būprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs 
SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA 
“Balt Line Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta

Priekuļu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Bērnu
un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” 
Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001, kas tika iesniegts pa-
matojoties uz “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto 
atklāto konkursu projektu apakšpasākumā “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” .

Projekta ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar 
mulčas segumu un uzstādītas sešas rotaļu ierīces: Karuselis 
3-12 gadiem, Mazā šķēršļu taka 3-14 gadiem, Šūpoles 
“ligzda” 6-14 gadiem, Rotaļu komplekss “kaskāde” 6-12 
gadiem, Līdzsvara šūpoles 3-6 gadiem,

Multifitness gym trenažieris 14.... un vairāk gadiem.
Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais 

finansējums sastāda EUR 15 299.99.
Projekta kopējā summa sastāda EUR 23 094.75 (t.sk. 

PVN), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda EUR 21 909.35.
Būvdarbu veicējs SIA “GoPlay”, būvuzraudzības veicējs

SIA “DGP”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu

lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja:Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta 
projekta “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.
18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums 
ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uz-
stādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu 
SIA “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. 
Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 12 972.29 (neie-
skaitot PVN). Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš ir 
2019.gada 15.jūlijs.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais
finansējums sastāda EUR 9 899.81. Velostatīvu uzstādīšanas 
vietas: Priekuļos (Saules parks, Kultūras nams, Sabiedriskais
centrs, Sporta birzīte), Liepā (Lielā Ellīte, Kultūras nams, 
Veidenbauma muzejs, Bibliotēka), Mārsnēnos (Tautas 
nams), Veselavā (Veselavas muiža).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja: Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Uzsākta projekta “Velostatīvu uzstādīšana 
Priekuļu novadā” īstenošana

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



Nolemts:
• veikt izmaiņas Stipendiju piešķiršanas kārtībā Priekuļu 
vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem;
• apstiprināt kanalizācijas – asenizācijas automašīnas 
IVECO EURO Cargo 100E18 ar mucas tilpumu 3,8 kubik-
metri maksu par vienu sūkšanas reizi 17,00 EUR bez PVN, 
automašīnas viena kilometra izmaksas 2,75 EUR bez 
PVN;
• atteikt slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu L.K. par 
dzīvojamo telpu;
• pagarināt nomas līgumu termiņu par zemes vienības 
“Vecģērdēni”, Liepas pagastā, un zemes vienības “Mazroči”,
Liepas pagastā iznomāšanu;
• Apstiprināt precizētos kadastra datus (forma F11) nekus-
tamajam īpašumam “Raiņa iela 7”, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā;
• 4 personām anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu;
• atdalīt no nekustamā īpašuma Veselavas pagastā neap-
būvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4294 004 
0052 un piešķirt jaunu nosaukumu “Iesali”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads;
• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei diviem ne-
kustamajiem īpašumiem Veselavas pagastā un vienam 
īpašumam Priekuļu pagastā.
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Liepas pagastā, sadalot tp divās daļās un izvei-
dojot divus jaunus nekustamos īpašumus;
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Mārsnēnu pagastā, sadalot to trīs daļās un izvei-
dojot divus jaunus nekustamos īpašumus;
• pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līguma termiņu 
par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepā, 
Liepas pagastā, lietošanu noliktavas vajadzībām, nepārtikas 
preču glabāšanai;
• piedalīties Interreg Europe programmas projektā Cult-
CreaTE: Cultural and Creative Industries contribution to 
Cultural and Creative Tourism in Europe (latv. – Kultūras 
un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā 
tūrismā);
• Atteikt reģistrēt četras personu Priekuļu novada pašval-
dības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā;
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības Palī-
dzības reģistrā;
• No 01.01.2019. līdz 30.04.2019. aprēķināt daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu  novadā dzīvokļu īpašniekiem avansa iemaksas 
uzkrājumu konkrētam mērķim – ēkas jumta nomaiņai, 
EUR 0.30 (bez PVN) par vienu apsaimniekojamās platības 
m2 mēnesī. No 01.05.2019. līdz 30.09.2019. Rūpnīcas 
ielas 23 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš-
niekiem veikt avansa iemaksas uzkrājuma remonta fondā 
konkrētam mērķim – ēkas jumta nomaiņai, EUR 0,55 (bez 
PVN) par vienu apsaimniekojamās platības m2 mēnesī.
• slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līguma ar SIA 
“EDLINK” par neapdzīvojamo telpu Pāvila Rozīša ielā 5,
Liepā, Liepas pag. elektronisko sakaru pakalpojumu no-
drošināšanai nepieciešamās aparatūras un iekārtu izvieto-
šanas vajadzībām.
• Pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0081, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0082, zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4264 004 0083 iznomāšanu no 
2019.gada 01.janvāra.
• rīkot atkārtotu nomas tiesību izsoli īpašuma daļai 
Mērsnēnu pagasta “Gaismās”, samazinot nomas maksu par
20%, nosakot tās sākumcenu EUR 320,00 mēnesī bez 
PVN.
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra Nr.4260 003 0190 Liepas pagastā, iznomāšanu.
• grozīt Priekuļu novada domes 2018.gada 25.oktobra 
lēmuma (p.40, protok. Nr.11) 2.punktā, to izsakot šādā 
redakcijā: “Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar personu
par dzīvokļa izīrēšanu uz sešiem mēnešiem”.
• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par divistabu dzīvokļa 
izīrēšanu uz darba attiecību laiku;
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 005 0135, īpašumā ar nosau-
kumu “Atmodas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, iz-
nomāšanu.
• nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu Nr.48, kas atrodas Priekuļu novada, Liepas 
pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 19.

• izveidot Priekuļu novada pašvaldībā amata vienību –
pašvaldības policijas vecākais inspektors;
• izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• ar 2019.gada 1.janvāri veikt izmaiņas Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā (apstiprināts 
26.01.2017. domes sēdē (protokols Nr.1, p.28.ar grozī-
jumiem, kas izdarīti Priekuļu novada pašvaldības domes 
29.06.2017.sēdē, protokols Nr.8, p.10, 23.11.2017. sēdē, 
protokols Nr.13, p.55 un 25.10.2018. sēdē, protokols 
Nr.11, p.7));
• Ar 2019.gada 1.janvāri noteikt šādu sniega tīrīšanas 
pakalpojuma maksu Priekuļu novadā, bez pievienotās 
vērtības nodokļa: 

1.1. automašīna Iveco Magirus
1) EUR 80.11 par vienu stundu vai
2) EUR 6.83 par vienu kilometru;

1.2. greiders CGKobelco PY185A
1) EUR 36.97 par vienu stundu vai
2) EUR 13.05 par vienu kilometru;

1.3. greiders DZ99A
1) EUR 26.02 par vienu stundu vai
2) EUR 8.38  par vienu kilometru;

1.4. traktors Belarus 320.4
1) EUR 13.64 par vienu stundu vai
2) EUR 6.64 par vienu kilometru;

1.5. traktors Belarus 920.3
1) EUR 17.07 vienu stundu vai
2) EUR 9.69 par vienu kilometru;

1.6. traktors MTZ 82
1) EUR 16.93  par vienu stundu vai
2) EUR 8.80 par vienu kilometru;

1.7. traktors VALTRA N101C
1) EUR 26.01 par vienu stundu vai
2) EUR 10.50 par vienu kilometru;

Sniega tīrīšanas pakalpojumi tiek sniegti Priekuļu novada 
teritorijas pievedceļu pie mājām sniega tīrīšanai.
• Atbilstoši projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros izstrādātā
Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā 
2017.-2020. gadam paredzētajam, nodrošināt: 

o Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumu izveidošanu pašvaldībai 
piederošajā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā. Iznākuma rezultatīvais rādī-
tājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem
aktiem – 15 vietas dienas aprūpes centrā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem;

o Specializēto darbnīcu personām ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumu izveidošanu pašvaldībai 
piederošajā ēkā Cēsu prospektā 1, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā. Iznākuma rezultatīvais rādī-
tājs: jauna pakalpojuma izveide atbilstoši normatīvajiem 
aktiem – 10 vietas specializētajās darbnīcās pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalstīt projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu 
Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. “Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 
otrajā projekta iesniegumu atlases kārtā.
Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ar snieguma rezervi 
263 325.00 EUR (divi simti sešdesmit trīs tūkstoši trīs 
simti divdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā, ko sastāda:

o Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ar 
snieguma rezervi 208 920.65 EUR (divi simti astoņi 
tūkstoši deviņi simti divdesmit eiro un 65 centi);

o Valsts budžeta dotācija sastāda 9 874.69 EUR (deviņi 
tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri eiro un 69 centi) 
un Priekuļu novada pašvaldības līdzfinansējums 44 
529.66 EUR (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti div-
desmit deviņi eiro un 66 centi);

Priekuļu novada pašvaldības nepieciešamo līdzfinansējumu 
un priekšfinansējumu projekta ieviešanai nodrošināt no 
Priekuļu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra lēmumu 
“Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īsteno-
šanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Vidzeme 
iekļauj” ietvaros” (protokols Nr. 1, 5. punkts) un 2018. gada 
26. aprīļa lēmumu “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu” (protokols Nr. 5, 8. punkts).
• Apstiprināt Priekuļu vidusskolas telpas Nr.206A nomas
maksu EUR 3.00 (trīs euro un 00 centi) mēnesī ar pie-
vienotās vērtības nodokli.
• Piešķirt katram Priekuļu novada amatierkolektīvam 
2018./ 2019. gada sezonai līdzfinansējumu kolektīvu dar-
bības nodrošināšanai, nosakot to EUR 20.00 apmērā par 
katru reģistrēto kolektīva dalībnieku uz sezonas sākumu.
• Pagarināt nomas līgumu organizācijas “Latvijas kaulu, 
locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Liepas nodaļai,
uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.
• Apstiprināt 2018.gada 12.decembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās kustamās mantas – automašīnas Opel 
Omega Caravan ar valsts Nr. EZ567, atsavināšanu par 
viņa nosolīto cenu EUR 330,00;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pretkorupcijas 
stratēģijas plānu 2019. gadam;
• Nodot SIA “CDzP” pārvaldīšanā sekojošas daudzdzī-
vokļu mājas:

o “Knēžas”, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads.
o “Saulrieti”, Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads.
o Maija iela 4, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 6, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 8, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 10, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 15, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.
o Meldru iela 12, Sarkaņi, Liepas pagasts, Priekuļu novads.

• Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “CDzP” par pašvaldības 
apsaimniekošanā un pārvaldīšanā esošo dzīvojamo māju 
apsaimniekošanu un pārvaldīšanu uz termiņu no 2019.
gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim
• Pagarināt nomas līguma termiņu par neapdzīvojamo 
telpu Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas pagasts, lietošanu 
autoveikala tirdzniecības nodrošināšanai – pārtikas un 
pirmās nepieciešamības nepārtikas preču glabāšanas vaja-
dzībām, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.  
• Apstiprināt 2018.gada 5.decembra notikušās izsoles 
protokolu ar izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošā nekustamā īpašuma – Maija iela 1-1, 
Liepā, Liepas pagastā, par nosolīto cenu EUR 4235,00.
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /27.12.2018./

Priekuļu novada pašvaldība otrajā mutiskajā izsolē ar 
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Gaismas”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, daļu, kas sastāv no bijušās 
skolas ēkas un diviem zemes gabaliem – 0,28 ha un 
0,94 ha platībā.

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

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai
29478587 (izpilddirektora vietnieks R.Saļmo).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 13.februārim 
plkst.9.00.

Izsole notiks 2019.gada 13.februāra plkst.9.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības nosacītā izsoles sākummaksa tiek 
noteikta EUR 320,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa) 
mēnesī.

Nodrošinājums EUR 32,00 (trīsdesmit divi euro, 
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV07UNLA
0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.
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Priekuļu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA 
“Imberteh” par dzīvojamās ēkas daļas nojaukšanu Maija 
ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. Darbus 
paredzēts veikt līdz 2019. gada 28.jūnijam.

Sakarā ar nojaukšanas darbiem ir paredzams paaugstināts 
troksnis objektā un smagā autotransporta kustība gar dzī-
vojamām mājām. Aicinām vecākus ar bērniem pārrunāt 
drošības jautājumus, izskaidrojot, ka mēģinājumi iekļūt 
aiz nožogotās teritorijas ir bīstami dzīvībai.

Lūdzam ar sapratni izturēties pret paredzamiem dar-
biem, kuru rezultātā ievērojami uzlabosies mūsu ciemata 
vizuālais tēls. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo

Uzsākti Maija ielas 4 
bīstamās daļas 

demontāžas darbi

Informējam, ka pamatojoties uz Priekuļu novada domes
2018. gada 28. jūnija un 2018. gada 27. decembra lēmu-
miem, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu pašvaldībai 
piederošām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un mājām, 
kuras pēc privatizācijas pabeigšanas nav nodotas dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku uz savstarpēja 
līguma pilnvarotai personai, no 2019. gada 1. janvāra no-
drošina SIA “CDzP”.

Lūdzam sekot līdzi rēķinos norādītai informācijai 
par maksājumu saņēmēju. Īrniekiem un dzīvokļu 
īpašniekiem, kuriem nav nokārtotas saistības ar Priekuļu 
novada pašvaldību par dzīvokļu īri, apsaimniekošanu un 
komunālajiem maksājumiem, lūdzam maksājumus veikt 
uz Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontu: 

AS SEB Banka
konta Nr.: LV07UNLA0004011130808 
kods: UNLALV2X 
vai 
AS SWEDBANK
konta Nr.: LV98HABA0551019656952 
kods: HABALV22
Ar Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumiem var 

iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā 
Dokumenti, Domes sēžu protokoli.

Neskaidrību gadījumā dzīvokļu īpašniekus un īrniekus 
aicinām vērsties Priekuļu novada valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošana centrā, pagastu pārvaldēs 
vai zvanot par tālruni 20389530 Liepas namu pārvaldes 
vadītājai Ingai Ulmanei.

Jurista palīgs
Mārīte Bērziņa

No 2019.gada 
1.janvāra daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām 
jauns apsaimniekotājs – 

SIA “CDzP”

E.Šīrante prezentē Priekuļu novada pašvaldību 
projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai” 

noslēguma konferencē

Starptautiskā projekta “Partnerība jaunai energoresursu 
pārvaldībai” noslēguma konference Tartu

Projekta Nr.18-09-A00702-000057 ietvaros, 2018.gada
 decembrī ekspluatācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – 
Stirnas – Fēlikss posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas 
pagasts), kurā pārbūves darbus veica SIA “Virāža”.

Kopējās pārbūves izmaksas sastāda EUR 44 782.32 (t.sk.
PVN), no kurām būvdarbi sastāda 41 734.50 (t.sk. PVN).
Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem darbi tiks turpināti:
• B23 Tautas nams - Upītes posmā 1.30 km – 2.10 km, 

Priekuļu pagasta Priekuļu novadā; 
• A12 Auniņi - Penguri posmā 0.00 km – 1.00 km un 

2.00 km – 2.9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;

• B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 
6.00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.

Būprojekta izstrādātājs un Autoruzraudzības veicējs 
SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzības darbu veicējs SIA 
“Balt Line Globe”.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja: 
Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2.kārta

Priekuļu novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Bērnu
un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā” 
Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001, kas tika iesniegts pa-
matojoties uz “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto 
atklāto konkursu projektu apakšpasākumā “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” .

Projekta ietvaros Jāņmuižā ir labiekārtots laukums ar 
mulčas segumu un uzstādītas sešas rotaļu ierīces: Karuselis 
3-12 gadiem, Mazā šķēršļu taka 3-14 gadiem, Šūpoles 
“ligzda” 6-14 gadiem, Rotaļu komplekss “kaskāde” 6-12 
gadiem, Līdzsvara šūpoles 3-6 gadiem,

Multifitness gym trenažieris 14.... un vairāk gadiem.
Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais 

finansējums sastāda EUR 15 299.99.
Projekta kopējā summa sastāda EUR 23 094.75 (t.sk. 

PVN), no kurām būvdarbu izmaksas sastāda EUR 21 909.35.
Būvdarbu veicējs SIA “GoPlay”, būvuzraudzības veicējs

SIA “DGP”.
Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu

lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja:Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Atpūtas laukuma izveide Jāņmuižā

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir uzsākta 
projekta “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” Nr.
18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA) īstenošana.

Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums 
ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgatavošanu un uz-
stādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu 
SIA “Marta saule” izstrādāto tehnisko dokumentāciju. 
Noslēgtā līguma summa sastāda EUR 12 972.29 (neie-
skaitot PVN). Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš ir 
2019.gada 15.jūlijs.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais
finansējums sastāda EUR 9 899.81. Velostatīvu uzstādīšanas 
vietas: Priekuļos (Saules parks, Kultūras nams, Sabiedriskais
centrs, Sporta birzīte), Liepā (Lielā Ellīte, Kultūras nams, 
Veidenbauma muzejs, Bibliotēka), Mārsnēnos (Tautas 
nams), Veselavā (Veselavas muiža).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: https://ec.
europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju sagatavoja: Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Uzsākta projekta “Velostatīvu uzstādīšana 
Priekuļu novadā” īstenošana

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Aktuāli lauksaimniekiem 2019.gadā

Turpinājums no 1.lpp
2018.gada vasaras sezonā notika apgaismojuma sakār-

tošana, apkārtnes labiekārtošanas darbi, izveidots bērnu 
rotaļu laukums ar sertificētām rotaļu un aktivitāšu ierīcēm.

Ar pašvaldības atbalstu tika izbūvēts arī jauns un mūs-
dienīgs basketbola laukums, kurā augusta sākumā tika 
sarīkots pirmais strītbola turnīrs. Priekuļos tika veikti arī 
labiekārtošanas darbi.

“Meža dienas 2018” ietvaros ar Meža attīstības fonda 
finansējuma atbalstu Priekuļu Saules parkā tika iestādīti 
viršaugi, papildinot parka teritoriju ar jaunu objektu – viršu 
dārzu, kas ir bagātīgs papildinājums Priekuļu Saules parka 
teritorijai.

2018.gadā Priekuļu bibliotēkā tika izremontētas vai-
rākas telpas un iekārtota lasītava.

Veselavas pagastā
Vairāku gadu garumā tiek investēti līdzekļi Veselavas 

muižas iekštelpu atjaunošanā.
Arī 2018. gadā tika veikti divu telpu remontdarbi. 

Savukārt Veselavas muižas parkā tika pārbūvēta brīvdabas 
estrādes grīda.

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē tika īstenots 
projekts “Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izveidošana Vese-
lavas pagasta bērnudārza teritorijā”, kas saņēma atbalstu
“Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. Projekta ietvaros tika uzstādītas 8 
dažādas kāpelēšanai paredzētas sertificētas iekārtas, kur 
iespējams trenēt savas pamatkustības: kāpt, iet, skriet, no-
turēt līdzsvaru, velties, līst, rāpot, uzlēkt, nolēkt, dodot 
iespēju pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
interesanti pavadīt laiku dabā, svaigā gaisā.

ES projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve, 2.kārta” ietvaros, 2018.gada decembrī eksplua-
tācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss 
posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts), savukārt 
pārbūves darbi 2019.gadā turpināsies ceļa posmā – B3 
Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 
6.00 km (Veselavas pagasts).

Veselavā, Bērzu ielā 1 tika uzstādīts četrpusējais afišu 
stabs ES projekta “Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu no-
vada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uzlabošanai” 
ietvaros.

Izpilddirektors Fjodors Puņeiko

Liepas pagastā
Aizvadītais gads ir paskrējis vēja spārniem, neskatoties 

uz to, paveikto darbu ir gana daudz.
2018.gadā tika uzsākti siltumtrases pārbūves darbi 

pie Rūpnīcas ielas 7 un Rūpnīcas ielas 9, tādējādi dodot 
iespēju šo māju dzīvokļu īpašniekiem pieslēgties centra-
lizētai apkures sistēmai. Rūpnīcas ielas siltumtrases pār-
būves darbi turpināsies arī 2019.gadā.

Tika atjaunotas kāpnes pie Liepas pamatskolas, kas 
savu laiku jau bija nokalpojušas un kļuvušas bīstamas.

Uzsākts Liepas pagasta bibliotēkas kapitālais remonts,
kas tiks pabeigts jau pavisam drīz.

Veikta ūdensvada pārbūve Lauku ielā, tādējādi no-
drošinot kvalitatīvāku pakalpojumu iedzīvotājiem.

Arī Liepas pagastā, piesaistot Eiropas Savienības fon-
du līdzekļus,  2018.gadā turpinājās darbi pie grants ceļu 
projekta 1.kārtas atsevišķu posmu pārbūves. Ekspluatācijā 
tika nodoti ceļa posmi - A1 Kainaži – Sarkaņi posms 
0.00 km – 0.90 km, 2.00 km – 2.60 km (Liepas pagasts), 
B10 Kalāči – Irbītes posms 2.00 km – 2.60 km (Liepas 
pagasts).

Veikta apgaismes stabu nomaiņa, uzstādīti papildus 
apgaismojuma stabi ciemata teritorijā, tajā skaitā pie 
Liepas pamatskolas gājēju pārējas un nomainītas nitrāta 
spuldzes uz LED spuldzēm lielā daļā pagasta teritorijas.

Pēc iedzīvotāju lūguma labiekārtota autobusu pietur-
vieta pie Liepas pagasta Dzīvokļu komunālās saimniecības 
– uzlikts bruģis, uzstādīta nojume un soliņš. Atjaunots arī 
gājēju celiņš ar grants segumu gar pieminekli un Lielo 
Ellīti.

Ciemata teritorija labiekārtota, papildinot to ar jauniem  
ķieģeļkrāsas soliņiem un atkritumu urnām.

Tagad ik vienam ceļotājam, garāmgājējam vai apmek-
lētājam ir iespēja apstāties Ed.Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” jaunuzceltajā lapenē ar pavarda vietu 
un pakavēties dzejnieka mājās. Lapene ar pavarda vietu
izbūvēta projekta “Saieta vietas izveide ģimenēm drau-
dzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes 
veicināšanā Priekuļu novadā” ietvaros, kas tika apstip-
rināts Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā 
Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu  
atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 
NVO”.

Liepā, Rūpnīcas ielā 4 tika uzstādīts jauns četrpusējs 
afišu un informācijas stabs, kas tiks papildināts ar apgais-
mojumu. Tas uzstādīts projekta “Afišu stabu uzstādīšana 

Priekuļu novada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uz-
labošanai” ietvaros.

Jau pašā gada nogalē uzsākta Maija ielas 4 daudzdzī-
vokļu mājas neapdzīvotā bloka nojaukšanas darbi.

Šeit ir uzskaitīta to apjomīgāko darbu daļa, bet vēl jau 
ir tie darbi un darbiņi, kas paliek nepamanīti.

Lai mums kopā izdodas arī 2019.gadā paveikt lielus 
un mazus darbus.

 Veiksmi vēlot, 
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante

Mārsnēnu pagastā
Aizvadītajā gadā pašvaldība lielāko uzmanību pievērsa  

Mārsnēnu Tautas nama nosiltināšanai. Darbi tika veikti 
saskaņā ar iepriekš izstrādāto projektu, kur, ņemot vērā 
Tautas nama zāles izbūvi no koka, tika pielietota kokam 
saudzīgāka siltināšanas metode. Rezultātā esam ieguvuši 
vizuāli pievilcīgāku ēkas ārējo tēlu. Nosiltinot ēku, iegu-
vums ir ne tikai siltākas telpas, bet arī zemākas apkures 
izmaksas.

Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 2018.
gadā tika pabeigti darbi pie grants ceļu projekta 1.kārtas 
atsevišķu posmu pārbūves un ekspluatācijā tika nodoti 
ceļa posmi - A1 Auniņi – Dzeguzes posms 3.8 km - 5.6 km 
(Mārsnēnu pagasts) un A15 Sīkuļi – Lisa posms 2.00 km 
– 3.40 km (Mārsnēnu pagasts).

ES projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve, 2.kārta” ietvaros, pārbūves darbi 2019.gadā tur-
pināsies ceļa posmā A12 Auniņi – Penguri posmā 0.00 km 
– 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km (Mārsnēnu pagasts).

Kā pēdējais no darbiem Mārsnēnu pagastā bija šautuves  
ēkas nojaukšana pie Mārsnēnu skolas stadiona.

No vairākiem  iedzīvotājiem  esam  saņēmuši  jautājumus  
par turpmāko Mārsnēnu pamatskolas ēkas izmantošanu. 
Informējam, ka pašvaldība atbalsta idejas un ieceres, 
kuras tiek vērstas uz ēkas apdzīvotību un uzņēmējdarbības 
veicināšanu pašvaldībā. Jau pagājušā gada nogalē tika 
izstrādāti izsoles noteikumi uz ēkas nomas tiesībām un 
veikta izsole, bet, diemžēl, uz izsoli nepieteicās neviens 
pretendents. Šī gada janvāra domes sēdē vēlreiz tika pie-
ņemts lēmums par atkārtotu nomas tiesību izsoli.

Izpilddirektora vietnieks R.Saļmo
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Galvenie veicamie uzdevumi:
• Konsultēt klientus par sociālās aprūpes un rehabi-

litācijas pakalpojumiem, asistentu pakalpojumu, kā 
arī par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām 
un kārtību u.c.;

• Nodrošināt klientu vajadzību pēc sociālajiem pa-
kalpojumiem nepieciešamības novērtēšanu sociālās 
aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas un asistentu 
pakalpojumu nepieciešamībai;

• Veikt personu ikdienā veicamo darbību un vides 
novērtējumu;

• Nodrošināt iesniegumu izskatīšanu, apsekošanas 
klientu dzīvesvietā un lēmumu pieņemšanu sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas jautājumos;

• Nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu,
lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedar-
bības, sociālo lomu un aprūpes problēmām;

• Īstenot klienta sociālo aktivizāciju un veicināt 
klienta iesaisti brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, 
izglītojošu, kultūras, veselību veicinošu un dažādu 
citu pasākumu apmeklēšanā;

• Veikt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši darba 
prasībām.

Prasības:
• Darba pieredze sociālā rehabilitētāja vai sociālā ap-

rūpētāja, vai  sociālā darba jomā;
• Atbilstoša izglītība sociālā rehabilitētāja vai sociālā 

aprūpētāja darbā;
•  Spēja organizēt un plānot savu darbu;
•  Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
•  Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• Labas datorlietotāja iemaņas un automašīnas vadī-

šanas prasmes;
•  Labas latviešu un krievu valodas prasmes.

Mēs piedāvājam:
•  Dinamisku un radošu darbu;
•  Nozīmīgu vietu komandā;
•  Mūsdienīgu un attīstošu darba vidi;
•  Iespējas attīstīt profesionālās darba prasmes;
•  Atalgojums EUR 720.00.

Vēlamais darba uzsākšanas laiks: 2019.gada marts.
Līdz 2019.gada 4.februārim Priekuļu novada   
Sociālajam dienestam, Cēsu prospektā 1, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126, jāiesniedz    
vai uz e-pastu: socialais.dienests@priekulunovads.lv
jānosūtašādi dokumenti:

•  Pieteikuma vēstule;
•  Pretendenta CV;
•  Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

Tālrunis uzziņām: 26430112.

Vidzemē skolas sacenšas par 
enerģijas patēriņa samazināšanu

Šī gada janvārī tika dots starts skolu sacensībai 
programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs”. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vai-
rāk nekā 20 skolas no 8 Vidzemes plānošanas reģiona 
pašvaldībāmapņēmušās samazināt savas skolas ener-
ģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot 
regulārus energotaupības pasākumus.

Reizē ar Cēsu Enerģijas dienu šī gada 10. janvārī no-
tika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona tikšanās ar pro-
grammas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” 
dalībniekiem: skolotājiem, skolu darbiniekiem un pašval-
dību speciālistiem. Programmas mērķis ir veicināt racio-
nālu enerģijas patēriņu Vidzemes plānošanas reģiona paš-
valdībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām 
pašvaldībām un iesaistīt skolēnus nelietderīgi tērētas ener-
ģijas samazināšanā. Skolas galvenokārt sacenšas pašas 
ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu 
konkurenci radīs arī skolu tops, kurā tiks izmantoti skolām 
vien zināmi komandu nosaukumi. Uzvarētājs būs zināms 
programmas noslēgumā. Vidzemes plānošanas reģions ir 
noslēdzis vienošanos ar pašvaldībām un skolām par to, ka 
lielākā daļa no izmaksu ietaupījuma tiks izmantota skolas 
vajadzībām.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam skolā 
šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes 
pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes 
novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolas Vaidava, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 
1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts
ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas,

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas
skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Savukārt  
tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā pie-
dalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu
pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvid-
zemes internātpamatskola Dauguļi, Rāmuļu pamatskola, 
Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes 
pamatskola.

Lai motivētu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem 
enerģijas lietotājiem, kā arī lai atbalstītu skolotājus un 
citus skolas darbiniekus, Vidzemes plānošanas reģiona  
ekspertu komandaizstrādā mācību materiālu par deviņām 
tēmām: enerģijas patēriņš ēkās,apkure, elektrība, enerģijas 
veidi, klimata pārmaiņas, apgaismojums, ventilācija, ūdens,

energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. “Mācību
materiāli galvenokārt paredzēti skolēniem pamatskolas 
posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu 
izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku 
mācību procesā izvēlas pats skolotājs. Lielākoties tēmas 
iederas klases stundās, dabaszinībās, fi zikā, sociālajās 
zinībās, taču atsevišķas tēmas var tikt izmantotas bioloģi-
jas, ģeogrāfi jas, mājturības untehnoloģiju un citu mācību   
priekšmetu stundās, kā arī citās skolas aktivitātēs,” skaidro
Ingūna Irbīte, Vidzemes plānošanas reģiona eksperte
mācību materiāla sagatavošanā. Mācību materiāli būs pie-
ejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg 
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada pro-
jekta “Efektīvi fi nanšu instrumenti ēku energoefektivitātes   
paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings)
ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas
atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku 
energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā
Baltijas jūras reģiona teritorijā. 

Vairāk par projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko  
attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, 

baiba.norberte@vidzeme.lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv
Papildu informācija: Aija Rūse, projekta 

“EFFECT4buildings” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,
aija.ruse@vidzeme.lv, mob.t. 26400288

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas 

gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
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Aktuāli lauksaimniekiem 2019.gadā

Turpinājums no 1.lpp
2018.gada vasaras sezonā notika apgaismojuma sakār-

tošana, apkārtnes labiekārtošanas darbi, izveidots bērnu 
rotaļu laukums ar sertificētām rotaļu un aktivitāšu ierīcēm.

Ar pašvaldības atbalstu tika izbūvēts arī jauns un mūs-
dienīgs basketbola laukums, kurā augusta sākumā tika 
sarīkots pirmais strītbola turnīrs. Priekuļos tika veikti arī 
labiekārtošanas darbi.

“Meža dienas 2018” ietvaros ar Meža attīstības fonda 
finansējuma atbalstu Priekuļu Saules parkā tika iestādīti 
viršaugi, papildinot parka teritoriju ar jaunu objektu – viršu 
dārzu, kas ir bagātīgs papildinājums Priekuļu Saules parka 
teritorijai.

2018.gadā Priekuļu bibliotēkā tika izremontētas vai-
rākas telpas un iekārtota lasītava.

Veselavas pagastā
Vairāku gadu garumā tiek investēti līdzekļi Veselavas 

muižas iekštelpu atjaunošanā.
Arī 2018. gadā tika veikti divu telpu remontdarbi. 

Savukārt Veselavas muižas parkā tika pārbūvēta brīvdabas 
estrādes grīda.

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē tika īstenots 
projekts “Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izveidošana Vese-
lavas pagasta bērnudārza teritorijā”, kas saņēma atbalstu
“Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju”. Projekta ietvaros tika uzstādītas 8 
dažādas kāpelēšanai paredzētas sertificētas iekārtas, kur 
iespējams trenēt savas pamatkustības: kāpt, iet, skriet, no-
turēt līdzsvaru, velties, līst, rāpot, uzlēkt, nolēkt, dodot 
iespēju pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem 
interesanti pavadīt laiku dabā, svaigā gaisā.

ES projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve, 2.kārta” ietvaros, 2018.gada decembrī eksplua-
tācijā tika nodots ceļa B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss 
posms 0.50 km – 0.90 km (Veselavas pagasts), savukārt 
pārbūves darbi 2019.gadā turpināsies ceļa posmā – B3 
Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4.60 km – 
6.00 km (Veselavas pagasts).

Veselavā, Bērzu ielā 1 tika uzstādīts četrpusējais afišu 
stabs ES projekta “Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu no-
vada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uzlabošanai” 
ietvaros.

Izpilddirektors Fjodors Puņeiko

Liepas pagastā
Aizvadītais gads ir paskrējis vēja spārniem, neskatoties 

uz to, paveikto darbu ir gana daudz.
2018.gadā tika uzsākti siltumtrases pārbūves darbi 

pie Rūpnīcas ielas 7 un Rūpnīcas ielas 9, tādējādi dodot 
iespēju šo māju dzīvokļu īpašniekiem pieslēgties centra-
lizētai apkures sistēmai. Rūpnīcas ielas siltumtrases pār-
būves darbi turpināsies arī 2019.gadā.

Tika atjaunotas kāpnes pie Liepas pamatskolas, kas 
savu laiku jau bija nokalpojušas un kļuvušas bīstamas.

Uzsākts Liepas pagasta bibliotēkas kapitālais remonts,
kas tiks pabeigts jau pavisam drīz.

Veikta ūdensvada pārbūve Lauku ielā, tādējādi no-
drošinot kvalitatīvāku pakalpojumu iedzīvotājiem.

Arī Liepas pagastā, piesaistot Eiropas Savienības fon-
du līdzekļus,  2018.gadā turpinājās darbi pie grants ceļu 
projekta 1.kārtas atsevišķu posmu pārbūves. Ekspluatācijā 
tika nodoti ceļa posmi - A1 Kainaži – Sarkaņi posms 
0.00 km – 0.90 km, 2.00 km – 2.60 km (Liepas pagasts), 
B10 Kalāči – Irbītes posms 2.00 km – 2.60 km (Liepas 
pagasts).

Veikta apgaismes stabu nomaiņa, uzstādīti papildus 
apgaismojuma stabi ciemata teritorijā, tajā skaitā pie 
Liepas pamatskolas gājēju pārējas un nomainītas nitrāta 
spuldzes uz LED spuldzēm lielā daļā pagasta teritorijas.

Pēc iedzīvotāju lūguma labiekārtota autobusu pietur-
vieta pie Liepas pagasta Dzīvokļu komunālās saimniecības 
– uzlikts bruģis, uzstādīta nojume un soliņš. Atjaunots arī 
gājēju celiņš ar grants segumu gar pieminekli un Lielo 
Ellīti.

Ciemata teritorija labiekārtota, papildinot to ar jauniem  
ķieģeļkrāsas soliņiem un atkritumu urnām.

Tagad ik vienam ceļotājam, garāmgājējam vai apmek-
lētājam ir iespēja apstāties Ed.Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” jaunuzceltajā lapenē ar pavarda vietu 
un pakavēties dzejnieka mājās. Lapene ar pavarda vietu
izbūvēta projekta “Saieta vietas izveide ģimenēm drau-
dzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes 
veicināšanā Priekuļu novadā” ietvaros, kas tika apstip-
rināts Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā 
Latvijas valsts budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu  
atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar 
NVO”.

Liepā, Rūpnīcas ielā 4 tika uzstādīts jauns četrpusējs 
afišu un informācijas stabs, kas tiks papildināts ar apgais-
mojumu. Tas uzstādīts projekta “Afišu stabu uzstādīšana 

Priekuļu novada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uz-
labošanai” ietvaros.

Jau pašā gada nogalē uzsākta Maija ielas 4 daudzdzī-
vokļu mājas neapdzīvotā bloka nojaukšanas darbi.

Šeit ir uzskaitīta to apjomīgāko darbu daļa, bet vēl jau 
ir tie darbi un darbiņi, kas paliek nepamanīti.

Lai mums kopā izdodas arī 2019.gadā paveikt lielus 
un mazus darbus.

 Veiksmi vēlot, 
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante

Mārsnēnu pagastā
Aizvadītajā gadā pašvaldība lielāko uzmanību pievērsa  

Mārsnēnu Tautas nama nosiltināšanai. Darbi tika veikti 
saskaņā ar iepriekš izstrādāto projektu, kur, ņemot vērā 
Tautas nama zāles izbūvi no koka, tika pielietota kokam 
saudzīgāka siltināšanas metode. Rezultātā esam ieguvuši 
vizuāli pievilcīgāku ēkas ārējo tēlu. Nosiltinot ēku, iegu-
vums ir ne tikai siltākas telpas, bet arī zemākas apkures 
izmaksas.

Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 2018.
gadā tika pabeigti darbi pie grants ceļu projekta 1.kārtas 
atsevišķu posmu pārbūves un ekspluatācijā tika nodoti 
ceļa posmi - A1 Auniņi – Dzeguzes posms 3.8 km - 5.6 km 
(Mārsnēnu pagasts) un A15 Sīkuļi – Lisa posms 2.00 km 
– 3.40 km (Mārsnēnu pagasts).

ES projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu 
pārbūve, 2.kārta” ietvaros, pārbūves darbi 2019.gadā tur-
pināsies ceļa posmā A12 Auniņi – Penguri posmā 0.00 km 
– 1.00 km un 2.00 km – 2.9 km (Mārsnēnu pagasts).

Kā pēdējais no darbiem Mārsnēnu pagastā bija šautuves  
ēkas nojaukšana pie Mārsnēnu skolas stadiona.

No vairākiem  iedzīvotājiem  esam  saņēmuši  jautājumus  
par turpmāko Mārsnēnu pamatskolas ēkas izmantošanu. 
Informējam, ka pašvaldība atbalsta idejas un ieceres, 
kuras tiek vērstas uz ēkas apdzīvotību un uzņēmējdarbības 
veicināšanu pašvaldībā. Jau pagājušā gada nogalē tika 
izstrādāti izsoles noteikumi uz ēkas nomas tiesībām un 
veikta izsole, bet, diemžēl, uz izsoli nepieteicās neviens 
pretendents. Šī gada janvāra domes sēdē vēlreiz tika pie-
ņemts lēmums par atkārtotu nomas tiesību izsoli.

Izpilddirektora vietnieks R.Saļmo
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Galvenie veicamie uzdevumi:
• Konsultēt klientus par sociālās aprūpes un rehabi-

litācijas pakalpojumiem, asistentu pakalpojumu, kā 
arī par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām 
un kārtību u.c.;

• Nodrošināt klientu vajadzību pēc sociālajiem pa-
kalpojumiem nepieciešamības novērtēšanu sociālās 
aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas un asistentu 
pakalpojumu nepieciešamībai;

• Veikt personu ikdienā veicamo darbību un vides 
novērtējumu;

• Nodrošināt iesniegumu izskatīšanu, apsekošanas 
klientu dzīvesvietā un lēmumu pieņemšanu sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas jautājumos;

• Nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu,
lai rastu risinājumus savstarpējo attiecību, mijiedar-
bības, sociālo lomu un aprūpes problēmām;

• Īstenot klienta sociālo aktivizāciju un veicināt 
klienta iesaisti brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs, 
izglītojošu, kultūras, veselību veicinošu un dažādu 
citu pasākumu apmeklēšanā;

• Veikt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši darba 
prasībām.

Prasības:
• Darba pieredze sociālā rehabilitētāja vai sociālā ap-

rūpētāja, vai  sociālā darba jomā;
• Atbilstoša izglītība sociālā rehabilitētāja vai sociālā 

aprūpētāja darbā;
•  Spēja organizēt un plānot savu darbu;
•  Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
•  Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• Labas datorlietotāja iemaņas un automašīnas vadī-

šanas prasmes;
•  Labas latviešu un krievu valodas prasmes.

Mēs piedāvājam:
•  Dinamisku un radošu darbu;
•  Nozīmīgu vietu komandā;
•  Mūsdienīgu un attīstošu darba vidi;
•  Iespējas attīstīt profesionālās darba prasmes;
•  Atalgojums EUR 720.00.

Vēlamais darba uzsākšanas laiks: 2019.gada marts.
Līdz 2019.gada 4.februārim Priekuļu novada   
Sociālajam dienestam, Cēsu prospektā 1, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126, jāiesniedz    
vai uz e-pastu: socialais.dienests@priekulunovads.lv
jānosūtašādi dokumenti:

•  Pieteikuma vēstule;
•  Pretendenta CV;
•  Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. 

Tālrunis uzziņām: 26430112.

Vidzemē skolas sacenšas par 
enerģijas patēriņa samazināšanu

Šī gada janvārī tika dots starts skolu sacensībai 
programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs”. No 2019. gada janvāra līdz decembrim vai-
rāk nekā 20 skolas no 8 Vidzemes plānošanas reģiona 
pašvaldībāmapņēmušās samazināt savas skolas ener-
ģijas patēriņu, mainot savus paradumus un ieviešot 
regulārus energotaupības pasākumus.

Reizē ar Cēsu Enerģijas dienu šī gada 10. janvārī no-
tika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona tikšanās ar pro-
grammas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” 
dalībniekiem: skolotājiem, skolu darbiniekiem un pašval-
dību speciālistiem. Programmas mērķis ir veicināt racio-
nālu enerģijas patēriņu Vidzemes plānošanas reģiona paš-
valdībās, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar savām 
pašvaldībām un iesaistīt skolēnus nelietderīgi tērētas ener-
ģijas samazināšanā. Skolas galvenokārt sacenšas pašas 
ar sevi, lai sasniegtu enerģijas ietaupījumu, taču veselīgu 
konkurenci radīs arī skolu tops, kurā tiks izmantoti skolām 
vien zināmi komandu nosaukumi. Uzvarētājs būs zināms 
programmas noslēgumā. Vidzemes plānošanas reģions ir 
noslēdzis vienošanos ar pašvaldībām un skolām par to, ka 
lielākā daļa no izmaksu ietaupījuma tiks izmantota skolas 
vajadzībām.

Siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņam skolā 
šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes 
pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes 
novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolas Vaidava, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 
1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts
ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas,

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas
skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Savukārt  
tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā pie-
dalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu
pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvid-
zemes internātpamatskola Dauguļi, Rāmuļu pamatskola, 
Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes 
pamatskola.

Lai motivētu skolēnus kļūt par zinošiem un atbildīgiem 
enerģijas lietotājiem, kā arī lai atbalstītu skolotājus un 
citus skolas darbiniekus, Vidzemes plānošanas reģiona  
ekspertu komandaizstrādā mācību materiālu par deviņām 
tēmām: enerģijas patēriņš ēkās,apkure, elektrība, enerģijas 
veidi, klimata pārmaiņas, apgaismojums, ventilācija, ūdens,

energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. “Mācību
materiāli galvenokārt paredzēti skolēniem pamatskolas 
posmā, bet tos iespējams adaptēt arī citu vecumposmu 
izglītojamiem. Materiālu izmantošanas vietu un laiku 
mācību procesā izvēlas pats skolotājs. Lielākoties tēmas 
iederas klases stundās, dabaszinībās, fi zikā, sociālajās 
zinībās, taču atsevišķas tēmas var tikt izmantotas bioloģi-
jas, ģeogrāfi jas, mājturības untehnoloģiju un citu mācību   
priekšmetu stundās, kā arī citās skolas aktivitātēs,” skaidro
Ingūna Irbīte, Vidzemes plānošanas reģiona eksperte
mācību materiāla sagatavošanā. Mācību materiāli būs pie-
ejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības 
iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg 
Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gada pro-
jekta “Efektīvi fi nanšu instrumenti ēku energoefektivitātes   
paaugstināšanas pasākumu ieviešanai” (EFFECT4buildings)
ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda un Norvēģijas
atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku 
energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā
Baltijas jūras reģiona teritorijā. 

Vairāk par projektu uzziniet: http://www.vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko  
attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, 

baiba.norberte@vidzeme.lv, mob.t. 28752793, www.vidzeme.lv
Papildu informācija: Aija Rūse, projekta 

“EFFECT4buildings” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā,
aija.ruse@vidzeme.lv, mob.t. 26400288

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas 

gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.februārī
14:30

Bērnu teātra 
pēcpusdiena

“Pigornieku ZIEMAS
svētki”

Liepas skolas skolēnu teātris PIGORNIEKI kopā ar saviem 
teatrālajiem draugiem no Amatas, Raiskuma un Matīšiem 
laipni aicina visus uz teātra pēcpusdienu. Atnāc arī Tu!

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

2.februārī
17:00-21:00

Disko ballīte visa 
vecuma bērniem kopā 

ar Džo

Par mūziku atbild DJ Ričards.
Lai pašiem jautrāk – nāc maskā, jo tad būs pārsteigumi.
Kamēr bērni ballēsies, vecāki aicināti Dzeltenajā zālītē uz 
saviesīgu pasēdēšanu pie tējas vai kafijas tases, un iepazīšanos
ar dažādām galda spēlēm.

Ieeja – pirmsskolēniem 1,00 EUR,
skolas vec. bērniem 2,00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

9.februārī
21:00

Balle Spēlē grupa “Ballīšu orķestris”.
Ieeja: 7,00 EUR

Galdiņu rezervācija pa tālr. 64130227 
vai 28819116 (10 pers): 10,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

9.februārī
22:00

Mīlestības svētki Svinēsim kopā ar grupu “Zemeņu iela”. Vakars pie galdiņiem.
Lūgums ierasties sarkanā vai puķainā tērpā.
Pieteikties pat tālr. 26666983 (Santa).

Ieeja: 5,00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

15.februārī
22:00

Valentīndienas balle
“Zemenes un
Putukrējums”

Spēlēs grupa “Zemeņu iela”.
Darbosies bārs

Ieeja: 7.00  EUR

Veselavas 
muiža

15.februārī
18:00
22:00

Diskotēka Aukstā februāra vidus ir kā radīts, lai sasildītos jestri dejojot. 
Tāpēc DJ Malina iepriecinās ar dažādu laiku un gaumju mūziku,
sākot pat ar 80.gadiem. Plkst.18:00 diskotēka skolēniem, bet 
no plkst.22:00 gaidīsim pieaugušos disko mīļus.

Ieeja: 3,00 EUR (skolēniem 2,00 EUR)

Liepas
kultūras 

nams

16.februārī
18:00

DK “Miķelis”
25 gadu jubilejas kon-

certs
“Sudrabkāzas”

Piedalās deju kolektīvi – “Zeperi” no Līgatnes, “Rūdolfs” no 
Ērgļiem, “Straupe” no Straupes, “Raitais solis” no Cēsīm, 
“Piebaldzēni” no Piebalgas, “Mūri” no Mūrmuižas, “Savieši” 
no Kocēniem. Jautrā piedzīvojumā caur kinofilmām mūs vedīs 
Jānis Gabrāns.

Ieeja: 3,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

17.februārī
15:00

Seno deju koncerts
“Vivat, Štrauss!”

Seno deju grupa “Magnolia” vēlas iepriecināt savus skatītājus 
atkal ar jaunu seno deju programmu. Galanti kungi un graciozas
dāmas aizvedīs skatītājus gadsimtus tālā pagātnē…

Ieeja: 3,00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

23.februārī
17:30

Koncerts
“Puteņu puteņos”

Vokālo ansambļu sadziedāšanās vakars, kurā piedalīsies Liepas 
vokālais ansamblis “Uguntiņa” kā arī gan sieviešu, gan vīru 
ansambļi no dažādām Latvijas vietām. Laipi lūgti muzikālajā 
vakarā!

Ieeja: 2,00 EUR
(pensionāriem, invalīdiem 1,00 EUR)

Liepas
kultūras 

nams

8.martā
20:00

Valentīndienas koncerts 
Koncertstāsts. Klāra 
Šūmane. “Sievietes 

spēks”

Soprāns Haike Eva Vaiss (Heike Eva Weiß) un pianiste 
Ilze Jaunzeme.
(Tas ir par sievietes dzīvi laikā, kad nebija pieņemts sabiedrības
dāmām pēc pusaudža gadiem spēlēt atklātos koncertos un 
kur nu vēl komponēt. Bet Klāra Šūmane darīja abas lietas! 
Un spēlēja visā Eiropā!)
Darbosies bārs

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

8.martā
22:00

Balle Spēlēs grupa “Vidruks”.
Darbosies bārs

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

KINO dienas
15.februārī

19:00
“7 miljardi gadu 

pirms pasaules gala”
Divi Latvijas jaunieši sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē 
restaurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā, 
strādā frizētavā un… ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis, 
gatavojot diplomdarbu, atsedz kādas baznīcas altārgleznas 
apakšslānī. Kad Leo un Anna atgriežas Latvijā, lai baudītu 
dzīvi un viens otra tuvumu, sāk raisīties kas noslēpumains.

Ieeja: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

15.februārī
17:00

“7 miljardi gadu 
pirms pasaules gala”

Filma – jaunā režisora Jāņa Ābeles mīlas stāsts
Ieeja: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas
namā

7.martā
19:00

“Klases salidojums” A.Ēķa jaunā un smieklīgā komēdija – stāsts par trīs vīru 
draudzību, kas izturējusi pusgadsimta laika pārbaudi. 25 ga-
dus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu uz klases 
salidojumu un piedzīvojumi var sākties! Spilgta četrdesmit 
gadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti 
runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar 
kārtīgu devu humora.

Ieeja: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša februārī un martā

Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzla-
bot dzīves kvalitāti – atjaunot un pilnveidot sociālās un 
funkcionālās prasmes, veicināt iekļaušanos darba tirgū un 
integrēšanos sabiedrībā.

Pakalpojums ir bez maksas, to nodrošina Sociālo 
pakalpojumu centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

Nodarbības sāksies februārī. Aicinām izmantot šo 
iespēju. Pieteikties līdz 1. februārim.

Informāciju par sociālās rehabilitācijas programmu 
var saņemt:

- Priekuļos, Cēsu prospekts 1 (tel. 25603313)
- Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tel. 64107306) 
- Mārsnēnos, “Pagastnams” (tel. 64129168) 
- Veselavā, “Vārpas”, Bērzkrogs, (tel. 25702064)

Priekuļu novada bezdarbniekiem, pirmspensijas un 
pensijas vecuma personām tā ir iespēja sevi pilnveidot: 
piedalīties izglītojošās/atbalsta grupās – palīdzēs atrast 
pieeju savam spēka avotam” un iemācīs izmantot savu 
“spēku”, pilnveidot savas sociālās un funkcionālās prasmes, 
piedalīties veselīga dzīvesveida veicinošās aktivitātēs: 
vingrot gan grupās, gan individuāli, darboties trenažieru 
zālē, nūjot, piedalīties cigun vingrošanas nodarbībās
(vingrojumu komplekss, kas domāts cilvēka veselības uz-
labošanai un ķermeņa vingrumam), saņemt fizioterapeita 
konsultācijas un arī relaksējošu masāžu.

Dalība programmā ļaus Jums mazināt vientulības sajūtu 
un vairot ticību sev, justies droši un mierīgi, vienkārši izjust 
saskarsmes prieku, pilnveidot savas zināšanas un prasmes 
darba iegūšanā, piedalīties radošajās darbnīcās, pilnvei-
dojot sevi un atrodot piemērotu vaļasprieku brīvajā laikā, 
kā arī saņemt psiholoģisko palīdzību un psihoemocionālo 
atbalstu.

Priekuļu novada 
Sociālo pakalpojumu centrs 

aicina bezdarbniekus, 
pirmspensijas un 

pensijas vecuma personas
piedalīties sociālās 

rehabilitācijas programmā
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INFORMĀCIJA
par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.februārī
14:30

Bērnu teātra 
pēcpusdiena

“Pigornieku ZIEMAS
svētki”

Liepas skolas skolēnu teātris PIGORNIEKI kopā ar saviem 
teatrālajiem draugiem no Amatas, Raiskuma un Matīšiem 
laipni aicina visus uz teātra pēcpusdienu. Atnāc arī Tu!

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

2.februārī
17:00-21:00

Disko ballīte visa 
vecuma bērniem kopā 

ar Džo

Par mūziku atbild DJ Ričards.
Lai pašiem jautrāk – nāc maskā, jo tad būs pārsteigumi.
Kamēr bērni ballēsies, vecāki aicināti Dzeltenajā zālītē uz 
saviesīgu pasēdēšanu pie tējas vai kafijas tases, un iepazīšanos
ar dažādām galda spēlēm.

Ieeja – pirmsskolēniem 1,00 EUR,
skolas vec. bērniem 2,00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

9.februārī
21:00

Balle Spēlē grupa “Ballīšu orķestris”.
Ieeja: 7,00 EUR

Galdiņu rezervācija pa tālr. 64130227 
vai 28819116 (10 pers): 10,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

9.februārī
22:00

Mīlestības svētki Svinēsim kopā ar grupu “Zemeņu iela”. Vakars pie galdiņiem.
Lūgums ierasties sarkanā vai puķainā tērpā.
Pieteikties pat tālr. 26666983 (Santa).

Ieeja: 5,00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

15.februārī
22:00

Valentīndienas balle
“Zemenes un
Putukrējums”

Spēlēs grupa “Zemeņu iela”.
Darbosies bārs

Ieeja: 7.00  EUR

Veselavas 
muiža

15.februārī
18:00
22:00

Diskotēka Aukstā februāra vidus ir kā radīts, lai sasildītos jestri dejojot. 
Tāpēc DJ Malina iepriecinās ar dažādu laiku un gaumju mūziku,
sākot pat ar 80.gadiem. Plkst.18:00 diskotēka skolēniem, bet 
no plkst.22:00 gaidīsim pieaugušos disko mīļus.

Ieeja: 3,00 EUR (skolēniem 2,00 EUR)

Liepas
kultūras 

nams

16.februārī
18:00

DK “Miķelis”
25 gadu jubilejas kon-

certs
“Sudrabkāzas”

Piedalās deju kolektīvi – “Zeperi” no Līgatnes, “Rūdolfs” no 
Ērgļiem, “Straupe” no Straupes, “Raitais solis” no Cēsīm, 
“Piebaldzēni” no Piebalgas, “Mūri” no Mūrmuižas, “Savieši” 
no Kocēniem. Jautrā piedzīvojumā caur kinofilmām mūs vedīs 
Jānis Gabrāns.

Ieeja: 3,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

17.februārī
15:00

Seno deju koncerts
“Vivat, Štrauss!”

Seno deju grupa “Magnolia” vēlas iepriecināt savus skatītājus 
atkal ar jaunu seno deju programmu. Galanti kungi un graciozas
dāmas aizvedīs skatītājus gadsimtus tālā pagātnē…

Ieeja: 3,00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

23.februārī
17:30

Koncerts
“Puteņu puteņos”

Vokālo ansambļu sadziedāšanās vakars, kurā piedalīsies Liepas 
vokālais ansamblis “Uguntiņa” kā arī gan sieviešu, gan vīru 
ansambļi no dažādām Latvijas vietām. Laipi lūgti muzikālajā 
vakarā!

Ieeja: 2,00 EUR
(pensionāriem, invalīdiem 1,00 EUR)

Liepas
kultūras 

nams

8.martā
20:00

Valentīndienas koncerts 
Koncertstāsts. Klāra 
Šūmane. “Sievietes 

spēks”

Soprāns Haike Eva Vaiss (Heike Eva Weiß) un pianiste 
Ilze Jaunzeme.
(Tas ir par sievietes dzīvi laikā, kad nebija pieņemts sabiedrības
dāmām pēc pusaudža gadiem spēlēt atklātos koncertos un 
kur nu vēl komponēt. Bet Klāra Šūmane darīja abas lietas! 
Un spēlēja visā Eiropā!)
Darbosies bārs

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

8.martā
22:00

Balle Spēlēs grupa “Vidruks”.
Darbosies bārs

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

KINO dienas
15.februārī

19:00
“7 miljardi gadu 

pirms pasaules gala”
Divi Latvijas jaunieši sastopas Francijas dienvidos. Viņš studē 
restaurāciju, viņa – jau sen kā apmetusies uz dzīvi Marseļā, 
strādā frizētavā un… ir pārsteidzoši līdzīga tēlam, ko puisis, 
gatavojot diplomdarbu, atsedz kādas baznīcas altārgleznas 
apakšslānī. Kad Leo un Anna atgriežas Latvijā, lai baudītu 
dzīvi un viens otra tuvumu, sāk raisīties kas noslēpumains.

Ieeja: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

15.februārī
17:00

“7 miljardi gadu 
pirms pasaules gala”

Filma – jaunā režisora Jāņa Ābeles mīlas stāsts
Ieeja: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas
namā

7.martā
19:00

“Klases salidojums” A.Ēķa jaunā un smieklīgā komēdija – stāsts par trīs vīru 
draudzību, kas izturējusi pusgadsimta laika pārbaudi. 25 ga-
dus pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu uz klases 
salidojumu un piedzīvojumi var sākties! Spilgta četrdesmit 
gadnieku krīze un personiskas atklāsmes, par kurām grūti 
runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas neslēpjoties un ar 
kārtīgu devu humora.

Ieeja: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša februārī un martā

Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzla-
bot dzīves kvalitāti – atjaunot un pilnveidot sociālās un 
funkcionālās prasmes, veicināt iekļaušanos darba tirgū un 
integrēšanos sabiedrībā.

Pakalpojums ir bez maksas, to nodrošina Sociālo 
pakalpojumu centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

Nodarbības sāksies februārī. Aicinām izmantot šo 
iespēju. Pieteikties līdz 1. februārim.

Informāciju par sociālās rehabilitācijas programmu 
var saņemt:

- Priekuļos, Cēsu prospekts 1 (tel. 25603313)
- Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tel. 64107306) 
- Mārsnēnos, “Pagastnams” (tel. 64129168) 
- Veselavā, “Vārpas”, Bērzkrogs, (tel. 25702064)

Priekuļu novada bezdarbniekiem, pirmspensijas un 
pensijas vecuma personām tā ir iespēja sevi pilnveidot: 
piedalīties izglītojošās/atbalsta grupās – palīdzēs atrast 
pieeju savam spēka avotam” un iemācīs izmantot savu 
“spēku”, pilnveidot savas sociālās un funkcionālās prasmes, 
piedalīties veselīga dzīvesveida veicinošās aktivitātēs: 
vingrot gan grupās, gan individuāli, darboties trenažieru 
zālē, nūjot, piedalīties cigun vingrošanas nodarbībās
(vingrojumu komplekss, kas domāts cilvēka veselības uz-
labošanai un ķermeņa vingrumam), saņemt fizioterapeita 
konsultācijas un arī relaksējošu masāžu.

Dalība programmā ļaus Jums mazināt vientulības sajūtu 
un vairot ticību sev, justies droši un mierīgi, vienkārši izjust 
saskarsmes prieku, pilnveidot savas zināšanas un prasmes 
darba iegūšanā, piedalīties radošajās darbnīcās, pilnvei-
dojot sevi un atrodot piemērotu vaļasprieku brīvajā laikā, 
kā arī saņemt psiholoģisko palīdzību un psihoemocionālo 
atbalstu.

Priekuļu novada 
Sociālo pakalpojumu centrs 

aicina bezdarbniekus, 
pirmspensijas un 

pensijas vecuma personas
piedalīties sociālās 

rehabilitācijas programmā
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PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 31. janv‚ris, 2019

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”

Aicinām dalīties ar ģimenes ēdienu receptēm
Ēst gatavošana ir viens no veidiem, kā saglabāt senču 

tradīcijas no paaudzes paaudzē. Tāpēc aicinām ikvienu
Priekuļu novada iedzīvotāju apzināt savas ģimenes ieražas 
un ēdienu receptes un būt projekta “Saieta vietas iz-
veide ģimenēm draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas 
līdzdalības attieksmes veicināšanā Priekuļu novadā” līdz-
dalībniekiem.

Gaidīsim stāstus par tradīcijām Jūsu ģimenē, gatavo-
jot maltīti ikdienā vai svētku reizē. Kādi ir tie ēdieni, 
bez kuriem nav iedomājams svētku galds vai darbdienas 
ēdienreizes? Varbūt kāda maltīte tiek īpaši gatavota tikai 
vienreiz gadā? Kuras ir tās receptes, kas saglabājušās 
gadu gaitā no iepriekšējām paaudzēm?Varbūt ir vērts atkal 
atcerēties savas bērnības garšas un pagatavot sen aizmirstus 
ēdienus? Runājiet, jautājiet un gūstiet pieredzi no savām 
mammām un tētiem, vecmāmiņām un vectētiņiem, tantēm,
onkuļiem vai kaimiņiem!

Lai saglabātu mantojumu arī nākamajām paaudzēm, 
jūsu pieredze tiks apkopota grāmatā par ēst gatavošanas 
tradīcijām un zemnieku ēdienu receptēm 19. – 21.gs.
Priekuļu novadā.

Savus stāstus un receptes sūtiet uz E-pasta adresi –
kalacu.muzejs@priekulunovads.lv vai pa pastu: “Kalāči”, 
Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128.

Ja labāk patīk runāt, varam uzklausīt un jūsu pieredzi 
pierakstīt paši vai norunāt tikšanos pa tālr.: 25601677.

Saglabāsim senču tradīcijas un dalīsimies ar tām!

E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” saime

“Kalāčos” ceptā maize. Foto: Normunds Kažoks

Gads ir balts no abiem galiem
Radoša, ražīga un aktīva ir bijusi gan iepriekšējā gada 

nogale, gan šā gada sākums Mārsnēnu Tautas namā, jo 
Mārsnēnos dzīvo atsaucīgi un darboties griboši cilvēki. 
Decembra sākumā mārsnēnieši pulcējās parkā pie tautas 
nama jautrā un draudzīgā pasākumā “Eglīt, eglīt, iemir-
dzies!”, kur kopā ar Vilku un Zaķi, un Malide dejotājām 
gāja rotaļās, dziedāja un ar brīnumvārdiem spēja iedegt 
Ziemassvētku egli. Uzmanīgākie saklausīja, ka Vilks runā 
Māra Brasliņa balsī, bet Zaķis runāja gluži kā Santa Kalniņa. 
Noslēgumā Zaķis sanākušos cienāja ar saldumiem.

Pirms Ziemassvētkiem muzikālās apvienības “Krelles” 
koncertu “Ziemeļvēju rotaļas” baudīja pagasta iedzīvotāji, 
bet pēc koncerta pašdarbnieki turpināja lustēties atpūtas 
vakarā, kas bija sarūpēts tieši viņiem, pagasta aktīvajiem 
ļaudīm, kuri parasti ar saviem priekšnesumiem priecē 
pārējos. Tika dziedāts, iets atrakcijās, bet līnijdeju dejotājas 
Malide sanākušajiem ar degsmi mācīja jaunas dejas.

Malide līnijdejotājas arī savā kolektīva Ziemassvētku 
eglē ar prieku un azartu izdejoja visas mācītās un zināmās 
dejas.

Vakarā, kad daudzās mājās svin Pirmos Ziemassvētkus, 
mārsnēnieši jau vairākus gadus kopā ar saviem draugiem un 
ciemiņiem dodas uz tautas namu, lai Lielajā Ziemassvētku 
ballē dejotu līdz rīta gaismai. Vakars bija izdevies, jo tas 
bija kupli apmeklēts, brīvu vietu pie galdiņiem nebija, 
muzicēja grupa “Džentelmeņu špagats”, un cilvēki labi 
jutās skaisti izdekorētajā zālē. Kā ierasts, radošās idejas 
veiksmīgi īstenojusi Eva Cielēna.

Gada nogalē netika aizmirsti ne pensionāri, ne paši 
mazākie pagasta iedzīvotāji.

Seniori tikās viņiem veltītajā svētku koncertā “Dziesma 
egles zarā”, kuru sniedza Juris Krūze, Iveta Gabrāne un 
Jānis Gabrāns. Salaveča ciemošanās radīja atraktīvu un 
jautru gaisotni, jo seniori, lai saņemtu dāvanu, gan dziedāja, 
gan dejoja, gan aicināja pārējos pievienoties rotaļām, gan 

runāja dzeju un stāstīja anekdotes. Priecīgs pārsteigums 
bija arī ģitārspēles pulciņa dalībnieču pirmā uzstāšanās 
kopā ar vadītāju Elitu Zviedrāni.

Bet mazos mārsnēniešus uz “Svētkiem Rūķu bodē” 
aicināja atraktīvas un muzikālas rūķenes. Viņine tikai izdzī-
voja līdzi tam, kā Rūķi gatavojās Zemassvētkiem, bet gāja 
arī rotaļās, dziedāja un priecājās pie skaistās Ziemassvētku 
egles tautas nama zālē. Jaunā gada pirmajās dienās amatier-
teātris tradicionāli satikās, lai nosvinētu sava kolektīva 
egli. Vakars tika pavadīts priecīgā gaisotnē, izpērkot laimes
akas dāvanas un spēlējot gan kustību, gan vārdu skaidro-
šanas spēles, gan izpaužoties atrakcijās. Mārsnēnu pa-
gasta iedzīvotāji un pašdarbnieki saka vislielāko paldies 
Priekuļu pašvaldībai par atsaucību, jo visas idejas, vēlmes 
un ieplānotie pasākumi varēja noritēt kā iecerēts.

Lai mīlestībā un saskaņā kopīgā darbā ceļam un vei-
dojam skaistu un stipru savu Mārsnēnu pagastu Priekuļu 
novadā, lai iekoptās tradīcijas un tikumi palīdz dzīvot 
katram krietnam un godīgam cilvēkam!

Ingrīda Zilgalve, mārsnēniete

Liepas pagasta bibliotēkā 2018.gada decembrī notika
divu dienu “grāmatu ķēde”. Šajās dienās tika pārnestas
grāmatas uz izremontētām bibliotēkas telpām. Līdz ar to 
Liepas bibliotēka lasītājus un bibliotēkas apmeklētājus 
gaida tīrās, skaistās telpās. Liels paldies “grāmatu ķēdes” 
dalībniekiem – Ilzei Kingovskai, Lindai Petrovičai, Margai 
Puriņai, Baibai Rancānei, Dzidrai Bērtiņai, Ilgai Baļukai, 
Sandrai Gailei, Zaigai Dreimanei, Dzintrai Doriņai, Ērikai 
Koziņecai, Kristīnei Salmiņai, Domenikai Gagarinai,
Kārlim Rudzītim, Mārtiņam Rullim un protams DzKS 
galdniekam Andrim Rublovskim par jauno plauktu kopā 
salikšanu.

Liepas bibliotēkā remonts vēl turpināsies līdz februāra 
mēnesim, bet tas netraucē nākt lasīt grāmatas, žurnālus un 
izmantot interneta pakalpojumus. Uz tikšanos!

Liepas pagasta bibliotēkas kolektīva vārdā, 
bibliotēkas vadītāja Benita Sausiņa

Liepas bibliotēkā darbi vēl turpinās.
Foto: Benita Sausiņa

Liepas bibliotēkas jaunās un gaišās telpas.
 Foto: Benita Sausiņa

Informācija no 
Liepas bibliotēkas

Ziemassvētku egles iedegšana Mārsnēnu pagasta centrā. 
Fotogrāfe: I.Zilgalve

Rit aktīvi ledus sagatavošanas darbi Priekuļu slidotavai. 
Foto: Normunds Kažoks

Arī Liepā sagatavota slidotava slidotgribētājiem. 
Foto: Evita Šīrante

Priekuļos un Liepā izveidotas slidotavasVPDK “Jumis” vadītāju Uldi Blīgznu sveic 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone 

un Priekuļu kultūras nama vadītāja I.Krafte. 
Foto: Normunds Kažoks

“Jumis” izdejojot 25 gadu jubilejas koncertu 
“...un Tieši tāpēc…”. 

Foto: Normunds Kažoks


