
16.februārī Priekuļu kultūras namā DK “Miķelis” 
(mākslinieciskais vadītājs Māris Brasliņš, koncertmeistare 
Lūcija Bruģe) svinēja savu 25 gadu jubileju. Paši dancotāji 
to bija nosaukuši atraktīvā vārdā “SUDRABKĀZAS”. 
Gāja kā jau pa kāzām. Miķelis atcerējās savu kopdzīvi ar 
MiķeLIENI caur seniem, bet trāpīgiem video mirkļiem 
no latviešu populārākajām kinofilmām: “Boņuks”, “Dāvana 
vientuļai sievietei”, “Emīla nedarbi” un “Limuzīns Jāņu
nakts krāsās”. Īpaši kupls bija viesu pulks. Miķelis uz
savām sudrabkāzām bija aicinājis tādus ciemiņus kā 
“MŪRI” (Kauguru pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs,
mākslinieciskā vadītāja Iluta Ūškāne), “PIEBALDZĒNI” 
(Jaunpiebalgas kultūras nama vidējās paaudzes deju ko-
lektīvs, mākslinieciskā vadītāja Lāsma Skutāne), “RAITAIS
SOLIS” (Cēsu Kultūras centra vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, mākslinieciskais vadītājs Andis Kozaks), 
“SAVIEŠI” (Kocēnu kultūras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvs, mākslinieciskā vadītāja Ilona Migla), “ZEPERI” 

(Līgatnes novada kultūras nama vidējās paaudzes deju  
kolektīvs, mākslinieciskā vadītāja Liene Fridberga).

Par neaizmirstamiem brīžiem gādāja fotogrāfs – kāzu 
vadītājs Jānis Gabrāns, kas ar asprātīgiem komentāriem 
un dažādiem – jauniem un veciem aparātiem iemūžināja 
spilgtākos brīžus, un to šajā vakarā netrūka. Uz nebēdu 
tika dancots un svinēts. Padarīts pa kādam grēkam, bet, 
kam negadās, galvenais, lai “dokumenti vsev porjadke”*. 
Apbalvoti no Valsts Nacionālā kultūras centra un Priekuļu 
pašvaldības puses, “Miķeļa” dancotāji var droši posties 
pretī savām zelta kāzām, uz kurām solījās ielūgt arī vi-
sus “kretīnus” savā vecumā un mīlēt viens otru līdz kopa 
malai, uz ko gan daži atbildēja: “Nemūžam, Runčuk!”

Un tomēr, es gribu tavu foto! Lai tad arī tiek!
*visi dokumenti kārtībā
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Priekuļu novada informatīvais laikraksts “Priekuļu 
novada vēstis” ir reģistrēts Masu informācijas līdzekļu 
reģistrā” ar reģistrācijas Nr. 000703369.

Tā kā likuma “Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem” 2.panta otrā daļa nosaka, ka minētā likuma 
noteikumi neattiecas uz pašvaldību informatīvajiem izde-
vumiem, 2019.gada 28.februāra domes sēdē tika pieņemts  
lēmums izbeigt Priekuļu novada informatīvā laikraksta  
“Priekuļu novada vēstis”, kā masu informācijas līdzekļa 
darbību.

Lai nodrošinātu objektīvas un visaptverošas informā-
cijas sniegšanu Priekuļu novada iedzīvotājiem par Priekuļu
novada domes lēmumiem, pašvaldības un tās iestāžu dar-
bību, notikumiem Priekuļu novadā, 2019.gada 28.februārī 
Priekuļu novada domes sēdē pieņemts lēmums izveidot 
Priekuļu novada pašvaldības bezmaksas informatīvo iz-
devumu “Priekuļu novada vēstis”, kas iznāk vienu reizi  
mēnesī, izņemot jūlija mēnesi, mēneša pirmajā nedēļā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Mainīts informatīvā 
izdevuma “Priekuļu 

novada vēstis” 
juridiskais statuss

Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs marta mēnesī organizēs izbraukuma 

dienas VPVKAC pakalpojuma sniegšanai pagastu pārvaldēs
Š.g. martā Priekuļu novada

Valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs 
(turpmāk VPVKAC) organizē 
izbraukuma dienas pagastu
pārvaldēs, lai sniegtu informā-
ciju un konsultētu iedzīvotājus un apmeklētājus par valsts 
iestāžu pakalpojumiem:

VPVKAC sniedz šādus pakalpojumus:
1. Saņem visus iedzīvotāju un juridisku personu iesnie-

gumus, kas adresēti Priekuļu novada pašvaldībai;
2. Pieņem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) 

adresētus iesniegumus pabalstu saņemšanai un sniedz 
konsultācijas par citu VSAA pakalpojumu saņemšanu;

3. Pieņem iesniegumus šādu Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) pakalpojumu saņemšanai: gada ienākumu dek-
larācijas iesniegšanai, elektroniskās algas nodokļa grā-
matiņas iesniegšanai/izņemšanai; iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa atvieglojumu reģistrēšanai vai anulēšanai; 
lietotājvārda un paroles saņemšanai VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai.
SVARĪGI!
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentifi-

cēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā 
paraksta viedkarti. Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Tālrunis informācijai 66954881; 
e-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

Izbraukuma dienas notiks:

Vieta Datums Laiks Adrese

Liepas 
pagasta 
pārvalde

11.03.2019.
25.03.2019.

13:00-
18:00

Rūpnīcas iela 18,
Liepa, Liepas 
pagasts, Priekuļu 
novads (sēžu zālē)

14.03.2019.
28.03.2019.

08:00-
13:00

Mārsnēnu 
pagastā 
pārvaldē

12.03.2019.
10.00-
12.00

“Pagastnams”, 
Mārsnēni, 
Mārsnēnu pag., 
Priekuļu novads

Veselavas 
pagasta 
pārvalde

18.03.2019.
10:00-
13.00

“Viesturi”,
Veselavas pagasts, 
Priekuļu novads

Gan pašreizējie audzēkņi un peda-
gogi, gan absolventi nav mierā ar to, 
ka, pievienojot Priekuļu tehnikumam 
Cēsu tehnoloģiju un dizaina vidus-
skolu, mācību iestādi iecerēts pārdēvēt 
par Vidzemes tehnoloģiju un dizaina 
tehnikumu. Priekuļos uzskata, ka skolas 
vārds ir visā Latvijā zināms zīmols.

Tādēļ arī Priekuļu novada pašvaldība un Priekuļu teh-
nikuma arodbiedrībaaicina iedzīvotājus, bijušos skolas 
absolventus, pedagogus un ikvienu interesentu, kas vēlas 
paust atbalstu “Priekuļu tehnikuma” nosaukuma saglabā-
šanai, parakstīties, lai aizstāvētu skolas vārdu.

Parādīsim cieņu senākajai mūsu valsts vidējai profesio-
nālai mācību iestādei un tiem daudziem ziedotājiem, par 
kuru līdzekļiem tā celta. Mainot nosaukumu no “Priekuļi” 
uz “Vidzemes” vietas apzīmējums kļūst bezpersonisks un 
zīmols “Priekuļu tehnikums”, kurš iemantojis vismaz pusi 
Latvijas iedzīvotāju atzinību, pazūd. Tiešsaites anketa pie-
ejama Priekuļu tehnikuma mājaslapā http://pt.edu.lv/zimols
Parakstīties iespējams arī Priekuļu novada Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Tiek vākti paraksti 
nosaukuma 

“Priekuļu tehnikums”
 saglabāšanai

Mirklis pēc DK “Miķelis” divdesmit piecu gadu jubilejas koncerta. Foto: no Priekuļu kultūras nama arhīva



Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo 
gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. 
jūnijam, sākot ar šī gada 1. martu. Taču gadījumos, 
kad saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai dife-
rencētā neapliekamā minimuma piemērošanu radusies 
nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā,  dek-
larācija jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jūnijam. 
Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 
euro, – līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti un daļa to var 
darīt brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju 
iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektro-
niskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, 
ātrāk un vienkāršāk!

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana brīvprātīgi
Ja no algota darba ienākumiem ir maksāts iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (IIN), tad gada ienākumu deklarāciju 
var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevu-
miem1, kā arī gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pār-
maksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma 
un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju 
var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu 
atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām. 
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs 
gadu laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne tikai par 2018. 
gadu, bet arī par 2016. un 2017. gadu, bet līdz 2019. gada 
17. jūnijam – vēl arī par 2015. gadu.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana obligāti
Kopš 2018. gada progresīvās iedzīvotāju ienākuma    

nodokļa likmes un diferencētā neapliekamā minimuma
lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem 
ienākumiem, tātad – ne tikai algas. Gadījumos, kad gada 
laikā gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties gan no-

dokļa piemaksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot gada
ienākumus, izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
nav samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu ne-
pieciešams iemaksāt budžetā.Savukārt, ja izrādās, ka ir  
samaksāts lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekā 
nepieciešams, tas tiek atmaksāts. Lai noskaidrotu, vai 
izveidojusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa, katram 
iedzīvotājam individuāli ir jāaizpilda sava gada ienākumu 
deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, 
tadgada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai 
pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai 
čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta 
izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Jāatzīmē, ka 
2018. gadā summa, no kuras viena persona var atgūt daļu 
nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 
600 euro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi 
nepārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms  
nodokļu nomaksas.

Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija 
jāsniedz, ja:
• tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts ne-

kustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās 
darbības;

• ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri 
bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos iz-
mantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas 
Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, 
kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;

• ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 
2018. gadā pārsniedz 4000 euro, piemēram, pārdota 
personiskā manta;

• ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi, no 
kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 
piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas fiziskai personai;

• ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem  
izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no 
fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pa-
kāpei) saņemti dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāsniedz 
obligāti, tas jāizdara elektroniski laikā no 2019. gada 1. 
marta līdz 3. jūnijam. Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro, – no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Rūpējoties par to, lai iedzīvotāji būtu informēti par 
to, cik svarīgi šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
VID papildusinformēs par nodokļu starpību arī individuāli, 
nosūtot ziņu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un izman-
tojot pasta pakalpojumus.

Vēršam uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju iespē-
jams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros 
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā 
Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru 
adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv  
sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā 
“Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo 
tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID
mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā.

1 Par saņemtajiem ārstniecības, zobārst-
niecības vai izglītības iegūšanas pakalpo-
jumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības 
pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām 
pensiju fondos vai par dzīvības apdrošinā-
šanas pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668; e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

Pieņemts lēmums:
• Slēgt neapdzīvojamās telpas nomas līgumu par nodar-
bību  telpas 72,8 m2 platībā pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mežmaliņa”, Elites ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, izmantošanai interešu izglītības pro-
grammas “Muzikālo spēju veidošana mūzikā pirmsskolā” 
īstenošanai;
• atsavināt pašvaldībai piederošos 2 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;
• atsavināt pašvaldībai piederošos 2 dzīvokļu īpašumus  
Priekuļos, Priekuļu pagastā, fiziskām personām Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vībotne”, Priekuļu pa-
gastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4272 001 0113, 
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 
001 0112; No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, 
kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 001 0112, piešķirt jaunu no-
saukumu “Cidonijas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam “Dunduri”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot sadalīt to trīs atsevišķos nekustamajos 
īpašumos – no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 001 0018 atdalot divas, apbūvētas zemes vienības;
• Apbūves zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4294 
004 0011 8001 piešķirt adresi “Ferma Caunītes”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4116;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo Eduarda 
Veidenbauma iela Nr. 6, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā;
• Izdarīt izmaiņas ar noslēgtajā zemes nomas līgumā par  
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0075 – 
2,13 ha platībā iznomāšanu no 2019.gada 01.janvāra no-
sakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības;
• Apstiprināt jaunu cenrādi Veselavas muižas ēkas ieejas 
biļešu  maksai (cenā iekļauts gida pakalpojums):

▪ pieaugušajiem – EUR 3.00
▪ pensionāriem, skolēniem (vecumā no 7 līdz 18 gadiem) 
  un invalīdiem – EUR 2.00
▪ Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas;

• Nekustamajam īpašumam “Jāņmuižas izmēģinājumu   
lauciņi”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
piešķirt adresi Ozolu gatve 12, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads;
• Papildināt Priekuļu novada domes 2018.gada 22.no-
vembra lēmumu (prot.Nr.12, 22.p.) ar 2.4.punktu sekojošā 
redakcijā: “2.4. Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrā dzēst 
adresi “Ataudzes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā”;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Mārsnēnu   
pagastā, Priekuļu novadā neapbūvētu zemes vienību ar   
kadastra apzīmējumu 4264 001 0058. No jauna izveidota-
jam nekustamajam īpašumam, piešķirt jaunu nosaukumu 
“Jaundreimaņi”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Stagari”, Liepas  
pagastā, Priekuļu novadā neapbūvētu zemes vienību ar   
kadastra apzīmējumu 4260 003 0052. No jauna izveido-
tajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu 
“Meža Stagari”, Liepas pagasts, Priekuļu novads;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam “Lejas Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 
īpašumos;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, daļas, nomas tiesību atkārtotas izsoles 
noteikumus;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Rozītes”, Priekuļu pa-
gastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību. No 
jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv 
no vienas neapbūvētas zemes vienības, piešķirt jaunu no-
saukumu “Ūdensrozes”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Iznomāt 0,06 ha zemes personiskās palīgsaimniecības  
vajadzībām no zemes gabala “Eduarda Veidenbauma ielā 
10”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu:

▪ “Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības 0,27 ha platībā un dzīvojamās 
mājas.

▪ “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kas  
sastāv no vienas zemes vienības 1,09 ha platībā, divām 
dzīvojamām mājām un vienas nedzīvojamās ēkas;

▪ “Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas  
sastāv no dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļiem un 
palīgceltnes.

▪ “Norkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes 1,41 ha platībā, dzīvojamās 
mājas un nedzīvojamās ēkas drupām;

▪ Eduarda Veidenbauma ielā Nr. 4, Liepā, Liepas pa-
gastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes 0,2078 ha 
platībā.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām 
Priekuļu pagastā un – vienai Liepas pagastā;
• 2019.gadā noteikt darba samaksu mēnesī domes priekš-
sēdētājai, pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora 
vietniekam, kā arī stundas likmi domes deputāta darba 
atlīdzībi;
• Pieņeemt zināšanai Priekuļu novada pašvaldības Adminis-
tratīvās komisijas priekšsēdētāja V.Ciguža ziņojumu par 
Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
darba pārskatu par 2018.gadu; Ar 2019.gada 1.februāri 
Priekuļu novada pašvaldībā izveidot 2 amata vienības un 
iekļaut Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas 
katalogā: Ar 2019.gada 1.februāri Priekuļu novada paš-
valdībā izslēgt 7 amata vienības un izdarīt grozījumus 
Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamu māju

▪ Rūpnīcas ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 3163.9 m2 un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0,587 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 471.6 m2 un tai funkcionāli pie-
saistītā zemes gabala 0,1583 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 476.4 m2 un tai funkcionāli pie-
saistītā zemes gabala 0,141 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 2705.0 m2 un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0,3863 ha platībā;

▪ P. Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, pārvaldīšanas tiesības SIA “CDzP”, saskaņā ar 
Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likuma nosacījumiem.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 6. marts, 2019

Priekuļu novada domes sēdes apskats /24.01.2019./

2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, 
lai saņemtu nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums6. marts, 2019

Ir pabeigts apkopojums par paveikto 2018.gadā, un 
Priekuļu novada Sociālais dienests var atskatīties un iz-
vērtēt padarīto. Sociālajam dienestam pērnais gads ir aiz-
ritējis, lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus un palīdzību 
sociālajā jomā.

Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka 
sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti 283835 EUR 
(pabalsti, pakalpojumi un ilgstoša sociālā aprūpe). Sociālās 
palīdzības pabalstiem kopumā tika izlietoti 107282 EUR, 
un tos saņēma 589 ģimenes jeb 796 personas. Visvairāk 
sociālā palīdzība bija nepieciešama pensijas vecuma cil-
vēkiem, invalīdiem, lai samaksātu par dzīvokli apkures 
sezonā, iegādātos malku un segtu ar ārstēšanos saistītos 
izdevumus. Novadā pagājušajā gadā ir samazinājies trūcīgo
personu skaits, bet pieaudzis maznodrošināto personu/
ģimeņu skaits.

Liels atbalsts mūsu novada ļaudīm bija Eiropas pro-
grammas ietvaros realizētā iespēja trūcīgiem cilvēkiem 
saņemt pārtikas pakas, higiēnas un skolas piederumu pakas.

Izmantojot Sociālā dienesta specializēto autotransportu, 
tika nodrošināta 8 bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšana 
uz/no izglītības iestādēm katru dienu visu mācību gadu. 
57 cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, t.sk. bērniem 
invalīdiem,  palīdzēts nokļūt uz ārstniecības iestādēm un 
atpakaļ vai sociālās aprūpes iestādēm. 20 cilvēkiem tika 
nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu uz Sociālā 
dienesta nodrošinātajām nodarbībām Sociālo pakalpojumu 
centrā.

Atbalsts tika sniegts 11 cilvēkiem, kuriem bija nepie-
ciešams izvērtēt sociālās funkcionēšanas līmeni, lai varētu 
saņemt valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus. 29 cilvēkiem bija nepieciešams veikt ikdienā 
veicamo darbību un vides novērtēšanu, lai cilvēki ar no-
pietnām veselības problēmām varētu saņemt īpašas kop-
šanas pabalstu.

Asistenta pakalpojumu par valsts līdzekļiem 2018.
gadā saņēma 10 invalīdi (t.sk. divi bērni invalīdi), kuriem
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija
noteikusi indikācijas asistenta pakalpojuma nepieciešamībai.

Pansionātos pērnajā gadā ievietoti 3 cilvēki, kuriem 
sociālās aprūpes pakalpojumu līdzfinansē pašvaldība, un 
2 cilvēki, kuriem aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 
par valsts budžeta līdzekļiem. Pagājušā gadā dzīvoja un 
aprūpes pakalpojumus pansionātos saņēma 31 novada cil-
vēks. Par pakalpojumu pansionātos no pašvaldības budžeta 
2018.gadā izlietoti 110917 EUR. Katru gadu sociālā darba 
speciālisti apciemo visus mūsu novada cilvēkus, kuri dzīvo 
pansionātos, lai uzzinātu par pakalpojuma nepieciešamību 
turpmāk un noskaidrotu, vai cilvēks ir  apmierināts ar 
saņemto pakalpojumu. Visvairāk cilvēku dzīvo Cēsu pil-
sētas pansionātā, Gatartas pansionātā un Raunas pansijā.

2018.gadā Sociālais dienests uzsāka sadarbību ar bied-
rību “Latviešu Samariešu apvienība” aprūpes mājās pa-
kalpojumu nodrošināšanai. Aprūpe mājās tika nodrošināta, 
pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegto norīkojumu, 
un to 2018.gada sākumā saņēma 26 vecie ļaudis. Speciāli 
aprīkotā autotransporta pakalpojumus (duša, veļas maz-
gāšana, pēdu aprūpe, friziera pakalpojums) izmantoja 
6 lauku teritorijās dzīvojošie cilvēki, bet 11 vecie ļaudis 
izmantoja “drošības pogas” pakalpojumu. Speciāli aprīkotā 
autotransporta pakalpojums deva iespēju nodrošināt ap-
rūpi mājās novada attālākās viensētās dzīvojošajiem sirm-
galvjiem, kuru sadzīves apstākļi nav apmierinoši (nav 
ūdensvada, kanalizācijas, nav iespēju nomazgāties, nav
veļas mašīnas). Veicot aprūpes mājās kvalitātes novērtē-
šanu, secināts, ka cilvēki ir ļoti apmierināti ar nodrošināto 
aprūpi. Bez maksas aprūpes mājās pakalpojumu nodro-
šina vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, ja tiem nav
likumisko apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj 
nodrošināt aprūpi.

Ģimenes atbalsta nodaļas sociālo darbinieku redzeslokā 
bija 78 sociālā riska ģimenes, sociālo problēmu risināšanai 
tika veikta sociālo risku izvērtēšana un kopā ar ģimenēm 
izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni vai bērna uzvedības 
sociālās korekcijas plāni. Sociālais rehabilitētājs regulāri 
sadarbojies ar 10 ģimenēm, lai praktiski ģimeņu dzīves-
vietā iemācītu aprūpēt un audzināt bērnus, veikt ikdienas 
mājas darbus (ēst gatavošana, istabu uzkopšana, higiēnas 
nodrošināšana u.c.), iemācītu ģimenes budžeta plānošanu, 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu kopā ar bērniem utt. Sniegta 
psiholoģiska palīdzība gan individuālu konsultāciju veidā, 
gan veicot psihodiagnostikas un sniedzot atzinumus.

Pagājušajā gada marta beigās Sociālais dienests iesais-
tījās Labklājības ministrijas koordinētā ES programmas 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība“ līdzfinansētā projektā 
“Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret 
sievietēm gadījumiem” ar mērķi ieviest praksē institūciju 
sadarbību, kad notikusi vardarbība pret sievieti. Lai to
novadā īstenotu, ir jābūt kvalitatīvai, operatīvai starp-
institūciju rīcībai. Sociālie darbinieki veica sarunas un 
sniedza informāciju par atbalsta pasākumiem 18 no var-
darbības cietušām sievietēm. Psihoterapeitu, psihologu 
un juristu palīdzību saņēma 6 sievietes, kuras cieta no 
vardarbības ģimenē, kuru veica laulātais vai dzīvesbiedrs. 
Arī vardarbības veicējam tika piedāvāta iespēja saņemt 
psihologa/psihoterapeita konsultācijas vai piedalīties at-
balsta grupā, lai nākotnē mazinātu vardarbīgu izturēšanos. 
Diemžēl to izmantoja tikai viens vardarbības veicējs.

Jāatzīst, ka pagājušajā gadā palielinājās gadījumu skaits,
kad bērns cieš no vardarbības ģimenē. Atsevišķās situācijās 
bija nepieciešams bērnus nogādāt drošā vidē un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņemt institūcijā, kur ar var-
darbības upuri strādā starpprofesionāļu komanda. Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 19 bērni. Visbiežāk 
vardarbība notika ģimenē un to veica bērna tēvs vai bērna 
mammas dzīvesdraugs.

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus bezdarbniekiem, pirmspensijas un   
pensijas vecuma personām 2018.gadā saņēma 41 cilvēks, 
kam bija iespējas piedalīties ārstnieciskās vingrošanas un
nūjošanas nodarbībās, mācīties datorprasmes, saņemt sociālā 
darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologa, fizioterapeita 
un kouča-karjeras konsultanta konsultācijas individuāli vai 
grupā, piedalīties radošajās darbnīcās, apmeklēt atbalsta 
grupas, saņemt relaksējošu masāžu.

2018.gadā izveidotas vēl trīs bezmaksas ārstnieciskās 
vingrošanas grupas senioriem (1 – Liepas pagastā, 2 – 
Priekuļu pagastā), kurās piedalījās 52 pensionāri. Jau 
piekto reizi tika organizētas Senioru sporta spēles, kurās 
piedalījās 56 seniori. Centra darbinieki nodrošina dažādas 
nodarbības, atbalsta un palīdz organizēt pasākumus, brīv-
prātīgi uzņemas organizēt ekskursijas un teātra apmeklē-
jumus senioriem.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros aprīlī Sociālā dienesta sadarbības komanda 
(8 cilvēki) aizsāka aktīvu līdzdarbību projektā SEMPRE, 
kura laikā tika risināta problēmsituācijas sociālajā jomā.
Projekta laikā Sociālā dienesta darbiniekiem bija iespēja 
izmantot sociālo pakalpojumu attīstības, sociālās uzņēmēj-
darbības un citas sociālā darba prakses piemērus, metodes, 
tehnikas un instrumentus, iepazīstoties ar labās prakses 
piemēriem Latvijā un Igaunijā.

Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu ESF pro-
jekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem 
tuvinieki aktīvāk izrāda interesi, lai viņu ģimenes locekļi 
saņemtu sociālos pakalpojumus. 2018.gadā ar projekta 
atbalstu sociālos pakalpojumus saņēma 11 bērni invalīdi 
un 4 bērnu vecāki, kā arī 2 pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem.

9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesnie-
gumu otrās atlases kārtas ietvaros 28.decembrī iesniegts 
projekta pieteikums “Infrastruktūras izveide personām ar
garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā”. Plānotās 
kopējās izmaksas – 263 325 EUR, no tām ES finansējums –
208 920,65 EUR. Projekta mērķis ir attīstīt infrastruktūru 
kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pie-
ejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Galvenās projekta darbības ir tehniskās 
dokumentācijas izstrāde iekštelpām un ārējai videi, būv-
darbu veikšana telpu pielāgošanai un teritorijas labiekār-
tošanas darbu veikšana ar labiekārtojuma elementiem, stāv-
laukuma izveide un zaļās zonas ierīkošana atbilstoši mērķa
grupas vajadzībām. Plānots izveidot pakalpojuma infra-
struktūru, kurā ietilpst dienas aprūpes centra pakalpojums 
ar 15 vietām, un specializēto darbnīcu pakalpojumu ar 10 
vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Paldies visiem sociālā dienesta darbiniekiem par darbu! 
Paldies izglītības iestādēm, bāriņtiesām, ārstniecības iestā-
dēm, krīžu centriem, valsts un pašvaldības policijai, Valsts 
Probācijas dienestam u.c. institūcijām par sadarbību! 
Tikai savlaicīgi uzsākot atbalsta un palīdzības sniegšanu, 
iespējams sasniegt iespējami labāko rezultātu.

Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja

Gandarījums par paveikto Sociālajā dienestā 2018.gadā

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu 
“Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kas sastāv no divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un vienas 

nedzīvojamās ēkas. Izsoles noteikumi pieejami 
interneta mājas lapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada 
pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām – 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 10.aprīlim plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

1 600 EUR (viens tūkstotis  seši simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 160,00 EUR (viens simts sešdesmit euro, 

00 centi) 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 

“Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,27 ha 

un dzīvojamās ēkas. Zemes vienības lietošanas mērķis 
ir noteikts – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve zeme.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
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 10.aprīlim plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
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 

Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 0,2068 ha un tā lietošanas mērķis ir noteikts – 
apbūves zeme, ir pieejamas ciemata komunikācijas.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
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 10.aprīlim plkst.9.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) 
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.

Izsoles



Iedzīvotāji, kuriem gada ienākumu deklarācijas 
iesniegšana nav obligāta, deklarāciju par pagājušo 
gadu var iesniegt jebkurā laikā līdz pat 2022. gada 16. 
jūnijam, sākot ar šī gada 1. martu. Taču gadījumos, 
kad saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai dife-
rencētā neapliekamā minimuma piemērošanu radusies 
nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā,  dek-
larācija jāiesniedz obligāti līdz šī gada 3. jūnijam. 
Savukārt, ja kopējie gada ienākumi pārsniedz 55 000 
euro, – līdz 1. jūlijam.

Tāpat kā līdz šim, arī šogad daļai iedzīvotāju gada 
ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti un daļa to var 
darīt brīvprātīgi. VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju 
iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot VID elektro-
niskās deklarēšanas sistēmu (EDS), jo tas ir daudz ērtāk, 
ātrāk un vienkāršāk!

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana brīvprātīgi
Ja no algota darba ienākumiem ir maksāts iedzīvotāju 

ienākuma nodoklis (IIN), tad gada ienākumu deklarāciju 
var iesniegt brīvprātīgi, lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevu-
miem1, kā arī gadījumā, ja ir izveidojusies nodokļa pār-
maksa saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma 
un progresīvās nodokļa likmes piemērošanu. Deklarāciju 
var iesniegt arī, ja gada laikā nav bijuši piemēroti nodokļu 
atvieglojumi, piemēram, par apgādībā esošām personām. 
Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt trīs 
gadu laikā. Tātad šogad to var iesniegt ne tikai par 2018. 
gadu, bet arī par 2016. un 2017. gadu, bet līdz 2019. gada 
17. jūnijam – vēl arī par 2015. gadu.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana obligāti
Kopš 2018. gada progresīvās iedzīvotāju ienākuma    

nodokļa likmes un diferencētā neapliekamā minimuma
lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem 
ienākumiem, tātad – ne tikai algas. Gadījumos, kad gada 
laikā gūtie ienākumi ir svārstīgi, var veidoties gan no-

dokļa piemaksa, gan nodokļa pārmaksa. Ja, rezumējot gada
ienākumus, izrādās, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
nav samaksāts pilnā apmērā, trūkstošo nodokļa daļu ne-
pieciešams iemaksāt budžetā.Savukārt, ja izrādās, ka ir  
samaksāts lielāks iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekā 
nepieciešams, tas tiek atmaksāts. Lai noskaidrotu, vai 
izveidojusies nodokļa piemaksa vai pārmaksa, katram 
iedzīvotājam individuāli ir jāaizpilda sava gada ienākumu 
deklarācija. Ja nodoklis ir jāpiemaksā valsts budžetā, 
tadgada ienākumu deklarācija ir jāiesniedz obligāti.

Budžetā piemaksājamo IIN summu var samazināt vai 
pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai 
čekus, kvītis vai bankas maksājuma uzdevumu vai konta 
izrakstu par attaisnotajiem izdevumiem. Jāatzīmē, ka 
2018. gadā summa, no kuras viena persona var atgūt daļu 
nodokļa par attaisnotajiem izdevumiem, ir pieaugusi līdz 
600 euro, ievērojot nosacījumu, ka attaisnotie izdevumi 
nepārsniedz 50 % no strādājošā gada ienākumiem pirms  
nodokļu nomaksas.

Tāpat kā līdz šim obligāti gada ienākumu deklarācija 
jāsniedz, ja:
• tiek veikta saimnieciskā darbība, piemēram, izīrēts ne-

kustamais īpašums vai gūti ienākumi no profesionālās 
darbības;

• ārvalstīs ir gūti ienākumi, tajā skaitā jūrniekiem, kuri 
bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos iz-
mantojama kuģa, izņemot personas, kuras kādā Eiropas 
Savienības dalībvalstī ir guvušas algota darba ienākumu, 
kuram piemērots attiecīgās dalībvalsts ienākuma nodoklis;

• ir gūti ar nodokli neapliekami ienākumi, kas kopumā 
2018. gadā pārsniedz 4000 euro, piemēram, pārdota 
personiskā manta;

• ir gūti ienākumi, kuri apliekami ar 10 % nodokļa likmi, no 
kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 
piemēram, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu 
pārdošanas fiziskai personai;

• ir gūti citi ar nodokli apliekami ienākumi, no kuriem  
izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, piemēram, no 
fiziskām personām (kas nav radniecībā līdz trešajai pa-
kāpei) saņemti dāvinājumi.

Ja gada ienākumu deklarācija par 2018. gadu ir jāsniedz 
obligāti, tas jāizdara elektroniski laikā no 2019. gada 1. 
marta līdz 3. jūnijam. Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz 
55 000 euro, – no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Rūpējoties par to, lai iedzīvotāji būtu informēti par 
to, cik svarīgi šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju, 
VID papildusinformēs par nodokļu starpību arī individuāli, 
nosūtot ziņu Elektroniskās deklarēšanas sistēmā un izman-
tojot pasta pakalpojumus.

Vēršam uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju iespē-
jams iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros 
(neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī Valsts un 
pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā 
Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru 
adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv  
sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā 
“Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo 
tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu
apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID
mājaslapā “Uzdot jautājumu VID” vai arī VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā.

1 Par saņemtajiem ārstniecības, zobārst-
niecības vai izglītības iegūšanas pakalpo-
jumiem (t.sk. par bērnu interešu izglītības 
pakalpojumiem), veselības apdrošināšanas 
prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām 
pensiju fondos vai par dzīvības apdrošinā-
šanas pakalpojumiem.

Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa

tālr. 67122670, 67122668; e-pasts komunikacija@vid.gov.lv

Pieņemts lēmums:
• Slēgt neapdzīvojamās telpas nomas līgumu par nodar-
bību  telpas 72,8 m2 platībā pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mežmaliņa”, Elites ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, izmantošanai interešu izglītības pro-
grammas “Muzikālo spēju veidošana mūzikā pirmsskolā” 
īstenošanai;
• atsavināt pašvaldībai piederošos 2 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;
• atsavināt pašvaldībai piederošos 2 dzīvokļu īpašumus  
Priekuļos, Priekuļu pagastā, fiziskām personām Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vībotne”, Priekuļu pa-
gastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4272 001 0113, 
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 
001 0112; No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, 
kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 001 0112, piešķirt jaunu no-
saukumu “Cidonijas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam “Dunduri”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot sadalīt to trīs atsevišķos nekustamajos 
īpašumos – no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 001 0018 atdalot divas, apbūvētas zemes vienības;
• Apbūves zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4294 
004 0011 8001 piešķirt adresi “Ferma Caunītes”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4116;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo Eduarda 
Veidenbauma iela Nr. 6, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā;
• Izdarīt izmaiņas ar noslēgtajā zemes nomas līgumā par  
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4264 001 0075 – 
2,13 ha platībā iznomāšanu no 2019.gada 01.janvāra no-
sakot nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības;
• Apstiprināt jaunu cenrādi Veselavas muižas ēkas ieejas 
biļešu  maksai (cenā iekļauts gida pakalpojums):

▪ pieaugušajiem – EUR 3.00
▪ pensionāriem, skolēniem (vecumā no 7 līdz 18 gadiem) 
  un invalīdiem – EUR 2.00
▪ Pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas;

• Nekustamajam īpašumam “Jāņmuižas izmēģinājumu   
lauciņi”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
piešķirt adresi Ozolu gatve 12, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads;
• Papildināt Priekuļu novada domes 2018.gada 22.no-
vembra lēmumu (prot.Nr.12, 22.p.) ar 2.4.punktu sekojošā 
redakcijā: “2.4. Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrā dzēst 
adresi “Ataudzes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā”;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Mārsnēnu   
pagastā, Priekuļu novadā neapbūvētu zemes vienību ar   
kadastra apzīmējumu 4264 001 0058. No jauna izveidota-
jam nekustamajam īpašumam, piešķirt jaunu nosaukumu 
“Jaundreimaņi”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Stagari”, Liepas  
pagastā, Priekuļu novadā neapbūvētu zemes vienību ar   
kadastra apzīmējumu 4260 003 0052. No jauna izveido-
tajam nekustamajam īpašumam piešķirt jaunu nosaukumu 
“Meža Stagari”, Liepas pagasts, Priekuļu novads;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam “Lejas Staļi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, paredzot sadalīt to divos atsevišķos nekustamajos 
īpašumos;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Gaismas”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, 
Priekuļu novadā, daļas, nomas tiesību atkārtotas izsoles 
noteikumus;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Rozītes”, Priekuļu pa-
gastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību. No 
jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv 
no vienas neapbūvētas zemes vienības, piešķirt jaunu no-
saukumu “Ūdensrozes”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads;
• Iznomāt 0,06 ha zemes personiskās palīgsaimniecības  
vajadzībām no zemes gabala “Eduarda Veidenbauma ielā 
10”, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu:

▪ “Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv 
no vienas zemes vienības 0,27 ha platībā un dzīvojamās 
mājas.

▪ “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kas  
sastāv no vienas zemes vienības 1,09 ha platībā, divām 
dzīvojamām mājām un vienas nedzīvojamās ēkas;

▪ “Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas  
sastāv no dzīvojamās mājas ar diviem dzīvokļiem un 
palīgceltnes.

▪ “Norkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes 1,41 ha platībā, dzīvojamās 
mājas un nedzīvojamās ēkas drupām;

▪ Eduarda Veidenbauma ielā Nr. 4, Liepā, Liepas pa-
gastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes 0,2078 ha 
platībā.

• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām 
Priekuļu pagastā un – vienai Liepas pagastā;
• 2019.gadā noteikt darba samaksu mēnesī domes priekš-
sēdētājai, pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora 
vietniekam, kā arī stundas likmi domes deputāta darba 
atlīdzībi;
• Pieņeemt zināšanai Priekuļu novada pašvaldības Adminis-
tratīvās komisijas priekšsēdētāja V.Ciguža ziņojumu par 
Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 
darba pārskatu par 2018.gadu; Ar 2019.gada 1.februāri 
Priekuļu novada pašvaldībā izveidot 2 amata vienības un 
iekļaut Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas 
katalogā: Ar 2019.gada 1.februāri Priekuļu novada paš-
valdībā izslēgt 7 amata vienības un izdarīt grozījumus 
Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamu māju

▪ Rūpnīcas ielā 6, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 3163.9 m2 un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0,587 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 471.6 m2 un tai funkcionāli pie-
saistītā zemes gabala 0,1583 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 15, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 476.4 m2 un tai funkcionāli pie-
saistītā zemes gabala 0,141 ha platībā;

▪ Rūpnīcas ielā 21, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, ar kopējo platību 2705.0 m2 un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0,3863 ha platībā;

▪ P. Rozīša ielā 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā, pārvaldīšanas tiesības SIA “CDzP”, saskaņā ar 
Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likuma nosacījumiem.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 6. marts, 2019

Priekuļu novada domes sēdes apskats /24.01.2019./

2018. gada ienākumu deklarāciju iesniegšana, 
lai saņemtu nodokļa pārmaksu, ilgs līdz pat 2022. gada 16. jūnijam

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums6. marts, 2019

Ir pabeigts apkopojums par paveikto 2018.gadā, un 
Priekuļu novada Sociālais dienests var atskatīties un iz-
vērtēt padarīto. Sociālajam dienestam pērnais gads ir aiz-
ritējis, lai pilnveidotu sociālos pakalpojumus un palīdzību 
sociālajā jomā.

Runājot par statistikas datiem, ir vērts pieminēt, ka 
sociālā atbalsta pasākumiem kopā izlietoti 283835 EUR 
(pabalsti, pakalpojumi un ilgstoša sociālā aprūpe). Sociālās 
palīdzības pabalstiem kopumā tika izlietoti 107282 EUR, 
un tos saņēma 589 ģimenes jeb 796 personas. Visvairāk 
sociālā palīdzība bija nepieciešama pensijas vecuma cil-
vēkiem, invalīdiem, lai samaksātu par dzīvokli apkures 
sezonā, iegādātos malku un segtu ar ārstēšanos saistītos 
izdevumus. Novadā pagājušajā gadā ir samazinājies trūcīgo
personu skaits, bet pieaudzis maznodrošināto personu/
ģimeņu skaits.

Liels atbalsts mūsu novada ļaudīm bija Eiropas pro-
grammas ietvaros realizētā iespēja trūcīgiem cilvēkiem 
saņemt pārtikas pakas, higiēnas un skolas piederumu pakas.

Izmantojot Sociālā dienesta specializēto autotransportu, 
tika nodrošināta 8 bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšana 
uz/no izglītības iestādēm katru dienu visu mācību gadu. 
57 cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, t.sk. bērniem 
invalīdiem,  palīdzēts nokļūt uz ārstniecības iestādēm un 
atpakaļ vai sociālās aprūpes iestādēm. 20 cilvēkiem tika 
nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu uz Sociālā 
dienesta nodrošinātajām nodarbībām Sociālo pakalpojumu 
centrā.

Atbalsts tika sniegts 11 cilvēkiem, kuriem bija nepie-
ciešams izvērtēt sociālās funkcionēšanas līmeni, lai varētu 
saņemt valsts finansētus sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus. 29 cilvēkiem bija nepieciešams veikt ikdienā 
veicamo darbību un vides novērtēšanu, lai cilvēki ar no-
pietnām veselības problēmām varētu saņemt īpašas kop-
šanas pabalstu.

Asistenta pakalpojumu par valsts līdzekļiem 2018.
gadā saņēma 10 invalīdi (t.sk. divi bērni invalīdi), kuriem
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisija
noteikusi indikācijas asistenta pakalpojuma nepieciešamībai.

Pansionātos pērnajā gadā ievietoti 3 cilvēki, kuriem 
sociālās aprūpes pakalpojumu līdzfinansē pašvaldība, un 
2 cilvēki, kuriem aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 
par valsts budžeta līdzekļiem. Pagājušā gadā dzīvoja un 
aprūpes pakalpojumus pansionātos saņēma 31 novada cil-
vēks. Par pakalpojumu pansionātos no pašvaldības budžeta 
2018.gadā izlietoti 110917 EUR. Katru gadu sociālā darba 
speciālisti apciemo visus mūsu novada cilvēkus, kuri dzīvo 
pansionātos, lai uzzinātu par pakalpojuma nepieciešamību 
turpmāk un noskaidrotu, vai cilvēks ir  apmierināts ar 
saņemto pakalpojumu. Visvairāk cilvēku dzīvo Cēsu pil-
sētas pansionātā, Gatartas pansionātā un Raunas pansijā.

2018.gadā Sociālais dienests uzsāka sadarbību ar bied-
rību “Latviešu Samariešu apvienība” aprūpes mājās pa-
kalpojumu nodrošināšanai. Aprūpe mājās tika nodrošināta, 
pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegto norīkojumu, 
un to 2018.gada sākumā saņēma 26 vecie ļaudis. Speciāli 
aprīkotā autotransporta pakalpojumus (duša, veļas maz-
gāšana, pēdu aprūpe, friziera pakalpojums) izmantoja 
6 lauku teritorijās dzīvojošie cilvēki, bet 11 vecie ļaudis 
izmantoja “drošības pogas” pakalpojumu. Speciāli aprīkotā 
autotransporta pakalpojums deva iespēju nodrošināt ap-
rūpi mājās novada attālākās viensētās dzīvojošajiem sirm-
galvjiem, kuru sadzīves apstākļi nav apmierinoši (nav 
ūdensvada, kanalizācijas, nav iespēju nomazgāties, nav
veļas mašīnas). Veicot aprūpes mājās kvalitātes novērtē-
šanu, secināts, ka cilvēki ir ļoti apmierināti ar nodrošināto 
aprūpi. Bez maksas aprūpes mājās pakalpojumu nodro-
šina vientuļiem pensionāriem, invalīdiem, ja tiem nav
likumisko apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj 
nodrošināt aprūpi.

Ģimenes atbalsta nodaļas sociālo darbinieku redzeslokā 
bija 78 sociālā riska ģimenes, sociālo problēmu risināšanai 
tika veikta sociālo risku izvērtēšana un kopā ar ģimenēm 
izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni vai bērna uzvedības 
sociālās korekcijas plāni. Sociālais rehabilitētājs regulāri 
sadarbojies ar 10 ģimenēm, lai praktiski ģimeņu dzīves-
vietā iemācītu aprūpēt un audzināt bērnus, veikt ikdienas 
mājas darbus (ēst gatavošana, istabu uzkopšana, higiēnas 
nodrošināšana u.c.), iemācītu ģimenes budžeta plānošanu, 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu kopā ar bērniem utt. Sniegta 
psiholoģiska palīdzība gan individuālu konsultāciju veidā, 
gan veicot psihodiagnostikas un sniedzot atzinumus.

Pagājušajā gada marta beigās Sociālais dienests iesais-
tījās Labklājības ministrijas koordinētā ES programmas 
“Tiesības, vienlīdzība un pilsonība“ līdzfinansētā projektā 
“Soli tuvāk: kopienas vienotā atbilde uz vardarbību pret 
sievietēm gadījumiem” ar mērķi ieviest praksē institūciju 
sadarbību, kad notikusi vardarbība pret sievieti. Lai to
novadā īstenotu, ir jābūt kvalitatīvai, operatīvai starp-
institūciju rīcībai. Sociālie darbinieki veica sarunas un 
sniedza informāciju par atbalsta pasākumiem 18 no var-
darbības cietušām sievietēm. Psihoterapeitu, psihologu 
un juristu palīdzību saņēma 6 sievietes, kuras cieta no 
vardarbības ģimenē, kuru veica laulātais vai dzīvesbiedrs. 
Arī vardarbības veicējam tika piedāvāta iespēja saņemt 
psihologa/psihoterapeita konsultācijas vai piedalīties at-
balsta grupā, lai nākotnē mazinātu vardarbīgu izturēšanos. 
Diemžēl to izmantoja tikai viens vardarbības veicējs.

Jāatzīst, ka pagājušajā gadā palielinājās gadījumu skaits,
kad bērns cieš no vardarbības ģimenē. Atsevišķās situācijās 
bija nepieciešams bērnus nogādāt drošā vidē un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņemt institūcijā, kur ar var-
darbības upuri strādā starpprofesionāļu komanda. Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 19 bērni. Visbiežāk 
vardarbība notika ģimenē un to veica bērna tēvs vai bērna 
mammas dzīvesdraugs.

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus bezdarbniekiem, pirmspensijas un   
pensijas vecuma personām 2018.gadā saņēma 41 cilvēks, 
kam bija iespējas piedalīties ārstnieciskās vingrošanas un
nūjošanas nodarbībās, mācīties datorprasmes, saņemt sociālā 
darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologa, fizioterapeita 
un kouča-karjeras konsultanta konsultācijas individuāli vai 
grupā, piedalīties radošajās darbnīcās, apmeklēt atbalsta 
grupas, saņemt relaksējošu masāžu.

2018.gadā izveidotas vēl trīs bezmaksas ārstnieciskās 
vingrošanas grupas senioriem (1 – Liepas pagastā, 2 – 
Priekuļu pagastā), kurās piedalījās 52 pensionāri. Jau 
piekto reizi tika organizētas Senioru sporta spēles, kurās 
piedalījās 56 seniori. Centra darbinieki nodrošina dažādas 
nodarbības, atbalsta un palīdz organizēt pasākumus, brīv-
prātīgi uzņemas organizēt ekskursijas un teātra apmeklē-
jumus senioriem.

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.
gadam ietvaros aprīlī Sociālā dienesta sadarbības komanda 
(8 cilvēki) aizsāka aktīvu līdzdarbību projektā SEMPRE, 
kura laikā tika risināta problēmsituācijas sociālajā jomā.
Projekta laikā Sociālā dienesta darbiniekiem bija iespēja 
izmantot sociālo pakalpojumu attīstības, sociālās uzņēmēj-
darbības un citas sociālā darba prakses piemērus, metodes, 
tehnikas un instrumentus, iepazīstoties ar labās prakses 
piemēriem Latvijā un Igaunijā.

Sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu ESF pro-
jekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros bērnu ar funkcionāliem 
traucējumiem un personu ar garīga rakstura traucējumiem 
tuvinieki aktīvāk izrāda interesi, lai viņu ģimenes locekļi 
saņemtu sociālos pakalpojumus. 2018.gadā ar projekta 
atbalstu sociālos pakalpojumus saņēma 11 bērni invalīdi 
un 4 bērnu vecāki, kā arī 2 pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem.

9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” projektu iesnie-
gumu otrās atlases kārtas ietvaros 28.decembrī iesniegts 
projekta pieteikums “Infrastruktūras izveide personām ar
garīga rakstura traucējumiem Priekuļu novadā”. Plānotās 
kopējās izmaksas – 263 325 EUR, no tām ES finansējums –
208 920,65 EUR. Projekta mērķis ir attīstīt infrastruktūru 
kvalitatīvai sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pie-
ejamībai Priekuļu novadā personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. Galvenās projekta darbības ir tehniskās 
dokumentācijas izstrāde iekštelpām un ārējai videi, būv-
darbu veikšana telpu pielāgošanai un teritorijas labiekār-
tošanas darbu veikšana ar labiekārtojuma elementiem, stāv-
laukuma izveide un zaļās zonas ierīkošana atbilstoši mērķa
grupas vajadzībām. Plānots izveidot pakalpojuma infra-
struktūru, kurā ietilpst dienas aprūpes centra pakalpojums 
ar 15 vietām, un specializēto darbnīcu pakalpojumu ar 10 
vietām pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Paldies visiem sociālā dienesta darbiniekiem par darbu! 
Paldies izglītības iestādēm, bāriņtiesām, ārstniecības iestā-
dēm, krīžu centriem, valsts un pašvaldības policijai, Valsts 
Probācijas dienestam u.c. institūcijām par sadarbību! 
Tikai savlaicīgi uzsākot atbalsta un palīdzības sniegšanu, 
iespējams sasniegt iespējami labāko rezultātu.

Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja

Gandarījums par paveikto Sociālajā dienestā 2018.gadā

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu 
“Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kas sastāv no divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un vienas 

nedzīvojamās ēkas. Izsoles noteikumi pieejami 
interneta mājas lapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada 
pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām – 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 10.aprīlim plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

1 600 EUR (viens tūkstotis  seši simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 160,00 EUR (viens simts sešdesmit euro, 

00 centi) 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 

“Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,27 ha 

un dzīvojamās ēkas. Zemes vienības lietošanas mērķis 
ir noteikts – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu 

māju apbūve zeme.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
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 10.aprīlim plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
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 

Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 

platību 0,2068 ha un tā lietošanas mērķis ir noteikts – 
apbūves zeme, ir pieejamas ciemata komunikācijas.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
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 10.aprīlim plkst.9.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.aprīlī plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

4000,00 EUR (četri tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 400,00 EUR (četri simti euro un 00 centi) 
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.

Izsoles
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Jaunieti! Maini dzīvi! Bez maksas iesaisties 
projektā “PROTI un DARI!”

Kopš 2018. gada 3. maija Priekuļu novada pašvaldībā 
tiek realizēts projekts NEET grupas jauniešiem vecumā no 
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Projekta mērķis:
Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 

mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos no-
darbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

Projekta mērķa grupa:
Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA), kā bezdarbnieki neatkarīgi no viņa 
dzīvesvietas (priekšroka Priekuļu novadā deklarētajiem 
jauniešiem gadījumos, kad visas vietas projektā ir aizpil-
dītas un kādam jaunietim ir jāgaida, lai iesaistītos).

Projekta īstenotāji:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 

ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar 
pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām 
(sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista paš-
valdību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partnerim projekta ietvaros ir atbals-
tāmas šādas darbības:
mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
- mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties 

projektā un individuālās pasākumu programmas īsteno-
šanā;

- informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību 
projektā;

- jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
- individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši 

JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
- mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un 

tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa 
grupas jaunieša konsultēšana;

3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu program-
mas izstrāde vai karjeras konsultācija:

- individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā 
profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas 
jaunieša kartē;

- vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša 
dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā 
projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana; 

4. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem 
saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pa-
sākumu programmām.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikta jauniešu profilēšanu, apzinot jaunieša prasmes, 

intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības 
virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas 
rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu pro-
gramma, kas sastāv no četrām obligātajām komponen-
tēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības 
attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūž-
izglītības kompetences;

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību 
individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta 
ietvaros;

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 
9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzē-
tos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora atbalsts, kura laikā men-
tors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās 
pasākumu programmas īstenošanā;

- neformālā un ikdienas mācīšanās,
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants 

u.c., izņemot ārstniecības personālu),
-  brīvprātīgā darba aktivitātes,

- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 
kultūras pasākumi),

- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru ak-
tivitātēs, pasākumos un projektos,

- profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uz-
ņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju 
vai apgūt arodu pie amata meistara;

-  iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar inva-

liditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto 
transportu);

Projekta īstenošanas termiņš:
2014. gada septembris – 2020. gada decembris.
Paveiktais līdz šim
Kopš Priekuļu novada pašvaldība ir iesaistījusies pro-

jektā “Proti un Dari!”, līdz šim brīdim iespēju iesaistīties 
projektā ir izmantojuši jau 45 jaunieši, kuriem ir sniegts 
šāds bezmaksas atbalsts:
-  regulāras karjeras konsultanta konsultācijas;
- palīdzība CV, motivācijas vēstules sastādīšanā, konsul-

tācijas par veiksmīgas darba intervijas norisi;
- iepazīšanās ar potenciālo izglītības iestādi (vizītes skolās, 

palīdzība dokumentācijas kārtošanā, kopmītņu izvēlē utt.);
- dažādu profesiju pārstāvju darba specifikas iepazīšana 

(ēnošana);
- jauniešiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība, tiek sniegtas 

zināšanas pašnodarbinātā statusa kārtošanā;
- regulāras psihologa konsultācijas un personiskās izaugs-

mes trenera konsultācijas;
-  tikšanās ar iedvesmojošām personām un uzņēmējiem;
- lai risinātu mobilitātes problēmas, kas liedz atrast pie-

mērotu darba vietu, vairāki jaunieši šobrīd mācās vai ir 
jau ieguvuši autovadītāja apliecību;

- projekta ietvaros jaunieši ir izmantojuši iespēju arī 
apgūt dažādus neformālās izglītības kursus (lietvedība, 
grāmatvedība, manikīra speciālistu apmācības, biroja 
darba organizācijas kursi, TC3 kategorijas traktoristu 
apmācības, šūšanas nodarbības, Make Up apmācības, 
forester kursi, foto kursi u.c.);

- palīdzība dažādu finanšu jautājumu kārtošanā un jurista
konsultācijas ātro kredītu un ieķīlātu zemes īpašumu 
neatrisinātas problēmas, konsultācijas finanšu plānošanā;

- tikšanās ar Priekuļu sociālā dienesta darbiniekiem (iepa-
zīšanās ar dažādiem palīdzības un pabalstu veidiem);

- palīdzība dažādu atkarību ārstēšanā (alkohola, smēķēšanas 
un datorspēļu atkarības);

- socializēšanās prasmju attīstīšana (dalība dažādos sa-
biedriskajos pasākumos, iepazīšanās ar dažādu NVO 
darbību, kopīgas aktivitātes ar citiem novada jauniešiem, 
jaunu kontaktu dibināšanas prasmju attīstīšana);

-  dažādas pašapziņas celšanas aktivitātes;
-  dalība dažādos sabiedriskajos pasākumos

Jauniete par savu pieredzi projektā.
Projekta dalībniece Kima: “Iesaistīties projektā mani 

uzaicināja programmas koordinatore tad, kad projekts 
tikko bija uzsācis savu darbību mūsu novadā. Tajā laikā 
man dzīvē bija smags posms un tieši mans mentors Selga 
bija atbalsta punkts ikdienā. Tā kā esmu 3 bērnu mamma 
un tajā brīdī biju pilnīgi viena, cīnoties ar smago šķiršanās 
procesu, un vienīgo atbalstu saņēmu no mammas un pāris 
labiem draugiem, centos sakārtot dzīvi atbilstoši reālajai 
situācijai – viena un ar 3 bērniem, bez darba un bez reālām 
darba iespējām.

Lielas problēmas darba atrašanā radīja mana atrašanās 
vieta un nokļūšana uz potenciālo darba vietu. Saplānot 
bērnudārza laiku, autobusus un darba laiku tiešām ir “ne-
iespējamā misija”, tāpēc ļoti priecājos par lielisko iespēju 
projekta ietvaros apgūt B kategorijas autovadītāju kursus. 
Vairs atlikusi maza “astīte”, un tiesības būs man kabatā. 
Tiesību iegūšana sniegs man lielisku iespēju būt mobilai,
lai nokļūtu uz darbu un spētu to apvienot ar bērniņu iz-
ņemšanu no bērnudārza.

Tā kā man patīk nodarboties ar rokdarbiem un vēlos 
piepildīt savu mazo sapni – uzsākt savu biznesu un šūt 
dažādas lietas bērniem, ne tikai adīt un tamborēt, projekta 
ietvaros man bija lieliska iespēja apgūt arī šūšanas prasmes, 
tajā skaitā arī šūšanu ar ādas materiāliem. Esmu sapratusi, 
ka noteikti šūšana būs nodarbe, kuru es turpināšu darīt arī 
pēc projekta beigām.

Turpinājums 5.lpp

Jauniešu attīstības centrs 
un brīvprātīgie jaunieši 

no Ukrainas viesojas 
Priekuļu novadā

11. un 12. februārī Priekuļu novadā viesojās viesi no 
Latvijas Jauniešu attīstības centra – vadītājs Aleksandrs 
Posts un brīvprātīgie jaunieši no Ukrainas Daria Prybyl 
(Darja) un Kyrylo Berezhnov (Kirils). Šī sadarbība aizsākās 
pagājušā gada vasarā, kad Priekuļu novada jauniete Seira 
Jēkabsone pieteicās šīs organizācijas izsludinātajā Erasmus+ 
ietvaros izstrādātajā jauniešu apmaiņas konkursā, un 
ieguva vietu 11 dienu apmaiņas braucienā uz Turciju, kur 
strādāja ar bērniem slimnīcā. Jaunietei šī bija brīnišķīga 
iespēja praktizēties darbā ar bērniem, jo savu nākotnes 
profesiju vēlas saistīt ar pedagoģiju.

Palīdzot nokārtot jaunietei dažādas neskaidrības sakarā 
ar projektu, izveidojās jauna sadarbība ar organizācijas 
vadītāju Aleksandru Postu, kas tālāk pārrauga dažādu 
nākotnes ideju un projektu realizēšanu Pirmā šāda 
aktivitāte notika 11. un 12. februārī Priekuļu vidusskolā 
un Liepas pamatskolā, kur jaunieši no 8. līdz 12.klasei 
uzzināja par tādām Erasmus + iespējām kā īslaicīgajiem 
jauniešu apmaiņas braucieniem, kuros var iegūt dažādas 
vērtīgas prasmes, ar kurām papildināt savu CV nākotnē, 
darba gaitas uzsākot. Jaunieši tika iepazīstināti ar Eiropas 
solidaritātes korpusu, sadarbībā ar kuru ir iespēja aizbraukt 
garākos projektos (2-12 mēneši), kuros iespējams apgūt 
jau plašākas prasmes un ikdienā praktizēt angļu valodu.

Vecāko klašu jaunieši uzdeva vērtīgus jautājumus, 
par iespējam šādu apmaiņas pieredzi izmantot, meklējot 
potenciālo darba vietu vai iestājoties augstskolā, un ieguva
atbildi, ka pašlaik tiek strādāts pie likumprojekta, kas 
Latvijā ļautu starptautiskajā vidē iegūto pieredzi izmantot 
kā bonusu, stājoties darba attiecībās vai augstskolā, par 
pierādījumu izmantojot Jaunatnes pasi “Youthpass”. 
Jaunatnes pase ir instruments, kas palīdz apzināties vērtības,
prasmes, iemaņas, kuras iegūtas, piedaloties programmas
“Jaunatne darbībā” projektos – piemēram, jauniešu ap-
maiņas vai iniciatīvas projektā, apmācībās vai Eiropas 
Brīvprātīgajā darbā.

Pēc pasākuma Priekuļu vidusskolā Priekuļu novada 
jauniešu domes dalībnieki bija noorganizējuši interesantu 
un izzinošu ekskursiju pa tuvāko apkārtni. Dabas objektu 
apskati nācās atlikt slikto laika apstākļu dēļ, tāpēc devāmies 
iepazīties ar uzņēmumu “AUTINE”, kas specializējies 
ekskluzīvu, augstas kvalitātes cirvju un griezējinstrumentu 
ražošanā, pamatā izmantojot amatnieku roku darbu. Tur 
visiem bija lieliska iespēja arī pašiem iemēģināt roku 
kalšanas procesā.

Pēc šī piedzīvojuma devāmies uz Cēsu pili, kur jaunieši 
no Ukrainas ieguva zināšanas par vietējo kultūru, vēsturi 
un leģendām ap to.

Diena noslēdzās ar jauniešu organizēto “Nacionālo 
vakaru” Priekuļu Saieta namā, kur ukraiņu brīvprātīgie 
iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar Ukrainas kultūru 
un nacionālajiem ēdieniem un izklaidēja ar jautru kon-
kursu. Priekuļu jaunieši bija sagatavojuši pārsteigumu no 
Priekuļu deju kolektīva “Virpulis”

Atvadoties no ciemiņiem, vienojāmies, ka šis noteikti 
nebūs vienīgais mūsu kopīgais pasākums un noteikti plā-
nojam nākotnē vēl dažādas izglītojošas un interesantas 
aktivitātes, kuras piedāvāt Priekuļu novada jauniešiem.

Informāciju sagatavoja
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste 

Maija Ozoliņa

Viesi no Ukrainas un jauniešu attīstības centra iepazīst 
tuvākās apkārtnes apskates objektus. Foto: Anna Rakule

Turpinājums no 4.lpp
Pašā sākumā man bija ļoti grūti iesaistīties projekta 

piedāvātajās aktivitātēs, bet ar īsto mentoru blakus (jā, ar 
mentoru mums tiešām ir paveicies!) pamazām atvēros un 
tagad, kad projektā rit pēdējais mēnesis, es prasu – kur 
vēl, ko vēl, kaut ko noteikti gribas vēl! Esmu kļuvusi 
mērķtiecīgāka, pozitīvāka, un skats uz dzīvi noteikti ir 
citādāks – plašāks. Par savu dzīves otro iespēju esmu 
pateicīga projektam un savai mentorei Selgai, kura man 
palīdzēja un iedvesmoja mani.

Pēc dalības projektā mana dzīve ir mainījusies pilnībā 
– ir mīlošs cilvēks blakus, laimīgi bērni un drīzumā būs 
arī ģimenes pieaugums. Liels palīgs un atbalsts tam bija 
projekta sniegtās iespējas, kā arī psihologs, kurš palīdzēja 
uz visu paskatīties no citas puses – viss, kas notiek, notiek 
uz labu, lai cik grūti arī nebūtu.

Vai es ieteiktu iesaistīties projektā arī citiem jauniešiem? 
Bez šaubām. Pat mudinātu izmantot šādu iespēju.

Tā ir jauna pieredze, zināšanas, atbalsts un kopā būšana 
ar citiem jauniešiem. Tas viss kopā noteikti rezumēsies ar 
pašvērtējuma pacelšanu, savu vēlmju izprašanu, īpaši, ja 
esi tajā dzīves posmā, kad viss, ko dari, īsti nesanāk, un 
nespēj saprast, kas ir tas, kas pašam patīk, ko vēlies darīt. 
Noteikti atklāsies, kas jauns un nebijis, kas palīdzēs no-
stāties uz kājām, atrast nodarbošanos tieši tev un, iespējams, 
atklāsies hobiji, kurus var pārvērst pat biznesa idejā.” Par 
savu pieredzi projektā stāsta Kima.

Ļoti bieži jaunieši ir nepārliecināti par saviem spēkiem, 
bieži zaudējuši ticību kaut ko sasniegt dzīvē. Liels prieks 
redzēt, kā jaunietis izmainās projekta laikā un pēc tā. Bieži 
projekta mentori kļūst par stipru atbalsta plecu un draugu 
arī pēc dalības projektā. Lai atrastu darbu vai iesaistītos 
izglītībā, bieži ir nepieciešams risināt dažādas problēmas 
jaunieša dzīvē, kas liedz iesaistīties darba tirgū – jaunie-
tim ir jāsāk “iziet ārā no mājas”, kļūt sabiedriski aktīvam, 
iepazīt jaunus cilvēkus, celt pašapziņu, apgūt dažādas 
jaunas, līdz šim neizmēģinātas prasmes. Ir jaunieši, kuriem 
ir jāpalīdz kārtot arī dzīves vietas jautājumi un dažādi 
finansiālas dabas jautājumi. Projektā iesaistās arī jaunieši 
ar invaliditāti, ir īpaši liels prieks redzēt, kā jaunieši at-
raisās, iepazīstot citus jauniešus un apzinoties savu vērtību 
un savas prasmes. 

Pieteikties dalībai projektā vai par to vairāk uzzināt 
vari pie programmas vadītājām:

Priekuļu novadā:
- Anna Rakule, tālr. nr. 26605044,
  e-pasts: Anna.Rakule@priekulunovads.lv
- Maija Ozoliņa, tālr. nr. 20328829, 
  e-pasts: Maija.Ozolina@priekulunovads.lv
- Selga Skrastiņa, tālr.nr. 28446862, 
  e-pasts: Selga.Skrastina@priekulunovads.lv

Projektā darbojas 5 mentori (individuāls atbalsts jau-
nietim, emocionāls atbalsts, veic programmas vadītāja 
uzdotos uzdevumus jaunieša individuālās programmas 
īstenošanā, kontrolē, kā jaunietis iesaistās individuālajā 
pasākumu programmā).

Aicinu sekot arī projekta Facebook.com lapai, kur 
regulāri ievietojam informāciju par projekta aktivitātēm. 
https://www.facebook.com/ProtiUnDariPriekuluNovads/
?modal=admin_todo_tour
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Projekta “PROTI un DARI!” dalībniece Kima
Foto no personīgā arhīva

Projekt ā iesaistītiejaunieši apgūst šūšanas prasmes
Foto no personīgā arhīva

Tikšanās ar Priekuļu sociālā dienesta darbinieci Zaigu 
Riekstiņu. Foto: Anna Rakule

Jaunieši apgūst mērķu nospraušanas prasmes kopā ar 
jauniešu kouča treneri. Foto: Anna Rakule

Projekta jaunieši izzinošā pārgājienā uz Ramātu klintīm.
Foto no personīgā arhīva

Informāciju sagatavoja projekta “PROTI un DARI!” 
programmas vadītāja; Jaunatnes lietu speciāliste 

Priekuļu novadā, jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 
vadītāja Anna Rakule

Tikšanās ar pirmās 
emocionālās palīdzības 

mammu Priekuļu jauniešu 
centrā “REST[e]”

20. martā plkst. 15.30 Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 
visiem interesentiem būs iespēja tikties ar studējošu pirmās 
emocionālās palīdzības(PEP) mammu Gitu Riekstiņu.

Mazuļa ienākšana ģimenē atnes daudz prieka, laimes 
un, iespējams, vēl nekad nepiedzīvotu skaistu emociju, 
tomēr neizbēgami tam līdzi atnāk arī pa kādai ne tik gaidītai 
viešņai... bailes, satraukums, dusmas, neziņa, brīžam pat 
šķietama bezspēcība... Jā, arī šīs ir sajūtas, ko piedzīvo 
ikviena mamma! Un nereti tās var kļūt tik apgrūtinošas un 
sāpīgas, ka mamma labprātāk kļūtu neredzama, nejūtama. 
Arī mazulim šādos brīžos nav viegli, jo viņš izjūt un 
pārdzīvo līdz ar mammu. Raud mazulis, raud mamma. Ko 
darīt? Kā rīkoties? Cik svarīga šai brīdī ir kāda iejūtīga, 
saprotoša, spēcinoša klātbūtne! Palīdzēt mammai atgūt 
mieru, noticēt savai sirdsgudrībai un mazulim – būt patiesi
kopā, vienā elpā, vienā sirdssaitītē. Tas ir PEP mammas 
sirdsdarbs – satikties, uzklausīt, atbalstīt, palīdzēt. Lai 
mammai vairs nav jāraizējas. Lai mamma var būt pie sevis 
un patiesi satikties ar savu mazuli.

Nāc un uzzini vairāk par to, kas ir PEP mamma un 
noskaidro Gitas stāstu par viņas profesijas izvēli – kas 
palīdzēja atrast aizraušanos dzīvē un kas to kavēja. Kopīgi
meklēsim atbildes uz vēl citiem interesējošiem jautājumiem!

Informāciju sagatavoja: 
Jaunatnes lietu speciāliste Priekuļu novadā,

 jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja Anna Rakule

Veiksmīgas darba 
intervijas noslēpums. 

Tikšanās jauniešiem ar 
karjeras konsultanti

Pirmā darba intervija ir spēle, kurā abām pusēm jāievēro 
zināmi noteikumi, lai nokļūtu nākamajā kārtā. Svarīgākais 
trumpis darba intervijā ir, ja esi tai rūpīgi sagatavojies. 
Kā notiek darbinieku atlases process, kā sagatavot savu 
portfolio, kā pareizi rakstīt CV un motivācijas vēstuli, kā 
sagatavoties darba intervijai, kā uzvesties un ģērbties 
intervijā?

Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 26. februārī uz 
šiem un vēl citiem jauniešus interesējošiem jautājumiem 
tika rastas atbildes kopā ar karjeras konsultanti Skaidrīti 
Astahovsku – Eglīti.

Jaunieši saka lielu paldies par sadarbību un vērtīgo 
tikšanos!

Informāciju sagatavoja: 
Jaunatnes lietu speciāliste Priekuļu novadā, jaunatnes un 

bērnu lietu nodaļas vadītāja Anna Rakule

Kādā jaukā ziemas pēcpusdienā – 30. janvārī – 
Mārsnēnu Jauniešu centrā viesojās Miķelis Benužs – 12. 
klases skolnieks no Valmieras, kas brīvprātīgi pasniedz 
hip-hop nodarbības Ziemeļvidzemes internātpamatskolas 
audzēkņiem. Jaunietis 2018.gadā ieguva nomināciju 
“Latvijas lepnums 2018’’ kategorijā Jauniešu iniciatīva. 
Mārsnēnu jauniešiem, kā arī projekta “Proti un dari’’ 
jauniešiem Miķelis pastāstīja par to, kā ir būt Latvijas 
lepnumam, kādu atbildību uzliek šāds tituls, kā arī par to, 
kā ir dejot hip-hopu un mācīt to citiem. Miķelis visu dara 
brīvprātīgi un māca citiem, kā ar savu talantu un degsmi 
uz deju var iedvesmot darboties citus, kā iesaistīties 
iekļaujošajā izglītībā, darot to pilnībā pēc savas iniciatīvas. 
Miķelis ir priecīgs par sasniegto, kā arī atzīst, ka viņam 
ir lieli nākotnes plāni. Mārsnēnu un projekta jaunieši ar 
patiesu interesi iesaistījās sarunā, kā arī uzdeva jautājumus. 
Vakara noslēgumā dzērām tēju un vienojāmies, ka šī 
noteikti nebūs pēdējā reize, kad sadarbojamies.

Informāciju sagatavoja:
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste Selga Skrastiņa

Latvijas lepnums 2018 
Miķelis Benužs viesojas 

Mārsnēnu Jauniešu 
centrā “Trampalīns”
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Jaunieti! Maini dzīvi! Bez maksas iesaisties 
projektā “PROTI un DARI!”

Kopš 2018. gada 3. maija Priekuļu novada pašvaldībā 
tiek realizēts projekts NEET grupas jauniešiem vecumā no 
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot).

Projekta mērķis:
Projekta “PROTI un DARI!”, Nr. 8.3.3.0/15/I/001 

mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt 
viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata 
meistara, nodarbinātībā, Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) 
īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai 
Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos no-
darbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā.

Projekta mērķa grupa:
Projekta “PROTI un DARI!” mērķa grupa ir jaunieši 

vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA), kā bezdarbnieki neatkarīgi no viņa 
dzīvesvietas (priekšroka Priekuļu novadā deklarētajiem 
jauniešiem gadījumos, kad visas vietas projektā ir aizpil-
dītas un kādam jaunietim ir jāgaida, lai iesaistītos).

Projekta īstenotāji:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 

ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar 
pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām 
(sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista paš-
valdību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partnerim projekta ietvaros ir atbals-
tāmas šādas darbības:
mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1. mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.:
- mērķa grupas jaunieša sākotnējā motivēšana iesaistīties 

projektā un individuālās pasākumu programmas īsteno-
šanā;

- informācijas sniegšana mērķa grupas jaunietim par dalību 
projektā;

- jaunieša atbilstības pārbaude projekta mērķa grupai;
2. mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana:
- individuāla mērķa grupas jaunieša profilēšana atbilstoši 

JSPA izstrādātajām metodoloģiskajām vadlīnijām;
- mērķa grupas jaunieša profilēšanas rezultātu analīze un 

tās aprakstīšana mērķa grupas jaunieša kartē, mērķa 
grupas jaunieša konsultēšana;

3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu program-
mas izstrāde vai karjeras konsultācija:

- individuālās pasākumu programmas izstrāde, ņemot vērā 
profilēšanas rezultātus un tās aprakstīšanu mērķa grupas 
jaunieša kartē;

- vienošanās sagatavošana par mērķa grupas jaunieša 
dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā 
projekta ietvaros un abpusēja tās parakstīšana; 

4. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem 
saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pa-
sākumu programmām.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:
1. veikta jauniešu profilēšanu, apzinot jaunieša prasmes, 

intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības 
virzienus;

2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas 
rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu pro-
gramma, kas sastāv no četrām obligātajām komponen-
tēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības 
attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūž-
izglītības kompetences;

3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību 
individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta 
ietvaros;

4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 
9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzē-
tos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora atbalsts, kura laikā men-
tors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās 
pasākumu programmas īstenošanā;

- neformālā un ikdienas mācīšanās,
- speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants 

u.c., izņemot ārstniecības personālu),
-  brīvprātīgā darba aktivitātes,

- dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, 
kultūras pasākumi),

- iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru ak-
tivitātēs, pasākumos un projektos,

- profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uz-
ņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju 
vai apgūt arodu pie amata meistara;

-  iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
- specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar inva-

liditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto 
transportu);

Projekta īstenošanas termiņš:
2014. gada septembris – 2020. gada decembris.
Paveiktais līdz šim
Kopš Priekuļu novada pašvaldība ir iesaistījusies pro-

jektā “Proti un Dari!”, līdz šim brīdim iespēju iesaistīties 
projektā ir izmantojuši jau 45 jaunieši, kuriem ir sniegts 
šāds bezmaksas atbalsts:
-  regulāras karjeras konsultanta konsultācijas;
- palīdzība CV, motivācijas vēstules sastādīšanā, konsul-

tācijas par veiksmīgas darba intervijas norisi;
- iepazīšanās ar potenciālo izglītības iestādi (vizītes skolās, 

palīdzība dokumentācijas kārtošanā, kopmītņu izvēlē utt.);
- dažādu profesiju pārstāvju darba specifikas iepazīšana 

(ēnošana);
- jauniešiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība, tiek sniegtas 

zināšanas pašnodarbinātā statusa kārtošanā;
- regulāras psihologa konsultācijas un personiskās izaugs-

mes trenera konsultācijas;
-  tikšanās ar iedvesmojošām personām un uzņēmējiem;
- lai risinātu mobilitātes problēmas, kas liedz atrast pie-

mērotu darba vietu, vairāki jaunieši šobrīd mācās vai ir 
jau ieguvuši autovadītāja apliecību;

- projekta ietvaros jaunieši ir izmantojuši iespēju arī 
apgūt dažādus neformālās izglītības kursus (lietvedība, 
grāmatvedība, manikīra speciālistu apmācības, biroja 
darba organizācijas kursi, TC3 kategorijas traktoristu 
apmācības, šūšanas nodarbības, Make Up apmācības, 
forester kursi, foto kursi u.c.);

- palīdzība dažādu finanšu jautājumu kārtošanā un jurista
konsultācijas ātro kredītu un ieķīlātu zemes īpašumu 
neatrisinātas problēmas, konsultācijas finanšu plānošanā;

- tikšanās ar Priekuļu sociālā dienesta darbiniekiem (iepa-
zīšanās ar dažādiem palīdzības un pabalstu veidiem);

- palīdzība dažādu atkarību ārstēšanā (alkohola, smēķēšanas 
un datorspēļu atkarības);

- socializēšanās prasmju attīstīšana (dalība dažādos sa-
biedriskajos pasākumos, iepazīšanās ar dažādu NVO 
darbību, kopīgas aktivitātes ar citiem novada jauniešiem, 
jaunu kontaktu dibināšanas prasmju attīstīšana);

-  dažādas pašapziņas celšanas aktivitātes;
-  dalība dažādos sabiedriskajos pasākumos

Jauniete par savu pieredzi projektā.
Projekta dalībniece Kima: “Iesaistīties projektā mani 

uzaicināja programmas koordinatore tad, kad projekts 
tikko bija uzsācis savu darbību mūsu novadā. Tajā laikā 
man dzīvē bija smags posms un tieši mans mentors Selga 
bija atbalsta punkts ikdienā. Tā kā esmu 3 bērnu mamma 
un tajā brīdī biju pilnīgi viena, cīnoties ar smago šķiršanās 
procesu, un vienīgo atbalstu saņēmu no mammas un pāris 
labiem draugiem, centos sakārtot dzīvi atbilstoši reālajai 
situācijai – viena un ar 3 bērniem, bez darba un bez reālām 
darba iespējām.

Lielas problēmas darba atrašanā radīja mana atrašanās 
vieta un nokļūšana uz potenciālo darba vietu. Saplānot 
bērnudārza laiku, autobusus un darba laiku tiešām ir “ne-
iespējamā misija”, tāpēc ļoti priecājos par lielisko iespēju 
projekta ietvaros apgūt B kategorijas autovadītāju kursus. 
Vairs atlikusi maza “astīte”, un tiesības būs man kabatā. 
Tiesību iegūšana sniegs man lielisku iespēju būt mobilai,
lai nokļūtu uz darbu un spētu to apvienot ar bērniņu iz-
ņemšanu no bērnudārza.

Tā kā man patīk nodarboties ar rokdarbiem un vēlos 
piepildīt savu mazo sapni – uzsākt savu biznesu un šūt 
dažādas lietas bērniem, ne tikai adīt un tamborēt, projekta 
ietvaros man bija lieliska iespēja apgūt arī šūšanas prasmes, 
tajā skaitā arī šūšanu ar ādas materiāliem. Esmu sapratusi, 
ka noteikti šūšana būs nodarbe, kuru es turpināšu darīt arī 
pēc projekta beigām.

Turpinājums 5.lpp

Jauniešu attīstības centrs 
un brīvprātīgie jaunieši 

no Ukrainas viesojas 
Priekuļu novadā

11. un 12. februārī Priekuļu novadā viesojās viesi no 
Latvijas Jauniešu attīstības centra – vadītājs Aleksandrs 
Posts un brīvprātīgie jaunieši no Ukrainas Daria Prybyl 
(Darja) un Kyrylo Berezhnov (Kirils). Šī sadarbība aizsākās 
pagājušā gada vasarā, kad Priekuļu novada jauniete Seira 
Jēkabsone pieteicās šīs organizācijas izsludinātajā Erasmus+ 
ietvaros izstrādātajā jauniešu apmaiņas konkursā, un 
ieguva vietu 11 dienu apmaiņas braucienā uz Turciju, kur 
strādāja ar bērniem slimnīcā. Jaunietei šī bija brīnišķīga 
iespēja praktizēties darbā ar bērniem, jo savu nākotnes 
profesiju vēlas saistīt ar pedagoģiju.

Palīdzot nokārtot jaunietei dažādas neskaidrības sakarā 
ar projektu, izveidojās jauna sadarbība ar organizācijas 
vadītāju Aleksandru Postu, kas tālāk pārrauga dažādu 
nākotnes ideju un projektu realizēšanu Pirmā šāda 
aktivitāte notika 11. un 12. februārī Priekuļu vidusskolā 
un Liepas pamatskolā, kur jaunieši no 8. līdz 12.klasei 
uzzināja par tādām Erasmus + iespējām kā īslaicīgajiem 
jauniešu apmaiņas braucieniem, kuros var iegūt dažādas 
vērtīgas prasmes, ar kurām papildināt savu CV nākotnē, 
darba gaitas uzsākot. Jaunieši tika iepazīstināti ar Eiropas 
solidaritātes korpusu, sadarbībā ar kuru ir iespēja aizbraukt 
garākos projektos (2-12 mēneši), kuros iespējams apgūt 
jau plašākas prasmes un ikdienā praktizēt angļu valodu.

Vecāko klašu jaunieši uzdeva vērtīgus jautājumus, 
par iespējam šādu apmaiņas pieredzi izmantot, meklējot 
potenciālo darba vietu vai iestājoties augstskolā, un ieguva
atbildi, ka pašlaik tiek strādāts pie likumprojekta, kas 
Latvijā ļautu starptautiskajā vidē iegūto pieredzi izmantot 
kā bonusu, stājoties darba attiecībās vai augstskolā, par 
pierādījumu izmantojot Jaunatnes pasi “Youthpass”. 
Jaunatnes pase ir instruments, kas palīdz apzināties vērtības,
prasmes, iemaņas, kuras iegūtas, piedaloties programmas
“Jaunatne darbībā” projektos – piemēram, jauniešu ap-
maiņas vai iniciatīvas projektā, apmācībās vai Eiropas 
Brīvprātīgajā darbā.

Pēc pasākuma Priekuļu vidusskolā Priekuļu novada 
jauniešu domes dalībnieki bija noorganizējuši interesantu 
un izzinošu ekskursiju pa tuvāko apkārtni. Dabas objektu 
apskati nācās atlikt slikto laika apstākļu dēļ, tāpēc devāmies 
iepazīties ar uzņēmumu “AUTINE”, kas specializējies 
ekskluzīvu, augstas kvalitātes cirvju un griezējinstrumentu 
ražošanā, pamatā izmantojot amatnieku roku darbu. Tur 
visiem bija lieliska iespēja arī pašiem iemēģināt roku 
kalšanas procesā.

Pēc šī piedzīvojuma devāmies uz Cēsu pili, kur jaunieši 
no Ukrainas ieguva zināšanas par vietējo kultūru, vēsturi 
un leģendām ap to.

Diena noslēdzās ar jauniešu organizēto “Nacionālo 
vakaru” Priekuļu Saieta namā, kur ukraiņu brīvprātīgie 
iepazīstināja pasākuma apmeklētājus ar Ukrainas kultūru 
un nacionālajiem ēdieniem un izklaidēja ar jautru kon-
kursu. Priekuļu jaunieši bija sagatavojuši pārsteigumu no 
Priekuļu deju kolektīva “Virpulis”

Atvadoties no ciemiņiem, vienojāmies, ka šis noteikti 
nebūs vienīgais mūsu kopīgais pasākums un noteikti plā-
nojam nākotnē vēl dažādas izglītojošas un interesantas 
aktivitātes, kuras piedāvāt Priekuļu novada jauniešiem.

Informāciju sagatavoja
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste 

Maija Ozoliņa

Viesi no Ukrainas un jauniešu attīstības centra iepazīst 
tuvākās apkārtnes apskates objektus. Foto: Anna Rakule

Turpinājums no 4.lpp
Pašā sākumā man bija ļoti grūti iesaistīties projekta 

piedāvātajās aktivitātēs, bet ar īsto mentoru blakus (jā, ar 
mentoru mums tiešām ir paveicies!) pamazām atvēros un 
tagad, kad projektā rit pēdējais mēnesis, es prasu – kur 
vēl, ko vēl, kaut ko noteikti gribas vēl! Esmu kļuvusi 
mērķtiecīgāka, pozitīvāka, un skats uz dzīvi noteikti ir 
citādāks – plašāks. Par savu dzīves otro iespēju esmu 
pateicīga projektam un savai mentorei Selgai, kura man 
palīdzēja un iedvesmoja mani.

Pēc dalības projektā mana dzīve ir mainījusies pilnībā 
– ir mīlošs cilvēks blakus, laimīgi bērni un drīzumā būs 
arī ģimenes pieaugums. Liels palīgs un atbalsts tam bija 
projekta sniegtās iespējas, kā arī psihologs, kurš palīdzēja 
uz visu paskatīties no citas puses – viss, kas notiek, notiek 
uz labu, lai cik grūti arī nebūtu.

Vai es ieteiktu iesaistīties projektā arī citiem jauniešiem? 
Bez šaubām. Pat mudinātu izmantot šādu iespēju.

Tā ir jauna pieredze, zināšanas, atbalsts un kopā būšana 
ar citiem jauniešiem. Tas viss kopā noteikti rezumēsies ar 
pašvērtējuma pacelšanu, savu vēlmju izprašanu, īpaši, ja 
esi tajā dzīves posmā, kad viss, ko dari, īsti nesanāk, un 
nespēj saprast, kas ir tas, kas pašam patīk, ko vēlies darīt. 
Noteikti atklāsies, kas jauns un nebijis, kas palīdzēs no-
stāties uz kājām, atrast nodarbošanos tieši tev un, iespējams, 
atklāsies hobiji, kurus var pārvērst pat biznesa idejā.” Par 
savu pieredzi projektā stāsta Kima.

Ļoti bieži jaunieši ir nepārliecināti par saviem spēkiem, 
bieži zaudējuši ticību kaut ko sasniegt dzīvē. Liels prieks 
redzēt, kā jaunietis izmainās projekta laikā un pēc tā. Bieži 
projekta mentori kļūst par stipru atbalsta plecu un draugu 
arī pēc dalības projektā. Lai atrastu darbu vai iesaistītos 
izglītībā, bieži ir nepieciešams risināt dažādas problēmas 
jaunieša dzīvē, kas liedz iesaistīties darba tirgū – jaunie-
tim ir jāsāk “iziet ārā no mājas”, kļūt sabiedriski aktīvam, 
iepazīt jaunus cilvēkus, celt pašapziņu, apgūt dažādas 
jaunas, līdz šim neizmēģinātas prasmes. Ir jaunieši, kuriem 
ir jāpalīdz kārtot arī dzīves vietas jautājumi un dažādi 
finansiālas dabas jautājumi. Projektā iesaistās arī jaunieši 
ar invaliditāti, ir īpaši liels prieks redzēt, kā jaunieši at-
raisās, iepazīstot citus jauniešus un apzinoties savu vērtību 
un savas prasmes. 

Pieteikties dalībai projektā vai par to vairāk uzzināt 
vari pie programmas vadītājām:

Priekuļu novadā:
- Anna Rakule, tālr. nr. 26605044,
  e-pasts: Anna.Rakule@priekulunovads.lv
- Maija Ozoliņa, tālr. nr. 20328829, 
  e-pasts: Maija.Ozolina@priekulunovads.lv
- Selga Skrastiņa, tālr.nr. 28446862, 
  e-pasts: Selga.Skrastina@priekulunovads.lv

Projektā darbojas 5 mentori (individuāls atbalsts jau-
nietim, emocionāls atbalsts, veic programmas vadītāja 
uzdotos uzdevumus jaunieša individuālās programmas 
īstenošanā, kontrolē, kā jaunietis iesaistās individuālajā 
pasākumu programmā).

Aicinu sekot arī projekta Facebook.com lapai, kur 
regulāri ievietojam informāciju par projekta aktivitātēm. 
https://www.facebook.com/ProtiUnDariPriekuluNovads/
?modal=admin_todo_tour
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Projekta “PROTI un DARI!” dalībniece Kima
Foto no personīgā arhīva

Projekt ā iesaistītiejaunieši apgūst šūšanas prasmes
Foto no personīgā arhīva

Tikšanās ar Priekuļu sociālā dienesta darbinieci Zaigu 
Riekstiņu. Foto: Anna Rakule

Jaunieši apgūst mērķu nospraušanas prasmes kopā ar 
jauniešu kouča treneri. Foto: Anna Rakule

Projekta jaunieši izzinošā pārgājienā uz Ramātu klintīm.
Foto no personīgā arhīva

Informāciju sagatavoja projekta “PROTI un DARI!” 
programmas vadītāja; Jaunatnes lietu speciāliste 

Priekuļu novadā, jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 
vadītāja Anna Rakule

Tikšanās ar pirmās 
emocionālās palīdzības 

mammu Priekuļu jauniešu 
centrā “REST[e]”

20. martā plkst. 15.30 Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 
visiem interesentiem būs iespēja tikties ar studējošu pirmās 
emocionālās palīdzības(PEP) mammu Gitu Riekstiņu.

Mazuļa ienākšana ģimenē atnes daudz prieka, laimes 
un, iespējams, vēl nekad nepiedzīvotu skaistu emociju, 
tomēr neizbēgami tam līdzi atnāk arī pa kādai ne tik gaidītai 
viešņai... bailes, satraukums, dusmas, neziņa, brīžam pat 
šķietama bezspēcība... Jā, arī šīs ir sajūtas, ko piedzīvo 
ikviena mamma! Un nereti tās var kļūt tik apgrūtinošas un 
sāpīgas, ka mamma labprātāk kļūtu neredzama, nejūtama. 
Arī mazulim šādos brīžos nav viegli, jo viņš izjūt un 
pārdzīvo līdz ar mammu. Raud mazulis, raud mamma. Ko 
darīt? Kā rīkoties? Cik svarīga šai brīdī ir kāda iejūtīga, 
saprotoša, spēcinoša klātbūtne! Palīdzēt mammai atgūt 
mieru, noticēt savai sirdsgudrībai un mazulim – būt patiesi
kopā, vienā elpā, vienā sirdssaitītē. Tas ir PEP mammas 
sirdsdarbs – satikties, uzklausīt, atbalstīt, palīdzēt. Lai 
mammai vairs nav jāraizējas. Lai mamma var būt pie sevis 
un patiesi satikties ar savu mazuli.

Nāc un uzzini vairāk par to, kas ir PEP mamma un 
noskaidro Gitas stāstu par viņas profesijas izvēli – kas 
palīdzēja atrast aizraušanos dzīvē un kas to kavēja. Kopīgi
meklēsim atbildes uz vēl citiem interesējošiem jautājumiem!

Informāciju sagatavoja: 
Jaunatnes lietu speciāliste Priekuļu novadā,

 jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja Anna Rakule

Veiksmīgas darba 
intervijas noslēpums. 

Tikšanās jauniešiem ar 
karjeras konsultanti

Pirmā darba intervija ir spēle, kurā abām pusēm jāievēro 
zināmi noteikumi, lai nokļūtu nākamajā kārtā. Svarīgākais 
trumpis darba intervijā ir, ja esi tai rūpīgi sagatavojies. 
Kā notiek darbinieku atlases process, kā sagatavot savu 
portfolio, kā pareizi rakstīt CV un motivācijas vēstuli, kā 
sagatavoties darba intervijai, kā uzvesties un ģērbties 
intervijā?

Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 26. februārī uz 
šiem un vēl citiem jauniešus interesējošiem jautājumiem 
tika rastas atbildes kopā ar karjeras konsultanti Skaidrīti 
Astahovsku – Eglīti.

Jaunieši saka lielu paldies par sadarbību un vērtīgo 
tikšanos!

Informāciju sagatavoja: 
Jaunatnes lietu speciāliste Priekuļu novadā, jaunatnes un 

bērnu lietu nodaļas vadītāja Anna Rakule

Kādā jaukā ziemas pēcpusdienā – 30. janvārī – 
Mārsnēnu Jauniešu centrā viesojās Miķelis Benužs – 12. 
klases skolnieks no Valmieras, kas brīvprātīgi pasniedz 
hip-hop nodarbības Ziemeļvidzemes internātpamatskolas 
audzēkņiem. Jaunietis 2018.gadā ieguva nomināciju 
“Latvijas lepnums 2018’’ kategorijā Jauniešu iniciatīva. 
Mārsnēnu jauniešiem, kā arī projekta “Proti un dari’’ 
jauniešiem Miķelis pastāstīja par to, kā ir būt Latvijas 
lepnumam, kādu atbildību uzliek šāds tituls, kā arī par to, 
kā ir dejot hip-hopu un mācīt to citiem. Miķelis visu dara 
brīvprātīgi un māca citiem, kā ar savu talantu un degsmi 
uz deju var iedvesmot darboties citus, kā iesaistīties 
iekļaujošajā izglītībā, darot to pilnībā pēc savas iniciatīvas. 
Miķelis ir priecīgs par sasniegto, kā arī atzīst, ka viņam 
ir lieli nākotnes plāni. Mārsnēnu un projekta jaunieši ar 
patiesu interesi iesaistījās sarunā, kā arī uzdeva jautājumus. 
Vakara noslēgumā dzērām tēju un vienojāmies, ka šī 
noteikti nebūs pēdējā reize, kad sadarbojamies.

Informāciju sagatavoja:
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste Selga Skrastiņa

Latvijas lepnums 2018 
Miķelis Benužs viesojas 

Mārsnēnu Jauniešu 
centrā “Trampalīns”
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Var iesniegt lauku 
bloku precizējumus
No šā gada 4.februāra lauksaim-

nieki var veikt lauku bloku/ainavu 
elementu precizēšanu 2018.gadam. 

Precizēšanas pieprasījumus varēs 
iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. 

Precizēšanas pieprasījumi jā-
iesniedz tikai tad, ja:

•  klients vēlas iekļaut lauku blokā 
jau sakoptu platību,

•  pievienot jaunus ainavas elementus,
•  no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to 
pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta 
lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota 
platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību mak-
sājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasī-
jumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku – savas
apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaim-
niekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas 
tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj 
precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī 
izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām
apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informā-
cijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem 
lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384; 
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas 

(istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos 
ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan 
arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu 
un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC).

Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu
iemeslu pēc – nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur 
nonākušo ir klaiņojoši mājas (istabas) dzīvnieki, kuru
izķeršanu organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības   
teritorijā klaiņojošie noķertajiem mājas (istabas) dzīv-
niekiem ir jānonāk Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
reģistrētās dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā paš-
valdība ir noslēgusi līgumu.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, 
ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji 
ir īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas Veterinārārstu 
biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku 
ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu laikā 
pēc klaiņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD 
reģistrētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam 
nepieciešama neatliekama veterinārmedicīniskā aprūpe, 
dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā 
dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš  
noteiks dzīvnieka veselības stāvokli un, ja nepieciešams, 
noteiks tālāku dzīvnieka ār stēšanu.

Pēc tam, kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir 
nonācis PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes 
īpašniekam, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas 
datiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo 
informāciju, ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties 
jāsazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos 
mājās.

Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs 
paver iespēju nekavējoties sazināties ar dzīvnieka saim-
nieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet, 
kā norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz suņu 
joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā 
vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pie-
ejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams 
noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam ir jānodro-
šina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, 
ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos. 
Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, 
patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā 
citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai 
patversmei vai arī eitanazēt to.

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai 
patversmei jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attārpots, 
vakcinēts, apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC vienotajā 
reģistrā.

Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt 
katram patversmē nonākušajam dzīvniekam nepiecieša-
mo veterinārmedicīnisko aprūpi, lai saglabātu dzīvnieka 
veselību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo 
infekcijas slimību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infek-
cijas  vai  sēnīšu  izraisītas  slimības  nopietni  neapdraudētu  
gan citus dzīvniekus (piemēram, parvovīrusa infekcija, 
gaļēdāju mēris, panleikopēnija, infekciozais hepatīts u.c.), 
gan cilvēku (piemēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā 
ēde u.c.).

Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir steri-
lizēts, drīkst brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka terito-
rijas. Jāpiebilst, ka pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem 
noteikumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo māju 
tuvumā uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, 
atbilstoši apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un 
tiek nodrošināta tā labturība. Uz kaķiem pašlaik neattiecas 
obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts 
datu bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot 
vienotā reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi), 
tādējādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami 
ātrāku tā atgriešanos mājās. Tieši čips palīdzēs atrisināt 
pārpratumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda pārpratuma dēļ 
saimnieka kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā 
dzīvnieku patversmē.

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

8.martā
20:00

22:00

Valentīndienas koncerts
Koncertstāsts. 
Klāra Šūmane. 

“Sievietes spēks”

Soprāns Haike Eva Vaiss (Heike Eva Weiß) un Ilze Jaunzeme 
pianiste. Tas ir stāsts 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

BALLE
grupa “Vidrugs”

Spēlēs grupa “Vidruks”.
Darbosies bārs. Ieeja: 7,00 EUR

8.martā
22:00

BALLE
grupa “BRUĢIS”

Ieeja no plkst. 21:00, Darbosies kafejnīca.
Galdiņus draugu  kompānijām pieteikt pa tālr. 28352521.

Galdiņu rezervācija: 10.00  EUR 
Ieeja: 5.00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

9.martā
17:00

Koncerts
“Mazā pasaule”

Dziesmu autora Viktora Tilčika un dzejnieces Elitas Tilčikas 
romantisku noskaņu vakars.

Ieeja: 3.00 EUR (skolēniem 1.00 EUR)
Daiļajam dzimumam – ieeja brīva

Mārsnēnu
tautas nams

9.martā
18:00

Koncerts
“Reiz zaļoja jaunība”

Liepas VPDK Sadancis mīļi aicina Jūs uz 35 gadu jubilejas 
koncertu. Koncertā piedalīsies Raunas Trejdeviņi, Kņopienes, 
VPDK Straupe, VPDK Solis un Sadanča draugi no Igaunijas.

Ieeja: 2,00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

20.martā
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2019”

Priekuļu novada mazo vokālistu konkurss. Piedalās bērni no 
Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras 

nams

22.martā
19:00

22:00

Rikardiona
jubilejas koncerts un

BALLE

Šogad Rikardions savu dzimšanas dienu svinēs uz muzikālās 
skatuves Liepas kultūras namā kopā ar draugiem Kristīni 
Šomasi, Elīnu Gluzunovu un Jāni Krūmiņu.

Biļetes uz koncertu: 5.00; 7.00; 9.00 EUR 
(nopērkamas Liepā LaTS veikalos) 

Pēc koncerta – balle, ieeja: 5.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

22.martā
19:00

Akustiskā
koncertprogramma
“Tuvu, Tuvu” Iveta 
Baumane, Roberts 

Pētersons, Viesturs Samts

Labi zināmas latviešu melodijas, populāras duetu dziesmas, un 
līdz šim nedzirdēti pirmatskaņojumi, akustiskās ģitāras, vijoles 
un sitaminstrumentu pavadījumā.

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

23.martā
17:00

Dāmu deju grupu 
koncerts

“Iegriez pavasari”

Piedalīsies dāmu deju grupas no Cēsīm, Ērgļiem, Trikātas, 
Cesvaines, u.c. novadiem...

Ieeja: 2,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

24.martā
14:00

Pasākums novada 
politiski represētajām 

personām

Uz kopīgu atpūtas pēcpusdienu Priekuļu saieta namā, adrese – 
Cēsu prospekts 1, tiek aicinātas Priekuļu novada politiski rep-
resētās personas. Ja nepieciešams transports, lūdzu pieteikt pa 
tālruni 66954881 (Priekuļu novada klientu apkalpošanas centrs).

Priekuļu
SAIETA

namā

30.martā
16:00

Koncerts
“Saule mani dancot 

veda”

Koncertā piedalīsies Liepas pamatskolas tautas deju kolektīvs 
“Liepiņa”, Raunas vidusskolas tautas deju kolektīvs un draugi.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

7.aprīlis
18:00

Izrāde
“Nezināmā zvaigzne”

Cēsu tautas teātris ar Mihaila Sebastiana romantisko komēdiju 
“Nezināmā zvaigzne”.

Ieeja: 4,00 EUR (skolēni, pensionāri 2,00 EUR)

Priekuļu 
kultūras 

nams

KINO dienas
15.martā

15:00
“Jēkabs, Mimmi un 

runājošie suņi”
Tas ir aizraujošs piedzīvojumu stāsts par neparastu draudzību 
starp runājošiem suņiem un bērniem, kas aizved uz it kā 
tik tuvās, bet vienlaikus tālās un noslēpumainās Maskačkas 
ieliņām un pagalmiem. Filma piemērota visai ģimenei! 
Aizraujošais stāsts būs tuvs ikvienam, kam patīk sekot līdzi 
spraigiem notikumiem un piedzīvojumiem.

Biļetes cena: 2.00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

15.martā
16:30

“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, fi lmā tiks rādītas neslēpjoties un ar 
kārtīgu devu humora.

Biļetes cena: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
namā

15.martā
19:00

Veselavas 
muiža

19.martā
18:00

Liepas
kultūras 

nams

Kultūras afiša martā

Mīļi aicināti visi Priekuļu novada politiski represētie iedzīvotāji 24.martā plkst. 14.00 Saieta namā, Cēsu 
prospektā 1, Priekuļos (bijusī Priekuļu pamatskola, tagad Priekuļu novada Sociālais dienests) uz kopīgu atpūtas 
pēcpusdienu, uz kuru aicināti nākt kopā ar pavadoni.

Savu dalību, kā arī nepieciešamību pēc transporta, lūdzam pieteikt pa tālruni 66954881 (Priekuļu novada Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs).

Atgādinām, ka līdzi jāņem pase (oriģināls) 
vai ID karte – citi dokumenti neder.

Priekuļu novada politiski represētajām personām

Mamogrāfija:

 ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS

 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 
EUR

 bez nosūtījuma - 25,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

 1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams)

Priekuļos, Dārza ielā 6 (pie Latvijas aptiekas -Dārza ielā 6 (pie Latvijas aptiekas 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo 
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis: 29284639, 25600707 
E-pasts: priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju
 ikgadējās valsts tehniskās apskates

 laiki un vietas Priekuļu novadā

15.martā no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00

iekšpagalmā)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Apdzīvota 
vieta Datums Laiks Norises vieta

Mārsnēni 03.04. 11:30 “Pagastnams”, stāvlaukums

Liepa 03.04. 13:30 “Darbnīcas”

Veselava 08.05. 11:00 Bērzkrogs, stāvlaukums

Ceturtdien, 7. martā no 
10.00 līdz 13.00 

Priekuļu tehnikuma zālē 
Donoru diena

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA: TĀLRUNIS APTIEKĀ: 26013623      

(PIERAKSTU VAR VEIKT ARĪ KLĀTIENĒ APTIEKĀ) 

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111 Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100
PAKALPOJUMU NODROŠINA  

*D vitamīna noteikšana 6,00 EUR

* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
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Var iesniegt lauku 
bloku precizējumus
No šā gada 4.februāra lauksaim-

nieki var veikt lauku bloku/ainavu 
elementu precizēšanu 2018.gadam. 

Precizēšanas pieprasījumus varēs 
iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. 

Precizēšanas pieprasījumi jā-
iesniedz tikai tad, ja:

•  klients vēlas iekļaut lauku blokā 
jau sakoptu platību,

•  pievienot jaunus ainavas elementus,
•  no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku bloka precizēšanas 
pieprasījuma iesniegšanas brīdi, jo LAD inspektori to 
pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta 
lauku blokā un sezonas laikā netiks veikta atkārtota 
platības apsekošana. Svarīgi arī atcerēties, ka lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav iesniegums platību mak-
sājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasī-
jumā ir iespēja izveidot lauksaimnieka bloku – savas
apsaimniekotās platības nošķiršana no kaimiņu apsaim-
niekotajām platībām. Šādi vienā lauku blokā atrodas 
tikai viena lauksaimnieka apsaimniekotā platība, kas ļauj 
precīzāk pieteikt visu savu apsaimniekoto platību, kā arī 
izvairīties no pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārliecinieties par savām
apsaimniekotajām platībām LAD ģeogrāfiskajā informā-
cijas sistēmā, kurā ir apkopota aktuālākā informācija par 
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem 
lauku blokos: http://karte.lad.gov.lv/ vai elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384; 
E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Dzīvnieku patversmes un mīļdzīvnieka īpašnieka atbildība
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas 

(istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākumos 
ietilpst gan rūpes par dzīvnieka veselību un labturību, gan 
arī pienākums nodrošināt suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu 
un reģistrēšanu vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistra datu bāzē, ko uztur Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC).

Latvijā diemžēl joprojām daudz suņu un kaķu – dažādu
iemeslu pēc – nonāk dzīvnieku patversmēs. Daļa tur 
nonākušo ir klaiņojoši mājas (istabas) dzīvnieki, kuru
izķeršanu organizē vietējā pašvaldība saskaņā ar spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem. Atgādināsim, ka visiem pašvaldības   
teritorijā klaiņojošie noķertajiem mājas (istabas) dzīv-
niekiem ir jānonāk Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
reģistrētās dzīvnieku patversmēs, ar kurām konkrētā paš-
valdība ir noslēgusi līgumu.

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu veic dzīvnieku ķērāji, 
ar kuriem pašvaldība ir noslēgusi līgumu. Dzīvnieku ķērāji 
ir īpaši apmācīti, un to apliecina Latvijas Veterinārārstu 
biedrības izsniegta dzīvnieku ķērāja apliecība. Dzīvnieku 
ķērāja pienākums ir nodrošināt, ka astoņu stundu laikā 
pēc klaiņojošā dzīvnieka noķeršanas tas tiek nodots PVD 
reģistrētā dzīvnieku patversmē. Ja noķertajam dzīvniekam 
nepieciešama neatliekama veterinārmedicīniskā aprūpe, 
dzīvnieku ķērājam arī jānodrošina iespējami ātrāka noķertā 
dzīvnieka nogādāšana pie praktizējoša veterinārārsta, kurš  
noteiks dzīvnieka veselības stāvokli un, ja nepieciešams, 
noteiks tālāku dzīvnieka ār stēšanu.

Pēc tam, kad notvertais mājas (istabas) dzīvnieks ir 
nonācis PVD reģistrētā dzīvnieku patversmē, patversmes 
īpašniekam, pamatojoties uz dzīvnieka identifikācijas 
datiem (čipu) un vienotajā valsts datu bāzē pieejamo 
informāciju, ir jānosaka dzīvnieka īpašnieks un nekavējoties 
jāsazinās ar to, lai pēc iespējas ātrāk mīlulis atgrieztos 
mājās.

Tieši LDC datubāzē reģistrēts mājas mīluļa čipa numurs 
paver iespēju nekavējoties sazināties ar dzīvnieka saim-
nieku, nodrošinot iespējami ātrāku nokļūšanu mājās. Bet, 
kā norāda dzīvnieku patversmju darbinieki, daudz suņu 
joprojām nav čipoti un nav reģistrēti LDC uzturētajā 
vienotajā valsts mājas (istabas) dzīvnieku reģistrā.

Ja dzīvnieks nav apzīmēts ar čipu vai pēc citiem pie-
ejamajiem dzīvnieka identifikācijas datiem nav iespējams 
noteikt tā saimnieku, patversmes īpašniekam ir jānodro-
šina patversmē uzņemtā dzīvnieka saimnieka meklēšana, 
ievietojot informāciju par dzīvnieku plašsaziņas līdzekļos. 
Ja 14 dienu laikā nav izdevies atrast dzīvnieka saimnieku, 
patversmes īpašniekam ir tiesības dzīvnieku atdot īpašumā 
citai personai, paturēt patversmē, nodot turēšanā citai 
patversmei vai arī eitanazēt to.

Ja suni atdod adopcijai citai personai, PVD reģistrētajai 
patversmei jānodrošina, ka dzīvnieks ir sterilizēts, attārpots, 
vakcinēts, apzīmēts (čipots) un reģistrēts LDC vienotajā 
reģistrā.

Dzīvnieku patversmei arī ir pienākums nodrošināt 
katram patversmē nonākušajam dzīvniekam nepiecieša-
mo veterinārmedicīnisko aprūpi, lai saglabātu dzīvnieka 
veselību un ierobežotu cilvēkam un dzīvniekiem bīstamo 
infekcijas slimību izplatību. Tas ir nepieciešams, lai infek-
cijas  vai  sēnīšu  izraisītas  slimības  nopietni  neapdraudētu  
gan citus dzīvniekus (piemēram, parvovīrusa infekcija, 
gaļēdāju mēris, panleikopēnija, infekciozais hepatīts u.c.), 
gan cilvēku (piemēram, trakumsērga, leptospiroze, kailā 
ēde u.c.).

Kaķis, kurš vecāks par sešiem mēnešiem un ir steri-
lizēts, drīkst brīvi uzturēties ārpus sava īpašnieka terito-
rijas. Jāpiebilst, ka pašvaldības saskaņā ar to saistošajiem 
noteikumiem atļauj apdzīvotās vietās dzīvojamo māju 
tuvumā uzturēt bezsaimnieka kaķi, ja tas ir sterilizēts, 
atbilstoši apzīmēts (ar nogrieztu kreisās auss galiņu) un 
tiek nodrošināta tā labturība. Uz kaķiem pašlaik neattiecas 
obligātā apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrācija valsts 
datu bāzē, tomēr iesakām kaķu īpašniekiem izmantot 
vienotā reģistra priekšrocības (čipot un reģistrēt savu kaķi), 
tādējādi kaķa pazušanas gadījumā nodrošinot iespējami 
ātrāku tā atgriešanos mājās. Tieši čips palīdzēs atrisināt 
pārpratumu ļoti īsā laikā, ja tomēr kāda pārpratuma dēļ 
saimnieka kaķis tiek noķers un nokļūst PVD reģistrētā 
dzīvnieku patversmē.

Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zemkopības ministrijas
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļa
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

8.martā
20:00

22:00

Valentīndienas koncerts
Koncertstāsts. 
Klāra Šūmane. 

“Sievietes spēks”

Soprāns Haike Eva Vaiss (Heike Eva Weiß) un Ilze Jaunzeme 
pianiste. Tas ir stāsts 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

BALLE
grupa “Vidrugs”

Spēlēs grupa “Vidruks”.
Darbosies bārs. Ieeja: 7,00 EUR

8.martā
22:00

BALLE
grupa “BRUĢIS”

Ieeja no plkst. 21:00, Darbosies kafejnīca.
Galdiņus draugu  kompānijām pieteikt pa tālr. 28352521.

Galdiņu rezervācija: 10.00  EUR 
Ieeja: 5.00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

9.martā
17:00

Koncerts
“Mazā pasaule”

Dziesmu autora Viktora Tilčika un dzejnieces Elitas Tilčikas 
romantisku noskaņu vakars.

Ieeja: 3.00 EUR (skolēniem 1.00 EUR)
Daiļajam dzimumam – ieeja brīva

Mārsnēnu
tautas nams

9.martā
18:00

Koncerts
“Reiz zaļoja jaunība”

Liepas VPDK Sadancis mīļi aicina Jūs uz 35 gadu jubilejas 
koncertu. Koncertā piedalīsies Raunas Trejdeviņi, Kņopienes, 
VPDK Straupe, VPDK Solis un Sadanča draugi no Igaunijas.

Ieeja: 2,00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

20.martā
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2019”

Priekuļu novada mazo vokālistu konkurss. Piedalās bērni no 
Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras 

nams

22.martā
19:00

22:00

Rikardiona
jubilejas koncerts un

BALLE

Šogad Rikardions savu dzimšanas dienu svinēs uz muzikālās 
skatuves Liepas kultūras namā kopā ar draugiem Kristīni 
Šomasi, Elīnu Gluzunovu un Jāni Krūmiņu.

Biļetes uz koncertu: 5.00; 7.00; 9.00 EUR 
(nopērkamas Liepā LaTS veikalos) 

Pēc koncerta – balle, ieeja: 5.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

22.martā
19:00

Akustiskā
koncertprogramma
“Tuvu, Tuvu” Iveta 
Baumane, Roberts 

Pētersons, Viesturs Samts

Labi zināmas latviešu melodijas, populāras duetu dziesmas, un 
līdz šim nedzirdēti pirmatskaņojumi, akustiskās ģitāras, vijoles 
un sitaminstrumentu pavadījumā.

Ieeja: 7,00 EUR

Veselavas 
muiža

23.martā
17:00

Dāmu deju grupu 
koncerts

“Iegriez pavasari”

Piedalīsies dāmu deju grupas no Cēsīm, Ērgļiem, Trikātas, 
Cesvaines, u.c. novadiem...

Ieeja: 2,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

24.martā
14:00

Pasākums novada 
politiski represētajām 

personām

Uz kopīgu atpūtas pēcpusdienu Priekuļu saieta namā, adrese – 
Cēsu prospekts 1, tiek aicinātas Priekuļu novada politiski rep-
resētās personas. Ja nepieciešams transports, lūdzu pieteikt pa 
tālruni 66954881 (Priekuļu novada klientu apkalpošanas centrs).

Priekuļu
SAIETA

namā

30.martā
16:00

Koncerts
“Saule mani dancot 

veda”

Koncertā piedalīsies Liepas pamatskolas tautas deju kolektīvs 
“Liepiņa”, Raunas vidusskolas tautas deju kolektīvs un draugi.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

7.aprīlis
18:00

Izrāde
“Nezināmā zvaigzne”

Cēsu tautas teātris ar Mihaila Sebastiana romantisko komēdiju 
“Nezināmā zvaigzne”.

Ieeja: 4,00 EUR (skolēni, pensionāri 2,00 EUR)

Priekuļu 
kultūras 

nams

KINO dienas
15.martā

15:00
“Jēkabs, Mimmi un 

runājošie suņi”
Tas ir aizraujošs piedzīvojumu stāsts par neparastu draudzību 
starp runājošiem suņiem un bērniem, kas aizved uz it kā 
tik tuvās, bet vienlaikus tālās un noslēpumainās Maskačkas 
ieliņām un pagalmiem. Filma piemērota visai ģimenei! 
Aizraujošais stāsts būs tuvs ikvienam, kam patīk sekot līdzi 
spraigiem notikumiem un piedzīvojumiem.

Biļetes cena: 2.00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
nams

15.martā
16:30

“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, fi lmā tiks rādītas neslēpjoties un ar 
kārtīgu devu humora.

Biļetes cena: 3.00 EUR

Mārsnēnu
tautas 
namā

15.martā
19:00

Veselavas 
muiža

19.martā
18:00

Liepas
kultūras 

nams

Kultūras afiša martā

Mīļi aicināti visi Priekuļu novada politiski represētie iedzīvotāji 24.martā plkst. 14.00 Saieta namā, Cēsu 
prospektā 1, Priekuļos (bijusī Priekuļu pamatskola, tagad Priekuļu novada Sociālais dienests) uz kopīgu atpūtas 
pēcpusdienu, uz kuru aicināti nākt kopā ar pavadoni.

Savu dalību, kā arī nepieciešamību pēc transporta, lūdzam pieteikt pa tālruni 66954881 (Priekuļu novada Valsts 
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs).

Atgādinām, ka līdzi jāņem pase (oriģināls) 
vai ID karte – citi dokumenti neder.

Priekuļu novada politiski represētajām personām

Mamogrāfija:

 ar Nacionālā veselības dienesta
uzaicinājuma vēstuli - BEZ MAKSAS

 ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 
EUR

 bez nosūtījuma - 25,00 EUR

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):

 1 projekcija 9,00 EUR, (ģimenes ārsta 
nosūtījums nav nepieciešams)

Priekuļos, Dārza ielā 6 (pie Latvijas aptiekas -Dārza ielā 6 (pie Latvijas aptiekas 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara 
darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo 
un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
Tāpat, atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis: 29284639, 25600707 
E-pasts: priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv

2019.gada traktortehnikas un tās piekabju
 ikgadējās valsts tehniskās apskates

 laiki un vietas Priekuļu novadā

15.martā no plkst. 10:00 līdz plkst.17.00

iekšpagalmā)
MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Apdzīvota 
vieta Datums Laiks Norises vieta

Mārsnēni 03.04. 11:30 “Pagastnams”, stāvlaukums

Liepa 03.04. 13:30 “Darbnīcas”

Veselava 08.05. 11:00 Bērzkrogs, stāvlaukums

Ceturtdien, 7. martā no 
10.00 līdz 13.00 

Priekuļu tehnikuma zālē 
Donoru diena

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA: TĀLRUNIS APTIEKĀ: 26013623      

(PIERAKSTU VAR VEIKT ARĪ KLĀTIENĒ APTIEKĀ) 

Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111 Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100
PAKALPOJUMU NODROŠINA  

*D vitamīna noteikšana 6,00 EUR

* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)
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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”

Februāris Liepā
“Sniegs sasnidzis pavisam dziļš, nav brīnums – 

februāros putina,” tā teicis kāds dabas apcerētājs, un ne-
var tam nepiekrist. Februāris tiešām bija sniegu sniegiem 
pilns. Arī Liepā. Tomēr pie mums tas iesākās ne tikaiar 
sniegiem, bet arī ar ziemas svinēšanu, jo 1.februārī Liepas 
kultūras namā norisinājās Liepas skolēnu teātra “Pigornieki” 
organizēti ZIEMAS svētki, kad kopā ar citiem bērnu teātra 
kolektīviem uz nebēdu tika svinēta ziema, izrādot savus 
iestudējumus.

Jau kādu laiciņu Liepā darbojas jauns pašdarbnieku 
kolektīvs – folkloras kopa “Liepa”, lai kopā ar tiem, kuri 
piemirsuši, un tiem, kuri nemaz nemācējuši un nezinājuši, 
svinētu mūsu tautas gadskārtu svētkus. Pirmie svētki, 
kurus folkloras kopa svinēja ar liepēniešiem, bija Meteņi. 
Pasākums izvērtās varen jauks. Tika dziedāts, diets, rotaļās 
iets, vārīta tēja un cepta maize, kā arī ķertas konfektes, 
kuras Metenis meta no visaugstākās kupenas. Kolektīva 
dalībniekiem bija patiess prieks par svētku pasākumu un 
atsaucīgajiem pasākuma apmeklētājiem.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Liepas kultūras 
namā iegriezās seno deju grupa “Magnolia” ar savu jauno 
deju programmu. Šoreiz pasākuma apmeklētājiem bija 
iespēja iejusties senas balles atmosfērā un nobaudīt vīnu 
no smalkās balles rīkotāja sniegtām glāzēm. Prieks, ka arī 
šogad baudīt koncertu bija ieradušās  trīs noslēpumainas 
kundzes no tālienes, dēvējot sevi par Magnolias fanēm.

Protams, Liepā februāris ir bijis ļoti ražīgs. Aktīvi esam 
darbojušies, un arī marts ir jau izsapņotiem darbiņiem pilns. 
Paldies Liepas kultūras nama aktīvajiem pašdarbniekiem, 
kuri cītīgi strādā, lai iepriecinātu savus skatītājus! Un 
paldies, mīļie pasākumu apmeklētāji, jo darbs, kuru veicam, 
ir tādēļ, lai jūsu sirdīs ielītu kaut par pilienu vairāk prieka! 
Uz tikšanos Liepas kultūras namā!

Inta Zaksa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Mirklis pēc seno deju grupas “Magnolia”koncerta.
Foto: Inta Zaksa

Skolēnu iniciatīva
Iestājoties 2019. gadam, Priekuļu vidusskolā aizsākās 

akcija “Palīdzi dzīvniekiem!”. Šīs iniciatīvas autore Liāna
Balode uzrunāja Priekuļu vidusskolas skolēnus un skolo-
tājus, pastāstot par iespēju piedalīties labdarības akcijā.

Atsaucība bija patiešām liela, un divu nedēļu laikā tika 
saziedoti 55 eiro, vairāki kg slapjās barības, sausā barība, 
audumi, arī spēļmantiņas dzīvnieciņiem. 8. februārī viss 
saziedotais tika aizvests un Cēsu dzīvnieku patversmi 
“Lācīši”.

Labo mērķu vadīti, Priekuļu vidusskolas 12. klases sko-
lēni 8. februārī devās apmeklēt nelaimē nonākušos dzīvnie-

ciņus. Patversmes iemītnieki tika samīļoti, sunīši izvesti 
pastaigās pa Cēsu ielām. Tas sildīja gan skolēnu, gan 
dzīvnieciņu sirsniņas. 12. klases skolēnu apmeklējuma laikā 
notika kas skaists un negaidīts – nesen patversmē nonāku-
šajam sunītim atradās īstie saimnieki, un sunītis pavisam 
drīz devās uz mājām.

Vēlos pateikties visiem skolotājiem, skolēnu vecākiem 
un skolēniem par dāsnumu un sirds siltumu, ziedojot pat-
versmes dzīvniekiem tik nepieciešamo.

12.klases skolniece Liāna Balode

Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” karjeras dienas ietvaros
notika pasākums, kurš kopā bija pulcējis 5 interesantu 
profesiju pārstāvjus, kuri bija gatavi dalīties stāstījumā par 
savu tagadējo profesiju un to, kā līdz tai nonākuši.

Stāstījumu uzsāka Elīna Krieviņa, kas pašlaik par savu 
darba vietu sauc uzņēmuma “Printful” klientu atbalsta 
centru, kur strādā par klienta atbalsta centra speciālisti un 
konsultē dažādu pasaules valstu klientus. Šī nav Elīnas 
vienīgā darba vieta, pirms tam viņa ir paspējusi būt gan 
jaunatnes lietu speciāliste, gan strādājusi nodarbinātības 
valsts aģentūrā par nodarbinātības aģenta asistenti, vadījusi 
dažādus projektus un konsultējusi cilvēkus par darbu 
Eiropas Savienībā.

Par ceļu līdz savam uzņēmumam pastāstīja arī Mārcis 
Bogdānovs, kurš pirms tam izmēģinājis daudz dažādu 
profesiju, tajā starpā arī atslēdznieka un pastnieka pro-
fesiju, kā arī izmēģinājis darbu Valmieras stikla šķiedras 
rūpnīcā. Mārcim ir plaša brīvprātīgā darba pieredze, kuru 
noteikti var likt lietā, veidojot savu karjeru un nonākot 
līdz savai profesijai. Pašlaik Mārcim ir savs izklaides 
uzņēmums, kas ziemas periodā organizē 2 izlaušanās 
spēles Valmierā, un vasaras periodā vēl 2 izlaušanās spēles. 
Mārcis visiem interesentiem ieteica būt radošiem un 
sapņot.

Valmieras novada fonda Sabiedrisko attiecību spe-
ciāliste Inese Boša dalījās pieredzē par nebaidīšanos no 
riska, jo tieši tā  ikkatrs var saprast, vai iegūtā pieredze 
viņam der vai nē. Pirms darba uzsākšanas Inese ir ieguvusi 
augstāko izglītību Vidzemes augstskolā. Studiju laikā 
iesaistījusies dažādās aktivitātēs, improvizācijas teātrī, pa-
bijusi dažādos projektos gan Latvijā, gan ārzemēs, kā arī 
iesaistījusies aktivitātēs, kas māca, kā piesaistīt sponsorus. 
Pašlaik tieši ar šo ir saistīta viņas ikdiena – Valmieras 
novada fondā, organizējot dažādus aktīvus pasākumus un 
projektus, piesaistot sponsorus un organizējot ārzemju 
brīvprātīgo jauniešu darbību Valmieras pilsētā.

Par to, kā var nonākt līdz dažādu Latvijas kultūrvēstu-
risko piļu restaurēšanai pastāstīja Aigars Rakulis. Viņš 
strādāja bērnunamā par saimniecības daļas vadītāju, taču 
Aigaram bija doma mainīt darbu, un šādu iespēju viņš 
ieguva uzņēmumā, kas nodarbojās ar vēsturisku mūra ēku 
restaurēšanu. Aigars savu roku ir pielicis arī Cēsu, Raunas 
un Bauskas piļu restaurācijā. Pašlaik viņa aizraušanās ir 
bioloģiskā lauksaimniecība – vasarā tiek audzēti sulīgi 
arbūzi un citi augļi un dārzeņi.

Par ceļu uz savu profesiju stāstīja arī jauniete Ilva 
Kalniņa. Viņa ir ieinteresēta militārajā jomā, kur nodar-
bojas savā brīvajā laikā, dodoties uz apmācībām. Ikdienā 
Ilva cep picas Cēsu kafejnīcā, bet skaidri zina to, ka šis ir 
tikai viens ceļa posms, kurš jāiziet, lai ikdienā nodrošinātu 
sev iztiku. Nākotni Ilva saista ar militāro jomu, taču pašlaik 
nav pārliecināta, vai vēlas stāties Aizsardzības akadēmijā, 
ja pašlaik, darbojoties zemessardzē, apgūst tās pašas zinā-
šanas. 

Šāda veida pasākumi Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” 
plānoti arī nākotnē, iesaistot tajos vairāk speciālistu un 
arī dažādu grupu jauniešus, kuriem šī ir lieliska izdevība 
iepazīties ar profesijām un ceļu līdz tām.

Informāciju sagatavoja: 
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste 

Maija Ozoliņa

“Satiec profesiju” 
Liepas jauniešu 

centrā

Jaunieši iepazīst dažādas profesijas Liepas jauniešu 
centrā “Satiec profesiju”. Foto: Maija Ozoliņa

Mirkļi no DK “Miķelis” koncerta “Sudrabkāzas”

Foto: No Priekuļu kultūras nama arhīva


