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Nākotnes pilsētas spēle ir
Britu padomes un pilsētplānoša-
nas jomā atzīta izstrādāta inter -
aktīva metodoloģija darbam
komandās, lai veicinātu jaunu
radošu domāšanu un rīcību, kas
uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsē-
tās, tā arī lauku apvidos. 

Priekuļu novada ļaudis no 22.-
23. janvārim iejutās Nākotnes pil-
sētas spēlē par radošām idejām
Priekuļu novada ilgtspējas attīs-
tībā. Spēlē piedalījās dalībnieki
no visiem Priekuļu novada
pagastiem, dažādu profesiju un
nodarbju pārstāvji. Spēles
“Priekuļi – mūsu mājas šodien
un rīt” izvirzītais mērķis bija caur
kopradi mobilizēt novada iedzī-
votājus rast radošus risinājumus
izaicinājumiem un aktivizēt rado-
šās izpausmes novada vides kvali-
tātes uzlabošanai.

Spēle notika piecās komandās,
kurās dalībnieki tika sagrupēti tā,
lai katrā komandā būtu jaukts
sastāvs pēc dalībnieku darbības
un kompetences jomas. Katrā
komandā darbojās pieci dalībnie-
ki. Manuprāt, jaukta tipa koman-
das komplektēšana savu mērķi ir
attaisnojusi, jo katrs dalībnieks ir
devis savu artavu ideju izvirzīša-
nai, līdz ar to arī bija ideju dažā-
dība. Tālākais darbs jau bija
kopīgs komandas darbs lēmuma
pieņemšanai galvenās idejas tālā-
kai virzīšanai uz pilnveidošanu.
Abas dienas izvērtās spraigas,
interesantas, pārdomu bagātas un
kopības sajūtu veidojošas. 

Pirmās dienas nobeigumā

izvirzītās idejas bija sagataves
stadijā, bez nobeiguma slīpējuma.
Pirms došanās mājup tika uzdots
mājas darbs idejas pilnveidošanai
un prezentēšanai pārējiem.
Patīkams pārsteigums, ka visi
spēles dalībnieki tiešām mājas
darbu veica un otrajā dienā, pre-
zentējot savu darbu, bija redzams,
ka sākotnējā versija ir uzlabota,
pārdomājot sniegtās idejas mērķa
nozīmīgumu un vērtību.

Spēles eksperte Elīna Sta pulone
saka - Šī spēle man lika aizdomā-
ties par lietām, kuras iespējams vir-
zīt, iesaistot mūsu novada ļaudis,
atliek vien sadzirdēt idejas, tās
atbalstīt un iedrošināt novadniekus
tās īstenot. Visi projekti un ieceres
bija izstrādātas ar bezgala lielu
sirds siltumu pret novadu, vietu,
kuru mēs mīlam, kurā mēs darbo-
jamies un dzīvojam. 

Jaunieši kūrēja ideju par atrak-
tīvu pasākumu, šajā projektā
kūsāja jaunības maksimālisms un
patiesa griba to īstenot pēc iespē-
jas ātrāk. Ideja „Izdzīvo novadā“
lika apjaust komunikācijas trūku-
mu vienam ar otru, uzfilmēt izdzī-
vošanas misiju un to izrādīt gan
kultūras namos, gan brīvdabas
kino vakaros. Jauka ideja - apzināt
un ieraudzīt mūsu novada skaistā-
kās vietas, lauku saimniecības un
tam visam pāri cilvēku spēju
komunicēt un izpalīdzēt citam. 

Ideja par „Nezināmo Šveici“,
kuras pamatā ir pilsētnieku iepa-
zīstināšana ar Priekuļu novada
pievilcību, mājražotāju ražoju-
mu popularizēšanu un tirgoša-

nu, vēstures izklāstu, un tas viss
notiek vilcienā, kurš ved no
Rīgas gar Cēsīm un pietur
Priekuļu novada Liepas pieturā.
Pēc brauciena vilciena „zaļajā”
vagonā ekskursija turpinās ar
burvīgu pārgājienu gida pavadī-
bā gar Līču-Laņģu klintīm, tad
izzinošs atpakaļ brauciens uz
Rīgu ar viktorīnām un aicināju-
mu atgriezties Priekuļos.
Noteikti pēc šāda brauciena
dalībnieki dalīsies pieredzētajā
ar saviem paziņām, un nākamā
mēneša „zaļais” vagons atkal
vedīs rīdziniekus uz Priekuļiem. 

Komanda „Zeme” vēlējās
apkopot vienviet seno un mūsdie-
nīgo lauku tehniku, demonstrējot
zemes apkopšanas tradīcijas un
izaugsmes. Papildus šī komanda
nāca ar priekšlikumu Priekuļos
veidot gada pasākumu, kuram
katru gadu būtu sava tēma, kā pie-
dāvātās bija nosauktas - Zeme,
Gaiss, Ūdens, Maize....  Pasāk uma
norisē tiktu apbalvoti arī šīs noza-
res sasniegumi. 

Nākotnes spēles spilgtākais
sauklis – „Sasmērē rokas, lai attī-
rītu dvēseli!”, komandai par agro-
tūrismu mūsu novada laukos pie-
šķīra reālākās idejas balvu, vis-
maz, manā vērtējumā. Šī koman-
da attīstīja ieceri veidot lauku
sētās tūrismu, kurš ne tikai būtu
kā izguldināšana, barošana, dabas
izrādīšana, bet līdzās tam visam
mācītu pilsētniekus domāt un dzī-
vot „zaļi“, saprast, ka pilsētas liel-
veikali ir balstīti uz laukos izau-
dzēto un saražoto, mācītu bēr-

niem lauku dzīvi, to, kā aug augi,
kas dzīvo kūtiņās, ka no tikko
dētas oliņas ir iespējams pagata-
vot gardāko omleti.

Idejas bija grandiozas, tās
parādīja, ka novada cilvēki spēj
domāt komandās, kurās bija pār-
stāvji gan no Mārsnēniem, gan
Priekuļiem, gan Veselavas, gan
Liepas pagastiem. Bija jūtama
ieinteresētība un mīlestība pret
mūsu novadu, to kopīgiem spē-
kiem attīstīt un virzīt uz priekšu,
neapstāties!

Novada tūrisma darba organi-
zatore Elīna Tilaka, kura arī bija
aktīva spēles dalībniece, secina:
Divu dienu garumā piedaloties
Nākotnes spēlē, varēja gūt daudz
pozitīva: jaunas idejas turpmākai
darbībai novadā, it īpaši, tūrisma
jomā, kā arī jaunus kontaktus un
sadarbības iespējas. Spēlē varēja
iemācīties domāt radoši, meklēt
risinājumus problēmām un saska-
tīt iespējas tur, kur ir neizmantoti
resursi. 

Manuprāt, liela nozīme bija ne
tikai idejām, no kurām vairākas,
cerams, arī īstenos nākotnē, bet
arī kontaktu veidošanai un iespē-
jai iepazīt novada iedzīvotājus, ko
citādi ikdienā neizdodas satikt.
Komandās sadarbojās dažādu
jomu pārstāvji, kas man, kā
pašvaldības darbiniecei, deva
ieskatu tajā, ko vēlas uzņēmēji,
kultūras darbinieki, jaunieši un
iedzīvotāji kopumā, kādas ir
viņu domas par notiekošo un
vēlamo novadā. 

(Turpinājums 3. lpp.)

Nākotnes pilsētas spēle Priekuļos

Spēles “Priekuļi – mūsu mājas šodien un rīt” dalībnieki ir apmierināti par piedalīšanos šādā projektā un atzīst, ka tas ir bijis vērtīgs
cerot, ka kāda no izspēlētajām idejām varētu iedzvināties arī realitātē
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Īsziņas
4 Uzņēmēju tikšanās

Priekuļu novadā 13.februārī
Aicinām līdz 6.februārim pie-

teikties Priekuļu novada esošos
un topošos uzņēmējus, kas vēlas
tikties ar novada domes pārstāv-
jiem, uzzināt sev interesējošo par
pēdējos gados novadā paveikto
un plānoto nākamiem gadiem, kā
arī piedalīties diskusijā par attīs-
tības iespējām un rast abpusēji
labvēlīgus problēmu risinājumus.
Uzņēmēju tikšanās, norisināsies
13.februārī plkst. 16:00 Priekuļos
(vieta tiks precizēta vēlāk). 

Visi interesenti aicināti pie-
teikties:

zvanot pa tālruni 64130395
Elīnai Tilakai 

sūtot vēstuli uz e-pastu
elina.tilaka@priekulunovads.lv
norādot vārdu, uzvārdu, uzņēmu-
mu, ko pārstāvat, kontaktinfor-
māciju (telefona nr. un e-pastu)
un interesējošos jautājumus; 

piesakoties elektroniskā
anketā mājaslapā pie raksta
„Uzņēmēju pēcpusdiena
Priekuļu novadā”.

4 Par nosaukuma piešķir-
šanu

Priekuļu novada pašvaldība
bija izsludinājusi uzaicinājumu
iedzīvotājiem iesniegt priekšliku-
mus vienota nosaukuma piešķir-
šanai sporta atpūtas laukumam
(pie BMX trases).

No sau kumam bija jāatspoguļo
laukuma būtība un tā atrašanās
vieta, kurš tiktu pielietots afišās
un jebkādos citos materiālos, kā
arī pielietots, kā tautā saprotams
vienojošs vietas nosaukums. Pēc
saņemto ierosinājumu apkopoša-
nas, tika pieņemts lēmums pie-
šķirt nosaukumu „Sporta birzī-
te”. Paldies visiem priekšlikumu
iesūtītājiem!

4 „Priekuļu Loppet 2015“
28. janvāri slēpošanas-biatlo-

na kompleksā „Prie kuļi“ starts
tika dots tautas slēpošanas seriā-
la „Priekuļu Loppet 2015“ 1.
posmam. Tautas slēpojuma
seriāls tika aizsākts 2010.gadā ar
mērķi visiem kam vēl nav 100,
noslēpot savām spējām atbilstošu
un pēc iespējas garāku distanci 4
sacensību posmu summā vienam
vai kopā ar ģimeni un draugiem. 

Līdz šim 4 posmu summā vis-
garāko distanci noslēpot izdevies
Pasaules čempionam motosportā
Kasparam Stupelim 130 km, bet
Ģimeņu kopvērtējumā visvairāk ir
noslēpojusi Dumbru ģimene
386km.

Slēpojumā var sākt piedalīties
jebkurā posmā.

Slēpojumam atbalsta aktīvā
tūrisma centrs „EŽI“. 

Balvas „Ģimeņu grupas“ kop-
vērtējuma uzvarētājiem no veika-
la „Maratons“. 

Jaunāko grupu (12-14 g.) kop-
vērtējuma uzvarētājiem balvas
no veikala „Ceļotājs“.

Katra slēpošanas posma
noslēgumā tiek izlozētas dāvanu
kartes no veikaliem „EŽI“ un
„Strazdu Grava“.

Slēpojumu organizē Cēsu
Olimpiskais centrs
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Priekuļu pagastā 
Aizvadītais 2014.gads iezīmējies ar vairākiem

vērienīgiem projektiem: pabeigta Priekuļu vidusskolas
lielā renovācija ar logu nomaiņu, sienu siltināšanu un
jumta pārbūvi.

Jāņmuižas bērnudārzā veikta ēkas siltināšana un
jumta izbūve, kā arī grupās veikti ikgadējie kosmētis-
kie remonti.

Noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Priekuļos, II kārta”. Projekta īstenošanas
rezultātā ir izbūvēti jauni ūdensapgādes tīkli 397.97m
garumā, posmā no Cēsu prospekta 1 līdz Jāņkalna ielai
un „Mežpilī”. Tika rekonstruēti ūdensapgādes tīkli
1288.73 m garumā Izmēģinātāju ielā 6 un 8., visā
Parka ielas garumā. Pēc ūdens tīklu izbūves atjaunots
asfalta segums ūdensapgādes tīklu trašu vietās.
Izbūvēti divpadsmit hidranti. Veikta ūdenstorņa Dārza
ielā 10, Priekuļos esošo ūdensapgādes cauruļu rekons-
trukcija un ūdens tvertnes pamatnes nomaiņa.

Priekuļu novada kultūras namā ar ES projektu starp-
niecību iegādāta jauna gaismas aparatūra, līdz ar to
uzlabosies pasākumu kvalitāte. Par pašvaldības līdzek-
ļiem kultūras nama foajē ir atjaunots parketa segums,
kā arī ir uzsākts aktiertelpu- ģērbtuvju remonts pagrab-
stāvā.

Domājot „zaļi” un piedaloties projektā ar fonda
„Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, novadā iegā-
dāts elektromobilis, kuru izmanto administrācijas vaja-
dzībām, tādejādi gan taupot naudas līdzekļus degvielas
iegādei, jo elektriskā dzinēja uzlāde ir lētāka, gan
saudzējot apkārtējo vidi.

2014. gada aprīļa beigās Priekuļu novada dome
izsludināja pirmo mazo projektu konkursu „Mēs nova-
dam”, kura tēma 2014.gadā ir saistīta ar vides un kul-
tūras norisēm novadā.

Projekta konkursa mērķis bija - finansiāli atbalstīt
kultūras un vides daudzveidīgu un kvalitatīvu piedāvā-
jumu Priekuļu novadā  kultūras un tūrisma, uzņēmēj-
darbības attīstībā. Šajā projektā tika atbalstīti 3 iedzī-
votāju un biedrību iesūtītie projekti. Līdz ar to:

Eduarda Veidenbauma muzejs „Kalāči” ieguva stili-
zētus 19.gadsimta tērpus ekskursiju vadītājām, lai viņu
sniegumu apmeklētājiem paspilgtinātu.

Saglabājot latviešu tautas pamatvērtības, Veselavas
pagastā tika atklāta piemiņas vieta Latvijas karoga
autoram, uzstādīta plāksne, kurā var uzzināt par Jāni
Lapiņu un sarkanbaltsarkano karogu, un karoga masts,
kur svētku reizēs plīvos Jāņa Lapiņa izgatavotā karoga
prototips.

Pateicoties vecāku grupas iniciatīvai, Projekta rezul-
tātā tika ne vien uzstādīts jauns bērnu laukums, bet arī
Selekcijas ielas 20 nama iedzīvotāji Priekuļos aktīvi
uzsāka darbu pie mājas apsaimniekošanas jautājuma
sakārtošanas.

Protams, ikdienā netika aizmirsta ceļu un ielu uztu-
rēšana, kā arī veikti dažādi pagasta labiekārtošanas
darbi.

Novada izpilddirektors Fjodors Puņeiko
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Liepas pagastā

2014.gadā nozīmīgākais notikums noteikti bija
Priekuļu novada svētki. Šim lielajam pasākumam
nopietni gatavojāmies, un, kā rādās, svētki bija izdevu-
šies. Liels paldies pasākuma organizatoriem, kā arī
novada iedzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos novada
svētku aktivitātēs.

Vēl 2014.gads saistās ar vērienīgo PII “Saulīte”
renovācijas projektu. Šis projekts veicās smagi un ar
lielām problēmām, taču gandarījums par paveikto ir
liels. PII “Saulīte” ir ieguvusi skaistu fasādi un siltas
telpas visās bērnudārza grupiņās. Jāatzīmē, ka bērnu-
dārzs  ir ieguvis mūsdienu prasībām atbilstošu baseinu
ar modernu aprīkojumu.

Liela nozīme 2014.gadā tika pievērsta arī mācību
iestāžu remontiem – skola ieguva jaunu un mūsdienīgu
dabaszinību kabinetu un bibliotēkas telpu. PII
“Saulīte” tika atremontētas divu grupiņu telpas, kurās
ir patīkami uzturēties – tās ir jaukas, krāsainas un
saulainas.

Bez lieliem un pamanāmiem darbiem tika domāts
par labiekārtošanu un iedzīvotāju ērtībām. Tika iesākts
rekonstruēt laukumu pie Brīvības cīnītāju pieminekļa,
uzbūvēts bruģa trotuārs  Maija ielā, atvērta sabiedriskā
tualete laukumā pie Lielās Ellītes, uzbūvēts ielu
apgaismojums Pļavas ielā, uzbūvēts āra tenisa galds
pie skolas.

Kopumā 2014.gads Liepā bija darbīgs un ražīgs –
gandrīz viss iecerētais tika izdarīts.

Šajā gadā visiem vēlu veiksmi jaunu plānu īstenoša-
nā un vēl lielāku darba sparu!

Liepas pagasta pārvaldes vadītājs
Andris Rancāns.

9
Mārsnēnu

pagastā
Izvērtējot paveikto 2014.gadā, nākas secināt, ka lie-

lākais darbs tika saistīts ar pagasta labiekārtošanu.
Priekuļu novada budžetā, domājot par iedzīvotāju dro-
šību, it īpaši bērnu drošu nokļūšanu skolā, tika atvēlēti
līdzekļi apgaismota gājēju celiņa izbūvei no Mārsnēnu
centra līdz skolas ceļam. Tādējādi, tika uzsākts pērnā
gada viens no lielākajiem projektiem pagastā.

Saskaņā ar izstrādāto projektu un budžetā atvēlēta-
jiem līdzekļiem, 2014.gadā izdevās izbūvēt gājēju celi-
ņa pamatni 430 metru garumā un apgaismojumu.
Šogad tiek plānoti līdzekļi, lai uzklātu bruģi un pabeig-
tu darbus saskaņā ar projektu.

Papildus šim projektam, tika veikti vairāki citi
darbi, kuri neprasīja tik lielus ieguldījumus. Piemēram,
tika izgatavotas jaunas ieejas durvis kapličā, nomainīts
jumta segums pašvaldības dzīvojamai mājai „Omeļi”,
nopirkts jauns sniega pūtējs gājēju celiņu tīrīšanai un
veikti citi ne mazāk nozīmīgi darbi. 

Kā jau iedzīvotāji būs ievērojuši, ir notikušas izmai-
ņas Mārsnēnu Tautas namā. 2014. gada sākumā amatu
atstāja līdzšinējā  Tautas nama vādītāja Santa Kalniņa.
Izsaku viņai pateicību par darbu un ieguldījumu
Mārsnēnu kultūras dzīves veidošanā un vadīšanā dau-
dzu gadu garumā. No pavasara Tautas nama vadīšanu
un kultūras dzīves organizēšanu uzņēmusies Mārsnēnu
iedzīvotāja Vita Vilumsone. Novēlu veiksmi darbā,
daudz jauku pasākumu, radošu ideju, īpaši, veicot god-
pilno un atbildīgo uzdevumu šovasar- uzņemot
Mārsnēnos Priekuļu novada svētku pasākuma dalībnie-
kus un viesus. 

Mārsnēnu pagastā esošās pašvaldības iestādes –
skola, bērnudārzs, tautas nams, bibliotēka, feldšer-
punkts un pagasta pārvalde pildīja savus uzdevumus
saskaņā ar tās mērķiem un budžetā atvēlētajiem līdzek-
ļiem. Kopumā pērnais gads Mārsnēnu pagastā bijis
mierīgs un stabils. 

Nākamajam gadam novēlu mums visiem veiksmi,
jaunus plānus un to īstenošanu!

izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo
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Veselavas pagastā

Strauja kumeļa cienīgā skrējienā ir aizauļojis
2014.gads. Tagad, Jaunā gada sākumā, varam nedaudz
piestāt un izvērtēt, kāds tad ir bijis šis aizgājušais gads
Veselavas pagastā. Man šķiet, ka aizvadītajā Zirga
gadā mēs esam dūšīgi pastrādājuši.

Ceļu jomā padarīts:
Ieliktas 3 jaunas caurtekas – pie „Saulītēm”,

„Ozoliņiem” un aiz „Mellužiem”, 

Sakārtoti šādi Veselavas pagasta ceļi: Rauņi – Vilki,
Rabākas – Stirnas – Fēlikss, Rozītes – Mežgaiļi, Skaras
– Dikļi, Veselavas kapi – Veģeri – Vidzemes šoseja,
Veselavas skola – Puķi. Ceļiem pēc vajadzības tika ar
greideru izveidoti novadgrāvji gar ceļa malām abās
ceļa pusēs, attīrītas ceļmalas no krūmiem, likvidēti
veco telefonlīniju stabi, atjaunots grants segums.

Veselavas muižā paveiktais: 
Nojaukts vecais malkas šķūnis un tā vietā uzbūvēts

jauns. Īsi pirms novada lielā „Puķu draugu saieta”, gai-
dot viesus arī Veselavā, muiža tika pie jauna balkona -
lieveņa.

Muižas parku papildināja no jauna izbūvēti gājēju
celiņi 200 metru garumā.

Muižas vizīšu zālē ieklāts jauns parkets pēc vēstu-
riskā parauga.

Tiek turpināts muižas lielās zāles remonts.
Izgatavotas 2 jaunas durvis - lielajā zālē un balkonam.

Veikta jumta ieseguma izbūve un griestu remonts
pēc griestu applūšanas.

Veselavas centrā:
Realizēts tirgus nojumju un tualetes projekts

Bērzkrogā, piesaistot Eiropas savienības fondu finan-
sējumu. 

Vairākiem pašvaldības īpašumiem veikta zemes
uzmērīšana, lai īpašumus ierakstītu Zemes grāmatā:
Veselavas skolai un internātam, Bērzkroga centram,
uzmērīšana pie attīrīšanas iekārtām.

Tiek izstrādāts dīķa rekonstrukcijas projekts
Bērzkroga centrā.

Tika realizēts ES projekts jaunaudžu kopšanā
Veselavas pagastā Priekuļu novada pašvaldībai piede-
rošajos mežos 13,8 ha platībā.

Realizēts LAD projekts - Veselavas bērnudārza
veselības taka.

Gribu Jums novēlēt, lai šajā Kazas gadā mēs spētu
paveikt ieplānotos darbus un lai Kazas gudrība, apdo-
mība un dzīvesprieks palīdz šos darbus veikt! Lai
Kazas gads būtu veiksmīgs un patīkams, Kazai jāganās
leknās ganībās. Nu tad, lai ir kā dziesmā: „Balta Kaza
zaļā pļavā ganās...”!

Ar sveicieniem un laba vēlējumiem Veselavas
pagasta pārvaldes vadītājs

Ainārs Amantovs

9
Jāņmuižas
bērnudārzā

Esam sagaidījuši jauno gadu – jauni sapņi, ieceres,
bet, izvērtējot veco gadu, ar pārliecību varam teikt, ka
sapņi piepildās.

Priecājoties par skaisto, krāsaino, nosiltināto bērnu-
dārza ēku, radās doma par plašāku pagrabstāva pielie-
tojumu, izremontējot un sakārtojot vairākas telpas.
Pavasarī veiktā ventilācijas sistēmas renovācija ļāva šo
ideju realizēt. Montesori un smilšu terapijas kabinets
nu ir ieguvis plašākas telpas. 

Vecāku konferencē augustā iestādes vadītāja Lilita
Siņicina ieminējās par Sāls istabu, par sāls terapiju kā
profilaksi bērnu elpošanas, imūnsistēmas stiprināšanai.
Vecākiem šī iecere likās ļoti laba un vajadzīga. Un nu
esam gandarīti, ka ar vecāku un darbinieku materiālu
un morālu atbalstu un reāli ieguldītu darbu, jau februā-
rī bērni sāks apmeklēt sāls terapijas procedūras. 

Paldies ziedotājiem: Emīlijas Baumanes ģimenei,
Elizabetes Annas Linē ģimenei, Bruno Bērziņa ģime-
nei, Trevisa un Elīzas Zazīšu ģimenei, Didža Paleja
ģimenei, Gustava Rozenberga ģimenei, Olivera
Kārkliņa ģimenei, darbiniekiem: Inesei Ceriņai, Lilitai
Siņicinai, Sandrai Berķei.

Šobrīd mums visiem – bērniem, vecākiem un darbi-
niekiem neērtības sagādā iekļūšana iestādē, jo ir nelī-
dzeni celiņi, bedres, izlūzušas flīzes.Tāpēc pavasarī
projektēsim bērnudārza apkārtni, domāsim labas
domas, lai pēc tam izdodas šo vīziju realizēt dzīvē.

bērnu atbalsta personāla grupas vadītāja
Ingrīda Smalniece

Aizvadīts gads 
un varam rezumēt paveikto
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Pasākums deva iespēju apru-
nāties ar cilvēkiem, kas savā
jomā ir speciālisti un kuru zinā-
šanas un pieredzi citādi neiedo-
mātos izmantot attīstības jautāju-
mos vai tās vienkārši nebūtu pie-
ejamas.

Uzņēmēji dalījās ar savu ska-
tījumu uz Priekuļu novada
nākotni un diezgan praktiskām
vēlmēm attīstībai, vērtējot eko-
nomiskos aspektus un reālos
ieguvumus. Kultūras sektora
pārstāvji deva „radošu odziņu”
praktiskajām idejām. Jaunieši
nāca ar savu skatījumu par popu-
lāro un moderno, kas viņus inte-
resētu un spētu aizraut.
Nevalstisko organizāciju pār-
stāvji runāja par iedzīvotājiem

svarīgām problēmām, ar ko viņi
saskaras ikdienā, un idejām, pie
kurām nonākuši, bet  ar kurām
nav bijis iespējas dalīties ar pla-
šāku publiku. Pašvaldības pār-
stāvji vairāk vērtēja, kā šīs idejas
būtu iespējams īstenot. 

Kopā, ražojot idejas un aktīvi
diskutējot par to realizēšanas iespē-
jām, radās pieci darbības plāni, kas
veicinātu iedzīvotāju saliedētību,
dabas objektu labiekārtošanu, lauk-
saimniecības teritoriju izmantošanu
un Priekuļu novada popularizēšanu
un citas problēmas.

Lielākā daļa radušās idejas
lielākā vai mazākā mērā bija
saistītas ar tūrisma attīstību un
pasākumu veidošanu, kas man
liek domāt par to, ka iedzīvotāji
saskata nākotni šai nozarei nova-
dā. Pašai bija iespēja paskatīties

uz tūrisma attīstību novadā no
cita skatu punkta un deva vairā-
kas idejas, ko varētu realizēt
tuvākā vai tālākā nākotnē.

Arī jauniešu centra vadītāja,
spēles dalībniece Dina Šalunova
atzīst, ka šī „Nākotnes spēle”
bija lieliska iespēja satikties
vienkopus dažādu profesiju pār-
stāvjiem un dažāda vecuma pār-
stāvjiem. Piedaloties „Nākotnes
spēlē“ par Priekuļu novada attīs-
tību, varu secināt to, ka ikviens
spēles dalībnieks ļoti novērtē
novada vidi, dabu un zemi. Šo
divu dienu laikā izskanēja dažā-
das interesantas idejas, kas sais-
tās ar pilsētnieku, tūristu piesais-
ti laukiem. Šajā steidzīgajā laik-
metā aizvien vairāk lielpilsētu
iedzīvotāji novērtē lauku idilli,
tad kāpēc lai šo idilli nebaudītu

Priekuļu novadā. Domāju, ka
ikviena attīstības plāna ideja, kas
tiks realizēta, ietekmēs arī jau-
niešu ikdienu un izvēli doties
prom vai palikt tepat novadā.

Nobeigumā vēlos pateikt lielu
paldies visiem dalībniekiem,
kuri atrada laiku divas darba die-
nas pavadīt kopīgā projekta īste-
nošanā. Paldies ekspertiem -
Mārai Juzupai un Elīnai
Stapulonei par atbalstu veiksmī-
gai spēles norisei, pildot eksper-
ta uzdevumu - izvirzīto ideju
vērtēšana. Paldies spēles vadītā-
jai Vitai Brakovskai no biedrības
„ZINIS”, kura ar savu enerģiju
un degsmi prata mūs visus aiz-
raut un vienot kopīgā mērķa
sasniegšanā. Bez Jums visiem
tas nebūtu izdevies. 

Komandu dalībnieki:

Dzeltenā komanda: Dina Šalu-
nova, Elīna Krieviņa, Jānis
Nīmanis, Ingrīda Rence, Viktorija
Prilenska;

Sarkanā komanda: Elīna Tilaka,
Baiba Karlsberga, Dzidra Bērtiņa,
Imants Dauksts, Inga

Krafte;
Sudraba komanda: Madara

Mūrmane, Anna Lutere, Arnis
Melbārdis, Natālija Mahņova,

Paulīna Sukaruka, Dace Kalniņa
Oranžā komanda: Vineta

Lapsele, Evita Šīrante, Gunita
Bārda, Megija Simsone;

Zilā komanda: Ance Mežale,
Benita Sausiņa, Dzintra Doriņa,
Toms Ozols, Jānis Sirlaks.

Vineta Lapsele, 
projektu vadītāja,
spēles dalībniece

Nākotnes pilsētas spēle Priekuļos

Biedrības „Glābiet bērnus”
Liepas nodaļa ir aizvadījusi dar-
bīgu un ražīgu gadu. Divas lielas
robežšķirtnes nodaļai ir
Lieldienas un Ziemassvētki, kad
darba ir pilnas rokas – vienmēr
kaut kas tiek krāsots un veidots,
griezts un līmēts, rakstīts un
pakots. Aizvadītajā gadā tika
realizēti vairāki iekšējie projekti,
kā arī turpinājām iesāktos ilgter-
miņa projektus.

Realizējām projektu
„Labestības skoliņa”. Gada
sākumā turpinājām 2013.gadā
iesākto projektu „Labestības
skoliņa”. Šoreiz zēnu grupai bija
bažas, vai varēs to realizēt, jo
dažiem projektā iesaistītajiem
zēniem bija uzvedības problē-
mas. Tomēr viņi lieliski iekļāvās
komandā un piemērojās izvirzī-
tajām prasībām. 

Katru sestdienu desmit zēni
klausījās ticības mācību, apguva
dažādas praktiskas iemaņas un
diskutēja ar uzaicinātajiem lek-
toriem. Pēc 12 stundu ticības
mācības kursa „Lielākais ceļo-
jums” noklausīšanās, zēni saņē-
ma beigšanas apliecības un
dāvanu pakas no Cēsu kristīgās
draudzes „Prieka vēsts”. Mēs
ticam, ka caur kristīgo mācību
bērni kļūst iejūtīgāki un līdzcie-
tīgāki pret visu dzīvo sev apkārt. 

Lektors Aivars Vilnis, putnu
dzīves pētnieks dalījās savos
ikdienas vērojumos par putnu
dzīvi, un pastāstīja zēniem daudz
interesanta par populārāko putnu
uzvedību un paradumiem.
Izrādās, ka zvirbulis patiesībā ir
neparasts putns. Vai jūs zināt, ka
zvirbulis ir izmirstoša suga un
citur, piemēram, Londonā, to
gandrīz nav? Vairākās pasaules
pilsētās zvirbuļiem ir pat uzstā-
dīti pieminekļi, bet 20. marts ir
pasludināts par Pasaules
Zvirbuļu dienu. 

Interesanta saruna izvērtās ar
Priekuļu novada pašvaldības
policijas priekšnieku Guntaru
Mucenieku. Viņš zēniem stāstīja
par smēķēšanas kaitīgumu, nar-
kotiku lietošanas sekām, par
sodiem, kādi piemērojami par
pārkāpumiem. Klausītāju starpā
izvērtās spraiga diskusija par
kārtības nodrošināšanu pagastā.
G.Mucenieks uzsvēra, ka jaunie-
šiem pašiem jābūt aktīvākiem un

jāziņo par pamanītajām nekārtī-
bām. Viņš atgādināja, ka notie-
košo var nofilmēt ar mobilo tāl-
runi un izmantot kā pierādījumu.

Projekta noslēgumā zēniem
bija jāuzmeistaro putnu būrīši.
Atbildīgais par sagatavēm bija
projekta dalībnieks Lauris
Gusevs, kurš mācās par galdnie-
ku Cēsu profesionālajā vidus-
skolā. Viņš pārraudzīja zēnu gru-
pas darbu un palīdzēja viņiem
sanaglot būrīšus tā, lai tie nebūtu
šķībi, greizi un lai putniņi neuz-
durtos uz asas naglas. 

Būrīšu izkāršana bērnudārza
„Saulīte” teritorijā izvērtās par
īstiem svētkiem. PII „Saulīte”
vadītāja Elija Latko bija uzaici-
nājusi Priekuļu novada ainavu
arhitektu Jāni Sirlaku, kurš stās-
tīja par to, kā pareizi izkārt putnu
mājiņas. Notiekošo vēroja un par
putniņiem dziedāja bērnudārza
audzēkņi. Ar prieku jāatzīst, ka
zēnu darbs nebija veltīgs - jaunās
putnu mājas drīz vien tika apdzī-
votas. 

Turpinājām ilgtermiņa pro-
jektu „Dari, jo tu vari”.
Projektā piedalījās 33 bērni, kas
saņēma punktus par paveikta-
jiem labajiem darbiem: piedalī-
šanos pagasta labiekārtošanā un
uzkopšanā, māla svečturu gata-
vošanu labdarībai, par palīdzēša-
nu grūtībās nonākušiem veciem
cilvēkiem, par piedalīšanos pro-
jektos „Lieldienu Zaķis” un
„Adventes gaismiņa” u.c. Bija
noteikti arī kritēriji punktu sama-
zināšanai: necenzētu vārdu lieto-
šana, kaušanās, smēķēšana u.c.
Mūsu mērķis bija motivēt bērnus
darbam atsevišķu cilvēku un
visas sabiedrības labā. 

Punkti nemaz tik viegli nenā-
ca, bērniem bija krietni jāpiepū-
las, lai tos nopelnītu. Pēc sprai-
gas punktu cīņas pirmo vietu
ieguva Zane Kukuškina (11 pun-
kti), otrajā vietā ar vienādu pun-
ktu skaitu bija trīs bērni – Klinta
Kokarēviča, Maksims Koļcovs
un Katrīna Kuple (katram 10
punkti), trešo vietu ieņēma
Maksims Maškins (8 punkti).
Katrs projekta dalībnieks saņē-
ma dāvanu paku, kuras smagums
bija atkarīgs no nopelnīto punktu
skaita. Projekts šogad turpinās,
un tā noslēgumā čaklākajiem
paredzēts bezmaksas kultūras

pasākuma apmeklējums Rīgā.
Esam gandarīti, ka dalībnieku
skaits ir tik liels un vēlēšanos
iesaistīties projektā izsaka arvien
jauni bērni. 

Piedalījāmies Priekuļu
novada svētkos. Svarīgs noti-
kums pagastā bija Priekuļu
novada svētki „Ar prieku caur
Liepu”, kuri šogad notika Liepā.
Biedrības valdes sēdē tika
nolemts svētku ietvaros realizēt
savus saražotos izstrādājumus
(priekšautus, tirgus somiņas, aiz-
karus), lai savāktu naudu projek-
tiem „Dari, jo tu vari” un
„Veselīgs dzīvesveids”.
Nolēmām tirošanos pārvērst par
teatralizētu uzvedumu ar pasaku
tēlu piedalīšanos. Tika izstrādāta
vienota koncepcija vietas nofor-
mējumam un sadalītas lomas:
Vecmāmiņa (Skaidrīte Brence),
Vilks (Toms Kukuškins),
Sarkangalvīte (Santa Stūrīte),
Runcis Bazilio (Anna Golovina),
Mērija Popinsa (Māra Zaķe),
Pepija Garzeķe (Dzintra Doriņa),
Laumiņas (Zane Kukuškina un
Klinta Kokarēviča). Izvēlētā
stratēģija izrādījās pareiza.
Svētku apmeklētājiem mūsu
izdarības patika, un līdzekļi pro-
jektu realizēšanai tika savākti. 

Svētku izskaņā ar krietnu
humora piedevu izsolījām skaisti
saposto lāču ģimeni: tēti
Gastonu, māmiņu Gerdiņu un
mazos lācēnus Gustavu un
Grietiņu, kuru deklarētā dzīve-
svieta līdz tam bija Mazā Ellīte.
Lāčiem līdzi tika dots personas
dokuments ar foto, apraksts par
viņu labajiem darbiem un para-
dumiem. Lāču vecākiem bija arī
katram sava maza mugursomiņa,
kurā  bija viss nepieciešamais
jaunas dzīves uzsākšanai. Cīņa
starp izsoles dalībniekiem izvēr-
tās spraiga, līdz palika divi gal-
venie pretendenti. Liels bija
mūsu prieks un pārsteigums, kad
uzzinājām, ka jauko lāču ģimenī-
ti ir nosolījusi ģimene no Lāču
ielas Cēsīs. 

Piedalījāmies Cēsu Tirgus
organizētajā pasākumā. Pēc
SIA „Cēsu tirgus” valdes priekš-
sēdētāja Māra Bērziņa uzaicinā-
juma kopīgi ar Jāņmuižas pavā-
riem kuplinājām Vispasaules
cēsnieku dienas. Mūsu mērķis
bija pārdot savus saražotos

izstrādājumus, lai realizētu tur-
pmākos projektus. Tas izdevās,
cilvēki bija atsaucīgi – pirka gan
saražotos izstrādājumus, gan zie-
doja naudu. Viņiem patika mūsu
teatralizētie tērpi un atraktīvā
pieeja pārdošanas procesam. Pēc
šī pasākuma sapratām, ka cilvēki
labprāt atver savas sirdis labdarī-
bai, tikai jāatrod brīnumatslēdzi-
ņa to atvēršanai. 

Izgatavojām apsveikuma
kartiņas. Katru gadu pirms
Ziemassvētkiem biedrības
„Glābiet bērnus” Liepas nodaļas
vadītāja Skaidrīte Brence perso-
nīgi uzraksta un nosūta mūsu
finansiālajiem atbalstītājiem un
draugiem vairākus desmitus
apsveikumu un pateicības vēstu-
ļu. „Ir jāprot pateikties saviem
labvēļiem par izrādīto uzmanību,
ziedoto laiku un atvēlētajiem
līdzekļiem”, saka S.Brence.
Nolēmām, ka šogad kartiņas
nepirksim, bet gatavosim paši.
rezultātā Dzintra Doriņa un
Dženjana Prudņikova izgatavoja
37 apsveikuma kartiņas, kuras
tika izsūtītas apsveikumos. 

Izgatavojām keramikas
svečturus un eņģeļus. Adventes
pasākumi nebūtu izdevušies bez
keramikas pulciņa darba, kura
radīšanā 1994.gadā S.Brence ir
ielikusi nopietnu darbu un atzīst
to par savu lolojumu.
Labiekārtotās PII „Saulīte” tel-
pās keramiķes Intas Ceriņas
vadībā bērnudārza bērni un
Liepas pamatskolas skolēni no
māla pikas rada brīnumus: lielus
un mazus putnus un zvērus,
pasaku tēlus, svečturus, dekora-
tīvos šķīvīšus, vāzes u.c. 

2014.gadā keramikas pulciņš
saņēma pasūtījumu: izgatavot
100 māla svečturīšus un piecus
lielāka izmēra eņģeļus projekta
„Adventes gaismiņa” īstenoša-
nai. Tikai, pateicoties Intas
Ceriņas lielajai darba pieredzei
un zināšanām par mālu, varēja
ko tādu realizēt. Tas bija ne tikai
liela apjoma, bet arī gana piņķe-
rīgs darbs, kas aizņēma daudz
laika. Pie svečturīša – cimdiņa
veidošanas strādāja visi – gan
bērni, gan pulciņa vadītāja, gan
brīvprātīgie palīgi - Māra Zaķe
un Irina Sorokina.

Ar mazo un lielo Rūķu svētī-
bu svečturīši Adventē aizceļoja

uz savām jaunajām mājām Cēsu
un Liepas pagasta dzīvokļos un
iestādēs. Ceram, ka to uguntiņa
aukstajā ziemas laikā sasildīs
mūsu draugus un labvēļus. 

Apsveicām SIA „Cēsu tir-
gus”kolektīvu. Trešajā Adventē
akordeona mūzikas pavadībā
(Indra Kumsāre) lieli un mazi
Rūķi pieskandināja abus Cēsu
tirgus paviljonus ar
Ziemassvētku dziesmām. Katrs
tirgotājs saņēma bērnu pašrocīgi
gatavotu keramikas svečturīti,
apsveikuma kartiņu un vēlējumu
„priecīgus Ziemassvētkus!”.
Mūs laipni uzņēma SIA „Cēsu
tirgus” valdes loceklis,
Uzņēmēju kluba prezidents
Arkādijs Suškins, kurš rūpējās
par mūsu labsajūtu un pats aktīvi
piedalījās procesā. Tirgotāji bija
pārsteigti un aizkustināti, dažs
dziedāja un pat dejoja līdzi. Tik
daudz smaidīgu seju kā todien
mēs nudien tirgū nebijām redzē-
juši!

Apciemojām biedrības
„Cerību centrs” māmiņas. Īsi
pirms Jaungada devāmies uz
jauno māmiņu atbalsta centru
Liepā, ar kuru mums izveidoju-
sies laba sadarbība. Tur mūs
laipni uzņēma administratore
Simona Jansone. Visas māmiņas
(sešas ar bērniņiem un viena
māmiņa bērniņa gaidībās) ieprie-
cinājām ar Adventes gaismiņu,
katrai tika bērnu veidots svečtu-
rītis un dāvanu paka. Ceram, ka
labie vārdi, ko teica „Glābiet
bērnus” vadītāja Skaidrīte
Brence, ienesīs gaismu nosku-
mušajās sirsniņās, kas pieredzē-
jušas ne mazums bēdu. 

Biedrības „Glābiet bērnus”
Liepas nodaļas citi ilgtermiņa
projekti:

Liepas nodaļas informatīvā
vietne internetā: http://www.gb-
liepasnodala.blogspot.com

Frizētava: bezmaksas matu
griešana pirmsskolas vecuma
bērniem, bērniem ar īpašām
vajadzībām; pensionāriem – par
zemākām cenām.

Humāno preču noliktava:
trešdienās liepēnieši var saņemt
apģērbu, apavus un citas preces.

Dzintra Doriņa, biedrības
„Glābiet bērnus” Liepas 

nodaļas valdes locekle

Biedrības „Glābiet Bērnus” Liepas nodaļas atskaites
ziņojums par 2014. gadā paveikto
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6.janvārī, Zvaigznes dienā,
Imanta Ziedoņa fonds „Viegli”
izsludina pieteikšanos apbalvo-
jumam „Laiks Ziedonim”.
Apbalvojums jau otro gadu tiks
pasniegts piecās nominācijās:
zinātnē, novadpētniecībā, bēr-
niem un jauniešiem, tautsaimnie-
cībā un literatūrā. Pieteikšanās
līdz 13.februārim apbalvojuma
mājas lapā
www.laiksziedonim.lv. Laureāti
tiks paziņoti īpašā cildināšanas
ceremonijā 3.maijā  - Imanta
Ziedoņa dzimšanas dienā.

Imanta Ziedoņa fonds
„Viegli” apbalvojumu iedibinājis
pērn, lai iedvesmotu, novērtētu
un cildinātu jaunradi, kā arī dzej-
niekam Imantam Ziedonim sva-
rīgās vērtības – izcilību, degsmi,
sūtību, veiksmi un savpatību, kas
nu tiek meklētas ikviena preten-
denta personībās. Tā ir iespēja
ikvienam pamanīt un izcelt kādu
savu novadnieku, darba devēju,
kolēģi vai aktīvu jaunieti.

„2014.gadā saņēmām vairāk
nekā 300 pieteikumu un ceram,
ka šogad būs vēl vairāk. Esam
arī mācījušies no pagājušā gada
pieredzes, tādēļ dažās nomināci-
jās ik gadu izziņosim precizējo-
šas nianses - vaduguni, lai skolo-
tājiem nav jāsacenšas ar skolē-
niem, rakstniekiem – ar izdevē-
jiem. Tā, piemēram, šogad bērnu
un jauniešu nominācijā
„Rabarbers” meklēsim jaunieti
vecumā no 13-25 gadiem, taut-

saumniecības nominācijā „Zemi
es mācos” šogad apbalvosim
kādu mazo vai vidējo uzņēmu-
mu, kas rada produktu vai pakal-
pojumu ar augstu pievienoto vēr-
tību, spēj to eksportēt un pār-
steidz ar savpatību,” 2015.gada
aktualitātes paskaidro projekta
vadītāja Ināra Kehre.

Arī šogad apbalvojums tiks
pasniegts piecās nominācijās, un
to īstenot palīdzēs cilvēki, kuri ir
kompetenti nomināciju jomā,

pārredz un pārzina nozares
aktualitātes. Šos cilvēkus fonds
“Viegli” nosaucis par vizionā-
riem. 

Apbalvojums zinātnē „Tau -
reņu uzbrukums”

Nominācijā “Taureņu uzbru-
kums” apbalvojums tiks
pasniegts zinātniekam, kas aktīvi
nodarbojas ar pētniecību kādā no
nozarēm, kur Latvijā tiek pie-
šķirts doktora grāds.

Apbalvojums Novadpēt -

niecībā „Kedas”
Nominācijā „Kedas” apbalvos

par aizrautīgu un radošu darbu
lokālu teritoriju (novada, ciema,
pagasta, pilsētas, tradīciju, utt.)
un to kultūras tradīciju izpētē un
attīstībā, tādējādi veicinot latvis-
kumu un iesakņotību.

Apbalvojums Tautsaim -
niecībā „Zemi es mācos”

Nominācijā „Zemi es mācos”
apbalvojums 2015.gadā cildinās
mazos un vidējos uzņēmumus,

kas, izmantojot Latvijas resursu
bagātību un daudzveidību, ražo
produktus vai rada pakalpoju-
mus ar augstu pievienoto vērtību
un spēj tos eksportēt. 

Apbalvojums nominācijā
Bērni un jaunieši „Rabarbers”

Nominācijā “Rabarbers”
2015.gadā tiks cildināts kāds
jaunietis vai jauniete vecumā no
13 līdz 25 gadiem, kura dzīvē un
darbībā izpaužas visas apbalvo-
juma vērtības.

Apbalvojums nominācijā
Dzīve literatūrā „Bize”

Nominācijā “Bize” 2015.gadā
cildinās autorus par pēdējos
divos gados izdotiem daiļlitera-
tūras darbiem. Autorus pieteikt
var darbu izdevējs. 

2014.gadā apbalvojumu taut-
saimniecībā saņēma Jānis
Nīmanis – kalējs (Priekuļu
pagasta uzņēmējs), pasaulē pie-
prasītu augstākās kvalitātes cir-
vju un nažu izgatavotājs. 

Apbalvojuma sadarbības par-
tneri – Borisa un Ināras Teterevu
fonds, Valsts Kultūrkapitāla
fonds, Latvijas Televīzija,
Latvijas Radio, ziņu portāls Delfi,
žurnāls Ieva un draugiem.lv.

Video aicinājums pieteikties
a p b a l v o j u m a m :
https://vimeo.com/116012898

Plašākai informācijai 
Ināra Kehre, Imanta Ziedoņa

fonds „Viegli” 
inara.kehre@fondsviegli.lv

Sākusies pieteikšanās apbalvojumam 
„Laiks Ziedonim”

Izvērtējot 1.semestra mācību
darba rezultātus kopumā skolā,
katrā mācību priekšmetā, klasē
un klašu grupā, īpaši varam būt
gandarīti par vidusskolēnu snie-
gumu. 

Ar mērķtiecīgu un sistemātis-
ku darbu  vidējo vērtējumu aug-
stāku par 8 ballēm saņēmuši:

10.kl. - Sandis Kaškurs, Aivars
Pētersons, Kristīne Semjonova,
Artūrs Lielbārdis, 11.kl. - Ričards
Titovs.

Īstenu vidusskolēna patstāvī-
bu, ieinteresētību un neatlaidību
varam saskatīt arī skolēnos, kam
vidējai vērtējums augstāks par 7
ballēm:

10.kl. - Megija Stepnoja,
Madara Zaķe, Everita Kamarūta,
11.kl - Megija Simsone, Ginta
Bogdanova, Sigita Kovaļevska,
Madara Mūrmane, 12.kl. - Sintija

Cegele, Marta Veldze.
Gandarī, ka varam šos skolē-

nus atbalstīt arī materiāli, piešķi-
rot ikmēneša stipendijas atbilsto-
ši pašvaldībā apstiprinātajai kār-
tībai.

Starpnovadu 
mācību 

priekšmetu 
olimpiāžu ziņas

Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Vecpiebalgas novads

15.janvārī Priekuļu vidussko-
lā notika vēstures olimpiāde. No
Priekuļu vidusskolas piedalījās:
9.klašu grupā Pauls Ernests
Pūliņš ( 2.vieta), Nikola
Kovaļevska  (3.vieta), Dmitrijs

Dmitrijevs (atzinība), Viesturs
Bēmis. Skolēniem sagatavoties
palīdzēja skolotāja Dzintra
Kaparkalēja.

No Mārsnēnu pamatskolas
piedalījās Ilva Kalniņa (skolotāja
Anna Ludzeniece)

19.janvārī 7 novadu vidus-
skolu latviešu valodas olimpiādē
10.klašu grupā piedalījās Aivars
Pētersons (1.vieta), Everita
Kamarūta (atzinība). Skolotāja
Anita Skrastiņa.

11.klašu grupā - Ričards
Titovs (2.vieta), Madara
Mūrmane. Skolotāja Sarmīte
Spruģevica, 12.klašu grupā -
Sintija Cegele. Skolotāja Inese
Kaparkalēja.

Anita Skrastiņa, direktora
vietniece mācību darbā

2014.gada balvas „Laiks Ziedonim”, nominācijā „Zemi es mācos” saņēma priekulietis
Jānis Nīmanis (no labās)

Foto no albuma

Iepriecina vidusskolēnu rezultāti

Pēc mērķtiecīga darba cikla
un stabiliem startiem atlases
sacensībās Priekuļu pagasta
iedzīvotāja un Cēsu pilsētas
Sporta skolas audzēkne - biatlo-
niste Annija Sabule ir izcīnījusi
vietu izlasē, lai startētu Eiropas
Jaunatnes ziemas Olimpiādē
2015 Austrijā/Lihtenšteinā.  

14.janvārī Olimpieši saņems
izlašu formas un jau tajā pašā
dienā biatlona izlase dodas ceļā
uz Olimpiādi. Ceļā uz Austriju
17.-18.janvārī izlase startēs
Baltijas kausa sacensībās biatlo-
nā Dusznik Zdroj/Polijā.  
Latvijas jauniešu biatlona
izlase: Annija Sabule (Cēsu
pilsētas Sporta skola/ Priekuļi,
trenere Anžela Brice)

Krista Razgale (Cēsu pilsētas
Sporta skola/ Dzērbene, trenere
Ilze Cekule) Alvis Šķēps (Cēsu
pilsētas Sporta skola/Cēsis, tre-
nere Ilze Cekule) Regīna
Rudzīte (Alūksne),  Ernests
Loktevs, Ņikita Osipovs
(Daugavpils)

Jauniešu ziemas olimpiāde
norisināsies 12. reizi – šo jaunie-
šu sporta forumu 10 reizes pār-
stāvējuši arī Cēsu pilsētas Sporta
skolas slēpotāji un biatlonisti-
kopskaitā 39.  

Topošajiem Olimpiešiem un
viņu treneriem vēlēsim sportisko
veiksmi, izturību un veselību!

Anžela Brice, Cēsu pilsētas
sporta skolas trenere

Annija Sabule - Eiropas
Jaunatnes ziemas Olimpiāde -

2015. dalībniece

Caur Ziemas baltumu, no pavasara vasarā, ar rudens
krāsām rit mūsu laiks gadu pēc gada. Sākot Jauno gadu,
vēlam citiem un arī sev vienmēr laimes zvaigzni virs gal-
vas, prieku dzirkstošiem biķeriem, veselību kā zaļojošu
ozolu un, protams, saujām tās naudiņas, ko Ziemassvēku
rūķis skaita ledus kalna galā. Ir jauki citam labu vēlēt un
pašam saņemt to pretī.

Kad atkal mainās skaitlis gada uzskaitē, gribas arī
atskatīties uz iepriekšējo gada gājumu un izvērtēt, kāds
tas bijis. Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā darbs
ritējis raiti, reģistrējot 39 laulības, 79 bērnu dzimšanas un
55 miršanas gadījumus. Reģistrēto laulību skaits īpaši no
iepriekšējā 2013.gada (42) neatšķiras. Laimīgie ļaudis
pamatā savu laulību vēlējušies reģistrēt Dzimtsarakstu
nodaļas telpās, bet daži pāri vasarā izteikuši vēlēšanos to
darīt pie viesu namiem, paši rūpējoties par ceremonijas

vietas noformējumu un iekārtojumu. Aizvadītajā gadā 14
laulāto pāru starpā saskaņa un mīlestība zudusi, līdz ar to
laulība tika šķirta.

2014.gadā, reģistrējot dzimšanas faktus, statistika lieci-
na, ka reģistrētā laulībā dzimuši tikai 32 bērniņi, bet 46
gadījumos atzīta paternitāte, 31 bērniņš ģimenē ir bijis
pirmdzimtais, 28 -otrie bērni, 10 -trešie bēri, savukārt, vēl
desmit ģimenēs jaundzimušais bijis ceturtais vai pat sestais
bērns. Vecāki bērniem vārdus izvēlējušies lielākoties tradi-
cionālus, atbilstoši tautībai, no populārākajiem vārdiem
meitenēm ir: Marta, Elza, Samanta, Marija. Savukārt, vai-
rākiem zēniem likti vārdi: Reinis, Jānis, Valters.

Pagājušajā gadā nodaļā reģistrēti 55 miršanas gadīju-
mi. Šo reģistru skaits samazinājies, jo šobrīd visus dzim-
tsarakstu jautājumus var kārtot jebkurā valsts
Dzimtsarakstu nodaļā, līdz ar to, ja cilvēks aizgājis mūžī-

bā Cēsu vai Valmieras slimnīcā, radinieki šo gadījumu
reģistrējuši attiecīgi šajās pilsētās.

Kā jau iepriekš minēju, visus dzimtsarakstu jautāju-
mus var kārtot jebkurā Latvijas Dzimt sarakstu nodaļā,
līdz ar to Dzimtsarakstu nodaļas reģistru statistika atšķi-
ras no novada iedzīvotāju statistikas.

Kopējā Priekuļu novada iedzīvotāju statistika 
Uz 2015.gada sākumu Priekuļu novadā dzīvesvietu

bija deklarējuši 8627 iedzīvotāji (2014.gadā 8688)

Īrisa Uldriķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aizvadītais gads Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļā

Sadal jums pa pagastiem: 
Pagasts Iedz vot ju skaits uz 

2015.gada janv ri 
2014.gad  

re istr ti dzimušie 
2014.gad  

re istr ti mirušie
Prieku i 4294 36 43 
Liepa 2948 26 32 
M rsn ni 756 14 8 
Veselava 629 6 11 
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Veselavas biedrības „IEVA”
izveidošanas brīdis ir 1997.gada
29.decembris. Katru gadu pēc
Ziemassvētku un Jaunā gada
sagaidīšanas kņadas ” IEVAs”
janvāra sākumā atzīmē savu
dzimšanas dienu. ”Kas prot
strādāt, tas prot arī svinēt svēt-
kus”, savā sveiciena uzrunā
teica Priekuļu pašvaldības vadī-
tāja Māra Juzupa. Svētkus svi-
nēt mēs protam. Šo dienu ik
gadu esam atzīmējušas radoši
tā, lai tajā dalībnieki gūtu emo-
cionālu piepildījumu. Iepriekš
esam pabijuši gan Latviešu
Biedrības namā Nacionālā vīru
kora koncertā, gan Madonas
muzejā, kur tajā brīdī notika
tekstilmākslinieces Dzintras
Vilks gobelēnu izstāde „Cimdi.
Cimdi.” (Izstādē piedalījās arī
„IEVU” sarūpētie cimdi no
Veselavas.) Pērn Cēsu Jaunajā
pilī apmeklējām seno deju gru-
pas „Magnolija” koncertu un
pabijām veselaviešu kafejnīcā
„Birzmaļi”.

Šoreiz pēc aktīvā darbošanās
gada, kas bija saistīts ar ievēro-
jamā veselavieša Jāņa Lapiņa
piemiņas vietas izveidi un pirmā

mūsu Latvijas nacionālā karoga
atdzimšanu, kārtējo svētku brīdi
atzīmējām Veselavas muižā. Pēc

uzrunām un sveicieniem sirsnī-
gu dāvanu mums sniedza cēsi-
nieces Ingunas Jansones vadī-

tais dāmu ansamblis. Dziesmas
un dzeja skanēja emocionāli,
tuvi un mīļi katra klausītāja sir-

dij. „Mēs sen jau to bijām pelnī-
jušas”, teica „IEVU” dalībniece
Anna Lutere. Tumšajā pievaka-
rē gaisā uzvijās pašu gādātais
salūts.

Pie kopējā galda no rokas
rokā ceļoja tradicionālais „gais-
mas mikrofons” -svecīte. Katrs
vakara dalībnieks izteica savu
domu biedrībai: par padarīto,
vēlējumus turpmākam, prieku
par to, ka mēs visi viens otram
esam. Tika izteikts arī vēlē-
jums, lai „IEVU” darbos pieda-
lītos jauni dalībnieki, tādejādi
bagātinot gan savu pieredzi,
gan biedrības darbību. Un ir
radušies jau daži brīvprātīgie,
kas vēlas iesaistīties talkās Jāņa
Lapiņa un karoga vietas uzturē-
šanā un citās aktivitātēs. Esat
visi mīļi gaidīti! 

Liels paldies visiem sadarbī-
bas partneriem, kas strādājuši
ar mums visu iepriekšējo gadu,
tajā vakarā un būs arī kopā tur-
pmāk. Daudz laimes dzimšanas
dienā! 

Ingrīda Rence, 
biedrības IEVA

dalībniece

Prieks dažādo dzīvi

Ēdīsim citādi, ēdīsim veselīgi
Sagaidīts Jaunais gads, aizva-

dīta Zvaigznes diena, bet tā vien
gribas vēl kādu brīdi pakavēties
zvaigžņu spožumā…

Ir svētdiena, 11.janvāris, ārā
nedaudz puteņo, bet Vidzemes
jaunajā koncertzāle „Cēsis” silti,
svinīgi un mīļi sagaida 17 senio-
ru dāmu deju kolektīvus no visas
Vidzemes: no Apes, Baložiem,
Blomes, Cēsīm, Cesvaines,
Ērgļiem, Gulbenes, Inešiem,
Jaunpiebalgas, Lubānas,
Mārsnēniem, Priekuļiem,
Raunas, Salaspils, Stalbes,
Vaidavas.

Koncertu rīkojām mēs, Cēsu
dāmu deju grupa „Pīpenes” un
„Mežrozītes” no Priekuļiem.
Pasākumu atklāj un visus kon-
certa dalībniekus un skatītājus
sirsnīgi uzrunā Cēsu novada
domes priekšsēdētājs Jānis
Rozenbergs, vēlot visiem labu
atpūtu, jauku svētdienas koncer-
tu.

Mums, dejotājām, sirdis dreb
un kājas nedaudz trīc pirmo reizi
dejojam uz šīs jaunās, nozīmī-
gās, plašās skatuves…

Koncertu mierīgi, emocionāli
vada mūsu Māris Brasliņš un
Indra Kumsāre. Viss pārdomāts,
izplānots, saskaņots. katram
kolektīvam ir citādas dejas –
mierīgās, liriskās mijas ar strau-
jām, trakulīgām, humoristiskām.
Koncerts norit raiti, skaisti, inte-

resanti. Priecē krāšņie tērpi, kva-
litatīvais deju izpildījums, arī
skatītāju atsaucība, atbalsts un
atzinība. Ruta un Pāvels
Ivanovi, dejotāji ar lielu piere-
dzi, atzīst: „Brīnišķīgs koncerts,
viss pārdomāts, skaistas dejas,
tērpi, mūzika. Skatītāju zāle
pilna. Tik jauks svētdienas kon-
certs!” Eva Dortāne: „Skatījos ar
asarām acīs, tik emocionāli pie-
pildīts koncerts, garā dejoju
līdzi.”

Visi 240 koncerta dalībnieki
no sirds pateicas par iespēju
dejot uz jaunās, skaistās koncer-
tzāles skatuves. Koncerta noslē-
gumā katra deju grupa saņem
Cēsu Kultūras centra pateicību
par jauku mirkļu radīšanu kon-
certā „Zvaigžņu mirdzumā”.

Svētki turpinās Priekuļu kul-
tūras namā. Tur visus sagaida
karsta tēja, kafija, smaržīgas
piparkūkas, kopīgas dejas, laba
mūzika, prieks…

Viesi atvadās ar pateicību un
cerību atkal satikties gan
Priekuļos, gan pie draugiem
citur.

Marija Bērziņa

Ēdināšanai izglītības iestādē
ir liela loma. Darba dienās bērna
galvenās ēdienreizes ir izglītības
iestādē – brokastis, pusdienas,
launags. Šogad Liepas bērnudār-
zā, tāpat kā citus gadus, tika
rīkoti dažādi ar veselīgu uzturu
saistīti, izglītojoši pasākumi. 

Pie otrās jaunākās grupas bēr-
niem ciemojās dakteris AiKāSāp,
kurš kopā ar bērniem ārstēja
sāpošu zobu zaķim, vēdera sāpes
lācim. Bērni noskaidroja, kāpēc tā
notiek un apspried, kas jādara, lai
tas viss nenotiktu. Bērni mācījās
pareizi tīrīt zobus, pareizi mazgāt
rokas. Bērniem bija iespēja izrevi-
dēt AiKāSāp medicīnisko koferi,
šķirot augļus, dārzeņus, iet kustību
rotaļās. Pasākuma beigās bērni
nostiprināja zināšanas par mutes
higiēnu, noskatoties multfilmu
„Dr. Trusis”.

Vidējās grupas bērnus aicināja
runcis Pienapuncis uz leļļu teātri,
kurā varēja uzzināt,  kā un kur
rodas piens. Bērni gāja uz impro-
vizētu veikalu pēc piena produk-
tiem, kurus uzlīmēja uz sagatavo-
tiem plakātiem. Pēc tam ar bānīti
devās uz sporta zāli, kur pārbaudī-
ja savu izturību un veiklību -  strā-
dājot komandās, pārnēsājot tukšas
kefīra pakas, pilnu piena paku.
Bērniem bija iespēja piedalīties
eksperimentā – kas notiek ar
pienu, kad pievieno šķidros vai
cietos taukus un tamlīdzīgi. 

Vecākās grupas audzēkņi bija
ciemos pie Veselības fejas, kura
viņus sagaidīja ar elektronisko
vēstuli no Saulītes. Bērniem bija
iespēja noskatīties veselīga uztura
prezentāciju un izglītoties par
veselīga uztura piramīdu, praktis-
ki nostiprināt iegūtās zināšanas,
darbojoties ar mulāžas produk-
tiem - dārzeņiem, augļiem. 

Sagatavošanas grupas bērni,
pirms došanās ceļojumā pa vita-
mīnu pasauli, kopā ar vecākiem
veica mājas uzdevumus:

Pārrunāt ar bērnu, par konkrēto
augli, dārzeni, uzdodot jautāju-
mus: Kur aug (kādās valstīs,
kādos apstākļos)? Kādā krāsā?
Kāda garša? Kāda sajūta, kad
tausta? Kāpēc jāēd? Kādus vita-
mīnus satur?, (piem.: puravi-
bagāti ar C vitamīnu, B, B2, E
vitamīniem). Kādām kaitēm
palīdz? (piem.: brokoļiem piemīt
pretiekaisuma un pretvīrusu dar-
bība, jālieto kad klepus, iesnas.
Vitamīns C vajadzīgs, lai pretotos
infekcijas slimībām.

Nepieciešams, lai būtu elastīgi
asinsvadi, vesela āda un smaga-
nas). Ja ēdīsi, tad neslimosi (
piem.: kāpostus, spinātus, banā-
nus, avenes, smiltsērkšķu augļus
–būs stipri muskuļi, varēsi ātri
skriet; banānus, avokado – būs
stipra sirds un tml. Vitamīns K
nepieciešams normālai asins recē-
šanai.  Atrodas brokoļos, ziedkā-

postos, lapu salātos). Izgatavot
bērnam atšķirības zīmīti un
saģērbt pēc savas izdomas, lai
pārējie bērni atpazītu bērnā attie-
cīgo augli vai sakni.

Ceļojuma laikā bērnus, katrā
pieturā sagaidīja kāds meža iemīt-
nieks. Meža zvēri (tēli) sarunās ar
bērniem uzskatāmi pierādīja, cik
svarīgi ievērot ēšanas zelta liku-
mus: Ēd vienā un tajā pašā laikā
svaigi gatavotu ēdienu. Cītīgi
sakošļā ēdienu un nesteidzies to
ātri norīt. Atturies no trekna, sālīta,
ļoti saldināta ēdiena. Augļi un dār-
zeņi – veselīgi produkti. Saldumu
ir daudz – veselība viena.

Pasākuma beigās bērni degus-
tēja svaigi spiestas sulas.

Iestādē, veidojot veselīga dzī-
vesveida paradumus, mēs organi-
zējam: izglītojošus pasākumus
bērniem un viņu vecākiem, peda-
gogiem, kvalītatīvas sporta nodar-
bības, veselīgu ēdināšanu, ūdens
procedūras baseinā, cenšamies
ievērot visas higiēnas prasības.

Vecāku kopsapulcē, organizē-
jot izglītojošas pārrunas ar vecā-
kiem, diemžēl nācās secināt, ka ne
visi vecāki ir iepazinušies ar vecā-
ku stūrīšos izlikto informāciju un
nezin par notiekošo iestādē. Bet
tas liecina par to, ka vecāki mums
uzticas. Paldies!

Ļena Juškova, 
medicīnas māsa 

Priekuļos, Dārza ielā 6 (bla-
kus pastam) jau no vasaras ir
atvērta frizētava vai, kā pašas
meistares saka, – Skaistum -
kopšanas kabinets.

Friziere Sanda, pirms tam
strādājusi Ozolniekos, taču saka-
rā ar dzīvesvietas maiņu nācies
pārcelt arī savu biznesa vietu, nu
arī priekulieši var izmantot viņas
friziera pakalpojumus. Sanda ir
ļoti atsaucīga, pielāgojas klienta

vēlmēm un strādā ātri. Meistare
strādā ar visa veida klientiem -
sievietes, vīrieši, bērni. Viņas pie-
dāvātie pakalpojumi: matu grieša-
na, veidošana, krāsošana, ilgviļņi,
vakara frizūras. Gaidītas ir arī līga-
vas, jo friziere meistarīgi veido
kāzu frizūras ar klienta izvēlēta-
jām rotām, lentēm, ziediem. 

Skaistumkopšanas kabinetā
tiek piedāvātas arī SPA procedū-
ras matiem - galvas ādas masāža

+ matu maska.
Friziere otrdienās piešķir

atlaides matu griešanai pensio-
nāriem. Savukārt, klientiem viņu
dzimšanas dienā piedāvā izman-
tot friziera pakalpojumus ar 50%
atlaidi (uzrādot personu aplieci-
nošu dokumentu).

Skaistumkopšanas kabinetā
strādā arī manikīre un make up
meistare Kristīne. Viņa piedāvā
parasto un gēla manikīru, dabīgā

naga stiprināšanu ar gēla pārklā-
jumu, pedikīru. Krāso uzacis un
skropstas, kā arī piedāvā skrop-
stu ilgviļņus un skropstu dizainu
ar swarowski kristāliņu.

Ja plānojat doties uz skais-
tiem, jums svarīgiem pasāku-
miem un gribat labi izskatīties,
Kristīne jums piedāvā izveidot
dienas vai vakara meke up. Viņa
poš arī līgavas un veido grimmu
foto sesijām, kā arī piekrīt izvei-

dot jūsu fantāziju make up.
Skaistumkopšanas kabinetā

var iegādāties dāvanu kartes,
kuras var būt laba dāvana citiem. 

Abas meistares strādā pēc pie-
raksta, jums izdevīgā laikā, izņe-
mot svētdienas. Pakalpojumu
cenas ir demokrātiskas.

Jūs gaidīs: friziere Sanda
t. 26363205
manikīre: Kristīne
t. 29537501

Zvaigžņu mirdzumā

Ja gribam kļūt skaistas

IEVAs savā jubilejas reizē kopā ar saviem atbalstošajiem vīriešiem
Foto no albuma
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Ar 2015.gada 1.janvāri stājas
spēkā grozījumi Meža likuma
3.panta 1.daļas 2.punktā, kas
nosaka, ka Meža likuma
objekts ir arī „cita zemes lietoša-
nas kategorijas zeme 0,5 hektā-
ru un lielākā platībā, uz kuras ir
izveidojusies mežaudze ar koku
vidējo augstumu vismaz 5 metri
un mežaudzes šķērslaukums ir
vienāds vai lielāks par mežau-
dzes minimālo šķērslaukumu”. 

Līdz likuma grozījumu spēkā
stāšanās brīdim zemes īpašnie-
kiem tika doti trīs gadi lēmuma
pieņemšanai par turpmāko zemes
apsaimniekošanas mērķi un
atbilstoši tam sakārtotu informā-
ciju Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā.
Lai aktīvāk veicinātu lēmumu
pieņemšanu, arī Lauku atbalsta
dienests katru gadu līdz kārtējā
gada 20.novembrim veica apse-
košanu un sniedza informāciju
pašvaldībām, kas aprēķināja
paaugstinātu nekustamā īpašu-
ma nodokli zemei, kas tiek atzī-
ta par neapstrādātu lauksaimnie-
cības zemi, ja tās platība pār-
sniedz 1 hektāru. 

Sākot ar š.g. 1.janvāri zemes
īpašnieka pienākums ir reģistrēt
Meža valsts reģistrā ar kokiem
aizaugušās zemes, ja izpildās visi
trīs nosacījumi: platība ir lielāka
par 0,5 ha, koku augstums ir virs
5 metriem un to skaits vai
mežaudzes šķērslaukums atkarī-
bā no koku sugas un koku aug-
stuma ir vismaz minimālais, kāds
noteikts MK noteikumos Nr.935
”Noteikumi par koku ciršanu
mežā”. 

Praktiski šo uzlikto pienāku-
mu varēs izpildīt šādi: 

Veicot meža inventarizāciju
zemes īpašumā. Šis būs dārgā-
kais veids, kur īpašniekam jāiz-
vērtē jaunas meža inventarizāci-
jas nepieciešamība īpašumam.

Ja mežaudzes koku vidējais
augstums nepārsniedz 10m, var
iesniegt „Pārskatu par meža
ieaudzēšanu” Valsts meža die-
nestā. 

Jauno mežu var reģistrēt arī
par plantāciju mežu, ja tiek ievē-
rota MK noteikumos Nr.308

“Meža atjaunošanas, meža ieau-
dzēšanas un plantāciju meža
noteikumi” noteiktā plantāciju
meža ieaudzēšanas un reģistrēša-
nas kārtība. Plantāciju meža
reģistrēšana meža īpašniekam
dod virkni priekšrocību meža
apsaimniekošanā: 

l minimāli nepieciešamais
koku skaits uz hektāra, lai atzītu
meža plantāciju par ieaudzētu, ir
mazāks, kā mežaudzēs; 

l jaunaudžu kopšana nav
noteikta kā obligāts kritērijs; 

l uz plantāciju mežiem neat-
tiecas koku ciršanas un meža
atjaunošanas tiesiskā kārtība.
Meža īpašnieks plantāciju mežu
var cirst pēc saviem ieskatiem,
pirms koku ciršanas uzsākšanas
paziņojot par to Valsts meža die-
nestam; 

Gadījumos, kad plantāciju
meža vietā vēlas atjaunot lauk-
saimniecības zemi, atmežošanas
kārtība ir atvieglota − atmežoša-
nas kompensācija par platību
pārveidošanu atpakaļ lauksaim-
niecības zemē nav jāmaksā. Tas
atvieglos zemes turpmāku
izmantošanu lauksaimnieciskai
ražošanai, ja zemes īpašniekam
būs tāda vēlme.

Ja meža ieaudzēšana ir notiku-
si meliorētās platībās, tad jāatce-
ras, ka meža ieaudzēšana
nedrīkst būt pretrunā ar meliorā-
cijas sistēmas ekspluatāciju un
uzturēšanu regulējošajiem nor-
matīvajiem aktiem.

Ja zemes īpašnieks pēc 1.jan-
vāra šādās platībās, kas atbilst
Meža likuma objektam bez cirša-
nas apliecinājuma cirtīs kokus,
kuru ciršanai nepieciešams cir-
šanas apliecinājums, tad atbilsto-
ši Meža likumam zemes īpaš-
nieks var tikt sodīts par patvaļīgu
koku ciršanu saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpuma
kodeksa 67.panta pirmo daļu −
fiziskām personām uzliekot 70-
140 euro, bet juridiskām perso-
nām 140-1400 euro lielu sodu.
Šobrīd Valsts Meža dienests spe-
ciāli šādas platības neapsekos,
bet atskanot „zāģa dziesmai”,
zemes īpašniekam jābūt gata-
vam, ka mežzinis atbrauks un
pārbaudīs, vai veiktā darbība ir

likumīga un netiek zāģēts lauk-
saimniecības zemes apaugums,
kas nu jau ir Meža likuma
objekts ar visām no tā izrietoša-
jām sekām. 

Pēc Valsts meža dienesta līdz-
šinējās pieredzes var teikt, ka
interese sakārtot savus zemes
īpašumus no zemes īpašnieku
puses bija un ir jūtama. Daudzi
zemes īpašnieki rakstīja iesnie-
gumus, jo bija izdarījuši izvēli
par labu mežam, bet saņēma
atteikumu no pašvaldības lauk-
saimniecības zemes apaugumu
atļaut reģistrēt kā mežu vai plan-
tāciju mežu. Katrā pašvaldībā ir
savi nosacījumi un dažādas pie-
ejas lēmumu pieņemšanā attiecī-
bā uz pašvaldību teritoriālajiem
plānojumiem saistībā ar šādām
aizaugušām lauksaimniecības
zemēm. Jāatzīst, ka šobrīd šādas
platības saskaņā ar Meža likumu
būs jāreģistrē kā mežs, bet
pašvaldība ar tās rīcībā esošiem
administratīvajiem instrumen-
tiem varēs likt īpašniekam atjau-
not iepriekšējo zemes lietošanas
veidu. Meža likums kā augstāka
līmeņa normatīvais akts visiem
meža īpašniekiem uzliek par pie-
nākumu ievērot meža apsaimnie-
košanu un izmantošanu regulējo-
šos normatīvos aktus, ja zeme
juridiski un faktiski atbilst Meža
likuma objekta definīcijai. 

Arī gadījumos, kad ar mežu
aizaugusī zeme atrodas īpaši aiz-
sargājamā dabas teritorijā, kur
nedrīkst mainīt zemes lietošanas
kategoriju vai šādai darbībai
nepieciešama Dabas aizsardzības
pārvaldes atļauja, Meža valsts
reģistrā tiks fiksēts faktiskais stā-
voklis un platības apsaimnieko-
šanā būs jāievēro Meža likuma
prasības, tajā skaitā par koku cir-
šanu un atmežošanu.

Neskaidrību gadījumā, pirms
apauguma koku ciršanas, es
ieteiktu vērsties pēc padoma
Valsts meža dienestā pie sava
mežziņa.

Informācija sagatavota
sadarbībā ar Valsts meža dienes-
tu, ZM Meža departamentu un
MKPC Madonas nodaļu.

Ainārs Amantovs, mežzinis

2015.gadā mainās dažādi
nosacījumi lauksaimniekiem.
Īsumā par platību atbalsta mak-
sājumiem:

Saimniekiem jāpiesaka visa
lauksaimniecībā izmantojamā
zeme, arī tā, kas nesaņems atbal-
stu. Lauka bloku precizēšana
LAD rakstiski piesakāma līdz
2015.gada 1.aprīlim. Tikai
Lauku atbalsta dienesta elektro-
niskajā pieteikšanās sistēmā
(EPS) 2015.gadā  pieņems platī-
bu maksājumu pieteikumus no
lauksaimniekiem, kam aramze-
mes  platība  lielāka par 10 ha.
Līgums lauksaimniekam par
EPS lietošanu slēdzams perso-
niski Lauku atbalsta dienestā
(LAD ZVRLP) Mūrmuižas ielā
18, Valmierā; vēlams šo neatlikt
uz vēlāku laiku.

Vienotais platību maksā-
jums (VPM) - maksājumi jāpie-
saka līdz 15.maijam par īpašumā

vai lietošanā esošu lauksaimnie-
cībā izmantojamu zemi, kuras
kopējā platība ir virs 1 ha, ko
veido par 0,3 ha lielāki lauki. Ja
maksājumam pieteiktā platība
nav noganīta vai appļauta un
novākta noteiktos termiņos, par
šo platību atbalstu nepiešķirs un
tiks piemērota pārdeklarācijas
sankcija. Provizoriskā likme 58
EUR/ha.

Zaļināšanas maksājums –
maksājums par klimatam un
videi labvēlīgām lauksaimniecī-
bas praksēm – lauksaimniekiem,
kam tiesības uz VPM, jāievēro
zaļināšanas prasības:

kultūraugu dažādošana (ja
aramzeme vairāk kā 10 ha),

esošo ilggadīgo zālāju platību
saglabāšana,

ekoloģiski nozīmīgu platību
izveidošana vai uzturēšana, ja
aramzeme vairāk par 15 ha.

Zaļināšanas prasības neattie-

cas, ja aramzeme mazāk par 10
ha un ja saimniecība sertificēta
bioloģiski. Provizoriskā likme
34 EUR/ha.

Mazo lauksaimnieku atbal-
sta shēma - uz šiem maksāju-
miem varēs pieteikties tikai
2015gadā, taču izstāties pēc
vēlēšanās, sākot ar 2016.gadu.
Fiksētais gada maksājums 500
EUR/gadā. Saistību periodā
jāsaglabā 2015.gadā pieteiktā
platība. Saimniecībā nav jāievē-
ro zaļināšanas prasības. Tiks pār-
baudīts, vai nav mākslīgi radīti
apstākļi, lai gūtu priekšrocības
no mazo lauksaimnieku shēmas.
Ja piesakās uz Mazo lauksaim-
nieku atbalstu, nav tiesību
saņemt VPM, saistīto atbalstu,
maksājumu gados jauniem lauk-
saimniekiem. Taču ir tiesības
saņemt MLA (mazāk labvēlīgo
apvidu atbalstu), BDUZ (biolo-

ģiski daudzveidīgo zālāju atbal-
stu), integrētās dārzkopības mak-
sājumu, bioloģiskās lauksaim-
niecības maksājumu, maksājumu
Natura2000 mežiem. 

Maksājums gados jauniem
lauksaimniekiem –max uz 5
gadiem, skaitot no saimniecības
izveidošanas gada. Maksājumu
piešķir fiziskām un juridiskām
personām:

kam ir tiesības saņemt VPM;
kas pirmo reizi dibina saim-

niecību kā vadītāji, vai šādu
saimniecību izveidojuši 5 gadu
laikā pirms pirmā VPM iesnieg-
šanas;

personas, kas piesakās maksā-
jumam tajā gadā ir jaunākas par
40 gadiem.

Maksājumu jaunajiem piešķir
par pirmajiem 90 ha.

Par saimniecības dibināšanas
brīdi uzskata:

pieteikšanos platību maksāju-
mu saņemšanai vai

tiek deklarēti saimnieciskās
darbības ieņēmumi VID vai

reģistrēšanās kā saimniecis-
kās darbības veicējam, norādot
kā darbības veidu VID lauksaim-
niecisko darbību.

Būs arī saistītā atbalsta mak-
sājumi par slaucamām govīm,
par kazām, par liellopiem, par
aitām, cietes kartupeļiem, par
sertificētām  stiebrzāļu un lopba-
rības augu sēklām, par sertificē-
tiem sēklas kartupeļiem, par ser-
tificētu labības sēklu.

Vairāk zināšanu gūsiet SIA
LLKC Lauku konsultāciju birojā
Priekuļos, Dārza ielā 12 un semi-
nāros, kas tiks plānoti februārī
vai martā, informācija www.lau-
kutikls.lv

Dace Kalniņa, 
Lauku attīstības konsultants,

t.28381477

Sakārtosim ar kokiem
aizaugušās zemes! Arī juridiski...

Īss ieskats platību maksājumos lauksaimniekiem

22.12.2014.

4 Izdoti:

– saistošie noteikumi Nr.9
„Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada pašvaldības budžetu
2014.gadam”;

– precizētie 2014.gada
23.oktobra saistošie noteikumi
Nr.7 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu Priekuļu novadā”.

4 Nolemts izveidot šādas
amata vienības:

– apkopējas amata vienības
Liepas pirmsskolas izglītības
iestādē „Saulīte” un Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestādē;

– datortīkla administratora
amata vienību Priekuļu novada
pašvaldībā;

– strādnieka amata vienību
Labiekārtošanas nodaļā;

– iepirkuma speciālista amata
vienību Priekuļu novada pašval-
dībā;

– sociālā pedagoga amata vie-
nību Liepas pamatskolā.

4 Apstiprināti šādu izsoļu
rezultāti:

– par nekustamo īpašumu -
Bērzu ielā 8, Bērzkrogā,
Veselavas pagastā; 

– par pašvaldībai piederošo
cirsmu Nr.1 īpašumā
„Piebaudzes”.

4 Dome apstiprina Priekuļu
novada pašvaldības iestāšanos
biedrībā „Gaujas nacionālā
parka Tūrisma biedrība”.

4 Nolemts nekustamā īpašu-
ma „Silieši” zemes vienībai un
„Kalna Jēkuļi” zemes vienībai
noteikt zemes lietošanas mērķi
- zeme, kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba.

4 Nolemts sadalīt šādus
nekustamos īpašumus:

– „Sietiņi”, Liepas pagastā.
Jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināt jaunu
nosaukumu „Bebrīši”, Liepas

pagastā,  un noteikt zemes lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;

– „Lejas Krieviņi”, Liepas
pagastā. Jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam, kurš
sastāv no viena neapbūvēta
zemes gabala, apstiprināt jaunu
nosaukumu „Meža Krieviņi”,
Liepas pagastā, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība.

4 Noteikta nomas maksa
Priekuļu vidusskolas telpai
Nr.40 EUR 2.10 bez PVN par
vienu stundu.

4 Nolemts veikt Jāņmuižas
iedzīvotāju aptauju par bijušās
Jāņmuižas profesionālās vidus-
skolas kompleksa turpmāko
izmantošanu un lūgt Priekuļu
tehnikuma direktoram
J.Kupčam sniegt informāciju, kā
tiek nodrošināta valsts nekusta-
mo īpašumu Jāņmuižā Ozolu
gatvē 3, Lauku ielā 14, Meistaru
ielā 1 un Ozolu gatvē 5 saglabā-
šana līdz nodošanai Finanšu
ministrijas valdījumā.

4 Atzīts par spēku zaudējušu
Priekuļu novada domes
2010.gada 11.novembra lēmuma
„Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu Priekuļu novada
Veselavas pagastā un tās piekri-
tību valstij” (prot.Nr.18, 15.p.)
4.punkts par zemes gabala pie-
kritību valstij.

4 Nolemts izbeigt tiesību
un saistību pārņēmējiem zemes
lietošanas tiesības uz zemes
gabalu „Mellupi”, Veselavas
pagastā.

4 Dome nolemj veikt izmai-
ņas Priekuļu novada domes
2013.gada 18.jūnija lēmumā
„Priekuļu novada domes pastā-
vīgo komiteju izveidošana un
pastāvīgo komiteju locekļu ievē-
lēšana” (protokols Nr.8, p.2) un
Finanšu komitejas un
Tautsaimniecības komitejas
sastāvā ievēlēt deputātu Juri
Levitasu. 

4 Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi

Priekuļu novada
domes sēdes apskats
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Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašu-
ma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma
nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības
paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai
līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas pazi-
ņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādī-
tās adreses.

Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpa-
šuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portā-
lu www.epakalpojumi.lv. 

Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi,
aicinām juridiskās un fiziskās personas – NĪN nodokļa
maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt
savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu
saņemšanai - portālā www.epakalpojumi.lv. 

Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai
personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma
rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir
jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā pasta adrese. 

Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa mak-

sātājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt
atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa
apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā
uz mobilo tālruni (SMS).

Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā
www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule uz norādīto
e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas
termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas
dienā.

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma
nodokli (NĪN) 2015. gadam

Priekuļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.7

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu Priekuļu novadā”

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – nodokļa)
atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām
par Priekuļu novada administratīvajā teritorijā esošo nekus-
tamo īpašumu – zemi un ēkām.

2. Nodokļu maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē Priekuļu novada pašvaldības nodok-
ļu speciālists.

3. Nodokļu maksātājam (par vienu atvieglojuma veidu)
motivēts iesniegums un šajos saistošajos noteikumos
noteiktie dokumenti jāiesniedz Priekuļu novada pašvaldībā.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategori-
jas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumus un atvieglojuma apmērs

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var
saņemt:

4.1. Nestrādājoši, vientuļi pensionāri, ja viņu pensija
kopā ar piemaksu nepārsniedz 60% no valstī uz taksāci-
jas gada 1.janvāri noteiktās minimālās darba algas un
nekustamais īpašums ir viņu deklarētā dzīvesvieta, par
dzīvojamo māju un zemi zem individuālajām mājām vai
dzīvokli un  dzīvoklim piekritīgo zemi  50%  apmērā no
nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā un iznomāts citām personām. Vientuļi
pensionāri šo noteikumu izpratnē ir personas, kurām
nav laulātā, pilngadīgu bērnu un citu apgādnieku un
nav noslēgts uztura līgums.

4.2. Nestrādājošas, vientuļas personas ar I un II grupas
invaliditāti, ja viņu pensija nepārsniedz 60% no valstī uz
taksācijas gada 1.janvāri noteiktās minimālās darba algas
un nekustamais īpašums ir viņu deklarētā dzīves vieta, par
dzīvojamo māju un zemi zem individuālajām mājām vai
dzīvokli un dzīvoklim piekritīgo zemi  50% apmērā no
nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots saimniecis-
kajā darbībā un iznomāts citām personām. Vientuļas perso-
nas ar I vai II grupas invaliditāti šo noteikumu izpratnē ir
personas, kurām ir piešķirta I vai II invaliditātes grupa,
nav laulātā, pilngadīgu bērnu un citu apgādnieku un nav
noslēgts uztura līgums.

4.3. Nestrādājošas personas ar I un II grupas invalidi-
tāti, ja nekustamais īpašums ir viņu deklarētā dzīvesvieta
un pensijas apmērs nepārsniedz 60% no valstī uz taksācijas
gada 1.janvāri noteiktās minimālās darba algas, par dzī-
vokli vai dzīvojamo māju un to palīgēkām, zemi zem indi-
viduālajām mājām vai dzīvoklim piekritīgo zemi 25%
apmērā no nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā un iznomāts citām personām. 

4.4. Nodokļu maksātāji, kuru mājsaimniecībā ir per-
sona ar I vai II grupas invaliditāti, ja nekustamais īpa-
šums ir personas ar invaliditāti vienīgā deklarētā dzīve-
svieta un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 60% no valstī uz taksācijas gada 1.janvāri
noteiktās minimālās darba algas, par dzīvokli vai dzīvo-
jamo māju un to palīgēkām, zemi zem individuālajām
mājām vai dzīvoklim piekritīgo zemi 25% apmērā no
nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots saimniecis-
kajā darbībā un iznomāts citām personām. 

4.5. Daudzbērnu ģimenes, kuru īpašumā ir dzīvojamā
māja vai dzīvoklis vai kuras īrē pašvaldības māju vai dzī-
vokli un kurā taksācijas gada 1.janvārī ģimene ir deklarēju-
si savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo (izņemot bērnus, kuri
mācās pilna laika augstākajās, vispārējās, profesionālās vai
speciālās izglītības iestādēs) par dzīvojamo māju un zemi
zem individuālajām mājām vai dzīvokli un dzīvoklim pie-
kritīgo zemi 50% apmērā no nodokļa summas, ja īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais

īpašums daļēji tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai
daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots. Daudzbērnu
ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma
iesniegšanas brīdī ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai
skaitā audžu ģimenē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni,
tai skaitā bērni, kuri turpina vispārējās profesionālās, aug-
stākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai.

4.6. Nodokļa maksātāji, kuru mājsaimniecībā ir
daudzbērnu ģimene un kuri īrē pašvaldības dzīvokli vai
kuru īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvoklis, kur ģimene
taksācijas gada 1.janvārī ir deklarējusi savu dzīvesvietu un
faktiski dzīvo (izņemot bērnus, kuri mācās pilna laika aug-
stākajās, vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības
iestādēs) par dzīvojamo māju un zemi zem individuālajām
mājām vai dzīvokli un dzīvoklim piekritīgo zemi 50%
apmērā no nodokļa summas, ja īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā. Ja nekustamais īpašums daļēji tiek
izmantots saimnieciskajā darbībā, šai daļai nodokļa sama-
zinājums netiek piemērots. Daudzbērnu ģimene šo noteiku-
mu izpratnē ir ģimene, kurai iesnieguma iesniegšanas brīdī
ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tai skaitā audžu ģime-
nē ievietoti un aizbildniecībā esoši bērni, tai skaitā bērni,
kuri turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai spe-
ciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai. Mājsaimniecība šo noteikumu
izpratnē ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un
kopīgi sedz mājsaimniecības izdevumus.

4.7. Nodokļa maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīru-
si maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu 50%
apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas
par to periodu, kurā pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinā-
tas personas vai ģimenes statusu dzīvojamām mājām neat-
karīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās,
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvo-
šanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimniecis-
kās darbības veikšanai un tām  piekritīgo zemi.

Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājam jāiesniedz nodokļa atvieglojumu saņemšanai

5. Vientuļajiem, nestrādājošiem pensionāriem:
5.1. iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašu-

mā nenotiek saimnieciskā darbība un apstiprinājumu, ka ir
vientuļais pensionārs un nav noslēgts uztura līgums;

5.2. pensionāra apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
6. Nestrādājošām un vientuļajām personām ar I un II

grupas invaliditāti un nodokļu maksātājiem, kuru mājsaim-
niecībā ir persona ar I un II grupas invaliditāti:

6.1. iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašu-
mā nenotiek saimnieciskā darbība;

6.2. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (VDEĀK) invalīda apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu).

7. Daudzbērnu ģimenēm un nodokļu maksātājiem,
kuru mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene:

7.1. iesniegums un parakstīts apliecinājums, ka īpašu-
mā nenotiek saimnieciskā darbība;

7.2. dokumenta kopija, kas apliecina aizbildniecības
tiesības;

7.3. pēc 18 gadu sasniegšanas izziņa no mācību iestā-
des, kas apliecina, ka bērns turpina mācīties pilna laika
augstākās, vispārējās, profesionālās vai speciālās izglītības
iestādēs.

Kārtība, kādā nodokļa maksātājs var saņemt
nodokļa atvieglojumus

8. Nodokļu atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu,
kurā iesniegts nodokļu maksātāja iesniegums, ja attiecīgā
šo saistošo noteikumu punktā nav atrunāts savādāk.

9. Nodokļu maksātājam, kuram saskaņā ar šo noteikumu
nosacījumiem ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, ja iesnie-
gums iesniegts Priekuļu novada pašvaldībā šādos termiņos:

9.1. no 1.janvāra līdz 28.februārim – atvieglojums tiek
piemērots par tekošo taksācijas gadu;

9.2. pēc 28.februāra – atvieglojums tiek piemērots ar
nākamo mēnesi pēc iesnieguma reģistrēšanas;

9.3. saistošo noteikumu 4.5. un 4.6.  punktā minētajām
nodokļu maksātāju kategorijām dokumenti jāiesniedz tak-
sācijas gadā, bet pārrēķinu veiks par tekošo taksācijas gadu.

10. Nodokļu atvieglojumus piešķir ar Priekuļu nova-
da pašvaldības nodokļu speciālista lēmumu.

11. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo sais-
tošo noteikumu pamata, piešķir atvieglojumus atbilstoši
vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

12. Nodokļu atvieglojumus nepiešķir, ja nodokļu
maksātājam nodokļu atvieglojumu piešķiršanas izskatīša-
nas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi
vai nomas maksas parādi par nomāto pašvaldības īpašumu,
izņemot 4.7.punktā minēto nodokļu maksātāju kategoriju.

Noslēguma jautājumi
13. Ar šo saistošo spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē

Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.21
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
trūcīgām un maznodrošinātām personām”

14. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Priekuļu
novada vēstis” un stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

¨
Domes priekšsēdētāja 

M.Juzupa

Priekuļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.9

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1. „par  Priekuļu 
novada pašvaldības budžetu 2014.gadam””

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 24.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada
pašvaldības budžetu 2014.gadam” (protokols Nr.3, p.1.)
šādus grozījumus:

Papildināt minētos noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā
redakcijā:

„5. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ziedojumu
un dāvinājumu ieņēmumus 4 760 euro apmērā saskaņā ar
5.pielikumu.

6. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ziedojumu
un dāvinājumu izdevumus 3 200 euro apmērā saskaņā ar
6.pielikumu.”

Domes priekšsēdētāja 
M.Juzupa

  PRIEKU U NOVADA PAŠVALD BAS   
  ZIEDOJUMU UN D VIN JUMU IE MUMI   
         
Klasifik cijas 

kods 
R d t ju nosaukums EUR 

1 2 3 
  KOP  IE MUMI 4 760 

23.4.0.0. 
Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no 
juridiskaj m person m 4 500 

23.5.0.0. 
Ziedojumi un d vin jumi, kas sa emti no 
fiziskaj m person m 260 

F20010000 Naudas l dzek i un noguld jumi 1 560 

5.pielikums        
Priekuļu novada domes 22.12.2014.       

saistošajiem noteikumiem Nr.9. 

         
Klasifik cijas 

kods 
R d t ju nosaukums EUR 

1 2 3 
II. KOP  IZDEVUMI 3 200 

2200 Pakalpojumi – ziedojums Pu u draugu saiet  300 

6000 
Soci lie pabalsti –Naudas balvas izmaksas visp r 
izgl tojošo skolu beidz jiem, sadarb b  ar SIA „Gaiž ni” 2 900 

6.pielikums       
Priekuļu novada domes 22.12.2014.       

saistošajiem noteikumiem Nr.9. 



8 Priekuïu Novada Vçstis

Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis». 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kult ras pas kumi febru r  
 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
7.febru r  

12:00 
 

 
Cirka izr de 

“Pasakain  plan ta” 

Koncertu komp nija "Soliaris" (Lietuva) un 
te tris "Flandrija" (Be ija) pied v  cirka 
izr di . Programm  dres ti dz vnieki, 
ekvilibristi, gaisa akrob ti, klauni u.c. 
Programmas ilgums 2 stundas.  

Ieeja: EUR 4,- 
14.febru r  

22:30 
M lest bas dienas  

diskot ka 
DJ demyjan & DJ Scratchy 

Ieeja: EUR 3,-

 
M rsn nu tautas nam  

 
Veselavas tautas nam  

13.febru  
19:00 

Valent ndienas koncerts 
„Ar m lest bu sird ” 

Koncert s M rti š Ruskis 
Ieejas: EUR 4,-

 

31.janv r  
18:00 

Koncerts 
"Lecam, burtojam un dejam", 

 gatavojoties XI skol nu Dziesmu un deju 
sv tkiem 

Piedal s Deju kolekt vs „Mi el ni”7-9kl. un 
vidusskolas grupa kop  ar saviem draugiem 
no C s m, Jaunpiebalgas, Valmieras, rg iem, 
N taures. 

Ieeja: EUR 1,-

3.febru r  
19:00 

„Pannas Te tra” Izr de 
„PUSE NO SIRDS”  

(Zane Daudzi a Aldis Sili š) 

Izr de ir kom dija par tipiska laul t  p ra 
attiec b m, kas iem las, apprecas, aizbrauc un 
atkal atgriežas viens pie otra un Latvij . Taj  
aktieri iejut sies tipiska latviešu laul t  p ra 
attiec b s, ko dz ve piespiež doties prom no 
valsts, bet v l k atgriezties – vienam pie otra. 

Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u kult ras 
nam . Ieja: EUR 9,- 7,- 5,- 

Info pa talr.64130227 vai 29129071, 

6. febru r  
21:00 

BALLE 
Sp l  grupa „Galaktika” 

Ieeja: EUR 5,- 
Galdi u rezerv cija: EUR 10,-  
Darbosies kafejn ca,         

14. febru r  
18:00 

DK „MI ELIS” un draugu koncerts  
„Ar ku i pa bru i” 

Kolekt vi no Pa evežiem, Valkas, Liep jas, 
Straupes, C s m, L gatnes, rg iem. 

Ieeja:  EUR 1,- 

21. febru r  
16:00 

Deju koncerts „Es ar Tevi danci lecu”  
gatavojoties XI skol nu Dziesmu un deju 

sv tkiem 

Prieku u b rnu tautas deju kolekt vs 
„T gadi š’” un R gas b rnu tautas deju 
ansamblis „Teiksmi a” 

27. febru r  
13:00 

Deju koncerts „….”  
gatavojoties XI skol nu Dziesmu un deju 

sv tkiem 

Deju kolekt vs „Mi el ni” sv tku dejas izdejo 
kop  ar draugiem no C s m, Amatas, 
L gatnes, Straupes 

14.febru r  
22:00 ‘’Valent ndienas ball te’’ 

Par ener isku m ziku un labu noska ojumu 
r p sies grupa ‘’OKAY’’ (starplaikos 
izklaid s d džejs) 

Ieeja: EUR 4,-
Iesp ja rezerv t galdi u, t lr.26666983 

Kultūras pasākumi februārīLaime nav dvēseles trīsas,
bet mīļajiem dāvātais laiks.
Laime- vien mirklis īss,
starp brīvajiem, uzplaucis vaigs.
Laime ir saskaņā būt 
ar dvēseli savu un pasauli šo.

Sirsnīgi sveicam visus mūsu
novada janvāra jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Arturu Gravu, Āriju Krastiņu, Apaloniju Tiriņu,
Renāti Zemvaldi
Ivanu Aļeksejevu Priekuļos

85 gadu jubilejā
Liepā: Malvinu Loginu, Anisiju Runču, 
Aleksandru Studeru
Rahiļu Uvarovu Priekuļos
Vili Smurģi Mārsnēnos
Klaudiju Liepiņu Veselavā

92 gadu jubilejā Mirdzu Butāni Jaunraunā
96 gadu jubilejā Zentu Ieviņu Liepā

SLĒPOT
GRIBĒTĀJI! 

Ja jums pie mājas ir vieta, kurā vēlaties izveidot distanču slēpošanas trasi savām un draugu
vajadzībām, varam palīdzēt ievelkot distanču slēpošanas sliedes. 

Tiem, kam slēpot gribās, bet nav savas trases, var izmantot to trasi, kas izveidota pļaviņā aiz
Veselavas kapiem. Slēpes, nūjas, zābaciņi gan pašu ziņā.

Ir tikai jāievēro daži nosacījumi:

Trasīti drīkst izmantot tikai tam paredzētajam mērķim – SLĒPOŠANAI!!! (Nedrīkst to nomīdīt
ar kājām, vai kā citādi sabojāt)

Neatstāt aiz sevis atkritumus! (Ja līdzi ir paņemtas končas vai dzeramais, tad tādā pašā veidā
tukšo taru, papīrīšus, u.c. aizgādājiet līdz tuvākajai atkritumu urnai!)

VESELI SLĒPOJUŠI!!! 

Armands 25600909

Inese 26563688

piedāvā

Arheoloģijas izstāde Liepā
2014.gadā apritēja 40 gadi, kopš tika uzsākti sistemātiski

izrakumi Cēsu viduslaiku pilī. Šai jubilejai par godu gada nogalē
tika izveidota izstāde, kurā fotogrāfijās attēlotas izpētītās teri-
torijas, izrakumu process un spilgtākie atradumi. 

No 02. līdz 11.februārim Cēsu Vēstures un mākslas muzeja
izstāde „LU Latvijas Vēstures institūta Cēsu arheoloģiskā
ekspedīcija Cēsu viduslaiku pilī. 1974-2014“ būs apskatāma
Liepas pamatskolā. Tā ir iespēja skolēniem un viņu vecākiem
iepazīties ar šīm fotogrāfijām gan vēstures stundās, gan
ārpusstundu laikiem. Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt
izstādi mūsu skolā!

Ziemas prieki
Kādu rītu, kad ziema pa nakti mūs bija apveltījusi ar savu

balto sniega segu, Liepas iedzīvotājus gaidīja patīkams pārstei-
gums. Pusceļā starp pagasta pārvaldi un kultūras namu, pļaviņā
mūs visus sveicināja paprāvs pulciņš sniegavīru. Katrs, kas
mēroja ceļu gar šo pļaviņu, veltīja sniegavīriem smaidu un prie-
cājās, ka kādam vai kādiem, bija ienākusi prātā šī jaukā bērnu
dienu nodarbe – uzvelt sniegavīru. 

Nemaz jau nevajag daudz, tikai tādu nieku un visai dienai
labs garastāvoklis garantēts. Paldies čaklajiem sniegavīru
vēlējiem. 

Garāmgājēja ar labo garastāvokli
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