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Par Liepas pagasta bibliotēkas dibināšanas datumu 
uzskatāms 1909.gada 8. februāris, kad Liepas pagastā tika 
nodibināta izglītības biedrība “Nākotne”, kurā izvēlēja arī 
izrīkojumu un bibliotēku komiteju. Bibliotēkas vadītāja 
amatu sabiedriskā kārtā uzņēmās pats izglītības biedrības 
“Nākotne” vadītājs Liepas pagasta skolas pārzinis Augusts 
Lācis. Kopš bibliotēka dibināta, tajā strādājuši daudzi 
gudri, zinoši un darbīgi cilvēki. Taču visilgāk Liepas bib-
liotēkā nostrādājusi Valda Tīmane (Ermane). 1956. gada 
rudenī Valda sāka vadīt Liepas bibliotēku un nostrādāja 
līdz 2009.gada maija beigām. Valda bija ļoti prasmīga, 
vispusīga, gudra kultūras darbiniece. Par savu bibliotekāro 
darbu saņēma daudz atzinību. 1999. gada 3.maijā Valda 
saņēma Triju Zvaigžņu ordeni par ilggadēju darbu kultūras 
laukā. Viņa ir arī J.Lintera prēmijas laureāte – par izcilu 
ieguldījumu inženiera J.Lintera piemiņas saglabāšanā Liepas 
pagastā.

Šogad Liepas bibliotēkai aprit 110 gadu. Kā dāvanu 
esam saņēmuši remontu visai bibliotēkai. Paldies Priekuļu 
novada pašvaldībai par lielo atbalstu.

Bibliotēka ir pēc remontdarbiem ir ieguvusi jaunu, mūs-
dienīgu izskatu. Mēs priecājamies, ka jau tagad bibliotēkā 
viesojas jauni lasītāji. Mājīgajās telpās mūsu apmeklētāji 
jūtas ērti, viņi ir gandarīti, ka šeit iesējams saturīgi un 
interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Mūsu uzdevums ir 
attaisnot viņu vēlmes un ieceres.

Liepēnieši ir čakli lasītāji, viņu interešu loks neapro-
bežojas tikai ar daiļliteratūru. Viņi daudz lasa par vēsturi, 
psiholoģiju, medicīnu, dabu, ceļojumiem un citām tēmām. 
Bibliotēkā ir plašs žurnālu klāsts, kuru mūsu lasītāji aktīvi
lasa gan lasītavā, gan ņemot uz mājām.

Tiem, kuriem interesē jaunās tehnoloģijas, labprāt tās 
pie mums izmanto. Jau tagad vairāki bibliotēkas apmeklētāji 
izmanto izdevību lasīt e-grāmatas.

Gaidīsim ikvienu mūsu bibliotēkā!
Liepas bibliotēkas bibliotekāre Brigita Buša

Liepas pagasta bibliotēkai 110!

Liepas bibliotēkas atklāšanā uzstājās arī Liepas pamatskolas bērni. Foto: Elīna Tilaka

Pasākums “Laidiet mani pie teikšanas!” Priekuļu 
kultūras namā 25.aprīļa dienas vidū pulcēja Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un 
Vecpiebalgas novadu šī mācību gada mācību priekšmetu 
olimpiāžu sezonas veiksminiekus – gan skolēnus, gan viņu 
pedagogus, izglītības iestāžu un novadu vadītājus. Lai 
tiktu pie godalgotas veitas vai atzinības, bija jāpiedalās 
kādā no jau tradicionālajām valstiski rīkotajām un pašu 
prātu samezglotajām olimpiādēm, kuras notika Priekuļu 
un Vecpiebalgas vidusskolās, Liepas pamatskolā, Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā.

153 godalgas un atzinības ir 2018./2019.m.g. olimpiāžu 
sesijas kvantitatīvais rādītājs, aiz katra cipara ir kāds stāsts –
papildus darbs, nopietna gatavošanās, negribēšanas pār-
varēšana, vienkārši laimīga jautājumu sakritība.

Olimpiāžu saturs mainās, aizvien mazāk ir nepiecie-
šamas faktu atcerēšanās iemaņas, nopietnāka vieta atvēlēta 
zināšanu pielietojumam. Ejam līdzi laikam! Tāpēc arī 
noslēguma pasākumā vētījām globālās kompetences gan 
ievadlekcijā, kuru pasniedza puiši no grupas “Carnival 
Youth”, gan nelielā aktivitātē “Kahoot”, izmantojot moderno
tehnoloģiju sniegtās iespējas, kuras gaitā novadu komandas
mērojās spēkiem dažādās jomās. Bija uzvarētāji, bet zau-
dētāju nebija, jo azarts un priecīga līdzdalība tam stājās 
pretī.

Dina Dombrovska,
Amatas novada pašvaldības

Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja

Laidiet mani pie teikšanas!

Olimpiāžu laureātu sveikšana no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadu skolām. Foto: Ieva Fogele

Priekuļu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma daļu “Veselavas pagasta padomes zeme”, 

Veselavas pagasts, Priekuļu novads, kadastra 
Nr.4294 002 0069, kas sastāv no lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes 7,2 ha platībā.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā  
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.
Tālrunis uzziņām 26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu 
novada pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā 
līdz 2019.gada 15.maija plkst.11.00.

Izsole notiks 2019.gada 15.maijā plkst.11.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas 

apmērs 400,00 euro gadā. Papildus nomas maksai 
Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā 

īpašuma nodokli par nomas objektu.

IZSOLE

Aicinām atsaukties 
tirgotājus un 

amatniekus dalībai 
Priekuļu novada svētkos

Līdz 30.maijam aicinām pieteikties tirgotājus un 
amatniekus Priekuļu novada svētkiem un iesniegt 
nepieciešamo dokumentāciju. Tālrunis informācijai 
28381477 (Dace)

Plašāka informācija par svētku norisi un tirgošanos
būs pieejama Priekuļu novada mājaslapā.
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Pieņemts lēmums:
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Nr. 53, 
kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija 
ielā 4, izīrēšanu;
• atbalstīt Latvijas pašvaldību savienības izteikto piedā-
vājumu par palīdzības sniegšanu un sadarbību ar Ukrainas 
pašvaldībām, piešķirt finansējumu 100 euro apmērā, pare-
dzot to no naudas līdzekļu atlikuma 2019.gada budžetā.
• Mainīt Priekuļu novada Sociālā dienesta struktūrvienības 
nosaukumu no “Sociālās palīdzības nodaļa” uz “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļa”. Ar 2019.gada 
1.aprīli Priekuļu novada Sociālajā dienesta Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības nodaļā izveidot vēl vienu 
sociālā darbinieka amata vienību un iekļaut Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

Ar 2019.gada 1.aprīli Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu centrā izslēgt sociālā rehabilitētāja 
amata vienību un izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Biznesa ideju 
konkursa “Es daru” nolikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” 
nolikumu.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu
Rūpnīcas iela 23-51, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu no-
vads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4264 003 0171, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma –  “Norkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
izsoles noteikumus.
• Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldības kusta-
mo mantu – automašīna GAZ53A, kravas cisterna, ar 
reģistrācijas Nr.CZ6138.
• Piekrist nekustamā īpašuma ,,Mazpurīši”, Priekuļos,   
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai trīs 
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

• Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4294 001 0112 piešķirt nosaukumu “Kraukļi”, Veselavas 
pagastā, Priekuļu novadā un noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Indrāni”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4264 003 0116, 
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264
003 0319; No jauna izveidotajam nekustamajam īpašu-
mam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 
piešķirt jaunu nosaukumu “Mitrāji”, Mārsnēnu pagasts, 
Priekuļu novads; Atlikušajam nekustamajam īpašumam, 
sastāvošam no divām zemes vienībām un divām būvēm, 
saglabājas nosaukums “Indrāni”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā;
• Atzīt par spēku zaudējušu 
Cēsu rajona Priekuļu pa-
gasta padomes 2006.gada 
6.jūlija lēmumu (prot. Nr.12,
8.p.) par nekustamā īpašuma  
Meža ielā 22 sadalīšanu, 
jaunas adreses piešķiršanu, 
zemes transformāciju un 
plānošanas un arhitektūras 

uzdevuma izsniegšanu ģimenes mājas būvniecībai”; Pie-
krist nekustamā īpašuma Meža iela 22, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai trīs atsevišķos ne-
kustamajos īpašumos.

• Atzīt  Priekuļu  novada
pašvaldības 2018.gada 24. 
maija  lēmumu  (prot. Nr.6, 
14.p.) “Par zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpa-
šumam “Dukuļi”, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā”, 
par spēku zaudējušu; Pie-
krist nekustamā īpašuma 

“Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai 
divos atsevišķos nekustamajos īpašumos;
• Iecelt nekustamā īpašuma speciālisti Līgu Sarmu  
Berovsku par Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jau-
tājumu komisija priekšsēdētāju.
• Iecelt tūrisma darbu organizatori Elīnu Tilaku par 
Priekuļu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas komi-
sija locekli.
• Iecelt grāmatvedi Olgu Aleksejevu par Priekuļu novada 
pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novēr-
tēšanas komisija locekli.
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās 
telpas Maija ielā 4-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma 
pagarināšanu uz 3 gadiem.
• Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2019.
gada 24.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 6.p.) “Par adreses 
“Ferma Caunītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novads 
piešķiršanu”; Liellopu kūts kompleksā ietilpstošām ēkām 
un būvēm, piešķirt adresi “Ferma Caunītes”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4116;

• Atteikt reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības 
dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā.
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā.
• Iesniegt projekta “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības  
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” pieteikumu dalībai  
Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlaboša-
nai” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu 
kopšanai 13,77 ha platībā.
• Neiebilst izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības
Atļaujas pārskatīšanai kokapstrādes ražotnes sadedzinā-
šanas iekārtu piesārņojošai darbībai “Ķingās”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā;
• Piešķirt Cēsu pilsētas sporta skolai līdzfinansējumu darba 
samaksai 1673 EUR apmērā līdz 2018./2019. mācību gada 
beigām.
• Neatbalstīt biedrības “Meža taku skrējieni“ iesniegumā 
izteikto piedāvājumu un nepiešķirt finansējumu.
• Neatbalstīt M.Z. iesniegumā izteikto piedāvājumu un 
nepiešķirt finansējumu.
• Atbalstīt Latvijas centrālā cīņas sporta kluba izteikto 
piedāvājumu par finansējuma piešķiršanu sacensību brīvajā 
cīņā bērniem rīkošanai un piešķirt līdzfinansējumu 136.40
EUR apmērā.
• Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības vecāko nodokļu  
speciālisti Inetu Eberhardi un Liepas pagasta pārvaldes 
sekretāri Aiju Tīlenu, pieņemt lēmums un veikt visas ne-
pieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanu, izziņu un lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokli sagatavošanu;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu
Rūpnīcas iela 23-14, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Rūpnīcas iela 25-2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Paredzēt telpas Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā sabiedrisko organizāciju, biedrību un 
interesentu grupu vajadzībām.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības:

o  Administratīvās nodaļas nolikumu;
o  Attīstības nodaļas nolikumu;
o  Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu;
o  Juridiskās nodaļas nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Komunālā dienesta nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Labiekārtošanas dienesta 
    nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Ceļu un ielu uzturēšanas 
    dienesta nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Transporta un mehānisko 
    darbnīcu dienesta nolikumu;
o  Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas 
    nolikumu;
o Dzimtsarakstu nodaļasnolikumu.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.03.2019./

Iestāde Struktūrvienība Amata 
nosaukums

Saime 
(apakšsaime),
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Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu – 
Rūpnīcas iela 23 - 51, Liepā, Liepas pagastā,  

Priekuļu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās 
telpas, virtuves, sanmezgla ar vannu un tualeti un 

gaiteni. Dzīvokļa platības lielums ir 27,7 m2.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.
Tālrunis uzziņām 26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā 

līdz 2019.gada 5.jūnijam plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 5.jūnijā plkst.10:30,
 Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
2 900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 290,00 EUR (divi simti 
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.

* * *
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 

atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Sigma”,  

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4260 005 0153, kas sastāv no 

zemes gabala ar kopējo platību 0,7552 ha un 
nedzīvojamās ēkas 2741,9 m2 platībā.

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

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

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 
2019.gada 5.jūnijam plkst.09:30.

Izsole notiks 2019.gada 5.jūnijā plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

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

8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 800,00 EUR (astoņi simti euro

un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 
pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

IZSOLES
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Par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā – 2019.gada 

25.maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas jāievēl 
astoņi deputāti. Vēlēšanām ir iesniegti 16 kandidātu saraksti, kuros kopumā pieteikti 246 
deputātu kandidāti. Informācija par visiem iesniegtajiem sarakstiem un programmām 
pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pil-

soņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas 
Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 
gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs 

vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji 
tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019.gada 16.marta līdz 
7.maijam iecirkni var mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos:
1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu  iecirkņa 
    noskaidrošana un maiņa” interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv;
2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 
    deklarēšanas iestādē.
Ja gadījumā pēc 16.marta ir mainīta deklarētā adrese,  tad līdz 7.maijam var nomainīt 

vēlēšanu iecirkni uz citu vai iepriekšējās balsošanas dienās doties uz sev tuvāko vēlēšanu 
iecirkni un nobalsot.

Vēlēšanu iecirkņi Priekuļu novadā
Vēlēšanu iecirkņi darbu uzsāks 20.maijā. Iecirkņos to darba laikā var iepazīties ar 

deputātu kandidātu sarakstiem, programmām, ziņām par deputātu kandidātiem, iesniegt 
iesniegumu par balsošanas organizēšanu vēlētāja  atrašanās vietā.

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas kontakttālrunis – 29194325.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Balsot vēlēšanu dienā – 25.maijā – jādodas uz to vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju 
sarakstā esat reģistrēts. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, tīmekļa vietnēs www.pmlp.gov.lv vai www.cvk.lv.

No 22.maija līdz 24.maijam Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balso-
šana. Pirmo reizi vēlēšanu iecirkņu darba laikos varēs balsot citā iecirknī, ne tikai tajā, 
kura sarakstā vēlētājs iekļauts, ja starp iecirkņiem tiks nodrošināta tiešsaistes datu ap-
maiņa. Tas nozīmē, ja līdz 7.maijam vēlētājs nepaspēja nomainīt vēlēšanu iecirkni uz 
citu, kas atbilst, piemēram, faktiskajai dzīvesvietai, tad iepriekšējās balsošanas dienās 
var iet balsot uz tuvāko vēlēšanu iecirkni.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētā-
jiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu 
balsošanu atrašanās vietā, no 20.maija līdz 25.maija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums 
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var 
jebkura vēlētāja uzticības persona.

Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams ņemt 
līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr šis paziņojums nav balsošanas dokuments, 
tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozaudēts, tiesības 
vēlēt saglabājas.

Ierodoties iecirknī, uzrādiet derīgu pasi vai personas apliecību (identifikācijas karti) 
un dodieties pie reģistrācijas galda, kur ir norāde ar Jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. 
Laicīgi pārbaudiet savus dokumentus, vai tiem derīguma termiņš nebeidzas pirms šī gada 
25.maija. Tā kā šajās vēlēšanās tiek izmantots vēlētāju reģistrs, tad pasē zīmogs netiks 
spiests.

Lai saņemtu balsošanas dokumentus, parakstieties vēlētāju sarakstā! Vēlēšanu iecirkņa 
darbinieks Jums izsniegs vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Pārbaudiet, vai 
uz aploksnes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo tikai apzīmogotas vēlēšanu aploksnes ir derīgas!

Balsošanai izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Katram vēlētājam ir tiesības 
balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam.

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm izvēlieties vienu – ar to kandidātu sarakstu, 
par kuru vēlaties balsot. Vēlēšanu zīmē var:

1) ar “+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt;
2) izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt (svītrojot vārdu un uzvārdu);
3) neizdarīt nekādas atzīmes.
Aploksni aizlīmējiet un iemetiet vēlēšanu kastē!

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Ikauniece

Iecirkņa Nr. Adrese Kontakttālruņi

375 Liepas pamatskola, Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas 
pagasts

26346945

377 Tautas nams, “Tautas nams”, 
Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts

28339541

379 Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi, 
Priekuļu pagasts

20274445

380 Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Sporta iela 3, 
Jāņmuiža, Priekuļu pagasts

26131565, 
26608401

389 Veselavas bibliotēka, “Viesturi”, Veselavas pagasts 64107198, 
26528188

20.maijs pirmdiena 16:00 – 20:00
21.maijs otrdiena 9:00 – 13:00
22.maijs trešdiena 17:00 – 20:00 Iepriekšējā balsošana
23.maijs ceturtdiena 9:00 – 12:00 Iepriekšējā balsošana
24.maijs piektdiena 10:00 – 16:00 Iepriekšējā balsošana
25.maijs sestdiena 7:00 – 20:00 Balsošanas diena

2019.gada 25.aprīlī                                                                                              Nr.7

APSTIPRINĀTI
Ar Priekuļu novada domes

2019. gada 25.aprīļa lēmumu Nr.147(protokols Nr. 4, p.26)

Par Priekuļu novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam

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

LR Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 46. pantu.

1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turp-
mākajos gados, kā arī domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, budžeta izpildītāju pienākumus 
un atbildību.

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā 
(1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 720 469 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 11 124 833 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 404 364 euro.
3. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem 

iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 212 045 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 281 466 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 153 263 euro.
4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā 

un turpmākajos gados (aizņēmumus) 2019. gadam šādā apmērā – 17 164 euro (3.pieli-
kums).

5. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības plānu investīcijām sadalījumā pa priori-
tātēm 2019. – 2021.gadam (4.pielikums).

6. Priekuļu novada dome lemj par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2019. 
gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7. Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ir tiesīga neparedzētiem 
gadījumiem no pašvaldības budžeta“Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” ar rīkojumu 
piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot budžeta gadā plānoto līdzekļu 
apjomu. 

8. Priekuļu novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamat-
summas atmaksu un kredīta procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim plānotos pašvaldības budžeta iz-
devumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Budžeta izpildītāji reizi ceturksnī sniedz pārskatu par investīciju prioritāšu plāna 
izpildi, un informē par līdzekļu atlikumu.

11. Budžeta   izpildītājiem   ir   tiesības,   nemainot   saistošajos   noteikumos   apstiprinātās 
apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē 
apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz 
citu), iesniedzot Finanšu un grāmatvedības nodaļai  tāmes izmaiņu pieprasījumu, ja šīs 
izmaiņas:

11.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu;
11.2. nerada nodokļu un citu iestādes saistību parādus;
11.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai nerada iestādei atlīdzības un 
         kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
12. Nav pieļaujama apropriācijas pārdale:
12.1. no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem;
12.2. izdevumiem datortehnikas iegādei uz citiem izdevumiem.
13. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpo-

jumiem, kā arī speciālā budžeta (izņemot ziedojumus vai dāvinājumus), kas pārsniedz 
pašvaldības plānoto apjomu, ar domes Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā 
paredzētās programmas izdevumu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas 
Priekuļu novada domē.

14. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem sagatavo par faktiski 
saņemto un gada sākumā esošo naudas līdzekļu atlikumu.

15. Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums pievienots Saistošiem 
noteikumiem “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.

16. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar Saistošo noteikumu pielikumiem un paskaidrojuma rakstu iespējam iepazīties 
Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Budžets”. Novada budžeta plašāku iz-
klāstu varēs lasīt jūnija izdevumā.
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Pieņemts lēmums:
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvokļa Nr. 53, 
kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija 
ielā 4, izīrēšanu;
• atbalstīt Latvijas pašvaldību savienības izteikto piedā-
vājumu par palīdzības sniegšanu un sadarbību ar Ukrainas 
pašvaldībām, piešķirt finansējumu 100 euro apmērā, pare-
dzot to no naudas līdzekļu atlikuma 2019.gada budžetā.
• Mainīt Priekuļu novada Sociālā dienesta struktūrvienības 
nosaukumu no “Sociālās palīdzības nodaļa” uz “Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļa”. Ar 2019.gada 
1.aprīli Priekuļu novada Sociālajā dienesta Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības nodaļā izveidot vēl vienu 
sociālā darbinieka amata vienību un iekļaut Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

Ar 2019.gada 1.aprīli Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu centrā izslēgt sociālā rehabilitētāja 
amata vienību un izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Biznesa ideju 
konkursa “Es daru” nolikumu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju 
iniciatīvas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2019” 
nolikumu.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu
Rūpnīcas iela 23-51, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu no-
vads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 4, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4264 003 0171, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma –  “Norkalni”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
izsoles noteikumus.
• Nodot atsavināšanai Priekuļu novada pašvaldības kusta-
mo mantu – automašīna GAZ53A, kravas cisterna, ar 
reģistrācijas Nr.CZ6138.
• Piekrist nekustamā īpašuma ,,Mazpurīši”, Priekuļos,   
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai trīs 
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

• Nekustamajam īpašumam ar kadastra apzīmējumu
4294 001 0112 piešķirt nosaukumu “Kraukļi”, Veselavas 
pagastā, Priekuļu novadā un noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Indrāni”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra Nr.4264 003 0116, 
neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264
003 0319; No jauna izveidotajam nekustamajam īpašu-
mam, kurš sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 
piešķirt jaunu nosaukumu “Mitrāji”, Mārsnēnu pagasts, 
Priekuļu novads; Atlikušajam nekustamajam īpašumam, 
sastāvošam no divām zemes vienībām un divām būvēm, 
saglabājas nosaukums “Indrāni”, Mārsnēnu pagastā, 

Priekuļu novadā;
• Atzīt par spēku zaudējušu 
Cēsu rajona Priekuļu pa-
gasta padomes 2006.gada 
6.jūlija lēmumu (prot. Nr.12,
8.p.) par nekustamā īpašuma  
Meža ielā 22 sadalīšanu, 
jaunas adreses piešķiršanu, 
zemes transformāciju un 
plānošanas un arhitektūras 

uzdevuma izsniegšanu ģimenes mājas būvniecībai”; Pie-
krist nekustamā īpašuma Meža iela 22, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai trīs atsevišķos ne-
kustamajos īpašumos.

• Atzīt  Priekuļu  novada
pašvaldības 2018.gada 24. 
maija  lēmumu  (prot. Nr.6, 
14.p.) “Par zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpa-
šumam “Dukuļi”, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā”, 
par spēku zaudējušu; Pie-
krist nekustamā īpašuma 

“Dukuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, sadalīšanai 
divos atsevišķos nekustamajos īpašumos;
• Iecelt nekustamā īpašuma speciālisti Līgu Sarmu  
Berovsku par Priekuļu novada pašvaldības Dzīvokļu jau-
tājumu komisija priekšsēdētāju.
• Iecelt tūrisma darbu organizatori Elīnu Tilaku par 
Priekuļu novada pašvaldības Simbolikas lietošanas komi-
sija locekli.
• Iecelt grāmatvedi Olgu Aleksejevu par Priekuļu novada 
pašvaldības Korupcijas un interešu konflikta riska novēr-
tēšanas komisija locekli.
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par dzīvojamās 
telpas Maija ielā 4-46, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā izīrēšanu uz vienu gadu ar tiesībām prasīt līguma 
pagarināšanu uz 3 gadiem.
• Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2019.
gada 24.janvāra lēmumu (prot.Nr.1, 6.p.) “Par adreses 
“Ferma Caunītes”, Veselavas pagastā, Priekuļu novads 
piešķiršanu”; Liellopu kūts kompleksā ietilpstošām ēkām 
un būvēm, piešķirt adresi “Ferma Caunītes”, Veselavas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4116;

• Atteikt reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības 
dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā.
• Reģistrēt 1 personu Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļu 
jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā.
• Iesniegt projekta “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības  
un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” pieteikumu dalībai  
Eiropas Savienības atbalsta pasākumā “Ieguldījumi meža 
ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlaboša-
nai” Priekuļu novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu 
kopšanai 13,77 ha platībā.
• Neiebilst izsniegtās B kategorijas piesārņojošas darbības
Atļaujas pārskatīšanai kokapstrādes ražotnes sadedzinā-
šanas iekārtu piesārņojošai darbībai “Ķingās”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā;
• Piešķirt Cēsu pilsētas sporta skolai līdzfinansējumu darba 
samaksai 1673 EUR apmērā līdz 2018./2019. mācību gada 
beigām.
• Neatbalstīt biedrības “Meža taku skrējieni“ iesniegumā 
izteikto piedāvājumu un nepiešķirt finansējumu.
• Neatbalstīt M.Z. iesniegumā izteikto piedāvājumu un 
nepiešķirt finansējumu.
• Atbalstīt Latvijas centrālā cīņas sporta kluba izteikto 
piedāvājumu par finansējuma piešķiršanu sacensību brīvajā 
cīņā bērniem rīkošanai un piešķirt līdzfinansējumu 136.40
EUR apmērā.
• Pilnvarot Priekuļu novada pašvaldības vecāko nodokļu  
speciālisti Inetu Eberhardi un Liepas pagasta pārvaldes 
sekretāri Aiju Tīlenu, pieņemt lēmums un veikt visas ne-
pieciešamās darbības, kas saistītas ar nekustamā īpašuma 
nodokļa administrēšanu, izziņu un lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokli sagatavošanu;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu
Rūpnīcas iela 23-14, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Rūpnīcas iela 25-2, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Paredzēt telpas Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā sabiedrisko organizāciju, biedrību un 
interesentu grupu vajadzībām.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības:

o  Administratīvās nodaļas nolikumu;
o  Attīstības nodaļas nolikumu;
o  Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikumu;
o  Juridiskās nodaļas nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Komunālā dienesta nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Labiekārtošanas dienesta 
    nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Ceļu un ielu uzturēšanas 
    dienesta nolikumu;
o  Saimnieciskās nodaļas Transporta un mehānisko 
    darbnīcu dienesta nolikumu;
o  Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes nodaļas 
    nolikumu;
o Dzimtsarakstu nodaļasnolikumu.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /28.03.2019./

Iestāde Struktūrvienība Amata 
nosaukums

Saime 
(apakšsaime),
līmenis, 
mēnešalgu grupa

Vienādo 
amatu 
skaits

Maksimālā 
mēnešalga 
euro

Sociālais
dienests

Sociālo 
pakalpojumu un 
sociālās palīdzības 
nodaļa

Sociālais
darbinieks

Saime – 39,
Līmenis − IIIA,
8.mēnešalgu
grupa

1 1093

Iestāde Struktūrvienība Amata 
nosaukums

Saime
(apakšsaime), 
līmenis, 
mēnešalgu grupa

Vienādo 
amatu 
skaits

Maksimālā 
mēnešalga 
euro

Sociālais
dienests

Sociālo 
pakalpojumu
centrs

Sociālais
rehabilitētājs

Saime – 39,
Līmenis – IIB
5.mēnešalgu
grupa

1 802

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu – 
Rūpnīcas iela 23 - 51, Liepā, Liepas pagastā,  

Priekuļu novadā, kas sastāv no vienas dzīvojamās 
telpas, virtuves, sanmezgla ar vannu un tualeti un 

gaiteni. Dzīvokļa platības lielums ir 27,7 m2.
Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā.
Tālrunis uzziņām 26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā 

līdz 2019.gada 5.jūnijam plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 5.jūnijā plkst.10:30,
 Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
2 900 EUR (divi tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 290,00 EUR (divi simti 
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.

* * *
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 

atkārtotā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, 
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Sigma”,  

Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4260 005 0153, kas sastāv no 

zemes gabala ar kopējo platību 0,7552 ha un 
nedzīvojamās ēkas 2741,9 m2 platībā.

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

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

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 
2019.gada 5.jūnijam plkst.09:30.

Izsole notiks 2019.gada 5.jūnijā plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

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

8000,00 EUR (astoņi tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 800,00 EUR (astoņi simti euro

un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 
pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

IZSOLES

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums7. maijs, 2019

Par Eiropas Parlamenta vēlēšanām
Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā – 2019.gada 

25.maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas jāievēl 
astoņi deputāti. Vēlēšanām ir iesniegti 16 kandidātu saraksti, kuros kopumā pieteikti 246 
deputātu kandidāti. Informācija par visiem iesniegtajiem sarakstiem un programmām 
pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu ES dalībvalstu pil-

soņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas 
Vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 
gadus vecam.

Vēlētāju reģistrs
Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs 

vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāji 
tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019.gada 16.marta līdz 
7.maijam iecirkni var mainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā.

Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos:
1. tiešsaistē – izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu “Vēlēšanu  iecirkņa 
    noskaidrošana un maiņa” interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv;
2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu klātienē jebkurā pašvaldības dzīvesvietas 
    deklarēšanas iestādē.
Ja gadījumā pēc 16.marta ir mainīta deklarētā adrese,  tad līdz 7.maijam var nomainīt 

vēlēšanu iecirkni uz citu vai iepriekšējās balsošanas dienās doties uz sev tuvāko vēlēšanu 
iecirkni un nobalsot.

Vēlēšanu iecirkņi Priekuļu novadā
Vēlēšanu iecirkņi darbu uzsāks 20.maijā. Iecirkņos to darba laikā var iepazīties ar 

deputātu kandidātu sarakstiem, programmām, ziņām par deputātu kandidātiem, iesniegt 
iesniegumu par balsošanas organizēšanu vēlētāja  atrašanās vietā.

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas kontakttālrunis – 29194325.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:

Balsot vēlēšanu dienā – 25.maijā – jādodas uz to vēlēšanu iecirkni, kura vēlētāju 
sarakstā esat reģistrēts. Savu iecirkni vēlētāji var noskaidrot paziņojumā par Eiropas 
Parlamenta vēlēšanām, tīmekļa vietnēs www.pmlp.gov.lv vai www.cvk.lv.

No 22.maija līdz 24.maijam Latvijas vēlēšanu iecirkņos notiks iepriekšējā balso-
šana. Pirmo reizi vēlēšanu iecirkņu darba laikos varēs balsot citā iecirknī, ne tikai tajā, 
kura sarakstā vēlētājs iekļauts, ja starp iecirkņiem tiks nodrošināta tiešsaistes datu ap-
maiņa. Tas nozīmē, ja līdz 7.maijam vēlētājs nepaspēja nomainīt vēlēšanu iecirkni uz 
citu, kas atbilst, piemēram, faktiskajai dzīvesvietai, tad iepriekšējās balsošanas dienās 
var iet balsot uz tuvāko vēlēšanu iecirkni.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētā-
jiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var 
izmantot, ja vēlēšanu dienā atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu 
balsošanu atrašanās vietā, no 20.maija līdz 25.maija plkst.12.00 jāiesniedz iesniegums 
vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var 
jebkura vēlētāja uzticības persona.

Balsošanas dokuments ir pase vai personas apliecība. Dodoties vēlēt, ieteicams ņemt 
līdzi arī paziņojumu par vēlēšanām. Tomēr šis paziņojums nav balsošanas dokuments, 
tam ir tikai informatīva nozīme. Ja paziņojumu neesat saņēmis vai tas nozaudēts, tiesības 
vēlēt saglabājas.

Ierodoties iecirknī, uzrādiet derīgu pasi vai personas apliecību (identifikācijas karti) 
un dodieties pie reģistrācijas galda, kur ir norāde ar Jūsu kārtas numuru vēlētāju sarakstā. 
Laicīgi pārbaudiet savus dokumentus, vai tiem derīguma termiņš nebeidzas pirms šī gada 
25.maija. Tā kā šajās vēlēšanās tiek izmantots vēlētāju reģistrs, tad pasē zīmogs netiks 
spiests.

Lai saņemtu balsošanas dokumentus, parakstieties vēlētāju sarakstā! Vēlēšanu iecirkņa 
darbinieks Jums izsniegs vēlēšanu aploksni un vēlēšanu zīmju komplektu. Pārbaudiet, vai 
uz aploksnes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo tikai apzīmogotas vēlēšanu aploksnes ir derīgas!

Balsošanai izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Katram vēlētājam ir tiesības 
balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam.

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm izvēlieties vienu – ar to kandidātu sarakstu, 
par kuru vēlaties balsot. Vēlēšanu zīmē var:

1) ar “+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt;
2) izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt (svītrojot vārdu un uzvārdu);
3) neizdarīt nekādas atzīmes.
Aploksni aizlīmējiet un iemetiet vēlēšanu kastē!

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Ikauniece

Iecirkņa Nr. Adrese Kontakttālruņi

375 Liepas pamatskola, Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas 
pagasts

26346945

377 Tautas nams, “Tautas nams”, 
Mārsnēni, Mārsnēnu pagasts

28339541

379 Priekuļu vidusskola, Cēsu prospekts 46, Priekuļi, 
Priekuļu pagasts

20274445

380 Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Sporta iela 3, 
Jāņmuiža, Priekuļu pagasts

26131565, 
26608401

389 Veselavas bibliotēka, “Viesturi”, Veselavas pagasts 64107198, 
26528188

20.maijs pirmdiena 16:00 – 20:00
21.maijs otrdiena 9:00 – 13:00
22.maijs trešdiena 17:00 – 20:00 Iepriekšējā balsošana
23.maijs ceturtdiena 9:00 – 12:00 Iepriekšējā balsošana
24.maijs piektdiena 10:00 – 16:00 Iepriekšējā balsošana
25.maijs sestdiena 7:00 – 20:00 Balsošanas diena

2019.gada 25.aprīlī                                                                                              Nr.7

APSTIPRINĀTI
Ar Priekuļu novada domes

2019. gada 25.aprīļa lēmumu Nr.147(protokols Nr. 4, p.26)

Par Priekuļu novada pašvaldības 
budžetu 2019. gadam

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

LR Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 46. pantu.

1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 
un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turp-
mākajos gados, kā arī domes priekšsēdētāja pilnvarojumu, budžeta izpildītāju pienākumus 
un atbildību.

2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu 2019. gadam šādā apmērā 
(1.pielikums):

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 9 720 469 euro,
2.2. kārtējā gada izdevumi – 11 124 833 euro,
2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 1 404 364 euro.
3. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem 

iezīmētos līdzekļus) 2019. gadam šādā apmērā (2.pielikums):
3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 212 045 euro,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 281 466 euro,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 153 263 euro.
4. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā 

un turpmākajos gados (aizņēmumus) 2019. gadam šādā apmērā – 17 164 euro (3.pieli-
kums).

5. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības plānu investīcijām sadalījumā pa priori-
tātēm 2019. – 2021.gadam (4.pielikums).

6. Priekuļu novada dome lemj par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2019. 
gada budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas apmērā.

7. Priekuļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja ir tiesīga neparedzētiem 
gadījumiem no pašvaldības budžeta“Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem” ar rīkojumu 
piešķirt finanšu līdzekļus līdz 10 000 euro, nepārsniedzot budžeta gadā plānoto līdzekļu 
apjomu. 

8. Priekuļu novada pašvaldība 2019. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamat-
summas atmaksu un kredīta procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu 
līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

9. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu 
efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc 
naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim plānotos pašvaldības budžeta iz-
devumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.

10. Budžeta izpildītāji reizi ceturksnī sniedz pārskatu par investīciju prioritāšu plāna 
izpildi, un informē par līdzekļu atlikumu.

11. Budžeta   izpildītājiem   ir   tiesības,   nemainot   saistošajos   noteikumos   apstiprinātās 
apropriācijas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu un izdevumu tāmē izmaiņas (mainīt tāmē 
apstiprināto līdzekļu izlietojumu – novirzīt līdzekļus no viena izdevumu posteņa uz 
citu), iesniedzot Finanšu un grāmatvedības nodaļai  tāmes izmaiņu pieprasījumu, ja šīs 
izmaiņas:

11.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu;
11.2. nerada nodokļu un citu iestādes saistību parādus;
11.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai nerada iestādei atlīdzības un 
         kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
12. Nav pieļaujama apropriācijas pārdale:
12.1. no izdevumiem sociālajiem pabalstiem uz citiem izdevumiem;
12.2. izdevumiem datortehnikas iegādei uz citiem izdevumiem.
13. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem maksas pakalpo-

jumiem, kā arī speciālā budžeta (izņemot ziedojumus vai dāvinājumus), kas pārsniedz 
pašvaldības plānoto apjomu, ar domes Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā 
paredzētās programmas izdevumu finansēšanai pēc budžeta grozījumu apstiprināšanas 
Priekuļu novada domē.

14. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem sagatavo par faktiski 
saņemto un gada sākumā esošo naudas līdzekļu atlikumu.

15. Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums pievienots Saistošiem 
noteikumiem “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”.

16. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar Saistošo noteikumu pielikumiem un paskaidrojuma rakstu iespējam iepazīties 
Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Budžets”. Novada budžeta plašāku iz-
klāstu varēs lasīt jūnija izdevumā.
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Sajūtu vakari vecākiem Jāņmuižā
Jau vairākus gadus Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 

iestādes dzīve ir cieši saistīta ar dabas vides estētiku. Tā ir 
metode, ko grūti izstāstīt, grūti aprakstīt – lai to iemīļotu, tā 
jāizmēģina un jāizbauda pašam. Mums ir svarīgi, lai dabas 
vides estētikas metode izglītībā būtu mīļa un pazīstama 
ne tikai mums un bērniem, bet arī bērnu vecākiem. Tādēļ 
šajā pavasarī vecākus aicinājām uz Sajūtu vakaru ciklu 
vecākiem dabas vides estētikas gaisotnē.

6. martā notika Sajūtu vakars siltajās smiltīs. Vecākiem 
bija iespēja iepazīties ar Silto smilšu studiju un pieredzi, 
ko tajā gūst bērns. Pašiem izjust silto smilšu burvību un 
izmēģināt bērnu iemīļotākos vingrinājumus. Savu iekšējo 
ritmu un spēju sadarboties vecāki atklāja, veidojot kopīgu 
smilšu rotu.

20. martā vakara tēma bija “Radošie dabas darbi” 
un tas notika Dabas telpā. Vecākiem bija iespēja iepazīt 
un izbaudīt dabas vides estētikas radošo darbu pieredzi. 
Radošie darbi ir kā sava veida meditācija, kurā iegrimstot, 
mēs atklājam savu iekšējo bērnu un notveram sen piemirstas 
sajūtas.

5. aprīlī vecāki tika aicināti kopīgi krāsot smiltis, kas
ir viens no bērnu mīļākajiem un pieprasītākajiem materiā-
liem mūsu pirmsskolā. Krāšņām krāsaino smilšu spēlēm 
nepieciešama bagātīga smilšu kolekcija niansētos toņos, 
to nepieciešams regulāri papildināt. Kopā (pedagogi un 
vecāki) šogad esam nokrāsojuši 9,647 kg smilšu 22 atšķi-
rīgos krāsu toņos.

Liels prieks par vecākiem, kas šajā aizņemtajā laikā 
atrada vēlmi un iespēju atnākt. Esam pārliecināti, ka viņiem

izdevās atklāt jaunus saskarsmes punktus attiecībās ar 
bērnu, aktivitātes, kas sakārto, attīsta, satuvina, apstādināt  
ikdienas skrējienu un dāvāt sev brīdi laika. Pasākumos 
valdīja brīva, draudzīga atmosfēra, sarunas un smiekli 
mijās ar dziļdomīgu un radošu klusumu, kad katrs bija 
iegrimis sevī.Gala rezultāts ir ļoti vērtīgs. Esam panākuši 
soli tuvāk sev pašiem, mūsu bērniem, arī pedagogiem un 
pirmsskolas izglītības iestādei. Kopēja pieredze satuvina. 
Paldies jums par to!

Ingrīda Zazīte, 
Jāņmuižas PII dabas vides estētikas speciāliste

100 soļi dejā

Š.g. 25.aprīlī Priekuļu kultūras namā jau devīto reizi 
notika “Mežmaliņas” aerobikas festivāls. Šogad tas pulcēja 
117 mazos dejotājus un 147 mazo dejotāju atbalstītājus – 
mammas, tētus, māsas, brāļus, vecvecākus u.c. radiniekus. 
Skanīgā,  interaktīvā gaisotnē notika 7 grupu uzstāšanās,  
kuru vadīja sporta skolotāja Ināra Ikauniece.

Konferansjē lomā iejutās vadītājas vietniece Ilze Freimane.
Uz lielā ekrāna tika rādīti video ar deju soļu paraugiem,  
jebkurš, kas vēlējās, iesaistījās dejās. Aerobikas festivāls 
šogad iekļāva Erasmus+ projekta “100 STEPS” noslēguma 
posmu “100 soļi dejā”, tādēļ pasākuma laikā tika izdejotas
projekta dalībvalstu dejas: spāņu “Makarena” un latviešu 
“Krāsu maršs”.

Par tradīciju ir kļuvis, ka aerobikas festivālā uzstājas 
viesi. Šoreiz tās bija audzēkņu omītes, kas izdejoja “Multi-
vitamīnu maršu” un skolotājas ar priekšnesumu “Mūžam 
jauns”.

Pirms doties mājup, bērni iestiprinājās, ēdot kliņģeri. 
Kalorijas bija jāatgūst, jo tās tika iztērētas gandrīz pusotru 
stundu ilgā dejošanas karuselī.

Paldies visiem, kas piedalījās, un uz tikšanos nākam-
gad!

PII “Mežmaliņa” vadītāja
Kristīna Bernāne

Skolotājas priekšnesumā “Mūžam jauns”. 
Priekšplānā sporta skolotāja Ināra Ikauniece.

Foto: Ieva Lingarte

Sajūtu vakars siltajās smiltīs Jāņmuižas PII.
Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Smelies spēku un izgaršo pavasari Veselības un dzīvesprieka nedēļā!
Lai iedrošinātu un motivētu bērnus uzņemt dabīgus 

vitamīnus ar pašu audzētu pārtiku, zaļumiem un dabas 
veltēm, aprīļa sākumā organizējām Veselības un dzīves-
prieka nedēļu. Katrā grupā bērni jau labu laiku ir audzējuši 
un mielojušies ar dažādiem zaļumiem. Šīs nedēļas laikā 
katra grupa uzņēma ciemiņus – citu grupu bērnus, lai 
dalītos savā zaļumu ēšanas pieredzē un kopīgi smeltos 
spēku, izgaršotu pavasari.

Kā pirmie viesus uzņēma 4. jeb vecākās grupas bērni  
un skolotājas: Sarmīte Ermansone, Inga Miezīte un Inga 
Grosberga. Mums reizēm rodas sajūta, ka tieši 4. grupā  
mostas pavasaris, jo šeit, ar mīļumu aprūpēts, laistīts un 
apbrīnots, viss sāk augt un plaukt visātrāk. Arī šoreiz 
ciemiņi tika sagaidīti ar pašu plaucētiem un briedinātiem 
pumpuriem, plašu dīgstu klāstu, svaigām kļavu un bērzu 
sulām.

Ciemos devās 5. grupas bērni skolotāju Lidijas Kārkliņas
un Daces Legzdiņas pavadībā. Arī viņi bija parūpējušies, 
lai dāvātu prieku – sagatavojuši pavasarīgu apsveikuma 
kartiņu katram 4. grupas bērnam, skolotājai.

Bērni rādīja un pētīja izaudzētos zaļumus. Tika sadalīti  
pienākumi, un visi kopā gatavoja gardu un veselīgu maltīti.  
Meitenes smalki un rūpīgi nolasīja no zariem liepu pumpurus
– tie koncentrētā veidā satur visas auga īpašības, un tieši 
liepu pumpuri samazina iekaisumu un saaukstēšanās slimību
risku, kas īpaši aktuāli pavasarī. Puiši smērēja uz maizītēm 
sviestu. 4. grupas bērni grieza gan sīpollokus, gan pašu

audzētos dīgstus – zirņu, sierābola, redīsu, salātu. Sagata-
vošanas grupas bērni gatavoja biezpienu ar krējumu, vecākās
grupas bērni pievienoja zaļumus.

Pēc kopīgās darbošanās bērni baudīja biezpienu ar  
zaļumiem, lika uz maizītēm, izgaršoja atšķirīgās garšu 
nianses, klāt piedzerdami spēcinošās koku sulas. Šī vita-
mīnu, dzīvesprieka un veselības deva noteikti palīdzēs 
pašiem būt spirgtiem un plaukstošiem kā pavasaris. Paldies 
visiem iesaistītajiem!

Ingrīda Zazīte

Dalāmies savā zaļumu ēšanas pieredzē un kopīgi 
smeļamies spēku, izgaršojot pavasari.

Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Mežmaliņas āra grupa “Sprīdīši” – Cūkmena detektīvi
“Cūkmena detektīvi” ir AS “Latvijas valsts meži” eko programma pirmsskolām: 

5 – 7 gadus veciem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot 
izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli 
pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem. 
Daba ir labākā mācību klase, tāpēc programmā ir iekļauta darbošanās brīvā dabā.
Bērni mācās rotaļājoties un izmantojot visas maņas. Svaigs gaiss un pašatklāsmes 
prieks padara bērnu laimīgāku un veselāku. Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnu-
dārza grupiņai kopā ar pedagogu viena mācību gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu 
soļi jeb uzdevumi par četrām tēmām:

1. meža netīrie noslēpumi;
2. Cūkmenam pa pēdām;
3. mežs rotaļlietu kastē;
4. audzēsim skābekli.

“Sprīdīšu” grupas bērni šīs tēmas atbildīgi un sekmīgi apguva, tāpēc š.g. 25.aprīlī 
pie mums ciemos ieradās Cūkmens, lai personīgi pārliecinātos, ka bērni visu mācību 
gadu mācījušies un mācījuši citus saudzīgi izturēties pret dabu. Sākumā Cūkmens 
Sprīdīšus eksaminēja, uzdodot jautājumus par apgūtajām tēmām. Kā apbalvojums 
par centīgo darbu bērniem tika pasniegts diploms ar Cūkmena parakstu un zīmogu. 
Nākamajā mācību gadā turpināsim iesākto un atkal ciemos gaidīsim Cūkmenu!

Dace Lezdiņa,
“Sprīdīšu”grupas skolotāja

Ar diplomiem apbalvotie “Sprīdīšu” grupas bērni un skolotājas Inese Iesmiņa un Dace 
Lezdiņa  fotografējas ar Cūkmenu

Foto: Kristīna Bernāne
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Projekti mazajiem un jaunajiem
 lauksaimniekiem

SIA LLKC Cēsu konsultāciju 
birojā un pie novadu lauku attīs-
tības konsultantiem vairāk prak-
tiskas informācijas par projektu 
pretendentu atbilstību un pieejamību
projektu sagatavošanai. Iespēja 
individuāli sazināties un vienoties 
par konsultāciju laiku.

1. No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai”. 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku 
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un no-
drošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas 
trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 
miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 
40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) 
lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai 
saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījum-
darbības plāns jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, 
bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

2. No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. 
jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā  
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību 
konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, 
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 
11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas 
principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro 
lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām 
saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums 
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai 
saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vēr-
tība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet 
nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plāns jāgatavo 
vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laik-
posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem pro-
jekta iesniegums jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju 
pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakal-
pojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma nosacījumi 
pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Cēsu konsultāciju biroja konsultantu kontakti:
Dace Kalniņa, Cēsis, Priekuļu novads, tālr. 28381477, 
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
Adrese – Cēsis, Bērzaines iela 5-201

Dalība “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 
apmācībās Čehijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā
 katru gadu ir pieejams plašs loks ar “Erasmus + Jaunatne 
darbībā” projektu piedāvātajiem kursiem jaunatnes jomā 
strādājošajiem speciālistiem. Es, Maija Ozoliņa, Priekuļu 
novada jaunatnes lietu speciāliste, vēlējos izmantot šādu 
iespēju. 2019. gada janvārī pieteicos un aprīlī jau devos uz 
“Tuning In” apmācībām Čehijā, Prāgā, par atbalstu mācību 
procesa atvieglošanai darbā ar jauniešiem, pamatojoties uz 
YOUTHPASS. Šo kursu vadīja daudz pieredzējuši treneri 
no Ungārijas, Lielbritānijas, Itālijas un Čehijas. Mācību 
kursu apguva dalībnieki no Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, 
Rumānijas, Spānijas, Maltas, Horvātijas, Lielbritānijas, 
Turcijas un protams Latvijas.

YOUTHPASS ir apliecinājums, kuru gan jaunieši, gan
citi speciālisti, piedaloties Erasmuss+ apmācībās, projektos
vai brīvprātīgajā darbā, saņem tā dalībnieki kā apliecinājumu. 
YOUTHPASS sevī iekļauj vispārēju attiecīgā projekta 
veida aprakstu, informāciju par dalībnieku un tā personīgo 
ieguldījumu, kā arī iegūtām 8 pamatkompetencēm, kas 
balstītas uz 8 mūžizglītības kompetencēm: saziņu dzimtajā 
valodā, saziņu svešvalodā, matemātiskām prasmēm un 
pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālām 
prasmēm, mācīšanos mācīties, sociālām un pilsoniskām 
prasmēm, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras iz-
pratni un izpausmi.

Šis kurss sniedza praktisku atbalstu mācību atvieglo-
šanai darbā ar jauniešiem pamatojoties uz YOUTHPASS 
procesa koncepciju. Pašlaik visā pasaulē un arī Eiropā notiek
diskusijas par mācību procesu izmaiņām un izglītību kā 
tādu. Mācību pielāgošana ne tikai formālajā izglītībā jomā, 
bet arī neformālajā izglītībā, kas ir jaunatnes darbs, kurš 
saskaras ar dažādiem jautājumiem. Jaunatnes jomā tie ir:

• Kāds ir jaunatnes darba apgūšanas potenciāls, kādas 
kompetences šajā jomā attīsta jaunieši?

• Kā mēs varam atbalstīt šo potenciālu, gan jauniešu, kas 
piedalās Erasmus+ programmās, gan ārpus tām?

• Kāda ir jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku, 
mentoru un treneru loma?

• Kā mēs varam atbalstīt procesu, kad mācību rezultāti, 
šajā gadījumā, neformālajā izglītībā, tiktu dokumentēti 
un formulēti tā, lai tie būtu izdevīgi nākotnē?
Mācību kursa “Tuning In” galvenais mērķis ir veicināt

kvalitatīvu jauniešu darba attīstību, galveno uzmanību 
pievēršot neformālajai izglītībai un mācībām mācies. Kursa 
pamats ir pastiprināt mācību procesu jaunatnes aktivitātēs 
un izcelt mācību rezultātus.

Mācību kursa mērķi ir:
• Apspriest dažādas mācību iespējas darbā ar jauniešiem;
• Palīdzēt veicināt jauniešu izpratni par dažādiem projek-

tiem un to iespējām paplašināt savu redzes loku, iegūt 
jaunas zināšanas un prasmes, kuras izmantot ikdienā 
un “būvējot” savu nākotni;

• Izstrādāt idejas un izmantot instrumentus mācību pro-
cesa atbalstam;

• Sniegt praktisku atbalstu mācību rezultātu dokumen-
tēšanai.
Šie mērķi tika risināti, raugoties no dalībnieku kā 

izglītojamo viedokļa, kā arī pašu jauniešu, kā izglītības 
veicinātāju lomas.

Es, kā šo apmācību dalībnieks, apguvu dažādas metodes
un ieguvu dažādus rīkus, kas saistīti ar mācību procesu,
mācību procesa refleksiju, dalībnieku iesaistīšanu mācību
procesā, un mācību procesa mērķu un iznākumu formu-
lēšanu. Šie kursi lika ieraudzīt jaunus potenciālus darbā ar 
jaunatni, iespējām uzzināt dažādu valstu pieredzi darbā ar 
jaunatni, satikt jaunus cilvēkus un iespējamos partnerus 
nākotnes projektiem.

Maija Ozoliņa
Liepas jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja

Komunikācijas skulptūras veidošana vienā no nodarbībām. 
Foto: projekta publicitātes foto

Cilvēki mums līdzās
JĀNIS BRUNĒVICS dzimis 1949.

gadā Jelgavas rajona Kalnciemā, no 
1957.gada dzīvo Priekuļos, absolvējis 
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu. 
Mācoties Priekuļu pamatskolā, sācis 
spēlēt basketbolu. Pirmā trenere Dzidra
Minčenoka, pirmais diploms iegūts 
1962.gadā par uzvaru Cēsu rajona 
pionieru spartakiādē. No 1971.gada Jānis ir spēlējis Cēsu 
rajona basketbola izlasē trenera Igora Vanadziņa vadībā.

Ar laiku Jānis kļuva par Cēsu basketbola izlases spē-
lējošo treneri un Cēsu izlasi vadīja līdz pat 1988.gadam. 
Šobrīd Jānis spēlē basketbolu veterānu grupā, kur joprojām 
ir viens no līderiem. Dažādās vecuma grupās piedalījies 
vairākās Latvijas veterānu spartakiādēs, ir četrkārtējs 
Latvijas čempions basketbolā veterānu grupā. V-65+grupā  
Eiropas veterānu sacensībās izcīnīta ceturtā vieta. 2018.
gadā V-70+ veterānu grupā Latvijā J.Brunēvics saņēma 
balvu kā vērtīgākais spēlētājs. 2018.gadā Jānis spēlēja10. 
Eiropas veterānu basketbola čempionātā Mariborā Slovē-
nijā. Šajā vecuma grupā piedalījās 10 komandas. Kopā 
visās vecuma grupās piedalījās 20 valstis, apmēram 1200 
dalībnieku. Komanda, kurā spēlēja J.Brunēvics, izcīnīja 
bronzas medaļas. Pusfinālā tā zaudēja Krievijas komandai. 
Cīņā par trešo vietu uzvarēja Vāciju ar rezultātu 41:36,  
no tiem 22 punktus ieguva mūsu novadnieks J.Brunēvics. 
Savā grupā viņš izcīnīja 1. vietu trīspunktu metienos. 
J.Brunēvics pateicas Priekuļu novada domei par sapratni 
un atbalstu, lai viņš varētu piedalīties Eiropas čempionātā.

INĀRA BRANTE dzimusi 1948.
gada 17.novembrī Cēsīs. Absolvējusi 
Cēsu 1.vidusskolu un Jāņmuižas profe-
sionāli tehnisko skolu. Jau no bērnības 
iepaticies sports, it īpaši slēpošana, kur 
gūti ļoti labi panākumi. Pati izgatavojusi
sev pirmās slēpes, par pamatu ņemot 
mātes kurpes un sadabūtos dēļus. 
Trenējusies pie J.Podiņa un E.Zīriņa.

Vēlākos gados sākusi spēlēt novusu, un jau 1987.gadā 
kļuvusi par Cēsu rajona čempioni novusā. Joprojām Ināra 
spēlē novusu ļoti augstā līmenī, piedalījusies dažāda ranga
sacensībās un čempionātos vairākās Eiropas valstīs, kur 
izcīnīti čempiones tituli un godalgotas vietas. Četras reizes ir
piedalījusies Pasaules 3 zvaigžņu spēlēs, kur iegūta uzvara  
un trīs reizes izcīnīta otrā vieta. 1994.gadā Ināra ieguva  
Latvijas meistara goda nosaukumu, 2008.gadā kļuva 
par Lielmeistaru un vēlāk arī par Starptautiskās klases 
meistari.

Zigfrīds Bitains,
Sporta koordinators Liepā
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Sajūtu vakari vecākiem Jāņmuižā
Jau vairākus gadus Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 

iestādes dzīve ir cieši saistīta ar dabas vides estētiku. Tā ir 
metode, ko grūti izstāstīt, grūti aprakstīt – lai to iemīļotu, tā 
jāizmēģina un jāizbauda pašam. Mums ir svarīgi, lai dabas 
vides estētikas metode izglītībā būtu mīļa un pazīstama 
ne tikai mums un bērniem, bet arī bērnu vecākiem. Tādēļ 
šajā pavasarī vecākus aicinājām uz Sajūtu vakaru ciklu 
vecākiem dabas vides estētikas gaisotnē.

6. martā notika Sajūtu vakars siltajās smiltīs. Vecākiem 
bija iespēja iepazīties ar Silto smilšu studiju un pieredzi, 
ko tajā gūst bērns. Pašiem izjust silto smilšu burvību un 
izmēģināt bērnu iemīļotākos vingrinājumus. Savu iekšējo 
ritmu un spēju sadarboties vecāki atklāja, veidojot kopīgu 
smilšu rotu.

20. martā vakara tēma bija “Radošie dabas darbi” 
un tas notika Dabas telpā. Vecākiem bija iespēja iepazīt 
un izbaudīt dabas vides estētikas radošo darbu pieredzi. 
Radošie darbi ir kā sava veida meditācija, kurā iegrimstot, 
mēs atklājam savu iekšējo bērnu un notveram sen piemirstas 
sajūtas.

5. aprīlī vecāki tika aicināti kopīgi krāsot smiltis, kas
ir viens no bērnu mīļākajiem un pieprasītākajiem materiā-
liem mūsu pirmsskolā. Krāšņām krāsaino smilšu spēlēm 
nepieciešama bagātīga smilšu kolekcija niansētos toņos, 
to nepieciešams regulāri papildināt. Kopā (pedagogi un 
vecāki) šogad esam nokrāsojuši 9,647 kg smilšu 22 atšķi-
rīgos krāsu toņos.

Liels prieks par vecākiem, kas šajā aizņemtajā laikā 
atrada vēlmi un iespēju atnākt. Esam pārliecināti, ka viņiem

izdevās atklāt jaunus saskarsmes punktus attiecībās ar 
bērnu, aktivitātes, kas sakārto, attīsta, satuvina, apstādināt  
ikdienas skrējienu un dāvāt sev brīdi laika. Pasākumos 
valdīja brīva, draudzīga atmosfēra, sarunas un smiekli 
mijās ar dziļdomīgu un radošu klusumu, kad katrs bija 
iegrimis sevī.Gala rezultāts ir ļoti vērtīgs. Esam panākuši 
soli tuvāk sev pašiem, mūsu bērniem, arī pedagogiem un 
pirmsskolas izglītības iestādei. Kopēja pieredze satuvina. 
Paldies jums par to!

Ingrīda Zazīte, 
Jāņmuižas PII dabas vides estētikas speciāliste

100 soļi dejā

Š.g. 25.aprīlī Priekuļu kultūras namā jau devīto reizi 
notika “Mežmaliņas” aerobikas festivāls. Šogad tas pulcēja 
117 mazos dejotājus un 147 mazo dejotāju atbalstītājus – 
mammas, tētus, māsas, brāļus, vecvecākus u.c. radiniekus. 
Skanīgā,  interaktīvā gaisotnē notika 7 grupu uzstāšanās,  
kuru vadīja sporta skolotāja Ināra Ikauniece.

Konferansjē lomā iejutās vadītājas vietniece Ilze Freimane.
Uz lielā ekrāna tika rādīti video ar deju soļu paraugiem,  
jebkurš, kas vēlējās, iesaistījās dejās. Aerobikas festivāls 
šogad iekļāva Erasmus+ projekta “100 STEPS” noslēguma 
posmu “100 soļi dejā”, tādēļ pasākuma laikā tika izdejotas
projekta dalībvalstu dejas: spāņu “Makarena” un latviešu 
“Krāsu maršs”.

Par tradīciju ir kļuvis, ka aerobikas festivālā uzstājas 
viesi. Šoreiz tās bija audzēkņu omītes, kas izdejoja “Multi-
vitamīnu maršu” un skolotājas ar priekšnesumu “Mūžam 
jauns”.

Pirms doties mājup, bērni iestiprinājās, ēdot kliņģeri. 
Kalorijas bija jāatgūst, jo tās tika iztērētas gandrīz pusotru 
stundu ilgā dejošanas karuselī.

Paldies visiem, kas piedalījās, un uz tikšanos nākam-
gad!

PII “Mežmaliņa” vadītāja
Kristīna Bernāne

Skolotājas priekšnesumā “Mūžam jauns”. 
Priekšplānā sporta skolotāja Ināra Ikauniece.

Foto: Ieva Lingarte

Sajūtu vakars siltajās smiltīs Jāņmuižas PII.
Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Smelies spēku un izgaršo pavasari Veselības un dzīvesprieka nedēļā!
Lai iedrošinātu un motivētu bērnus uzņemt dabīgus 

vitamīnus ar pašu audzētu pārtiku, zaļumiem un dabas 
veltēm, aprīļa sākumā organizējām Veselības un dzīves-
prieka nedēļu. Katrā grupā bērni jau labu laiku ir audzējuši 
un mielojušies ar dažādiem zaļumiem. Šīs nedēļas laikā 
katra grupa uzņēma ciemiņus – citu grupu bērnus, lai 
dalītos savā zaļumu ēšanas pieredzē un kopīgi smeltos 
spēku, izgaršotu pavasari.

Kā pirmie viesus uzņēma 4. jeb vecākās grupas bērni  
un skolotājas: Sarmīte Ermansone, Inga Miezīte un Inga 
Grosberga. Mums reizēm rodas sajūta, ka tieši 4. grupā  
mostas pavasaris, jo šeit, ar mīļumu aprūpēts, laistīts un 
apbrīnots, viss sāk augt un plaukt visātrāk. Arī šoreiz 
ciemiņi tika sagaidīti ar pašu plaucētiem un briedinātiem 
pumpuriem, plašu dīgstu klāstu, svaigām kļavu un bērzu 
sulām.

Ciemos devās 5. grupas bērni skolotāju Lidijas Kārkliņas
un Daces Legzdiņas pavadībā. Arī viņi bija parūpējušies, 
lai dāvātu prieku – sagatavojuši pavasarīgu apsveikuma 
kartiņu katram 4. grupas bērnam, skolotājai.

Bērni rādīja un pētīja izaudzētos zaļumus. Tika sadalīti  
pienākumi, un visi kopā gatavoja gardu un veselīgu maltīti.  
Meitenes smalki un rūpīgi nolasīja no zariem liepu pumpurus
– tie koncentrētā veidā satur visas auga īpašības, un tieši 
liepu pumpuri samazina iekaisumu un saaukstēšanās slimību
risku, kas īpaši aktuāli pavasarī. Puiši smērēja uz maizītēm 
sviestu. 4. grupas bērni grieza gan sīpollokus, gan pašu

audzētos dīgstus – zirņu, sierābola, redīsu, salātu. Sagata-
vošanas grupas bērni gatavoja biezpienu ar krējumu, vecākās
grupas bērni pievienoja zaļumus.

Pēc kopīgās darbošanās bērni baudīja biezpienu ar  
zaļumiem, lika uz maizītēm, izgaršoja atšķirīgās garšu 
nianses, klāt piedzerdami spēcinošās koku sulas. Šī vita-
mīnu, dzīvesprieka un veselības deva noteikti palīdzēs 
pašiem būt spirgtiem un plaukstošiem kā pavasaris. Paldies 
visiem iesaistītajiem!

Ingrīda Zazīte

Dalāmies savā zaļumu ēšanas pieredzē un kopīgi 
smeļamies spēku, izgaršojot pavasari.

Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Mežmaliņas āra grupa “Sprīdīši” – Cūkmena detektīvi
“Cūkmena detektīvi” ir AS “Latvijas valsts meži” eko programma pirmsskolām: 

5 – 7 gadus veciem bērniem. Tās mērķis ir rosināt bērnos atbildību pret vidi, vairojot 
izpratni par vērtīgo un lieko dabā. Bērni kopā ar pedagogu programmas ietvaros soli 
pa solim atklāj dažādus meža noslēpumus un kļūst par īstiem Cūkmena detektīviem. 
Daba ir labākā mācību klase, tāpēc programmā ir iekļauta darbošanās brīvā dabā.
Bērni mācās rotaļājoties un izmantojot visas maņas. Svaigs gaiss un pašatklāsmes 
prieks padara bērnu laimīgāku un veselāku. Lai kļūtu par Cūkmena detektīviem, bērnu-
dārza grupiņai kopā ar pedagogu viena mācību gada laikā ir jāveic noteikti detektīvu 
soļi jeb uzdevumi par četrām tēmām:

1. meža netīrie noslēpumi;
2. Cūkmenam pa pēdām;
3. mežs rotaļlietu kastē;
4. audzēsim skābekli.

“Sprīdīšu” grupas bērni šīs tēmas atbildīgi un sekmīgi apguva, tāpēc š.g. 25.aprīlī 
pie mums ciemos ieradās Cūkmens, lai personīgi pārliecinātos, ka bērni visu mācību 
gadu mācījušies un mācījuši citus saudzīgi izturēties pret dabu. Sākumā Cūkmens 
Sprīdīšus eksaminēja, uzdodot jautājumus par apgūtajām tēmām. Kā apbalvojums 
par centīgo darbu bērniem tika pasniegts diploms ar Cūkmena parakstu un zīmogu. 
Nākamajā mācību gadā turpināsim iesākto un atkal ciemos gaidīsim Cūkmenu!

Dace Lezdiņa,
“Sprīdīšu”grupas skolotāja

Ar diplomiem apbalvotie “Sprīdīšu” grupas bērni un skolotājas Inese Iesmiņa un Dace 
Lezdiņa  fotografējas ar Cūkmenu

Foto: Kristīna Bernāne
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Projekti mazajiem un jaunajiem
 lauksaimniekiem

SIA LLKC Cēsu konsultāciju 
birojā un pie novadu lauku attīs-
tības konsultantiem vairāk prak-
tiskas informācijas par projektu 
pretendentu atbilstību un pieejamību
projektu sagatavošanai. Iespēja 
individuāli sazināties un vienoties 
par konsultāciju laiku.

1. No 2019.gada 20.maija līdz 2019.gada 26.jūnijam
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā “Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai”. 

Pasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku 
iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un no-
drošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu 
lauksaimniecības sektorā. Šī būs projektu pieņemšanas 
trešā kārta, tās kopējais publiskais finansējums ir 3,96 
miljoni eiro. Jaunais lauksaimnieks saņems vienreizēju 
40 000 eiro lielu maksājums jaundibināta (vai pārņemta) 
lauksaimniecības uzņēmuma dibināšanai un attīstībai 
saskaņā ar iesniegto darījuma darbības plānu.

Jaunajiem lauksaimniekiem jāņem vērā, ka darījum-
darbības plāns jāgatavo vismaz diviem kalendāra gadiem, 
bet ne ilgākam laika posmam kā līdz 2022. gada 31. 
decembrim.

2. No 2019. gada 17. jūnija līdz 2019. gada 18. 
jūlijam varēs pieteikties atbalsta saņemšanai pasākumā  
“Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās 
lauku saimniecības”.

Pasākuma mērķis ir veicināt mazo lauku saimniecību 
konkurētspēju, paaugstinot to ražošanas produktivitāti, 
efektivitāti, atbalstot kooperāciju un tirgus pieejamību.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 
11,085 miljoni eiro, tas sadalīts pēc reģionalizācijas 
principa. Katrs projekta īstenotājs saņems 15 000 eiro 
lielu atbalstu. Pasākumā atbalsts paredzēts tām mazajām 
saimniecībām, kurām gada kopējais neto apgrozījums 
pēdējā noslēgtā gadā pirms projekta iesniegšanas vai 
saimniecības ekonomiskā lieluma standarta izlaides vēr-
tība projekta iesniegšanas dienā ir vismaz 2000 eiro, bet 
nepārsniedz 15 000 eiro. Darījumdarbības plāns jāgatavo 
vismaz diviem kalendāra gadiem, bet ne ilgākam laik-
posmam kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Svarīgi ņemt vērā, ka mazajiem lauksaimniekiem pro-
jekta iesniegums jāsagatavo sadarbībā ar konsultāciju 
pakalpojuma sniedzēju. Apstiprināto konsultāciju pakal-
pojumu sniedzēju saraksts pieejams dienesta mājaslapā.

Projektu iesniegumu veidlapa un pasākuma nosacījumi 
pieejami dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā 
“Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas”.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmu.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un 
Lauku attīstības programmas ietvaros.

Cēsu konsultāciju biroja konsultantu kontakti:
Dace Kalniņa, Cēsis, Priekuļu novads, tālr. 28381477, 
e-pasts: dace.kalnina@llkc.lv
Adrese – Cēsis, Bērzaines iela 5-201

Dalība “Erasmus+ Jaunatne darbībā” 
apmācībās Čehijā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā
 katru gadu ir pieejams plašs loks ar “Erasmus + Jaunatne 
darbībā” projektu piedāvātajiem kursiem jaunatnes jomā 
strādājošajiem speciālistiem. Es, Maija Ozoliņa, Priekuļu 
novada jaunatnes lietu speciāliste, vēlējos izmantot šādu 
iespēju. 2019. gada janvārī pieteicos un aprīlī jau devos uz 
“Tuning In” apmācībām Čehijā, Prāgā, par atbalstu mācību 
procesa atvieglošanai darbā ar jauniešiem, pamatojoties uz 
YOUTHPASS. Šo kursu vadīja daudz pieredzējuši treneri 
no Ungārijas, Lielbritānijas, Itālijas un Čehijas. Mācību 
kursu apguva dalībnieki no Čehijas, Slovākijas, Bulgārijas, 
Rumānijas, Spānijas, Maltas, Horvātijas, Lielbritānijas, 
Turcijas un protams Latvijas.

YOUTHPASS ir apliecinājums, kuru gan jaunieši, gan
citi speciālisti, piedaloties Erasmuss+ apmācībās, projektos
vai brīvprātīgajā darbā, saņem tā dalībnieki kā apliecinājumu. 
YOUTHPASS sevī iekļauj vispārēju attiecīgā projekta 
veida aprakstu, informāciju par dalībnieku un tā personīgo 
ieguldījumu, kā arī iegūtām 8 pamatkompetencēm, kas 
balstītas uz 8 mūžizglītības kompetencēm: saziņu dzimtajā 
valodā, saziņu svešvalodā, matemātiskām prasmēm un 
pamatprasmēm dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālām 
prasmēm, mācīšanos mācīties, sociālām un pilsoniskām 
prasmēm, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras iz-
pratni un izpausmi.

Šis kurss sniedza praktisku atbalstu mācību atvieglo-
šanai darbā ar jauniešiem pamatojoties uz YOUTHPASS 
procesa koncepciju. Pašlaik visā pasaulē un arī Eiropā notiek
diskusijas par mācību procesu izmaiņām un izglītību kā 
tādu. Mācību pielāgošana ne tikai formālajā izglītībā jomā, 
bet arī neformālajā izglītībā, kas ir jaunatnes darbs, kurš 
saskaras ar dažādiem jautājumiem. Jaunatnes jomā tie ir:

• Kāds ir jaunatnes darba apgūšanas potenciāls, kādas 
kompetences šajā jomā attīsta jaunieši?

• Kā mēs varam atbalstīt šo potenciālu, gan jauniešu, kas 
piedalās Erasmus+ programmās, gan ārpus tām?

• Kāda ir jaunatnes lietu speciālistu, jaunatnes darbinieku, 
mentoru un treneru loma?

• Kā mēs varam atbalstīt procesu, kad mācību rezultāti, 
šajā gadījumā, neformālajā izglītībā, tiktu dokumentēti 
un formulēti tā, lai tie būtu izdevīgi nākotnē?
Mācību kursa “Tuning In” galvenais mērķis ir veicināt

kvalitatīvu jauniešu darba attīstību, galveno uzmanību 
pievēršot neformālajai izglītībai un mācībām mācies. Kursa 
pamats ir pastiprināt mācību procesu jaunatnes aktivitātēs 
un izcelt mācību rezultātus.

Mācību kursa mērķi ir:
• Apspriest dažādas mācību iespējas darbā ar jauniešiem;
• Palīdzēt veicināt jauniešu izpratni par dažādiem projek-

tiem un to iespējām paplašināt savu redzes loku, iegūt 
jaunas zināšanas un prasmes, kuras izmantot ikdienā 
un “būvējot” savu nākotni;

• Izstrādāt idejas un izmantot instrumentus mācību pro-
cesa atbalstam;

• Sniegt praktisku atbalstu mācību rezultātu dokumen-
tēšanai.
Šie mērķi tika risināti, raugoties no dalībnieku kā 

izglītojamo viedokļa, kā arī pašu jauniešu, kā izglītības 
veicinātāju lomas.

Es, kā šo apmācību dalībnieks, apguvu dažādas metodes
un ieguvu dažādus rīkus, kas saistīti ar mācību procesu,
mācību procesa refleksiju, dalībnieku iesaistīšanu mācību
procesā, un mācību procesa mērķu un iznākumu formu-
lēšanu. Šie kursi lika ieraudzīt jaunus potenciālus darbā ar 
jaunatni, iespējām uzzināt dažādu valstu pieredzi darbā ar 
jaunatni, satikt jaunus cilvēkus un iespējamos partnerus 
nākotnes projektiem.

Maija Ozoliņa
Liepas jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja

Komunikācijas skulptūras veidošana vienā no nodarbībām. 
Foto: projekta publicitātes foto

Cilvēki mums līdzās
JĀNIS BRUNĒVICS dzimis 1949.

gadā Jelgavas rajona Kalnciemā, no 
1957.gada dzīvo Priekuļos, absolvējis 
Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu. 
Mācoties Priekuļu pamatskolā, sācis 
spēlēt basketbolu. Pirmā trenere Dzidra
Minčenoka, pirmais diploms iegūts 
1962.gadā par uzvaru Cēsu rajona 
pionieru spartakiādē. No 1971.gada Jānis ir spēlējis Cēsu 
rajona basketbola izlasē trenera Igora Vanadziņa vadībā.

Ar laiku Jānis kļuva par Cēsu basketbola izlases spē-
lējošo treneri un Cēsu izlasi vadīja līdz pat 1988.gadam. 
Šobrīd Jānis spēlē basketbolu veterānu grupā, kur joprojām 
ir viens no līderiem. Dažādās vecuma grupās piedalījies 
vairākās Latvijas veterānu spartakiādēs, ir četrkārtējs 
Latvijas čempions basketbolā veterānu grupā. V-65+grupā  
Eiropas veterānu sacensībās izcīnīta ceturtā vieta. 2018.
gadā V-70+ veterānu grupā Latvijā J.Brunēvics saņēma 
balvu kā vērtīgākais spēlētājs. 2018.gadā Jānis spēlēja10. 
Eiropas veterānu basketbola čempionātā Mariborā Slovē-
nijā. Šajā vecuma grupā piedalījās 10 komandas. Kopā 
visās vecuma grupās piedalījās 20 valstis, apmēram 1200 
dalībnieku. Komanda, kurā spēlēja J.Brunēvics, izcīnīja 
bronzas medaļas. Pusfinālā tā zaudēja Krievijas komandai. 
Cīņā par trešo vietu uzvarēja Vāciju ar rezultātu 41:36,  
no tiem 22 punktus ieguva mūsu novadnieks J.Brunēvics. 
Savā grupā viņš izcīnīja 1. vietu trīspunktu metienos. 
J.Brunēvics pateicas Priekuļu novada domei par sapratni 
un atbalstu, lai viņš varētu piedalīties Eiropas čempionātā.

INĀRA BRANTE dzimusi 1948.
gada 17.novembrī Cēsīs. Absolvējusi 
Cēsu 1.vidusskolu un Jāņmuižas profe-
sionāli tehnisko skolu. Jau no bērnības 
iepaticies sports, it īpaši slēpošana, kur 
gūti ļoti labi panākumi. Pati izgatavojusi
sev pirmās slēpes, par pamatu ņemot 
mātes kurpes un sadabūtos dēļus. 
Trenējusies pie J.Podiņa un E.Zīriņa.

Vēlākos gados sākusi spēlēt novusu, un jau 1987.gadā 
kļuvusi par Cēsu rajona čempioni novusā. Joprojām Ināra 
spēlē novusu ļoti augstā līmenī, piedalījusies dažāda ranga
sacensībās un čempionātos vairākās Eiropas valstīs, kur 
izcīnīti čempiones tituli un godalgotas vietas. Četras reizes ir
piedalījusies Pasaules 3 zvaigžņu spēlēs, kur iegūta uzvara  
un trīs reizes izcīnīta otrā vieta. 1994.gadā Ināra ieguva  
Latvijas meistara goda nosaukumu, 2008.gadā kļuva 
par Lielmeistaru un vēlāk arī par Starptautiskās klases 
meistari.

Zigfrīds Bitains,
Sporta koordinators Liepā
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Lieldienu jampadracis Mārsnēnos

Lieldienas ir ģimenes kopā būšanas svētki, kurus katru
gadu visnepacietīgāk gaida bērni. 21.aprīlī Mārsnēnos 
notika Lieldienu jampadracis kopā ar Lieldienu zaķiem. 
Vispirms pašdarbnieki ieskandināja Lieldienas ar koncertu. 
Tad abi darbīgie Lieldienu zaķi ne tikai sacentās ticējumu
skaidrošanā, bet arī pārbaudīja sanākušo zināšanas par 
Lieldienu tradīcijām. Pļaviņā pie tautas nama sanākušajiem 
bija iespēja doties darbīgajā ekspedīcijā un pildīt uzdevu-
mus, lai nopelnītu gan saldas, gan citādi noderīgas balvas.

Komandās tika aicināti piedalīties dažādu paaudžu dalīb-
nieki, tā radot iespēju ģimenēm kopā darboties. Bērniem 
patika Oliņ-boliņ darbnīca, kur varēja krāsot un zīmēt olas.
Pēc tam tās bija apskatāms Lieldienu galerijā. Lai visu 
vasaru būtu spēks kaulos, sanākušie varēja ieturēties ar 
gardu, uz ugunskura vārītu skābeņu zupu. Baudot gardo 
virumu, tika apspriesti dienas notikumi un slavēti visi 
svētku organizatori.

Ingrīda Zilgalve

Liela diena Liepas muižā

22.aprīlī Priekuļu novada ļaudis posās uz Liepasmuižu, 
kur tika svinētas Otrās Lieldienas. Jautrās rotaļās un 
atraktīvās izklaidēs pagāja visa diena. Krāsojām un ripi-
nājām olas, šūpojāmies lielajās šūpolēs, jājām ar zirgiem
un ponijiem, aplūkojām eksotiskos gaiļus, vistas, trušus 
un zosis. Paši cepām maizi un dzērām liepziedu tēju, 
krāsojām zaķa ausis un meklējām paslēptās olas. Kopā 
ar zaķi Lieliņu un kaķi Dieniņu uzzinājām daudz jauna 
par Lieldienu tradīcijām, faktiem un ticējumiem. Ar 
skanīgām balsīm un jautru dancošanu mūs priecēja DK  
“Dālderīši”, vokālais ansamblis ““Uguntiņas”, folkloras 
kopa “Liepa”, DK “Tūgadiņš”, bērnu vokālā studija 
“Minilāses”, “Mazumiņi”, “Ašlāses” un “Lāsītes”. Kā jau 
ierasts, tika noskaidrota skaistākā ola. Pret deju soļiem un 
asprātīgu pantiņupaškrāsotās olas iemainīja arī Priekuļu 
novada domes Priekšsēdētāja Elīna un Liepasmuižas 
saimniece Aiga.

Dabas mātes lutināta un ar labu garastāvokli piepildīta, 
Lieldieniņa nosvinēta godam.

Lai saulītes un gaišu domu bagāts gads!
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama Mākslinieciskās daļas vadītāja

Pavasara sākums 
“Kalāčos”

Jau ziediem rotātas pļavas, 
Jau dziesmām viļņojas gaiss.
                      (E. Veidenbaums)

Tāpat kā dabā pavasarī viss steidzas augt, plaukt, zaļot 
un ziedēt, arī E.Veidenbauma memoriālajā muzejā jaunā 
sezona maijā ienāk ar vairākiem lielākiem un mazākiem, 
ikgadējiem un jauniem pasākumiem un notikumiem.

Lai ikvienam būtu patīkama viesošanās “Kalāčos”, 
vispirms liels darbs tika ieguldīts apkārtnes sakopšanā, jo 
skaistie ozoli vasarā sniedz patīkamu ēnu karstā dienā, bet 
vēlā rudenī un vēl pat pavasarī neskopojas ar lapu raženo 
birumu.

Turpinās pagājušajā gadā aizsāktā projekta realizācija. 
Paldies visiem, kuri jau ir atsaukušies aicinājumam apzināt 
ēst gatavošanas tradīcijas un ēdienus Priekuļu novadā un 
iesūtījuši savas ģimenes receptes, tādējādi iesaistoties 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Taču tie, 
kas vēlas redzēt arī savu dzimtas recepti mūsu iecerētajā 
Recepšu grāmatā, vēl nav neko nokavējuši un to var izdarīt, 
atsūtot informāciju uz muzeju.

Ziemā tika uzrakstīts projekts un arī gūts fi nansiāls 
atbalsts no Valsts Kultūrkapitāla fonda jaunas izstādes 
“Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” 
realizācijai “Kalāčos”. Izstādes idejas autori ir Rakstniecības
un mūzikas muzeja speciālisti. Pagājušā gada martā tā 
bija apskatāma Tartu Rakstniecības muzejā. 15. maijā 
plkst.13:00 šī izstāde, pielāgota mūsu telpām, tiks atklāta 
un būs apskatāma visu sezonu līdz pat 15. oktobrim pie 
mums – “Kalāčos”. Cerams – tā sagādās apmeklētājiem 
pozitīvus pārsteigumus un jaunus atklājumus.

18. maijā visā Eiropā notiks ikgadējā Muzeju nakts, 
kas šogad sakrīt arī ar Muzeju dienu. Tas nozīmē, ka gan 
dienā, gan līdz plkst. 1:00 naktī muzeju varēs apmeklēt bez 
maksas. Mēs šogad iziesim mazliet ārā no “Kalāču” māju 
teritorijas un tāpēc šī pasākuma ietvaros Liepas kultūras 
namā ap plkst. 21:00 varēs apmeklēt izrādi – poētisku 
lekciju par brāļiem Veidenbaumiem “Divi brāļi”, kuras
autors ir JRT aktieris Vilis Daudziņš, piedaloties Mārtiņam 
Meieram un mūziķim Jēkabam Nīmanim. Pēc izrādes, ap 
plkst. 23:00, ja būs labi laikapstākļi, plānots literārs nakts 
pārgājiens uz Liepas kapiem.

Kā jau katru gadu maija pēdējā svētdienā tiek svinēta 
Eduarda diena, kad, atzīmējot dzejnieka Eduarda Veiden-
bauma vārda dienu, muzejā ir dzejas un mūzikas svētki. 
Šogad 26. maijā ciemos gaidīsim dzejniekus.

Vairāk informācijas un precīzus pasākumu norises laikus
meklējiet afi šās pagastu centros un novada mājas lapā:
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, www.draugiem.lv/
kalaachi, https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs/
un https://twitter.com/VeidenbaumsE vai zvanot pa tālruni 
25601677.

Lai veiksmīgs un pārsteidzošs pavasaris! Uz tikšanos 
“Kalāčos”!

Andra Ķīse
E.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 

muzejpedagoģe

Jūsu viedoklis par Priekuļu novada 
pašvaldības pagastu bibliotēkām

Priekuļu novada publisko bibliotēku speciālisti aicina aizpildīt aptaujas anketu par Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu 
un Veselavas pagastu bibliotēku līdzšinējo darbu un turpmāko attīstību. Anketēšana notiek no 12.aprīļa līdz 
12.maijam, sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas papīra formātā pie-
ejamas pagastu bibliotēkās un Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, elektroniskās 
anketas iespējams aizpildīt https://forms.gle/Z57Rd87Vys1hYrd6A. Gaidām jūsu ieteikumus un vērtējumu!

Darbīgajā ekspedīcijā pasākuma dalībnieki pildīja dažādus Lieldienu zaķa uzdevumus. 
Foto: No Mārsnēnu tautas nama arhīva

Ar dziesmām un dejām Lieldienas nosvinētas Liepasmuižā. Foto: Inga Cipe

Olu skaistumkonkursa dalībnieces. 
Foto: Elīna Stapulone

Arī “Kalāču” stārķis ir atgriezies. 
Foto: T. Kurzemniece
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.-31. maijs Gleznu izstāde
“Dvēseles līdzsvaram”

Vēl visu maija mēnesi apskatāma novadnieka Jāņa Zālīša 
100.jubilejai veltītā gleznu izstāde. Būsiet laipni gaidīti,lai 
klātienē baudītu gleznu burvīgumu. Darbos  redzama daba, 
tās skaistums un mākslinieka dvēsele.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

16.maijs
20:00

Elitas Kļaviņas filma
“Zorjana Horobraja”

Liepas amatierteātris “Krams” mīļi gaidīs savus skatītājus uz 
pirmizrādi. Šoreiz “Krams” piedāvās vērtējumam Monikas 
Zīles “Zvirbuļu brokastis”.

Ieejas maksa: 2.00 EUR, pensionāriem,
skolniekiem 1.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

18.maijs
19:00

Mūsdienu pasaka 
“Laimes mala” (pēc 

Ē.Vilsona)

Vai mīlestību var nopirkt par naudu? Mārsnēnu amatierteātra 
pirmizrāde. Ieejas maksa: 2.00 EUR,

pensionāriem un skolēniem 1.00 EUR
(neiesakām skatīties bērniem)

Mārsnēnu
tautas nams

18.maijs
22:00

Teātra svētku balle Vakars pie galdiņiem.
Par atpūtu un izklaidi gādās grupa “Vēja runa” un 
amatierteātra aktieri.

Ieejas maksa: 3.00 EUR
(galdiņu rezervācija t.26666983)

Mārsnēnu
tautas nams

18.maijs
20:00

Koncertprogramma 
“Mūzika un ceļojumu 

stāsti”

Uzstājas Reinis Jaunais.
Ieejas maksa: EUR 5.00

Veselavas 
muiža

18.maijs
21:00

Teātra izrāde
“Divi brāļi”

Muzeju nakts ietvaros, sadarbībā ar Eduarda Veidenbauma 
memoriālo muzeju “Kalāči”, Liepas kultūras namā būs unikāla
iespēja redzēt izrādi “Divi brāļi”. Veidenbaums un Veidenbaums. 
Izrādē piedalās: Vilis Daudziņš, Mārtiņš Meiers, Jēkabs Nīmanis.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

19.maijs
14:00

Tūgadiņš - Māmiņām
“Paņemt klēpī un 

ieaijāt”

Bērnu deju kolektīva “Tūgadiņš” koncerts. Kolektīva vadītājs 
– Mārtiņš Jurciņš, repetitores – Rudīte Jurciņa, Evija Bišere. 
Koncertmeistares – Solvita Būre un Guna Dālmane.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras 

nams

25.maijs
22:00

Balle
“Aiziet, vasara!”

Liepas kultūras namā ,vēl pirms zaļumbaļļu sezonas atklāšanas,
atzīmēsim vasaras sākumu ar jautru balli. Šoreiz ballē muzicēs  
Normunds un Sintija Velmes. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

6.jūnijs
17:00

Izstāde
“Kad lielgabali

dziedāja Līgo...”

Latvijas armijas un Cēsu kauju simtgadei par godu, Liepas 
kultūras namā tiks atklāta īpaša, simboliska izstāde. Izstādes 
autors Jānis Bahmanis. Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

KINO dienas
12.maijs

12:00
Animācijas 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 ugunsspļāvējs 
pūķis…. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

16.maijs
19:00

Elitas Kļaviņas filma
“Zorjana Horobraja”

Filmas varone – jauniņā Zorjana, atvasinot dzimtas vārdu un 
uzvārdu no senkrievu valodas – Ausma Drosmīgā – nonāk 
grūtas izvēles priekšā starp savas mātes ieaudzināto pārliecību 
par laukiem kā vienīgo ģimenes harmonisko dzimtas ligzdu un 
pilsētu ar tās peļņas un komforta iespējām. Bet filmas varoņi 
ir šodienas Latvija. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša maijs / jūnijs25.maijā plkst.11:00 
Bērzkrogā ģimeņu sporta diena

Sekojiet līdzi informācijai 
Priekuļu novada mājaslapā

Priekuļu novada dome 
2019.gada 25.maijā aicina visus 
aktīvā dzīvesveida cienītājus 
piedalīties tradicionālajā skrē-
jienā “Apkārt Liepai 2019”. 
Trases ir dažāda garuma, pie-
mērotas gan meistariem gan 
iesācējiem, gan mazajiem gan lielajiem censoņiem.

Pēc skrējiena būs loterija ar dažādām noderīgām 
lietām, kā arī kādam laimēsies savā īpašumā iegūt 
izlozē SIA “Strazdu Grava” dāvāto velosipēdu. Pēc 
finiša būs tēja un garda zupa. Dalība pasākumā bez 
maksas!

Skrējienam pieteikšanās sacensību dienā līdz 
plkst. 10:00.

Aicinām piedalīties Priekuļu novada seniorus Sporta 
spēlēs, kuras notiks 2019. gada 30.maijā plkst. 11.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” – Priekuļos.

Lūdzam dalībniekus, kuriem nepieciešams transports 
pieteikties līdz 24.05.2019. pa telefonu 25603313.

Pasākumu organizē Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu centrs, sadarbībā ar Priekuļu novada 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

Starptautiskajā ģimenes dienā, 15.maijā plkst.18:00 
aicinām bērnus kopā vecākiem un vecvecākiem 

uz svinīgu bērnu rotaļu laukuma atklāšanu Jāņmuižā. 
Informācija par pasākumu: www.priekuli.lv
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Lieldienu jampadracis Mārsnēnos

Lieldienas ir ģimenes kopā būšanas svētki, kurus katru
gadu visnepacietīgāk gaida bērni. 21.aprīlī Mārsnēnos 
notika Lieldienu jampadracis kopā ar Lieldienu zaķiem. 
Vispirms pašdarbnieki ieskandināja Lieldienas ar koncertu. 
Tad abi darbīgie Lieldienu zaķi ne tikai sacentās ticējumu
skaidrošanā, bet arī pārbaudīja sanākušo zināšanas par 
Lieldienu tradīcijām. Pļaviņā pie tautas nama sanākušajiem 
bija iespēja doties darbīgajā ekspedīcijā un pildīt uzdevu-
mus, lai nopelnītu gan saldas, gan citādi noderīgas balvas.

Komandās tika aicināti piedalīties dažādu paaudžu dalīb-
nieki, tā radot iespēju ģimenēm kopā darboties. Bērniem 
patika Oliņ-boliņ darbnīca, kur varēja krāsot un zīmēt olas.
Pēc tam tās bija apskatāms Lieldienu galerijā. Lai visu 
vasaru būtu spēks kaulos, sanākušie varēja ieturēties ar 
gardu, uz ugunskura vārītu skābeņu zupu. Baudot gardo 
virumu, tika apspriesti dienas notikumi un slavēti visi 
svētku organizatori.

Ingrīda Zilgalve

Liela diena Liepas muižā

22.aprīlī Priekuļu novada ļaudis posās uz Liepasmuižu, 
kur tika svinētas Otrās Lieldienas. Jautrās rotaļās un 
atraktīvās izklaidēs pagāja visa diena. Krāsojām un ripi-
nājām olas, šūpojāmies lielajās šūpolēs, jājām ar zirgiem
un ponijiem, aplūkojām eksotiskos gaiļus, vistas, trušus 
un zosis. Paši cepām maizi un dzērām liepziedu tēju, 
krāsojām zaķa ausis un meklējām paslēptās olas. Kopā 
ar zaķi Lieliņu un kaķi Dieniņu uzzinājām daudz jauna 
par Lieldienu tradīcijām, faktiem un ticējumiem. Ar 
skanīgām balsīm un jautru dancošanu mūs priecēja DK  
“Dālderīši”, vokālais ansamblis ““Uguntiņas”, folkloras 
kopa “Liepa”, DK “Tūgadiņš”, bērnu vokālā studija 
“Minilāses”, “Mazumiņi”, “Ašlāses” un “Lāsītes”. Kā jau 
ierasts, tika noskaidrota skaistākā ola. Pret deju soļiem un 
asprātīgu pantiņupaškrāsotās olas iemainīja arī Priekuļu 
novada domes Priekšsēdētāja Elīna un Liepasmuižas 
saimniece Aiga.

Dabas mātes lutināta un ar labu garastāvokli piepildīta, 
Lieldieniņa nosvinēta godam.

Lai saulītes un gaišu domu bagāts gads!
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama Mākslinieciskās daļas vadītāja

Pavasara sākums 
“Kalāčos”

Jau ziediem rotātas pļavas, 
Jau dziesmām viļņojas gaiss.
                      (E. Veidenbaums)

Tāpat kā dabā pavasarī viss steidzas augt, plaukt, zaļot 
un ziedēt, arī E.Veidenbauma memoriālajā muzejā jaunā 
sezona maijā ienāk ar vairākiem lielākiem un mazākiem, 
ikgadējiem un jauniem pasākumiem un notikumiem.

Lai ikvienam būtu patīkama viesošanās “Kalāčos”, 
vispirms liels darbs tika ieguldīts apkārtnes sakopšanā, jo 
skaistie ozoli vasarā sniedz patīkamu ēnu karstā dienā, bet 
vēlā rudenī un vēl pat pavasarī neskopojas ar lapu raženo 
birumu.

Turpinās pagājušajā gadā aizsāktā projekta realizācija. 
Paldies visiem, kuri jau ir atsaukušies aicinājumam apzināt 
ēst gatavošanas tradīcijas un ēdienus Priekuļu novadā un 
iesūtījuši savas ģimenes receptes, tādējādi iesaistoties 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Taču tie, 
kas vēlas redzēt arī savu dzimtas recepti mūsu iecerētajā 
Recepšu grāmatā, vēl nav neko nokavējuši un to var izdarīt, 
atsūtot informāciju uz muzeju.

Ziemā tika uzrakstīts projekts un arī gūts fi nansiāls 
atbalsts no Valsts Kultūrkapitāla fonda jaunas izstādes 
“Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” 
realizācijai “Kalāčos”. Izstādes idejas autori ir Rakstniecības
un mūzikas muzeja speciālisti. Pagājušā gada martā tā 
bija apskatāma Tartu Rakstniecības muzejā. 15. maijā 
plkst.13:00 šī izstāde, pielāgota mūsu telpām, tiks atklāta 
un būs apskatāma visu sezonu līdz pat 15. oktobrim pie 
mums – “Kalāčos”. Cerams – tā sagādās apmeklētājiem 
pozitīvus pārsteigumus un jaunus atklājumus.

18. maijā visā Eiropā notiks ikgadējā Muzeju nakts, 
kas šogad sakrīt arī ar Muzeju dienu. Tas nozīmē, ka gan 
dienā, gan līdz plkst. 1:00 naktī muzeju varēs apmeklēt bez 
maksas. Mēs šogad iziesim mazliet ārā no “Kalāču” māju 
teritorijas un tāpēc šī pasākuma ietvaros Liepas kultūras 
namā ap plkst. 21:00 varēs apmeklēt izrādi – poētisku 
lekciju par brāļiem Veidenbaumiem “Divi brāļi”, kuras
autors ir JRT aktieris Vilis Daudziņš, piedaloties Mārtiņam 
Meieram un mūziķim Jēkabam Nīmanim. Pēc izrādes, ap 
plkst. 23:00, ja būs labi laikapstākļi, plānots literārs nakts 
pārgājiens uz Liepas kapiem.

Kā jau katru gadu maija pēdējā svētdienā tiek svinēta 
Eduarda diena, kad, atzīmējot dzejnieka Eduarda Veiden-
bauma vārda dienu, muzejā ir dzejas un mūzikas svētki. 
Šogad 26. maijā ciemos gaidīsim dzejniekus.

Vairāk informācijas un precīzus pasākumu norises laikus
meklējiet afi šās pagastu centros un novada mājas lapā:
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, www.draugiem.lv/
kalaachi, https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs/
un https://twitter.com/VeidenbaumsE vai zvanot pa tālruni 
25601677.

Lai veiksmīgs un pārsteidzošs pavasaris! Uz tikšanos 
“Kalāčos”!

Andra Ķīse
E.Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 

muzejpedagoģe

Jūsu viedoklis par Priekuļu novada 
pašvaldības pagastu bibliotēkām

Priekuļu novada publisko bibliotēku speciālisti aicina aizpildīt aptaujas anketu par Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu 
un Veselavas pagastu bibliotēku līdzšinējo darbu un turpmāko attīstību. Anketēšana notiek no 12.aprīļa līdz 
12.maijam, sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketas papīra formātā pie-
ejamas pagastu bibliotēkās un Priekuļu valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, elektroniskās 
anketas iespējams aizpildīt https://forms.gle/Z57Rd87Vys1hYrd6A. Gaidām jūsu ieteikumus un vērtējumu!

Darbīgajā ekspedīcijā pasākuma dalībnieki pildīja dažādus Lieldienu zaķa uzdevumus. 
Foto: No Mārsnēnu tautas nama arhīva

Ar dziesmām un dejām Lieldienas nosvinētas Liepasmuižā. Foto: Inga Cipe

Olu skaistumkonkursa dalībnieces. 
Foto: Elīna Stapulone

Arī “Kalāču” stārķis ir atgriezies. 
Foto: T. Kurzemniece
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1.-31. maijs Gleznu izstāde
“Dvēseles līdzsvaram”

Vēl visu maija mēnesi apskatāma novadnieka Jāņa Zālīša 
100.jubilejai veltītā gleznu izstāde. Būsiet laipni gaidīti,lai 
klātienē baudītu gleznu burvīgumu. Darbos  redzama daba, 
tās skaistums un mākslinieka dvēsele.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

16.maijs
20:00

Elitas Kļaviņas filma
“Zorjana Horobraja”

Liepas amatierteātris “Krams” mīļi gaidīs savus skatītājus uz 
pirmizrādi. Šoreiz “Krams” piedāvās vērtējumam Monikas 
Zīles “Zvirbuļu brokastis”.

Ieejas maksa: 2.00 EUR, pensionāriem,
skolniekiem 1.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

18.maijs
19:00

Mūsdienu pasaka 
“Laimes mala” (pēc 

Ē.Vilsona)

Vai mīlestību var nopirkt par naudu? Mārsnēnu amatierteātra 
pirmizrāde. Ieejas maksa: 2.00 EUR,

pensionāriem un skolēniem 1.00 EUR
(neiesakām skatīties bērniem)

Mārsnēnu
tautas nams

18.maijs
22:00

Teātra svētku balle Vakars pie galdiņiem.
Par atpūtu un izklaidi gādās grupa “Vēja runa” un 
amatierteātra aktieri.

Ieejas maksa: 3.00 EUR
(galdiņu rezervācija t.26666983)

Mārsnēnu
tautas nams

18.maijs
20:00

Koncertprogramma 
“Mūzika un ceļojumu 

stāsti”

Uzstājas Reinis Jaunais.
Ieejas maksa: EUR 5.00

Veselavas 
muiža

18.maijs
21:00

Teātra izrāde
“Divi brāļi”

Muzeju nakts ietvaros, sadarbībā ar Eduarda Veidenbauma 
memoriālo muzeju “Kalāči”, Liepas kultūras namā būs unikāla
iespēja redzēt izrādi “Divi brāļi”. Veidenbaums un Veidenbaums. 
Izrādē piedalās: Vilis Daudziņš, Mārtiņš Meiers, Jēkabs Nīmanis.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

19.maijs
14:00

Tūgadiņš - Māmiņām
“Paņemt klēpī un 

ieaijāt”

Bērnu deju kolektīva “Tūgadiņš” koncerts. Kolektīva vadītājs 
– Mārtiņš Jurciņš, repetitores – Rudīte Jurciņa, Evija Bišere. 
Koncertmeistares – Solvita Būre un Guna Dālmane.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras 

nams

25.maijs
22:00

Balle
“Aiziet, vasara!”

Liepas kultūras namā ,vēl pirms zaļumbaļļu sezonas atklāšanas,
atzīmēsim vasaras sākumu ar jautru balli. Šoreiz ballē muzicēs  
Normunds un Sintija Velmes. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Liepas
kultūras 

nams

6.jūnijs
17:00

Izstāde
“Kad lielgabali

dziedāja Līgo...”

Latvijas armijas un Cēsu kauju simtgadei par godu, Liepas 
kultūras namā tiks atklāta īpaša, simboliska izstāde. Izstādes 
autors Jānis Bahmanis. Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras 

nams

KINO dienas
12.maijs

12:00
Animācijas 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 ugunsspļāvējs 
pūķis…. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

16.maijs
19:00

Elitas Kļaviņas filma
“Zorjana Horobraja”

Filmas varone – jauniņā Zorjana, atvasinot dzimtas vārdu un 
uzvārdu no senkrievu valodas – Ausma Drosmīgā – nonāk 
grūtas izvēles priekšā starp savas mātes ieaudzināto pārliecību 
par laukiem kā vienīgo ģimenes harmonisko dzimtas ligzdu un 
pilsētu ar tās peļņas un komforta iespējām. Bet filmas varoņi 
ir šodienas Latvija. Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša maijs / jūnijs25.maijā plkst.11:00 
Bērzkrogā ģimeņu sporta diena

Sekojiet līdzi informācijai 
Priekuļu novada mājaslapā

Priekuļu novada dome 
2019.gada 25.maijā aicina visus 
aktīvā dzīvesveida cienītājus 
piedalīties tradicionālajā skrē-
jienā “Apkārt Liepai 2019”. 
Trases ir dažāda garuma, pie-
mērotas gan meistariem gan 
iesācējiem, gan mazajiem gan lielajiem censoņiem.

Pēc skrējiena būs loterija ar dažādām noderīgām 
lietām, kā arī kādam laimēsies savā īpašumā iegūt 
izlozē SIA “Strazdu Grava” dāvāto velosipēdu. Pēc 
finiša būs tēja un garda zupa. Dalība pasākumā bez 
maksas!

Skrējienam pieteikšanās sacensību dienā līdz 
plkst. 10:00.

Aicinām piedalīties Priekuļu novada seniorus Sporta 
spēlēs, kuras notiks 2019. gada 30.maijā plkst. 11.00 
Slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” – Priekuļos.

Lūdzam dalībniekus, kuriem nepieciešams transports 
pieteikties līdz 24.05.2019. pa telefonu 25603313.

Pasākumu organizē Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu centrs, sadarbībā ar Priekuļu novada 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbiniekiem.

Starptautiskajā ģimenes dienā, 15.maijā plkst.18:00 
aicinām bērnus kopā vecākiem un vecvecākiem 

uz svinīgu bērnu rotaļu laukuma atklāšanu Jāņmuižā. 
Informācija par pasākumu: www.priekuli.lv
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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 novadā aizvadīta Lielā Talka
Aprīlis Latvijā tradicionāli ir ne vien sulu mēnesis, bet  

arī Lielās Talkas laiks. Pavasara siltie un spožie saules stari 
izgaismo ziemas putekļus un aicina cilvēkus sakopt ne tikai
savas domas un paradumus, bet arī mājas, tuvāku un tālāku 
apkārtni. Priekuļu novadā dažādi sakopšanas un labiekār-
tošanas darbi notika visa aprīļa garumā, kuros iesaistījās 
gan lieli, gan mazi talkotāji dažādos Priekuļu novada no-
stūrīšos.

17.aprīlī talka notika Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādē “Mežmaliņa”, kuras laikā skaistāks, tīrāks un sakop-
tāks kļuva Priekuļu Mežparks un Mežmaliņas laukumi. 
PII “Mežmaliņa” vadītāja izsaka pateicību 108 čaklajiem 
talciniekiem.

Īpašs paldies sakām Ķiparu grupas Justīnes un Karlīnas 
tētim un vectētiņam par velosipēdu statīvu izgatavošanu. 
Tagad mazajiem ķipariem ir katram sava vieta velosipēda 
vai dip-dapa novietošanai.

Arī Jāņmuižas pirmsskolas saime 17. aprīļa pēcpus-
dienā pulcējās uz pavasara talku. Liels prieks un ganda-
rījums par atsaucīgajiem, strādāt gribošajiem vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem un māsām, pašiem bērniem un dar-
biniekiem, kas gana plašā pulkā (vairāk nekā 50 cilvēki) 
rūpējās, lai pirmsskolas vide būtu vēl ērtāka, sakoptāka, 
auglīgāka.

Kopā tika paveikts tiešām daudz. Visu grupu smilšu 
kastēs pilnībā nomainītas smiltis.

No komposta kaudzes noņemta virskārta. Ar tās auglīgo
melnzemi atjaunota zeme bērnu sakņu dārziņos. Bērni pa-
visam drīz tajos sāks rušināties, sēt un stādīt. Nav šaubu, 
ka viņu raža šogad būs īpaši bagātīga. Tika aprūpēti arī 
košumkrūmi, zāģēti un izgriezti augļu koku un krūmu vecie
zari, iztīrīti mūsu plašie pagrabi un noliktavas, sakārtots   
dārza darbarīku namiņš. Atvadījāmies arī no mīļā, bet   
neglābjami novecojušā vilcieniņa, kas bija iepriecinājis  
vairāku paaudžu bērnus. Stadionāsagrābām arī pērnā rudens
lapas.

Pēc labi padarīta darba talkas dalībnieki mielojās ar 
Jāņmuižas PII dārza ābolu sulu, pīrādziņiem un 4. grupas 
bērnu ceptajiem auzu pārslu cepumiem. Tiešām gardi! 
Sirsnīgs paldies visiem iesaistītajiem par interesi, veltīto  
laiku, darbu, atsaucību, sadarbību, draudzīgām sarunām  
un prieka pilnu gaisotni! Paldies Jāņmuižas PII lieliskajai
saimniecei Dzintrai Apenītei par veiksmīgu darbu plāno-
šanu un vadīšanu!

Priekuļu vidusskolas kolektīvs šogad sakopa tuvāku un 
tālāku pagasta apkārtni trīs pēcpusdienās. Viņu vadmotīvs 
bija veikt sakopšanas darbus līdz Lieldienām, lai uz svēt-
kiem iedzīvotājiem būtu iespēja atpūsties sakoptā vidē.

16.aprīlī 1.-4. klases skolas apkārtnē lasīja lapegļu 
čiekurus un gružus. Nākamajā dienā 5.-8. klases Sporta 
birzītē sagrāba pērnā gada lapas. Viņiem palīdzēja 9.klases
skolēni, kuri 24.aprīlī pabeidza Sporta birzītes sakopšanu.

10.klases skolēni devās uz E. Veidenbauma muzeju 
“Kalāči”, kur, čakli darbojoties, tika sakopta birzīte un 
jaunā labiekārtotā piknika vieta, kā arī papildināts malkas
krāvums šķūnītī. Muzeja darbinieki saka paldies par pa-
veikto 10. klases skolēniem un viņu audzinātājai Līgai 
Laurītei!

Priekuļu vidusskolas 11.klases skolēni sakopa pagasta 
iekšējo ceļu malas, vācot atkritumus grāvmalās “Mežmaļu
– Inkuļu” virzienā, savukārt 12.klases skolēni strādāja 
Rododendru dārzā Saules parkā.

Ar labu noskaņojumu, apņēmības pilni, lai savu ap-
kārtni veidotu skaistāku un tīrāku, ar grābekļiem un lāpstām
rokās, Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” bērni
un darbinieki š.g. 25.aprīlī veica sakopšanas darbus savas 
iestādes apkārtnē.

Pašu bērnu rokām sakopta vide rotaļām un pastaigām 
bija galvenais 25. aprīlī rīkotās “Lielās talkas 2019” mērķis. 
Ar bērniem tika pārrunāts, cik svarīgi ir rūpētie par dabu un 
nepiegružot to, lai pašiem būtu patīkami tajā uzturēties.

Liela kaudze ar zariem, daudzi maisi ar sauso zāli, 
tāds bija bērnu un darbinieku veikums. Pēc paveiktā visus 
talkas dalībniekus sildīja karsta skābeņu zupa, mūzika un 
rotaļas.

“Šī bija viena no skaistākajām dienām,” “Es tik garšīgu 
zupu nekad neesmu ēdis” – savos iespaidos par talku dalījās 
bērni no vecākās grupas.

Liepas ciemā talkotāji sakopa teritoriju aiz Liepas 
bibliotēkas, savukārt jaunieši iesaistījās atkritumu savāk-
šanā Līču-Laņģu klints pastaigu takās.

Priekuļu novada pašvaldība šogad organizēja Lielo 
Talku Bērzkrogā, kur tika sakopta centra teritorija, novācot 
zarus, sagrābjot pērno zāli un lapas, kā arī uzstādot šūpuļ-
krēslu.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 
pateicas visiem talciniekiem: “Vēlos visiem pateikt lielu 
PALDIES par Jūsu mīlestību pret valsti kurā dzīvojat, pret 
novadu un pagastu, kuru Jūs cienāt un vēlaties stiprināt. 
Paldies Jums visiem!”.

Informāciju apkopoja: 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Fogele

Talkas laikā, baudot putru, bluķus sēdēšanai 
izmēģināja bērni un vecāki.

Foto: no PII “Mežmaliņa” arhīva

Gan lieli, gan mazi talkotāji Jāņmuižas PII 
smilšu kastēs nomaina smiltis.
Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Priekuļu vidusskolas 5.-8.klašu skolēni veic pērnā gada 
lapu grābšanu Sporta birzītē.

Foto: no Priekuļu vidusskolas arhīva

Priekuļu vidusskolas 10. klases skolēni 
papildina malkas krāvumu.

Foto: no E. Veidenbauma muzeja Kalāči arhīva

Liepas PII “Saulīte” audzēkņi sakopj savu apkārni.
Foto: no Liepas PII arhīva

Liepēnieši piedalījās arī teritorijas aiz 
Liepas bibliotēkas sakopšanā.

Foto: no Liepas bibliotēkas arhīva

Jaunieši no JC “Apelsīns” sakopa Līču-Laņģu 
klints pastaigu takas.

Foto: no jauniešu centra “Apelsīns” arhīva

Pēc Lielās Talkas jauka atpūta jaunuzstādītajā 
šūpuļkrēslā Bērzkrogā. 

Foto: no pašvaldības arhīva


