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Priekuļu novada pašvaldība atsavina, 
pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli, pašvaldībai piederošo kustamo 
mantu – transportlīdzekļi GAZ 53A, 
kravas cisternu, izlaiduma gads – 1980. 
Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā sadaļā
“Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 17.aprīlim 
plkst.09:30.

Izsoles notiks 2018.gada 17.aprīlī plkst. 10:00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – EUR 
900,00 (deviņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums EUR 90,00 (deviņdesmit 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.

IZSOLE

“100 darbi Latvijai” sumināšana Priekuļos

Pavasara pirmajā dienā, 21.martā, Priekuļu novada 
pašvaldībā viesojās SIA “ZAAO” vides iniciatīvas “100 
darbi Latvijai” vadītāja Dženita Katiša, lai teiktu paldies 
Priekuļu novadā realizēto darbu veicējiem un pasniegtu 
pateicības rakstus par nesavtīgu piedalīšanos un vērtīgu 
ieguldījumu Latvijas simtgadei veltītajā aktivitātē. Arī 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 
pateicās ikvienam iniciatīvas dalībniekam par idejām, par 
ieguldīto laiku un darbu, lai kopā Latviju padarītu skaistāku 
un sakoptāku. Domes priekšsēdētāja novērtēja sadarbību, 
kāda ir izveidojusies starp pašvaldību un uzņēmējiem, 
pateicoties iniciatīvai “100 darbi Latvijai”.

SIA “ZAAO” un Priekuļu novada pašvaldība saka lielu 
paldies Priekuļu vidusskolai, Priekuļu tehnikumam, Prie-
kuļu PII “Mežmaliņa”, Baltezera kokaudzētavai, LVM 
Strenču kokaudzētavai, LU Babītes rododendru audzētavai,  
SIA “Cēsu agroķīmija”, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādei, SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, kā arī 
J.Sirlakam, V.Lapselei, J.Liepkalnam, Ē.Markvartam, 
I.Grahoļskim, M.Rutkevičam, A.Koroļovam un 
A.Keidānam par ieguldīto laiku un darbu, paveicot kādu 
vērtīgu vides labiekārtošanas vai vides izglītības darbu 
ceļā uz Latvijas simtgadi. Kopā tika izveidoti rododendru, 
kadiķu, īvju un viršu dārzi, kā arī skaistas samteņu dobes 
Saules parkā un citās Priekuļu novada vietās, ierīkoti 

apstādījumi stilizēta četrlapu āboliņa formā Priekuļu ceļa 
rotācijas aplī, labiekārtota puķu dobe Priekuļu centrā, kā 
arī izveidota dabas telpa Jāņmuižas PII.

Tā kā tikšanās notika pirmajā pavasara dienā, kā 
sēkliņas tika iesētas jaunas domas, jaunas idejas, kuras 
varētu īstenot. Visiem kopā esot, tām tika iedots jauns 
spēks un pozitīvā enerģija, lai būtu jauda idejas realizēt.

Vides iniciatīvu “100 darbi Latvijai” 2016. gada vasarā 
uzsāka pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas SIA “ZAAO” 
ar mērķi apvienot iedzīvotāju zināšanas, čaklās darba rokas 
un resursus, lai līdz Latvijas nozīmīgajai jubilejai – 2018. 
gada 18. novembrim

– kopīgiem spēkiem paveiktu vismaz 100 nozīmīgus 
darbus vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un arī vides iz-
glītībā. Mērķis tika sasniegts! Draugu un kaimiņu grupas,
uzņēmumi, izglītības iestādes, individuālas personas, 
biedrības un pašvaldību domes no 42 dažādiem Latvijas 
novadiem un pilsētām kopīgiem spēkiem paveikuši 171 
vides darbu.

Visus Latvijā paveiktos darbus iespējams aplūkot 
mājaslapā www.100darbilatvijai.lv, kur tie ir apkopoti labo 
darbu kartē.

Teksts un foto: Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Reiz, 9.martā, Liepas kultūras namā zaļoja jaunība, 
cerības plauka un Liepas vidējās paaudzes deju kolektīvs 
Sadancis svinēja savu dzimšanas dienu. Un neba jau nu 
vienkārši dzimšanas dienu, bet gan 35 gadu jubileju.

Cik gan daudz cilvēks tādā laikā spēj paveikt! Galveno-
kārt, izaugt un kļūt par stabilu personību.

Tieši to pašu var teikt arī par deju kolektīvu Sadancis. 
Liepā šis kolektīvs ir stabila vērtība un mums, Liepas pa-
gasta iemītniekiem, pamatots iemesls lepoties, jo tautas 
deju dejot nozīmē savu zemi, tās kultūru, vēsturi un savas 
saknes mīlēt. Un tas ir galvenais, lai cilvēks pilnvērtīgi 
savā zemē dzīvotu.

Dzimšanas dienas svinības iesākās ar sirsnīgu un 
ģimenisku koncertu, jo to vadīja kolektīva dalībnieces 
Selga Goldmane un Ilze Kursīte. Selga pasākumā gaitā arī 
saņēma atzinības rakstu no Priekuļu novada pašvaldības, 
jo kolektīvā darbojas gandrīz kopš tā pirmssākumiem.

Koncertā piedalījās arī tie sadancieši, kuri jau vairākus 
gadus kolektīvā nedejo, tomēr jubileju gaidot, aktīvi 
apmeklēja mēģinājumus un no sirds darbojās līdzi, lai 
koncerts izdotos tieši tik brīnišķīgs, kāds tas bija.

Pasākumā uzstājās Sadanča draugi no citām Latvijas 
vietām, kā arī tautas deju mīlošie draugi no kaimiņzemes 
Igaunijas. Igauņu kolektīvs visus klātesošos pārsteidza ar 
patiesu enerģiju uz skatuves un pilnībā sagrāva vietumis 
izveidojušos mītu par igauņiem kā lēnu un apdomīgu tautu.

Patiess prieks par kolektīva vadītāju Maritu Riekstu –
Krivjonoku, kura kolektīvu neatlaidīgi un ar patiesu atdevi 

vada jau trīpadsmito sezonu. Marita ar deju dzīvo visu mūžu, 
jo daudzi no nu jau izaugušajiem Liepas bērniem atceras arī 
viņas mammu Margu Riekstu, kura kādreiz bērniem mācīja 
mīlēt tautas deju, pasniedzot to Liepas skolā. Marita vada 
arī bērnu deju kolektīvu “Dālderīši” Liepas kultūras namā 
un iespējams, ka reiz mazie Dālderīši dejos “Sadancī”, jo 
Latvija bez tautas dejas nav iedomājama. Un, kamēr būs 
tautas deju patrioti, tikmēr arī dzīvos tautas deja!

Paldies visiem, kuri “pielika savu drauga roku”, lai 
Sadanča 35. jubilejas svinības notiktu, kā arī liels paldies 
novada pašvaldībai par atbalstu!

Uz tikšanos Liepas kultūras namā!!!

Inta Zaksa, Liepas kultūras nama vadītāja

Reiz zaļoja jaunība…

Foto: Vilnis Zirdziņš. Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Sadancis” savā 35 gadu jubilejas koncertā

Pašvaldības 
finansētie projektu 

konkursi:
Priekuļu novada pašvaldība izslu-

dina divus projektu konkursus: biznesa 
ideju konkurss “Es daru” un mazo pro-
jektu konkurss “Sabiedrība ar dvēseli 
2019”.

Biznesa ideju konkursa “Es daru”
pieteikumu  iesniegšana tiek noteikta 
no 2019.gada 3.aprīļa līdz 2019.gada 22.maijam. Konkursa 
mērķis: sniegt pašvaldības atbalstu iedzīvotāju biznesa 
ideju realizācijai, motivēt iedzīvotājus realizēt savas biz-
nesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, 
veicinot uzņēmējdarbības veidošanos novadā. Projekta 
īstenošanai piešķirtais kopējais finansējums sastāda EUR 
2000.00. Iesniegtā biznesa ideja jāīsteno divpadsmit 
mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas datuma.

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” pieteikumu 
iesniegšana tiek noteikta no 2019.gada 5.aprīļa līdz 2019.
gada 3.maijam. Konkursa mērķis: veicināt Priekuļu novada 
iedzīvotāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot dzīves 
kvalitāti Priekuļu novadā. Konkursa ietvaros piešķirtais 
kopējais finansējums sastāda EUR 2800.00, kurā viena 
projekta īstenošanai maksimālais piešķirtais finansējums 
var būt līdz 700 EUR. Visām aktivitātēm  jābūt pabeigtām 
līdz 2019. gada 1.oktobrim.

Ar konkursu nolikumiem var iepazīties: interneta mājas 
lapā www.priekuli.lv vai nosūtot pieprasījumu uz e-pasta
adresi konkursa koordinatoram/kontaktpersonai: projektu 
vadītājai Vinetai Lapselei: vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja – Vineta Lapsele
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Pieņemts lēmums:
• Uzdot deklarētās dzīvesvietas anulēšanas pienākumus 
un funkcijas Priekuļu novadā pildīt Priekuļu novada paš-
valdības Administratīvās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas 
speciālistei Sandrai Mizgai;
• Piešķirt  adresi Rūpnīcas  iela  2A,  Liepa,  Liepas  pagasts,  
Priekuļu  novads, veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 
4260 003 0009 002.
• Precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā 
un lietošanā esošās zemes vienības Nekustamā īpašuma  
valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrēto 
platību atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegū-
tajiem datiem:

• Iznomāt 1/8 daļu zemes vienības ar nosaukumu “Gaitnieki”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kop-
platība 0,42 ha platībā.
• Iznomāt 0,11 ha zemes personiskās palīgsaimniecības 
izveidošanai “Eduarda Veidenbauma ielā 20”, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 4260 003 0337.

• Slēgt ar 1 personu dzīvojamās telpas īres līgumu par ne-
kustamā īpašuma izīrēšanu.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājas vietnieku Aivaru Tīdemani no 2019.gada 18.marta 
līdz 2019.gada 23.martam ieskaitot uz Itāliju piedalīties 
projekta “Iespējamo migrantu integrācijas stereotipu pār-
varēšana” aktivitātēs.
• Piekrist zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003  
0226 pievienot nekustamajam īpašumam “Kalnciems”, 
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar kadastra  numuru  
4264 003 0128 un dzēst nekustamo īpašumu (kadastra 
numurs 4264 003 0377) ar nosaukumu “Līvas”, Mārsnēnu 
pagasts, Priekuļu novads.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Sīmaņi”, Mārsnēnu 
pagasts, Priekuļu novads, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4264 004 0095 6,404 ha platībā. 
No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu “Mazie Sīmaņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, sadalot divās daļās un izveidojot di-
vus jaunus nekustamos īpašumus. No jauna izveidotajam 
nekustamajam īpašumam zemes ierīcības projektā, piešķirt 
adresi Ziedu iela 1A, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4260 003 0324,
izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).
• Apstiprināt 2019.gada 13.februārī notikušās nomas 
tiesību izsoles rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma daļas, kas atrodas Priekuļu 
novada, Mārsnēnu pagasta, “Gaismas” iznomāšanu bied-
rībai “Labāka rītdiena”, ar tās nosolīto nomas maksu EUR 
352,00 mēnesī bez PVN.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma –  “Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, izsoles noteikumus.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam “Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot atdalīt no zemes vienības neapbūvētu zemes 
vienības daļu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, no 
jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam 
no vienas neapbūvētas zemes vienības, paredzēt jaunu no-
saukumu – “Meža Mārkalni”, Veselavas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 5 personām Liepā,  
Liepas pagastā, Priekuļu novadā.
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības Palī-
dzības reģistrā vispārējā kārtā ar Nr.12.

Turpinājums 3.lpp

Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.02.2019./

Zemes
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Nosaukums NĪVKIS 
teksta daļā 
reģistrētā 
platība, ha

Kadastrālajā
uzmērīšanā 

iegūtā  
platība, ha

42720050070 “Strazdiņi”, 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov.

17,5 20,06

1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas un 
kārtību, kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi 
sabiedriskajā transportā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā 
darbojas vienam turp/atpakaļ braucieniem kalendārajā 
mēnesī ar pasažieru pārvadātāja AS “CATA” autobusiem,
maršrutā no personas deklarētai dzīvesvietai tuvākās sa-
tiksmes autobusa pieturas līdz Priekuļu novada adminis-
tratīvās teritorijas centram Priekuļi, pagastu centriem – 
Liepa, Mārsnēni, Veselava vai dzīvesvietai tuvākai pilsētai – 
Cēsis, Smiltene vai Valmiera.

3. Tiesības izmantot atvieglojumus ar pasažieru pār-
vadātāja AS “CATA” autobusiem 2. punktā norādītajos 
maršrutos ir šādām pasažieru kategorijām:

3.1. Personas, kuras saskaņā ar likuma “Par valsts 
pensijām” 11. panta pirmo daļā noteikto ir sasniegušas 
pensionēšanās vecumu, savu pamata dzīves vietu dek-
larējušas Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un
pamatojoties uz šiem noteikumiem saņēmušas pārva-
dātāja elektronisko braukšanas karti;
3.2. Personas, kurām saskaņā ar “Invaliditātes likuma” 
6. panta trešās daļas c punktu ir noteikta III grupas 
invaliditāte un izsniegta invaliditātes apliecība, savu 
pamata dzīves vietu deklarējušas Priekuļu novada admi-
nistratīvajā teritorijā un pamatojoties uz šiem noteiku-
miem saņēmušas pārvadātāja elektronisko braukšanas 
karti.

4. Lai saņemtu šajos noteikumos norādītos atvieglo-
jumus, persona Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldēs, uzrādot 
derīgu personas apliecinošu dokumentu un pensionāra 
vai III grupas invaliditātes apliecību, iesniedz pieteikumu 
(pielikums Nr.1.) par elektroniskās kartes izsniegšanu.

5. Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas 
speciālists izskata pieteikumu par braukšanas atvieglo-
jumu un pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai 
atteikumu.

6. Administratīvās nodaļas speciālista lēmumu var 
apstrīdēt Priekuļu novada domes Administratīvo aktu ap-
strīdēšanas komisijā. Administratīvo aktu apstrīdēšanas 
komisijas lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var 
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

7. Elektroniskā karte tiek izsniegta 2 (divu) nedēļu  
laikā no lēmuma par braukšanas maksas atvieglojumu pie-
ņemšanas dienas.

8. Elektronisko braukšanas karte tiek izsniegta darba
dienās, personas norādītajā vietā, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu. Elektroniskā braukšanas karte ir derīga 
divus gadus.

9. Personalizētā elektroniskā karte tiek izsniegta bez 
maksas. Par atkārtotas elektroniskās kartes izsniegšanu 
persona sedz tās izgatavošanas izmaksas, kuras apmēru 
nosaka AS “CATA”.

10. Elektroniskās kartes nozaudēšanas vai bojāšanas 
gadījumā, persona iesniedz Priekuļu novada pagasta 
pārvaldē pieprasījumu atkārtotas elektroniskās kartes   
saņemšanai, pievienojot maksājuma dokumentu, kas ap-
liecina samaksu par atkārtotas elektroniskās kartes izga-
tavošanas. 

11. Persona zaudē tiesības saņemt Noteikumos noteiktos 

braukšanas maksas atvieglojumus dienā, kad persona savu 
dzīves vietu deklarē citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

12. Braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar šiem 
Noteikumiem netiek piemēroti personām, kuras braukšanas 
maksas atvieglojumus saņem pamatojoties uz citiem spēkā 
esošajiem normatīvajam aktiem.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās adminis-
tratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvās 
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu.
1.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka paš-
valdībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā 
teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos 
zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas 
atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto adresi.
1.3. Likuma “Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu” 2. 
panta pirmā daļa nosaka, ka rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir 
jābūt likumīgai, tas ir jebkurai rīcībai ar mantu jāatbilst ārējos normatīvajos aktos 
paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt brauk-
šanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību 
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi Priekuļu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā pamata dzīves vietu deklarējuši 1817 pensionāri un 86 personas 
ar III grupas invaliditāti, 2019. gada budžetā šim mērķim nepieciešami un tiek 
paredzēti 28 800 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķu
grupām) un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķu grupas, uz kuram attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā deklarēti pensionāri un personas ar noteiktu III 
invaliditāti.
4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, 
ir Priekuļu novada pašvaldības pagastu pārvaldes vai KAC.
5.2. Saistošie noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un kritērijus, 
kas būs jāievēro, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav veiktas.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

2019.gada 28.februārī                                                                                                                         Nr.3 (protokols Nr.2; p.33)
APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.5, p.3)

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada 
administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
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Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības 
nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdu “Pašvaldības” ar 
vārdiem “Priekuļu novada”;
2. Izteikt nolikuma 6., punktu jaunā redakcijā:

“6. Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organi-
zatorisko un tehnisko apkalpošanu, dome ir izveidojusi 
Priekuļu novada pašvaldības administrāciju, kas sastāv no:

6.1. Administratīvās nodaļas;
6.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
6.3. Juridiskās nodaļas;
6.4. Attīstības nodaļas;
6.5. Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas;
6.6. Saimnieciskās nodaļas;
6.7. Dzimtsarakstu nodaļas,
6.8. Pašvaldības policijas.”

3. Papildināt nolikuma 7.5. punktu pirms vārda “pirms-
skolas” ar vārdu “Liepas”.
4. Papildināt nolikuma 7.6. punktu pirms vārda “pirms-
skolas” ar vārdu “Priekuļu”.
5. Izslēgt nolikuma 7.10., 7.14., 7.16. un 8.2. punktu.
6. Izteikt nolikuma 8.1. punktu jaunā redakcijā:

“8.1. SIA “ZAAO”;”
7. Papildināt nolikumu ar 9.5., 9.6. un 9.7. punktu:

“9.5. biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”;
9.6. biedrībā “Latvijas zinātnes centru apvienība”;
9.7. biedrībā “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienība”.”

8. Izteikt nolikuma 11. punktu jaunā redakcijā:
“11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai paš-
valdības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome 
izveido komisijas, par ko informācija tiek publicēta 
pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv.”

9. Aizstāt nolikuma 30., 31., 34., 44., 47., 87., 87. punktā 
vārdus “domes kanceleja” (attiecīgajā locījumā) ar 
vārdiem “pašvaldības Administratīvā nodaļa” (attiecīgajā 
locījumā).
10. Izteikt nolikuma 31.4. punktu jaunā redakcijā:
11. “31.4. sniedz atbalstu sagatavo domes lēmumu pro-
jektus sagatavošanā par jautājumiem, kas tiek izskatīti 
komitejās;”
12. Izteikt nolikuma 42. punktu jaunā redakcijā:

“42. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos 
norādot:
42.1. lēmuma projekta nosaukums, kas nepārprotami 
norāda lēmuma saturu un nesatur personas datus;
42.2. lēmuma projekta pamatojuma daļa, kurā norāda:

42.2.1. tiesiskais pamatojums un lietderīguma pama-
tojums,
42.2.2. kādās institūcijās projekts izskatīts,
42.2.3. cita  informācija,  argumenti  un  apsvērumi,  
kurus  lēmuma  projekta gatavotājs vai iesniedzējs 
uzskata par būtiskiem;
42.2.4. lemjošā daļa;

42.3. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma iz-
pildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
42.4. norāde par izpildes un informācijas sniegšanas 
termiņiem, ja tādi nepieciešami;
42.5. norāde uz konkrētiem izpildītājiem, kuriem uzdota 
lēmuma izpildes kontrole, ja tādi ir;
42.6. norāde, ja lēmuma projektā ir ierobežotas pieeja-
mības informācija;
42.7. priekšlikumi attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto 
lēmumu vai rīkojumu atzīšanai par spēku zaudējušiem 
vai to papildināšanu vai grozīšanu;
42.8. pielikumi;
42.9. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja 
paraksts un datums;
42.10. norāde, kam lēmums jānosūta pēc lēmuma pie-
ņemšanas.”

13. Aizstāt nolikuma 43., 109. punktā vārdus “domes  juri-
diskā dienesta” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pašval-
dības Juridiskās nodaļas” (attiecīgajā locījumā).
14. Papildināt nolikuma 46. punkta teikuma beigas ar 
vārdiem “vai pašvaldības administrācijas vai iestādes dar-
binieks.”.

15. Aizstāt nolikuma 89. punktā vārdus “Reģionālās attīs-
tības un pašvaldību lietu ministrijai” ar vārdiem “Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai” (attiecīgajā 
locījumā).
16. Aizstāt nolikuma 89. punktā vārdus “un pagastu pār-
valdēs” ar vārdiem “pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv 
un pašvaldības informatīvajā izdevumā”.
17. Aizstāt nolikuma 91., 92., punktā vārdus “iedzīvotāji” 
(attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “apmeklētāji” (attiecīgajā 
locījumā).
18. Aizstāt nolikuma 96. punktā vārdus “kancelejas vadī-
tājs” ar vārdiem “Priekuļu valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centra darbinieki”.
19. Papildināt nolikuma 100. punktu ar otro teikumu 
“Darbā ar fizisku un juridisku personu iesniegumiem paš-
valdības darbinieki ievēro normatīvajos aktos noteiktos 
personas datu aizsardzības un informācijas pieejamības 
ierobežojumus.”.
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus 
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošie noteikumi Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums” izstrādāti, lai no-
drošinātu nolikuma atbilstību šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajai 
situācijai.

2. Īss projekta satura izklāsts Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no 
likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā no-
teiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma 
grozījumus).
Saistošos noteikumu izdošanas mērķis – veikt grozījumus Pašvaldības nolikumā atbilstoši 
domes pieņemtajiem lēmumiem un aktualizēt iekļauto informāciju, t.sk.:
1) veikt grozījumus pašvaldības administrācijas struktūrā;
2) precizēt pašvaldības iestādes un biedrību (nodibinājumu) sarakstu, kurās pašvaldības 
ir biedrs, un kapitālsabiedrību sarakstu, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs;
3) precizēt lēmumprojektu izstrādes procesu;
4) veikt redakcionālus labojumus.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

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

Nav ietekmes

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Netiek skartas

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 2019.gada 28. februāra sēdē, protokols Nr.2, 20.p.

Priekuļu novada  pašvaldības  Saistošie noteikumi Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Turpinājums no 2.lpp
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra    
saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada 
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums”” izdošanu”.
• Izbeigt Priekuļu novada informatīvā laikraksta “Priekuļu  
novada vēstis”, reģistrācijas Nr. 000703369, kā masu infor-
mācijas līdzekļa darbību.
• Izveidot Priekuļu novada pašvaldības bezmaksas infor-
matīvo izdevumu “Priekuļu novada vēstis”, kas iznāk vienu 
reizi mēnesī, izņemot jūlija mēnesi, mēneša pirmajā nedēļā.
• Sadarboties uz ar Francijas pilsētu Luc-surMer, noslēdzot 
sadarbības līgumu;
• Slēgt deleģēšanas līgumu ar Raunas novada domi par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada terito-
rijā uz termiņu no 2019. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. 
decembrim.
• Ar 2019.gada 2.maiju Pašvaldībā izslēgt šādas amata 
vienības un izdarīt grozījumus Pašvaldības amatu klasifi-
kācijas katalogā:

◦ Cauruļvadu sanitārtehniķis Liepas pagasta pārvalde.
• Daļēji atbalstīt personu un piešķirt līdzfinansējumu 200 
euro apmērā dalībai kamanu suņu sacensībās – Baltijas 
kausā (4 posmos) un Pasaules kausā un Pasaules čempio-
nātā.

• Daļēji atbalstīt sportistu un piešķirt līdzfinansējumu 200 
euro apmērā treniņu nodrošināšanai, dalībai sacensībās, 
pārstāvot Priekuļu novadu, un tekošajiem mototehnikas 
remontiem.
• Apstiprināt Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumu.
• Norakstīt bezcerīgo parādu prasības īres/apsaimniekošanas 
un pakalpojumu maksājumus 4 personām.
• Apstiprināt maksu par:

◦ vienu pašvaldības policijas darbinieka nostrādāto darba 
stundu Raunas novada administratīvajā teritorijā – 
10,58 euro (desmit euro 58 centi);

◦ automašīnas izmantošanu sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanai Raunas novada teritorijā – EUR 0.167 par 
vienu km.

• Apstiprināt asenizācijas pakalpojumu izcenojumu, izman-
tojot automašīnu Mercedes-Benz 1217, bez pievienotās 
vērtības nodokļa:

1.1. par vienu sūknēšanas reizi – EUR 21.19;
1.2. par vienu nobraukto kilometru – EUR 0.43.

• Apstiprināt asenizācijas pakalpojumu izcenojumu, iz-
mantojot automašīnu Iveco Euro Cargo 100E 18, bez pie-
vienotās vērtības nodokļa:

2.1. par vienu sūknēšanas reizi – EUR 17.00;
2.2. par vienu nobraukto kilometru – EUR 0.33.

• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra    
saistošos noteikumus Nr.3 ”Par sabiedriskā transporta 
braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionā-
riem un personām ar III grupas invaliditāti“.
• Ar 2019.gada 1.martu Priekuļu novada pašvaldībā iz-
veidot šādas amata vienības un iekļaut Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

◦ Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Liepas 
komunālā nodaļā.

• Ar 2019.gada 1.martu Priekuļu novada pašvaldībā izslēgt     
šādas amata vienības un izdarīt grozījumus Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

◦ Iekārtu operators Liepas komunālā nodaļā
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 9, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “MIDE”, saskaņā ar Dzīvokļa 
īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 
nosacījumiem.
• Atcelt pašvaldības dienesta viesnīcas statusu divistabu  
dzīvoklim Nr.48 un Nr.55, Maija ielā 4, Liepā, Liepas pa-
gastā, Priekuļu novadā, ar 2019.gada 28.februāri.
• Pieņemt E.Šīrantes 2019.gada 28.februāra iesniegumu 
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
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Pieņemts lēmums:
• Uzdot deklarētās dzīvesvietas anulēšanas pienākumus 
un funkcijas Priekuļu novadā pildīt Priekuļu novada paš-
valdības Administratīvās nodaļas iedzīvotāju reģistrēšanas 
speciālistei Sandrai Mizgai;
• Piešķirt  adresi Rūpnīcas  iela  2A,  Liepa,  Liepas  pagasts,  
Priekuļu  novads, veikala ēkai ar kadastra apzīmējumu 
4260 003 0009 002.
• Precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdījumā 
un lietošanā esošās zemes vienības Nekustamā īpašuma  
valsts kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrēto 
platību atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegū-
tajiem datiem:

• Iznomāt 1/8 daļu zemes vienības ar nosaukumu “Gaitnieki”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kop-
platība 0,42 ha platībā.
• Iznomāt 0,11 ha zemes personiskās palīgsaimniecības 
izveidošanai “Eduarda Veidenbauma ielā 20”, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 4260 003 0337.

• Slēgt ar 1 personu dzīvojamās telpas īres līgumu par ne-
kustamā īpašuma izīrēšanu.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājas vietnieku Aivaru Tīdemani no 2019.gada 18.marta 
līdz 2019.gada 23.martam ieskaitot uz Itāliju piedalīties 
projekta “Iespējamo migrantu integrācijas stereotipu pār-
varēšana” aktivitātēs.
• Piekrist zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 003  
0226 pievienot nekustamajam īpašumam “Kalnciems”, 
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā ar kadastra  numuru  
4264 003 0128 un dzēst nekustamo īpašumu (kadastra 
numurs 4264 003 0377) ar nosaukumu “Līvas”, Mārsnēnu 
pagasts, Priekuļu novads.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Sīmaņi”, Mārsnēnu 
pagasts, Priekuļu novads, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4264 004 0095 6,404 ha platībā. 
No jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt 
nosaukumu “Mazie Sīmaņi”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, sadalot divās daļās un izveidojot di-
vus jaunus nekustamos īpašumus. No jauna izveidotajam 
nekustamajam īpašumam zemes ierīcības projektā, piešķirt 
adresi Ziedu iela 1A, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 6, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4260 003 0324,
izsoles noteikumus. (Izsoles noteikumi pielikumā).
• Apstiprināt 2019.gada 13.februārī notikušās nomas 
tiesību izsoles rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma daļas, kas atrodas Priekuļu 
novada, Mārsnēnu pagasta, “Gaismas” iznomāšanu bied-
rībai “Labāka rītdiena”, ar tās nosolīto nomas maksu EUR 
352,00 mēnesī bez PVN.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma –  “Zemitāni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Vecdaukšas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, izsoles noteikumus.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam “Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot atdalīt no zemes vienības neapbūvētu zemes 
vienības daļu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, no 
jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam, sastāvošam 
no vienas neapbūvētas zemes vienības, paredzēt jaunu no-
saukumu – “Meža Mārkalni”, Veselavas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu 5 personām Liepā,  
Liepas pagastā, Priekuļu novadā.
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības Palī-
dzības reģistrā vispārējā kārtā ar Nr.12.

Turpinājums 3.lpp

Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.02.2019./

Zemes
vienības 
kadastra 

apzīmējums

Nosaukums NĪVKIS 
teksta daļā 
reģistrētā 
platība, ha

Kadastrālajā
uzmērīšanā 

iegūtā  
platība, ha

42720050070 “Strazdiņi”, 
Priekuļu pag., 
Priekuļu nov.

17,5 20,06

1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas un 
kārtību, kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi 
sabiedriskajā transportā.

2. Braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā 
darbojas vienam turp/atpakaļ braucieniem kalendārajā 
mēnesī ar pasažieru pārvadātāja AS “CATA” autobusiem,
maršrutā no personas deklarētai dzīvesvietai tuvākās sa-
tiksmes autobusa pieturas līdz Priekuļu novada adminis-
tratīvās teritorijas centram Priekuļi, pagastu centriem – 
Liepa, Mārsnēni, Veselava vai dzīvesvietai tuvākai pilsētai – 
Cēsis, Smiltene vai Valmiera.

3. Tiesības izmantot atvieglojumus ar pasažieru pār-
vadātāja AS “CATA” autobusiem 2. punktā norādītajos 
maršrutos ir šādām pasažieru kategorijām:

3.1. Personas, kuras saskaņā ar likuma “Par valsts 
pensijām” 11. panta pirmo daļā noteikto ir sasniegušas 
pensionēšanās vecumu, savu pamata dzīves vietu dek-
larējušas Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un
pamatojoties uz šiem noteikumiem saņēmušas pārva-
dātāja elektronisko braukšanas karti;
3.2. Personas, kurām saskaņā ar “Invaliditātes likuma” 
6. panta trešās daļas c punktu ir noteikta III grupas 
invaliditāte un izsniegta invaliditātes apliecība, savu 
pamata dzīves vietu deklarējušas Priekuļu novada admi-
nistratīvajā teritorijā un pamatojoties uz šiem noteiku-
miem saņēmušas pārvadātāja elektronisko braukšanas 
karti.

4. Lai saņemtu šajos noteikumos norādītos atvieglo-
jumus, persona Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldēs, uzrādot 
derīgu personas apliecinošu dokumentu un pensionāra 
vai III grupas invaliditātes apliecību, iesniedz pieteikumu 
(pielikums Nr.1.) par elektroniskās kartes izsniegšanu.

5. Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās nodaļas 
speciālists izskata pieteikumu par braukšanas atvieglo-
jumu un pieņem lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu vai 
atteikumu.

6. Administratīvās nodaļas speciālista lēmumu var 
apstrīdēt Priekuļu novada domes Administratīvo aktu ap-
strīdēšanas komisijā. Administratīvo aktu apstrīdēšanas 
komisijas lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var 
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

7. Elektroniskā karte tiek izsniegta 2 (divu) nedēļu  
laikā no lēmuma par braukšanas maksas atvieglojumu pie-
ņemšanas dienas.

8. Elektronisko braukšanas karte tiek izsniegta darba
dienās, personas norādītajā vietā, uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu. Elektroniskā braukšanas karte ir derīga 
divus gadus.

9. Personalizētā elektroniskā karte tiek izsniegta bez 
maksas. Par atkārtotas elektroniskās kartes izsniegšanu 
persona sedz tās izgatavošanas izmaksas, kuras apmēru 
nosaka AS “CATA”.

10. Elektroniskās kartes nozaudēšanas vai bojāšanas 
gadījumā, persona iesniedz Priekuļu novada pagasta 
pārvaldē pieprasījumu atkārtotas elektroniskās kartes   
saņemšanai, pievienojot maksājuma dokumentu, kas ap-
liecina samaksu par atkārtotas elektroniskās kartes izga-
tavošanas. 

11. Persona zaudē tiesības saņemt Noteikumos noteiktos 

braukšanas maksas atvieglojumus dienā, kad persona savu 
dzīves vietu deklarē citas pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

12. Braukšanas maksas atvieglojumi saskaņā ar šiem 
Noteikumiem netiek piemēroti personām, kuras braukšanas 
maksas atvieglojumus saņem pamatojoties uz citiem spēkā 
esošajiem normatīvajam aktiem.

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma “Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās adminis-
tratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvās 
ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu.
1.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa nosaka, ka paš-
valdībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā 
teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos 
zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas 
atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas deklarēto adresi.
1.3. Likuma “Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanu” 2. 
panta pirmā daļa nosaka, ka rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem ir 
jābūt likumīgai, tas ir jebkurai rīcībai ar mantu jāatbilst ārējos normatīvajos aktos 
paredzētajam mērķim, kā arī normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt brauk-
šanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību 
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi Priekuļu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā pamata dzīves vietu deklarējuši 1817 pensionāri un 86 personas 
ar III grupas invaliditāti, 2019. gada budžetā šim mērķim nepieciešami un tiek 
paredzēti 28 800 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi).

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķu
grupām) un uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķu grupas, uz kuram attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā deklarēti pensionāri un personas ar noteiktu III 
invaliditāti.
4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, 
ir Priekuļu novada pašvaldības pagastu pārvaldes vai KAC.
5.2. Saistošie noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un kritērijus, 
kas būs jāievēro, lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav veiktas.

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

2019.gada 28.februārī                                                                                                                         Nr.3 (protokols Nr.2; p.33)
APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.5, p.3)

“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Priekuļu novada 
administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionāriem un personām ar III grupas invaliditāti”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums5. aprÏlis, 2019

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības 
nolikums” (turpmāk – nolikums) šādus grozījumus:
1. Aizstāt nolikuma 3. punktā vārdu “Pašvaldības” ar 
vārdiem “Priekuļu novada”;
2. Izteikt nolikuma 6., punktu jaunā redakcijā:

“6. Lai nodrošinātu domes pieņemto lēmumu izpildi, 
domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organi-
zatorisko un tehnisko apkalpošanu, dome ir izveidojusi 
Priekuļu novada pašvaldības administrāciju, kas sastāv no:

6.1. Administratīvās nodaļas;
6.2. Finanšu un grāmatvedības nodaļas;
6.3. Juridiskās nodaļas;
6.4. Attīstības nodaļas;
6.5. Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas;
6.6. Saimnieciskās nodaļas;
6.7. Dzimtsarakstu nodaļas,
6.8. Pašvaldības policijas.”

3. Papildināt nolikuma 7.5. punktu pirms vārda “pirms-
skolas” ar vārdu “Liepas”.
4. Papildināt nolikuma 7.6. punktu pirms vārda “pirms-
skolas” ar vārdu “Priekuļu”.
5. Izslēgt nolikuma 7.10., 7.14., 7.16. un 8.2. punktu.
6. Izteikt nolikuma 8.1. punktu jaunā redakcijā:

“8.1. SIA “ZAAO”;”
7. Papildināt nolikumu ar 9.5., 9.6. un 9.7. punktu:

“9.5. biedrībā “Cēsu rajona lauku partnerība”;
9.6. biedrībā “Latvijas zinātnes centru apvienība”;
9.7. biedrībā “Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu 
vadītāju apvienība”.”

8. Izteikt nolikuma 11. punktu jaunā redakcijā:
“11. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai paš-
valdības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai dome 
izveido komisijas, par ko informācija tiek publicēta 
pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv.”

9. Aizstāt nolikuma 30., 31., 34., 44., 47., 87., 87. punktā 
vārdus “domes kanceleja” (attiecīgajā locījumā) ar 
vārdiem “pašvaldības Administratīvā nodaļa” (attiecīgajā 
locījumā).
10. Izteikt nolikuma 31.4. punktu jaunā redakcijā:
11. “31.4. sniedz atbalstu sagatavo domes lēmumu pro-
jektus sagatavošanā par jautājumiem, kas tiek izskatīti 
komitejās;”
12. Izteikt nolikuma 42. punktu jaunā redakcijā:

“42. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos 
norādot:
42.1. lēmuma projekta nosaukums, kas nepārprotami 
norāda lēmuma saturu un nesatur personas datus;
42.2. lēmuma projekta pamatojuma daļa, kurā norāda:

42.2.1. tiesiskais pamatojums un lietderīguma pama-
tojums,
42.2.2. kādās institūcijās projekts izskatīts,
42.2.3. cita  informācija,  argumenti  un  apsvērumi,  
kurus  lēmuma  projekta gatavotājs vai iesniedzējs 
uzskata par būtiskiem;
42.2.4. lemjošā daļa;

42.3. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma iz-
pildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar 
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
42.4. norāde par izpildes un informācijas sniegšanas 
termiņiem, ja tādi nepieciešami;
42.5. norāde uz konkrētiem izpildītājiem, kuriem uzdota 
lēmuma izpildes kontrole, ja tādi ir;
42.6. norāde, ja lēmuma projektā ir ierobežotas pieeja-
mības informācija;
42.7. priekšlikumi attiecīgajā jautājumā iepriekš pieņemto 
lēmumu vai rīkojumu atzīšanai par spēku zaudējušiem 
vai to papildināšanu vai grozīšanu;
42.8. pielikumi;
42.9. kas ir projekta iesniedzējs, projekta iesniedzēja 
paraksts un datums;
42.10. norāde, kam lēmums jānosūta pēc lēmuma pie-
ņemšanas.”

13. Aizstāt nolikuma 43., 109. punktā vārdus “domes  juri-
diskā dienesta” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “pašval-
dības Juridiskās nodaļas” (attiecīgajā locījumā).
14. Papildināt nolikuma 46. punkta teikuma beigas ar 
vārdiem “vai pašvaldības administrācijas vai iestādes dar-
binieks.”.

15. Aizstāt nolikuma 89. punktā vārdus “Reģionālās attīs-
tības un pašvaldību lietu ministrijai” ar vārdiem “Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai” (attiecīgajā 
locījumā).
16. Aizstāt nolikuma 89. punktā vārdus “un pagastu pār-
valdēs” ar vārdiem “pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv 
un pašvaldības informatīvajā izdevumā”.
17. Aizstāt nolikuma 91., 92., punktā vārdus “iedzīvotāji” 
(attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “apmeklētāji” (attiecīgajā 
locījumā).
18. Aizstāt nolikuma 96. punktā vārdus “kancelejas vadī-
tājs” ar vārdiem “Priekuļu valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centra darbinieki”.
19. Papildināt nolikuma 100. punktu ar otro teikumu 
“Darbā ar fizisku un juridisku personu iesniegumiem paš-
valdības darbinieki ievēro normatīvajos aktos noteiktos 
personas datu aizsardzības un informācijas pieejamības 
ierobežojumus.”.
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā 
“Priekuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmā daļa noteic, ka Pašvaldības 
nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus 
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Saistošie noteikumi Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 1.jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums” izstrādāti, lai no-
drošinātu nolikuma atbilstību šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un faktiskajai 
situācijai.

2. Īss projekta satura izklāsts Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no 
likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā no-
teiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma 
grozījumus).
Saistošos noteikumu izdošanas mērķis – veikt grozījumus Pašvaldības nolikumā atbilstoši 
domes pieņemtajiem lēmumiem un aktualizēt iekļauto informāciju, t.sk.:
1) veikt grozījumus pašvaldības administrācijas struktūrā;
2) precizēt pašvaldības iestādes un biedrību (nodibinājumu) sarakstu, kurās pašvaldības 
ir biedrs, un kapitālsabiedrību sarakstu, kurās pašvaldība ir kapitāldaļu turētājs;
3) precizēt lēmumprojektu izstrādes procesu;
4) veikt redakcionālus labojumus.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

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

Nav ietekmes

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Netiek skartas

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes 2019.gada 28. februāra sēdē, protokols Nr.2, 20.p.

Priekuļu novada  pašvaldības  Saistošie noteikumi Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 
2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Turpinājums no 2.lpp
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra    
saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi Priekuļu novada 
pašvaldības 2009.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.1 “Priekuļu novada pašvaldības nolikums”” izdošanu”.
• Izbeigt Priekuļu novada informatīvā laikraksta “Priekuļu  
novada vēstis”, reģistrācijas Nr. 000703369, kā masu infor-
mācijas līdzekļa darbību.
• Izveidot Priekuļu novada pašvaldības bezmaksas infor-
matīvo izdevumu “Priekuļu novada vēstis”, kas iznāk vienu 
reizi mēnesī, izņemot jūlija mēnesi, mēneša pirmajā nedēļā.
• Sadarboties uz ar Francijas pilsētu Luc-surMer, noslēdzot 
sadarbības līgumu;
• Slēgt deleģēšanas līgumu ar Raunas novada domi par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Raunas novada terito-
rijā uz termiņu no 2019. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. 
decembrim.
• Ar 2019.gada 2.maiju Pašvaldībā izslēgt šādas amata 
vienības un izdarīt grozījumus Pašvaldības amatu klasifi-
kācijas katalogā:

◦ Cauruļvadu sanitārtehniķis Liepas pagasta pārvalde.
• Daļēji atbalstīt personu un piešķirt līdzfinansējumu 200 
euro apmērā dalībai kamanu suņu sacensībās – Baltijas 
kausā (4 posmos) un Pasaules kausā un Pasaules čempio-
nātā.

• Daļēji atbalstīt sportistu un piešķirt līdzfinansējumu 200 
euro apmērā treniņu nodrošināšanai, dalībai sacensībās, 
pārstāvot Priekuļu novadu, un tekošajiem mototehnikas 
remontiem.
• Apstiprināt Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 
nolikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada Sociālā dienesta nolikumu.
• Norakstīt bezcerīgo parādu prasības īres/apsaimniekošanas 
un pakalpojumu maksājumus 4 personām.
• Apstiprināt maksu par:

◦ vienu pašvaldības policijas darbinieka nostrādāto darba 
stundu Raunas novada administratīvajā teritorijā – 
10,58 euro (desmit euro 58 centi);

◦ automašīnas izmantošanu sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanai Raunas novada teritorijā – EUR 0.167 par 
vienu km.

• Apstiprināt asenizācijas pakalpojumu izcenojumu, izman-
tojot automašīnu Mercedes-Benz 1217, bez pievienotās 
vērtības nodokļa:

1.1. par vienu sūknēšanas reizi – EUR 21.19;
1.2. par vienu nobraukto kilometru – EUR 0.43.

• Apstiprināt asenizācijas pakalpojumu izcenojumu, iz-
mantojot automašīnu Iveco Euro Cargo 100E 18, bez pie-
vienotās vērtības nodokļa:

2.1. par vienu sūknēšanas reizi – EUR 17.00;
2.2. par vienu nobraukto kilometru – EUR 0.33.

• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra    
saistošos noteikumus Nr.3 ”Par sabiedriskā transporta 
braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem pensionā-
riem un personām ar III grupas invaliditāti“.
• Ar 2019.gada 1.martu Priekuļu novada pašvaldībā iz-
veidot šādas amata vienības un iekļaut Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

◦ Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis Liepas 
komunālā nodaļā.

• Ar 2019.gada 1.martu Priekuļu novada pašvaldībā izslēgt     
šādas amata vienības un izdarīt grozījumus Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

◦ Iekārtu operators Liepas komunālā nodaļā
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Rūpnīcas ielā 9, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu 
Dzīvokļu īpašnieku biedrībai “MIDE”, saskaņā ar Dzīvokļa 
īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 
nosacījumiem.
• Atcelt pašvaldības dienesta viesnīcas statusu divistabu  
dzīvoklim Nr.48 un Nr.55, Maija ielā 4, Liepā, Liepas pa-
gastā, Priekuļu novadā, ar 2019.gada 28.februāri.
• Pieņemt E.Šīrantes 2019.gada 28.februāra iesniegumu 
par darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
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Ārvalstu viesi Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mežmaliņa”

Laikā no 18. – 21. februārim PII “Mežmaliņa” viesojās 
13 skolotāji no Erasmus+ starptautiskā projekta “100 soļi” 
4 dalībvalstīm – Somijas, Horvātijas, Igaunijas un Spānijas.

Divas skolotājas no Tallinas privātās pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Naba” 5 dienu garumā veica pirmsskolas 
darba vērošanu Erasmus+.

Šo dienu laikā iepazīstinājām savus draugus ar īpašajām 
aktivitātēm, kuras piedāvājam audzēkņiem. Viesi priecājās 
par 6-7 gadīgo bērnu iespēju un prasmi spēlēt visdažādākos 
mūzikas instrumentus. Ar īpašu  interesi ciemiņi vēroja 
biodejas nodarbību, kad mūzikas un kustību rezultātā bērni 
mācījās pieņemt savu ķermeni, uzlabot saskarsmi, vairāk 
iemīlēt un novērtēt pašam sevi. Neizpalika arī āra akti-
vitātes, kuru laikā mūsu skolotājas demonstrēja prasmi 
integrēt brīvdabas nodarbībās matemātikas, mākslas, 
valodas attīstības, mūzikas uzdevumus.

Viesiem pastāstījām par PII “Mežmaliņa” īpašajiem 
gadskārtējiem pasākumiem, kurus organizējam iestādes 
darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem: velomaratonu 
“Mežmaliņa ripo” un aerobikas festivālu “Mežmaliņa dejo”. 
Viesi ar sajūsmu vēroja to video ierakstus, apbrīnoja kuplo 
dalībnieku skaitu un  ietvertās interesantās aktivitātes.

Atbildīgs pasākums bija projekta koordinatoru sanāksme,
 kuras laikā izvērtējām projekta iepriekšējos posmus “100 
soļi sportojot” un “100 soļi ar sniegu, ūdeni un ledu”, 
izvirzījām uzdevumus projekta noslēguma posmam “100 
soļi dejojot”, kura laikā  katra valsts piedāvās savas tautas 
mūziku un deju soļus. Šo deju mācīsies katras dalībvalsts 
bērnudārzu audzēkņi. Rezultātā mums būs iespēja izdejot 
4 dažādu tautu dejas.

Viesu vēlme bija redzēt, kā Latvijā notiek audzināšanas 
un izglītošanas darbs ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības 
traucējumi. Savā pieredzē labprāt dalījās Cēsu internāt-
pamatskolas – attīstības centra administrācija, pastāstot 
par skolas piedāvātajām izglītības programmām, sniegto 
atbalstu audzēkņu veselības uzlabošanā, plašās iespējas 
darboties dažādos interešu izglītības pulciņos.

Īpaši bijām padomājuši par viesu vakara izklaidēm, 
kuru laikā ciemiņiem bija iespēja tuvāk iepazīt latviešu 
kultūru, tradīcijas un senatnes mantojumu. Liepas pagasta 
Maizes mājā “Krūmiņi” kopīgi gatavojām, cepām un bau-
dījām pīrāgus, ar graudiem izveidojām latvju rakstu zīmes, 
izdejojām jautras latviešu rotaļdejas, izdziedājām latviešu 
tautas dziesmas. Arī horvātu, somu, igauņu un spāņu jaunie 
draugi  labprāt  izdziedāja savas mīļākās tautasdziesmas.

Īpašu sajūsmu viesiem radīja Cēsu viduslaiku pils dar-
binieku sarūpētā teatralizētā programma “Zemnieku dzīres”.
Tās laikā ciemiņi iepazina pils vēsturi, baudīja viduslaiku 
mielastu, izspēlēja viduslaiku spēles, izdejoja dejas Livonijas 
periodam atbilstošas mūzikas pavadībā, gida aicināti devās 
pastaigā pa pili, ar sveču lukturīšiem izgaismojot ceļu.

Projekta noslēguma sanāksme notiks Spānijā šā gada 
jūnijā. Septiņām pirmsskolas izglītības skolotājām no PII 
“Mežmaliņa” būs iespēja tuvāk iepazīt Spānijas kultūru, 
izglītības sistēmu, redzēt kopīgo un atšķirīgo pedagogu 
ikdienas darbā.

PII “Mežmaliņa” bērnu vecākus, ģimenes locekļus un 
citus interesentus ar prieku gaidīsim starptautiskā projekta 
“100 soļi” noslēguma pasākumā  Priekuļu kultūras namā 
š.g. 25. aprīlī.

PII “Mežmaliņa” vadītas vietniece izglītības jomā, 
starptautiskā projekta “100 soļi” koordinatore 

Ilze Freimane 

Pavasarī par putniem

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē martā, kad 
putni jau atlidojuši, aicinājām ciemos ļoti jauku un zinošu 
lektori no Līgatnes dabas takām – Daci Vītolu. Šī sadarbība 
mums aizsākās jau rudenī, kad bērni kopā ar audzinātājām
un arī vecāki čakli lasīja ozolzīles un veda Līgatnes 
zvēriem.

Šajā skaistajā pavasara dienā pie mums bērnudārzā 
ieradās pats Ūpis, kurš parādīja fi lmu par putnu un zvēru 
dzīvi, mainoties gadalaikiem, par to, kā pavasarī atgriežas 
putni no siltajām zemēm. Ūpis bērniem uzdeva arī inte-
resantas mīklas – pazīsti putnu balsis! Minēšana izvērtās 
aizraujošā procesā, jo mēs ik dienu apkārt dzirdam dažādas 
putnu balsis, tikai jāuzmin, kuram putnam kura balss.

Bērniem Ūpis bija sagatavojis zināšanu pārbaudes testu 
– puzli, kurā bērni varēja atrast atbilstošu putnu mājokļa 
ierīkošanas vietas attēlus, ligzdu attēlus, putnu olu attēlus.

Paldies Ūpim un Dacei Vītolai par aizrautīgo stāstījumu. 
Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos aprīlī Līgatnes  
dabas takās, lai uzzinātu, kā klājas zvēriņiem pavasarī. Tad 
arī uzzināsim, vai zvēri jau apēduši visas mūsu sagādātās 
ozolzīles.

Pirmsskolas skolotāja M.Lukstiņa

Foto: no Veselavas PII arhīva
Puzzle par putniem salikta! Lektore Dace Vītola 
kopā ar čaklākajām meitenēm Alisi un Mariju

Kopā ar projekta “100 soļi” dalībvalstu partneriem 
no Igaunijas, Horvātijas, Spānijas un Somijas.

/Foto no I. Ikaunieces arhīva/

Pedagogi dalās pieredzē konferencē Valmierā
Pirmā no šī gada skolotāju atbalsta konferencēm – 

“Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” – notika 14. martā
Valmierā, un tā bija īpaši paredzēta pirmsskolu skolotājiem,  
iestāžu vadītājiem, izglītības darbiniekiem, arī vecākiem.  
Šī bija jau piektā Valsts izglītības satura centra ESF pro-
jekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) 
konference skolotāju atbalstam, un tās mērķis ir nostiprināt 
izpratni par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par 
skolotāju kā mācību procesa virzītāju, par to, lai bērniem 
pašiem dotu iespēju jautāt, pētīt, meklēt atbildes, sadar-
boties un mācīties ar prieku.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” pedagogi tika aicināti dalīties
pieredzē darbnīcā “Āra vides iespējas vispusīgai bērna 
attīstībai”. Radošo darbnīcu vadīja pirmsskolas skolotājas 
Daila Balode, Inese Iesmiņa, Dace Lezdiņa.To apmeklēja 
34 pedagogi no visas Latvijas. Klausītājiem bija iespēja  
iepazīties ar iestādes pieredzipirmās āra grupas izveido-
šanā, brīvdabas pedagoģijas apgūšanā un īstenošanā un 
āra vides izmantošanā  jaunākā vecuma bērniem.

Daila Balode: “Konferencē “Darbojos, izzinu – mācos
ar prieku!” man bija iespēja dalīties savā pieredzē, kā 
izmantot āra vidi 1,5 – 3 gadu vecu bērnu vispusīgai attīstībai.
Izmantojot fotogrāfi jas, kuras uzņemtas darba procesā ar  
bērniem, parādīju, kā āra vidi bagātinu, lai radītu bērnos 
vēlmi uzturēties ārā, aktīvi darboties, kustēties, pētīt, 
izzināt. Un darīt to ar prieku. Bija patīkami runāt par 
lietām, kuras man pašai sagādā prieku un gandarījumu, 
ieinteresētu un atbalstošu klausītāju priekšā.”

Inese Iesmiņa: “Esmu priecīga, ka bija iespēja pie-
dalīties konferencē,  kuras mērķauditorija bija pirms-
skolas skolotāji. Konference bija labi organizēta, tā bija 
bagātagan ar teorētiskiem speciālistu lasījumiem, gan 
praktiskiem pedagogu labās prakses piemēriem, gan ar 
diskusijām, viedokļu apmaiņu un vienkāršu satikšanās 

prieku. “Mežmaliņai” tika uzticēts vadīt vienu no dau-
dzajām darbnīcām. Jūtot dalībnieku ieinteresētību, bija 
vieglāk sākt savu uzstāšanos – prezentāciju par Sprīdīšu 
grupas āra vides apmācības norisi. Konference un līdzīgas 
pedagogu satikšanās ļauj labāk izprast pilnveidotās pirms-
skolas izglītības vadlīnijas un ieviest jaunā mācību satura 
pieeju ikdienas darbā.”

Dace Lezdiņa: “Dalījāmies pieredzē, kā organizējam 
mācību darbu āra vidē. Jau iepriekš vienojāmies, kādu 
sagatavošanas pienākumu katra skolotāja izpildīs. Es 
sagatavoju aprakstus āra rotaļām, kuras izspēlējām ar 
darbnīcas dalībniekiem. Sagatavojām izstādi – ekspozīciju
ar mācību, rotaļu un āra aprīkojuma līdzekļiem, ar kuriem
ikdienā darbojamies. Uzslavas un aplausus saņēmām 
pēc mūsu uzstāšanās. Satikām daudzus līdzīgi domājošos.
Īpašu paldies un saucienu – “Tas ir mans, gribu pie jums
ciemos!” – saņēmām no Ogresgala PII “Ābelīte” vadītāja
vietnieka izglītības jomā Jāņa Iklāva. Varbūt pamazām, 
palēnām pirmsskolā ienāks arī stiprā dzimuma pārstāvji?!”

Darbnīcai paredzētā stunda paskrēja nemanot. Konfe-
rences dalībnieki steidzās uz noslēguma sesiju, atvadoties, 
viens otru uzmundrinot un apmainoties kontaktiem tālākai 
saziņai. Katrs dalībnieks saņēma mūsu pedagogu saga-
tavoto materiālu “Spēles un rotaļas dabā”.

Atziņas no klausītājiem:
Mīļš paldies par saturīgo prezentāciju un jūsu degsmi 

un mirdzumu acīs, par to, ko jūs darāt. Bija prieks to redzēt,
klausīties un uzzināt.

Paldies par to, ka iedrošinājāt mani uz daudzām lie-
tām paskatīties citādāk, par to, kā esošo vidi pielāgot un 
dažādot āra aktivitātēm.

Kristīna Bernāne,
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mežmaliņa” vadītāja

“Takšu” parka 
papildinājums

Pirms vairāk kā divdesmit gadiem mūsu rokās nonāca 
dāvinājums – divi lietoti Taxi velosipēdi no Zviedrijas. 
Velosipēdi tiek aktīvi izmantoti vēl šobrīd. Ir nomainījušās 
vairākas  lietotāju paaudzes. Reizi pa reizei kāds brauca-
mais iziet no ierindas, bet ātri tiek atjaunots. Mūsu bijušie 
audzēkņi, kuriem jau pašiem tagad ir bērni, vēl joprojām 
atceras šos trīsriteņus un sajūtas, kādas bija toreiz, trauco-
ties ar tiem pa bērnudārza celiņiem.

Šobrīd mūsu taksīšu skaits ir sasniedzis 4 ekipāžas. 
Tas noticis, pateicoties mūsu audzēkņu tētim Raimondam 
Aplokam. Pirms gada Raimonds nāca ar iniciatīvu – dāvināt
iestādei kādu noderīgu lietu. Konsultējoties ar skolotājām, 
sapratām, ka vēlamies lietas, kas būtu lietojamas ārā. 
Trīsvietīgie velosipēdi bija laba izvēle. Pagājušajā gadā  
mēs papildinājām savu esošo “Takšu” parku ar vienu jaunu 
braucamo, šogad vēl ar vienu.

Paldies Raimondam Aplokam ar ģimeni par Mežmaliņas 
bērniem dāvāto iespēju, aktīvi darbojoties pilnveidot savu 
fi zisko varēšanu, attīstīt sociālās prasmes un veidot jaunā 
satiksmes dalībnieka iemaņas!

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne
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Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas pirmsākumi 
meklējami Jaunraunā (par laika posmu no 1879. gada līdz 1939. gadam)

Cēsu Centrālās bibliotēkas izsludinātais konkurss 
“Manas bibliotēkas vēsture” ierosināja padziļināti pievērs-
ties Priekuļu pagasta bibliotēkas vēstures izpētei. Darbs 
aizsākās 2018. gada februārī ar bibliotēkā jau savākto 
materiālu caurskatīšanu, muzeju apmeklējumiem, turpinot 
ar informācijas meklēšanu Latvijas Nacionālajā digitālajā 
bibliotēkā u.c. Šobrīd vēl izpēte turpinās, pamazām tiek 
apkopoti savāktie materiāli. Piedāvāju ielūkoties šobrīd 
atrastajā informācijā par laika posmu no 1879.gada līdz 
1939. gadam.

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas pirm-
sākumi meklējami Jaunraunā, precīzāk – ar Jaunraunas 
Mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēku. 2018. gada 
februārī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja (CVMM) 
krājumā tika atrasts Jaun-Raunas Muzikas un Dziedašanas
biedrības (Jaun-Raunas Muzikas un Dseedaschanas 
beedribas) dibināšanas protokola oriģināls. Tajā lasāms, 
ka Jaun-Raunas Muzikas un Dziedašanas biedrība tika 
dibināta 1879. gada 26. augustā Raunas Jaunās muižas 
pagasta skolā.1 Turpmāk presē pieejamos materiālos ir 
redzams, ka biedrības nosaukumā vārdi muzikas un dzie-
dašanas ir apmainīti vietām – tiek runāts par Jaunraunas 
Dziedašanas un Muzikas biedrību (mainoties latviešu 
valodas pareizrakstības likumiem, ar laiku muzikas kļūst 
par mūzikas un dziedāšanas – par dziedāšanas).

1935. gada grāmatā “Pagastu apraksti” tiek minēta 
“Dziedāšanas un mūzikas bba, db. 1879.g., pr. Niklāss 
Kārlis, dz. Alejās”.2 Šo pašu 1879. kā biedrības dibinā-
šanas gadu norāda tās valdes loceklis K. Niklass laikrakstā 
“Brīvā Zeme”, piebilstot, ka “divus gadus vēlāk tiek atvērta 
arī bibliotēka, gan tikai ar 37 sējumiem, bet pastāvīgi 
papildināta ar biedru ziedotiem līdzekļiem un iemaksām”.3 
Šis K. Niklasa raksts tiek publicēts vai arī pārpublicēts 
1937. gada Latvijas Lauksaimniecības kameras izdevumā 
“Cēsu apriņķis. Dzīve un darbs”.4

Savukārt 1929. gada laikrakstā “Cēsu Avīze” rakstīts, 
ka “Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrība 27. 
oktobrī nosvinēja 50 gadu pastāvēšanas svētkus. Biedrību 
nodibināja 1879. gadā daži Jaunraunas jaunekļi.”5 (Par to, 
kā norisinājās svētki, raksta beigās lasāms pievienotajā 
publikācijas izrakstā). Tātad pēc biedrības dibināšanas 
protokola, rakstiem avīzēs un ierakstiem grāmatās var 
secināt, ka Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 
bibliotēka ir dibināta 1881. gadā.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 2003. gada 
izziņā norāda – lēmumu par bibliotēkas dibināšanu nav 
izdevies atrast, bet “bibliotēkas lietā redzams, ka Jaunrau-
nas mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēka dibināta 
1911. gadā”.6 Līdz ar to, balstoties uz šo arhīva izziņu, 
no 2003. gada par Jaunraunas Mūzikas un dziedāšanas 
biedrības bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1911. 
gads. Tomēr jāņem vērā, ka vairākas biedrības, pirms 
oficiāli tika ierakstītas biedrību reģistros, ir darbojušās jau 
iepriekš. Par to var spriest pēc Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) Sīkiespieddarbu nodaļā atrastā ieraksta 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības statūtos 
(Jaun-Raunas Dseedaschanas un Muzikas Beedribas Statuti),
kuros teikts: “Pašreizējie statūti ieviesti Vidzemes guberņas 
biedrību un savienību reģistrā 23. septembrī 1909. g.” 
Norādu uz pašreizējie, jo, mainoties valsts iekārtai, bied-
rību reģistri tiek veidoti no jauna, un katru reizi nākas 
tajos iekļauties. Šajos minētajos statūtos nav norādīts, ka 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības bibliotēka 
jau būtu atvērta un darbotos, bet pie biedrības mērķiem 
ir rakstīts “atvērt un uzturēt bibliotēkas un lasītavas”7, un 
tiek norādīts, ka “Biedrības līdzekļi ceļas:[..] no maksām 
par biedrības bibliotēku un lasītavu”8. Tātad – Jaunraunas 
Mūzikas un dziedāšanas biedrība ir dibināta 1879. gada 
26. augustā, bet 1909. gada 23. septembrī tā reģistrēta kā 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrība. 1939. gada 
21. jūnijā9 vai 1939. gada 8. decembrī10 bibliotēku pārņēma
Jaunraunas Lauksaimniecības biedrība. Lēmumu par ap-
vienošanos Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 
biedri pieņēma 1938. gada 26. jūnijā11. Par pašu biedrību 
ir daļēja skaidrība, tomēr rodas jautājums – kad faktiski 
darbu ir sākusi biedrības bibliotēka?

Pamatojoties uz biedrības dibināšanas protokolā, 20. gs. 
30. gadu rakstos avīzēs un ierakstos grāmatās norādīto 
biedrības dibināšanas gadu – 1879. – un Kārļa Niklasa 
teikto, ka divus gadus vēlāk tiek atvērta arī bibliotēka, var 
spriest – Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 

bibliotēka ir dibināta 1881. gadā. Savukārt, ja par pamatu
tiek izmantots 1909. gads, kad ir reģistrēti Jaunraunas  
Dziedāšanas  un  mūzikas biedrības statūti, un pieskaitīti 
divi gadi, par kuriem runā K. Niklass, – tas sakrīt ar 
LVVA norādīto informāciju, ka Jaunraunas Mūzikas un 
dziedāšanas biedrības bibliotēka ir dibināta 1911. gadā. 
Lielāku sajukumu rada tas, ka “Latvijas Bibliotēku pa-
domes gadagrāmatā” 1925. gadā esošo bibliotēku sarakstā 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības bibliotēkas 
dibināšanas gads tiek norādīts 1912.12

Šobrīd vēl aizvien aktuāls jautājums – kad tieši 
Jaunraunā darbu ir uzsākusi pirmā bibliotēka – 1881., 
1911. vai 1912. gadā?

Pirmās ziņas par bibliotēkas darbiniekiem ir atrastas 
1932. gada “Cēsu Avīzē”, kur tiek godināts Jaunraunas 
pamatskolas priekšnieks Kārlis Dievabērns (1884 – 194813) 
par 25 gadu darbību skolotāja amatā. Kā izrādās, K. 
Dievabērns no 1907. gada līdz 1932. gadam, un varbūt pat 
ilgāk, ir bijis Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas bied-
rības diriģents un bibliotēkas pārzinis.14 Jaunraunas 1. pa-
kāpes pamatskolā bija sava bibliotēka līdztekus biedrības 
bibliotēkai, kur abās K. Dievabērns bija pārzinis. Par to 
liecina ieraksti 1935. gada grāmatā “Pagastu apraksti”.15 
Kārlis Dievabērns ir bijis aktīvs pilsonis un par savu 
ieguldīto darbu saņēmis V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.16 
Viņa fotogrāfiju izdevās atrast CVMM krājumā, Priekuļu 
bibliotēkā skatāma kopija.17

Piedāvāju izlasīt 1929. gada rakstu no “Cēsu Avīzes”, 
par to, kā norisinājās Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas
biedrības lielās jubilejas svinēšana. “Jaunraunas Dziedā-
šanas un mūzikas biedrība 27. oktobrī nosvinēja 50 gadu 
pastāvēšanas svētkus. Biedrību nodibināja 1879. gadā 
daži Jaunraunas jaunekļi, no kuriem 4 vēl starp dzīvajiem 
un biedrībā nepārtraukti darbojušies 50 gadus. Jubilejas 
svinības ievadīja rosīgais sabiedriskais darbinieks Kalniņš 
ar īsu uzrunu, pēc kuras biedr. priekšnieks nolasīja 50 
gadu darbības pārskatu. Personīgi sveicienus nodeva no 
biedriem=dibinātājiem K. Zariņš, no Liepas izglītības 
biedrības “Nākotne” Lācis, Mārsnēnu Saviesīgās biedrības  
–  Kampenus,  Veselavas  pagasta  valdes  –  Lapiņš,  I. kuļ-
mašīnas sabiedrības – Smurģis, vietējās aizsargu nodaļas – 
Popis, vietējās Patērētāju biedrības “Ausma” – Priekuns, 
viet. pamatskolas – Dievabērns, no “Cēsu Avīzes” un 
“Valmieras Avīzes” redakcijām – I. Kalniņš. Rakstītus 
sveicienus atsūtījuši Cēsu apr. Valdes pr=ājs K. Līkums, 
Cēsu aizsargu pulka II. bataljona k.ris Everts u.c. Svētku 
aktam sekoja koncerts un teātra izrāde. Uzveda Saulieša 
drāmu “Līgo”. Svētki noritēja labā saskaņā.”18

Nākamajā rakstā par bibliotēkas vēsturi tiks apskatīts 
laika periods no 1940. gada līdz 1999. gadam. Aicinu 
atsaukties visus, kuriem ir kāda informācija, materiāli 
(jo īpaši fotogrāfijas) par bibliotēku Jaunraunā. Ja esat 
gatavi dalīties atmiņu stāstos, zvaniet uz Priekuļu pagasta 

bibliotēku – tālrunis 25755232 vai rakstiet uz e-pastu: 
priekulu.biblioteka@inbox.lv

Priekuļu novada, Priekuļu pagasta bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste Linda Grundmane

Izmantotie avoti:
1  Jaun-Raunas Muzikas un Dseedaschanas beedribas 

dibināšanas protokols, 1879. p/a “CKTC” nodaļas 
“CVMM” krājuma materiāls – CM 70087 (inventāra 
numurs);

2  Salnais, V., Maldups, A. Cēsu apriņķis: Jaunraunas 
pagasts. Pagastu apraksti: Pēc 1935.gada tautas skai-
tīšanas materiāliem. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 
1935, 87.lpp.;

3   Niklass, K. Jaunraunas dziedāšanas un muzikas bied-
rība. Brīvā Zeme. Nr.23, 1937. 29.janv. 69.lpp.

4   Niklass, K. Jaunraunas dziedāšanas un muzikas bied-
rība. Cēsu apriņķis: Dzīve un darbs. Latvijas Lauk-
saimniecības kamera, 1937. 80.–81.lpp.

5   Cehsu apkahrtne: Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas 
biedrība, Cēsu Avīze, Nr.146, 1929. 9.nov. 2.lpp.

6   Rižovs, N., Par bibliotēkas dibināšanu. LVVA izziņa 
Nr.5-JP-7615, 2003. 31.okt.

7  Jaun-Raunas Dseedaschanas un Musikas Beedribas 
Statuti, 1909. 3.lpp., LNB Sīkiespieddarbu nodaļas
krājuma materiāls

8  Jaun-Raunas Dseedaschanas un Musikas Beedribas 
Statuti. 1909. 4.lpp., LNB Sīkiespieddarbu nodaļas
krājuma materiāls

9 Rižovs, N., Par bibliotēkas dibināšanu, LVVA izziņa 
Nr.5-JP-7615, 2003. 31.okt.

10 Jaunraunas pagasts: Cēsu apriņķis. http://biographien.lv/
Jaunraunas.html Resurss skatīts 31.01.2011.

11 Dažādi sludinājumi: Jaunraunas dziedāšanas un muzi-
kas biedrības, Valdības Vēstnesis, Nr.1., 1939. 2.janv. 
8.lpp.

12 Bibliotēku saraksts 1925.gadā 1.janvārī, Latvijas Biblio-
tēku padomes gadagrāmata, I gads, R., 1926. 52.lpp.

13 P/a “CKTC” nodaļas “CVMM” inventāra grāmatas 
ieraksts Nr.109489

14  Cehsu apkahrtne, Skolotāja jubileja, Cēsu Avīze, Nr.
266., 1932. 27.febr.,3.lpp.

15 Salnais, V., Maldups, A. Cēsu apriņķis: Jaunraunas 
pagasts, Pagastu apraksti: Pēc 1935.gada tautas skai-
tīšanas materiāliem, Rīga, Valsts statistiskā pārvalde, 
1935. 87.lpp.

16 Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem. Jaunākās Ziņas, 
Nr. 262, 1936. 17.nov., 10.lpp.

17 Borewitz, L. Kārlis Dievabērns, fotogrāfija, ap 1910.
p/a “CKTC” nodaļas “CVMM” krājuma materiāls – 
CM 109489(inventāra numurs).

18 Cehsu apkahrtne: Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas 
biedrība. Cēsu Avīze, Nr.146. 1929. 9.nov. 2.lpp.

Foto: No Priekuļu bibliotēkas arhīva. Priekuļu bibliotēkā apskatāma izstāde par bibliotēkas vēsturi
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Ārvalstu viesi Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mežmaliņa”

Laikā no 18. – 21. februārim PII “Mežmaliņa” viesojās 
13 skolotāji no Erasmus+ starptautiskā projekta “100 soļi” 
4 dalībvalstīm – Somijas, Horvātijas, Igaunijas un Spānijas.

Divas skolotājas no Tallinas privātās pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Naba” 5 dienu garumā veica pirmsskolas 
darba vērošanu Erasmus+.

Šo dienu laikā iepazīstinājām savus draugus ar īpašajām 
aktivitātēm, kuras piedāvājam audzēkņiem. Viesi priecājās 
par 6-7 gadīgo bērnu iespēju un prasmi spēlēt visdažādākos 
mūzikas instrumentus. Ar īpašu  interesi ciemiņi vēroja 
biodejas nodarbību, kad mūzikas un kustību rezultātā bērni 
mācījās pieņemt savu ķermeni, uzlabot saskarsmi, vairāk 
iemīlēt un novērtēt pašam sevi. Neizpalika arī āra akti-
vitātes, kuru laikā mūsu skolotājas demonstrēja prasmi 
integrēt brīvdabas nodarbībās matemātikas, mākslas, 
valodas attīstības, mūzikas uzdevumus.

Viesiem pastāstījām par PII “Mežmaliņa” īpašajiem 
gadskārtējiem pasākumiem, kurus organizējam iestādes 
darbiniekiem, bērniem un viņu vecākiem: velomaratonu 
“Mežmaliņa ripo” un aerobikas festivālu “Mežmaliņa dejo”. 
Viesi ar sajūsmu vēroja to video ierakstus, apbrīnoja kuplo 
dalībnieku skaitu un  ietvertās interesantās aktivitātes.

Atbildīgs pasākums bija projekta koordinatoru sanāksme,
 kuras laikā izvērtējām projekta iepriekšējos posmus “100 
soļi sportojot” un “100 soļi ar sniegu, ūdeni un ledu”, 
izvirzījām uzdevumus projekta noslēguma posmam “100 
soļi dejojot”, kura laikā  katra valsts piedāvās savas tautas 
mūziku un deju soļus. Šo deju mācīsies katras dalībvalsts 
bērnudārzu audzēkņi. Rezultātā mums būs iespēja izdejot 
4 dažādu tautu dejas.

Viesu vēlme bija redzēt, kā Latvijā notiek audzināšanas 
un izglītošanas darbs ar bērniem, kuriem ir dažādi attīstības 
traucējumi. Savā pieredzē labprāt dalījās Cēsu internāt-
pamatskolas – attīstības centra administrācija, pastāstot 
par skolas piedāvātajām izglītības programmām, sniegto 
atbalstu audzēkņu veselības uzlabošanā, plašās iespējas 
darboties dažādos interešu izglītības pulciņos.

Īpaši bijām padomājuši par viesu vakara izklaidēm, 
kuru laikā ciemiņiem bija iespēja tuvāk iepazīt latviešu 
kultūru, tradīcijas un senatnes mantojumu. Liepas pagasta 
Maizes mājā “Krūmiņi” kopīgi gatavojām, cepām un bau-
dījām pīrāgus, ar graudiem izveidojām latvju rakstu zīmes, 
izdejojām jautras latviešu rotaļdejas, izdziedājām latviešu 
tautas dziesmas. Arī horvātu, somu, igauņu un spāņu jaunie 
draugi  labprāt  izdziedāja savas mīļākās tautasdziesmas.

Īpašu sajūsmu viesiem radīja Cēsu viduslaiku pils dar-
binieku sarūpētā teatralizētā programma “Zemnieku dzīres”.
Tās laikā ciemiņi iepazina pils vēsturi, baudīja viduslaiku 
mielastu, izspēlēja viduslaiku spēles, izdejoja dejas Livonijas 
periodam atbilstošas mūzikas pavadībā, gida aicināti devās 
pastaigā pa pili, ar sveču lukturīšiem izgaismojot ceļu.

Projekta noslēguma sanāksme notiks Spānijā šā gada 
jūnijā. Septiņām pirmsskolas izglītības skolotājām no PII 
“Mežmaliņa” būs iespēja tuvāk iepazīt Spānijas kultūru, 
izglītības sistēmu, redzēt kopīgo un atšķirīgo pedagogu 
ikdienas darbā.

PII “Mežmaliņa” bērnu vecākus, ģimenes locekļus un 
citus interesentus ar prieku gaidīsim starptautiskā projekta 
“100 soļi” noslēguma pasākumā  Priekuļu kultūras namā 
š.g. 25. aprīlī.

PII “Mežmaliņa” vadītas vietniece izglītības jomā, 
starptautiskā projekta “100 soļi” koordinatore 

Ilze Freimane 

Pavasarī par putniem

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē martā, kad 
putni jau atlidojuši, aicinājām ciemos ļoti jauku un zinošu 
lektori no Līgatnes dabas takām – Daci Vītolu. Šī sadarbība 
mums aizsākās jau rudenī, kad bērni kopā ar audzinātājām
un arī vecāki čakli lasīja ozolzīles un veda Līgatnes 
zvēriem.

Šajā skaistajā pavasara dienā pie mums bērnudārzā 
ieradās pats Ūpis, kurš parādīja fi lmu par putnu un zvēru 
dzīvi, mainoties gadalaikiem, par to, kā pavasarī atgriežas 
putni no siltajām zemēm. Ūpis bērniem uzdeva arī inte-
resantas mīklas – pazīsti putnu balsis! Minēšana izvērtās 
aizraujošā procesā, jo mēs ik dienu apkārt dzirdam dažādas 
putnu balsis, tikai jāuzmin, kuram putnam kura balss.

Bērniem Ūpis bija sagatavojis zināšanu pārbaudes testu 
– puzli, kurā bērni varēja atrast atbilstošu putnu mājokļa 
ierīkošanas vietas attēlus, ligzdu attēlus, putnu olu attēlus.

Paldies Ūpim un Dacei Vītolai par aizrautīgo stāstījumu. 
Ar nepacietību gaidīsim nākamo tikšanos aprīlī Līgatnes  
dabas takās, lai uzzinātu, kā klājas zvēriņiem pavasarī. Tad 
arī uzzināsim, vai zvēri jau apēduši visas mūsu sagādātās 
ozolzīles.

Pirmsskolas skolotāja M.Lukstiņa

Foto: no Veselavas PII arhīva
Puzzle par putniem salikta! Lektore Dace Vītola 
kopā ar čaklākajām meitenēm Alisi un Mariju

Kopā ar projekta “100 soļi” dalībvalstu partneriem 
no Igaunijas, Horvātijas, Spānijas un Somijas.

/Foto no I. Ikaunieces arhīva/

Pedagogi dalās pieredzē konferencē Valmierā
Pirmā no šī gada skolotāju atbalsta konferencēm – 

“Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” – notika 14. martā
Valmierā, un tā bija īpaši paredzēta pirmsskolu skolotājiem,  
iestāžu vadītājiem, izglītības darbiniekiem, arī vecākiem.  
Šī bija jau piektā Valsts izglītības satura centra ESF pro-
jekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) 
konference skolotāju atbalstam, un tās mērķis ir nostiprināt 
izpratni par pirmsskolas mācību saturu un pieeju, par 
skolotāju kā mācību procesa virzītāju, par to, lai bērniem 
pašiem dotu iespēju jautāt, pētīt, meklēt atbildes, sadar-
boties un mācīties ar prieku.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” pedagogi tika aicināti dalīties
pieredzē darbnīcā “Āra vides iespējas vispusīgai bērna 
attīstībai”. Radošo darbnīcu vadīja pirmsskolas skolotājas 
Daila Balode, Inese Iesmiņa, Dace Lezdiņa.To apmeklēja 
34 pedagogi no visas Latvijas. Klausītājiem bija iespēja  
iepazīties ar iestādes pieredzipirmās āra grupas izveido-
šanā, brīvdabas pedagoģijas apgūšanā un īstenošanā un 
āra vides izmantošanā  jaunākā vecuma bērniem.

Daila Balode: “Konferencē “Darbojos, izzinu – mācos
ar prieku!” man bija iespēja dalīties savā pieredzē, kā 
izmantot āra vidi 1,5 – 3 gadu vecu bērnu vispusīgai attīstībai.
Izmantojot fotogrāfi jas, kuras uzņemtas darba procesā ar  
bērniem, parādīju, kā āra vidi bagātinu, lai radītu bērnos 
vēlmi uzturēties ārā, aktīvi darboties, kustēties, pētīt, 
izzināt. Un darīt to ar prieku. Bija patīkami runāt par 
lietām, kuras man pašai sagādā prieku un gandarījumu, 
ieinteresētu un atbalstošu klausītāju priekšā.”

Inese Iesmiņa: “Esmu priecīga, ka bija iespēja pie-
dalīties konferencē,  kuras mērķauditorija bija pirms-
skolas skolotāji. Konference bija labi organizēta, tā bija 
bagātagan ar teorētiskiem speciālistu lasījumiem, gan 
praktiskiem pedagogu labās prakses piemēriem, gan ar 
diskusijām, viedokļu apmaiņu un vienkāršu satikšanās 

prieku. “Mežmaliņai” tika uzticēts vadīt vienu no dau-
dzajām darbnīcām. Jūtot dalībnieku ieinteresētību, bija 
vieglāk sākt savu uzstāšanos – prezentāciju par Sprīdīšu 
grupas āra vides apmācības norisi. Konference un līdzīgas 
pedagogu satikšanās ļauj labāk izprast pilnveidotās pirms-
skolas izglītības vadlīnijas un ieviest jaunā mācību satura 
pieeju ikdienas darbā.”

Dace Lezdiņa: “Dalījāmies pieredzē, kā organizējam 
mācību darbu āra vidē. Jau iepriekš vienojāmies, kādu 
sagatavošanas pienākumu katra skolotāja izpildīs. Es 
sagatavoju aprakstus āra rotaļām, kuras izspēlējām ar 
darbnīcas dalībniekiem. Sagatavojām izstādi – ekspozīciju
ar mācību, rotaļu un āra aprīkojuma līdzekļiem, ar kuriem
ikdienā darbojamies. Uzslavas un aplausus saņēmām 
pēc mūsu uzstāšanās. Satikām daudzus līdzīgi domājošos.
Īpašu paldies un saucienu – “Tas ir mans, gribu pie jums
ciemos!” – saņēmām no Ogresgala PII “Ābelīte” vadītāja
vietnieka izglītības jomā Jāņa Iklāva. Varbūt pamazām, 
palēnām pirmsskolā ienāks arī stiprā dzimuma pārstāvji?!”

Darbnīcai paredzētā stunda paskrēja nemanot. Konfe-
rences dalībnieki steidzās uz noslēguma sesiju, atvadoties, 
viens otru uzmundrinot un apmainoties kontaktiem tālākai 
saziņai. Katrs dalībnieks saņēma mūsu pedagogu saga-
tavoto materiālu “Spēles un rotaļas dabā”.

Atziņas no klausītājiem:
Mīļš paldies par saturīgo prezentāciju un jūsu degsmi 

un mirdzumu acīs, par to, ko jūs darāt. Bija prieks to redzēt,
klausīties un uzzināt.

Paldies par to, ka iedrošinājāt mani uz daudzām lie-
tām paskatīties citādāk, par to, kā esošo vidi pielāgot un 
dažādot āra aktivitātēm.

Kristīna Bernāne,
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mežmaliņa” vadītāja

“Takšu” parka 
papildinājums

Pirms vairāk kā divdesmit gadiem mūsu rokās nonāca 
dāvinājums – divi lietoti Taxi velosipēdi no Zviedrijas. 
Velosipēdi tiek aktīvi izmantoti vēl šobrīd. Ir nomainījušās 
vairākas  lietotāju paaudzes. Reizi pa reizei kāds brauca-
mais iziet no ierindas, bet ātri tiek atjaunots. Mūsu bijušie 
audzēkņi, kuriem jau pašiem tagad ir bērni, vēl joprojām 
atceras šos trīsriteņus un sajūtas, kādas bija toreiz, trauco-
ties ar tiem pa bērnudārza celiņiem.

Šobrīd mūsu taksīšu skaits ir sasniedzis 4 ekipāžas. 
Tas noticis, pateicoties mūsu audzēkņu tētim Raimondam 
Aplokam. Pirms gada Raimonds nāca ar iniciatīvu – dāvināt
iestādei kādu noderīgu lietu. Konsultējoties ar skolotājām, 
sapratām, ka vēlamies lietas, kas būtu lietojamas ārā. 
Trīsvietīgie velosipēdi bija laba izvēle. Pagājušajā gadā  
mēs papildinājām savu esošo “Takšu” parku ar vienu jaunu 
braucamo, šogad vēl ar vienu.

Paldies Raimondam Aplokam ar ģimeni par Mežmaliņas 
bērniem dāvāto iespēju, aktīvi darbojoties pilnveidot savu 
fi zisko varēšanu, attīstīt sociālās prasmes un veidot jaunā 
satiksmes dalībnieka iemaņas!

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne
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Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas pirmsākumi 
meklējami Jaunraunā (par laika posmu no 1879. gada līdz 1939. gadam)

Cēsu Centrālās bibliotēkas izsludinātais konkurss 
“Manas bibliotēkas vēsture” ierosināja padziļināti pievērs-
ties Priekuļu pagasta bibliotēkas vēstures izpētei. Darbs 
aizsākās 2018. gada februārī ar bibliotēkā jau savākto 
materiālu caurskatīšanu, muzeju apmeklējumiem, turpinot 
ar informācijas meklēšanu Latvijas Nacionālajā digitālajā 
bibliotēkā u.c. Šobrīd vēl izpēte turpinās, pamazām tiek 
apkopoti savāktie materiāli. Piedāvāju ielūkoties šobrīd 
atrastajā informācijā par laika posmu no 1879.gada līdz 
1939. gadam.

Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas pirm-
sākumi meklējami Jaunraunā, precīzāk – ar Jaunraunas 
Mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēku. 2018. gada 
februārī Cēsu Vēstures un mākslas muzeja (CVMM) 
krājumā tika atrasts Jaun-Raunas Muzikas un Dziedašanas
biedrības (Jaun-Raunas Muzikas un Dseedaschanas 
beedribas) dibināšanas protokola oriģināls. Tajā lasāms, 
ka Jaun-Raunas Muzikas un Dziedašanas biedrība tika 
dibināta 1879. gada 26. augustā Raunas Jaunās muižas 
pagasta skolā.1 Turpmāk presē pieejamos materiālos ir 
redzams, ka biedrības nosaukumā vārdi muzikas un dzie-
dašanas ir apmainīti vietām – tiek runāts par Jaunraunas 
Dziedašanas un Muzikas biedrību (mainoties latviešu 
valodas pareizrakstības likumiem, ar laiku muzikas kļūst 
par mūzikas un dziedāšanas – par dziedāšanas).

1935. gada grāmatā “Pagastu apraksti” tiek minēta 
“Dziedāšanas un mūzikas bba, db. 1879.g., pr. Niklāss 
Kārlis, dz. Alejās”.2 Šo pašu 1879. kā biedrības dibinā-
šanas gadu norāda tās valdes loceklis K. Niklass laikrakstā 
“Brīvā Zeme”, piebilstot, ka “divus gadus vēlāk tiek atvērta 
arī bibliotēka, gan tikai ar 37 sējumiem, bet pastāvīgi 
papildināta ar biedru ziedotiem līdzekļiem un iemaksām”.3 
Šis K. Niklasa raksts tiek publicēts vai arī pārpublicēts 
1937. gada Latvijas Lauksaimniecības kameras izdevumā 
“Cēsu apriņķis. Dzīve un darbs”.4

Savukārt 1929. gada laikrakstā “Cēsu Avīze” rakstīts, 
ka “Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrība 27. 
oktobrī nosvinēja 50 gadu pastāvēšanas svētkus. Biedrību 
nodibināja 1879. gadā daži Jaunraunas jaunekļi.”5 (Par to, 
kā norisinājās svētki, raksta beigās lasāms pievienotajā 
publikācijas izrakstā). Tātad pēc biedrības dibināšanas 
protokola, rakstiem avīzēs un ierakstiem grāmatās var 
secināt, ka Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 
bibliotēka ir dibināta 1881. gadā.

Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA) 2003. gada 
izziņā norāda – lēmumu par bibliotēkas dibināšanu nav 
izdevies atrast, bet “bibliotēkas lietā redzams, ka Jaunrau-
nas mūzikas un dziedāšanas biedrības bibliotēka dibināta 
1911. gadā”.6 Līdz ar to, balstoties uz šo arhīva izziņu, 
no 2003. gada par Jaunraunas Mūzikas un dziedāšanas 
biedrības bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1911. 
gads. Tomēr jāņem vērā, ka vairākas biedrības, pirms 
oficiāli tika ierakstītas biedrību reģistros, ir darbojušās jau 
iepriekš. Par to var spriest pēc Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) Sīkiespieddarbu nodaļā atrastā ieraksta 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības statūtos 
(Jaun-Raunas Dseedaschanas un Muzikas Beedribas Statuti),
kuros teikts: “Pašreizējie statūti ieviesti Vidzemes guberņas 
biedrību un savienību reģistrā 23. septembrī 1909. g.” 
Norādu uz pašreizējie, jo, mainoties valsts iekārtai, bied-
rību reģistri tiek veidoti no jauna, un katru reizi nākas 
tajos iekļauties. Šajos minētajos statūtos nav norādīts, ka 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības bibliotēka 
jau būtu atvērta un darbotos, bet pie biedrības mērķiem 
ir rakstīts “atvērt un uzturēt bibliotēkas un lasītavas”7, un 
tiek norādīts, ka “Biedrības līdzekļi ceļas:[..] no maksām 
par biedrības bibliotēku un lasītavu”8. Tātad – Jaunraunas 
Mūzikas un dziedāšanas biedrība ir dibināta 1879. gada 
26. augustā, bet 1909. gada 23. septembrī tā reģistrēta kā 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrība. 1939. gada 
21. jūnijā9 vai 1939. gada 8. decembrī10 bibliotēku pārņēma
Jaunraunas Lauksaimniecības biedrība. Lēmumu par ap-
vienošanos Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 
biedri pieņēma 1938. gada 26. jūnijā11. Par pašu biedrību 
ir daļēja skaidrība, tomēr rodas jautājums – kad faktiski 
darbu ir sākusi biedrības bibliotēka?

Pamatojoties uz biedrības dibināšanas protokolā, 20. gs. 
30. gadu rakstos avīzēs un ierakstos grāmatās norādīto 
biedrības dibināšanas gadu – 1879. – un Kārļa Niklasa 
teikto, ka divus gadus vēlāk tiek atvērta arī bibliotēka, var 
spriest – Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības 

bibliotēka ir dibināta 1881. gadā. Savukārt, ja par pamatu
tiek izmantots 1909. gads, kad ir reģistrēti Jaunraunas  
Dziedāšanas  un  mūzikas biedrības statūti, un pieskaitīti 
divi gadi, par kuriem runā K. Niklass, – tas sakrīt ar 
LVVA norādīto informāciju, ka Jaunraunas Mūzikas un 
dziedāšanas biedrības bibliotēka ir dibināta 1911. gadā. 
Lielāku sajukumu rada tas, ka “Latvijas Bibliotēku pa-
domes gadagrāmatā” 1925. gadā esošo bibliotēku sarakstā 
Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas biedrības bibliotēkas 
dibināšanas gads tiek norādīts 1912.12

Šobrīd vēl aizvien aktuāls jautājums – kad tieši 
Jaunraunā darbu ir uzsākusi pirmā bibliotēka – 1881., 
1911. vai 1912. gadā?

Pirmās ziņas par bibliotēkas darbiniekiem ir atrastas 
1932. gada “Cēsu Avīzē”, kur tiek godināts Jaunraunas 
pamatskolas priekšnieks Kārlis Dievabērns (1884 – 194813) 
par 25 gadu darbību skolotāja amatā. Kā izrādās, K. 
Dievabērns no 1907. gada līdz 1932. gadam, un varbūt pat 
ilgāk, ir bijis Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas bied-
rības diriģents un bibliotēkas pārzinis.14 Jaunraunas 1. pa-
kāpes pamatskolā bija sava bibliotēka līdztekus biedrības 
bibliotēkai, kur abās K. Dievabērns bija pārzinis. Par to 
liecina ieraksti 1935. gada grāmatā “Pagastu apraksti”.15 
Kārlis Dievabērns ir bijis aktīvs pilsonis un par savu 
ieguldīto darbu saņēmis V šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.16 
Viņa fotogrāfiju izdevās atrast CVMM krājumā, Priekuļu 
bibliotēkā skatāma kopija.17

Piedāvāju izlasīt 1929. gada rakstu no “Cēsu Avīzes”, 
par to, kā norisinājās Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas
biedrības lielās jubilejas svinēšana. “Jaunraunas Dziedā-
šanas un mūzikas biedrība 27. oktobrī nosvinēja 50 gadu 
pastāvēšanas svētkus. Biedrību nodibināja 1879. gadā 
daži Jaunraunas jaunekļi, no kuriem 4 vēl starp dzīvajiem 
un biedrībā nepārtraukti darbojušies 50 gadus. Jubilejas 
svinības ievadīja rosīgais sabiedriskais darbinieks Kalniņš 
ar īsu uzrunu, pēc kuras biedr. priekšnieks nolasīja 50 
gadu darbības pārskatu. Personīgi sveicienus nodeva no 
biedriem=dibinātājiem K. Zariņš, no Liepas izglītības 
biedrības “Nākotne” Lācis, Mārsnēnu Saviesīgās biedrības  
–  Kampenus,  Veselavas  pagasta  valdes  –  Lapiņš,  I. kuļ-
mašīnas sabiedrības – Smurģis, vietējās aizsargu nodaļas – 
Popis, vietējās Patērētāju biedrības “Ausma” – Priekuns, 
viet. pamatskolas – Dievabērns, no “Cēsu Avīzes” un 
“Valmieras Avīzes” redakcijām – I. Kalniņš. Rakstītus 
sveicienus atsūtījuši Cēsu apr. Valdes pr=ājs K. Līkums, 
Cēsu aizsargu pulka II. bataljona k.ris Everts u.c. Svētku 
aktam sekoja koncerts un teātra izrāde. Uzveda Saulieša 
drāmu “Līgo”. Svētki noritēja labā saskaņā.”18

Nākamajā rakstā par bibliotēkas vēsturi tiks apskatīts 
laika periods no 1940. gada līdz 1999. gadam. Aicinu 
atsaukties visus, kuriem ir kāda informācija, materiāli 
(jo īpaši fotogrāfijas) par bibliotēku Jaunraunā. Ja esat 
gatavi dalīties atmiņu stāstos, zvaniet uz Priekuļu pagasta 

bibliotēku – tālrunis 25755232 vai rakstiet uz e-pastu: 
priekulu.biblioteka@inbox.lv

Priekuļu novada, Priekuļu pagasta bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste Linda Grundmane

Izmantotie avoti:
1  Jaun-Raunas Muzikas un Dseedaschanas beedribas 

dibināšanas protokols, 1879. p/a “CKTC” nodaļas 
“CVMM” krājuma materiāls – CM 70087 (inventāra 
numurs);

2  Salnais, V., Maldups, A. Cēsu apriņķis: Jaunraunas 
pagasts. Pagastu apraksti: Pēc 1935.gada tautas skai-
tīšanas materiāliem. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 
1935, 87.lpp.;

3   Niklass, K. Jaunraunas dziedāšanas un muzikas bied-
rība. Brīvā Zeme. Nr.23, 1937. 29.janv. 69.lpp.

4   Niklass, K. Jaunraunas dziedāšanas un muzikas bied-
rība. Cēsu apriņķis: Dzīve un darbs. Latvijas Lauk-
saimniecības kamera, 1937. 80.–81.lpp.

5   Cehsu apkahrtne: Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas 
biedrība, Cēsu Avīze, Nr.146, 1929. 9.nov. 2.lpp.

6   Rižovs, N., Par bibliotēkas dibināšanu. LVVA izziņa 
Nr.5-JP-7615, 2003. 31.okt.

7  Jaun-Raunas Dseedaschanas un Musikas Beedribas 
Statuti, 1909. 3.lpp., LNB Sīkiespieddarbu nodaļas
krājuma materiāls

8  Jaun-Raunas Dseedaschanas un Musikas Beedribas 
Statuti. 1909. 4.lpp., LNB Sīkiespieddarbu nodaļas
krājuma materiāls

9 Rižovs, N., Par bibliotēkas dibināšanu, LVVA izziņa 
Nr.5-JP-7615, 2003. 31.okt.

10 Jaunraunas pagasts: Cēsu apriņķis. http://biographien.lv/
Jaunraunas.html Resurss skatīts 31.01.2011.

11 Dažādi sludinājumi: Jaunraunas dziedāšanas un muzi-
kas biedrības, Valdības Vēstnesis, Nr.1., 1939. 2.janv. 
8.lpp.

12 Bibliotēku saraksts 1925.gadā 1.janvārī, Latvijas Biblio-
tēku padomes gadagrāmata, I gads, R., 1926. 52.lpp.

13 P/a “CKTC” nodaļas “CVMM” inventāra grāmatas 
ieraksts Nr.109489

14  Cehsu apkahrtne, Skolotāja jubileja, Cēsu Avīze, Nr.
266., 1932. 27.febr.,3.lpp.

15 Salnais, V., Maldups, A. Cēsu apriņķis: Jaunraunas 
pagasts, Pagastu apraksti: Pēc 1935.gada tautas skai-
tīšanas materiāliem, Rīga, Valsts statistiskā pārvalde, 
1935. 87.lpp.

16 Triju Zvaigžņu ordeni par nopelniem. Jaunākās Ziņas, 
Nr. 262, 1936. 17.nov., 10.lpp.

17 Borewitz, L. Kārlis Dievabērns, fotogrāfija, ap 1910.
p/a “CKTC” nodaļas “CVMM” krājuma materiāls – 
CM 109489(inventāra numurs).

18 Cehsu apkahrtne: Jaunraunas Dziedāšanas un mūzikas 
biedrība. Cēsu Avīze, Nr.146. 1929. 9.nov. 2.lpp.

Foto: No Priekuļu bibliotēkas arhīva. Priekuļu bibliotēkā apskatāma izstāde par bibliotēkas vēsturi
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Aktuāli lauksaimniekiem 2019.gada pavasarī
• Aicinām pieteikties elektroniskai platību maksājumu 

karšu aizpildīšanai EPS un iesniegšanai Lauku atbalsta 
dienestam. Pakalpojums būs pieejams:

- Mārsnēnu pagasta pārvaldē – otrdien, 23.aprīlī 
   no plkst.9.30 līdz14.00;
- Liepas pagasta pārvaldē – trešdien, 8.maijā no 
   plkst.10.00 līdz 14.00;
- Veselavas bibliotēkā – ceturtdien, 9.maijā no plkst.
   9.30 līdz 14.00;
- Priekuļu novada pašvaldības ēkā – piektdien, 10.
   maijā no plkst.9.30 līdz 13.00;
Lūdzam iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā, tālr. 

28381477; Dace Kalniņa.
Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksā-

jumu karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu
var saņemt Cēsīs, Bērzaines ielā 5, 2.stāvā, Cēsu konsul-
tāciju birojā; no pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pie-
teikties, tālr.26171795 Andra Seredina. Lai elektroniski 
pieteiktos, lūdzam paņemt līdz savu EPS līgumu ar Lauku 
atbalsta dienestu; EPS lietotājvārdu, paroles; e-pastu un tā 
paroli; iepriekšējā gada papīra izdrukas platību maksājumu 
pieteikumu u.c. saistošo dokumentāciju.
• Lopkopības saimniecībām ir iespēja piedalīties bez-

maksas Konsultāciju projektā; pieteikties tel.26171795 
Andra Seredina.

• Konsultāciju projekts – Konsultācijas un apmācības 
saimniecībā piena lopu ēdināšanā, kvalitatīva piena 
ieguvē, higiēnā, slaucēju apmācībā; sastāda barības 

devas govju grupām un/ vai 
atsevišķām govīm ar mērķi 
sakārtot ēdināšanu, izmantojot
pārraudzības datus un dator-
programmu; veic lopbarības 
analīžu noņemšanu un izvērtē-
šanu; konsultē telīšu izaudzē-
šanā, mītņošanā, fermas darbu 
organizēšanā, veterinārmedicīnā, 
konsultācijas ES un Latvijas likumdošanā saistībā ar 
nozari, savstarpējā atbilstībā, dzīvnieku labturībā; dažādu 
lauksaimniecības dzīvnieku (cūku, aitu, kazu, putnu) 
ēdināšanā, audzēšanā, arī augkopībā.

• Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu no pl.9.00-14.00, Cēsu konsultāciju birojā; 
arī dzīvnieku krotālijas var saņemt darbdienās Cēsīs.

• Pavasarī viss notiek strauji. Jau aug zāle, aug latvāņi, 
ir pienācis laiks rīkoties:
1) miglošanas darbiem, lai sāktu latvāņu apkarošanu,
2) uzsākt mehānisku ziemojošo latvāņu rozešu (15 – 

20 cm) izrakšanu aizsargjoslās, kur miglot nedrīkst. 
Strādājot ar ķimikālijām un latvāņiem, esiet uzmanīgi, 
ievērojiet aizsardzības pasākumus.

• LLKC Cēsu konsultāciju birojs un Lauksaimniecības 
datu centrs atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā 5, kontaktu 
tālruņi 28381477 un 26360434 (blakus arī mežniecība).

Laipni gaidīti Cēsu konsultāciju birojā, tālrunis 
informācijai 28381477 (Dace Kalniņa).

Notiks akcija lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta”

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidzemē un Ma-
lienas reģionā notiks lauksaimniecībā izmantotā iepako-
juma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, 
ko organizē SIA “ZAAO” (ZAAO).

Piesakot vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu – ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus 
vai HDPE kannu plastmasas iepakojumu, akcijas ietvaros 
iespējams laimēt vērtīgas lauksaimniecības preču veikala 
dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma uzsver: “Dedzināt un aprakt plēves un 
maisus ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts kaitē-
jums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan saimniecības 
ļaužu veselībai. Akcijas ietvaros lauksaimnieku izmantotie 
materiāli tiek savākti no klienta adreses bez maksas. 
Aicinām lauksaimniekus ekonomiski izdevīgi, atbildīgi un 
videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, 
piesakoties šim pakalpojumam. Apliecinām, ka savāktās 
plēves un plastmasas kannas nonāks pārstrādes rūpnīcās 
jaunu produktu ražošanai.”

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto 
atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts 
vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi savākti 
atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti 
videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus akcijai pieņem darba laikā pa tālruni 
29221847. Pārstrādei derīgos materiālus ZAAO apņemas 
savākt līdz 31.augustam, iepriekš vienojoties par savāk-
šanas dienu.

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, 
gan juridiskas personas. Par vienu 
savākšanas reizi tiek aizpildīta viena 
izlozes anketa. Akcijas noslēgumā 
tiks izlozētas piecas SIA “Agroser-
viss Valmiera” dāvanu kartes, katra 
100 eiro vērtībā.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akcija 

Priekuļu novadā no 
30.aprīļa līdz 14.maijam

Veicot lielo pavasara tīrīšanu dzīvokļos, mājās un 
pagrabos sakrājas lielgabarīta atkritumi, kas ikdienā nav
paredzēti izmešanai parastajās sadzīves atkritumu tvertnēs. 
Arī šogad Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA 
“ZAAO” no 25. aprīļa līdz 30. maijam rīko pavasara 
lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju, kuras laikā 
Priekuļu novada iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju 
bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.

Akcijas laikā lielgabarīta atkritumu konteineri būs
izvietoti:

•  Priekuļos no 30.aprīļa līdz 7.maijam:
 ◦  Selekcijas ielā 18;
 ◦  Raiņa un Veidenbauma ielu krustojumā pie 
    transformatora ēkas;
 ◦  Tehniķu ielā 2 pie Cēsu prospekta;

•  Liepā – Dārza ielā 1 (pie katlu mājas) no 30. aprīļa 
līdz 7. maijam;

•  Jāņmuižā – Sporta ielā no 7.maija līdz 14.maijam;
•  Dukuros – Ķingu ielā no 7.maija līdz 14.maijam;
•  Mārsnēnos – “Piena savāktuve” (pie atkritumu 
   šķirošanas konteinera) no 7.maija līdz 14.maijam;
• Bērzkrogā – stāvlaukumā pie ceļa Cēsis – Madona 
   no 7.maija līdz 14.maijam.
Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kurus to izmēru dēļ ne-

var un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs – t.i. mēbeles, 
matrači, gultas, dīvāni, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki 
sadzīves priekšmeti.

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu konteinerā ne-
drīkst mest sadzīves atkritumus, elektropreces, bīstamos 
atkritumus, nolietotas riepas, būvniecības un būvju no-
jaukšanas atkritumus un zaļos atkritumus.

Auto riepu un bīstamo atkritumu nodošana
Fiziskas personas gada laikā EKO laukumos BEZ

MAKSAS var nodot 4 vieglo transportlīdzekļu riepas, 
kuru diametrs nepārsniedz 1.4 m.

Arī akumulatorus, baterijas vai luminiscētās spuldzes 
iedzīvotāji BEZ MAKSAS var nodot EKO laukumos.

Aicinām iedzīvotājus nenovietot atkritumus zemē 
pie atkritumu konteinera, ja tas ir pilns.

Tādēļ, aicinām ikvienu, rūpējoties par vidi, šķirot at-
kritumus un nodot tos bez maksas speciāli tam paredzētās 
vietās!

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielā Talka 2019
Šogad Lielā Talka notiks 27. 

aprīlī un tajā aicinām ne tikai vākt 
atkritumus, bet iet vienu soli tālāk – 
tos vācot – šķirot, atdalot plastmasu 
no citiem atkritumiem. Tāpēc talku 
vietām piešķirti zilas un baltas krāsas 
maisi. Zilie ir paredzēti plastmasai, 
baltie – citiem atkritumiem. Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties un pieteikt talkošanas vietas interaktīvajā kartē 
www.talkas.lv sadaļā “Kartes”.

Priekuļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pie-
dalīties Lielās Talkas sakopšanas darbos, kas norisināsies 
27.aprīlī no plkst.9:00 Bērzkroga centrā. Talkas laikā sa-
kopsim centra teritoriju, novācot nocirstos zarus, sagrābjot 
pērno zāli un atbiras, kā arī savāksim un sašķirosim no-
mestos atkritumus. Lūdzam līdzi paņemt grābekli un darba 
cimdus.

Informējam, ka tiem, kas pieteiksies Lielajai Talkai, 
tiks nodrošināti maisi atkritumu savākšanai, par to iepriekš 
vienojoties ar Lielās Talkas koordinatoru Jāni Sirlaku, 
tālr. 29425621.

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste
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7.aprīlis
18:00

Izrāde
“Nezināmā zvaigzne”

Romantiska komēdija, tā laikam vislabāk varētu raksturot 
šo izrādi. Izrādes stāsts vēsta par to, kā mazpilsētā dzelzceļa 
stacija reizēm mēdz būt visromantiskākā vieta – tur vilcienus 
sagaidot un pavadot, saplūst visi pilsētas ļaudis, tā reizē ir 
jūra, osta un nezināmā tāle. Turpinot savas muzikālā teātra 
tradīcijas, izrādē skanēs dziesmas, ko radījuši Cēsu teātra 
dalībnieki – Juris Krūze (mūzika) un Lauma Daugiša (vārdi). 
Režisore Edīte Siļķēna. Kustību konsultante Rita Lūriņa 
(Latvijas Kultūras akadēmijas docente, skatuves kustības 
pedagoģe).

Ieeja: EUR 4.00 un 2.00 (skolēni, pensionāri)

Priekuļu 
kultūras 

nams

13.aprīlis
16:00

Cēsu koru apriņķa 
sadziedāšanās 
koncerts-skate

“Ak, pavasar...”

Piedalās: Vīru koris CĒSIS, Sieviešu kori – LAUMAS un 
VECPIEBALGAS MUIŽAS KORIS, jauktie kori: BEVERĪNA, 
WENDEN, VIDZEME, JAUNPIEBALGA, LĪGATNE, 
STRAUPE, RAUNA, PIE GAUJAS, ZAUBES jauktais koris 
un CĒSU PILS koris.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras 

nams

21.aprīlis
13:00

16:00

LIELDIENU 
LUSTES

Kopīga olu krāsošana, rotaļas, olu ripināšana, zīmēšanas kon-
kurss, ekskursija seno lietu kambarī. Mākslas pulciņu darbu 
izstāde. Rokdarbu izstāde. Vizināšanās zirgu pajūgā.
Svētku uzvedums “Pauks un Šmauks”.

Veselavas 
muiža

21.aprīlis
13:00

Svinības visai ģimenei! Ar krāsaini muzikāliem priekšnesumiem 
priecēs pašdarbnieki. Pļaviņā pie tautas nama – Oliņboliņ 
galerija, olu ripināšana, jautrās šūpoles, olu kaujas un citas 
izdarības.

Mārsnēnu
tautas nams

22.aprīlis
11:00

Lielais notikums ar OLU... šūpošanās, dziedāšanās, dancošanās, 
runāšanās, lustēšanās... Līdzi ņemt olas skaistumkonkursam,  
ripināšanai, krāsošanai. Darbosies Mini Zoo dārzs.
Kursēs autobuss – plkst. 10:30 no Priekuļu vsk. (Jāņmuiža, 
Liepa) Precīzāka informācija Priekuļu mājas lapā un afišās.

Liepas 
muiža

25.aprīlis
13:00

Mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju 

pasākum

Tiek pārstāvētas Amatas, Jaunpiebalgas Līgatnes, Pārgaujas,  
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu skolas.

Priekuļu 
kultūras 

nams

25.aprīlis
17:00

AEROBIKAS
FESTIVĀLS

PII “Mežmaliņa” Priekuļu 
kultūras 

nams

27.aprīlis
16:00

Koncerts
“Kad bites stropu

atstāt drīkst”

Uz pavasarīgu sadziedāšanos aicina Priekuļu vīru vokālais 
ansamblis “Neprāc”, deju kopa “Mežrozīte” un vokālie 
ansambļi no Ikšķiles, Liepas, Raiskuma, Valmieras, Rūjas un 
Naukšēniem.

Ieeja: 2,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

27. aprīlis
16:00

Sadancošanas
pasākums

“Vecais zābaciņš”

Deju grupa “Malide” aicina līnijdeju dejotājus uz tikšanos deju 
ritmos. Spēlē Dj Artis.

Mārsnēnu
tautas nams

27.aprīlis
18:00

Jauniešu sadraudzības
vakars

Draudzēsies jaunieši no Liepas, Mārsnēniem, Priekuļiem un 
Vecpiebalgas. Būs priekšnesumi, spēles un citas aktivitātes. Ja 
arī tu vēlies piedalīties, tad zvani pa tālruni 26342004 (Inta) vai 
raksti Facebook /Liepas kultūras nams

Liepas
kultūras 

nams

KINO dienas
9.aprīlis
18:00

Animācija filma 
“Lote un pazudušie 

pūķi”

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri ieradušies 
Izgudrotāju ciemā. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensībās, 
kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespējas vairāk tautasdziesmas. 
Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā dzied mītiskais uguns-
spļāvējs pūķis….

Biļetes cena: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

16. aprīlis
18:00

Filma “Blakus”

Filmas galvenie varoņi ir Kaspars un Luīze, kuri satiekas, 
braucot uz Jāņiem. Kaspars cenšas aizbēgt no neizdevušās 
un brūkošas laulības, bet Luīze – no bezjēdzības sajūtas un 
traucējošiem kaimiņiem.

Biļetes cena: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

18. aprīlis
19:00

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša aprīlī

Aicinām uz bezmaksas nodarbību
par ekonomisku un veselīgu uzturu

Priekuļu novadā
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Aktuāli lauksaimniekiem 2019.gada pavasarī
• Aicinām pieteikties elektroniskai platību maksājumu 

karšu aizpildīšanai EPS un iesniegšanai Lauku atbalsta 
dienestam. Pakalpojums būs pieejams:

- Mārsnēnu pagasta pārvaldē – otrdien, 23.aprīlī 
   no plkst.9.30 līdz14.00;
- Liepas pagasta pārvaldē – trešdien, 8.maijā no 
   plkst.10.00 līdz 14.00;
- Veselavas bibliotēkā – ceturtdien, 9.maijā no plkst.
   9.30 līdz 14.00;
- Priekuļu novada pašvaldības ēkā – piektdien, 10.
   maijā no plkst.9.30 līdz 13.00;
Lūdzam iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā, tālr. 

28381477; Dace Kalniņa.
Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksā-

jumu karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu
var saņemt Cēsīs, Bērzaines ielā 5, 2.stāvā, Cēsu konsul-
tāciju birojā; no pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pie-
teikties, tālr.26171795 Andra Seredina. Lai elektroniski 
pieteiktos, lūdzam paņemt līdz savu EPS līgumu ar Lauku 
atbalsta dienestu; EPS lietotājvārdu, paroles; e-pastu un tā 
paroli; iepriekšējā gada papīra izdrukas platību maksājumu 
pieteikumu u.c. saistošo dokumentāciju.
• Lopkopības saimniecībām ir iespēja piedalīties bez-

maksas Konsultāciju projektā; pieteikties tel.26171795 
Andra Seredina.

• Konsultāciju projekts – Konsultācijas un apmācības 
saimniecībā piena lopu ēdināšanā, kvalitatīva piena 
ieguvē, higiēnā, slaucēju apmācībā; sastāda barības 

devas govju grupām un/ vai 
atsevišķām govīm ar mērķi 
sakārtot ēdināšanu, izmantojot
pārraudzības datus un dator-
programmu; veic lopbarības 
analīžu noņemšanu un izvērtē-
šanu; konsultē telīšu izaudzē-
šanā, mītņošanā, fermas darbu 
organizēšanā, veterinārmedicīnā, 
konsultācijas ES un Latvijas likumdošanā saistībā ar 
nozari, savstarpējā atbilstībā, dzīvnieku labturībā; dažādu 
lauksaimniecības dzīvnieku (cūku, aitu, kazu, putnu) 
ēdināšanā, audzēšanā, arī augkopībā.

• Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu no pl.9.00-14.00, Cēsu konsultāciju birojā; 
arī dzīvnieku krotālijas var saņemt darbdienās Cēsīs.

• Pavasarī viss notiek strauji. Jau aug zāle, aug latvāņi, 
ir pienācis laiks rīkoties:
1) miglošanas darbiem, lai sāktu latvāņu apkarošanu,
2) uzsākt mehānisku ziemojošo latvāņu rozešu (15 – 

20 cm) izrakšanu aizsargjoslās, kur miglot nedrīkst. 
Strādājot ar ķimikālijām un latvāņiem, esiet uzmanīgi, 
ievērojiet aizsardzības pasākumus.

• LLKC Cēsu konsultāciju birojs un Lauksaimniecības 
datu centrs atrodas Cēsīs, Bērzaines ielā 5, kontaktu 
tālruņi 28381477 un 26360434 (blakus arī mežniecība).

Laipni gaidīti Cēsu konsultāciju birojā, tālrunis 
informācijai 28381477 (Dace Kalniņa).

Notiks akcija lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta”

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidzemē un Ma-
lienas reģionā notiks lauksaimniecībā izmantotā iepako-
juma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, 
ko organizē SIA “ZAAO” (ZAAO).

Piesakot vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīgu 
materiālu – ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus 
vai HDPE kannu plastmasas iepakojumu, akcijas ietvaros 
iespējams laimēt vērtīgas lauksaimniecības preču veikala 
dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma uzsver: “Dedzināt un aprakt plēves un 
maisus ir videi kaitīgi, un, šādi rīkojoties, tiek izdarīts kaitē-
jums gan pašu apstrādātajiem laukiem, gan saimniecības 
ļaužu veselībai. Akcijas ietvaros lauksaimnieku izmantotie 
materiāli tiek savākti no klienta adreses bez maksas. 
Aicinām lauksaimniekus ekonomiski izdevīgi, atbildīgi un 
videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, 
piesakoties šim pakalpojumam. Apliecinām, ka savāktās 
plēves un plastmasas kannas nonāks pārstrādes rūpnīcās 
jaunu produktu ražošanai.”

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto 
atkritumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts 
vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritumi savākti 
atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti 
videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus akcijai pieņem darba laikā pa tālruni 
29221847. Pārstrādei derīgos materiālus ZAAO apņemas 
savākt līdz 31.augustam, iepriekš vienojoties par savāk-
šanas dienu.

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, 
gan juridiskas personas. Par vienu 
savākšanas reizi tiek aizpildīta viena 
izlozes anketa. Akcijas noslēgumā 
tiks izlozētas piecas SIA “Agroser-
viss Valmiera” dāvanu kartes, katra 
100 eiro vērtībā.

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akcija 

Priekuļu novadā no 
30.aprīļa līdz 14.maijam

Veicot lielo pavasara tīrīšanu dzīvokļos, mājās un 
pagrabos sakrājas lielgabarīta atkritumi, kas ikdienā nav
paredzēti izmešanai parastajās sadzīves atkritumu tvertnēs. 
Arī šogad Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA 
“ZAAO” no 25. aprīļa līdz 30. maijam rīko pavasara 
lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju, kuras laikā 
Priekuļu novada iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju 
bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.

Akcijas laikā lielgabarīta atkritumu konteineri būs
izvietoti:

•  Priekuļos no 30.aprīļa līdz 7.maijam:
 ◦  Selekcijas ielā 18;
 ◦  Raiņa un Veidenbauma ielu krustojumā pie 
    transformatora ēkas;
 ◦  Tehniķu ielā 2 pie Cēsu prospekta;

•  Liepā – Dārza ielā 1 (pie katlu mājas) no 30. aprīļa 
līdz 7. maijam;

•  Jāņmuižā – Sporta ielā no 7.maija līdz 14.maijam;
•  Dukuros – Ķingu ielā no 7.maija līdz 14.maijam;
•  Mārsnēnos – “Piena savāktuve” (pie atkritumu 
   šķirošanas konteinera) no 7.maija līdz 14.maijam;
• Bērzkrogā – stāvlaukumā pie ceļa Cēsis – Madona 
   no 7.maija līdz 14.maijam.
Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kurus to izmēru dēļ ne-

var un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs – t.i. mēbeles, 
matrači, gultas, dīvāni, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki 
sadzīves priekšmeti.

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu konteinerā ne-
drīkst mest sadzīves atkritumus, elektropreces, bīstamos 
atkritumus, nolietotas riepas, būvniecības un būvju no-
jaukšanas atkritumus un zaļos atkritumus.

Auto riepu un bīstamo atkritumu nodošana
Fiziskas personas gada laikā EKO laukumos BEZ

MAKSAS var nodot 4 vieglo transportlīdzekļu riepas, 
kuru diametrs nepārsniedz 1.4 m.

Arī akumulatorus, baterijas vai luminiscētās spuldzes 
iedzīvotāji BEZ MAKSAS var nodot EKO laukumos.

Aicinām iedzīvotājus nenovietot atkritumus zemē 
pie atkritumu konteinera, ja tas ir pilns.

Tādēļ, aicinām ikvienu, rūpējoties par vidi, šķirot at-
kritumus un nodot tos bez maksas speciāli tam paredzētās 
vietās!

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Lielā Talka 2019
Šogad Lielā Talka notiks 27. 

aprīlī un tajā aicinām ne tikai vākt 
atkritumus, bet iet vienu soli tālāk – 
tos vācot – šķirot, atdalot plastmasu 
no citiem atkritumiem. Tāpēc talku 
vietām piešķirti zilas un baltas krāsas 
maisi. Zilie ir paredzēti plastmasai, 
baltie – citiem atkritumiem. Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties un pieteikt talkošanas vietas interaktīvajā kartē 
www.talkas.lv sadaļā “Kartes”.

Priekuļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pie-
dalīties Lielās Talkas sakopšanas darbos, kas norisināsies 
27.aprīlī no plkst.9:00 Bērzkroga centrā. Talkas laikā sa-
kopsim centra teritoriju, novācot nocirstos zarus, sagrābjot 
pērno zāli un atbiras, kā arī savāksim un sašķirosim no-
mestos atkritumus. Lūdzam līdzi paņemt grābekli un darba 
cimdus.

Informējam, ka tiem, kas pieteiksies Lielajai Talkai, 
tiks nodrošināti maisi atkritumu savākšanai, par to iepriekš 
vienojoties ar Lielās Talkas koordinatoru Jāni Sirlaku, 
tālr. 29425621.

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste
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7.aprīlis
18:00

Izrāde
“Nezināmā zvaigzne”

Romantiska komēdija, tā laikam vislabāk varētu raksturot 
šo izrādi. Izrādes stāsts vēsta par to, kā mazpilsētā dzelzceļa 
stacija reizēm mēdz būt visromantiskākā vieta – tur vilcienus 
sagaidot un pavadot, saplūst visi pilsētas ļaudis, tā reizē ir 
jūra, osta un nezināmā tāle. Turpinot savas muzikālā teātra 
tradīcijas, izrādē skanēs dziesmas, ko radījuši Cēsu teātra 
dalībnieki – Juris Krūze (mūzika) un Lauma Daugiša (vārdi). 
Režisore Edīte Siļķēna. Kustību konsultante Rita Lūriņa 
(Latvijas Kultūras akadēmijas docente, skatuves kustības 
pedagoģe).

Ieeja: EUR 4.00 un 2.00 (skolēni, pensionāri)

Priekuļu 
kultūras 

nams

13.aprīlis
16:00

Cēsu koru apriņķa 
sadziedāšanās 
koncerts-skate

“Ak, pavasar...”

Piedalās: Vīru koris CĒSIS, Sieviešu kori – LAUMAS un 
VECPIEBALGAS MUIŽAS KORIS, jauktie kori: BEVERĪNA, 
WENDEN, VIDZEME, JAUNPIEBALGA, LĪGATNE, 
STRAUPE, RAUNA, PIE GAUJAS, ZAUBES jauktais koris 
un CĒSU PILS koris.

Ieeja: bez maksas
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nams

21.aprīlis
13:00

16:00

LIELDIENU 
LUSTES

Kopīga olu krāsošana, rotaļas, olu ripināšana, zīmēšanas kon-
kurss, ekskursija seno lietu kambarī. Mākslas pulciņu darbu 
izstāde. Rokdarbu izstāde. Vizināšanās zirgu pajūgā.
Svētku uzvedums “Pauks un Šmauks”.

Veselavas 
muiža

21.aprīlis
13:00

Svinības visai ģimenei! Ar krāsaini muzikāliem priekšnesumiem 
priecēs pašdarbnieki. Pļaviņā pie tautas nama – Oliņboliņ 
galerija, olu ripināšana, jautrās šūpoles, olu kaujas un citas 
izdarības.

Mārsnēnu
tautas nams

22.aprīlis
11:00

Lielais notikums ar OLU... šūpošanās, dziedāšanās, dancošanās, 
runāšanās, lustēšanās... Līdzi ņemt olas skaistumkonkursam,  
ripināšanai, krāsošanai. Darbosies Mini Zoo dārzs.
Kursēs autobuss – plkst. 10:30 no Priekuļu vsk. (Jāņmuiža, 
Liepa) Precīzāka informācija Priekuļu mājas lapā un afišās.

Liepas 
muiža

25.aprīlis
13:00

Mācību priekšmetu
olimpiāžu uzvarētāju 

pasākum

Tiek pārstāvētas Amatas, Jaunpiebalgas Līgatnes, Pārgaujas,  
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu skolas.

Priekuļu 
kultūras 

nams

25.aprīlis
17:00

AEROBIKAS
FESTIVĀLS

PII “Mežmaliņa” Priekuļu 
kultūras 

nams

27.aprīlis
16:00

Koncerts
“Kad bites stropu

atstāt drīkst”

Uz pavasarīgu sadziedāšanos aicina Priekuļu vīru vokālais 
ansamblis “Neprāc”, deju kopa “Mežrozīte” un vokālie 
ansambļi no Ikšķiles, Liepas, Raiskuma, Valmieras, Rūjas un 
Naukšēniem.

Ieeja: 2,00 EUR

Priekuļu 
kultūras 

nams

27. aprīlis
16:00

Sadancošanas
pasākums

“Vecais zābaciņš”

Deju grupa “Malide” aicina līnijdeju dejotājus uz tikšanos deju 
ritmos. Spēlē Dj Artis.

Mārsnēnu
tautas nams

27.aprīlis
18:00

Jauniešu sadraudzības
vakars

Draudzēsies jaunieši no Liepas, Mārsnēniem, Priekuļiem un 
Vecpiebalgas. Būs priekšnesumi, spēles un citas aktivitātes. Ja 
arī tu vēlies piedalīties, tad zvani pa tālruni 26342004 (Inta) vai 
raksti Facebook /Liepas kultūras nams

Liepas
kultūras 

nams

KINO dienas
9.aprīlis
18:00

Animācija filma 
“Lote un pazudušie 

pūķi”

Kārlis Jenots un Viktors Vīķis ir divi zinātnieki, kuri ieradušies 
Izgudrotāju ciemā. Viņi ir nolēmuši piedalīties sacensībās, 
kuru dalībniekiem jāsavāc pēc iespējas vairāk tautasdziesmas. 
Abu vislielākais sapnis ir ierakstīt, kā dzied mītiskais uguns-
spļāvējs pūķis….

Biļetes cena: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

16. aprīlis
18:00

Filma “Blakus”

Filmas galvenie varoņi ir Kaspars un Luīze, kuri satiekas, 
braucot uz Jāņiem. Kaspars cenšas aizbēgt no neizdevušās 
un brūkošas laulības, bet Luīze – no bezjēdzības sajūtas un 
traucējošiem kaimiņiem.

Biļetes cena: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

18. aprīlis
19:00

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša aprīlī

Aicinām uz bezmaksas nodarbību
par ekonomisku un veselīgu uzturu

Priekuļu novadā
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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”

Priekuļu “Mežmaliņai” – 45
Par godu šai nozīmīgajai gadskārtai šā gada 8.martā 

tika svinēta dzimšanas diena “Mežmaliņai”. Koncertu 
vadīja mūzikas skolotāja LucijaBruģe, kura strādā iestādē 
kopš tās dibināšanas. Grupu priekšnesumi tika savīti kopā 
ar skolotāju vēlējumiem iestādei, bērniem un darbiniekiem. 
Tika sveikti iestādes darbinieki un bērni. Pārsteigumu 
sagādāja Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna 
Stapulone, kas ieradās, lai pasniegtu iestādes kolektīvam 
pateicības rakstu. Koncerta noslēgumā notika jubilejas 
kūku parāde, grupu fotografēšanās un diskotēka.

Teksts un foto: Kristīna Bernāne,
Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītājaBērni un audzinātājas dzied Mežmaliņas dziesmu

Vecmāmiņas un vectētiņi ciemos
“Tuk, tuk, tuk, kas tur pukst?
Sirsniņa Tev un man, mīlestība skan, skan, skan…”

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē vecvecāku 
gaidīšanas rīts ir tik gauži mierīgs un rimts kā pašas vec-
māmiņas. Šajā pavasarī atkal aicinājām viņas ciemos uz 
svētku rītu bērnudārzā “Ciku, caku, caku” un piekodinājām, 
lai vectētiņus arī ņem līdzi. Būs visiem ko darīt.

Jau mēnesi pirms ciemošanās aicinājām vecmāmiņas 
ķerties pie rokdarbiem un pagatavot roku lelles, uzadīt 
apģērbu mūsu bērnudārza rotaļu lellēm. Svētku rītā visus 
darinājumus varējām aplūkot, tie visi bija apbrīnas vērti.

Vecmāmiņas un vectētiņi ieradās kuplā pulkā, jo 
viņiem patīk nākt uz bērnudārzu, patīk dziedāt, dejot, iet 
rotaļās, pavadīt laiku kopā ar mazbērniem. Bērni kopā 
ar skolotājām rūpīgi gatavojās šim rītam un iepriecināja 
ciemiņus ar svētku koncertu, stāstiem un fotogrāfijām par 
mūsu ikdienu.

Kopā ar vecmāmiņām bērni pagatavoja Lieldienu zaķus, 
lai tie savlaicīgi padara visus Lieldienu sagatavošanās 
darbus. Zēni kopā ar vectētiņiem arī paveica svarīgu darbu 
– uzmeistaroja putniem jaunus būrīšus.

Darbi padarīti, visi apmierināti un priecīgi par kopā 
pavadīto laiku.

Prātā vēl iešaujas doma par mīļākajām dāvanām. At-
ceros savas vecmammas adītās siltās vilnas zeķes no īstas 
lauku dzijas. Tās sildīja,  samīļoja un pasargāja.

Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

Ar skanīgām dziesmām piepildīts bija 7. marta rīts 
Liepas kultūras namā, kur notika “Liepas Cālis – 2019”.

Ar pašu izvēlētām dziesmām, koncertā piedalījās 18 
PII “Saulīte” bērni. Visu mēnesi kopā ar mūzikas skolotāju 
Indru Kumsāri gatavojušies, uz skatuves pie mikrofoniem 
mācījušies dziedāt, bērni varēja izbaudīt īstus svētkus. 
Pasākumu vadīja PII “Saulīte” medicīnas māsiņa Ļena 
Juškova, kas bija iejutusies sivēntiņa lomā un sagādāja 
bērniem daudz jautru brīžu.

Paldies arī Liepas kultūras nama vadītājai Intai Zak-
sai par iespēju dziedāt skaistās telpās, par gaismošanu 
un apskaņošanu. No biedrības “Sargiet Bērnus” katrs 
dalībnieks saņēma arī skaistu dāvanu.

Elija Latko
Liepas PII “Saulīte” vadītāja

Liepas Cālis – 2019

Foto no Liepas PII “Saulīte” arhīva Mazie cālēni 
vienojas kopīgā dziesmā konkursā “Liepas Cālis – 2019”

Šogad Priekuļu novada konkursā “Cālis 2019” čivināja 
7 burvīgi cālēni – Ance Puriņa (skolotāja Indra Kumsāre), 
Ketrīna Kopļarova (skolotāja Aija Pēlmane), Marta 
Olengoviča (skolotāja Aija Pēlmane), Madara Sveikule 
(skolotāja Indra Kumsāre), Madara Sniedze (skolotāja 
Indra Kumsāre), Emīls Takanbekovs (skolotāja Guna 
Dālmane), Marko Merzajevs (skolotāja Indra Kumsāre).

Galvenā Cāļa titulu ieguva Gunas Dālmanes audzēknis 
Emīls Takanbekovs. Konkursu kuplināja bērnu popgrupa 
“Mini lāses” Judītes Vāveres vadībā.

Inga Cipe
Priekuļu kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja

Priekuļu novada 
“Cālis 2019”

Foto: No Priekuļu kultūras nama arhīva.
Cālēni kopā ar pedagogiem un pasākuma 

vadītājiem konkursā “Cālis 2019”

Iegriez pavasari!
23.marta pēcpusdienā Priekuļu kultūras namā pulcējās 

vairāk kā 130 madāmas no Latvijas un Igaunijas, kas krāšņā 
koncertā “Iegriez pavasari!” izdancoja savas mīļākās dejas. 
Glužikā īsts Pavasaris Māris Brasliņš galanti vadīja ne tikai 
savas dāmas “Mežrozītes”, bet arī pašu koncertu. Jautras, 
drosmīgas, cēlas un gaumīgas dāmas virpuļoja 27 deju 
garajā koncertprogrammā un ienesa prieku katrā koncerta
skatītāja sirdī. Tik daudz sapucētu un skaistu madāmu 
īstajos gados Priekuļu kultūras nams vēl nebija piedzīvojis. 
Paldies Tev, Māri, par neatlaidību un radošumu, sapulcinot 
tik daudz viesu no Priekuļiem, Inešiem, Apes, Brantiem, 
Cēsīm, Kokneses, Trikātas, Ērgļiem, Mārsnēniem, Jaun-
olaines un Igaunijas!

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja

Foto: no Veselavas PII arhīva
Vecmāmiņas kopā ar bērniem veido Lieldienu zaķus

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Eduarda Veidenbauma 
iela 4, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv 
no zemes gabala ar kopējo platību 0,2078 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.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada paš-
valdībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu 
novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.maijam plkst.10.00.

Izsole notiks 2019.gada 15.maijā plkst.11.00, 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.

***
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Omeļi”, Mārsnēnu pa-
gastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 1,09 ha, divām dzīvojamām mājām un nedzīvojamās 
ēkas. Dzīvojamā ēka “Omeļi 1” apgrūtināta ar īres līgumu. 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 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.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.maijam 
plkst.10.00.

Izsole notiks 2019.gada 15.maijā plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2. 
stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
7 000 EUR (septiņi tūkstoši euro, 00 centi).

Nodrošinājums 700,00 EUR (septiņi simti 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 “Norkalni”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, kas sastāv no zemes gabala ar 
kopējo platību 1,41 ha, dzīvojamās ēkas un kūts drupām. 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – vienstāva un 
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūves zeme 0,27 ha un zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
1,14 ha platībā.

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.

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.maijam plkst. 
9.30.

Izsole notiks 2019.gada 15.maijā plkst.10.00, 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.

IZSOLES


