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Ēnu diena ir pasaulē atpazīs-
tama un atzīta Junior
Achievement karjeras izglītības
programma 1.-12. klašu skolē-
niem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4
– 6 stundu garumā vēro intere-
sējošās profesijas pārstāvja
darba ikdienu. 

Ēnu dienas mērķis ir iepazīs-
tināt skolēnus ar dažādu profe-
siju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties
profesiju un atbilstoši sagatavo-
tos darba tirgum. 

Šī ir programma, kas jau
daudzus gadus sekmīgi iekļauj
izglītības procesā karjeras jau-
tājumus, rosinot jauniešus plā-
not savu nākotni jau skolas
laikā. Veidojot sadarbību starp
skolu, sabiedrību un darba vidi,
Ēnu diena sekmē jauniešu integ-
rāciju sabiedrībā un darba tirgū
nākotnē.

v v v
11. februārī devos „ēnot’’

Latvijas Valsts prezidentu
Andri Bērziņu. 

Mēs bieži vien dzirdam, ka
Latvijas prezidentam valstī ir
niecīga vara vai viņam tās nav
vispār. Pēc Latvijas Republikas
Satversmes izlasīšanas un šīs
ēnu dienas sapratu, ka tas neat-
bilst patiesībai.

Protams, prezidenta svarīgā-
kais uzdevums ir reprezentēt

savu valsti un rosināt sadarbību
ar ārvalstīm, un šobrīd, kad
Eiropas austrumos neatkarīgas
valsts teritorijā iebrūk sveša
armija un notiek reāla karadarbī-
ba, šādai valstu sadarbībai ir liela
nozīme. Un tas, vai prezidents
savus pienākumus pilda veik-
smīgi vai ne tik veiksmīgi, lielā
mērā ir atkarīgs no viņa paša. 

Tieši prezidenta ikdiena un
loma valstī mani ieinteresēja.
11.februāra rītā ierados
Melngalvju namā ap plkst.8:30.
Kad bija ieradušās arī pārējās
„ēnas’’, sekoja iepazīšanās un
fotografēšanās ar prezidentu
Andri Bērziņu. 

Prezidents radīja ļoti piere-
dzējuša cilvēka iespaidu, taču
viņš atzina, ka prezidenta amats
ir smags un lielā atbildība, gan
dodoties ārvalstu vizītēs, gan tie-
koties ar medijiem, rada lielu
stresu. Prezidents bija atklāts –
viņš uzsvēra lielo naudas nozīmi
pasaulē un stāstīja, ka valstu
parādu dēļ nākamajām paau-
dzēm tiek uzlikts liels slogs.
Man interesēja, kurš cilvēks
iespaido prezidentu. Uz šo jautā-
jumu viņš atbildēja, ka nav
izteiktu elku, tomēr viņš intere-
sējas par rietumvācu politiķi
Konrādu Adenaueru, kurš lika
pamatus Eiropas Savienībai. 

Sekoja arī citi dienas plānā
iekļautie punkti. Kopā ar lielu
skaitu žurnālistu mēs apmeklē-
jām Rīgas pili, kurā notiek plaši

un sarežģīti remontdarbi, bet ir
pamats uzskatīt, ka pils atkal
atgūs savu godu. Vēl mēs varē-
jām vērot Valsts prezidenta un
Latvijas Ministru prezidentes
Laimdotas Straujumas tikšanos
un preses konferenci. 

Dienas beigās bija tikšanās ar
Valsts prezidenta kancelejas
vadītāja vietnieku Reini Birziņu,
kurš, starp citu, ir no Jāņmuižas,
un ar Andri Piebalgu. Šie abi cil-
vēki ir ļoti inteliģenti un patīka-
mi komunikācijā. Andris
Piebalgs uzsvēra skaudro patie-
sību, kura aktuāla arī mūsu pusē,
proti, to, ka strauji iztukšojas
Latvijas reģioni, jo cilvēki dodas
meklēt iespējas strādāt Rīgā un
ārvalstīs.

Kad atvadījāmies no prezi-
denta, es viņam uzdāvināju
nelielu, no koka veidotu magnē-
tiņu ar Veselavas muižas attēlu,
jo pats esmu no Veselavas, un
muiža, manuprāt, ir mūsu
pagasta lielākā vērtība.
Prezidents atminējās Veselavas
nu jau slēgto skolu un pateicās
par nelielo dāvanu, lai gan līdzī-
gas piemiņas veltes viņš noteik-
ti saņem bieži. 

Es aizvadīju lielisku dienu,
kuru vienmēr varēšu atcerēties,
palūkojoties uz foto ar Valsts
prezidentu Andri Bērziņu. 

Pauls Ernests Pūliņš, 
9. a. klase

v v v
Ēnu dienā es biju Spāres

internātskolā, un tur „ēnoju”
ārstnieciskās vingrošanas skolo-
tāju Aigaru Skrastiņu. Gatavoties
es sāku jau iepriekšējā vakarā, jo
man tika dots uzdevums atrast
dažus vingrinājumus stundām. 

Nākamajā dienā visas stundas
sākās ar skolēnu iepazīstināšanu,
kas ir Ēnu diena un kas esmu es.
Tad stundas sākumu ievadīja
skolotāja vingrinājumi. Kad sko-
lotājs Skrastiņš bija beidzis iesil-
došos vingrinājumus, es
demonstrēju savus vingrināju-
mus, vēlāk palīdzot tos izpildīt
arī bērniem. Stundu laikā es
redzēju ļoti dažādus bērnus – gan
tādus, kuriem primārais ir iemā-
cīties dažādas iemaņas, kas
nepieciešamas patstāvīgai dzī-
vei, gan tādus, kas varētu  mācī-
ties parastā skolā, kura ir nodro-
šināta ar speciālu izglītības pro-
grammu. 

Sākotnēji es domāju, ka tur
visi skolēni ir ļoti atšķirīgi no
vispārizglītojošās skolas skolē-
niem, bet, iepazīstoties tuvāk, es
sapratu, ka tie ir tikai stereotipi
par šo skolu. Patiesībā, tas, ka
skolēniem ir garīgās attīstības
traucējumi, nenozīmē, ka viņi
visās jomās ir citādi. Šie bērni
vienkārši nespēj mācīties vecu-
mam atbilstošu vielu. Es noteikti
vēlētos strādāt ar šādiem bēr-

niem, jo A. Skrastiņš atzina, ka
ar dažiem es pirmajā reizē jau
izveidoju labāku kontaktu nekā
viņš piektajā reizē.

Madara Zaķe, 
10. klase

v v v

Man 2015.gada vienpadsmi-
tais februāris ilgi paliks atmiņā
kā lieliska diena, kas pavadīta ar
iedvesmojošu un radošu cilvēku.

Es „ēnoju’’ burvīgu cilvēku
un, manuprāt, lielisku sava
amata pratēju - atmosfēras radī-
tāju, vides stilisti, uzstādījumu
dizaineri un dekoratori Baibu
Prinduli (pirms gadiem mācīju-
sies Liepas pamatskolā
aut.piez.). Viņa bija atvērta un
ieinteresēta jau tad, kad lūdzu
atļauju viņu ēnot. 

Diena sākās Rīgā, Elizabetes
ielā 9. Es ierados ar cepumiem
rokās, ko par ciemakukuli dāvā-
ju Baibai. Kopā devāmies filmē-
šanās virpulī ar pilnām rokām
ziedu un zaļumu - narcisēm, tul-
pēm, diedzēto zāli un hiacintēm.
Redzēju, kā top raidījums
‘’Gatavo 3’’. Tas bija tik aizrau-
joši! - redzēt visu procesu,
redzēt, kā top šis baudāmais un
izgaršojamais raidījums, kuru
skatos ik svētdienu. Apbrīnoju,
cik viegli Baibai padodas radīt
pavasarīgu un vieglu noskaņu
vidē, kura viņai jāizdaiļo. Tas
bija iedvesmojoši!

Dienas laikā paspējām izbrau-
kāt vai visu Rīgu, un es  iepazinu
viņas dinamisko dzīvi un ikdie-
nu. Redzēju ne tikai to, kā pasā-
kums tiek radīts, bet arī to, kā
pēc tā viss tiek sakārtots. Bija
interesanti doties pie dažādiem
Baibas sadarbības partneriem,
redzēt, cik liela nozīme ir tam, ka
cilvēks ir atvērts un patīkams, un
vēlas sadarboties. Un tik sirsnīgi
bija pusdienot kopā ar viņu un
parunāties par visu un neko, par
svarīgo un arī par sīkumiem.
Lieki piebilst, ka šī diena bija
izdevusies un es - laimīga. Man
bija iespēja ieraudzīt dinamisku
un radošu personu, palīdzēt viņai
ikdienas darbos, sajust viņas dzī-
vesveidu.  Liels paldies Baibai,
kas man deva šo iespēju, kas
man atļāva būt par „ēnu”! 

Es visiem jauniešiem iesaku
izmantot katru izdevību, kad tiek
dota iespēja iepazīties ar cilvē-
kiem, kad ir iespēja iepazīt to, ko
citreiz nevarētu. Tādēļ no sirds
novēlu visiem skolēniem nākam-
gad atrast iespēju ‘’ēnot’’ to cil-
vēku, kurš jūs iedvesmo, jo no
savas pieredzes varu teikt, ka
sajūtas ir lieliskas. 

Elīna Radziņa, 
9.a klase

Ēnu diena 2015

Priekuļu vidusskolas  9.a klases skolēns Pauls Ernests Pūliņš ēnu dienā devās ēnot Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu. 
Ir apsveicami, ka jaunietis jau 9.klasē interesējas par politiku un ekonomiku.

Foto no personīgā albuma



2 Priekuïu Novada Vçstis

29.01.2015.
3 Pieņemts lēmums lūgt

Latvijas Republikas Izglītības
un zinātnes ministriju risināt
jautājumu par valsts īpašuma
daļas – ēkas – skolas korpusa,
kas atrodas Ozolu gatvē 3,
Jāņmuižā, nodošanu Priekuļu
novada pašvaldības īpašumā bez
atlīdzības.

3 Apstiprināti:
- Iepirkumu komisijas noli-

kums;
- Darījumu ar lauksaimniecī-

bas zemi izskatīšanas komisijas
nolikums;

3 Noteikumi „Par skolēnu
nodarbinātību vasaras brīvlaikā
Priekuļu novada pašvaldībā”;

3 Kārtība vienreizējas stipen-
dijas par augstiem mācību
sasniegumiem piešķiršanai vis-
pārizglītojošo izglītības iestāžu
absolventiem Priekuļu novadā.

3 Nolemts nodot atsavināša-
nai izsolē Priekuļu novada
pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – „Jaunķerpji”,
Liepas pagastā, un izstrādāt izso-
les noteikumus.

3 Nolemts nodot daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas
Priekuļu novada Veselavas
pagasta “Mieriņos” dzīvokļu
īpašniekiem īpašumā bez  atlī-
dzības zemes gabalu 1,69 ha pla-
tībā.

3 Pieņemts lēmums izdarīt
izmaiņas Priekuļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas
sastāvā. 

Dome nolemj izdarīt grozīju-
mus:

- Priekuļu novada pašvaldī-
bas domes, pašvaldības amat-
personu un darbinieku
Atlīdzības nolikumā. 

- Veselavas pirmsskolas izglī-
tības iestādes nolikumā.

3 Nolemts, ka 18 zemes vie-

nības piekrīt pašvaldībai un uz
tās vārda ir ierakstāmas zemes-
grāmatā, un 20 zemes vienības
piekrīt valstij.

3 Dome neiebilst nekustamā
īpašumā „Zālītes”, Priekuļu
pagastā, ietilpstošā zemes gabala
pievienošanai nekustamajam
īpašumam „Buli”, Priekuļu
pagastā, un dzēst valsts Adrešu
reģistrā nosaukumu „Zālītes”,
Priekuļu pagastā.

3 Pieņemts lēmums piekrist
ar 2015.gada 9.februāri veikt
grozījumus 2012.gada 4.septem-
brī ar SI „Kretingos maistas”
Latvijas filiāle noslēgtajā līgumā
par ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Priekuļu vidusskolā,
paredzot maksu viena Priekuļu
vidusskolas skolēna ēdināšanai
(pusdienas) vienā dienā EUR
0,95, +PVN.

3 Nolemts atbalstīt Priekuļu
novada Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļas Liepas Jauniešu centra

dalību izsludinātajā Latvijas
vides aizsardzības fonda projek-
ta konkursā „Nometņu organizē-
šana skolas vecuma bērniem”.
Iesniegt iesniegumu projektu
konkursa aktivitātē „Kas būtu, ja
nebūtu”.

12.02.2015.
3 Izdoti Priekuļu novada

pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.1 „Par Priekuļu novada
budžetu 2015.gadam”. Apstip -
rināta instrukcija “Priekuļu
novada domes budžeta izstrādā-
šanas, apstiprināšanas, izpildes
un kontroles kārtība”.

3 Pieņemts lēmums piešķirt
Priekuļu novada domes priekšsē-
dētājai Mārai Juzupai atvaļināju-
mu no 2015.gada 11.marta līdz
2015.gada 20.martam ieskaitot.

3 Apstiprinātas ar 2015.gada
1.janvāri šādas izmaksas par

vienu izglītojamo Priekuļu nova-
da pašvaldības izglītības iestā-
dēs:

- Priekuļu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Mežmaliņa” EUR
182,25 mēnesī;

- Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestādē EUR 243,80
mēnesī;

- Liepas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Saulīte” EUR
237,22 mēnesī.

- Priekuļu vidusskolā EUR
55,04 mēnesī;

- Mārsnēnu pamatskolā EUR
126,61 mēnesī;

- Liepas pamatskolā EUR
78,72 mēnesī.

3 Dome nolemj piekrist segt
visus izdevumus, kas saistīti ar
valsts īpašuma Priekuļu novadā,
Priekuļu pagastā, Jāņmuižā,
Ozolu gatvē 3, reālo sadali un
abu jaunizveidoto nekustamo
īpašumu ierakstīšanu zemesgrā-
matā.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Saistošie noteikumi (turpmāk
– noteikumi) nosaka Priekuļu
novada 2015.gada budžeta ieņē-
mumu un izdevumu apmēru, aiz-
ņēmumu apmēru (turpmāk –
budžets), pilnvarojumu domes
priekšsēdētājam, budžeta izpildī-
tāju pienākumus un atbildību.

Budžets noteikts šādās pozīci-
jās un apmēros:

pamatbudžeta ieņēmumi
8 945 036 euro apmērā, pieli-
kums Nr.1;

pamatbudžeta  izdevumi
8 945 036 euro apmērā ,
pielikums Nr.2;

speciālā budžeta ieņēmu-
mi 245 946 euro apmērā,
pielikums Nr.3;

speciālā budžeta izdevumi
245 946 euro apmērā, pieli-
kums Nr.4.

Atmaksājamo aizņēmumu
pārskats, pielikums Nr. 5

Izdevumos paredzēta parādu
dzēšana par 2014.gadā saņemta-
jām precēm un pakalpojumiem.

Priekuļu novada pašvaldība
Finanšu un grāmatvedības noda-
ļa saskaņā ar noslēgtajiem kre-
dītlīgumiem un kredītsaistībām
2015.gadā nodrošina kredītu
pamatsummas atmaksu un kredī-
tu procentu samaksu noteiktajos
termiņos un apmēros no šim
mērķim plānotajiem līdzekļiem.

Priekuļu novada pašvaldības
iestāžu, nodaļu un struktūrvienī-
bu vadītājiem (turpmāk – budže-
ta izpildītāji) piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošināt efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu atbilstoši
tāmēs plānotajam, lai nodrošinā-
tu pašvaldības funkciju izpildi.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi
par to, lai piešķirto līdzekļu
ietvaros nodrošinātu efektīvu un
racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu, un izdevu-
mi saskaņā ar naudas plūsmu
nepārsniegtu attiecīgajam mēr-
ķim,  programmai/pasākumam
tāmē apstiprinātos budžeta izde-
vumus atbilstoši ekonomiskajai
klasifikācijai.

Valsts budžeta transfertu un
budžeta iestāžu ieņēmumu sama-

zināšanās gadījumā, atbilstoši
jāsamazina arī izdevumi.

Budžeta izpildītājiem ir tiesī-
bas, nemainot saistošajos notei-
kumos apstiprinātās apropriāci-
jas sadalījumu, izdarīt ieņēmumu
un izdevumu tāmē izmaiņas
(mainīt tāmē apstiprināto līdzek-
ļu izlietojumu – novirzīt līdzek-
ļus no viena izdevumu posteņa
uz citu), iesniedzot Finanšu un
grāmatvedības nodaļā tāmes
izmaiņu pieprasījumu, ja šīs
izmaiņas:

nodrošina pašvaldības budže-
ta līdzekļu lietderīgu izlietoju-
mu,

nerada nodokļu, komunālo
maksājumu un citu iestādes sais-
tību parādus.

Budžeta izpildītāji nodrošina
Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlī-
dzības likumā, Izglītības likumā,
Ministru kabineta 2009.gada
28.jūlija noteikumos Nr.836
„Pedagogu darba samaksas
noteikumi” paredzēto nosacīju-
mu izpildi.

Budžeta izpildītāji, organizē-
jot iestādes, nodaļas vai struktūr-
vienības budžeta izdevumu izpil-
di, ir atbildīgi par iepirkumu pro-
cedūras ievērošanu atbilstoši
Latvijas Republikas normatīva-
jiem aktiem.

Noteikt, ka Priekuļu novada
pašvaldības budžeta līdzekļiem
finansēto līgumdarbu samaksai
avansa maksājumu apjoms
nedrīkst pārsniegt 20 % no līgu-
ma summas, ja līguma summa
pārsniedz  5 000 euro.

Noteikumos nav paredzēts
sniegt galvojumus.

Domes priekšsēdētājs pašval-
dības vārdā veic naudas līdzekļu
noguldījumus Latvijas bankās.

Paskaidrojuma raksts
Priekuļu novada 2015.gada
budžetam pievienots noteikumu
pielikumā Nr.6 .

Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc parak-
stīšanas.

Domes priekšsēdētāja
M.Juzupa

Priekuļu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr.1

„Par Priekuļu novada budžetu
2015.gadam”

Būtiskākās izmaiņas, kas
2015.gadā ietekmē nekustamā
īpašuma nodokļa pieaugumu
par zemi, ir nodokļa pieauguma
ierobežojuma atcelšana.
Pašvaldības šogad vairs
nedrīkst saglabāt šo ierobežoju-
mu un  2015.gadā nekustamā
īpašuma nodokli par zemi aprē-
ķina 1,5% no kadastrālās vērtī-
bas, neievērojot nodokļa pieau-
guma ierobežojumu, kas nekus-
tamā īpašuma nodokli atļāva
palielināt ne vairāk kā 25%
apmērā pret iepriekšējā gada
aprēķinātā nodokļa summu.

Likuma „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” pārejas noteikumu
22. punkts savulaik paredzēja, ka
„pēc nekustamā īpašuma kadas-
trālās vērtības aktualizācijas
nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs, ja nemainās nekustamā

īpašuma lietošanas mērķis, atse-
višķi par katru zemes vienību un
katru ēku 2008., 2009., 2010. un
2011.gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam
aprēķināto nodokļa apmēru vairāk
kā par 25%”  Likumdevējs šos
pārejas noteikumus noteica, lai
sakarā ar kadastrālās vērtības pie-
augumu nodoklis vienā gadā
nepalielinātos pārāk strauji.

Ar grozījumiem likumā (gan
2011., 2012., gan 2013. gada bei-
gās) tiesības piemērot 25% pieau-
guma ierobežojumu zemei
pašvaldībām vairs nav obligāts
pasākums, bet pārejas noteikumi
nosaka, ka pašvaldība var “pieau-
guma ierobežojumu” saglabāt,
izdodot savus saistošos noteiku-
mus, ko Priekuļu novada pašval-
dība arī realizēja, no 2012. līdz
2014. gadam ieskaitot. 

Sākot ar 2015.gadu likumā
“Par nekustamā īpašuma nodok-
li” nav iekļauti pārejas noteikumi,
kas ļautu pašvaldībai saglabāt
iepriekš minēto ierobežojumu un
saskaņā ar likuma “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 3.panta
1.daļas 1.punktu - nekustamā īpa-
šuma nodokli par zemi aprēķina
1.5% no kadastrālās vērtības. 

Visvairāk šīs izmaiņas izjūt
nodokļa maksātāji, kuriem
jāmaksā par nodokļa objektu
– zemi ar lietošanas mērķi
„individuālo dzīvojamo māju
apbūve” Priekuļu un Liepas
pagastos, kur līdz šim tika pie-
mēroti  25% pieauguma iero-
bežojumi zemei.

Ineta Eberharde, galvenā
nodokļu speciāliste

tālr.64107873

Skaidrojums par izmaiņām nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinā 2015. gadā

1. Vispārīgie noteikumi
Kārtība nosaka vienreizējas

stipendijas (turpmāk tekstā
Stipendijas) piešķiršanas nosacī-
jumus, apmēru un izmaksāšanas
kārtību.

Stipendijas piešķiršanas mēr-
ķis ir atbalstīt Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā esošo
vispārizglītojošo skolu absol-
ventu sasniegto augsto mācību
rezultātu nozīmīgumu, motivēt
izglītojamos paaugstināt mācību
sasniegumus un veicināt izglīto-
jamo intelektuālo spēju attīstību
un centienus kvalitatīvas izglītī-
bas iegūšanai.

Stipendiju Priekuļu novada
vispārizglītojošo skolu absol-
ventiem nodrošina SIA
„Gaižēni” fonda finansējums
sadarbības projekta ietvaros.

Stipendijas piešķiršanas
nosacījumi

Stipendijas pretendenti:
Vispārizglītojošās mācību

iestādes 9.klases absolventi;
Vispārizglītojošās mācību

iestādes 12.klases absolventi.
Stipendiju piešķir līdz trim

absolventiem, kuri sasnieguši
visaugstāko, vidējo mācību
novērtējumu katrā mācību iestā-
dē, katrā no 2.1. punktā minēta-
jiem gadījumiem.

Stipendiju piešķir vienu reizi,
mācību gada noslēgumā.

Pretendentus stipendijas
saņemšanai izvirza mācību iestā-
des direktors.

Stipendijas saņēmējus apstip-
rina ar Priekuļu novada domes
lēmumu.

Stipendijas apmērs
Ja pretendenta mācību vidē-

jais novērtējums mācību gada
laikā (neieskaitot noslēguma
eksāmenu vērtējumu):

8.0. līdz 8.09 balles 200 EUR; 
8.1. līdz 8.19 balles 220 EUR;
8.2. līdz 8.29 balles 250 EUR;
8.3. līdz 8.49 balles 270 EUR;
8.5. balles un vairāk 300

EUR.
Par augstiem sasniegumiem

olimpiādēs un ārpus mācību
darbā 150 EUR.

Stipendijas piešķiršanai
iesniedzamie dokumenti 

Mācību iestādes direktora
pieteikums par pretendenta
izvirzīšanu stipendijai.

Pretendenta sekmju izraksts. 
Apraksts - pārskats par pre-

tendenta sasniegumiem mācību
un radošajā darbā.

Stipendijas izmaksāšana
Stipendiju izmaksā ar pār-

skaitījumu 15 darba dienu laikā
pēc Priekuļu novada domes
lēmuma, ja Priekuļu novada
pašvaldībā saņemts stipendijas
saņēmēja iesniegums, kurā norā-
dīts kredītiestādes konta numurs.

Stipendiju izmaksā no sadar-
bības projekta ietvaros saņemtā
finansējuma. 

Noslēguma jautājumi
Kārtība tiek apstiprināta ar

Priekuļu novada domes lēmumu.
Kārtība stājas spēkā ar

2014/2015.mācību gadu.
Domes priekšsēdētāja

M. Juzupa

Kārtība Vienreizējas stipendijas par augstiem
mācību sasniegumiem piešķiršanai vispārizglītojošo

izglītības iestāžu absolventiem Priekuļu novadā 
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Lai veicinātu novada uzņēmēju
sadarbību ar pašvaldību, kā arī
uzņēmēju savstarpējo saziņu,
13.februārī Priekuļu novada uzņē-
mēji tikās novada kultūras namā ar
novada domes pārstāvjiem. Uz
tikšanos bija ieradušies 29 dažādu
nozaru novada uzņēmēji, lai uzzi-
nātu sev interesējošo par pēdējos
gados novadā paveikto un plānoto
nākamajiem gadiem, kā arī pieda-
lītos diskusijā par attīstības iespē-
jām un rastu abpusēji labvēlīgus
problēmu risinājumus. 

Sanāksmes vadītājs Valters
Dambe uzsvēra, ka uzņēmējs ir
tas, kurš uztur ne tikai savu uzņēmu-
mu, novadu, bet visu valsti.
Pašvaldība, savukārt, šos uzņēmēju
dotos ienākumus saskaita, sadala un
novirza pašvaldības iedzīvotāju vaja-
dzībām. Cik veiksmīgi un bagāti ir
mūsu uzņēmēji, tik bagāts un attīstī-
ties varošs būs novads un tā iestādes -
skolas, bērnudārzi, kuri dzīvo no šiem
uzņēmēju nomaksātajiem nodokļiem.

Par viesiem šajā tikšanās reizē
bija uzaicināti Cēsu uzņēmēju
kluba pārstāvji- Arkādijs Suškins,
kluba valdes priekšsēdētājs, un
Māris Bērziņš, kluba valdes locek-
lis. Abi viesi klātesošos iepazīsti-
nāja ar Cēsu uzņēmēju kluba dar-
bību. A.Suškins uzsvēra, ka tiešie
kontakti ar uzņēmējiem ir ļoti sva-

rīgi, tāpēc Cēsu klubs tikšanos rīko
pie saviem uzņēmējiem saimniecī-
bā vai ražotnē uz vietas, kur uzņē-
mējs iepazīstina ar savu darbību,
stāstot par savām veiksmēm,
izaugsmi, kā arī par problēmām, ar
kurām nākas saskarties. Klubs
veido sadarbību ar pašvaldības
speciālistiem - ar uzņēmējdarbības
atbalsta speciālistu, ar pašvaldības
attīstības nodaļas vadītāju, ar izpil-
ddirektoru. Klubam ir parakstīts
sadarbības līgums ar Darba devēju
konfederācijas tirdzniecības un
rūpniecības kameru, šis doku-
ments ļauj oficiālā līmenī sadarbo-
ties ar partneriem, ar pašvaldību
risināt dažādus jautājumus, vienai
vai otrai pusei aktuālus, tas ir, - ko
uzņēmēji var dot pašvaldībai,
savukārt, kā pašvaldība var palī-
dzēt uzņēmējdarbībai.

Noklausoties Cēsu uzņēmēju
pieredzi, sapulces vadītājs
V.Dambe aicināja klātesošos darba
gaitā sākt domāt, kāda Priekuļiem
būtu nepieciešama uzņēmēju
sadarbība, vai tā būs sadarbība ar
Cēsu uzņēmēju klubu, vai jādibina
pašiem savs uzņēmēju klubs vai
padome, jo visus novadā esošos
uzņēmējus katru reizi nesaaicinās
kopā, taču pārstāvniecība un sadar-
bība ar pašvaldību ir nepieciešama.

Novada projektu vadītāja

Vineta Lapsele skaidroja, ka šī tik-
šanās ir organizēta ar domu, lai
savāktu informāciju un apzinātu
sava novada uzņēmējus, to darbī-
bas sfēras, lai, izsludinot pašvaldī-
bas iepirkumus, novada uzņēmēji
būtu pirmie, kurus aicina piedalī-
ties ar saviem pakalpojumiem vai
produkciju šajos izsludinātajos
iepirkumu konkursos. Tāpat nova-
da mājas lapā izvietotu informāci-
ju par uzņēmumu, saimniecību,
pakalpojumu pieejamību novada
iedzīvotājiem un citiem interesen-
tiem. Šo informāciju apkopos un
mājas lapā ievietos pašvaldības
darbiniece Elīna Tilaka, tāpēc arī
lūgums pārējiem uzņēmējiem un
saimnieciskās darbības veicējiem
sazināties ar Elīnu pa tālruni
29352242 vai rakstot uz e-pastu
elina.tilaka@priekulunovads.lv

Uz tikšanos ar uzņēmējiem bija
ieradušies jaunieši no novada
Jauniešu domes, kuri iepazīstināja klā-
tesošos ar savu darbību, pastāstīja par
noorganizētajām aktivitātēm
2014.gadā, kā arī lūdza uzņēmējus
finansiāli atbalstīt Jauniešu domes rīko-
tās aktivitātes, lai jaunieši varētu veik-
smīgāk iekļauties pašvaldības dzīvē, to
veidojot interesantāku un aktīvāku jau-
niešiem, mūsu nākotnei. Tāpat ar savu
darbību un iecerēm uzņēmējus iepazīs-
tināja Liepas jauniešu centra
„Apelsīns” vadītāja Baiba Roze. 

Uzņēmējus par lauku aktualitā-
tēm informēja Cēsu Lauku konsul-
tāciju biroja pārstāve Dace Kalniņa.
Viņa savā prezentācijā aicināja
izmantot jaunā finanšu gada dažādu
projektu iespējas, tā piesaistot
līdzekļus savai uzņēmējdarbībai, kā
arī uzsvēra, ka svarīgi ir attīstīt lauku
nomales, ne tikai finansējumu kon-
centrēt pilsētu un novadu centros. 

Sanāksmes otrajā daļā novada
domes vadība - izpilddirektors
Fjodors Puņeiko un pagastu pār-
valžu vadītāji - A.Rancāns,
R.Saļmo un A.Amantovs uzņēmē-
jus iepazīstināja ar pašvaldības
paveiktajiem darbiem pēdējā gada
laikā, kā arī informēja par tuvāko
gadu iecerēm, līdz ar to izvērtās
diskusija par dažādiem jautāju-
miem.

Liepēniešus interesēja bijušā
patērētāju biedrības Universāl -
veikala liktenis, un A.Rancāns
atbildēja: „ Ir noslēgts līgums ar
SIA „Madara 89”, kura ir nojauku-
si veco veikala ēku un tā vietā ceļ
jaunu, kurš darbosies zem marke-
tinga zīmes „Top”. Veikala darbī-
bas uzsākšana plānota jūnijā.
Turpat līdzās plānota arī tirdznie-
cība ar vietējiem lauksaimniecības
produktiem, bet par tirgus lauku-
ma izveidei vēl jālemj un jāsaska-
ņo ar Tautsaimniecības komiteju.”

Veselavieši aktīvi diskutēja par
pagasta ceļu remontu un uzturēša-
nu, te gan domas dalījās bija
zemju īpašnieki, kuri izteica neap-
mierinātību, ka ceļu darbu laikā ir
sastumtas velēnas uz viņu zemes
un tās nav novāktas. Turpretim
izskanēja pateicības vārdi pašval-
dībai par labo ceļu tīrīšanu ziemas
periodā. Tika izteikts arī priekšli-
kums par ceļazīmju uzstādīšanu,
lai slēgtu ceļus smagajai tehnikai
pavasara un rudens šķīdoņa laikā.

Šī tikšanās bija vairāk informa-
tīva, nekādi racionāli jautājumi
netika apspriesti un risināti, taču
klātesošajiem bija iespēja sniegt
ierosinājumus pašvaldības dar-
bam. Klātesošie uzsvēra, ka būtis-
ki ir sabiedrību informēt par
pašvaldības, darbību un šīs komu-
nikācijas mums pietrūkst, piemē-
ram, par izsolēm, dažādu projektu
realizāciju, tāpat informācijai ir
jābūt jau iepriekš, ne tikai par jau
paveiktiem darbiem.

Saieta noslēgumā tika nolemts,
ka nākamā tikšanās būs pēc mēne-
ša, kurā interesentu grupai vaja-
dzētu no uzņēmēju vidus izvirzīt
aktīvākos, kas varētu uzņemties
iniciatīvu novada uzņēmēju kluba
vai apvienības izveidošanai.

Īrisa Uldriķe, 
novada avīzes veidotāja

Sadarbības veidošana ar uzņēmējiem

Priekuļu novada pašvaldības admi-
nistratīvā komisija izskata un pieņem
lēmumus administratīvo pārkāpumu
lietās, pamatojoties uz sastādīto proto-
kolu par izdarīto administratīvo pārkā-
pumu. 2014.gadā izskatījusi astoņdes-
mit piecas lietas (2013.gadā 102 lietas). 

Pērn visvairāk pārkāpumu par
kuriem policijas darbinieki sastādījuši
administratīvos protokolus, joprojām ir
bērnu, līdz 18 gadiem, - smēķēšana (33)
un alkohola lietošana (22). Visbiežāk
šie pārkāpumi konstatēti Priekuļu teh-
nikumā, kur grēkojuši pārsvarā pirmā
kursa audzēkņi. 

Svarīgi, ka administratīvajai komisi-
jai ir dota iespēja šo situāciju ietekmēt,
sadarbojoties ar bērnu vecākiem, kuri
vienmēr tiek aicināti pārstāvēt bērnu
intereses komisijas sēdēs. Vecāki paras-
ti adekvāti novērtē bērna rīcību un ar
atbildības sajūtu piedalās audzināšanas
procesā. Vecāki, kuri atbrauc no
Alūksnes, Madonas, Olaines,
Limbažiem u.c., tajā pašā dienā apmek-
lē arī tehnikumu, tiekas ar bērnu kursu
audzinātājiem un tehnikuma adminis-
trāciju. Šīs sadarbības rezultāts ir tāds,
ka jau otrajā kursā tehnikuma jauniešu
uzvedība ir acīmredzami uzlabojusies.
Protams, izņēmumi mēdz notikt. 

Pagājušajā gadā ir bijis viens gadī-
jums, kad bērns paskaidrojumos tehni-
kuma administrācijai un policijai atzi-
nies savā pārkāpumā, savukārt, vecāki
nepiekrīt, ka par atrašanos tehnikuma
dienesta viesnīcā alkohola reibumā
nepilngadīgais būtu sodāms ar brīdināju-
mu, tāpēc vērsušies tiesā pārsūdzēt
komisijas lēmumu. Šī administratīvā
pārkāpuma lietvedība vēl turpinās. 

Pēdējā laikā par alkoholisko dzērienu
lietošanu arvien biežāk komisija nepil-
ngadīgajiem piemēro naudas sodus. Ja
bērnam nav pastāvīgu ienākumu, tad
naudas sodu piedzen no viņa vecākiem. 

2014.gada 30.oktobrī stājās spēkā
izmaiņas likumā „Par tabakas izstrādāju-
mu realizācijas, reklāmas un lietošanas
ierobežošanu“. Arī elektroniskās cigare-
tes tvaiku elpošana tagad tiek vērtēta kā
smēķēšana, un to lietošanai ir tādi paši
ierobežojumi kā tabakas smēķēšanai. 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā
noteikts: “Bērns nedrīkst smēķēt un
lietot alkoholiskos dzērienus. Bērns ir
aizsargājams no smēķēšanas un alko-
holisko dzērienu ietekmes. Bērns
nedrīkst atrasties tabakas dūmu ietek-
mē, un bērna klātbūtnē nedrīkst smē-
ķēt, lai nodrošinātu bērnam no
dūmiem brīvu vidi.”

Komisija pērn skatījusi piecas lie-
tas par fizisku vai emocionālu vardar-
bību pret bērnu. Jāatgādina, ka papil-
dus klasiskajiem piemēriem, arī smē-
ķēšana nepilngadīgas personas tuvu-
mā kvalificējama kā vardarbība. 

Pērn administratīvajā komisijā trīs
gadījumos pie atbildības saukti vecāki
par bērnu aprūpes pienākumu nepildī-
šanu. Piemēram, ja vecāki nevēlas
sadarboties ar skolu, nereaģē uz sko-
las administrācijas vai audzinātāju
aicinājumiem ierasties uz pārrunām
par bērnu pārkāpumiem, bērns siste-
mātiski traucē citu skolēnu un skolo-
tāju darbu, šāda bērna rīcība ir vērtē-
jama kā sekas vecāku bezdarbībai.

Sešos gadījumos par dažādiem admi-
nistratīviem pārkāpumiem, par sīko huli-
gānismu, vardarbību pret citu bērnu
u.tml., bērniem pašiem piemēroti audzi-
noši piespiedu līdzekļi.

Izskatāmo jautājumu loks komisijā ir
plašs un aptver dažādas dzīves jomas, ne
tikai bērnu audzināšanu. Par zemes
apsaimniekošanas pienākumu nepildīša-
nu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu
kūlas veidošanos, pērn pie atbildības
sauktas divas personas. Abos gadījumos
Liepas pagastā bija notikuši kūlas
ugunsgrēki. Ja kūlas (pērnās zāles)
dedzinātājs nav noskaidrots, tad šādos
gadījumos zemes īpašniekam vai lietotā-
jam jāatbild par zāles nenopļaušanu,
proti - privātpersonām sods paredzēts no
140 līdz 700 euro, bet juridiskajām per-
sonām no 700 līdz 2900 euro. 

Pagājušajā gadā tika pabeigta tiesve-
dība vienīgajā 2012.gadā pārsūdzētajā
lietā par zāles nenopļaušanu. Rīgas,
Latgales priekšpilsētas administratīvā
rajona tiesa un pēc tam arī Rīgas apga-
baltiesa atstāja spēkā Priekuļu novada
pašvaldības administratīvās komisijas

lēmumu par juridiskās personas sodīša-
nu ar 700 euro naudas sodu. 

Ik gadu komisijai ir jāizskata proto-
koli par elektroenerģijas lietošanas
noteikumu pārkāpšanu, proti, par
patvaļīgu pieslēgumu pie elektrotīkla,
„apejot skaitītāju”. Arī pērn vienai per-
sonai Mārsnēnu pagastā komisija par
šādu pārkāpumu uzlika naudas sodu 70
euro. Kopējās elektroenerģijas izmak-
sas šādam patērētājam parasti ir lielā-
kas nekā godprātīgam maksātājam, jo
ir jāatlīdzina arī enerģijas piegādātāja
zaudējumi. Tie ir daudzkārt lielāki par
komisijas uzlikto sodu. 

Suņu turēšanas noteikumu pārkāpša-
na pērn tika skatīta astoņas reizes.
Manuprāt, spilgtākais no gadījumiem -
Pastaigas laikā mežā pie Niniera ezera
kāds cēsnieks bija palaidis bez uzpur-
ņa un pavadas savu Vācu aitu sugas
suni tādā attālumā, ka nespēja to ne
kontrolēt, ne savaldīt. Suns par savu
uzbrukuma mērķi bija izvēlējies mazu
klēpja sunīti, ko nokoda saimnieces un
bērna acu priekšā. Par šo pārkāpumu
komisija sodīja agresīvā suņa īpašnie-
ku ar 350 euro naudas sodu.

Pirmo reizi komisijā pērn bija jāskata
administratīvā pārkāpuma lieta par apzi-
nāti nepatiesu specdienestu izsaukšanu. -
Lai noslēptu savu vainu ceļu satiksmes
negadījumā, kāds priekuliets bija nolē-
mis paziņot policijai, ka viņa auto
nozagts. Nenotikušās zādzības apstākļus
izmeklēja atbraukušie ceļu policisti un
arī veiksmīgi vainīgo bija noskaidrojuši.
Rezultātā pašam policistu saucējam gan
sods par alkohola reibumā izraisīto satik-
smes negadījumu (iebraukšanu grāvī),
gan vēl komisija bija jāuzjautrina ar
tēlainu stāstu par notikušā apstākļiem. 

Kopumā, 2014. gadā, administratī-
vajā komisijā izskatīšanai iesūtīto pār-
kāpumu skaits ir samazinājies par
20%.Tas liecina, ka dzīvošana
Priekuļu novadā kļūst gadu no gada
stabilāka un mierīgāka, vakaros klusā-
ka un svētkos priecīgāka. Bērni kļūst
labāki, un kaimiņi mazāk strīdas. 

Valentīns Ciguzis,
komisijas prekšsēdētājs

Administratīvās komisijas darbs Novada iedzīvotājiem 
būs pieejams izdevīgs
pakalpojums malkas

sagatavošanai
Jaunraunas zemnieku saimniecība „Baižēni” ir

ieguvusi atbalstu ELFLA projekta īstenošanai, kas
paredz malkas zāģēšanas un skaldīšanas pakalpojumu
sniegšanu Priekuļu novadā. Projekta ietvaros tiks iegā-
dāts malkas zāģis - skaldītājs, kas ātri un kvalitatīvi
spēs sagarināt un saskaldīt malku vajadzīgajos izmē-
ros. Šis pakalpojums būs interesants tiem novada
iedzīvotājiem, kam ir pieejama sava malka, taču tās
apjoms ir pārāk liels, lai sagatavotu to ziemai pašu spē-
kiem. Projekts tiks īstenots šā gada otrajā pusē un pre-
cīzāka informācija par pakalpojuma pieejamību vēl
tiks sniegta. 

z/s „Baižēni” īpašnieks
Arnis Malējs

Aicinājums 
Priekuļu
novada

iedzīvotājiem! 
Lai veicinātu ūdenstūrisma attīstību Vidzemes

upēs, kas piemērotas laivošanai gan vasarā, gan arī
ārpus ierastās sezonas – pavasaros un rudeņos,
Vidzemes plānošanas reģions šobrīd izstrādā ūdens-
tūrisma kartes Vidzemes upēm, kas ietvers informā-
ciju par ūdenstūrisma maršrutiem, apskates vie-
tām pie upēm, kā arī informāciju par to, kur laivo-
tājiem meklēt nakšņošanas vietas un/vai celt teltis,
kā arī baudīt citus Vidzemes labumus. 

Kopumā plānots izdot 9 Vidzemes upju kartes,
tai skaitā arī par Priekuļu novadā esošo Gaujas upi.

Ja vien dzīvojat pie upes, un Jums ir piedāvājums
laivotājiem, aicinām Jūs atsaukties, lai vienotos par
informāciju, kas iekļaujama kartē. 

Aicinām atsaukties arī tos, kas, iespējams, šobrīd
tikai ir apsvēruši iespēju kaut ko veidot upes krastā,
bet pietrūkst padoma, ko veidot un piedāvāt ūdens-
tūristiem. Labprāt ar Jums sazināsimies!

Gaidīsim no Jums informāciju līdz 2015. gada
20. martam!

Kontakti: Vidzemes plānošanas reģiona
tūrisma eksperte

Ilze Liepa, 29335677,
ilze.liepa@vidzeme.lv
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Šajā mācību gadā Priekuļu
tehnikumā mācās ap 700 audzēk-
ņu. Audzēkņi apgūst izglītības
programmas pēc iegūtās pamat-
skolas izglītības un arī pēc vidus-
skolas atestāta iegūšanas. 90
audzēkņi mācās neklātienē, ar
lauksaimniecību saistītajā izglītī-
bas programmā – vēlas iegūt
lauku īpašuma apsaimniekotāja
kvalifikāciju. Darbs ar neklātie-
nes apmācības programmas
apguvējiem sagādā gandarījumu
skolotājiem, jo skolotāji var strā-
dāt kopā ar cilvēkiem, kuriem ir
interese un motivācija profesijas
apgūšanai. Dažreiz mācību stun-
das izvēršas kā pieredzes apmai-
ņas pasākumi.

Šajā mācību gadā tehnikumu
gatavojas absolvēt gandrīz 200
audzēkņi. 13.februārī notika
4.kursa audzēkņu Žetonu vakars
ar moto „Iesien mezglu par
pasaules ceļiem, sapņiem un
mīlestību”. Žetonu vakars ir
4.kursa atskaites pasākums
pirms finiša taisnes, lai dotos
praksēs un kārtotu kvalifikācijas
eksāmenus. Iegūstot Žetonu kā
piederības zīmi savai grupai un
tehnikumam, daudziem bija
jāaizdomājas par savu iespēju
tehnikuma diploma saņemšanai. 

Runājot par pēctecību izglītī-
bas ieguvē, pastāv vairākas prob-
lēmas. Viena no tām - sagatavo-

jot bērnus turpmākajai izglītības
ieguvei un dzīvei, noteikti nav
pareiza patreizējā pieeja, ka
bērni bērnudārzā un skolēni
skolā tiek lielīti par jebkuru
mazāko sasniegumu vai padarī-
to lietu. Līdz ar to jauniešos
rodas „ lielās” gudrības apziņa,
kura ir bez reāla seguma, jo
bieži vien konkrētu un pārlieci-
nošu zināšanu nav. Otrkārt, jau-
nieši apgūst zināšanas ļoti virs-
pusēji, neprot tās sistematizēt
un kur nu vēl loģiski domāt un
zināšanas pielietot. Šajā datori-
zētajā informācijas plūsmā sma-
dzenes sāk aizmirst, ka tām ir
jāstrādā domājot.

Ļoti žēl, ka sabiedrībā izvei-
dojies priekšstats, ka profesionā-
lās izglītības iestādes slikti veic
savu darbu, ja jaunieši slikti
sagatavoti darbam profesijā.
Skolu laiks ir beidzies, un
sabiedrība beidzot ierauga darbu
darītājus pēc tehnikuma absolvē-
šanas. Dzīves patiesība - strādāt
ir jāiemāca bērnam līdz 7 gadu
vecumam. Nevar darbam sagata-
vot to pusaudzi, kurš ierodas teh-
nikumā ar sliktām pamatskolas
zināšanām, nevēlas un neprot
strādāt, bet vēlas tehnikumā
iegūt vidējo profesionālo izglītī-
bu. Nav iespējama vidusskola
bez pamatskolas pamata bāzes
un vēlmes būt aktīvam un apgūt

profesiju. Žēl to jauniešu, kuri,
sasniedzot pilngadību, beidzot to
saprot, un paldies tiem, kuri
nevaino savu izglītības iestādi,
bet domā par savām kļūdām un
„nosisto” laiku. 

Sabiedrība meklē vainīgos, ja
jaunietis pēc tehnikumā „nosēdē-
tiem” 4 gadiem nesaņem tehni-
kuma diplomu vai iegūst tikai
kvalifikācijas apliecību. Darba
devēji, ņemot jauniešus praksē
vai darbā, nezina, kādas ir jau-
nieša mācīšanās prasmes un
iemaņas un kāda ir viņa attiek-
sme pret darbu vispār. Diemžēl
daļai no jauniešiem darba tikums
kā vērtība ir izzudis, bet darba
devēji vēl ir auguši tajā paaudzē,
kad darba tikumam bija vērtība.
Rodas pamatotas nesaskaņas
darba vai prakses vietā, un atkal
meklējam vainīgo, bet visvien-
kāršāk ir secināt - tehnikumā
neiemācīja. 

Pateicamies sadarbības par-
tneriem un priecājamies, ka tehni-
kuma vidē par skolotājiem ienāk
profesionāļi – darba devēji - firmu
pārstāvji, kuri redz potenciālos
darbu veicējus, saskaras ar jaunie-
šu izglītošanas problēmām un
viņiem var nodot savu profesionā-
lo pieredzi. Tehnikumā strādā:

A.Rābante – Valsts SIA „
Sertifikācijas un testēšanas
centrs” – bioloģiskās lauksaim-

niecības novērtēšanas eksperte.
A.Baltiņš – SIA „ Agro farm”

– graudu pirmapstrādes iekārtu
un lopkopības fermu aprīkoju-
ma iekārtu pārstāvis Latvijas
teritorijā.

A.Šops – SIA „ Dālderi” –
privātā autoservisa vadītājs.

L.Zariņa - Priekuļu laukaugu
selekcijas institūts – zinātniskā
darbiniece.

J. Lācis – Autoskola
„Janauto” – pasniedzējs.

Ātri skrien laiks, un kopš teh-
nikuma simtgades, kura vērienī-
gi tika svinēta 2010.gadā, pagā-
juši jau 5 gadi. Šogad, 3.jūlijā
kārtējais tehnikuma absolventu
Salidojums. Piecu gadu laikā ir
notikušas lielas pārmaiņa - tehni-
kuma renovācija, Jāņmuižas pro-
fesionālās vidusskolas pievieno-
šana, lielas izmaiņas skolotāju
un darbinieku kolektīvā. Uz
svētkiem gaidīsim visus, kuri
strādā, strādājuši vai mācījušies
Priekuļos un Jāņmuižā.

Par Priekuļu tehnikuma
aktualitātēm  informē tehniku-
ma direktora vietnieks  prak-
tiskās apmācības jomā –
L.Šķēle. 

Ir uzsākts process saskaņā ar
Profesionālās izglītības likuma
14.panta pirmo daļu un Valsts
pārvaldes iekārtas likuma
15.panta ceturtās daļas 1.punktu
ar 2015.gada 1.septembri likvi-
dēt Izglītības un zinātnes minis-
trijas padotībā esošo valsts izglī-
tības iestādi – Ērgļu Profesionālo
vidusskolu (vidusskola), to pie-
vienojot ministrijas padotībā
esošajai valsts profesionālās

izglītības iestādei – Priekuļu teh-
nikums. Ir noteikts, ka Priekuļu
tehnikums ir izglītības program-
mu, funkciju, tiesību, saistību,
prasību, finanšu līdzekļu, bilancē
esošās mantas, lietvedības un
arhīva pārņēmējs.

Pārņemot skolu, valsts
finansēto izglītojamo skaits
nesamazināsies, jo vidusskolai
plānoto izglītojamo uzņemšanu
profesionālās izglītības pro-
grammās un uzsākto program-
mu īstenošanu Ērgļos turpinās
tehnikums.

Vidusskolas 28 pedagogi un
21 darbinieks turpinās strādāt
Ērgļos kā tehnikuma darbinieki,
jo tur tiks saglabāta izglītības
programmu īstenošanas vieta. 

2015.gada 30.janvārī noslē-
dzās būvdarbi Priekuļu tehniku-
ma darbnīcās Tehniķu ielā 4,
Priekuļos. „Energoefektivitātes
paaugstināšana Priekuļu tehniku-
ma mācību darbnīcās - būvdar-
bus veica SIA „R.K.C.F. RENE-
SANSE“, kopējās projekta reali-
zācijas izmaksas sastādīja EUR
323 517,12. Būvdarbi tika
paveikti kvalitatīvi. Tika siltināti
ēku pamati, fasādes un jumti,
nomainīti logi un paceļamie
vārti, mācību laboratorijās izbū-
vētas ventilācijas sistēmas. 

Energoefektivitātes paaugsti-
nāšanai nepieciešamos būvdar-
bus veica no Valsts budžeta pro-
grammas „Klimata pārmaiņu
finanšu instruments” līdzfinansē-
tā projekta. 

Paulīne Sukaruka, direktora
vietniece audzināšanas jomā

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu ziņas
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novads

Uzsākot Jauno gadu,
Priekuļu novada Jauniešu
dome aktīvi turpina savu darbī-
bu. Kā stāsta, Jauniešu domes
priekšsēdētāja Sigita
Kovaļevska - sākot Jauno
gadu, Jauniešu dome nolēma
veidot jaunu uzsaukumu, lai
komandai pievienotos vēl kāds
aktīvs domubiedrs. Nākamajā
sēdē mums jau pievienojās 3
jauni dalībnieki. 

Kā atzīst, viens no Jauniešu
domes dalībniekiem Toms
Ozols, ir apritējis gads kopš
Jauniešu domes izveides un
pagājušajā gadā, lielākoties,
iesaistījāmies citu veidotos
projektos un pieredzes apmai-
ņās, lai spētu saprast, kas un
kā mums būtu jādara, jo mēs
vēl mācamies. Šis gads ir iesā-
cies patīkami, jo var just lielā-
ku centību no jau esošajiem

dalībniekiem un prieks, ka
komandai pievienojās jauni
dalībnieki.

Sigita turpina - šogad mēs
vēlamies realizēt vairākas ide-
jas un, lai to veiksmīgāk izdarī-
tu, esam tikušies ar Priekuļu
novada domes sporta koordina-
toru Jāni Mičuli. Tāpat turpi-
nām sadarbību ar jauniešu cen-
tru „Rest[e]”. Esam sevi nopre-
zentējuši Priekuļu novada uzņē-

mējiem, kā arī novada domei,
ceram uz turpmāku sadarbību.
Pašlaik aktuāls pasākums mums
ir Jauniešu forums Priekuļos,
kuru vēlamies organizēt skolē-
nu brīvlaika nedēļā. Plašāka
informācija par forumu tiks
izziņota marta pirmajās divās
nedēļās. Marta sākumā divi jau-
nieši no Priekuļu novada jau-
niešu domes dosies 7 starpno-
vadu apmaiņas projektā uz

Itāliju. Šogad arī plānojam
Priekuļu novada jauniešu dienu,
kurā vēlamies iesaistīt Priekuļu
novada jauniešus, kā arī vācam
parakstus par estrādes nepiecie-
šamību Priekuļu novada
Priekuļu pagastā. Daudz darba
priekšā, taču esam apņēmības
pilni.

Sigita Kovaļevska, Toms
Ozols, Dina Šalunova

Jauniešu domes darbība

Priekuļu novada pašvaldība
vasaras mēnešos, sadarbībā ar
nodarbinātības vasaras brīvlaikā
organizatoru organizēs darbu
skolēniem no 13 līdz 19 gadiem,
kuru dzīvesvieta deklarēta
Priekuļu novada teritorijā.

Skolēnu nodarbinātības mēr-
ķis ir radīt iespēju skolēniem
apgūt darba prasmes un iemaņas,

kā arī sniegt atbalstu ģimenēm ar
bērniem.

Skolēnu darba ilgums būs ne
vairāk kā 4 stundas dienā un 20
stundas nedēļā, divas nedēļas
vienam skolēnam vienas vasaras
laikā.

Pieteikšanās vasaras darbam,
aizpildot anketu, pašvaldībā
paredzēta līdz 15.maijam.

Pamatojoties uz skolēnu
pieteikuma anketu - iesniegu-
mu pašvaldība izvērtēs un pie-
dāvās noteiktu nodarbinātības
pasākumu vasaras brīvlaikā
vietu.

Lai skolēns pieteiktos nodarbi-
nātībai vasaras brīvlaikā,
Pašvaldībā ir jāiesniedz sekojoši
dokumenti:

aizpildītu iesniegumu - pietei-
kuma anketu 

ģimenes ārsta izziņu par vese-
lības stāvokli.

Minētos dokumentus var
iesniegt:

Priekuļu novada pašvaldībā,
Cēsu prospektā 5, Priekuļos;

Mārsnēnu pagasta pārvaldē,
”Pagastnams” Mārsnēnos;

Liepas pagasta pārvaldē,
Rūpnīcas ielā 18, Liepā;

Veselavas pagasta pārvaldē,
„Viesturi”, Veselava

Ar pilnu vasaras darba noteiku-
mu tekstu var iepazīties pašvaldī-
bas mājas lapā www.priekuli.lv,
tur arī pieteikumā iesnieguma
veidlapa.

Skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā 
Priekuļu novada pašvaldībā

Latviešu valodas olimpiādē
8., 9.klasēm no Priekuļu vidus-
skolas piedalījās:

8.kl.grupā - Agnis Salmiņš,
Estere Vilciņa, Annija Ošiņa
(skolotājas Inese Kaparkalēja un
Sarmīte Spruģevica)

9.kl. grupā – Santa Stūrīte
(2.vieta), Sendija Beata Lazdiņa

(atzinība), Nikola Kovaļevska.
(skolotāja Anita Skrastiņa)

No Mārsnēnu pamatskolas -
Romāns Kosiļjevs, Ilva Kalniņa
(skolotāja Ingrīda Zilgalve)

No Liepas pamatskolas –
Elvita Žurova, Jolanta Kukere
(skolotāja Zita Klinklāva)

Ekonomikas olimpiādē no

Priekuļu vidusskolas piedalījās
Ričards Titovs (3.vieta), Marta
Veldze (skolotāja Sandra Levitase)

Fizikas olimpiādē godalgotas
vietas dažādās klašu grupās
ieguva Priekuļu vidusskolas sko-
lēni: Dmitrijs Dmitrijevs
(3.vieta), Sandis Kaškurs
(3.vieta), atzinības – Albertam

Trucim, Markusam Voldemāram
Lancmanim, Artūram
Lielbārdim, Megijai Simsonei
(skolotāja Brigita Zēmele)

Matemātikas olimpiādē
godalgotas vietas dažādās klašu
grupās ieguva Priekuļu vidus-
skolas skolēni: Santa Stūrīte
(2.vieta), Alberts Trucis - atzinī-

ba (skolotāja Inga Ruskule).
Artūrs Lielbārdis – 3.vieta (sko-
lotāja Laila Bērziņa)

Ķīmijas olimpiādē no
Priekuļu vidusskolas piedalījās
Artūrs Lielbārdis (1.vieta),
Alberts Trucis (3.vieta), Ričards
Titovs (skolotājs Imants
Skrastiņš)
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Šogad ziema mūs lutina ar
sniegu un Saulītes saime to
cenšas izmantot cik vien spēj.
Pirmo reizi piedalījāmies Vispa -
saules sniega dienā. Omulīgs
sniegavīrs kopā bērniem pikojās,
veidoja sniega mājas, iepazina
dažādus ziemas sporta veidus.
Piedalījās netradicionālās aktivi -
tātēs: sniegavīra ģērbšanā, tetra -
paku slēpošanā. Mazākie bērni
devās ceļojumā uz Ziemeļpolu, pa
ceļam satiekot nosalušu zaķēnu un
viltīgo lapsu. Kopīgi jautrojoties
laiks paskrēja neticami ātri.

Cik vien iespējams, skolotā-
jas organizē dažādas nodarbības
ārā, izzinot mežu ziemas mēne-
šos, bērni pēta dažādu dzīvnieku
pēdas, mēra sniega segas dziļu-
mu, veido no sniega neparastas
celtnes un pat zīmē sniegā.
Neaizmirstam mūsu draugus
putnus, sadarbojoties ar vecā-
kiem, ir tapušas interesantas
putnu barotavas, kuras regulāri
tiek papildinātas ar barību.

Ziemas pēcpusdienās bērni
aizrautīgi spēlēja dambreti, tā
radās doma par dambretes turnī-
ru. Lai visiem būtu spēles lauku-
mi tos izgatavojām paši- no kar-
tona un krāsainiem pudeļu kor-
ķīšiem. Turnīra sākumā pārrunā-
jām noteikumus, izlozējām pārus
un varējām sākt.  Noslēgumā
visi dalībnieki saņēma medaļas
par piedalīšanos.

Ziemas beigas iezīmējās ar
Meteņdienu. Meteņdienā bērniem
bija iespēja izspēlēt dažādas rota-
ļas, kas raksturo ziemas cīņu ar
pavasari. Bērni piedalījās ragavi-

ņu vilkšanas sacensībās, gāja rota-
ļā „Strautiņš tek” un atbildēja uz
dažādiem jautājumiem par gada-
laikiem. Nobeigumā visi cienājās
ar pankūkām un vitamīnu sulu. 

Liels prieks par Litu Zonni no
„Taurenīšu” grupiņas, Litas

zīmējums ZAAO  pastkartīšu
konkursā ir starp laureātiem.
Paldies skolotājām Ivetai un
Anitai par piedalīšanos zīmēju-
ma tapšanā un noformēšanā.

PII „Saulīte” Eko koordinatore
Sanda Zelča

Ziemas prieki „Saulītē”

Slimību profilakses un kontro-
les centrs informē, ka katru gadu
valsts apmaksātās vakcinācijas
pret ērču encefalītu bērniem no 1
gada vecuma līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai notiek saskaņā ar
Ministru kabineta „Vakcinācijas
noteikumi“. 

Veicot epidemioloģiskās uzrau-
dzības datu analīzi par saslimstību
ar ērču encefalītu periodā no 2010.
līdz 2014.gadam, Slimību profi-
lakses un kontroles centrs ir saga-
tavojis, un Veselības ministrija ir
apstiprinājusi teritoriju sarakstu
valsts apmaksātās bērnu vakcinā-
cijas pret ērču encefalītu veikšanai
2015.gadā, tajā ir iekļauts arī
Priekuļu novads.

Bērnus no 1 gada līdz 18 gadu
vecuma sasniegšanai vakcinē pret
ērču encefalītu, ja bērna deklarē-
tā dzīvesvieta ir ērču encefalīta

endēmiskajā teritorijā
(teritorija, kurās ir kon-
statēta paaugstināta
saslimstība ar ērču ence-
falītu). 

Vakcināciju plāno un
veic ģimenes ārsts, kura
pamatprakse ir attiecīgajā
teritorijā. Priekuļu nova-
dā to darīs ģimene ārsti:
J.Briģis, G.Meinerte,
I.Prindule, J.Prindulis,
A.Smeķe.

Tā kā reāli ir daudz tādi
gadījumi, kad bērns ir dek-
larēts ērču encefalīta endē-

miskajā teritorijā, bet reģistrējies
pie ģimenes ārsta ārpus šīs teritori-
jas. Līdz ar to rodas problēmas kā
bērnam saņemt vakcināciju. Šādos
gadījumos ir nepieciešama iepriek-
šēja vienošanās, ka bērnu vakcinēs
ģimenes ārsts, kura pamatprakse
atrodas endēmiskajā teritorijā. Tas
nozīmē, ka šādos gadījumos ir jāiz-
ņem no sava ģimenes ārsta norīko-
jums, kurā ir uzrādīti iepriekšējās
vakcinācijas dati, vai atzīme, ka šī
būs pirmā vakcinācija.

Vakcināciju pret ērču encefa-
lītu ģimenes ārsti plāno uzsākt
marta vidū.

Lai saņemtu vairāk informā-
ciju par ērču encefalītu un vakci-
nēšanos pret to, aicinām griez-
ties pie sava ģimenes ārsta.

Informācija sagatavota 
no slimību profilakses un

kontroles centra 

Vārda mākslas
svētki – 

Skatuves runa
11.februārī Liepas pamatskolas

bibliotēkā risinājās Skatuves runas
konkurss. Skolēni startēja 1., 2.-3.,
4.-6. klašu grupās. Pasākumu vadī-
ja skolotāja Ruta Stodoļņika, žūrijā
bija pieaicināta Liepas kultūras
nama direktore Benita Sausiņa,
skolotāja Rasma Lezdiņa, bibliote-
kāre Ingrīda Grāvelsiņa. Bērniem
līdzi juta arī viņu vecāki.

Patīkami pārsteidza paši mazā-
kie konkursa dalībnieki, kuri
neskatoties uz brīvlaika vilināju-
miem un gripas epidēmiju, bija
gatavojušies visrūpīgāk. Ar prieku
baudījām1.a klases skolēnu Līvas
Lezdiņas un Adrianas Salmiņas
drošo, pārliecinošo un atraktīvo
sniegumu. Abas meitenes saņēma
1. pakāpes diplomus. Izjusts un
patiess bija arī Reiņa
Jevdokimova sniegums, kuru
mazliet patraucēja uztraukums.
Skatītāju simpātijas pelnīti ieguva
2.a klases skolniece Renāte
Studere ar jautro un asprātīgo pro-
zas fragmentu. Ar ļoti stabilu un
pārliecinošu sniegumu izcēlās arī
2.a klases skolniece Estere Reiva.
Ar interesantu, spriganu sniegu-
mu klausītājus priecēja 3.a klases
skolēns Emīls Students. Ļoti pār-
liecinoši jau vairākus gadus savu
varēšanu Skatuves runas mākslā
pierādīja 5.a klases skolniece

Nikola Salmiņa. Interesants,
izjusts sniegums bija arī 5.a klases
skolēnam Aleksim Prohorovam.

Gods pārstāvēt Liepas pamat-
skolu Cēsu vēsturiskā rajona
Skatuves runas konkursā tika Līvai
Lezdiņai, Adrianai Rebekai
Salmiņai, Renātei Studerei un
Nikolai Ancei Salmiņai. Priecā -
jamies par mūsu skolēnu sniegumu
arī šajā konkursā! Skatuves runas
laureāte Nikola Ance Salmiņa š.g.
12. martā startēs Kulturvēsturiskā
Vidzemes novada Skatuves runas
konkursā Valmierā. Veiksmi!

Liels paldies par skolēnu saga-
tavošanu konkursiem vecākiem un
skolotājām Rutai Stodoļņikai,
Lindai Maļčjonokai, Sintijai
Soboļevai, Santai Augškāpai un
Zitai Klinklāvai.

Ingrīda Grāvelsiņa,
bibliotekāre

Bērni svin
Pasaules Sniega

dienu
Jau vairākus gadus rudenī kopā

ar skolēniem aktīvi piedalāmies
Olimpiskajā dienā sadarbībā ar
Latvijas Olimpisko komiteju. Pēc
bērnu aktīvās līdzdalības un viņu
labiem vārdiem šogad nolēmām
svinēt Pasaules Sniega dienu, kura
pasaulē tiek organizēta jau ceturto
gadu. Šo ideju ir radījusi Starp -
tautiskā Slēpošanas Federācija, bet
Latvijā par Pasaules sniega dienas
pasākumu norisi rūpējas Latvijas

Slēpošanas Savienība sadarbībā ar
Latvijas Olimpisko komiteju.

Ar nepacietību gaidījām galve-
no pasākuma dalībnieku - sniegu,
lai varētu īstenot dažādas jaukas
aktivitātes: sniega māju un sniega-
vīru celšanu, zīmēšanu sniegā,
„jautros ziemas sporta veidus” un
citus piedzīvojumus kalnā. Šoreiz
galvenais bija baudīt sniegu, baudīt
ziemu, gūstot prieku. Šķiet, ka tas
ir izdevies! 

Sniega gaidīšanas laikā skolēni
rakstīja un zīmēja radošos kon -
kursa darbus „Bērni uz sniega”.
„Kādu rītu Jānis pamodās un
pamanīja, ka ārā ir sasnidzis
daudz sniega. Tas izskatījās tik
spožs kā zīda sega. 

Kad Jānis izgāja pagalmā,
atkal sāka snigt sniegs. Zemi klāja
bieza sniega sega un vilināja bau-
dīt ziemas priekus”, Oskars
Soboļevs (6.a)

Par labu tradīciju ir kļuvusi
Liepas pamatskolas skolēnu un PII
„Saulītes” bērnu kopīgie sporta
pasākumi. Paldies mūsu sporta
skolotājām Rudītei Zaķei un
Natālijai Buličevai par sporta akti-
vitātēm, kā arī skolotājai Santai
Krūmiņai, Zitai Klinklāvai, Irisai
Žiganovai, Lindai Maļčjonokai un
Santai Augškāpai par jaukajiem
bērnu darbiem! 

„Šī diena patiešām bija zelta
vērta, jo mēs, jau pieaugušie zēni
un meitenes, uzvedāmies kā mazi
bērni, kuri pirmo reizi redz snie-
gu”, Ēriks Povetkins (9.b)

Anžela Kovaļova, skolotāja

Mūsu mammām
čaklas rokas

Sveču dienā Liepas pamatskolā
visi 1. - 5. klašu skolēni savdabīgi
svinēja Sveču dienu. Skolēni kopā
ar Reiņa, Rēnijas un Dēvija
mammu Dženjanu Prudņikovu
darbojās meistardarbnīcā “Sveču
dekupēšana”. Cik brīnumainas
pārvērtības piedzīvoja vienkāršās
vienkrāsainās sveces, iegūstot jau-
kus krāsainus rotājumus!

Savukārt Svētā Valentīna dienā
no sālsmīklas tika veidotas sirsni-
ņas un rotātas ar krāšņiem ziediem.
Bērni ar lielu aizrautību darbojās
šajās darbnīcās, atceroties apgūto
keramikas pulciņā. Iegūtās pras-
mes pirmklasnieki izmantoja vei-
dojot savai Vitamīnu ballei rotāju-
mus – burkāni izskatījās kā īsti.

Paldies Dženjanai par uzņēmī-
bu vadīt meistardarbnīcas, kā arī
par savu prasmju un zināšanu
dāvāšanu ne tikai saviem bērniem,
bet arī viņu vienaudžiem!

Ruta Stodoļņika, skolotāja

Bērniem bezmaksas
vakcinācija pret ērču

encefalītu

Liepas skolā

Dambretes turnīrs norit pilnā sparā
Foto: Sanda Zelča

Sniegavīra uzraudzībā mazuļi priecājas par Sniega dienas
aktivitātēm

Foto no albuma
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Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir
definēts novada ilgtermiņa attīstības redzējums, stratē-
ģiskie mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspek-
tīva. 

Priekuļu novadā ir noteikti šādi stratēģiskie mērķi un
ilgtermiņa prioritātes.

Mērķi:
1. Izglītota, radoša, labklājīga un tradīcijām bagāta

vietējā sabiedrība;
2. Labiekārtota, sociāli atbalstoša un pieejama dzīves

vide;
3. Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un inovatī-

vām idejām apveltīta pašvaldība;
4. Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.
Prioritātes:
1. nodrošināta pašvaldība ar izglītības ieguves iespē-

jām dažāda vecuma iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestā-
žu nodrošinājums un sabiedrības iesaiste pašdarbībā;

2. sakārtota tehniskā infrastruktūra;
3. nodrošināta komunikācija un labas attiecības starp

pašvaldību un vietējo sabiedrību;
4. dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta ražošana,

nodrošinātas darbavietas, izmantojot augstas tehnoloģi-
jas un sekmēta e-novada izveide Latvijas mērogā.

Veidojot Priekuļu novada budžetu 2015.gadam,
veiktas mērķtiecīgas darbības izvirzīto mērķu sasnieg-
šanai. Budžeta veidošanas process balstīts, lai ar eso-
šiem līdzekļiem nodrošinātu pašvaldības funkciju un
izvirzīto mērķu sasniegšanu.  2015.gada budžetā iespē-
ju robežās līdzekļi novirzīti novada attīstībai, gadam
izvirzītās prioritātes lasāmas katras funkcionālās katego-
rijas izklāstā.

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, tur-
pinās darbu pie iesāktajiem Eiropas Savienības (turpmāk
– ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projek-
tiem, kā arī uzsāks jaunus.

Informācija par Priekuļu novada budžetu
2015.gadā.

Priekuļu novada 2015.gada budžets izstrādāts, ievēro-
jot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par
budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu
2015.gadam”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un
normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Budžeta ieņēmumi

Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada budžeta pro-
jekta ieņēmumu noteikšanas pamatprincips paredz pie-
sardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību.

Pamatbudžetu veido:
- tiešie nodokļi, kur plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju

ienākuma nodokļa atskaitāmās daļas, nekustamā īpašuma
nodoklis par zemi, ēkām un mājokļiem;

- nenodokļu ieņēmumi, kuru sadaļu veido procentu
ieņēmumi par konta atlikumiem kredītiestādēs; ieņēmu-
mi no pašvaldības budžetā ieskaitāmām nodevām; ieņē-
mumi no naudas sodiem un sankcijām, kā arī ieņēmumi
no pašvaldības īpašumu pārdošanas;

- transfertu ieņēmumi – mērķdotācijas, dotācijas
pašvaldībām no Latvijas Republikas ministriju apstip-
rinātām programmām, kā arī dotācijas Eiropas
Savienības struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzī-
bas finansētajos projektos. Pašvaldību budžetu trans-
ferti savstarpējos norēķinos par sniegtajiem pakalpo-
jumiem izglītībā;

- budžeta iestāžu ieņēmumi, kur pamatienākums ir
ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem maksājumiem,
ieņēmumi no biļešu pārdošanas un citi ieņēmumi no
sniegtajiem pakalpojumiem.

Speciālo budžetu veido:
- tiešie nodokļi, kur plānoti ieņēmumi no dabas resur-

su nodokļa;
- valsts budžeta transfertu ieņēmumi – mērķdotācija

autoceļiem.

2015.gadā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9 189 176
euro apmērā ( 1065 euro uz vienu Priekuļu novadā dek-
larēto iedzīvotāju), kas sadalīti divās daļās – pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumi 7 639 243 euro, naudas līdzek-
ļu atlikums gada sākumā 1 278 151 euro un pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumi 182 788 euro, naudas līdzek-
ļu atlikums gada sākumā 88 994 euro.

Priekuļu novada pamatbudžeta ieņēmumu struktūra.

Kā redzams lielākais īpatsvars ieņēmumu daļā – 52,28
% ieņēmumi no atskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa, vai 3 988 820 euro, kas ir par 0,96 % mazāk kā ienā-
cis 2014.gadā. 

20,7 % valsts budžeta transferti, vai 1 585 052 euro,
ko veido:

- valsts budžeta dotācijas un mērķdotācija – 910 686
euro, vai 57,5 % no kopējiem transfertu ieņēmumiem
(finansējums saskaņā ar „Likumu par valsts budžetu
2015.gadam” - izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas nodrošināšanai, interešu izglītības pedagogu
darba samaksai, dotācijas bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā pedagogu darba samaksai, kā arī Veselavas
pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināša-
nai). Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1. - 3.
klašu izglītojamiem, dotācija mācību grāmatu iegādei
14 858 euro. Pašvaldību budžetā saņemtā un saņema-
mā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fonda 458 425 euro, kas salīdzinot ar 2014.gada izpil-
di samazinājusies par 13 %. Mērķdotācija pašvaldību
tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai,
mērķdotācija projekta „Asistenta pakalpojumu nodro-
šināšana I un II grupas invalīdiem, kuriem nepiecieša-
ma kopšana īstenošanai”;

- ES struktūrfondu un ārvalstu finanšu palīdzības pro-
jektu realizācijai 1,16 % no kopējiem transfertu ieņēmu-
miem vai 18 363 euro. Ieņēmumi samazinājušies, jo
2014.gadā tika pabeigti divi ievērojami Klimata pārmai-
ņu finanšu instrumentu finansēti projekti Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai –
Liepas pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” un
Priekuļu vidusskolā.

Nenodokļu ieņēmumi 2015.gadā plānoti ievērojot
piesardzības principu, vai 2,9 % mazāk kā saņemts
2014.gadā.

Priekuļu novada speciālā budžeta ieņēmumu struk-
tūra.

Valsts budžeta transferti vai mērķdotācija autoceļiem
sastāda lielāko īpatsvaru 95,62 %, vai 174 788 euro, kas
ir par 5 % vairāk kā 2014.gadā. Dabas resursu nodoklis -
4,38 % no kopējiem ieņēmumiem, vai 8 000 euro.

Budžeta izdevumi

Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada budžets vei-
dots pēc programmu principa, paredzot finansējumu
attiecīgu programmu īstenošanai.

Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada kopbudžeta
izdevumi plānoti 9 190 982 euro apmērā, tai skaitā
pamatbudžetā 8 884 937 euro; speciālajā budžetā
245 946 euro, aizņēmumu atmaksām 60 099 euro.

Salīdzinājumā ar 2014.gada izpildi kopbudžeta izde-
vumi plānoti par 271 165 euro mazāk, vai 3 %.
Pamatbudžetā samazinājums 426 367 euro, vai 4,5 %;
speciālajā budžetā palielinājums 155 202 euro.
Ievērojama ietekme 2015.gada budžetā visās pašvaldī-
bā definētajās struktūrās salīdzinājumā ar 2014.gadu ir
atlīdzības sadaļai sakarā ar to, ka valstī palielināts
minimālās algas apmērs un novada domes 2014.gada
22.decembra lēmums Nr. „Par darba samaksas diferen-
cētā aprēķina piemērošanas maksimālās robežas
noteikšanu”, kas pozitīvi ietekmē strādājošo sociālo
nodrošinātību, bet atstāj ietekmi budžeta izdevumu pie-
augumam.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem finanšu un budžeta
uzskaites jomā, visi pašvaldības plānotie kopējie izdevu-
mi pēc savas ekonomiskās būtības tiek iedalīti desmit
funkcionālajās kategorijās.

Izdevumu struktūru finansējums pa valdības
funk cionālajām kategorijām pamatbudžetā.

Vispārējie valdības dienesti.

Kopējais finansējums vispārējiem valdības dienestiem
2015.gadā plānots 945 451 euro, no kuriem līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem 120 407 euro, vai 1,37 % no
pamatbudžeta izdevumiem. Sadaļā – līdzekļi neparedzē-
tiem gadījumiem no  kopējā plānojuma kā iezīmēti
līdzekļi novirzīti 37 500 euro Veselavas muižas (Tautas
nama, pārvaldes ēkas) remontam, kad deputātu komitejās
tiks pamatots redzējums Veselavas muižas attīstībai un
turpmākai tās darbībai.

Šī klasifikācija ietver virkni pasākumu, kuri saistīti ar
pašvaldības darbības nodrošināšanu un klientu apkalpoša-
nu, tai skaitā pārvalžu uzturēšana, finanšu un dokumentu
pārvaldības un informācijas nodaļu uzturēšana, maksājumi
biedrībām, deputātu un komisiju darbinieku atalgojums. 

Salīdzinot ar 2014.gada izpildi, izdevumi šajā katego-
rijā plānoti par 190 753 euro lielāki. Tas saistīts ar šādiem
plānotiem pasākumiem:

- strukturālām izmaiņām, darba algas fonda palielinā-
jumu 20 115 euro, jo izveidotas divas jaunas štata vienī-
bas – iepirkumu speciālists un informātikas tehnoloģiju
speciālists;

- 32 000 euro plānoti Liepā, Laboratorijas telpu pār-
būvei;

- 21 000 euro plānoti pašvaldības īpašumu ierakstīša-
nai Zemesgrāmatā;

- Datortehnikas modernizācijas pasākumiem. 
Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars

pamatbudžetā 10,6 %.

Sabiedriskā kārtība un drošība.

Kopējais finansējums sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanai 2015.gadā plānots 47 604 euro, vai salī-
dzinājumā ar 2014.gada izpildi palielinājums par 13 %. 

Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas izdevu-
mu īpatsvars pamatbudžetā 0,5 %.

Ekonomiskā darbība.

Ekonomiskās darbības izdevumiem 2015.gadā plānots
tērēt 178 346 euro, vai par 28 % vairāk kā 2014.gadā.
Palielinājums saistīts ar pilnas slodzes štata vienību,  teri-
torijas plānotājs un tūrisma speciālists, izveidošanu. 

Ekonomiskās darbības sadaļā:
3 560 euro plānoti mazo projektu konkursu novadā;
pieredzes apmaiņas braucieni uz novada sadarbības

valstīm;
14 000 euro teritorijas plānojuma izstrādei;
58 905 euro, vai 33 5 no kopējiem izdevumiem ceļu

dienesta nodaļas uzturēšanai;
3 221 euro novada avīzes maketēšanai, drukāšanai un

izplatīšanai.
Ekonomiskās darbības izdevumu īpatsvars pamatbu-

džetā 2,7 %.

Vides aizsardzība.

Vides aizsardzības pasākumiem plānoti 243 914 euro,
vai samazinājums 2 % apmērā salīdzinājumā ar
2014.gadu. 

Vides aizsardzības pasākumiem paredzēto izdevumu
īpatsvars pamatbudžetā 2,7 %.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana.

Šīs kategorijas izdevumiem 2015.gadā plānots novir-
zīt 2 635 029 euro apmērā, vai palielinājums 1 % salī-
dzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas ziņojums par
novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības

uzdevumiem 2015.gadā un nākamajos divos gados
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Veselības funkcija.

Veselības funkcijas finansēšanai plāno-
ti izdevumi 19 375 euro apmērā, vai palie-
linājums 22 % apmērā salīdzinājumā ar
2014.gadu. Šajā sadaļā tiek plānoti
līdzekļi Mārsnēnu veselības aprūpes
iestādes un Feldšerpunkta Veselavā darbī-
bas nodrošināšanai. 

Veselības  funkcijas īpatsvars pamatbu-
džetā 0,5 %.

Atpūta, kultūra un reliģija.

Atpūtas, kultūras un sporta aktivitātēm
2015.gada pamatbudžetā plānoti 889 089
euro, vai palielinājums 65 % salīdzināju-
mā ar 2014.gadu. 

Sporta pasākumu finansēšanai plānoti
līdzekļi 104 570 euro apmērā, kas salīdzi-
nājumā ar 2014.gada faktisko izpildi
palielinājušies par 48 % . Svarīgākais
akcents finansējuma apmēram, Sporta,
kultūras un izglītības komitejas skatījumā,
virzīts atbalstam dažādiem sporta vei-
diem. 2015.gadā šiem mērķiem novirzīti
14 689 euro, kas salīdzinājumā ar
2014.gada izpildi palielinājušies 5 reizes.

Noslēdzot trīspusējo sadarbības līgu-
mu ar Cēsu Sporta skolu atvieglota pašno-
darbināto sporta treneru finansēšana
novadā. Līgums paredz maksu 15,50 euro
mēnesī par Priekuļu novada bērnu -
audzēkni, kurš apgūst sporta programmas
minētajā skolā.

2015.gadā sporta aktivitāšu un veselīga
dzīvesveida popularizēšanai novadā plā-
nots izbūvēt basketbola laukumu Sporta

birzītē, ieguldot  5 217 euro pašvaldības
līdzekļu. 1 400 euro plānoti betona tenisa
galda uzstādīšanai un iegādei Liepas
pagastā.

Ar mūsu novada deputāta V.Dambes
iniciatīvu, Likumā „Par valsts budžetu
2015.gadam” rasts atbalsts un tiks saņem-
ta mērķdotācija 10 000 euro Priekuļu
sporta laukuma labiekārtošanai.

Sporta pasākumiem piešķirto budžeta
līdzekļu īpatsvars šajā sadaļā, ņemot vērā
plānotos līdzekļus par novadam sniegto
pakalpojumu biatlona trasē, SIA Cēsu
Olimpiskais centrs 11,8 %.

Bibliotēku uzturēšanai ieplānoti
102 069 euro, kas salīdzinājumā ar
2014.gada faktisko izpildi palielinājušies
par 6 %. 

Eduarda Veidenbauma muzeja uzturē-
šanai 2015.gadā plānoti 90 615 euro.
Salīdzinājumā ar 2014.gada faktisko
izpildi palielinājums 3 reizes. Izdevumu
palielinājums sasitīts ar izmaiņām štatu
sastāvā, izveidota papildus jauna amata
vienība. 50 000 euro plānoti jumta segu-
ma remontam.

Kultūras namu uzturēšanai plānoti
274 831 euro, kas salīdzinājumā ar
2014.gada faktisko izpildi palielinājušies
5,5 %. Kā prioritārs mērķis izvirzīts pie-
dalīšanās skolēnu Dziesmu un deju svēt-
kos. Kultūras iestāžu uzturēšanai, ēku
remonttiem plānoti:

Liepā, trīs ārdurvju nomaiņa 4 010
euro; skatuves remontam 6 172 euro, kā

arī skatuves aizkaru mehānisma iebūvei,
iegādei un uzstādīšanai 6 501 euro;

Priekuļos, pagrabstāva remonta
pabeigšanai 8 000 euro;

Veselavā, lielās zāles remontam 16 181
euro un interjeru projekta izstrādei un
izpētei kāpņu telpas rekonstrukcijai 5 157
euro.   

Kultūras pasākumiem 2015.gadā plā-
notie līdzekļi 32 457 euro, vai salīdzināju-
mā ar 2014.gadu palielinājums 40 %.
Palielinājums Mārsnēnu kultūras pasāku-
mu organizēšanai, jo līdz šim budžeta plā-
nošanas periodam kultūras dzīve bija
apsīkusi, nebija tautas nama vadītājs.

2015.gadā plānots izstrādāt un īstenot
Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu
finansētu projektu Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināša-
nai Priekuļu Sabiedriskajā centrā Raiņa
ielā 8, par kopējo summu 256 975 euro.

Kā ik gadu, Priekuļu novada svētkiem
plānoti 9 960 euro.

Atpūtai, kultūrai, sportam paredzēto
līdzekļu īpatsvars 10 %.

Izglītība

Sadaļā „izglītība” plānotie izdevumi
3 382 323 euro.

Šīs sadaļas izdevumi ietver pirmssko-
las izglītības (turpmāk PII) iestāžu
„Saulīte”, Mežmaliņa, Jāņmuižas pirm-
sskolas izglītības iestādes, Mārsnēnu
pirmsskolas izglītības iestādes un
Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes
finansēšanu 1 469 915 euro. 

Papildus uzturēšanas izdevumiem plā-
noti:

9 744 euro Veselavas PII grupiņu telpu
remontiem;

42 513 euro PII Saulīte grupu telpu
remontiem;

5 600 euro Jāņmuižas PII skursteņu
apmūrēšana, sniega barjeru uzlikšana;

5 557 euro PII Mežmaliņa kapitālajiem
remontiem ēkas fasādei.

Vispārējās izglītības pasākumu sadaļā
apvienoti Liepas, Mārsnēnu pamatskolu
un Priekuļu vidusskolas uzturēšanas, un
pedagogu darba atlīdzībai plānotā valsts
mērķdotācija un pašvaldības finansējums.
Vispārējās izglītības pasākumiem plānoti
1 227 396 euro.

Papildus uzturēšanas izdevumiem plā-
noti:

Telpu remontiem Priekuļu vidusskolai
32 752 euro; Liepas pamatskolai 44 170
euro; Mārsnēnu pamatskolai 1 800 euro;

Datortehnikas iegādei Priekuļu vidus-
skolai 12 456 euro; Mārsnēnu pamatsko-
lai 5 400 euro;

Liepas pamatskolas fasādes siltināšanas
tehniskai projekta izstrādei 12 456 euro.

Veselības nostiprināšanai peldētpras-
mes nodarbībām 2015.gada budžetā plā-

noti līdzekļi 16 837 euro.
Ar pašvaldības domes lēmumu

2014/2015.mācību gadā tiek finansētas
pusdienas bērniem no piecu gadu vecuma
bērnudārzos un vispārizglītojošo skolu
audzēkņiem no 4. līdz 6.klasei.

Norēķini ar citām pašvaldībām par
izglīttības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem 2015.gadā plānoti 230 995 euro
apmērā.

Plānotā budžeta īpatsvars izglītībai
pamatbudžeta izdevumos 38 %.

Sociālā aizsardzība.

Sociālās aizsardzības pasākumiem
plānoti izdevumi 543 806 euro apmērā,
vai palielinājums 17 % salīdzinājumā ar
2014.gada faktisko izpildi. Plāns
2015.gadam iesniegts tādā pašā apmērā
kā 2014.gada plāns. Pamatojums tam, ka
pansionātiem, kur pašvaldība sedz veco
ļaužu uzturēšanas izdevumu starpību,
maksas ar 2015.gadu ir palielinātas. 

2015.gadā turpina darboties Sociālo
pakalpojumu centrs sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu sniegšanā, atbilstoši vie-
nošanās par ESF finansētā projekta reali-
zāciju un Priekuļu novada domes
2011.gada 30.jūnija lēmumu. Izmaksas
centra uzturēšanai 2015.gadā palielināju-
šās par 60 %, jo ESF finansētais projekts
beidzās 2014.gada 31.martā.

Sociālās aizsardzības budžeta īpatsvars
pamatbudžeta izdevumos 6,1 %.

Izdevumu struktūru finansējums pa
valdības funkcionālajām kategorijām

speciālajā budžetā.

Ekonomiskā darbība.

Speciālajā budžetā šīs funkcionālās
kategorijas īpatsvars 88,9 % ir vislielā-
kais, un tajā ietilpst autoceļu fonda līdzek-
ļi uzturēšanas izdevumu nodrošināju-
mam. Ņemot vērā fonda līdzekļu atliku-
mu 2014.gadā, ceļu uzturēšanai
2015.gadā plānoti 218 576 euro, vai palie-
linājums 2,59 reizes. 

Galvenās prioritātes 2015.gada budže-
ta autoceļu uzturēšanā:

86 600 euro plānoti autoceļu uzturēšanai;
4 800 euro autobusu pieturu paviljonu

restaurācija Priekuļu novadā;
60 000 euro jauna ekskavatora iegādei.
Dabas resursu nodokļa, vai vides aiz-

sardzības pasākumiem plānots finansē-
jums 26 370 euro apmērā, vai 10,7 % no
speciālā budžetā plānotajiem izdevu-
miem. Līdzekļi plānoti monitoringam
Piebaudzes un Grīviņi 3 950 euro, bīsta-
mo koku izzāģēšanai un jaunu koku stādī-
šanai, latvāņu pļaušanai un dīķu tīrīšanai
22 420 euro. 

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa

Pas kumu nosaukums Summa (euro) 
denssaimniec bas pas kumi x 

Prieku i, Raunas iela dzeram  dens t klu paplašin šana 65  000 
densvada ciplas izb ve J.Lintera iel  3 000 
densvadu aku remontiem  5 900 

Sarka i – art zisk s akas izb ve 30 000 
dens skait t ju uzst d šana un mai a 24 476 

Siltumsaimniec bas pas kumi x 
Liep , siltumtrases nomai a 16 940 
Nekustam  pašuma apsaimniekošanas pas kumi x 
Br vo pašvald bas dz vok u kapit lajiem remontiem 46 390 
Maija iel  4, Liep , logu nomai ai 43 065 
Kapli as remontam M rsn nos 4 230 
Kapli as remontam Liep  500 
Prieku u, Jaunraunas un Liepas kapu digit l  uzm r šana 6 522 
Labiek rtošanas pas kumi x 
B rzkroga centra labiek rtošana 2 700 
G j ju celi a Liep , P.Roz ša iel  labiek rtošana  5 400 
Jaunraunas kaps tas jaun s da as celi u ier košana 2 000 
Jaunraunas kaps tas jaun s da as iežogošana 5 660 
G j ju celi a labiek rtošana Liep , Maija iel  2 500 
G j ju celi a labiek rtošana Liep , gar pieminekli 3 900 
Tilti š L.Ell t  1 500 
Celi a bru šana no M rsn nu skolas ce a l dz centram 36 820 
Meža taka Saules park  2 000 
Apgaismojuma infrastruktt ra x 
Zemsprieguma sadales telpas rekonstrukcija D rza iel  10, 
Prieku os 

7 811 

Duluri, apgaismojums pie dzelzce a slied m 2 400 
R pn cas iel  21 un 23, Liep  2 300 
C su prospekts, balst, armat ra, kabe u izb ves topogr fija un 
projekts 

17 650 

Ielu apgaismojums Zin tnes iel , Prieku i 1 200 
Ielu apgaismojums Rotas iel , Prieku i 2 100 
Ielu apgaismojums Skubi u iel , Prieku i 600 
Ce u un ielu infrastrukt ra x 
Autobusa pieturas Tehni u iel  Prieku os izb ve 4 160 
Prieku i, Izm in t ju  ielas renov cija no D rza l dz Skolas 
ielai 

98 000 

Liepa, ielas renov cija pie bibliot kas 30 309 
Transportl dzek i x 
Lietota autobusa ieg de, M rsn ni 20 000 
Traktora Belarus ieg de Liepas labiek rtošanas noda ai 30 000 

Klasifikācijas sadaļā plānoti pašvaldības komunālās saimniecības izdevumi, tai
skaitā izdevumi komunālo pakalpojumu, atkritumu un apsaimniekošanas  izdevumu
apmaksai, kuri tiek saņemti no fiziskām un juridiskām personām, izdevumi pašvaldī-
bas īpašumu apsaimniekošanai, ielu un ceļu uzturēšanai, teritoriju labiekārtošanai un
citiem pasākumiem.

Komunālo pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai un teritorijas labiekārtošanas
darbiem plānoti vairāki pasākumi:

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu īpatsvars pamatbu-
džetā 29,5 %.

Iedzīvotāju ievērībai
3  Aicinām Priekuļu novada iedzīvotājus piedalīties novada attīstības pro-

grammas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem novada
attīstības virzieniem! 

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Priekuļu novada iedzīvotāju viedokli par novada
attīstības iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem, kā arī ieteikt
priekšlikumus Priekuļu novada attīstības programmas 2015. – 2021. gada izstrādei. 

Aptauju iespējams aizpildīt elektroniski Priekuļu novada mājas lapā
www.priekuli.lv, vai aizpildot anketas rakstveidā Priekuļu, Veselavas, Mārsnēnu un
Liepas bibliotēkās, kā arī Priekuļu novada pašvaldības ēkā līdz 15. martam.

3  Aicinām atsaukties iedzīvotājus kam interesē un kas vēlas līdzdarboties
Bērzkroga tirgus organizēšanā sazināties ar Priekuļu novada pašvaldības tūrisma
darba organizatori Elīnu Tilaku, sūtot e-pastu uz elina.tilaka@priekulunovads.lv vai
zvanot uz 64130395.

Pavasaris jau stāv pie sliekšņa, un arī vasara vairs nav tālu.
Liepas pagasta ceļotāju klubiņš “Sprīdītis” gatavojas ikgadējai
vasaras ekskursijai. Šogad sadarbībā ar Raunas tūrisma un
transporta aģentūru „Balt-Go”, esam nolēmuši doties Polijas
virzienā, jo šai valstī vēl ir daudz neredzētu vietu, ko ir vērts
apskatīt. Izvēlētais maršruts Austrum prūsija 3. Brauciena
ilgums 5 dienas. Brauciena datumi no 7.līdz 12.jūlijam.

Sīkāka informācija par maršrutu, izmaksām un pieteikšanās 
pa tālruni 26497506 (Benita).



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” 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
5.mart   

10:00 

Koncerts/konkurss 
“L k pirmais sniega pulksten tis 

dzin, dzin, dzin” 

Mazo vok listu konkurss. Piedal s PII 
“Saul te” audz k i.  

Ieeja - bezmaksas
7.mart   

22:00 
Atp tas vakars 

“Sievietes, sievietes...” 
Atrakcijas, konkursi un daž das jautras 
izdar bas kop  ar grupu “Kompromiss” 

 Ieeja  EUR 3,- 
10.mart  

18:00 
 

V ru kora  
koncerts 

“Faihtful Men” Fairview Metodistu draudzes 
v ru koris no ASV, Tennessee štata, Maryville 
pils tas, diri ents Wesley Rouse 

Ieeja - bezmaksas
 

11.mart  
18:30 

 
Dokument l  filma 

 “Freimis. M rti š Freimanis” 

Kinorežisors Arv ds Krievs, izveidojis 
dokument lo filmu „Freimis. M rti š 
Freimanis”. Režisora r c b  ir unik li 
videomateri li, ko, M rti š vi am uztic jies 
vair k. 

02.mart  
10:00 

Valmieras kinostudijas 
  Izr de b rniem 

„DUSM GIE PUTNI” 

Šis b s sportiski aizraujošs un muzik ls 
piedz vojums starp diviem nesamierin miem 
pretiniekiem – putniem un za aj m c k m.  

Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u 
kult rasnam                        Ieeja:  EUR 2,00  

03.mart  
19:00 

Ivara Šterna kom diju 
„Sprungu u etr ši.” 

Te tra Klubs - Austrumu robeža 

Lug  darbojas aktieri – Inta Tirole, Aija 
Dz rve, Zigurds Neimanis un Ivars Šterns 
režisors – Zigurds Neimanis  
Komponists- Valdis Zilveris.  

Ieeja: EUR 5,-  3,50
Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u k/nam  
un Prieku u novada pašvald bas kas    
Telef. 29129071, 28352521, 64130392 

07.mart  
18:00 

Deju koncerts 
„Meiti , n c ar mani!” 

.Koncert  piedal sies „Zelta virpulis”, 
„Jumis” un kolekt vi no Lielv rdes, C s s, 

rg iem, L gatnes, Litenes Pas kumu vada 
Nacion l  te tra aktieris M rti š Egliens. 

Ieeja par ziedojumiem Tautas t rpu ieg dei

14.mart  
16:00 

N c uz balles deju festiv lu 
„Prieku u RITMI – 2015” 

Programm : Deju sacens bas, 
paraugdemonstr jumi un šovi i 

Ieeja EUR 2,-, vieta piegaldi iem EUR 7,- 
var pieteikt iepriekš t.29427793

21.mart  
11:00 

Festiv ls - konkurss  
„SKUDRU P ZNIS” 

B rnu popgrupu un solistu festiv ls – 
konkurss, piedal s solisti un popgrupas no  
3-12 gadu vecumam. S k ka info - Jud te 
V vere, t.26762807 Iepriekš ja pieteikšan s, 
aizpildot nolikuma anketu. 

Ieeja: EUR 2.-
24.mart . 

10:00 
 

Prieku u novada mazo vok listu 
konkurss 

C LIS – 2015 
Piedal s - Veselavas, M rsn nu, Liepas, 
J muižas un Prieku u mazie solisti 

27.mart   
19:00 

Grupas „FRAMEST” 
KONCERTS 

Programm  Raimonda Paula zelta klasika  
FRAMEST repertu ram. Visas dziesmas 
veidotas paš  džeza skan jum , atbilstoši 
a’cappella grupas izpild jumam, kuras 
aranž jis J nis irsis. 

Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u k/nam  
un Prieku u novada pašvald bas kas :

EUR 7.-  5- 

Kultūras pasākumi martāAsaras, smiekli un ziedi,
Salds un rūgts ir cilvēka kauss.
Vien visu izbaudot topam mēs viedi
Kā ceļš saules gaismā top sauss.

Sirsnīgi sveicam visus mūsu nova-
da februāra jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Vitu Butevicu Mārsnēnos
Zigurdu Lilientālu Liepā
Maigu Romānovu Veselavā
Solomeju Zarembu Priekuļos

85 gadu jubilejā
Liepā: Birutu Stukmani un Zelmu Šiļinu
Jāni Kazāku Priekuļos

90 gadu jubilejā Jekaterinu Kolosovu Priekuļos
91 gada jubilejā Arvīdu Stīpnieku Liepā
92 gadu jubilejā Rasmu Vilni Liepā
93 gadu jubilejā Āriju Apini Liepā

Daudz laimes …
Mēs bijām mazie otrās klases skolnieki, kad kādā dienā pie

mums ciemos atnāca Jāņa mamma. Tā mēs visu skolas laiku
saucām Ingu Mucenieci Pēstīšanas armijas Liepas korpusa
vadītāju. Ar savu smaidu un optimistisku skatījumu uz dzīvi viņa
mums iemācīja jebkurā situācijā saskatīt to labu. Kopā ar viņu
un viņas domubiedriem – atbalstītājiem no Zviedrijas mēs esam
pavadījuši daudzus neaizmirstamus gadus, ceļojot, strādājot
dažādās radošajās darbnīcās, mācoties par labo, piedaloties
projektos un kopīgās sarunās pie tējas galda. 

Šodien mēs, bijušie Liepas pamatskolas skolēni, Pēstīšanas
armijas Jaunkareivji un klases audzinātāja Anžela Kovaļova,
vēlamies apsveikt Pēstīšanas armijas Liepas korpusa draudzi
20 gadu jubilejā! Novēlam nezaudēt dzīvesprieku un
sirdsdāsnumu arī ilgus gadus turpmāk!

Iepazīsti 353 Priekuļos
3x3 nometnes tiek rīkotas visu vecumu latviešiem no visiem

kontinentiem, lai
▲   padziļinātu un paplašinātu latviskās zināšanas,
▲   stiprinātu latviskas ģimenes,
▲   sekmētu latviskas draudzības,
▲   veicinātu latvisku kopības izjūtu,
▲   attīstītu latvisko kultūrvidi (Latvijā).
Gatavojamies 3x3 saietam Priekuļos š.g. 19.-26.jūlijā, tāpēc
14.martā pl.16:00 Priekuļu vidusskolā
Iepazīšanās ar 3x3 kustību –
Ieskats ieviržu norisēs:
„Tradīcijas, rituāli, godi – senāk un tagad’
„Puzuru gatavošana”
„Politika un retorika”
Danči (spēlē KDimanta un R.Zelčs), runas un dziesmas,

ierašanās ar groziņiem

Kārļa Veidenbauma 150.dzimšanas dienai
veltīts piemiņas brīdis

15.martā plkst. 11:00 Liepas pagasta kapos notiks
piemiņas brīdis, veltīts Ed. Veidenbauma brāļa dzejnieka
Kārļa Veidenbauma 150.dzimšanas dienai. Piemiņas brīdi
atzīmēsim mūzikas pavadījumā klausoties paša Kārļa
Veidenbauma dzeju, noliekot ziedus un aizdedzot svecītes.

Piemiņas brīža laiks 15. martā zīmīgs arī ar to, ka tieši pēc
diviem mēnešiem 15. maijā Eduarda Veidenbauma memoriālais
muzejs „Kalāči” tiks atvērts sezonai sākoties un šī gada
ekspozīcija būs veltījums Kārlim Veidenbaumam. 

„Ja pasauli tu labot gribi,
Tad pats papriekšu labojies!

No vielas, kas starp citām liesmo,
Ar citas līdzi aizdegsies. „

/K. Veidenbaums/

IeejaEUR 2,- 

28.mart  
18:00 

Koncerts 
“Ak, pavasar....” 

Vid j s paaudzes deju kolekt va „Sadancis” 
un draugu kolekt vu koncerts. 

Ieeja – 1 euro
25.mart  

16:00  
 

16:30 

 
Komunistisk  genoc da upuru 

piemi as dienas pas kums 
 

Piemi as br dis pie Komunistisk  genoc da 
upuru piemi as akme a Liep  (pie stacijas) 
 
Liepas bibliot kas telp s Dzintras Gekas 
dokument l  filma “Kur palika t vi?” 
Ieeja - bezmaksas  

 
M rsn nu tautas nam  

 
Veselavas tautas nam  
07.mart  

17:00 
 

Sieviešu dienas koncertu 
sniegs Kaspars Gulbis 

Kaspars Gulbis ir viens no izcil kajiem 
latviešu akordeonistiem. Koncert  skan s ne 
vien klasika, bet ar  visiem iem oti un taut  
labi zin mi ska darbi un dziesmas 

 Ieejas bi ete:EUR 4.-

13.marts 
22:00 Grupas FORTE koncerts 

Uzst jas grupa FORTE un Dj Shadow no 
R gas 

Ieeja EUR 4,-

27.marts 
18:00 ‘’Pavasara ieska as koncerts’’ 

Koncert  piedal sies L gas Sili as un Aivara 
Sili a audz k i un ciemi i no Smiltenes 
m zikas skolas-p t ju instrumentu noda as. 

28.marts 
19:00 Te tra dienas M rsn nos 

Tematisks pas kums pie galdi iem. Piedal s 
amatierte tri no citiem novadiem. 
(sekot l dzi inform cijai) 

Ieeja EUR 1,-

16. martā plkst.19:00
Veselavas muižā

Veselavas Kooperatīvā Krājaizdevu sabiedrība 
aicina biedrus uz gada kopsapulci.

Gada pārskata apstiprināšana


