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Godinot Cēsu kauju dalībniekus un Kalevlaste Maleva
bataljona cīnītājus, 22. jūnijā Skangaļu muižā, Priekuļu 
novadā, tika atklāts piemiņas akmens. Svinīgajā pasākumā
piedalījās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
Igaunijas Republikas prezidente Kersti Kaljulaida, pašval-
dību un militārie vadītāji, kā arī pieminekļa izveides un 
īstenošanas atbalstītāji no nevalstiskajām organizācijām.

Latvijas un Igaunijas prezidenti teica uzrunu Skangaļu
kaujā kritušo Igauņu karavīru piemiņai veltītā akmens 
atklāšanas pasākumā, kā arī piedalījās ziedu nolikšanas 
ceremonijā Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru 
piemiņas vietā Liepā. Godinot Cēsu kauju dalībniekus 
un izcīnītās brīvības simtgadi, Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone un izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo svinīgi nolika ziedus arī Liepā un Veselavā.

Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas vadītājs, 
atvaļināts pulkvežleitnants Ēvalds Krieviņš, kurš ir viens 
no pieminekļa izveides iniciatoriem, uzsver: “Latviešu un 
igauņu apvienotā karaspēka uzvara kaujā par Skangaļu 
muižu bija Cēsu kauju lūzuma punkts, jo tās rezultātā 
Niedras valdības karaspēks sāka vispārēju atkāpšanos. 
Kaleviešu kaujas zaudējumi pie Skangaļu muižas ieņem-
šanas bija 58 karavīri, skaitot kopā kritušos un ievaino-
tos. Piemiņas vietas izveidē lielu atbalstu saņēmām no 
Igaunijas puses, tāpēc esam gandarītai, ka pēc aptuveni 
pieciem gadiem kopš idejas rašanās, esam tikuši pie 
rezultāta.”

Atceroties 1919. gada 22. jūnija notikumus: uzbrukums 
landesvēristiem sākās jau agrā rītā pulksten sešos trīs-
desmit, kad kaleviešu 3. rota ar bruņotā vilciena desantu 
ielauzās Skangaļu muižā un tur saņēma 2 lielgabalus, tomēr 
ienaidnieks pārgāja pretuzbrukumā un uzbrukums ne-
izdevās. Nedaudz vēlāk dienas vidū uzbrukumu atkārtoja,
un pēc niknas tuvcīņas landesvēristus izsita no Skangaļu 
muižas. Trofejās ieguva ložmetējus, lielu daudzumu 
munīcijas un citus kaujas piederumus, un vēl pēc divām 
stundām igauņi jau ieņēma svarīgo ceļu mezglu pie Startu
kroga.

Sadarbība ar Pestīšanas armiju pieminekļa izveidē
Šodien Skangaļu muižā saimnieko kristīgā organizācija 

Pestīšanas armija, kas atjaunojusi vēsturisko ēku komp-
leksu, lai pēdējos 20 gadus šeit darbotos bērnu un ģimeņu 
attīstības centrs. Šeit darbojas arī viesu māja un notiek 
dažādi izglītojoši pasākumi un konferences. Pestīšanas 
armijas Latvijā vadītājs Roberts Tuftstrems saka: “Mūsu
organizācijas mērķis kalpot sabiedrībai un sniegt roku 
cilvēkiem, kuriem palīdzība vajadzīga visvairāk, vislielā-
kajā mērā sakrīt ar vēsturisko cīņu par brīvību, labāku 
nākotni un ikvienas dzīvības vērtību. Esam priecīgi, ka 
piemiņas akmens mūsu apsaimniekotajā teritorijā būs brīvi 
pieejams interesentiem. Ikviens ir laipni aicināts Skangaļu 
muižā, lai godinātu brīvības cīnītājus.”

Latviešu Strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas vadītājs 
Ēvalds Krieviņs uzsver: “Šīs piemiņas vietas izveide ir 
Latvijas un Igaunijas nevalstisko organizāciju un Pestī-
šanas Armijas kopīgs projekts. Esam ļoti pateicīgi, ka 
pieminekļa vietas meklējumos Skangaļu muižā atradām 
ieinteresētu un saprotošu īpašnieku. Tieši pirms gada 
notika sarunas starp Igaunijas Aizsardzības Spēku Kalevi 
bataljona komandieri, Kalevi Virsnieku kluba prezidentu,
biedrības “Latviešu Strēlnieku apvienība” pārstāvi, Pestī-
šanas armijas vadītāju un Igaunijas kara muzeja pārstāvi, 
kurā panācām vienošanās par tālāko sadarbību, kā arī 
parakstījām nodomu protokolu, kas iezīmēja katras puses 
pienākumus. Tik nozīmīgā gadskārtā igauņu pieminekļa 
atklāšanas pasākums no ģimeniska pasākuma ir ieguvis 
valsts mēroga notikuma svaru”.

Igauņu puse uzņēmās pieminekļa izgatavošanu un at-
vešanu, savukārt latviešu – sagatavot pieminekļa pamatni
un saskaņot dokumentus, bet Pestīšanas Armija – nodro-
šināt vietu pieminekļa uzstādīšanai. Igaunijas Kara muzejs
apņēmās sniegt palīdzību ekspozīcijas izveidošanā. Pie-
minekļa izgatavošanai un uzstādīšanai izmantoti ziedojumi, 
kuru vākšanu organizē Latviešu Strēlnieku apvienība. Ap-
vienības Cēsu nodaļas vadītājs izsaka cerību, ka Skangaļu

muiža un citas vēsturisko notikumu un kauju vietas, ap-
bedījumi, karavīru kapi un cita informācija tiks atzīmēta 
novadu tūrisma kartēs, lai veicinātu militārās vēstures 
novērtēšanu. 

Skangaļu muiža – vēsturisko notikumu aculieciniece
Skangaļu muiža ir nozīmīgs arhitektūras, kultūras un 

militārās vēstures objekts Priekuļu novadā aptuveni 20 
kilometrus no Cēsīm. Tas ir Pestīšanas Armijas īpašums. 
Savulaik Skangaļu muiža ir piederējusi bijušā Zviedrijas 
premjerministra Ūlofa Palmes mātes vecākiem. Latvijai 
atgūstot neatkarību, Palmes ģimene atjaunoja savas tiesības 
uz muižu un atdāvināja to Pestīšanas armijai dažādu 
sociālu projektu īstenošanai. Pestīšanas armija atjaunotajā
muižas kungu mājā izveidojusi viesu namu un Palmes 
ģimenes muzeju. Šobrīd šeit tiek organizētas bērnu vasaras 
nometnes, sniedzot iespēju sociāli neaizsargātiem bērniem 
izglītoties un jēgpilni pavadīt brīvo laiku, kā arī semināri 
un konferences.

Ieva Fogele,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Lāsma Sīle,
Pestīšanas armijas sabiedrisko attiecību konsultante

Pieminot un godinot Cēsu kauju dalībniekus, 
Skangaļu muižā atklāj pieminekli igauņu bataljona cīnītāju piemiņai

Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida teic uzrunu piemiņas plāksnes atklāšanā Skangaļu muižā. Foto: Normunds Kažoks

Priekuļu novada pašvaldība 2019.gada 5.jūnijā veica 
ūdens kvalitātes pārbaudi trīs novada avotiem – Spāriņu 
avotam Jaunraunā, Mežavotam Priekuļos un Dukuru 
avotam, kā arī Niniera ezeram, nododot ūdens analīzes 
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais 
institūta “BIOR” diagnostikas centram.

Informējam, ka pēc 2019.g. 5.jūnijā veiktajām ūdens 
kvalitātes pārbaudēm Niniera ezera ūdens kvalitāte atbilst 
prasībām.

Saņemot avotu ūdens kvalitātes kontroles rezultātus, 
tika konstatēts, ka uzturā drīkst lietot ūdeni no Spāriņu 
avota, savukārt Mežavota un Dukuru avota ūdens ir 
mikrobioloģiski piesārņots. Mežavota un Dukuru avota 
ūdenī tika konstatētas koliformas baktērijas.

BIOR diagnostikas centrs informēja, ka kopējo koli-
formas baktēriju un E.coli normatīvs saskaņā ar 2015. 
gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 736 
“Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” 
prasībām ir 0/250 ml. Dukuru avotā 05.06.2019. ņemtajam 
ūdens paraugam koliformu skaits ir 1,3 x 10 KVV/100ml, 
savukārt Mežavota ņemtajam ūdens paraugam rādītājs 
Escherichiacoli (E.coli) bija 2,8 KVV/100ml un koliformu 
skaits ir 3,8 x 10 KVV/100ml.

Mežavota un Dukuru avota ūdeni dzeršanai, zobu 
tīrīšanai, mutes dobuma skalošanai, ēdiena gatavošanai, 
dārzeņu mazgāšanai un tml. nepieciešams lietot uzvārītu 
(baktēriju bojāejai pietiek ar 1 min. ilgu ūdens vārīšanos).

Šādu nevārītu ūdeni nevajadzētu lietot maziem bērniem
un veciem cilvēkiem, kā arī slimiem cilvēkiem un grūtniecēm.

Kopējās koliformas baktērijas ir plaši sastopamas ap-
kārtējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas,
neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzīgi 
tam, kādā veidā šīs baktērijas nokļuvušas ūdenī, tādā 
pat veidā pastāv iespēja tajā iekļūt patogēnām slimības 
izraisošām baktērijām.

E.coli ir viens no koliformas baktēriju veidiem. To 
klātbūtne liecina par fekālu piesārņojumu. Neskatoties uz 
to, ka E.coli (zarnu nūjiņa) ir normālās zarnu mikrofloras
neatņemama sastāvdaļa, ir arī sastopamas šīs baktērijas 
patogēnas formas, kuras var radīt zarnu darbības traucē-
jumus. Ja ūdenī atrastas E.coli, pastāv lielāka citu patogēno
baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā, ja konstatētas tikai
kopējās koliformas baktērijas.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Veiktas ūdens analīzes 3 Priekuļu novada avotiem un 1 peldvietai
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Pieņemts lēmums:
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Dunduri”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 001 0018 sadalot trīs
daļās;
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieka īpa-
šumā bez atlīdzības zemes gabala 1,42 ha platībā 555/1295
domājamo daļu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Rūpnīcas iela 25-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā,  izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Rūpnīcas iela 23-14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, izsoles noteikumus.
• Iznomāt SIA “AB Dārzi” zemes vienību ar nosaukumu 
“Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā un zemes 
vienību ar nosaukumu “Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Prie-
kuļu novadā, lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Atbalstīt Latvijas strēlnieku apvienības izteikto lūgumu 
un palīdzēt ar tehniku piemiņas vietas izveidē.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Rūpnīcas 
ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 0.30 EUR/ m2

bez PVN;
• Reģistrēt 2 personas pašvaldības Palīdzības reģistrā;
• Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 
0164. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4260 006 0164,  nosacīto cenu  un slēgt 
pirkuma līgumu.
• Atzīt 1 personu par tiesīgu reģistrēties Priekuļu novada 
pašvaldības Palīdzības reģistrā, lai saņemtu pašvaldībai 
piederošo vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēšanas pa-
līdzību.
• Ar 2019.gada 1.jūniju  slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu  
ar  personu  par divistabu dzīvokļa, izīrēšanu uz vienu gadu 
ar tiesībām līguma termiņu pagarināt.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 24.maija 
lēmumu (prot.Nr.6, 14.p.) “Par zemes ierīcības projektu  
nekustamajam īpašumam”, par spēku zaudējušu; Piekrist 
nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos nekust-
amajos īpašumos; Atdalīt no nekustamā īpašuma neap-
būvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 006 
0102;
• Piekrist nekustamā sadalīšanai divos atsevišķos nekus-
tamajos īpašumos; Atdalīt no nekustamā īpašuma, ar 
kadastra Nr.4260 001 0040, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4260 001 0105;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam, (kad.Nr.4272 006 0007), paredzot sadalīt to
divos atsevišķos nekustamajos īpašumos – no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0007 atdalot vienu 
apbūvētu zemes vienību ar divām būvēm uz tās.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra 
lēmumu (prot.Nr.1, 15.p.) “Par zemes ierīcības projektu  
nekustamajam īpašumam”, par spēku zaudējušu. Neiebilst 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam, (kad.
Nr.4272 004 0212), paredzot sadalīt to divos atsevišķos 
nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 004 0212 atdalot vienu, neapbūvētu 
zemes vienību.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 006 0204 sadalīšanu divās atsevišķās 
zemes vienībās;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības attīstības pro-
grammas 2015.-2021.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzī-
bas ziņojumu (Nr.3) saskaņā ar 1.pielikumu. Apstiprināt  
aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 
2021. gadam Rīcības un Investīciju plānu (2019.-2021.
gadam).
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu 3 personām 
izīrēšanai uz trīs gadiem ar tiesībām pagarināt īres līguma 
termiņu.
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 2 personām, par 
dzīvokļa izīrēšanu uz trīs gadiem ar tiesībām līguma 
termiņu pagarināt.
• Atteikt reģistrēt 3 personām Priekuļu novada pašvaldī-
bas dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā.
• Iznomāt personai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4294 001 0247 ar nosaukumu “Pagasta zeme”, Veselavas
pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Atbrīvot Dzidru Bērtiņu no Priekuļu novada pašvaldības 
Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa pienākumu pil-
dīšanas ar 2019.gada 23.maiju. Iecelt Attīstības nodaļas 
namu pārvaldnieci Ingu Ulmani par Priekuļu novada paš-
valdības Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli.
• Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves    
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, nosakot, 
ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos no-
teiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par  
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu ir 10,04 
EUR apmērā par 1 m3;
♦ Konstatēt, ka pēc lēmuma spēkā stāšanās kopējā maksa 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekuļu no-
vada administratīvajā teritorijā ir 16,87 EUR par 1 m3

atkritumu (bez PVN) ko veido:
□ Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu  reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķiro-
šanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu ap-
saimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu 
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā 
– 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

□ Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3.

♦ Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2017.
gada 28.decembra (prot. Nr.14) lēmumu Nr.31 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstipri-
nāšanu”;

• Ar 2019.gada 1.jūniju noteikt automašīnas GAZ 53 ar 
valsts Nr. BU7572 1 km izmaksas Priekuļu novadā, bez 
pievienotās vērtības nodokļa – EUR 0.45.

• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam (kad.Nr.4294 001 0021), paredzot no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0022 atdalīt  
neapbūvētu zemes vienības daļu un izveidot jaunu nekus-
tamo īpašumu.
• Izdarīt Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas  
noteikumi” grozījumus un svītrot noteikumu 6.7. un 6.8. 
punktu.
• Atbalstīt biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” 
lūgumu par atbalsta sniegšanu Priekuļu novadā dzīvojošo 
politiski represēto personu dalības maksājumam 70.00   
euro apmērā no Priekuļu novada pašvaldības 2019.budžeta  
neparedzētiem gadījumiem, visu Latvijas politiski represēto 
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai; 
Nodrošināt transportu represēto personu  nokļūšanai uz 
salidojumu Ikšķilē, pēc vietējās Politiski represēto nodaļas 
vajadzības;
• Atcelt maksu par kapavietu Priekuļu novada kapsētās;
• Veikt precizējumus 2019.gada 28.marta Priekuļu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par pabalstu 
aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”:
• Veikt precizējumus 2019.gada 28.marta Priekuļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par brīvpusdienu
piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm”:
• Ar 2019.gada 1.jūliju Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļā un  
Ģimenes  atbalsta  nodaļā  izslēgt  amata vienības  “Vecākais  
sociālais darbinieks” un izdarīt grozījumus Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Ar 2019.gada 1. jūliju Priekuļu novada pašvaldībā izslēgt 
4 amata vienības un izdarīt nepieciešamos grozījumus 
Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā, 
kā arī struktūrvienību nolikumu pielikumos:
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības un iestāžu amata 
katalogus.
• Ar 2019.gada 1.augustu likvidēt Priekuļu novada Liepas  
bāriņtiesu un Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesu.
• Ar 2019.gada 1.augustu izveidot Priekuļu novada bāriņ-
tiesu. Apstiprināt Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu  
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 4, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu  
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Norkalnos”, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 6, atsavināšanu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
atkārtotas izsoles noteikumus, samazinot nosacīto sākuma 
cenu par 20%. Noteikt izsoles nosacīto sākuma cena –
5600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās nomas tiesību 
izsoles rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada, Veselavas 
pagastā “Veselavas pagasta padomes zeme” iznomāšanu 
ar tās nosolīto nomas maksu EUR 410,00 gadā bez PVN.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /23.05.2019./

Pieņemts lēmums:
• Piekrist dabas gāzes pārsūknēšanas punkta izveidei uz 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0367, Dzeņupītes ielā 1, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, Cēsu GRS 
ekspluatācijas aizsargjoslā;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bokalderi”, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4260 006 0063.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecpeņģi 2”, Mārsnēnu  
pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra numuru 4264 003 
0136, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4264 003 0137.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu
novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4294 001 0018 sadalīšanu divās atsevišķās zemes 
vienībās.

• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam “Bērzkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot sadalīt to četros atsevišķos nekustamajos 
īpašumos;
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Kalna Gāles”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot no tā atdalīt vienu neapbūvētu zemes vienību, un 
izveidot vienu jaunu nekustamo īpašumu;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Eduarda Veidenbauma iela Nr.8, Liepa, Liepas pa-
gasts, Priekuļu novads;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Gāršas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības;
• Slēgt neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līgumu par  
nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,32 m2, (nodarbību
telpa Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē) iznomā-
šanu uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.

• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Liepas pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma 
zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām – zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0091 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0124;
• Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Nr. 78, kas atrodas 
Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3.
• Iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienību    
ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0173 ar nosaukumu 
“Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
• Iznomāt zemes īpašuma “Vecroči”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4260 002 0040, daļu zemes 0,62 ha platībā ēku, būvju 
uzturēšanai.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Pāvila Rozīša iela 4-36, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /20.06.2019./

Turpinājums 3.lpp

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums5. j˙lijs, 2019

Turpinājums no 2 .lpp
• Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 
005 0037 divos zemes gabalos 6,46 ha platībā un 1,1 ha 
platībā.
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Cēsu prospekts
17”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, dzī-
vokļa Nr.2 īpašnieces īpašumā bez atlīdzības zemes gabala
0,1559 ha platībā 325/1390 domājamo daļu (zemes īpašuma 
kadastra Nr. 4272 007 0514).
• Ievēlēt Agitu Daļecku Priekuļu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem; ievēlēt Lindu 
Petroviču, Priekuļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieces amatā uz pieciem gadiem. Ievēlēt Inesi Iesmiņu, 
Initu Andersoni, Zigfrīdu Bitaini, Initu Jansoni Priekuļu 
novada bāriņtiesas locekļu amatā uz pieciem gadiem.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vanagkalns”, Priekuļu  
pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0387;
• Būvēm – dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0346, piešķirt 
adresi “Jaunlazdas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 
LV-4126;
• Precizēt Priekuļu novada domes 2019.gada 23.maija 
lēmuma (prot.Nr.5, 18.p.) Nr.176 konstatējošās daļas 
2.punktu sekojošā redakcijā: “2. Priekuļu novada dome 
2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu “Par zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Lejasciems”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.6, p.16.), saskaņā ar 
kuru paredzēts sadalīt īpašumā ietilpstošo zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0204 divās zemes 
vienībās”.
• Slēgt nomas līgumu ar personu par neapdzīvojamo telpu  
(1.stāvs, telpa Nr.4), Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, iznomāšanu.
• Iznomāt SIA “Zanderi”, nekustamā īpašuma “Grantnieki”,
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4294 001 0220 lauksaimnieciskai 
izmantošanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Ainavas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra  apzīmē-
jumu  4272  008  0067  sadalīšanu  divās  atsevišķās  zemes 
vienībās.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam Alejas ielā 6, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, paredzot sadalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4272 002 0052 sadalot divās zemes 
vienībās;
• Apstiprināt 2019.gada 5.jūnija notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 23-51, atsavināšanu nosolīto cenu 
EUR 4350,00.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada pub-
lisko pārskatu.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Pāvila Rozīša iela 6-37, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, at-
kārtotas izsoles noteikumus, samazinot nosacīto sākuma 
cenu par 50%.
• Iznomāt zemes īpašuma “Indrāni”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4294 001 0390, zemi ēku, būvju uzturēšanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā Dzeņupītes ielā 1, Priekuļos Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0367 sadalīšanu trīs 
atsevišķās zemes vienībās;
• Iznomāt SIA “EKO LAUKI”, zemes īpašuma “Vecroči”,  
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 4260 002 0040, daļu zemes lauksaimnieciskai
izmantošanai.
• Piešķirt personai finansiālu atbalstu dēla dalībai Latvijas
Jauniešu pūtēju orķestra projektā no Priekuļu novada  
budžeta līdzekļiem, pārskaitot to Biedrība Latvijas Jauniešu
pūtēju orķestris kontā;
• Likvidēt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē vienu 
skolotāja amata vienību (profesijas kods 234201); Priekuļu 
novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” izveidot
jaunu viena Speciālās izglītības skolotāja amata vienību;
• Ar 2019.gada 1.septembri Priekuļu novada pašvaldībā  
izslēgt 1 amata vienību (Veļas pārzinis PII “Mežmaliņa”) 
un izdarīt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības amatu 
klasifikācijas katalogā; Ar 2019.gada 1.septembri Priekuļu 
novada pašvaldībā iekļaut 1 amata vienību (Psihologs 
PII “Mežmaliņa”) un izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Piešķirt biedrībai “Iespēju Jāņmuiža” finansējumu pa-
sākuma “Strītbola turnīrs Jāņmuiža 2019.” rīkošanai no 
Priekuļu novada sporta budžeta līdzekļiem pārskaitot to 
biedrības “Iespēju Jāņmuiža” kontā.
• Piešķirt biedrībai “Futbola klubs “Priekuļi”” līdzfinan-
sējumu transporta izdevumiem, līdzekļus paredzot no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
• Ar 2019.gada 1.jūliju noteikt apkures sistēmas tehniskā   
ūdens 1 m3 izcenojumu Priekuļu novada Priekuļu pagastā,  
bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR 1.65.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 
pārskatu ar šādiem rādītājiem:

□ Bilances kopsumma 31.12.2018.        EUR 23 501 278
□ Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR 682 609

• Grozīt 2019. gadam apstiprināto budžetu Komunālā 
dienesta Siltumapgādes daļai:

□ Samazinot finansējumu EUR 11688 kārtējam remontam
katlu mājā apkures katlu remontam;

□ Palielinot finansējumu par EUR 11688 saimnieciskie 
pamatlīdzekļi – šķeldas bīdītāja iegādei.

• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļu īpašumiem daudzdzīvokļu mājā 
Raiņa ielā 7, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
0.39 EUR/ m2 bez PVN, t. sk. īres maksas peļņas daļa 0.04 
EUR apmērā  par 1m2;
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Pāvila Rozīša 
ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā nosakot īres 
maksu 0.47 EUR par 1m2 apsaimniekojamās platības, t. sk. 
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Rūpnīcas 
ielā 25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nosakot 
īres maksu 0.33 EUR par 1m2  platības t. sk. īres maksas 
peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
nosakot īres maksu 0.34 par 1m2 platības, t. sk. īres maksas 
peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Dārza ielā 8,
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 0.2534 
EUR/ m2 bez PVN, apmērā par 1m2 kopējās platības, t. sk.
īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1m2, bet 
laika periodā no 1.maija līdz 30. septembrim apsaimnie-
košanas maksa ir 0.44 EUR/m2 bez PVN par 1 m2 dzīvokļa 
kopējās platības, t. sk. īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR 
apmērā par 1m2.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās māju:

□ Rūpnīcas ielā 25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
□ Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
□ Raiņa ielā 7, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
□ Pāvila Rozīša ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas tiesības SIA “CDzP”, saskaņā 
ar Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likuma nosacījumiem;

• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 8, Priekuļos,  
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Priekuļu Dārza 8”, 
saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus gro-
zījumus un Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.1. un 2.2.
 punktu jaunā redakcijā (1.pielikums).

□ “kārtējā gada ieņēmumi – 9 743 655 euro;
□ “kārtējā gada izdevumi – 11 148 019 euro.

• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāju Elīnu Stapuloni no 2019.gada 11.jūlija līdz 2019.
gada 14.jūlijam ieskaitot uz Kobuleti pašvaldību, Gruzijā 
sadarbības tikšanās pasākumā.

Tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 4 - 
36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000830, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā mājā 
uz pašvaldībai piederošas zemes, otrajā stāvā un sastāv no 
divām dzīvojamām telpām, virtuves, sanmezgla ar vannas 
istabu un tualeti un gaiteni.

Dzīvokļa platības lielums ir 46,5 m2. Kopīpašuma  
domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 
42600030221001) – 465/40354. Kopīpašuma domājamā 
daļa no zemes (kadastra apzīmējums 42600030221) – 
465/40354.

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 7.augusta  plkst.9:30.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.10.00, Cēsu  
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
6000,00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 600,00 EUR (seši simti euro un 00 
centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu 
kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808,
kods UNLALV2Xvai kasē.

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

*****
Tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais  

nekustamais īpašums ar nosaukumu “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, zemes gabala 
lietošanas mērķis noteikts – transporta līdzekļu garāžu 
apbūves zeme.

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 7.augusta  
plkst.10:00.

Izsole notiks 2019.gada 10.augustā plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi). Nodro-
šinājums 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā:
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.

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

IZSOLES

Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” vērsās 
Priekuļu novada pašvaldībāar lūgumu atbalstīt Priekuļu 
novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības mak-
sājumu visu Latvijas politiski represēto personu salido-
juma organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī nodrošināt 
transportu represēto personu nokļūšanai Ikšķilē. Priekuļu 
novadā ir vairāk kā 60 represētās personas.

Priekuļu novada dome 2019.gada 23.maija domes sēdē 
pieņēma lēmumu atbalstīt Biedrības “Latvijas politiski 
represēto apvienība” lūgumu par atbalsta sniegšanu 
Priekuļu novadā dzīvojošo politiski represēto personu 
dalības maksājumam visu Latvijas politiski represēto 
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un 
nodrošināt transportu represēto personu nokļūšanai uz 
salidojumu.

Politiski represēto personu salidojums notiks šī gada 
3.augustā plkst.12:00 Brīvdabas estrādē, Ikšķilē.

Priekuļu novada pašvaldība aicina atsaukties 
politiski represētās personas, kuras vēlas piedalīties 
salidojumā un pieteikties Priekuļu novada valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pa 
tālr. 66954881 līdz 20.jūlijam.

Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikties politiski 
represētās personas dalībai 
Latvijas politiski represēto 

personu salidojumā
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Pieņemts lēmums:
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Dunduri”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 001 0018 sadalot trīs
daļās;
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieka īpa-
šumā bez atlīdzības zemes gabala 1,42 ha platībā 555/1295
domājamo daļu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Rūpnīcas iela 25-2, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā,  izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Rūpnīcas iela 23-14, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, izsoles noteikumus.
• Iznomāt SIA “AB Dārzi” zemes vienību ar nosaukumu 
“Otrupes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā un zemes 
vienību ar nosaukumu “Oppes”, Mārsnēnu pagastā, Prie-
kuļu novadā, lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Atbalstīt Latvijas strēlnieku apvienības izteikto lūgumu 
un palīdzēt ar tehniku piemiņas vietas izveidē.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Rūpnīcas 
ielā 9, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 0.30 EUR/ m2

bez PVN;
• Reģistrēt 2 personas pašvaldības Palīdzības reģistrā;
• Atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas 
sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 006 
0164. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 4260 006 0164,  nosacīto cenu  un slēgt 
pirkuma līgumu.
• Atzīt 1 personu par tiesīgu reģistrēties Priekuļu novada 
pašvaldības Palīdzības reģistrā, lai saņemtu pašvaldībai 
piederošo vai tās nomātu dzīvojamo telpu izīrēšanas pa-
līdzību.
• Ar 2019.gada 1.jūniju  slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu  
ar  personu  par divistabu dzīvokļa, izīrēšanu uz vienu gadu 
ar tiesībām līguma termiņu pagarināt.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 24.maija 
lēmumu (prot.Nr.6, 14.p.) “Par zemes ierīcības projektu  
nekustamajam īpašumam”, par spēku zaudējušu; Piekrist 
nekustamā īpašuma sadalīšanai divos atsevišķos nekust-
amajos īpašumos; Atdalīt no nekustamā īpašuma neap-
būvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 006 
0102;
• Piekrist nekustamā sadalīšanai divos atsevišķos nekus-
tamajos īpašumos; Atdalīt no nekustamā īpašuma, ar 
kadastra Nr.4260 001 0040, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4260 001 0105;
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam, (kad.Nr.4272 006 0007), paredzot sadalīt to
divos atsevišķos nekustamajos īpašumos – no zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0007 atdalot vienu 
apbūvētu zemes vienību ar divām būvēm uz tās.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 24.janvāra 
lēmumu (prot.Nr.1, 15.p.) “Par zemes ierīcības projektu  
nekustamajam īpašumam”, par spēku zaudējušu. Neiebilst 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam, (kad.
Nr.4272 004 0212), paredzot sadalīt to divos atsevišķos 
nekustamajos īpašumos – no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 004 0212 atdalot vienu, neapbūvētu 
zemes vienību.

• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 006 0204 sadalīšanu divās atsevišķās 
zemes vienībās;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības attīstības pro-
grammas 2015.-2021.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzī-
bas ziņojumu (Nr.3) saskaņā ar 1.pielikumu. Apstiprināt  
aktualizēto Priekuļu novada attīstības programmas 2015.- 
2021. gadam Rīcības un Investīciju plānu (2019.-2021.
gadam).
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu 3 personām 
izīrēšanai uz trīs gadiem ar tiesībām pagarināt īres līguma 
termiņu.
• Slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu 2 personām, par 
dzīvokļa izīrēšanu uz trīs gadiem ar tiesībām līguma 
termiņu pagarināt.
• Atteikt reģistrēt 3 personām Priekuļu novada pašvaldī-
bas dzīvokļu jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā.
• Iznomāt personai zemes vienību ar kadastra apzīmējumu
4294 001 0247 ar nosaukumu “Pagasta zeme”, Veselavas
pagastā, Priekuļu novadā, lauksaimnieciskai izmantošanai.
• Atbrīvot Dzidru Bērtiņu no Priekuļu novada pašvaldības 
Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa pienākumu pil-
dīšanas ar 2019.gada 23.maiju. Iecelt Attīstības nodaļas 
namu pārvaldnieci Ingu Ulmani par Priekuļu novada paš-
valdības Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli.
• Apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu sadzīves    
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, nosakot, 
ka maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos no-
teiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas 
un kas samazina apglabājamo atkritumu apjomu, par  
uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas 
un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu ir 10,04 
EUR apmērā par 1 m3;
♦ Konstatēt, ka pēc lēmuma spēkā stāšanās kopējā maksa 

par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Priekuļu no-
vada administratīvajā teritorijā ir 16,87 EUR par 1 m3

atkritumu (bez PVN) ko veido:
□ Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un 
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko 
veic pirms atkritumu  reģenerācijas un kas samazina 
apglabājamo atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, 
dalītās atkritumu savākšanas, pārkraušanas un šķiro-
šanas infrastruktūras objektu uzturēšanu atbilstoši 
līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība un atkritumu ap-
saimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības 
pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu 
radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā 
– 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

□ Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3.

♦ Atzīt par spēku zaudējušu Priekuļu novada domes 2017.
gada 28.decembra (prot. Nr.14) lēmumu Nr.31 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstipri-
nāšanu”;

• Ar 2019.gada 1.jūniju noteikt automašīnas GAZ 53 ar 
valsts Nr. BU7572 1 km izmaksas Priekuļu novadā, bez 
pievienotās vērtības nodokļa – EUR 0.45.

• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam (kad.Nr.4294 001 0021), paredzot no zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0022 atdalīt  
neapbūvētu zemes vienības daļu un izveidot jaunu nekus-
tamo īpašumu.
• Izdarīt Priekuļu novada 2009.gada 27.augusta Saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Priekuļu novada kapsētu uzturēšanas  
noteikumi” grozījumus un svītrot noteikumu 6.7. un 6.8. 
punktu.
• Atbalstīt biedrības “Latvijas politiski represēto apvienība” 
lūgumu par atbalsta sniegšanu Priekuļu novadā dzīvojošo 
politiski represēto personu dalības maksājumam 70.00   
euro apmērā no Priekuļu novada pašvaldības 2019.budžeta  
neparedzētiem gadījumiem, visu Latvijas politiski represēto 
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai; 
Nodrošināt transportu represēto personu  nokļūšanai uz 
salidojumu Ikšķilē, pēc vietējās Politiski represēto nodaļas 
vajadzības;
• Atcelt maksu par kapavietu Priekuļu novada kapsētās;
• Veikt precizējumus 2019.gada 28.marta Priekuļu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2019 “Par pabalstu 
aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”:
• Veikt precizējumus 2019.gada 28.marta Priekuļu novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 5/2019 “Par brīvpusdienu
piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm”:
• Ar 2019.gada 1.jūliju Priekuļu novada Sociālā dienesta 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļā un  
Ģimenes  atbalsta  nodaļā  izslēgt  amata vienības  “Vecākais  
sociālais darbinieks” un izdarīt grozījumus Priekuļu no-
vada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Ar 2019.gada 1. jūliju Priekuļu novada pašvaldībā izslēgt 
4 amata vienības un izdarīt nepieciešamos grozījumus 
Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā, 
kā arī struktūrvienību nolikumu pielikumos:
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības un iestāžu amata 
katalogus.
• Ar 2019.gada 1.augustu likvidēt Priekuļu novada Liepas  
bāriņtiesu un Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesu.
• Ar 2019.gada 1.augustu izveidot Priekuļu novada bāriņ-
tiesu. Apstiprināt Priekuļu novada bāriņtiesas nolikumu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu  
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 4, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu  
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Norkalnos”, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Eduarda Veidenbauma ielā 6, atsavināšanu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
atkārtotas izsoles noteikumus, samazinot nosacīto sākuma 
cenu par 20%. Noteikt izsoles nosacīto sākuma cena –
5600,00 (pieci tūkstoši seši simti euro un 00 centi).
• Apstiprināt 2019.gada 15.maijā notikušās nomas tiesību 
izsoles rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada, Veselavas 
pagastā “Veselavas pagasta padomes zeme” iznomāšanu 
ar tās nosolīto nomas maksu EUR 410,00 gadā bez PVN.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /23.05.2019./

Pieņemts lēmums:
• Piekrist dabas gāzes pārsūknēšanas punkta izveidei uz 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0367, Dzeņupītes ielā 1, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, Cēsu GRS 
ekspluatācijas aizsargjoslā;
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bokalderi”, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4260 006 0063.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecpeņģi 2”, Mārsnēnu  
pagastā, Priekuļu novadā, ar kadastra numuru 4264 003 
0136, neapbūvētu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 
4264 003 0137.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Mārkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu
novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 4294 001 0018 sadalīšanu divās atsevišķās zemes 
vienībās.

• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam “Bērzkalni”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot sadalīt to četros atsevišķos nekustamajos 
īpašumos;
• Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Kalna Gāles”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
paredzot no tā atdalīt vienu neapbūvētu zemes vienību, un 
izveidot vienu jaunu nekustamo īpašumu;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu Eduarda Veidenbauma iela Nr.8, Liepa, Liepas pa-
gasts, Priekuļu novads;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Gāršas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības;
• Slēgt neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līgumu par  
nedzīvojamo telpu ar kopējo platību 10,32 m2, (nodarbību
telpa Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē) iznomā-
šanu uz iepriekš noslēgtā nomas līguma nosacījumiem.

• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpa-
šumu “Liepas pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma 
zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kas sastāv no divām zemes vienībām – zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0091 un zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0124;
• Nodot atsavināšanai dzīvokļa īpašumu Nr. 78, kas atrodas 
Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Maija ielā 3.
• Iznomāt lauksaimnieciskai izmantošanai zemes vienību    
ar kadastra apzīmējumu 4272 005 0173 ar nosaukumu 
“Ābeļdārzs”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
• Iznomāt zemes īpašuma “Vecroči”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4260 002 0040, daļu zemes 0,62 ha platībā ēku, būvju 
uzturēšanai.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpa-
šuma – Pāvila Rozīša iela 4-36, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /20.06.2019./

Turpinājums 3.lpp
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Turpinājums no 2 .lpp
• Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 
005 0037 divos zemes gabalos 6,46 ha platībā un 1,1 ha 
platībā.
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Cēsu prospekts
17”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, dzī-
vokļa Nr.2 īpašnieces īpašumā bez atlīdzības zemes gabala
0,1559 ha platībā 325/1390 domājamo daļu (zemes īpašuma 
kadastra Nr. 4272 007 0514).
• Ievēlēt Agitu Daļecku Priekuļu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem; ievēlēt Lindu 
Petroviču, Priekuļu novada bāriņtiesas priekšsēdētājas 
vietnieces amatā uz pieciem gadiem. Ievēlēt Inesi Iesmiņu, 
Initu Andersoni, Zigfrīdu Bitaini, Initu Jansoni Priekuļu 
novada bāriņtiesas locekļu amatā uz pieciem gadiem.
• Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vanagkalns”, Priekuļu  
pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0387;
• Būvēm – dzīvojamai mājai un saimniecības ēkai uz zemes 
vienības ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0346, piešķirt 
adresi “Jaunlazdas”, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 
LV-4126;
• Precizēt Priekuļu novada domes 2019.gada 23.maija 
lēmuma (prot.Nr.5, 18.p.) Nr.176 konstatējošās daļas 
2.punktu sekojošā redakcijā: “2. Priekuļu novada dome 
2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu “Par zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam “Lejasciems”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā” (prot.Nr.6, p.16.), saskaņā ar 
kuru paredzēts sadalīt īpašumā ietilpstošo zemes vienību 
ar kadastra apzīmējumu 4272 006 0204 divās zemes 
vienībās”.
• Slēgt nomas līgumu ar personu par neapdzīvojamo telpu  
(1.stāvs, telpa Nr.4), Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas 
pagasts, Priekuļu novads, LV-4128, iznomāšanu.
• Iznomāt SIA “Zanderi”, nekustamā īpašuma “Grantnieki”,
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4294 001 0220 lauksaimnieciskai 
izmantošanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz nekus-
tamajā īpašumā “Ainavas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, ietilpstošās zemes vienības ar kadastra  apzīmē-
jumu  4272  008  0067  sadalīšanu  divās  atsevišķās  zemes 
vienībās.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam Alejas ielā 6, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, paredzot sadalīt zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 4272 002 0052 sadalot divās zemes 
vienībās;
• Apstiprināt 2019.gada 5.jūnija notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepa pagastā, 
Liepā, Rūpnīcas ielā 23-51, atsavināšanu nosolīto cenu 
EUR 4350,00.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada pub-
lisko pārskatu.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Pāvila Rozīša iela 6-37, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, at-
kārtotas izsoles noteikumus, samazinot nosacīto sākuma 
cenu par 50%.
• Iznomāt zemes īpašuma “Indrāni”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
4294 001 0390, zemi ēku, būvju uzturēšanai.
• Apstiprināt zemes ierīcības projektu, kas paredz ne-
kustamajā īpašumā Dzeņupītes ielā 1, Priekuļos Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, ietilpstošās zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 4272 007 0367 sadalīšanu trīs 
atsevišķās zemes vienībās;
• Iznomāt SIA “EKO LAUKI”, zemes īpašuma “Vecroči”,  
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienības kadastra 
apzīmējums 4260 002 0040, daļu zemes lauksaimnieciskai
izmantošanai.
• Piešķirt personai finansiālu atbalstu dēla dalībai Latvijas
Jauniešu pūtēju orķestra projektā no Priekuļu novada  
budžeta līdzekļiem, pārskaitot to Biedrība Latvijas Jauniešu
pūtēju orķestris kontā;
• Likvidēt Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē vienu 
skolotāja amata vienību (profesijas kods 234201); Priekuļu 
novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” izveidot
jaunu viena Speciālās izglītības skolotāja amata vienību;
• Ar 2019.gada 1.septembri Priekuļu novada pašvaldībā  
izslēgt 1 amata vienību (Veļas pārzinis PII “Mežmaliņa”) 
un izdarīt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības amatu 
klasifikācijas katalogā; Ar 2019.gada 1.septembri Priekuļu 
novada pašvaldībā iekļaut 1 amata vienību (Psihologs 
PII “Mežmaliņa”) un izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
pašvaldības amatu klasifikācijas katalogā:
• Piešķirt biedrībai “Iespēju Jāņmuiža” finansējumu pa-
sākuma “Strītbola turnīrs Jāņmuiža 2019.” rīkošanai no 
Priekuļu novada sporta budžeta līdzekļiem pārskaitot to 
biedrības “Iespēju Jāņmuiža” kontā.
• Piešķirt biedrībai “Futbola klubs “Priekuļi”” līdzfinan-
sējumu transporta izdevumiem, līdzekļus paredzot no 
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
• Ar 2019.gada 1.jūliju noteikt apkures sistēmas tehniskā   
ūdens 1 m3 izcenojumu Priekuļu novada Priekuļu pagastā,  
bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR 1.65.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības 2018. gada 
pārskatu ar šādiem rādītājiem:

□ Bilances kopsumma 31.12.2018.        EUR 23 501 278
□ Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR 682 609

• Grozīt 2019. gadam apstiprināto budžetu Komunālā 
dienesta Siltumapgādes daļai:

□ Samazinot finansējumu EUR 11688 kārtējam remontam
katlu mājā apkures katlu remontam;

□ Palielinot finansējumu par EUR 11688 saimnieciskie 
pamatlīdzekļi – šķeldas bīdītāja iegādei.

• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļu īpašumiem daudzdzīvokļu mājā 
Raiņa ielā 7, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
0.39 EUR/ m2 bez PVN, t. sk. īres maksas peļņas daļa 0.04 
EUR apmērā  par 1m2;
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Pāvila Rozīša 
ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā nosakot īres 
maksu 0.47 EUR par 1m2 apsaimniekojamās platības, t. sk. 
īres maksas peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Rūpnīcas 
ielā 25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nosakot 
īres maksu 0.33 EUR par 1m2  platības t. sk. īres maksas 
peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai 
piederošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā  
Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
nosakot īres maksu 0.34 par 1m2 platības, t. sk. īres maksas 
peļņas daļa 0.05 EUR apmērā  par 1m2.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Dārza ielā 8,
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 0.2534 
EUR/ m2 bez PVN, apmērā par 1m2 kopējās platības, t. sk.
īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR apmērā par 1m2, bet 
laika periodā no 1.maija līdz 30. septembrim apsaimnie-
košanas maksa ir 0.44 EUR/m2 bez PVN par 1 m2 dzīvokļa 
kopējās platības, t. sk. īres maksas peļņas daļa 0.04 EUR 
apmērā par 1m2.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās māju:

□ Rūpnīcas ielā 25, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
□ Rūpnīcas ielā 23, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
□ Raiņa ielā 7, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
□ Pāvila Rozīša ielā 7, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, pārvaldīšanas tiesības SIA “CDzP”, saskaņā 
ar Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likuma nosacījumiem;

• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 8, Priekuļos,  
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesību 
nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Priekuļu Dārza 8”, 
saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 25. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2019. gadam” (protokols Nr.4, p.26.) šādus gro-
zījumus un Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.1. un 2.2.
 punktu jaunā redakcijā (1.pielikums).

□ “kārtējā gada ieņēmumi – 9 743 655 euro;
□ “kārtējā gada izdevumi – 11 148 019 euro.

• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes priekš-
sēdētāju Elīnu Stapuloni no 2019.gada 11.jūlija līdz 2019.
gada 14.jūlijam ieskaitot uz Kobuleti pašvaldību, Gruzijā 
sadarbības tikšanās pasākumā.

Tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums ar nosaukumu Pāvila Rozīša iela 4 - 
36, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000830, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā mājā 
uz pašvaldībai piederošas zemes, otrajā stāvā un sastāv no 
divām dzīvojamām telpām, virtuves, sanmezgla ar vannas 
istabu un tualeti un gaiteni.

Dzīvokļa platības lielums ir 46,5 m2. Kopīpašuma  
domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 
42600030221001) – 465/40354. Kopīpašuma domājamā 
daļa no zemes (kadastra apzīmējums 42600030221) – 
465/40354.

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 7.augusta  plkst.9:30.

Izsole notiks 2019.gada 7.augustā plkst.10.00, Cēsu  
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
6000,00 EUR (seši tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 600,00 EUR (seši simti euro un 00 
centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu 
kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808,
kods UNLALV2Xvai kasē.

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

*****
Tiek pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais  

nekustamais īpašums ar nosaukumu “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, zemes gabala 
lietošanas mērķis noteikts – transporta līdzekļu garāžu 
apbūves zeme.

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 7.augusta  
plkst.10:00.

Izsole notiks 2019.gada 10.augustā plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro un 00 centi). Nodro-
šinājums 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā:
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.

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

IZSOLES

Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” vērsās 
Priekuļu novada pašvaldībāar lūgumu atbalstīt Priekuļu 
novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalības mak-
sājumu visu Latvijas politiski represēto personu salido-
juma organizēšanas izdevumu segšanai, kā arī nodrošināt 
transportu represēto personu nokļūšanai Ikšķilē. Priekuļu 
novadā ir vairāk kā 60 represētās personas.

Priekuļu novada dome 2019.gada 23.maija domes sēdē 
pieņēma lēmumu atbalstīt Biedrības “Latvijas politiski 
represēto apvienība” lūgumu par atbalsta sniegšanu 
Priekuļu novadā dzīvojošo politiski represēto personu 
dalības maksājumam visu Latvijas politiski represēto 
personu salidojuma organizēšanas izdevumu segšanai un 
nodrošināt transportu represēto personu nokļūšanai uz 
salidojumu.

Politiski represēto personu salidojums notiks šī gada 
3.augustā plkst.12:00 Brīvdabas estrādē, Ikšķilē.

Priekuļu novada pašvaldība aicina atsaukties 
politiski represētās personas, kuras vēlas piedalīties 
salidojumā un pieteikties Priekuļu novada valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pa 
tālr. 66954881 līdz 20.jūlijam.

Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicinām pieteikties politiski 
represētās personas dalībai 
Latvijas politiski represēto 

personu salidojumā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 28.martā                                                                                              Nr.5/2019

APSTIPRINĀTS ar Priekuļu novada domes 
2019. gada 28.marta sēdē (protokols. Nr.3, 40.p)

PRECIZĒTI Priekuļu novada domes 
2019.gada 23.maija sēdē (protokols Nr. 5. 40.p.)

“Par brīvpusdienu piešķiršanu 
daudzbērnu ģimenēm”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka brīvpusdienu daudzbērnu ģimeņu 

bērniem pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas, ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

2. Brīvpusdienas piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.
3. Lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu pieņem Priekuļu novada Sociālais Dienests 

(turpmāk – Dienests).
4. Noteikumi ir attiecināmi uz daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst sekojošiem kritērijiem:

4.1. ģimenes (personas vai laulāto) aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 
ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni un tai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Par bērnu šo noteikumu izpratnē uzskatāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību klātienes mācību formā;

4.2. vismaz viena vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa (turpmāk – pieprasītājs) un vismaz
trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā.

4.3. ģimenei izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība – “3+ Ģimenes karte”.
5. Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes 

vai mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
6. Brīvpusdienas var piešķirt arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns bez pārtraukuma 

turpina mācības vispārizglītojošās mācību iestādēs klātienes apmācību programmās, 
bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

II. Brīvpusdienu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
7. Brīvpusdienu saņemšanai, pieprasītājs pieteikumu var iesniegt elektroniski, aizpildot 

iesniegumu (Iesnieguma veidlapa pielikumā) par pabalsta piešķiršanu un parakstot to 
ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu: socialais.
dienests@priekulunovads.lv vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”
portālā www.latvija.lv, vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, personīgi to 
iesniedzot Dienestā.
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.198)

8. Pieprasītājs iesniegumam pievieno Latvijas Goda ģimenes apliecības – “3+ Ģimenes 
karte” kopiju. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā papildus informāciju lēmuma pie-
ņemšanai par brīvpusdienu piešķiršanu Dienests iegūst no bāriņtiesas.

9. Brīvpusdienas bērnam tiek piešķirtas no nākamās mācību dienas pēc tam, kad Dienests
pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, un tiek piemērota līdz kārtējā mācību 
gada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums un visi 
nepieciešamie dokumenti brīvpusdienu saņemšanai jāiesniedz atkārtoti.

10. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas 
nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei 
saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības iestādes 
iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu maksas izcenojamiem attiecīgajā
mācību gadā, bet nepārsniedzot ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams 
izglītojamo saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pusdienu porciju
skaits vai pirmskolas izglītības iestādes faktiskais apmeklējums pārskata periodā.

11. Brīvpusdienas nepiešķir, ja pašvaldībai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo 
ēdināšanai tiek piešķirti valsts budžetā paredzētie līdzekļi vai brīvpusdienas tiek 
nodrošinātas ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem 
Priekuļu novada pašvaldības domes izdotiem saistošiem noteikumiem.

III. Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtība
12. Dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem desmit 

darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti,
kas apliecina tiesības saņemt brīvpusdienas.

13. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas informatīvajā sistēmā un citās datu bāzēs esošo informāciju, izskatot 
iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un paš-
valdību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

14. Ja pārbaudot pieprasītāja iesniegtos dokumentus, konstatēts, ka tie neatbilst šajos 
noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Dienests atsaka brīvpusdienu piešķiršanu, lēmumā 
norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

15. Dienests piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par 
pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
16. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo aktu

apstrīdēšanas komisijā.
17. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.198)

18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma “Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā 
noteikts, ka pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu 
ģimeni, un sniedz tai palīdzību.
Pielietojot praksē esošo materiālās palīdzības  sniegšanas 
sistēmu, ir konstatēts, ka līdz šim nav pietiekami izmantots 
normatīvajos aktos noteiktais regulējums par pašvaldības 
pienākumiem un tiesībām sniegt palīdzību ģimenēm ar 
bērniem, it īpaši daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimene ir viena no sociāli mazaizsargātām 
grupām, jo ģimenei, kurā aug trīs un vairāk bērnu, ir lielāki 
finansiālie izdevumi, lai nodrošinātu bērnu aprūpei, veselībai 
un attīstībai visu nepieciešamo.
Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka brīvpusdienu pieprasīšanas, pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību daudzbērnu ģimenēm.

3. Informācija 
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu.
Novadā uz 2018.gada oktobri bija pavisam 73 daudzbērnu 
ģimenes, kurās ir 225 bērni vecumā no 1-18 gadiem (t.sk. 71 
bērns vecumā no 1-4 gadiem ieskaitot).
Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus 
būs nepieciešami EUR 10000.00, kas ir ieplānoti pašvaldības
budžetā 2019.gadam.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmēj-
darbības vidi.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu pie-
mērošanā ir Priekuļu novada Sociālais dienests.
Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās 
darbības privātpersonai pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar 
privātpersonām

Noteikumu izstrādes gaitā ir saņemti daudzbērnu ģimeņu 
iesniegumi par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem, kā arī uz-
klausīta daudzbērnu ģimeņu vēlme pēc pašvaldības palīdzības
brīvpusdienu samaksai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Realizēts projekts “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā”
Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir realizēts projekts “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu 

novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA).
Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgata-

vošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA “Marta saule” izstrādāto 
tehnisko dokumentāciju.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 19582,09 (t.sk. PVN).
Velostatīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta 

birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos 
(pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa 
vietnē.

Teksts un foto: Tūrisma darba organizatore Elīna Tilaka

Jaunais velostatīvs Priekuļos Saules parkā

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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BITrimultTi apmācības Beļģijā
Laika posmā no 2019.gada 22. maijam līdz 2019.

gada 26. maijam Priekuļu jaunatnes lietu speciāliste 
Selga Skrastiņa devās uz starptautiskajām apmācībām 
“Bittrimulti III”, kas norisinājās Beļģijā. Apmācības 
organizēja Beļģijas Nacionālā aģentūra. Tajās piedalījās 
17 valstu pārstāvji – Norvēģijas, Nīderlandes, Vācijas, 
Spānijas, Slovēnijas, Kipras u.c.. Latviju apmācībās pār-
stāvēja divi dalībnieki un tās vadīja divi starptautiski treneri 
no Igaunijas un Spānijas. Apmācības fi nansējas Erasmus+ 
programma, kas sniedz iespēju dažādu jomu pārstāvjiem, 
kas strādā ar jaunatni, gūt starptautisku pieredzi, uzlabot 
valodas lietošanu un iegūt jaunus, starptautiskus kontaktus.
Ikviens speciālists, kas darbojas jaunatnes jomā var pie-
tiekties šādām apmācībām un tikt izvēlēts apmeklēt dalībai
mācībās.

Apmācības noritēja 5 intensīvu dienu garumā, kuru laikā 
tika aplūkotas dažādas metodes darbā ar jaunatni, vadīts 
grupu darbs, internacionāls vakars, apskatīta teorija par 
projektu sagatavošanu, kā arī uzrakstīti projekti jauniešu 
apmaiņām. Darbs noritēja neformālā gaisotnē, izmantojot 
neformālās darba metodes, grupu darbu, dažādas spēles un 
profesionālu literatūru darbā ar jauniešiem. Apmācību lakā 
ieguvu daudzus jaunus kontaktus, jaunas metodes darbā ar 
jauniešiem, kā arī uzlaboju savas angļu valodas prasmes, 

mācības norisinājās angļu valodā. Vienlaikus ieguvu zi-
nāšanas, kā rakstīt jauniešu apmaiņas projektus, kā arī 
uzlaboju savas sociālās un komunikācijas kompetences.

Ikvienam iesaku izmantot iespēju iegūt jaunus pie-
redzi un kontaktus starptautiskās apmācībās, uzlabot savas
zināšanas jaunatnes jomā, kā arī paplašināt redzesloku,
iepazīstot citu tautu kultūru, darba metodes un komuni-
kāciju.

Teksts un foto: Selga Skrastiņa
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste

Starptautiskā projekta “100 soļi” 
noslēguma vizīte Spānijā

Laikā no 10.jūnija līdz 14.jūnijam Priekuļu pirms-
skolas “Mežmaliņa ”skolotājām un vadības pārstāvēm 
(Inesei Iesmiņai, Dacei Lezdiņai, Lienei Pastuhovai, 
Dailai Balodei, Danielai Veipānei, Ilzei Freimanei un 
Kristīnai Bernānei) bija iespēja piedalīties starptautiskā 
projekta “100 soļi” noslēguma sanāksmē Spānijā.

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Erasmus+
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības pro-
jekts Nr.2017-1-EE01-KA219-034888_2 “100 STEPS” 
tika uzsākts 2017.gada septembrī un šī gada jūnijā, 
saulainajā Spānijā, tika organizēta pēdējā sanāksme un 
projekta noslēgums. Projektā piedalījās piecas dalībvalstis
– Spānija, Somija, Igaunija, Horvātija un Latvija. Šie divi
gadi tika aizvadīti aktīvi darbojoties, dažādās aktivitātēs 
tika iesaistīti gan bērni, gan bērnu vecāki, visi iestādes 
pedagogi.  Varam ar  prieku  teikt,  ka šīs aktivitātes pie-
šķīra iestādes ikdienai vairāk smaidu, vairāk entuziasma, 
zinātkāres un vēl daudz pozitīvu lietu, kas ir ļoti svarīgas 
bērniem viņu ikdienā. Ik dienas darbojoties projektā ar 
bērniem dažādās aktivitātēs, lielu ieguvumu saņēma ne 
tikai bērni, bet arī pedagogi un vecāki. Gribam pateikties 
īpaši ikvienam vecākam par iesaistīšanos, palīdzību un 
atbalstu projekta “100 soļi” ietvaros.

Saulainajā Spānijā dalībnieki tika sagaidīti Pedro 
Munoz skolā “Maria Luisa Canas”, “Maria Luisa Canas” 
skolā mācās audzēkņi no 3 līdz 12 gadu vecumam.

Katru dalībvalsti sirsnīgi sveica un sagaidīja ar īpaši 
sagatavotu priekšnesumu – dejām, kas tika veidotas pēdējā 
projekta posma ietvaros. Audzēkņi un pedagogi bija īpaši 
gatavojušies šai vizītei, kas mūs aizkustināja līdz sirds 
dziļumiem, katra dalībvalsts tika sagaidīta ar savas valsts 
karodziņiem, ko bija gatavojuši bērni, ar sveiciena uz-
rakstiem katras valsts valodā, mēs jutāmies īpaši ieraugot 
Spānijā uzrakstu “Laipni Gaidīti”. Bērni bija jau iepriekš 
mācījušies mūsu vārdus, nāca klāt un sarunājās, jautāja 
autogrāfus, apskāva un dāvāja mums savu prieku un 
mīlestību. Katrs savā valodā, bet saprasties ir tik vienkārši, 
tas pierāda tikai to, ka bērni visā pasaulē ir vienādi, 
smaidīgi, aktīvi, izzināt griboši.

Koordinatoru tikšanās reizēs tika izvērtēta pēdējā pro-
jekta “100 soļi dejā” posma darbība un projekts kopumā. 
Tikmēr skolotājiem bija iespēja iepazīt skolu, runāt ar 
darbiniekiem un audzēkņiem, piedalities nodarbībās. 
Skolotājas no “Mežmaliņas” vēroja sporta nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem un piedalījās deju mēģinā-
jumos vecākiem bērniem. Pievienojāmies bērniem dejā, 
kas viņos izraisīja īpašu prieku, tā ir valoda bez vārdiem, 
ar smaidu un ķermeņa valodu viens otram var pateikt tik 
daudz. “Mežmaliņas” skolotājām deja patīk, tāpēc arī mēs 
nekautrējāmies un parādījām savas dejas no mūsu šī gada 
aerobikas festivāla repertuāra. Bērni uzreiz iesaistījās 
un nāca dejot līdzi, kas mūsos raisīja prieku, jo tādējādi 
mēs apmainījāmies ar savām pieredzēm dejā, saskatījām 
kopīgo un atšķirīgo mūsu tautās, bet mūs vieno pozitīvais, 
smaids, smiekli un atraktivitāte.

Apmeklējām arī Pedro Munoz pilsētas bērnudārzu, 
kurā audzēkņus uzņem no 1 mēneša vecuma, šīs mazbērnu 

grupas ir nelielas līdz 7 bērniem. Šeit viesojoties dalīb-
niekiem bija arī iespēja ieskatīties Spānijās kultūras 
mantojumā – dejas un dziesmas, ko demonstrēja vietējā 
folkloras grupa. Šeit varēja vērot mūsu valstu atšķirīgos 
temperamentus dejās un dziesmās, spāņu karstasinīgumu, 
dejojot ar kastaņetēm, citādos ritmus.

Vizītes noslēgumā dalībnieki apmeklēja izglītības, 
kultūras un sporta ministriju Castilla La-Mancha  reģionā.  
Šeit tika sniegta izglītojoša prezentācija par šim reģionam  
raksturīgāko izglitības jomā un piedāvāts ieskats citos 
Erasmus+ projektos.

Šī projekta un šīs vizītes laikā mēs viennozīmīgi tikai
ieguvām. Jaunas zināšanas, savādāku pieeju mācību pro-
cesam, kuru mēs noteikti paturēsim mūsu ikdienas dzīvē,
lai tā būtu vēl krāsaināka un interesantāka bērniem. 
Ieguvām milzīgu atsaucību no vecākiem, ieinteresētību 
no viņu puses un vēlmi līdzdarboties ar īpašu entuziasmu. 
No citām dalībvalstīm saņēmām jaunas idejas un zināšanas 
par pirmsskolas izglītības mācību procesu, citu tautu 
kultūru, sapratām atšķirīgo, ieviesām vajadzīgo un intere-
santo, kā arī ieguvām jaunus draugus, ar kuriem vēlētos 
tikties vēl kādā projektā, dzīvē, jo smaids vairo smaidu 
un šajos cilvēkos tas netrūkst. Mēs vēlamies paturēt savās 
sirdīs tikai pozitīvo, smaidus, prieku, sirds siltumu, tad arī 
mūsu bērni augs tādi paši – smaidīgi, priecīgi un laimīgi!

Foto: no projekta“100 Steps”arhīva 
PII “Mežmaliņa” skolotājas 

Daniela Veipāne un Liene Pastuhova

BITrimultTi apmācības Beļģijā

Projekta “100 Steps” dalībnieki 
Castillala Mancha izglītības pārvaldē

Kapu svētki 
Priekuļu novada 

kapsētās:
•  Priekuļu kapos jau 7.jūlijā plkst. 12:00
•  Liepas kapos 28.jūlijā plkst. 15:00
•  Mārsnēnu kapos 28.jūlijā plkst. 14:00
•  Veselavas kapos 3.augustā plkst. 13:00
•  Jaunraunas kapos 10.augustā plkst.15:00

Projekts “KOPA” 
meklē KOPIENU* 

LĪDERUS 
Priekuļu novadā

Projekts “KOPA” meklē esošos un topošos kopienu 
līderus Priekuļu novadā. Kopiena ir cilvēku grupa, kurus 
vieno piederība konkrētai ģeogrāfi skai apkaimei (apkaimei,
ciemam, pagastam, novadam u.c.).

Ja Tev ir:
•  vēlme un motivācija uzlabot dzīvi savā kopienā,
• gatavība iesaistītes un iesaistīt citus trīs darbnīcās 

Tavā kopienā,
• vēlme dalīties pieredzē ar citām kopienām un 

organizācijām,

tad projekts “KOPA” meklē tieši Tevi!  

Mēs piedāvājam:
• atbalstu trīskopienu darbnīcu organizēšanai Tavā 

kopienā,
• ekspertu atbalstu konkrētu problēmu atrisināšanai 

Tavā kopienā,
•  apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus.

Gaidīsim Tavu pieteikumu elektroniskajā anketā līdz 
21.07.2019. https://ej.uz/pieteikumsKOPA

Projekta “KOPA” mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti 
savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, snie-
dzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas 
partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”,
biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP 
biedrība “Ziedzeme”.

Papildus informācija:
Baiba Roze

Tālrunis: 26267601, 
E-pasts: cesis@partneriba.lv

Pedro Munoz skolas 2.klases skolēni ar skolotāju, 
kas sagaidīja mūs ģērbušies Latvijas karoga krāsās
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 28.martā                                                                                              Nr.5/2019

APSTIPRINĀTS ar Priekuļu novada domes 
2019. gada 28.marta sēdē (protokols. Nr.3, 40.p)

PRECIZĒTI Priekuļu novada domes 
2019.gada 23.maija sēdē (protokols Nr. 5. 40.p.)

“Par brīvpusdienu piešķiršanu 
daudzbērnu ģimenēm”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka brīvpusdienu daudzbērnu ģimeņu 

bērniem pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas, ap-
strīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību Priekuļu novada pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība).

2. Brīvpusdienas piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli.
3. Lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu pieņem Priekuļu novada Sociālais Dienests 

(turpmāk – Dienests).
4. Noteikumi ir attiecināmi uz daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst sekojošiem kritērijiem:

4.1. ģimenes (personas vai laulāto) aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē 
ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni un tai nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Par bērnu šo noteikumu izpratnē uzskatāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību klātienes mācību formā;

4.2. vismaz viena vecāka, audžuvecāka vai aizbildņa (turpmāk – pieprasītājs) un vismaz
trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir vienā adresē Priekuļu 
novada administratīvajā teritorijā.

4.3. ģimenei izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecība – “3+ Ģimenes karte”.
5. Brīvpusdienas tiek piešķirtas bērniem, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes 

vai mācās vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
6. Brīvpusdienas var piešķirt arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns bez pārtraukuma 

turpina mācības vispārizglītojošās mācību iestādēs klātienes apmācību programmās, 
bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

II. Brīvpusdienu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība
7. Brīvpusdienu saņemšanai, pieprasītājs pieteikumu var iesniegt elektroniski, aizpildot 

iesniegumu (Iesnieguma veidlapa pielikumā) par pabalsta piešķiršanu un parakstot to 
ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un nosūtot uz e-pastu: socialais.
dienests@priekulunovads.lv vai iesniegt izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”
portālā www.latvija.lv, vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, personīgi to 
iesniedzot Dienestā.
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.198)

8. Pieprasītājs iesniegumam pievieno Latvijas Goda ģimenes apliecības – “3+ Ģimenes 
karte” kopiju. Ārpusģimenes aprūpes gadījumā papildus informāciju lēmuma pie-
ņemšanai par brīvpusdienu piešķiršanu Dienests iegūst no bāriņtiesas.

9. Brīvpusdienas bērnam tiek piešķirtas no nākamās mācību dienas pēc tam, kad Dienests
pieņēmis lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu, un tiek piemērota līdz kārtējā mācību 
gada pēdējai mācību dienai. Sākoties jaunam mācību gadam, iesniegums un visi 
nepieciešamie dokumenti brīvpusdienu saņemšanai jāiesniedz atkārtoti.

10. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas 
nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, vai pirmskolas izglītības iestādei 
saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja vai pirmskolas izglītības iestādes 
iesniegto rēķinu, atbilstoši apstiprinātajiem pusdienu maksas izcenojamiem attiecīgajā
mācību gadā, bet nepārsniedzot ēdināšanai 2.00 euro dienā. Rēķinam pievienojams 
izglītojamo saraksts, kurā norādīts katra izglītojamā faktiski saņemto pusdienu porciju
skaits vai pirmskolas izglītības iestādes faktiskais apmeklējums pārskata periodā.

11. Brīvpusdienas nepiešķir, ja pašvaldībai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izglītojamo 
ēdināšanai tiek piešķirti valsts budžetā paredzētie līdzekļi vai brīvpusdienas tiek 
nodrošinātas ar domes lēmumu noteiktiem pašvaldības budžeta līdzekļiem vai citiem 
Priekuļu novada pašvaldības domes izdotiem saistošiem noteikumiem.

III. Lēmuma pieņemšanas un paziņošanas kārtība
12. Dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pieņem desmit 

darba dienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi nepieciešamie dokumenti,
kas apliecina tiesības saņemt brīvpusdienas.

13. Dienests sniegtās ziņas pārbauda izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas informatīvajā sistēmā un citās datu bāzēs esošo informāciju, izskatot 
iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un paš-
valdību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.

14. Ja pārbaudot pieprasītāja iesniegtos dokumentus, konstatēts, ka tie neatbilst šajos 
noteikumos noteiktajiem kritērijiem, Dienests atsaka brīvpusdienu piešķiršanu, lēmumā 
norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

15. Dienests piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par 
pieņemto lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
16. Dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo aktu

apstrīdēšanas komisijā.
17. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājums
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.198)

18. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma “Par pašvaldībām”
45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības
pamatojums

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.panta pirmajā daļā 
noteikts, ka pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu 
ģimeni, un sniedz tai palīdzību.
Pielietojot praksē esošo materiālās palīdzības  sniegšanas 
sistēmu, ir konstatēts, ka līdz šim nav pietiekami izmantots 
normatīvajos aktos noteiktais regulējums par pašvaldības 
pienākumiem un tiesībām sniegt palīdzību ģimenēm ar 
bērniem, it īpaši daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimene ir viena no sociāli mazaizsargātām 
grupām, jo ģimenei, kurā aug trīs un vairāk bērnu, ir lielāki 
finansiālie izdevumi, lai nodrošinātu bērnu aprūpei, veselībai 
un attīstībai visu nepieciešamo.
Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka brīvpusdienu pieprasīšanas, pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību daudzbērnu ģimenēm.

3. Informācija 
par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu.
Novadā uz 2018.gada oktobri bija pavisam 73 daudzbērnu 
ģimenes, kurās ir 225 bērni vecumā no 1-18 gadiem (t.sk. 71 
bērns vecumā no 1-4 gadiem ieskaitot).
Saistošo noteikumu realizācijai pašvaldības budžetā papildus 
būs nepieciešami EUR 10000.00, kas ir ieplānoti pašvaldības
budžetā 2019.gadam.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmēj-
darbības vidi.

5.Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu pie-
mērošanā ir Priekuļu novada Sociālais dienests.
Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās 
darbības privātpersonai pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar 
privātpersonām

Noteikumu izstrādes gaitā ir saņemti daudzbērnu ģimeņu 
iesniegumi par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem, kā arī uz-
klausīta daudzbērnu ģimeņu vēlme pēc pašvaldības palīdzības
brīvpusdienu samaksai pirmsskolas izglītības iestādēs.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Realizēts projekts “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā”
Ar “Cēsu rajona lauku partnerība” atbalstu ir realizēts projekts “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu 

novadā” Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001 (ELFLA).
Pēc veiktā iepirkuma, decembrī tika noslēgts līgums ar SIA “WARSS+” par velostatīvu izgata-

vošanu un uzstādīšanu Priekuļu novada teritorijā, saskaņā ar Arhitektu SIA “Marta saule” izstrādāto 
tehnisko dokumentāciju.

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas sastāda EUR 19582,09 (t.sk. PVN).
Velostatīvi uzstādīti Priekuļos (Saules parkā, pie Kultūras nama, Sabiedriskā centra un Sporta 

birzītē), Liepā (pie Lielās Ellītes, Kultūras nama, Veidenbauma muzeja, Bibliotēkas), Mārsnēnos 
(pie Tautas nama), Veselavā (pie Veselavas muižas).

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa 
vietnē.

Teksts un foto: Tūrisma darba organizatore Elīna Tilaka

Jaunais velostatīvs Priekuļos Saules parkā

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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BITrimultTi apmācības Beļģijā
Laika posmā no 2019.gada 22. maijam līdz 2019.

gada 26. maijam Priekuļu jaunatnes lietu speciāliste 
Selga Skrastiņa devās uz starptautiskajām apmācībām 
“Bittrimulti III”, kas norisinājās Beļģijā. Apmācības 
organizēja Beļģijas Nacionālā aģentūra. Tajās piedalījās 
17 valstu pārstāvji – Norvēģijas, Nīderlandes, Vācijas, 
Spānijas, Slovēnijas, Kipras u.c.. Latviju apmācībās pār-
stāvēja divi dalībnieki un tās vadīja divi starptautiski treneri 
no Igaunijas un Spānijas. Apmācības fi nansējas Erasmus+ 
programma, kas sniedz iespēju dažādu jomu pārstāvjiem, 
kas strādā ar jaunatni, gūt starptautisku pieredzi, uzlabot 
valodas lietošanu un iegūt jaunus, starptautiskus kontaktus.
Ikviens speciālists, kas darbojas jaunatnes jomā var pie-
tiekties šādām apmācībām un tikt izvēlēts apmeklēt dalībai
mācībās.

Apmācības noritēja 5 intensīvu dienu garumā, kuru laikā 
tika aplūkotas dažādas metodes darbā ar jaunatni, vadīts 
grupu darbs, internacionāls vakars, apskatīta teorija par 
projektu sagatavošanu, kā arī uzrakstīti projekti jauniešu 
apmaiņām. Darbs noritēja neformālā gaisotnē, izmantojot 
neformālās darba metodes, grupu darbu, dažādas spēles un 
profesionālu literatūru darbā ar jauniešiem. Apmācību lakā 
ieguvu daudzus jaunus kontaktus, jaunas metodes darbā ar 
jauniešiem, kā arī uzlaboju savas angļu valodas prasmes, 

mācības norisinājās angļu valodā. Vienlaikus ieguvu zi-
nāšanas, kā rakstīt jauniešu apmaiņas projektus, kā arī 
uzlaboju savas sociālās un komunikācijas kompetences.

Ikvienam iesaku izmantot iespēju iegūt jaunus pie-
redzi un kontaktus starptautiskās apmācībās, uzlabot savas
zināšanas jaunatnes jomā, kā arī paplašināt redzesloku,
iepazīstot citu tautu kultūru, darba metodes un komuni-
kāciju.

Teksts un foto: Selga Skrastiņa
Priekuļu novada jaunatnes lietu speciāliste

Starptautiskā projekta “100 soļi” 
noslēguma vizīte Spānijā

Laikā no 10.jūnija līdz 14.jūnijam Priekuļu pirms-
skolas “Mežmaliņa ”skolotājām un vadības pārstāvēm 
(Inesei Iesmiņai, Dacei Lezdiņai, Lienei Pastuhovai, 
Dailai Balodei, Danielai Veipānei, Ilzei Freimanei un 
Kristīnai Bernānei) bija iespēja piedalīties starptautiskā 
projekta “100 soļi” noslēguma sanāksmē Spānijā.

Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Erasmus+
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības pro-
jekts Nr.2017-1-EE01-KA219-034888_2 “100 STEPS” 
tika uzsākts 2017.gada septembrī un šī gada jūnijā, 
saulainajā Spānijā, tika organizēta pēdējā sanāksme un 
projekta noslēgums. Projektā piedalījās piecas dalībvalstis
– Spānija, Somija, Igaunija, Horvātija un Latvija. Šie divi
gadi tika aizvadīti aktīvi darbojoties, dažādās aktivitātēs 
tika iesaistīti gan bērni, gan bērnu vecāki, visi iestādes 
pedagogi.  Varam ar  prieku  teikt,  ka šīs aktivitātes pie-
šķīra iestādes ikdienai vairāk smaidu, vairāk entuziasma, 
zinātkāres un vēl daudz pozitīvu lietu, kas ir ļoti svarīgas 
bērniem viņu ikdienā. Ik dienas darbojoties projektā ar 
bērniem dažādās aktivitātēs, lielu ieguvumu saņēma ne 
tikai bērni, bet arī pedagogi un vecāki. Gribam pateikties 
īpaši ikvienam vecākam par iesaistīšanos, palīdzību un 
atbalstu projekta “100 soļi” ietvaros.

Saulainajā Spānijā dalībnieki tika sagaidīti Pedro 
Munoz skolā “Maria Luisa Canas”, “Maria Luisa Canas” 
skolā mācās audzēkņi no 3 līdz 12 gadu vecumam.

Katru dalībvalsti sirsnīgi sveica un sagaidīja ar īpaši 
sagatavotu priekšnesumu – dejām, kas tika veidotas pēdējā 
projekta posma ietvaros. Audzēkņi un pedagogi bija īpaši 
gatavojušies šai vizītei, kas mūs aizkustināja līdz sirds 
dziļumiem, katra dalībvalsts tika sagaidīta ar savas valsts 
karodziņiem, ko bija gatavojuši bērni, ar sveiciena uz-
rakstiem katras valsts valodā, mēs jutāmies īpaši ieraugot 
Spānijā uzrakstu “Laipni Gaidīti”. Bērni bija jau iepriekš 
mācījušies mūsu vārdus, nāca klāt un sarunājās, jautāja 
autogrāfus, apskāva un dāvāja mums savu prieku un 
mīlestību. Katrs savā valodā, bet saprasties ir tik vienkārši, 
tas pierāda tikai to, ka bērni visā pasaulē ir vienādi, 
smaidīgi, aktīvi, izzināt griboši.

Koordinatoru tikšanās reizēs tika izvērtēta pēdējā pro-
jekta “100 soļi dejā” posma darbība un projekts kopumā. 
Tikmēr skolotājiem bija iespēja iepazīt skolu, runāt ar 
darbiniekiem un audzēkņiem, piedalities nodarbībās. 
Skolotājas no “Mežmaliņas” vēroja sporta nodarbības 
pirmsskolas vecuma bērniem un piedalījās deju mēģinā-
jumos vecākiem bērniem. Pievienojāmies bērniem dejā, 
kas viņos izraisīja īpašu prieku, tā ir valoda bez vārdiem, 
ar smaidu un ķermeņa valodu viens otram var pateikt tik 
daudz. “Mežmaliņas” skolotājām deja patīk, tāpēc arī mēs 
nekautrējāmies un parādījām savas dejas no mūsu šī gada 
aerobikas festivāla repertuāra. Bērni uzreiz iesaistījās 
un nāca dejot līdzi, kas mūsos raisīja prieku, jo tādējādi 
mēs apmainījāmies ar savām pieredzēm dejā, saskatījām 
kopīgo un atšķirīgo mūsu tautās, bet mūs vieno pozitīvais, 
smaids, smiekli un atraktivitāte.

Apmeklējām arī Pedro Munoz pilsētas bērnudārzu, 
kurā audzēkņus uzņem no 1 mēneša vecuma, šīs mazbērnu 

grupas ir nelielas līdz 7 bērniem. Šeit viesojoties dalīb-
niekiem bija arī iespēja ieskatīties Spānijās kultūras 
mantojumā – dejas un dziesmas, ko demonstrēja vietējā 
folkloras grupa. Šeit varēja vērot mūsu valstu atšķirīgos 
temperamentus dejās un dziesmās, spāņu karstasinīgumu, 
dejojot ar kastaņetēm, citādos ritmus.

Vizītes noslēgumā dalībnieki apmeklēja izglītības, 
kultūras un sporta ministriju Castilla La-Mancha  reģionā.  
Šeit tika sniegta izglītojoša prezentācija par šim reģionam  
raksturīgāko izglitības jomā un piedāvāts ieskats citos 
Erasmus+ projektos.

Šī projekta un šīs vizītes laikā mēs viennozīmīgi tikai
ieguvām. Jaunas zināšanas, savādāku pieeju mācību pro-
cesam, kuru mēs noteikti paturēsim mūsu ikdienas dzīvē,
lai tā būtu vēl krāsaināka un interesantāka bērniem. 
Ieguvām milzīgu atsaucību no vecākiem, ieinteresētību 
no viņu puses un vēlmi līdzdarboties ar īpašu entuziasmu. 
No citām dalībvalstīm saņēmām jaunas idejas un zināšanas 
par pirmsskolas izglītības mācību procesu, citu tautu 
kultūru, sapratām atšķirīgo, ieviesām vajadzīgo un intere-
santo, kā arī ieguvām jaunus draugus, ar kuriem vēlētos 
tikties vēl kādā projektā, dzīvē, jo smaids vairo smaidu 
un šajos cilvēkos tas netrūkst. Mēs vēlamies paturēt savās 
sirdīs tikai pozitīvo, smaidus, prieku, sirds siltumu, tad arī 
mūsu bērni augs tādi paši – smaidīgi, priecīgi un laimīgi!

Foto: no projekta“100 Steps”arhīva 
PII “Mežmaliņa” skolotājas 

Daniela Veipāne un Liene Pastuhova

BITrimultTi apmācības Beļģijā

Projekta “100 Steps” dalībnieki 
Castillala Mancha izglītības pārvaldē

Kapu svētki 
Priekuļu novada 

kapsētās:
•  Priekuļu kapos jau 7.jūlijā plkst. 12:00
•  Liepas kapos 28.jūlijā plkst. 15:00
•  Mārsnēnu kapos 28.jūlijā plkst. 14:00
•  Veselavas kapos 3.augustā plkst. 13:00
•  Jaunraunas kapos 10.augustā plkst.15:00

Projekts “KOPA” 
meklē KOPIENU* 

LĪDERUS 
Priekuļu novadā

Projekts “KOPA” meklē esošos un topošos kopienu 
līderus Priekuļu novadā. Kopiena ir cilvēku grupa, kurus 
vieno piederība konkrētai ģeogrāfi skai apkaimei (apkaimei,
ciemam, pagastam, novadam u.c.).

Ja Tev ir:
•  vēlme un motivācija uzlabot dzīvi savā kopienā,
• gatavība iesaistītes un iesaistīt citus trīs darbnīcās 

Tavā kopienā,
• vēlme dalīties pieredzē ar citām kopienām un 

organizācijām,

tad projekts “KOPA” meklē tieši Tevi!  

Mēs piedāvājam:
• atbalstu trīskopienu darbnīcu organizēšanai Tavā 

kopienā,
• ekspertu atbalstu konkrētu problēmu atrisināšanai 

Tavā kopienā,
•  apmācības un pieredzes apmaiņas braucienus.

Gaidīsim Tavu pieteikumu elektroniskajā anketā līdz 
21.07.2019. https://ej.uz/pieteikumsKOPA

Projekta “KOPA” mērķis ir sekmēt kopienu iesaisti 
savu vajadzību apzināšanā un risinājumu īstenošanā, snie-
dzot tām atbalstu un stiprinot to ilgtspējīgu izaugsmi.

Projektu ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai atbalstu īsteno četri partneri – biedrība “Pierīgas 
partnerība” (vadošais partneris), biedrība “Darīsim paši!”,
biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”, biedrība “PPP 
biedrība “Ziedzeme”.

Papildus informācija:
Baiba Roze

Tālrunis: 26267601, 
E-pasts: cesis@partneriba.lv

Pedro Munoz skolas 2.klases skolēni ar skolotāju, 
kas sagaidīja mūs ģērbušies Latvijas karoga krāsās
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Kas jauns Mārsnēnos?
Ar nelielu retro piesitienu 8.jūnijā aizritēja Priekuļu 

novada svētki. Šogad īpašā tikšanās vieta bija Mārsnēni. 
Sena vieta, kur kādreiz pletās sprostezeri, mūsdienās – 
kluss un sakopts pagasta centrs. Vēlējāmies tajā ienest dzī-
vību un jautru notikumu virpuli, kas priecētu gan vietējos
iedzīvotājus, gan pasākuma viesus. Senos laikos galvenais
saziņas avots bija avīze, tāpēc par svētku vizuālo no-
formējumu un filozofisko noskaņu, tika izvēlēts moto 
“Kas jauns”. Visas dienas garumā centāmies to noskaidrot,
piedāvājot plašu kultūras un izklaides programmu vis-
dažādākā vecuma auditorijai. Visplašākās aktivitātes bija 
bērniem – piepūšamās atrakcijas, smilšu sajūtu telpa, mini
velokartu trasīte, radošās darbnīcas, pagalma spēles. Dienas
gaidītākais notikums bērniem, protams, bija Putu ballīte, 
ko neskādēja arī dažs labs pieaugušais. Jaunieši apdzīvoja 
savu teritoriju – Aptiekas māju, kura tika stilīgi noformēta, 
kā arī par dažādu lektoru piesaistīšanu tika īpaši padomāts. 
Tiem, kas vēlējās visu dzirdēt par zaļo dzīvošanu, varēja 
piedalīties Zanes Nuts diskusijā par bezatkritumu dzīves-
veidu. Burvīgus piemērus no savas dzīves demonstrēja  
Latvijas  lepnums Miķelis Benužs ar saviem “Hip-Hop” 
jauniešiem no Vaidavas. Visu par “Erasmus” projektiem
varēja uzzināt no biedrības “Dari Vari” valdes priekšsēdētāja
Edgara Muktupāvela. Dienas garumā varēja tikt arī pie 
Lienes Skujas hennas zīmējuma, kā arī klausīties jauniešu 
muzikālos priekšnesumus. Vislielāko rosību jauniešu zonā 
izraisīja saruna ar vlogeri Niklāvu. Teātra mīļotāji varēja 
doties uz pagasta pagalmu, kur varēja aplūkot četras 
izrādes. Liepas mazie Pigornieki rādīja – “Saulstariņš 
naktī”, amatierteātris “Krams” priecēja ar izrādi “Atnāk 
jauka vasariņa”, Veselaviešu amatierteātris “Kurlās vardes” 
un dejotāji spēlēja izrādi “No saldenās pudeles”, mājinieki 
– Mārsnēnieši paviesojās “Laimes Malā”. Neiztrūkstoša 

svētku sastāvdaļa bija novada pašdarbības kolektīvu uz-
stāšanās, kas šogad kopā pulcēja 370 dalībniekus – dzie-
dātājus, spēlētājus un dancotājus.

Laiks lutināja svētku baudītājus jau no paša rīta, kad 
svētki modās ar Leijerkastnieka un akordeonista muzicēšanu 
un avīžpuiku skraidīšanu pagasta ielās. Ļaudis tika aicināti 
uz Mainītavu. Tajā varēja mainīties ar visdažādākajām 
lietām. Kāds pret savu grāmatu ieguva gurķu burku, 
cits iemainīja lauku torti, bet vēl kāds, tika pie garšvielu 
podiņa. Ja gribēja iepirkties plašāk, varēja doties iepretim
uz Tirgotavu, kur savus ražojumus piedāvāja vietējie 
mājražotāji.

Svētkos varēja baudīt arī visdažādāko mūziku. Jauniešu 
grupa “Santehniķi” sniedza atraktīvus priekšnesumus uz 
instrumenta, kas montēts no santehnikas trupām. Tiem, kam
patika noskaņu mūzika, varēja klausīties Lindas Mangules
glāžu skaņās. Ar nedaudz “dzēlīgu” un humoristisku dzie-
dājumu skatītājus izklaidēja Artūrs Mangulis ar savām 
programmām – “Litrafons” un “Skabarga”. Vakara odziņa, 
protams, bija mārsnēnietis Aivis Ceriņš, kas noorganizēja 
savu Mārsnēnu pagasta dzīvo raidījumu “Preses klubs”. 
Viņa sarunu biedri – Elīna Stapulone un Aivars Tīdemanis 
kopā radīja interesantu un neparastiem pavērsieniem 
bagātu notikumu.

Svētki bija gari un piesātināti, taču tas neliedza baudīt 
balli kopā ar brāļiem Auzāniem un Jersikas orķestri. Muzi-
kanti spēlēja uz nebēdu, tauta priecājās līdz rīta gaismai, 
un dažs labs lustētājs atkal jautāja “Kas jauns?”

Gribu pateikties visiem, kas savus spēkus un labās 
domas ieguldīja Svētku veidošanā!

Lai saules apspīdēta un svētīgu notikumu pilna 
vasariņa!

Kultūras pasākumu organizatore Inga Cipe

Piedalies Leģendu 
medībās Liepā

Jūnijs “Kalāčos”

Šīs nav sacensības, šī ir spēle, kurā Tev doties pie-
dzīvojumā kopā ar draugiem un ģimeni. Minēt mīklas, 
meklēt norādes un izzināt leģendas un stāstus, kas apvij 
Liepu un tās tuvāko apkārtni.

Lai sāktu spēli atmini zemāk aprakstīto vietu un 27. 
jūlijā plkst. 11:00 ierodies starta punktā apbruņojies ar:

1) labu internetu telefonā, kas palīdzēs atminēt viltīgās 
    norādes,
2) velosipēdu, kas ātrāk aizvedīs uz punktiem (trases 
    kopgarums aptuveni 19 km, kopējais laiks līdz 4 h),
3) labu kompāniju, ar ko kopā risināt mīklas.

Starta punkts:
Šeit blakus dzīvojis pats Velns, tas visādi blēdījies un 

postījis liepēniešu uzcelto, iesēto un izaudzēto. Kad iedzī-
votāji vairs nav varējuši izturēt velna pārestības, izsaukuši 
mācītājus vienu pēc otra. Deviņiem mācītājiem tā arī nav 
izdevies velnu izdzīt, jo savā mūžā daudz grēkojuši. 
Desmitais mācītājs gandrīz būtu Velnu izdzinis, bet ne-
laime – reiz mūžā gadījies nozagt olu. Vienpadsmitais arī 
būtu izdzinis, bet reiz mūžā gadījies nozagt adatu. Div-
padsmitais gan bijis bez grēka, tam tad arī izdevies Velnu 
no šīs vietas izdzīt.

Pavediens: Meklē to, kas iet bez kājām, rāda bez 
pirkstiem, bet bez saules nestrādā.

Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore 

Tel.29362837, elina.tilaka@priekulunovads.lv

Pēc maija lielās rosības, vairākiem pasākumiem un 
rekordlielu apmeklētāju skaitu, jūnijs sniedza nelielu at-
elpu, ļāva sakārtot domas un vairāk pievērsties muzeja 
saimnieciskajiem darbiem. Bet apmeklētāju, protams, ne-
trūka. Ar prieku šogad sagaidījām Valmieras pensionārus,
kuri ar lielu interesi apmeklēja muzeju un iepazinās ar 
jauno izstādi. Ekskursijas noslēgumā viņi vienojās kopīgā 
dziesmā ar Ed. Veidenbauma vārdiem “Domāju es domas 
dziļas”. Par godu Eduarda vectēvam, kurš bija dārznieks, 
un dzejniekam, kura dzejā mīļākie ziedi ir rozes, pie mājas 
dobē tika iestādīta sarkana roze. Daži seniori no vīru kora 
“Baltie bērzi” apskatīja, kā izauguši pirms dažiem gadiem 
kora viesošanās reizē Eduarda dienā iestādītie ozoliņi.

“Kalāču” dārzā vienas puķes nomaina citas, krāšņi zaļo 
un zeļ lazdas un ozoli, pagalmā ganās zaķi, dīķī kurkst 
vardes un mājo pīļu ģimene, allaž čivina putni, tālumā 
kliedz dzērves. Šādi paiet ikdiena muzeja lauku mājās. 
Galvenie darbi veltīti teritorijas sakopšanai, lai ciemiņi 
vienmēr justos labi, gaidīti un viņus priecētu sakopta vide.
No nopļautās zāles tika izžāvēts siens un sakrauti siena 
zārdi, par ko īpašs prieks mazajiem apmeklētājiem, kuri 
tajos spēlē paslēpes. Vecākiem un vecvecākiem raisās 
atmiņas par siena laiku laukos bērnībā un jaunībā.

Tā rosoties, sagaidījām arī vasaras saulgriežus, kad 
sadarbībā ar Liepas kultūras namu tika svinēta Jāņu 
ielīgošana. 20. jūnija vakarā “Kalāčos” saradās lieli un 
mazi, lai kopā ar folkloras kopu “Liepa” un teātra kopu 
“Krams” smeltos Jāņu laika noskaņas. Ar meijām un pļavu 
ziediem rotātā sēta sagaidīja līgotājus. Līgo dziesmas
pieskandināja “Kalāču” pagalmu. Jāņabērni sumināja māju 
saimnieci, uzliekot galvā vainagu, tika aplīgota sēta un tās
iemītnieki, un visi cienājās ar Jāņu sieru un alu.

Turpinājumā klātesošos priecēja jautrais un lustīgais 
amatierteātra “Krams” uzvedums “Atnāk jauka vasariņa”, 
kura laikā izskanēja tautā iemīļotas melodijas, kurām 
skatītāji dziedāja līdz. Dziesmu spēles galvenā tēma – 
protams, mīlestība.

Jāņu ielīgošanas vakara aktivitātes notika lielajā pļavā,
kur tika godināts un aplīgots ozols, daudzināti un sveikti 
vīri, kuriem vārds Jānis, tika aizdegts ugunskurs un klāts 
galds kopīgajam Jāņu cienastam, un ikviens varēja pie-
dalīties jautrās rotaļās. Lai arī saule bija tinusies mākoņos, 
rotaļu dalībnieki bija nokarsuši ne pa jokam. Mazi un lieli 
izbaudīja nesen sakrauto siena zārdu smaržu, ložņājot un 
spēlējoties. Neprecētās meitas zīlēja savu nākotni, metot 
ozola zaros pašu pītos vainagus.

Valdīja pozitīvas emocijas un svētku noskaņojums! 
Skanēja jautras sarunas un dziesmas. Beidzoties ielīgo-
šanai, pamalē ducināja pērkons un zibeņoja, un uzkrita 
pat dažas lietus lāses svētībai. Visi mājup devās pacilātā 

noskaņojumā un tuvojošos Jāņu sajūtās. Paldies kultūras 
nama pašdarbniekiem un pārējiem Jāņabērniem par jauko 
vakaru!

Šomēnes muzejā ir arī daži jaunumi. Izstāžu zāles 
telpas kļuvušas krāsainākas, jo apskatāmas liepēnietes 
Agitas Jansones fotogrāfijas, kurās redzamas dažādas 
skaistākās Vidzemes ainavas, noskatītas arī Liepā.

Tā kā vasara ir atvaļinājumu laiks un iespēja izlasīt arī 
kādu labu grāmatu, tad muzejā ir atvēlēta vieta Grāmatu 
galdam, kur ikviens interesents var atrast un paņemt sev 
līdz kādu agrāk izdotu, bet nelasītu, vai varbūt tieši pretēji, 
sen, sen lasītu un ļoti mīļu grāmatu pārlasīšanai, kā arī 
grāmatu par Priekuļiem. Gaidīsim lasītājus!

Vēl joprojām aicinām izmantot brīvās dienas un atbraukt 
uz “Kalāčiem”, lai iepazītos ar Rakstniecības un mūzikas 
muzeja izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais 
dzejnieks”. Ikvienam ir iespēja fotografēt debesis virs 
“Kalāčiem” un ievietot bildes sociālajos tīklos, pievienojot 
tēmturi #RMM_padebesis! Izstādes noslēgumā efektīgāko 
darbu autori saņems jaukas balvas. 

Atgādinām, ka ģimenes piknikiem un pasākumiem 
jauka vieta ir labiekārtotā “Kalāču” lapene, kur ir pavarda 
vieta un iespējams cept gaļu vai desiņas, vai vārīt zupu 
uz uguns. Tas viss ir zem jumta, ar blakus esošu pļavu, 
piemērotu dažādām sportiskām aktivitātēm. Lūdzam 
iepriekš sazināties, zvanot uz muzeju pa tālruni: 25601677 
vai rakstot e-pastu: kalacu.muzejs@priekulunovads.lv.

Lai spilgtiem un krāsainiem notikumiem bagāta vasara!
Vairāk informācijas: www.draugiem.lv/kalaachi,
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, 
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs/
un https://twitter.com/VeidenbaumsE.

Andra Ķīse
Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja

“Kalāči” muzejpedagoģe

Valmieras seniori dzied “Domāju es domas dziļas”. 
Foto: no muzeja arhīva.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums5. j˙lijs, 2019

LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

5.jūlijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Apvedceļš”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

6.jūlijs –
7.jūlijs

11:00-12:00
13:00-17:00

“Dārzu dienas 
muižās un pilīs”

Muzikālās brokastis.
Muižas, muižas dārza apskate.

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

6.jūlijs
22:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Sestā jūdze”.
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Mārsnēnu
estrāde 
“Klabes 
birzs”

7.jūlijs
11:00-12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Spēlēs saksofonu kvartets.
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas
muiža

9.jūlijs
17:00

Lekcija
“Kārtošanas spēks”

Ar lekciju par kārtošanu Priekuļu bibliotēkā viesojas Dana ar
kasti. Konmari kārtošanas metodes iedvesmota, kārtošanas 
entuziaste Dana Gulbe pastāstīs un parādīs, kā, sakārtojot 
savu drēbju skapi, mājas, darba vietu, iespējams sakārtot arī 
sevi pašu. Līdzi jāņem sega vai spilvens sēdēšanai.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
pagasta 

bibliotēka

12.jūlijs
17:00-23:00

Rožu svētki Gleznu izstāde, Aleksandra Line & Klausies, Jānis Lūsēns un 
Zigfrīds Muktupāvels. Uguns šovs. Darbosies restorāns un bārs.
Ekskursija pa muižas telpām.

Ieejas biļete: 15.00 EUR, iepriekšpārdošanā 10.00 EUR

Veselavas 
muiža

12.jūlijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Bruģis”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

18.jūlijs
20:00

Koncerts Spēlēs Kārlis Kazāks un Undīne Balode – čells.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

27. jūlijs
20.00

22.00

Mūsdienu pasaka
“Laimes mala”

Zaļumballe

Mārsnēnu amatierteātra izrāde (pēc Ē.Vilsona)
(neiesakām skatīties bērniem)

Ieejas biļete: 2.00 EUR
Skolēniem un pensionāriem: 1.00 EUR 

Spēlē grupa “Mustangs”
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
estrāde 
“Klabes 
birzs”

27. jūlijs
11:00

Spēle “Leģendu 
medības Liepā”

Šīs nav sacensības, šī ir spēle, kurā Tev doties piedzīvojumā 
kopā ar draugiem un ģimeni. Minēt mīklas, meklēt norādes  
un izzināt leģendas un stāstus, kas apvij Liepu un tās tuvāko 
apkārtni. Starta punktu uzzini atminot 6. lpp pasākuma 
informācijā aprakstīto vietu. Dalība: Bez maksas

Liepa

2.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Sestā jūdze”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

4.augusts
11:00-12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Spēlēs Jānis Bērziņš ar koncertprogrammu “Enerģija”.
Ieejas biļete: 5.00 EUR

Veselavas
muiža

9.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Galaktika”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

17.augusts
10:00

Mārsnēnu pagasta
Sporta svētki 2019

Sacensības komandām un individuāli Mārsnēnu Zeltene un 
Spēkavīrs 2019.

Mārsnēnu
skolas sporta 

laukums

17.augusts
22:00

Zaļumballe Informācija tiks precizēta un publicēta www.priekuli.lv Mārsnēnu
estrāde 
“Klabes 
birzs”

Kultūras afiša jūlijs / augusts

Saulgriežu skaņas
Jau kādu laiku Priekuļu novada ļaudīm tiek piedāvātas 

dažādas kultūras norišu vietas. Viena no tādām ir Liepas 
muižas dabas parks. Maģiska vieta ar fantastisku dabas 
skatu un sakārtotu vidi.

Saulgriežu laiks dabā piedāvā plaukumu un īpašu  
enerģijas kopumu, ko gribējās papildināt ar lielisku  
muzikālu piedzīvojumu. To sniegt 21.jūnija vakarā īstajā 
saulgriežu brīdī – plkst. 18.54, tika uzaicināts jaunais 
Latvijas talants – marimbas solists Reinis Tomiņš. Viņa 
spēle piesātināta ar fantastisku piesitienu, atraktivitāti 
un aizrautību. Sajaucoties ar dabas skaņām, izskanēja 
NeYRosauro “Prelūdija”, A.Gomez “Lietus deja”, Emmanuel
Sejourne “Romantika” u.c. priekšnesumi. Koncerta izskaņā 
neizpalika arī Līgo dziesmu aranžijas, kas tikai vēl vienu
reizi atgādināja par gaidāmajiem svētkiem. Ļaudis, kas 
vēlējās vakaru turpināt tradicionālā Līgo gaisotnē, varēja 
palikt un baudīt Liepas muižas saimnieces sagādāto 
cienastu, izjādes ar zirga pajūgu un lielo ugunskuru.

Teksts un foto: 
Kultūras pasākumu organizatore 

Inga Cipe

Īsfilmu festivāls 
“BABA YAGA” 
Lielajā Ellītē

BABA YAGA (Ragana) ir ļoti biedējoša sieviete un 
diezgan melns tēls. Tādu to pazīstam no folkloras un 
nostāstiem. Vēlamies apgāzt šo faktu, vēlamies parādīt 
cik tiešām šī būtne var būt smieklīga un jautra. Apkārt 
viņas dzīvesvietai – alai,  kur dzīvo arī velni, mēs radīsim 
jautrības atmosfēru – KOMĒDIJU ĪSFILMU FESTIVĀLU. 
Īsfilmu festivāls “BABA YAGA” norisināsies Priekuļu 
novada Liepas pagasta Lielajā Ellītē – vietā, kur atrodas 
īpašās balto smilšu klintis, kur saglabājušas trīs arkas, 
tādējādi esot vienīgais šāda veida dabas veidojums Baltijā. 
Festivāls notiks brīvā dabā, kur tiks demonstrētas izvēlētas
komēdijas īsfilmas. Baba Yaga Comedy Short Film festivāls
ir kas pavisam jauns. Tas norisināsies tikai pirmo gadu. 
Radīsim vakaru, kurā katrs spēs gūt milzum daudz emociju 
un lieliskas sajūtas, esot kopā ar apkārtējiem, pulcējoties 
pie lielā kino ekrāna. Mēs rādīsim labākās, smieklīgākās un 
jestrākās komēdijas, kuras tiks savāktas no visas pasaules. 
Mūsu divkāršais uzsvars tiek likts uz jaunu komēdijas 
talantu atklāšanu, lai to popularizētu gan izklaides indus-
trijā, gan Latvijas sabiedrībā, kā arī demonstrētu piere-
dzējušu profesionāļu un pazīstamo zvaigžņu darbus. Mēs 
esam lepni parādīt, piesaistīt un popularizēt talantīgus 
komēdiju filmu veidotājus no visas pasaules.

Filmu festivāls notiek sadarbībā ar VIRAZH FILMS.
Pasākums notiks 30.augustā plkst.22.00 Liepas Lielajā 

Ellītē. Aicinām ņemt līdzi spilvenus, sedziņas sēdēšanai, 
kā arī pledus, siltas drēbes, lai vakara stundās būtu ērta 
kino baudīšana. Ieeja bez maksas.

Marimbas solista Reiņa Tomiņa uzstāšanās saulgriežos
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Kas jauns Mārsnēnos?
Ar nelielu retro piesitienu 8.jūnijā aizritēja Priekuļu 

novada svētki. Šogad īpašā tikšanās vieta bija Mārsnēni. 
Sena vieta, kur kādreiz pletās sprostezeri, mūsdienās – 
kluss un sakopts pagasta centrs. Vēlējāmies tajā ienest dzī-
vību un jautru notikumu virpuli, kas priecētu gan vietējos
iedzīvotājus, gan pasākuma viesus. Senos laikos galvenais
saziņas avots bija avīze, tāpēc par svētku vizuālo no-
formējumu un filozofisko noskaņu, tika izvēlēts moto 
“Kas jauns”. Visas dienas garumā centāmies to noskaidrot,
piedāvājot plašu kultūras un izklaides programmu vis-
dažādākā vecuma auditorijai. Visplašākās aktivitātes bija 
bērniem – piepūšamās atrakcijas, smilšu sajūtu telpa, mini
velokartu trasīte, radošās darbnīcas, pagalma spēles. Dienas
gaidītākais notikums bērniem, protams, bija Putu ballīte, 
ko neskādēja arī dažs labs pieaugušais. Jaunieši apdzīvoja 
savu teritoriju – Aptiekas māju, kura tika stilīgi noformēta, 
kā arī par dažādu lektoru piesaistīšanu tika īpaši padomāts. 
Tiem, kas vēlējās visu dzirdēt par zaļo dzīvošanu, varēja 
piedalīties Zanes Nuts diskusijā par bezatkritumu dzīves-
veidu. Burvīgus piemērus no savas dzīves demonstrēja  
Latvijas  lepnums Miķelis Benužs ar saviem “Hip-Hop” 
jauniešiem no Vaidavas. Visu par “Erasmus” projektiem
varēja uzzināt no biedrības “Dari Vari” valdes priekšsēdētāja
Edgara Muktupāvela. Dienas garumā varēja tikt arī pie 
Lienes Skujas hennas zīmējuma, kā arī klausīties jauniešu 
muzikālos priekšnesumus. Vislielāko rosību jauniešu zonā 
izraisīja saruna ar vlogeri Niklāvu. Teātra mīļotāji varēja 
doties uz pagasta pagalmu, kur varēja aplūkot četras 
izrādes. Liepas mazie Pigornieki rādīja – “Saulstariņš 
naktī”, amatierteātris “Krams” priecēja ar izrādi “Atnāk 
jauka vasariņa”, Veselaviešu amatierteātris “Kurlās vardes” 
un dejotāji spēlēja izrādi “No saldenās pudeles”, mājinieki 
– Mārsnēnieši paviesojās “Laimes Malā”. Neiztrūkstoša 

svētku sastāvdaļa bija novada pašdarbības kolektīvu uz-
stāšanās, kas šogad kopā pulcēja 370 dalībniekus – dzie-
dātājus, spēlētājus un dancotājus.

Laiks lutināja svētku baudītājus jau no paša rīta, kad 
svētki modās ar Leijerkastnieka un akordeonista muzicēšanu 
un avīžpuiku skraidīšanu pagasta ielās. Ļaudis tika aicināti 
uz Mainītavu. Tajā varēja mainīties ar visdažādākajām 
lietām. Kāds pret savu grāmatu ieguva gurķu burku, 
cits iemainīja lauku torti, bet vēl kāds, tika pie garšvielu 
podiņa. Ja gribēja iepirkties plašāk, varēja doties iepretim
uz Tirgotavu, kur savus ražojumus piedāvāja vietējie 
mājražotāji.

Svētkos varēja baudīt arī visdažādāko mūziku. Jauniešu 
grupa “Santehniķi” sniedza atraktīvus priekšnesumus uz 
instrumenta, kas montēts no santehnikas trupām. Tiem, kam
patika noskaņu mūzika, varēja klausīties Lindas Mangules
glāžu skaņās. Ar nedaudz “dzēlīgu” un humoristisku dzie-
dājumu skatītājus izklaidēja Artūrs Mangulis ar savām 
programmām – “Litrafons” un “Skabarga”. Vakara odziņa, 
protams, bija mārsnēnietis Aivis Ceriņš, kas noorganizēja 
savu Mārsnēnu pagasta dzīvo raidījumu “Preses klubs”. 
Viņa sarunu biedri – Elīna Stapulone un Aivars Tīdemanis 
kopā radīja interesantu un neparastiem pavērsieniem 
bagātu notikumu.

Svētki bija gari un piesātināti, taču tas neliedza baudīt 
balli kopā ar brāļiem Auzāniem un Jersikas orķestri. Muzi-
kanti spēlēja uz nebēdu, tauta priecājās līdz rīta gaismai, 
un dažs labs lustētājs atkal jautāja “Kas jauns?”

Gribu pateikties visiem, kas savus spēkus un labās 
domas ieguldīja Svētku veidošanā!

Lai saules apspīdēta un svētīgu notikumu pilna 
vasariņa!

Kultūras pasākumu organizatore Inga Cipe

Piedalies Leģendu 
medībās Liepā

Jūnijs “Kalāčos”

Šīs nav sacensības, šī ir spēle, kurā Tev doties pie-
dzīvojumā kopā ar draugiem un ģimeni. Minēt mīklas, 
meklēt norādes un izzināt leģendas un stāstus, kas apvij 
Liepu un tās tuvāko apkārtni.

Lai sāktu spēli atmini zemāk aprakstīto vietu un 27. 
jūlijā plkst. 11:00 ierodies starta punktā apbruņojies ar:

1) labu internetu telefonā, kas palīdzēs atminēt viltīgās 
    norādes,
2) velosipēdu, kas ātrāk aizvedīs uz punktiem (trases 
    kopgarums aptuveni 19 km, kopējais laiks līdz 4 h),
3) labu kompāniju, ar ko kopā risināt mīklas.

Starta punkts:
Šeit blakus dzīvojis pats Velns, tas visādi blēdījies un 

postījis liepēniešu uzcelto, iesēto un izaudzēto. Kad iedzī-
votāji vairs nav varējuši izturēt velna pārestības, izsaukuši 
mācītājus vienu pēc otra. Deviņiem mācītājiem tā arī nav 
izdevies velnu izdzīt, jo savā mūžā daudz grēkojuši. 
Desmitais mācītājs gandrīz būtu Velnu izdzinis, bet ne-
laime – reiz mūžā gadījies nozagt olu. Vienpadsmitais arī 
būtu izdzinis, bet reiz mūžā gadījies nozagt adatu. Div-
padsmitais gan bijis bez grēka, tam tad arī izdevies Velnu 
no šīs vietas izdzīt.

Pavediens: Meklē to, kas iet bez kājām, rāda bez 
pirkstiem, bet bez saules nestrādā.

Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore 

Tel.29362837, elina.tilaka@priekulunovads.lv

Pēc maija lielās rosības, vairākiem pasākumiem un 
rekordlielu apmeklētāju skaitu, jūnijs sniedza nelielu at-
elpu, ļāva sakārtot domas un vairāk pievērsties muzeja 
saimnieciskajiem darbiem. Bet apmeklētāju, protams, ne-
trūka. Ar prieku šogad sagaidījām Valmieras pensionārus,
kuri ar lielu interesi apmeklēja muzeju un iepazinās ar 
jauno izstādi. Ekskursijas noslēgumā viņi vienojās kopīgā 
dziesmā ar Ed. Veidenbauma vārdiem “Domāju es domas 
dziļas”. Par godu Eduarda vectēvam, kurš bija dārznieks, 
un dzejniekam, kura dzejā mīļākie ziedi ir rozes, pie mājas 
dobē tika iestādīta sarkana roze. Daži seniori no vīru kora 
“Baltie bērzi” apskatīja, kā izauguši pirms dažiem gadiem 
kora viesošanās reizē Eduarda dienā iestādītie ozoliņi.

“Kalāču” dārzā vienas puķes nomaina citas, krāšņi zaļo 
un zeļ lazdas un ozoli, pagalmā ganās zaķi, dīķī kurkst 
vardes un mājo pīļu ģimene, allaž čivina putni, tālumā 
kliedz dzērves. Šādi paiet ikdiena muzeja lauku mājās. 
Galvenie darbi veltīti teritorijas sakopšanai, lai ciemiņi 
vienmēr justos labi, gaidīti un viņus priecētu sakopta vide.
No nopļautās zāles tika izžāvēts siens un sakrauti siena 
zārdi, par ko īpašs prieks mazajiem apmeklētājiem, kuri 
tajos spēlē paslēpes. Vecākiem un vecvecākiem raisās 
atmiņas par siena laiku laukos bērnībā un jaunībā.

Tā rosoties, sagaidījām arī vasaras saulgriežus, kad 
sadarbībā ar Liepas kultūras namu tika svinēta Jāņu 
ielīgošana. 20. jūnija vakarā “Kalāčos” saradās lieli un 
mazi, lai kopā ar folkloras kopu “Liepa” un teātra kopu 
“Krams” smeltos Jāņu laika noskaņas. Ar meijām un pļavu 
ziediem rotātā sēta sagaidīja līgotājus. Līgo dziesmas
pieskandināja “Kalāču” pagalmu. Jāņabērni sumināja māju 
saimnieci, uzliekot galvā vainagu, tika aplīgota sēta un tās
iemītnieki, un visi cienājās ar Jāņu sieru un alu.

Turpinājumā klātesošos priecēja jautrais un lustīgais 
amatierteātra “Krams” uzvedums “Atnāk jauka vasariņa”, 
kura laikā izskanēja tautā iemīļotas melodijas, kurām 
skatītāji dziedāja līdz. Dziesmu spēles galvenā tēma – 
protams, mīlestība.

Jāņu ielīgošanas vakara aktivitātes notika lielajā pļavā,
kur tika godināts un aplīgots ozols, daudzināti un sveikti 
vīri, kuriem vārds Jānis, tika aizdegts ugunskurs un klāts 
galds kopīgajam Jāņu cienastam, un ikviens varēja pie-
dalīties jautrās rotaļās. Lai arī saule bija tinusies mākoņos, 
rotaļu dalībnieki bija nokarsuši ne pa jokam. Mazi un lieli 
izbaudīja nesen sakrauto siena zārdu smaržu, ložņājot un 
spēlējoties. Neprecētās meitas zīlēja savu nākotni, metot 
ozola zaros pašu pītos vainagus.

Valdīja pozitīvas emocijas un svētku noskaņojums! 
Skanēja jautras sarunas un dziesmas. Beidzoties ielīgo-
šanai, pamalē ducināja pērkons un zibeņoja, un uzkrita 
pat dažas lietus lāses svētībai. Visi mājup devās pacilātā 

noskaņojumā un tuvojošos Jāņu sajūtās. Paldies kultūras 
nama pašdarbniekiem un pārējiem Jāņabērniem par jauko 
vakaru!

Šomēnes muzejā ir arī daži jaunumi. Izstāžu zāles 
telpas kļuvušas krāsainākas, jo apskatāmas liepēnietes 
Agitas Jansones fotogrāfijas, kurās redzamas dažādas 
skaistākās Vidzemes ainavas, noskatītas arī Liepā.

Tā kā vasara ir atvaļinājumu laiks un iespēja izlasīt arī 
kādu labu grāmatu, tad muzejā ir atvēlēta vieta Grāmatu 
galdam, kur ikviens interesents var atrast un paņemt sev 
līdz kādu agrāk izdotu, bet nelasītu, vai varbūt tieši pretēji, 
sen, sen lasītu un ļoti mīļu grāmatu pārlasīšanai, kā arī 
grāmatu par Priekuļiem. Gaidīsim lasītājus!

Vēl joprojām aicinām izmantot brīvās dienas un atbraukt 
uz “Kalāčiem”, lai iepazītos ar Rakstniecības un mūzikas 
muzeja izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais 
dzejnieks”. Ikvienam ir iespēja fotografēt debesis virs 
“Kalāčiem” un ievietot bildes sociālajos tīklos, pievienojot 
tēmturi #RMM_padebesis! Izstādes noslēgumā efektīgāko 
darbu autori saņems jaukas balvas. 

Atgādinām, ka ģimenes piknikiem un pasākumiem 
jauka vieta ir labiekārtotā “Kalāču” lapene, kur ir pavarda 
vieta un iespējams cept gaļu vai desiņas, vai vārīt zupu 
uz uguns. Tas viss ir zem jumta, ar blakus esošu pļavu, 
piemērotu dažādām sportiskām aktivitātēm. Lūdzam 
iepriekš sazināties, zvanot uz muzeju pa tālruni: 25601677 
vai rakstot e-pastu: kalacu.muzejs@priekulunovads.lv.

Lai spilgtiem un krāsainiem notikumiem bagāta vasara!
Vairāk informācijas: www.draugiem.lv/kalaachi,
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, 
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs/
un https://twitter.com/VeidenbaumsE.

Andra Ķīse
Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja

“Kalāči” muzejpedagoģe

Valmieras seniori dzied “Domāju es domas dziļas”. 
Foto: no muzeja arhīva.
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

5.jūlijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Apvedceļš”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

6.jūlijs –
7.jūlijs

11:00-12:00
13:00-17:00

“Dārzu dienas 
muižās un pilīs”

Muzikālās brokastis.
Muižas, muižas dārza apskate.

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

6.jūlijs
22:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Sestā jūdze”.
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Mārsnēnu
estrāde 
“Klabes 
birzs”

7.jūlijs
11:00-12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Spēlēs saksofonu kvartets.
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas
muiža

9.jūlijs
17:00

Lekcija
“Kārtošanas spēks”

Ar lekciju par kārtošanu Priekuļu bibliotēkā viesojas Dana ar
kasti. Konmari kārtošanas metodes iedvesmota, kārtošanas 
entuziaste Dana Gulbe pastāstīs un parādīs, kā, sakārtojot 
savu drēbju skapi, mājas, darba vietu, iespējams sakārtot arī 
sevi pašu. Līdzi jāņem sega vai spilvens sēdēšanai.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
pagasta 

bibliotēka

12.jūlijs
17:00-23:00

Rožu svētki Gleznu izstāde, Aleksandra Line & Klausies, Jānis Lūsēns un 
Zigfrīds Muktupāvels. Uguns šovs. Darbosies restorāns un bārs.
Ekskursija pa muižas telpām.

Ieejas biļete: 15.00 EUR, iepriekšpārdošanā 10.00 EUR

Veselavas 
muiža

12.jūlijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Bruģis”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

18.jūlijs
20:00

Koncerts Spēlēs Kārlis Kazāks un Undīne Balode – čells.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

27. jūlijs
20.00

22.00

Mūsdienu pasaka
“Laimes mala”

Zaļumballe

Mārsnēnu amatierteātra izrāde (pēc Ē.Vilsona)
(neiesakām skatīties bērniem)

Ieejas biļete: 2.00 EUR
Skolēniem un pensionāriem: 1.00 EUR 

Spēlē grupa “Mustangs”
Ieejas biļete: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
estrāde 
“Klabes 
birzs”

27. jūlijs
11:00

Spēle “Leģendu 
medības Liepā”

Šīs nav sacensības, šī ir spēle, kurā Tev doties piedzīvojumā 
kopā ar draugiem un ģimeni. Minēt mīklas, meklēt norādes  
un izzināt leģendas un stāstus, kas apvij Liepu un tās tuvāko 
apkārtni. Starta punktu uzzini atminot 6. lpp pasākuma 
informācijā aprakstīto vietu. Dalība: Bez maksas

Liepa

2.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Sestā jūdze”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

4.augusts
11:00-12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Spēlēs Jānis Bērziņš ar koncertprogrammu “Enerģija”.
Ieejas biļete: 5.00 EUR

Veselavas
muiža

9.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Galaktika”.
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas parks

17.augusts
10:00

Mārsnēnu pagasta
Sporta svētki 2019

Sacensības komandām un individuāli Mārsnēnu Zeltene un 
Spēkavīrs 2019.

Mārsnēnu
skolas sporta 

laukums

17.augusts
22:00

Zaļumballe Informācija tiks precizēta un publicēta www.priekuli.lv Mārsnēnu
estrāde 
“Klabes 
birzs”

Kultūras afiša jūlijs / augusts

Saulgriežu skaņas
Jau kādu laiku Priekuļu novada ļaudīm tiek piedāvātas 

dažādas kultūras norišu vietas. Viena no tādām ir Liepas 
muižas dabas parks. Maģiska vieta ar fantastisku dabas 
skatu un sakārtotu vidi.

Saulgriežu laiks dabā piedāvā plaukumu un īpašu  
enerģijas kopumu, ko gribējās papildināt ar lielisku  
muzikālu piedzīvojumu. To sniegt 21.jūnija vakarā īstajā 
saulgriežu brīdī – plkst. 18.54, tika uzaicināts jaunais 
Latvijas talants – marimbas solists Reinis Tomiņš. Viņa 
spēle piesātināta ar fantastisku piesitienu, atraktivitāti 
un aizrautību. Sajaucoties ar dabas skaņām, izskanēja 
NeYRosauro “Prelūdija”, A.Gomez “Lietus deja”, Emmanuel
Sejourne “Romantika” u.c. priekšnesumi. Koncerta izskaņā 
neizpalika arī Līgo dziesmu aranžijas, kas tikai vēl vienu
reizi atgādināja par gaidāmajiem svētkiem. Ļaudis, kas 
vēlējās vakaru turpināt tradicionālā Līgo gaisotnē, varēja 
palikt un baudīt Liepas muižas saimnieces sagādāto 
cienastu, izjādes ar zirga pajūgu un lielo ugunskuru.

Teksts un foto: 
Kultūras pasākumu organizatore 

Inga Cipe

Īsfilmu festivāls 
“BABA YAGA” 
Lielajā Ellītē

BABA YAGA (Ragana) ir ļoti biedējoša sieviete un 
diezgan melns tēls. Tādu to pazīstam no folkloras un 
nostāstiem. Vēlamies apgāzt šo faktu, vēlamies parādīt 
cik tiešām šī būtne var būt smieklīga un jautra. Apkārt 
viņas dzīvesvietai – alai,  kur dzīvo arī velni, mēs radīsim 
jautrības atmosfēru – KOMĒDIJU ĪSFILMU FESTIVĀLU. 
Īsfilmu festivāls “BABA YAGA” norisināsies Priekuļu 
novada Liepas pagasta Lielajā Ellītē – vietā, kur atrodas 
īpašās balto smilšu klintis, kur saglabājušas trīs arkas, 
tādējādi esot vienīgais šāda veida dabas veidojums Baltijā. 
Festivāls notiks brīvā dabā, kur tiks demonstrētas izvēlētas
komēdijas īsfilmas. Baba Yaga Comedy Short Film festivāls
ir kas pavisam jauns. Tas norisināsies tikai pirmo gadu. 
Radīsim vakaru, kurā katrs spēs gūt milzum daudz emociju 
un lieliskas sajūtas, esot kopā ar apkārtējiem, pulcējoties 
pie lielā kino ekrāna. Mēs rādīsim labākās, smieklīgākās un 
jestrākās komēdijas, kuras tiks savāktas no visas pasaules. 
Mūsu divkāršais uzsvars tiek likts uz jaunu komēdijas 
talantu atklāšanu, lai to popularizētu gan izklaides indus-
trijā, gan Latvijas sabiedrībā, kā arī demonstrētu piere-
dzējušu profesionāļu un pazīstamo zvaigžņu darbus. Mēs 
esam lepni parādīt, piesaistīt un popularizēt talantīgus 
komēdiju filmu veidotājus no visas pasaules.

Filmu festivāls notiek sadarbībā ar VIRAZH FILMS.
Pasākums notiks 30.augustā plkst.22.00 Liepas Lielajā 

Ellītē. Aicinām ņemt līdzi spilvenus, sedziņas sēdēšanai, 
kā arī pledus, siltas drēbes, lai vakara stundās būtu ērta 
kino baudīšana. Ieeja bez maksas.

Marimbas solista Reiņa Tomiņa uzstāšanās saulgriežos
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Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Kas vienam lieks, tas otram prieks!

“Kas jauns” Mārsnēnos fotoreportāža

Lauku labumu tirdziņš

Kas jauns Mārsnēnos, vaicā pasākuma vadītājs 
Jānis Gabrāns Priekuļu novada domes priekšsēdētājai 

Elīnai Stapulonei

Skatītājus priecē Mārsnēnu ģitārspēles pulciņa dalībnieki

Priekuļu novada māksliniecisko kolektīvu uzstāšanās

BDK “Tūgadiņš” uzstāšanās Mārsnēnos

Priekuļu novada svētkos piedalījās arī hip-hop deju 
pasniedzējs Miķelis Benužs kopā ar Ziemeļvidzemes 

pamatskolas skolēniem

Teātra kopa “Krams” uzstājas ar izrādi 
“Atnāk jauka vasariņa”

Zemessargi no Zemessardzes 27.kājnieku bataljona 
ne tikai iepazīstināja ar savu darbu, 

bet arī cienāja ar gardu sulu

Putu ballīte DraiskoTAVĀ

Preses klubs Mārsnēnos ar Aivi Ceriņu, 
Elīnu Stapuloni un Aivaru Tīdemani

Foto: Sintija Cērpiņa, Ingrīda Zilgalve un Ziemeļvidzemes pamatskolas arhīvs

“Malides” līnijdejotājas

Arī Maizes mājas saimniece Aina Tarasova dalījās 
noslēpumos par latvju zīmju spēku

Mazie “Pigornieki” uzstājās ar izrādi “Saulstariņš naktī”


