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Turpmākajos 10 gados Latvijai jāveic reformas vairākās politikas jomās

Valsts prezidents Priekuļu vidusskolā māca skolēnus, 
kā atpazīt patiesas ziņas no viltus ziņām

20.februārī Valsts prezidents Raimonds Vējonis apmeklēja Priekuļu vidusskolu, kur 
piedalījās izglītības programmas Iespējamā misija akcijā “Iedvesmo mācīties!”, un kopā 
ar skolotāju Mareku Dambīti 9.klašu skolēniem vadīja sociālo zinātņu mācību stundu. 
Šajā mācību stundā Valsts prezidents sniedza skolēniem ieskatu par to, kā atpazīt patiesas 
ziņas no viltus ziņām.

“Mūsdienu mainīgajā vidē ikdiena mudina mūs apgūt jaunas zināšanas un prasmes. 
Mūsu zināšanas un spēja atšķirt patiesas ziņas no viltus ziņām ietekmē mūsu rīcību 
un pieņemtos lēmumus. Tāpēc man bija prieks tikties ar Priekuļu vidusskolas 9.klašu 
skolēniem un dalīties ar zināšanām, kā atšķirt un neuzķerties uz viltus ziņām. Paldies, 
Iespējamās misijas skolotājam Marekam Dambītim par sniegto atbalstu šīs mācību stundas 
sagatavošanā, kas arī man deva iespēju iegūt jaunas prasmes, kā veidot mūsdienīgu un 
skolēniem saistošu mācību stundas norisi,” atzīmē Valsts prezidents.

Skolotājs M.Dambītis strādā Priekuļu vidusskolā kopš 2017.g. 1. septembra, un vadīt 
mācību stundu kopā ar Valsts prezidentu viņam bija ļoti liels gods. Lai sagatavotos šai 
nodarbībai, jaunais pedagogs vairākkārt devās uz prezidenta pili. “Sākumā mēs runājām 
par skolu, par to, kādas ir klases un nedaudz par izglītības sistēmu. Otrreiz devos uz pre-
zidenta pili, lai mēs pārrunātu stundas struktūru un saturu,” atklāja M.Dambītis.

Priekuļu vidusskolas 9. klases audzēkņi atzīst, ka stundas pie skolotāja Mareka 
Dambīša ikreiz ir aizraujošas, kaut vai tāpēc, ka skolotājs mācību procesā aktīvi izmanto 
modernās tehnoloģijas. “Mēs daudz informāciju varam meklēt telefonā un datorā, tas ir 
ļoti mūsdienīgi,” atzina 9. klases audzēkne Nora Laurīte.

Vizītes turpinājumā Priekuļu novadā Valsts prezidents tikās arī ar Priekuļu novada 
domes priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni un novada domes deputātiem, kā arī klātienē ap-
meklēja APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Vides risinājumu institūtu un SIA 
“Lode” rūpnīcu.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Valsts prezidents piedalās izglītības programmas “Iespējamā misija” 
akcijā “Iedvesmo mācīties!” Priekuļu vidusskolā

Foto: Normunds Kažoks

Izglītībā, nodokļos, drošībā un tieslietās nepieciešams 
veikt reformas, tādējādi veicinot Latvijas attīstību Eiropas
Savienībā (ES) līdz 2030.gadam Lielbritānijas izstāšanās 
kontekstā, uzskata jaunieši, eseju konkursa “Latvijas nā-
kotne ... Eiropā” laureāti. 16.februŗī, svinīgā apbalvošanas 
pasākumā ES mājā Rīgā, projektam noslēdzoties, četru 
labāko darbu autori no Latgales, Vidzemes, un Zemgales 
saņēma vērtīgas naudas balvas no projekta idejas autora 
un vadītāja Ulda Šalajeva.

“Man ir svarīga droša Latvija drošā Eiropā, jo reģio-
nālā stabilitāte tieši ietekmē mūsu nākotnes iespējas. 
Šodien mums ir jārunā par to, kādi ir piemērotākie turp-
mākie soļi Latvijai Eiropā. Šis eseju konkurss sniedz 
lielisku iespēju par to diskutēt un paust savu viedokli,” 
norāda eseju konkursa I vietas ieguvējs Otto Tabuns. Viņš 
uzskata, ka Latvijai ir būtiski saglabāt ES kā stabilāko 
un miermīlīgāko pasaules daļu, kā arī stiprināt identitātes 
saglabāšanu pārnacionālajā valstu savienībā ar diasporas 
palīdzību ārvalstīs. Latvijai jāturpina iesāktais un ES Lat-
vijai nevar palikt “tikai un vienīgi vienotais tirgus”, norāda 
O.Tabuns, kurš plāno turpināt analizēt Latvijas intereses, 
priekšrocības un iespējas ES un pasaulē, kā arī piedalīsies 
par šo tēmu starptautiskās konferencēs, tostarp Stenforda 
Universitātē ASV šī gada vasarā.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, īpaši
jauniešu, aktīvu iesaisti valsts attīstības plānošanā turp-
mākās ES attīstības kontekstā līdz 2030.gadam. “Es
vēlētos, lai vismaz dažas tās labākās un spožākās idejas, 
ko jaunieši ir skaidri pauduši šī projekta ietvaros, tiktu 
realizētas Latvijā jau tuvākajā laikā. Mēs katrs vēlamies 
dzīvot sakārtotā un laimīga vidē… Mēs katrs varam pielikt 
roku, “lai lielais darbs uz priekšu iet”! Negaidīsim 2020. 
vai 2030.gadu, sāksim aktīvi darboties jau šodien!” aicina 
projekta “Latvijas nākotne … Eiropā” idejas autors un 
vadītājs Uldis Šalajevs. Viņš iedvesmu konkursam smēlās 
no Eiropas Komisijas (EK) Baltās grāmatas par Eiropas 
nākotni un EK priekšsēdētāja Ž.K.Junkera uzrunas Eiropas 
Parlamenta deputātiem 2017.gada 13.septembrī Strasbūrā, 
kur EK prezidents norādīja, ka vēlas uzsākt procesu, kurā 

Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu nākotni 
– “Tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu 
labi jāizprot un jāciena mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī 
šīs četras [Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija] valstis. 
(..) Eiropas Savienība bez tām nebūtu vienots veselums 
(..), mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] 
Savienībai.”

Apbalvošanas ceremonijas laikā uzrunas par Latvijas
turpmākiem izaicinājumiem Eiropā un pasaulē teica Ār-
lietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-
Lukaševica, savukārt Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra 
vietniece Ilze Juhansone – par Eiropas nākotni, tās izaici-
nājumiem un iespējām.

Iesniegtās idejas konkursam vērtēja Latvijas Ārlietu 
ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, Eiropas 
Komisijas ģenerālsekretāra vietniece Ilze Juhansone, 
Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore Irina 
Pilvere, portāla TVNET galvenā redaktore Zita Lunde un
projekta idejas autors un vadītājs Uldis Šalajevs.

Balstoties uz žūrijas komisijas lēmumu, I vietu ieguva 
Otto Tabuns (26, Jelgava), II vietu – Edvarts Krusts (17, 
Jelgava), savukārt trešo vietu dalīja Lāsma Katkovska 
(21, Rēzekne) un Rihards Cīrulis (23, Priekuļu novads). 
Andreja Pildegoviča simpātiju balva tika pasniegta Helmu-
tam Mediniekam (22, Rugāju novads), Ilzes Juhansones- 
Nadeždai Griškjānei (Daugavpils).

Atbilstoši eseju konkursa nolikumam, 1.vietas ieguvējs 
saņēma EUR 500, 2.vietas ieguvējs EUR 300, un divi 3. 
vietas ieguvēji katrs pa EUR 100 pirms nodokļu nomaksas 
no projekta vadītāja privātajiem līdzekļiem.

Projekta “Latvijas nākotne … Eiropā” idejas autors un 
vadītājs Uldis Šalajevskopā ar Ārlietu ministrijas pārstāvi 
– parlamentāro sekretāri Zandu Kalniņu-Lukaševicu 
pasniedza pateicības rakstus par dalību eseju konkursā 
jauniešiem no dažādiem Latvijas reģioniem. Pateicības 
rakstu saņēmēju lokā bija: Mārīte Balgalve (Līvānu no-
vads), Agnese Berkolde (Rūjienas novads), Elvīra Gras-
mane (Kocēnu novads), Ineta Gritāne (Viļānu novads), 
Laura Kamaldiņa (Rīga), Krišjānis Krakops (Rīga), Lūcija 

Kristiāna Krēsliņa, Linards Sadovskis (Ciblas novads) un 
Evelīna Viktorija Smirnova.

Konkursa ietvaros iegūtās idejas tiks apkopotas un 
iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa 
vietnē Eiropas Jaunatnes Portālsun sociālajos tīmekļos 
https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa, https://twitter.
com/LVNakotneEiropa un https://www.draugiem.lv/user/
2937809/blog, kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un 
plašsaziņas līdzekļos.

Uldis Šalajevs,
Latvijas mēroga projekta “Latvijas nākotne … Eiropā” 

idejas autors un tā vadītājs,
mecenāts, “ONE” Jaunatnes vēstnieks Beļģijā

Latvijas mēroga projekta “Latvijas nākotne… Eiropā” 
eseju konkursa godalgoto vietu ieguvēji ar žūrijas komisiju.

No labās uz kreiso: Uldis Šalajevs (projekta “Latvijas 
nākotne… Eiropā..” idejas autors, vadītājs); 

Lāsma Katkovska (III. 1.v., Rēzekne); 
Otto Tabuns (I.v., Jelgava); Edvarts Krusts (II.v., Jelgava); 
Zanda Kalniņa-Lukaševica (pārstāv LR Ārlietu ministriju); 

Ilze Juhansone (Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra 
vietniece); Rihards Cīrulis (III. 2.v., Priekuļu novads); 

Irina Pilvere (LLU rektore). 
Foto: Projekta “Latvijas nākotne… Eiropā..” arhīvs
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.01.2018./
1. Izdoti saistošie noteikumi:

• Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam”;
• Nr.2/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.
gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par 
Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam 
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumu apstiprināšanu” atcelšanu”.

2. Apstiprināts Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra nolikums.
3. Nolemts veikt grozījumu Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā 
Priekuļu novadā.
4. Pieņemts lēmums par saistību uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risi-
nājuma īstenošanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta 
“Vidzeme iekļauj” ietvaros.
5. Nolemts veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības 
amatu klasifikācijas katalogā.
6. Pieņemti lēmumi iznomāt:

• pašvaldībai piekritīgo un valstij piekritīgo zemes vie-
nību Mārsnēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām;

• zemes vienību ar nosaukumu “Jaunbajāri”, Mārsnēnu 
pagastā;

• zemes vienību ar nosaukumu “Vecsakaiņi”, Mārsnēnu 
pagastā, 

• zemes vienību ar nosaukumu “Brieži”, Mārsnēnu pa-
gastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Auziņas”, Mārsnēnu 
pagastā;

• zemes vienību “Ziedoņi”, Liepas pagastā, ēku/būvju 
uzturēšanai;

• zemi mazdārziņa vajadzībām “Eduarda Veidenbauma 
ielā 10”, Liepā;

• zemi mazdārziņa vajadzībām “Eduarda Veidenbauma 
ielā 20”, Liepā;

• zemes vienības Liepas pagastā lauksaimniecības vaja-
dzībām;

• zemes vienību Bērzu iela 11, Bērzkrogs, Veselavas pa-
gasts, Priekuļu novads, kravu pārvadājumu loģistikas 
centra izveidei.

7. Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Liepas pagastā, Liepā, 
Pāvila Rozīša ielā 23. 
8. Apstiprināti pašvaldības kustamās mantas izsoles notei-
kumi:

• gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekts;
• gaisa kuģu LAK – 12 komplekts;
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.027324);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.173127).

9. Nolemts:
• piešķirt zemes vienībai “Ceļš Sarkaņos” nosaukumu –

Mētru iela, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
• noteikt pašvaldības autoceļam Kainaiži – Sarkaņi (A-1)

ielas statusu un no jauna izveidotajai ielai piešķirt 
nosaukumu – Meldru iela, Sarkaņos, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā.

10. Pieņemti lēmumi:
• atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Lakas”, Liepas 

pagastā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna iz-
veidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu 
nosaukumu “Mežlakas”, Liepas pagasts;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Siliņi” (ar 2017.gada 27.decembra lēmumu 
“Obuļu mežs”), Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Avotiņi”, Veselavas pagastā.

11. Nolemts:
• atteikt reģistrēt piecas personas Priekuļu novada 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā; 

• reģistrēt trīs personas Priekuļu novada pašvaldības 
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā’; 

• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu personu 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

12. Iznomāt Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Kafejnīca” Priekuļu vidusskolas telpu
Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbībai. 

Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/09.02.2018./
Pieņemti lēmumi iesniegt šādu projektu iesniegumus:

• “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” biedrības 
“Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 
konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai;

• “Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru 
dārzā” biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” iz-
sludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās terito-
rijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai;

• “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Jāņmuižā” biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 
izsludinātā atklātā konkursa 2.2. Rīcībā – Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana.

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas aprēķinu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Priekuļu novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka kopš 2013.gada 1.

oktobra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas nosaka (17.4.punkts) - par 
pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, un 
tas ir attiecināms arī uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja atsevišķais īpašums ir 
dzīvoklis, aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, 
kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku 
veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma. 

Šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pār-
valdīšanas tiesības, un tās ir mājas, kuras Priekuļu novadā apsaimnieko Priekuļu novada 
pašvaldība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra  noteikumiem Nr.524 “Kārtība, 
kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par 
dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”  iedzīvotājiem ir iespēja 
maksāt par atkritumu apsaimniekošanu proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, 
bet tādā gadījumā obligāts ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopīgi pieņemts 
lēmums. Lēmumi jāpieņem Dzīvokļu īpašuma likuma paredzētajā kārtībā – dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi savstarpēji vienojoties.

Neskaidrību gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām – 
vecākajiem – jāvēršas pašvaldībā personīgi vai zvanot pa tālr. 26603590.

Informāciju sagatavoja: Inna Ville, jurista palīgs

Aizvadīta tūrisma izstāde “Balttour 2018”

No 2. līdz 4. februārim tūrisma izstādē “Balttour 2018”, apmeklējot vienoto Gaujas 
Nacionālā parka pašvaldību stendu “Enter Gauja”, bija iespēja iepazīties arī ar Priekuļu 
novada tūrisma piedāvājumu.   

Izstādes apmeklētājiem tika prezentēta jaunā “Enter Gauja” mobilā lietotne, dota 
iespēja izspēlēt erudīcijas spēli par Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošajiem tūrisma 
objektiem, kā arī uzzināt par atpūtas iespējām, uzņēmēju piedāvājumiem, maršrutiem, 
citu GNP un Priekuļu novada aktuālo tūrisma informāciju. Izstādē tika pārstāvēts arī 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” un Veselavas muiža.

Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošās pašvaldības, tajā skaitā Priekuļu novads, 
kopš 2012.gada īsteno kopīgu stratēģiju par Gaujas Nacionālo parku kā vienotu tūrisma 
galamērķi, un tūrisma izstāde “Balttour” ir viena no kopumā septiņām izstādēm šogad, 
kurās Gaujas Nacionālā parka tūrisma galamērķis tiks popularizēts.  

Tūrisma darba organizatore Elīna Tilaka

Foto: No pašvaldības arhīviem
Enter Gauja stenda komanda tūrisma izstādes “Balttour 2018” pirmajā dienā

Ikviena cilvēka dzīvē svarīga loma ir šūpulim. Tas ir kaut kā jauna sākums – cilvēka, 
dzimtas, mājas, idejas, mākslas darba, procesa, valsts dzimšana. Sagaidot Latvijas simt-
gadi, ikvienam Priekuļu novada iedzīvotājam ir iespēja parādīt savas domas, prasmes un 
talantus, piedaloties radošo darbu izstādes “Šūpulis” veidošanā. Īpaši aicināti piedalīties 
mūsu novada skolu un bērnudārzu audzēkņi. 

Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” aicina izpausties sev vistuvākajā 
mākslas žanrā. Tie var būt jebkādā tehnikā veidoti radošie darbi – zīmējumi, gleznas, 
fotogrāfijas, atklātnes, pašsacerēti dzejoļi, video, veidojumi no auduma, dzijas, māla, koka 
vai metāla utt., kas vai nu tiešā, vai netiešā nozīmē atbilst tēmai “Šūpulis”.

Darbus gaidīsim līdz 4. maijam. Pēc tam tie tiks apkopoti un 19. maijā Muzeju nakts 
ietvaros izveidota izstāde, kas būs apskatāma Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja telpās. 

Darbi, ar norādītu autora vārdu, jāiesniedz muzejā vai jānosūta pa pastu – adrese: Ed. 
Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV – 4128, 
vai jānodod sava pagasta pārvaldes sekretārei ar norādi – Ed. Veidenbauma muzejam, 
izstādei “Šūpulis”. Tālrunis informācijai: 25601677. E-pasts: kalacu.muzejs@priekulu-
novads.lv. 

Lai radoša un idejām bagāta ziemas pavadīšana un pavasara sagaidīšana!

Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” saime

Aicinām piedalīties radošo darbu izstādē “Šūpulis”

Kustamas mantas – automašīnas izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli, pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu Toyota Carina.
Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā 

“Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates saskaņošanai – 26440277 
(izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 14.martam plkst.10:00.

Izsoles notiks 2018.gada 14.martā plkst. 10:15, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē. 
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Vienbalsīgi pieņemts Priekuļu novada budžets 2018. gadam
2018.gada 25.janvārī Priekuļu novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašval-

dības budžetu 2018.gadam.
Veidojot Priekuļu novada budžetu 2018.gadam, veiktas darbības izvirzīto mērķu 

sasniegšanai, t.i.: 1. Izglītota, radoša un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība; 2. Labiekārtota, 
sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide; 3. Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un 
inovatīvām idejām apveltīta pašvaldība; 4. Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Pašvaldības prioritātes plānojot budžetu ir izvirzītas: nodrošināta pašvaldība ar izglītības 
ieguves iespējām dažāda vecuma iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un 
sabiedrības iesaiste pašdarbībā; sakārtota tehniskā infrastruktūra; nodrošināta komunikācija 
un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo sabiedrību; dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta 
ražošana, nodrošinātas darbavietas, izmantojot augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada 
izveide Latvijas mērogā.

2018.gada budžetā iespēju robežās līdzekļi novirzīti novada attīstībai, infrastruktūras 
sakārtošanai, atbalstītu projektu īstenošanai. 

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie iesāktajiem Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem.

Budžeta ieņēmumi
2018.gadā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9 740 393 euro apmērā (1330 euro uz vienu 

Priekuļu novadā deklarēto iedzīvotāju, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājies par 
29%), kas sadalās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 533 828 euro, naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā 1 720 280 euro un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 206 565
euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 147 098 euro.

Budžeta izdevumi
Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžets veidots pēc programmu/pasākumu 

principa, paredzot finansējumu mērķu īstenošanai.
2018.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 11 656 700 euro apmērā, tai skaitā pamatbudžetā 

11 428 079 euro; speciālajā budžetā 228 621 euro, aizņēmumu atmaksām 15 898 euro.
Salīdzinājumā ar 2017.gadu kopbudžetā finansējums izdevumu segšanai plānots par 

9,4% vairāk kā 2017.gadā. 2018.gadā pilnā pašvaldības uzturēšanā ir nonākusi Veselavas 
pirmsskolas izglītības iestāde, kurai finansējums 2018.gadā 136 386 euro. 

Līdz ar jauno valsts nodokļu politiku (darba devēja valsts sociālo iemaksu likmes 
palielinājums 0,5%) un valstī minimālās algas palielinājumu (no 380 uz 430 euro mēnesī) 
2018.gada budžetā salīdzinājumā ar 2017.gadu, izdevumiem atlīdzībai un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas maksājumiem, palielinājums 5 ,5% apmērā.

Lielāko izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai (35%). Nozīmīga daļa plānota inves-
tīcijām attīstībai (20%), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 13% 
izdevumu, pašvaldības darbības nodrošināšanai un klientu apkalpošanai (13%).

Vispārējās izglītības pasākumu sadaļā apvienoti Liepas, Mārsnēnu pamatskolu un 
Priekuļu vidusskolas uzturēšanas,  pedagogu darba atlīdzībai, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām plānotā valsts mērķdotācija un pašvaldības finansējums. Vispārējās izglītības 
pasākumiem plānoti 1 350 323 euro, vai 35 % no plānotajiem izdevumiem izglītībai.

Arī 2017/2018. mācību gadā tiks finansētas pusdienas bērniem no piecu gadu vecuma 
pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 9.klasei.

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglīttības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.
gadā plānoti 330 000 euro apmērā.

Pašvaldības darbības nodrošināšanai un klientu apkalpošanai izdevumu sadalījums: 
atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām (48%), uzturēšanas izdevumiem par 
saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī preču iegādei (22%), kapitālajiem remontiem un inves-
tīcijām pašvaldības dzīvokļu fonda uzturēšanai (27%), IT uzturēšanas un datortehnikas 
iegādes izdevumiem (3%).

Plānotās investīcijas 2018.gadā Priekuļu pagastā
Priekuļu pagastā 2018.gadā plānotas investīcijas Selekcijas un Zinātnes ielu pārbūvei; 

gājēju ielas pārbūvei no Tehniķu ielas līdz Skolas ielai. Darbus plānots veikt no maija līdz 
augustam. Tāpat ir plānots izbūvēt gājēju veloceliņa apgaismojumu gar autoceļu P30 no 
Cēsīm līdz Priekuļiem.

2018.gadā ir ieplānoti arī vairāki labiekārtošanas darbi. Apmeklētāju ērtībām, plānots 
ierīkot auto stāvlaukumu pie Priekuļu kultūras nama, Sociālā dienesta apmeklētāju ērtībām 
Cēsu prospektā 1 paredzēta teritorijas labiekārtošana, tai skaitā lietus ūdeņu kanalizācijas 
pārbūve un bruģētas auto stāvvietas izveide. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 
2018.gadā tiks turpināti darbi pie grants ceļu atsevišķu posmu rekonstrukcijas.

Domājot par bērnu drošību, PII Mežmaliņa plānota sētas maiņa starp iestādi un privāto 
māju apbūvi, kā arī estrādes grīdas nomaiņa, savukārt Priekuļu vidusskolā notiks ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādē 2018.gadā plānots īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu.

Sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai novadā ar Lauku atbalsta 
dienesta atbalsta programmas finansējumu, turpinās laukuma Sporta birzītē izveide. 

Kopumā sporta pasākumu finansēšanai plānoti līdzekļi 238 307 euro apmērā. Finansējums, 
Sporta, kultūras un izglītības komitejas skatījumā, galvenokārt, virzīts atbalstam dažādiem 
sporta veidiem.

Plānotās investīcijas 2018.gadā Veselavas pagastā
Nu jau vairākus gadus līdzekļi tiek investēti Veselavas muižas iekštelpu atjaunošanā. 

Arī 2018.gadā ir ieplānots veikt divu telpu remontdarbus.
Savukārt Veselavas muižas parkā tiks veikti brīvdabas estrādes grīdas maiņas darbi un 

apgaismojuma ierīkošana.
2016.gadā tika uzsākti pirmie Bērzkroga parka labiekārtošanas darbi. Turpinot iesākto, 

2018.gadā parkā plānots ierīkot gājēju celiņus un apgaismojumu. 
Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē ir plānots saimniecības kabineta kosmētiskais 

remonts un projekta ietvaros ar LAD līdzfinansējumu paredzēts izveidot aktīvo rotaļu šķēršļu 
takas. 

Priekuļu novads ir kapitāldaļu turētājs Cēsu Olimpiskajā centrā. 2018.gada budžetā 
ir ieplānots finansējums 14 000 euro apmērā 1.pusgadam bāzes uzturēšanas izdevumu 
segšanai.

Jāatzīmē, ka, lai samazinātu Priekuļu novada iedzīvotāju nodokļu  maksājumu slogu, 
Priekuļu novada dome papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem 
atvieglojumiem nolēma no 2018.gada 1.janvāra piemērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 50% apmērā par vienu mājokli. Tiesības atvieglojumu saņemt ir nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Priekuļu novadā savā nekusta-
majā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.

Informējam, ka ar detalizētu budžeta informāciju ikviens interesents var iepazīties 
Priekuļu novada mājaslapā sadaļā Budžets 2018.

Priekuļu novada izpilddirektors Fjodors Puņeiko

Plānotās investīcijas 2018.gadā Liepas pagastā
Sniegotajā februārī Priekuļu novada pašvaldībā ir apstiprināts 2018.gada budžets, kura 

ietvaros ir plānoti nozīmīgi darbi Liepā.
Esam jau saņēmuši būvatļauju vienam no lielākajiem darbiem – Maija ielas 4 (Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā) daudzdzīvokļu mājas divu neapdzīvoto bloku nojaukšanai 
un mājas stiprināšanai. Šis būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mājas sakārtošanai un apkārtējās 
vides uzlabošanai.

Tā kā ikviens Liepas bibliotēkas apmeklētājs zina, kādas ir bibliotēkas telpas, tad ar 
lielu prieku, ziņoju, ka ir pienācis tik ļoti ilgi gaidītais brīdis bibliotēkas kapitālajam re-
montam. 

Rūpējoties par iedzīvotājiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, tiks atjaunots gājēju 
celiņš no veikala “Liepas muiža” līdz pašai autobusa pieturai virzienā uz Valmieru. 

Tiks atjaunots arī gājēju celiņš ar grants segumu gar pieminekli un Lielo Ellīti.
Atbalstīts ir arī iedzīvotājas lūgums par nojumes uzstādīšanu pieturvietā pie Liepas pa-

gasta Dzīvokļu komunālās saimniecības.  
Pēc Rūpnīcas ielas 7 un 9 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju lūguma tiks veikti visi ne-

pieciešamie darbi šo māju pieslēgšanai centralizētajai apkures sistēmai.
Tiks veikta jaunu apgaismes stabu uzstādīšana gan pie skolas gājēju pārejas, gan skolas 

sporta laukumā, gan arī citās vietās, kā arī bojāto stabu nomaiņa.
Turpināsim jau pagājušajā gadā uzsākto jauno ķieģeļkrāsas soliņu uzstādīšanu un at-

kritumu urnu nomaiņu.
Plānots veikt siltumtrases posma kapitālo remontu Rūpnīcas ielā un katlumājas jumta 

nomaiņu.    
Šis ir tikai to lielāko veicamo darbu saraksts, kuru ēnā notiks arī daudzi mazāki darbiņi.

Spēku un izturību vēlot, Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante

Plānotās investīcijas 2018.gadā Mārsnēnu pagastā
Apstiprinot 2018. gada budžetu, Mārsnēnu pagasta attīstībai un vides sakārtošanai  

paredzēti dažādi darbi. Kā viens no apjomīgākajiem un dārgākajiem darbiem ir Mārsnēnu 
Tautas nama siltināšana. Pašlaik tiek gatavots celtniecības iepirkums. Plānots, ka uz rudens 
pusi darbi tiks pabeigti. 

Pārējie iecerētie darbi ir šādi:
• dzīvojamās mājas “Saulrieti” jumta remonts;
• pie pamatskolas esošās šautuves nojaukšana;
• elektrokabeļa izbūve uz Mārsnēnu kapliču;
• projekta izstrāde ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem.
Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus,  tiks turpināti darbi pie grants ceļu atse-

višķu posmu rekonstrukcijas. Šogad tiks pabeigta pašvaldības ceļu Auniņi-Dzeguzes un 
Sīkuļi – Lisa atsevišķu posmu pārbūve un tiks noslēgts līgums par ceļa posma Auniņi – 
Penguri (no 2. km līdz 2,9 km) rekonstrukcijas darbiem. Gribu atgādināt, ka minētie posmi
tika izvēlēti saskaņā ar LAD ( Lauku atbalsta dienesta) noteiktajām prasībām ar mēķi 
sniegt atbalstu lauku uzņēmējiem un zemniekiem. Projekta nosacījumi neparedzēja ņemt 
vērā iedzīvotāju blīvumu un izvietojumu lauku teritorijās. Šis projekts neparedz vienkāršu 
grants slāņa atjaunošanu, bet gan vispusīgu ceļa remontu. Diemžēl atvēlētie līdzekļi un 
viena rekonstruētā ceļa kilometra izmaksas neatļauj veikt ceļu sakārtošanu plašākā mērogā. 

Izpilddirektora vietnieks R.Saļmo
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.01.2018./
1. Izdoti saistošie noteikumi:

• Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam”;
• Nr.2/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 2017.
gada 28.septembra saistošo noteikumu Nr.7/2017 “Par 
Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam 
grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves no-
teikumu apstiprināšanu” atcelšanu”.

2. Apstiprināts Priekuļu valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra nolikums.
3. Nolemts veikt grozījumu Interešu izglītības un pieau-
gušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtībā 
Priekuļu novadā.
4. Pieņemts lēmums par saistību uzņemšanos un sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risi-
nājuma īstenošanu Vidzemes plānošanas reģiona projekta 
“Vidzeme iekļauj” ietvaros.
5. Nolemts veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības 
amatu klasifikācijas katalogā.
6. Pieņemti lēmumi iznomāt:

• pašvaldībai piekritīgo un valstij piekritīgo zemes vie-
nību Mārsnēnu pagastā lauksaimniecības vajadzībām;

• zemes vienību ar nosaukumu “Jaunbajāri”, Mārsnēnu 
pagastā;

• zemes vienību ar nosaukumu “Vecsakaiņi”, Mārsnēnu 
pagastā, 

• zemes vienību ar nosaukumu “Brieži”, Mārsnēnu pa-
gastā; 

• zemes vienību ar nosaukumu “Auziņas”, Mārsnēnu 
pagastā;

• zemes vienību “Ziedoņi”, Liepas pagastā, ēku/būvju 
uzturēšanai;

• zemi mazdārziņa vajadzībām “Eduarda Veidenbauma 
ielā 10”, Liepā;

• zemi mazdārziņa vajadzībām “Eduarda Veidenbauma 
ielā 20”, Liepā;

• zemes vienības Liepas pagastā lauksaimniecības vaja-
dzībām;

• zemes vienību Bērzu iela 11, Bērzkrogs, Veselavas pa-
gasts, Priekuļu novads, kravu pārvadājumu loģistikas 
centra izveidei.

7. Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Liepas pagastā, Liepā, 
Pāvila Rozīša ielā 23. 
8. Apstiprināti pašvaldības kustamās mantas izsoles notei-
kumi:

• gaisa kuģu Jantar STD 3 komplekts;
• gaisa kuģu LAK – 12 komplekts;
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.027324);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172501);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.172909);
• gaisa kuģis Blanik L-13 (ražotāja Nr.173127).

9. Nolemts:
• piešķirt zemes vienībai “Ceļš Sarkaņos” nosaukumu –

Mētru iela, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā;
• noteikt pašvaldības autoceļam Kainaiži – Sarkaņi (A-1)

ielas statusu un no jauna izveidotajai ielai piešķirt 
nosaukumu – Meldru iela, Sarkaņos, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā.

10. Pieņemti lēmumi:
• atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Lakas”, Liepas 

pagastā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna iz-
veidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu 
nosaukumu “Mežlakas”, Liepas pagasts;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam “Siliņi” (ar 2017.gada 27.decembra lēmumu 
“Obuļu mežs”), Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Avotiņi”, Veselavas pagastā.

11. Nolemts:
• atteikt reģistrēt piecas personas Priekuļu novada 

pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā; 

• reģistrēt trīs personas Priekuļu novada pašvaldības 
dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā’; 

• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu personu 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 

12. Iznomāt Skolēnu mācību uzņēmuma Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību “Kafejnīca” Priekuļu vidusskolas telpu
Cēsu prospektā 46, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbībai. 

Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/09.02.2018./
Pieņemti lēmumi iesniegt šādu projektu iesniegumus:

• “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” biedrības 
“Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātā atklātā 
konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās teritorijas un objektu 
sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai;

• “Apgaismojuma izveide Saules parka rododendru 
dārzā” biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” iz-
sludinātā atklātā konkursa 2.1.Rīcībā – Vietējās terito-
rijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai;

• “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Jāņmuižā” biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” 
izsludinātā atklātā konkursa 2.2. Rīcībā – Sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošana.

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas aprēķinu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Priekuļu novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību uz to, ka kopš 2013.gada 1.

oktobra stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumos 
Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas nosaka (17.4.punkts) - par 
pakalpojumiem, kuri nav mērāmi vai kuru patēriņa noteikšanai nav uzstādīti skaitītāji, un 
tas ir attiecināms arī uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja atsevišķais īpašums ir 
dzīvoklis, aprēķinu veic proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam, sadalot summu, 
kas veidojas pēc neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu īpašnieku vai nomnieku 
veikto maksājumu atskaitīšanas no dzīvojamās mājas kopējā maksājuma. 

Šie noteikumi attiecināmi uz tām mājām, kuras dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši pār-
valdīšanas tiesības, un tās ir mājas, kuras Priekuļu novadā apsaimnieko Priekuļu novada 
pašvaldība.

Atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 15.septembra  noteikumiem Nr.524 “Kārtība, 
kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par 
dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”  iedzīvotājiem ir iespēja 
maksāt par atkritumu apsaimniekošanu proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, 
bet tādā gadījumā obligāts ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iedzīvotāju kopīgi pieņemts 
lēmums. Lēmumi jāpieņem Dzīvokļu īpašuma likuma paredzētajā kārtībā – dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulcē, aptaujas veidā vai citādi savstarpēji vienojoties.

Neskaidrību gadījumā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotajām personām – 
vecākajiem – jāvēršas pašvaldībā personīgi vai zvanot pa tālr. 26603590.

Informāciju sagatavoja: Inna Ville, jurista palīgs

Aizvadīta tūrisma izstāde “Balttour 2018”

No 2. līdz 4. februārim tūrisma izstādē “Balttour 2018”, apmeklējot vienoto Gaujas 
Nacionālā parka pašvaldību stendu “Enter Gauja”, bija iespēja iepazīties arī ar Priekuļu 
novada tūrisma piedāvājumu.   

Izstādes apmeklētājiem tika prezentēta jaunā “Enter Gauja” mobilā lietotne, dota 
iespēja izspēlēt erudīcijas spēli par Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošajiem tūrisma 
objektiem, kā arī uzzināt par atpūtas iespējām, uzņēmēju piedāvājumiem, maršrutiem, 
citu GNP un Priekuļu novada aktuālo tūrisma informāciju. Izstādē tika pārstāvēts arī 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” un Veselavas muiža.

Gaujas Nacionālā parka teritorijā esošās pašvaldības, tajā skaitā Priekuļu novads, 
kopš 2012.gada īsteno kopīgu stratēģiju par Gaujas Nacionālo parku kā vienotu tūrisma 
galamērķi, un tūrisma izstāde “Balttour” ir viena no kopumā septiņām izstādēm šogad, 
kurās Gaujas Nacionālā parka tūrisma galamērķis tiks popularizēts.  

Tūrisma darba organizatore Elīna Tilaka

Foto: No pašvaldības arhīviem
Enter Gauja stenda komanda tūrisma izstādes “Balttour 2018” pirmajā dienā

Ikviena cilvēka dzīvē svarīga loma ir šūpulim. Tas ir kaut kā jauna sākums – cilvēka, 
dzimtas, mājas, idejas, mākslas darba, procesa, valsts dzimšana. Sagaidot Latvijas simt-
gadi, ikvienam Priekuļu novada iedzīvotājam ir iespēja parādīt savas domas, prasmes un 
talantus, piedaloties radošo darbu izstādes “Šūpulis” veidošanā. Īpaši aicināti piedalīties 
mūsu novada skolu un bērnudārzu audzēkņi. 

Ed. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči” aicina izpausties sev vistuvākajā 
mākslas žanrā. Tie var būt jebkādā tehnikā veidoti radošie darbi – zīmējumi, gleznas, 
fotogrāfijas, atklātnes, pašsacerēti dzejoļi, video, veidojumi no auduma, dzijas, māla, koka 
vai metāla utt., kas vai nu tiešā, vai netiešā nozīmē atbilst tēmai “Šūpulis”.

Darbus gaidīsim līdz 4. maijam. Pēc tam tie tiks apkopoti un 19. maijā Muzeju nakts 
ietvaros izveidota izstāde, kas būs apskatāma Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja telpās. 

Darbi, ar norādītu autora vārdu, jāiesniedz muzejā vai jānosūta pa pastu – adrese: Ed. 
Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV – 4128, 
vai jānodod sava pagasta pārvaldes sekretārei ar norādi – Ed. Veidenbauma muzejam, 
izstādei “Šūpulis”. Tālrunis informācijai: 25601677. E-pasts: kalacu.muzejs@priekulu-
novads.lv. 

Lai radoša un idejām bagāta ziemas pavadīšana un pavasara sagaidīšana!

Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” saime

Aicinām piedalīties radošo darbu izstādē “Šūpulis”

Kustamas mantas – automašīnas izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli, pašvaldībai piederošo kustamo mantu – automašīnu Toyota Carina.
Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā 

“Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates saskaņošanai – 26440277 
(izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.
gada 14.martam plkst.10:00.

Izsoles notiks 2018.gada 14.martā plkst. 10:15, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē. 
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Vienbalsīgi pieņemts Priekuļu novada budžets 2018. gadam
2018.gada 25.janvārī Priekuļu novada domes deputāti vienbalsīgi apstiprināja pašval-

dības budžetu 2018.gadam.
Veidojot Priekuļu novada budžetu 2018.gadam, veiktas darbības izvirzīto mērķu 

sasniegšanai, t.i.: 1. Izglītota, radoša un tradīcijām bagāta vietējā sabiedrība; 2. Labiekārtota, 
sociāli atbalstoša un pieejama dzīves vide; 3. Augstas kvalitātes pārvaldība, moderna un 
inovatīvām idejām apveltīta pašvaldība; 4. Uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.

Pašvaldības prioritātes plānojot budžetu ir izvirzītas: nodrošināta pašvaldība ar izglītības 
ieguves iespējām dažāda vecuma iedzīvotājiem, sporta, kultūras iestāžu nodrošinājums un 
sabiedrības iesaiste pašdarbībā; sakārtota tehniskā infrastruktūra; nodrošināta komunikācija 
un labas attiecības starp pašvaldību un vietējo sabiedrību; dažādota uzņēmējdarbība, sekmēta 
ražošana, nodrošinātas darbavietas, izmantojot augstas tehnoloģijas un sekmēta e-novada 
izveide Latvijas mērogā.

2018.gada budžetā iespēju robežās līdzekļi novirzīti novada attīstībai, infrastruktūras 
sakārtošanai, atbalstītu projektu īstenošanai. 

Pašvaldība, īstenojot ilgtermiņa finanšu politiku, turpinās darbu pie iesāktajiem Eiropas 
Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektiem.

Budžeta ieņēmumi
2018.gadā kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9 740 393 euro apmērā (1330 euro uz vienu 

Priekuļu novadā deklarēto iedzīvotāju, kas salīdzinājumā ar 2017.gadu palielinājies par 
29%), kas sadalās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 9 533 828 euro, naudas līdzekļu 
atlikums gada sākumā 1 720 280 euro un pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi 206 565
euro, naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 147 098 euro.

Budžeta izdevumi
Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada budžets veidots pēc programmu/pasākumu 

principa, paredzot finansējumu mērķu īstenošanai.
2018.gada kopbudžeta izdevumi plānoti 11 656 700 euro apmērā, tai skaitā pamatbudžetā 

11 428 079 euro; speciālajā budžetā 228 621 euro, aizņēmumu atmaksām 15 898 euro.
Salīdzinājumā ar 2017.gadu kopbudžetā finansējums izdevumu segšanai plānots par 

9,4% vairāk kā 2017.gadā. 2018.gadā pilnā pašvaldības uzturēšanā ir nonākusi Veselavas 
pirmsskolas izglītības iestāde, kurai finansējums 2018.gadā 136 386 euro. 

Līdz ar jauno valsts nodokļu politiku (darba devēja valsts sociālo iemaksu likmes 
palielinājums 0,5%) un valstī minimālās algas palielinājumu (no 380 uz 430 euro mēnesī) 
2018.gada budžetā salīdzinājumā ar 2017.gadu, izdevumiem atlīdzībai un darba devēja valsts 
sociālās apdrošināšanas maksājumiem, palielinājums 5 ,5% apmērā.

Lielāko izdevumu daļu veido izdevumi izglītībai (35%). Nozīmīga daļa plānota inves-
tīcijām attīstībai (20%), pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti 13% 
izdevumu, pašvaldības darbības nodrošināšanai un klientu apkalpošanai (13%).

Vispārējās izglītības pasākumu sadaļā apvienoti Liepas, Mārsnēnu pamatskolu un 
Priekuļu vidusskolas uzturēšanas,  pedagogu darba atlīdzībai, valsts sociālās apdrošināšanas 
iemaksām plānotā valsts mērķdotācija un pašvaldības finansējums. Vispārējās izglītības 
pasākumiem plānoti 1 350 323 euro, vai 35 % no plānotajiem izdevumiem izglītībai.

Arī 2017/2018. mācību gadā tiks finansētas pusdienas bērniem no piecu gadu vecuma 
pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 9.klasei.

Norēķini ar citām pašvaldībām par izglīttības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2018.
gadā plānoti 330 000 euro apmērā.

Pašvaldības darbības nodrošināšanai un klientu apkalpošanai izdevumu sadalījums: 
atlīdzībai un valsts sociālās apdrošināšanas izmaksām (48%), uzturēšanas izdevumiem par 
saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī preču iegādei (22%), kapitālajiem remontiem un inves-
tīcijām pašvaldības dzīvokļu fonda uzturēšanai (27%), IT uzturēšanas un datortehnikas 
iegādes izdevumiem (3%).

Plānotās investīcijas 2018.gadā Priekuļu pagastā
Priekuļu pagastā 2018.gadā plānotas investīcijas Selekcijas un Zinātnes ielu pārbūvei; 

gājēju ielas pārbūvei no Tehniķu ielas līdz Skolas ielai. Darbus plānots veikt no maija līdz 
augustam. Tāpat ir plānots izbūvēt gājēju veloceliņa apgaismojumu gar autoceļu P30 no 
Cēsīm līdz Priekuļiem.

2018.gadā ir ieplānoti arī vairāki labiekārtošanas darbi. Apmeklētāju ērtībām, plānots 
ierīkot auto stāvlaukumu pie Priekuļu kultūras nama, Sociālā dienesta apmeklētāju ērtībām 
Cēsu prospektā 1 paredzēta teritorijas labiekārtošana, tai skaitā lietus ūdeņu kanalizācijas 
pārbūve un bruģētas auto stāvvietas izveide. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, 
2018.gadā tiks turpināti darbi pie grants ceļu atsevišķu posmu rekonstrukcijas.

Domājot par bērnu drošību, PII Mežmaliņa plānota sētas maiņa starp iestādi un privāto 
māju apbūvi, kā arī estrādes grīdas nomaiņa, savukārt Priekuļu vidusskolā notiks ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve. Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādē 2018.gadā plānots īstenot teritorijas labiekārtošanas projektu.

Sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai novadā ar Lauku atbalsta 
dienesta atbalsta programmas finansējumu, turpinās laukuma Sporta birzītē izveide. 

Kopumā sporta pasākumu finansēšanai plānoti līdzekļi 238 307 euro apmērā. Finansējums, 
Sporta, kultūras un izglītības komitejas skatījumā, galvenokārt, virzīts atbalstam dažādiem 
sporta veidiem.

Plānotās investīcijas 2018.gadā Veselavas pagastā
Nu jau vairākus gadus līdzekļi tiek investēti Veselavas muižas iekštelpu atjaunošanā. 

Arī 2018.gadā ir ieplānots veikt divu telpu remontdarbus.
Savukārt Veselavas muižas parkā tiks veikti brīvdabas estrādes grīdas maiņas darbi un 

apgaismojuma ierīkošana.
2016.gadā tika uzsākti pirmie Bērzkroga parka labiekārtošanas darbi. Turpinot iesākto, 

2018.gadā parkā plānots ierīkot gājēju celiņus un apgaismojumu. 
Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē ir plānots saimniecības kabineta kosmētiskais 

remonts un projekta ietvaros ar LAD līdzfinansējumu paredzēts izveidot aktīvo rotaļu šķēršļu 
takas. 

Priekuļu novads ir kapitāldaļu turētājs Cēsu Olimpiskajā centrā. 2018.gada budžetā 
ir ieplānots finansējums 14 000 euro apmērā 1.pusgadam bāzes uzturēšanas izdevumu 
segšanai.

Jāatzīmē, ka, lai samazinātu Priekuļu novada iedzīvotāju nodokļu  maksājumu slogu, 
Priekuļu novada dome papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem 
atvieglojumiem nolēma no 2018.gada 1.janvāra piemērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 50% apmērā par vienu mājokli. Tiesības atvieglojumu saņemt ir nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Priekuļu novadā savā nekusta-
majā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.

Informējam, ka ar detalizētu budžeta informāciju ikviens interesents var iepazīties 
Priekuļu novada mājaslapā sadaļā Budžets 2018.

Priekuļu novada izpilddirektors Fjodors Puņeiko

Plānotās investīcijas 2018.gadā Liepas pagastā
Sniegotajā februārī Priekuļu novada pašvaldībā ir apstiprināts 2018.gada budžets, kura 

ietvaros ir plānoti nozīmīgi darbi Liepā.
Esam jau saņēmuši būvatļauju vienam no lielākajiem darbiem – Maija ielas 4 (Liepā, 

Liepas pagastā, Priekuļu novadā) daudzdzīvokļu mājas divu neapdzīvoto bloku nojaukšanai 
un mājas stiprināšanai. Šis būs ļoti nozīmīgs ieguldījums mājas sakārtošanai un apkārtējās 
vides uzlabošanai.

Tā kā ikviens Liepas bibliotēkas apmeklētājs zina, kādas ir bibliotēkas telpas, tad ar 
lielu prieku, ziņoju, ka ir pienācis tik ļoti ilgi gaidītais brīdis bibliotēkas kapitālajam re-
montam. 

Rūpējoties par iedzīvotājiem, kuri izmanto sabiedrisko transportu, tiks atjaunots gājēju 
celiņš no veikala “Liepas muiža” līdz pašai autobusa pieturai virzienā uz Valmieru. 

Tiks atjaunots arī gājēju celiņš ar grants segumu gar pieminekli un Lielo Ellīti.
Atbalstīts ir arī iedzīvotājas lūgums par nojumes uzstādīšanu pieturvietā pie Liepas pa-

gasta Dzīvokļu komunālās saimniecības.  
Pēc Rūpnīcas ielas 7 un 9 daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju lūguma tiks veikti visi ne-

pieciešamie darbi šo māju pieslēgšanai centralizētajai apkures sistēmai.
Tiks veikta jaunu apgaismes stabu uzstādīšana gan pie skolas gājēju pārejas, gan skolas 

sporta laukumā, gan arī citās vietās, kā arī bojāto stabu nomaiņa.
Turpināsim jau pagājušajā gadā uzsākto jauno ķieģeļkrāsas soliņu uzstādīšanu un at-

kritumu urnu nomaiņu.
Plānots veikt siltumtrases posma kapitālo remontu Rūpnīcas ielā un katlumājas jumta 

nomaiņu.    
Šis ir tikai to lielāko veicamo darbu saraksts, kuru ēnā notiks arī daudzi mazāki darbiņi.

Spēku un izturību vēlot, Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante

Plānotās investīcijas 2018.gadā Mārsnēnu pagastā
Apstiprinot 2018. gada budžetu, Mārsnēnu pagasta attīstībai un vides sakārtošanai  

paredzēti dažādi darbi. Kā viens no apjomīgākajiem un dārgākajiem darbiem ir Mārsnēnu 
Tautas nama siltināšana. Pašlaik tiek gatavots celtniecības iepirkums. Plānots, ka uz rudens 
pusi darbi tiks pabeigti. 

Pārējie iecerētie darbi ir šādi:
• dzīvojamās mājas “Saulrieti” jumta remonts;
• pie pamatskolas esošās šautuves nojaukšana;
• elektrokabeļa izbūve uz Mārsnēnu kapliču;
• projekta izstrāde ūdenssaimniecības rekonstrukcijas darbiem.
Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus,  tiks turpināti darbi pie grants ceļu atse-

višķu posmu rekonstrukcijas. Šogad tiks pabeigta pašvaldības ceļu Auniņi-Dzeguzes un 
Sīkuļi – Lisa atsevišķu posmu pārbūve un tiks noslēgts līgums par ceļa posma Auniņi – 
Penguri (no 2. km līdz 2,9 km) rekonstrukcijas darbiem. Gribu atgādināt, ka minētie posmi
tika izvēlēti saskaņā ar LAD ( Lauku atbalsta dienesta) noteiktajām prasībām ar mēķi 
sniegt atbalstu lauku uzņēmējiem un zemniekiem. Projekta nosacījumi neparedzēja ņemt 
vērā iedzīvotāju blīvumu un izvietojumu lauku teritorijās. Šis projekts neparedz vienkāršu 
grants slāņa atjaunošanu, bet gan vispusīgu ceļa remontu. Diemžēl atvēlētie līdzekļi un 
viena rekonstruētā ceļa kilometra izmaksas neatļauj veikt ceļu sakārtošanu plašākā mērogā. 

Izpilddirektora vietnieks R.Saļmo
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APSTIPRINĀTI
Priekuļu novada pašvaldības 

2018.gada 25.janvāra domes sēdē, protokols Nr.1, p.1

Saistošie noteikumi Nr.1/2018
Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam

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

2.punktu, LR Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 46.pantu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Priekuļu no-
vada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru, 
aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), pilnvarojumu domes priekš-
sēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Budžets noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 254 108 euro apmērā, 1.pielikums;
2.2. pamatbudžeta izdevumi 11 443 977 euro apmērā, 2.pielikums;
2.3. deficītu 189 869 euro apmērā, kas sastāda 1,6 % no pašvaldības 

kopbudžeta, plānot segt ar aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.17-09-
A00702-000054 “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanas nolūkam;

2.4. speciālā budžeta ieņēmumi 228 621 euro apmērā, 3.pielikums;
2.5. speciālā budžeta izdevumi 228 621 euro apmērā, 4.pielikums.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats, 5.pielikums.
4. Izdevumos paredzēta saistību dzēšana par 2017.gadā saņemtajām 

precēm un pakalpojumiem.
5. Priekuļu novada pašvaldība Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2018.gadā 
nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu 
noteiktajos termiņos un apmēros no šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Priekuļu novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību 
vadītājiem (turpmāk – budžeta izpildītāji), lai nodrošinātu pašvaldības 
funkciju izpildi, piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racio-
nālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši finansējumam.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto-
jumu, un izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniegtu mērķim, pro-
grammai/pasākumam tāmē apstiprinātos budžeta finansējumu atbilstoši 
ekonomiskajai klasifikācijai, kas definēta divās zīmēs.

8. Valsts budžeta transfertu un budžeta iestāžu ieņēmumu samazinā-
šanās gadījumā, atbilstoši jāsamazina arī izdevumi.

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

9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu;
9.2. nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citu iestādes saistību 

parādus;
9.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai nerada iestādei at-

līdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
10. Nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem 

pabalstiem uz citiem izdevumiem.
11. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (izņemot 
ziedojumus un dāvinājumus), kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu, 
ar domes Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās 
programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu ap-
stiprināšanas Priekuļu novada domē.

12. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru 
kabineta 2016.gada 22.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba sa-
maksas noteikumi” paredzēto nosacījumu izpildi.

13. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2018.gadā 
sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu 
apjomu.

14. Budžeta izpildītāji, organizējot iestādes, nodaļas vai struktūrvie-
nības budžeta izdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras 
ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

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

16. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
17. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu no-

guldījumus Latvijas bankās.
18. Paskaidrojuma raksts Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 

budžetam noteikumu 6.pielikumā.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstī-

šanas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

1.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Klasifikācijas 

kods Rādītāju nosaukums EUR

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 11 254 108
1.0. Nodokļu ieņēmumi 5 049 239
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 4 675 581
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 675 581
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 675 581

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 675 581

1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 34 928

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata  gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 4 640 653

1.4. Īpašuma nodokļi 373 658
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 373 658
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 373 658

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 232 317
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 212 317
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 20 000

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 99 241
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 92 241
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 7 000

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 42 100
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 38 100
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 4 000

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 139 935
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 6 295

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 4 246
9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 2 850
9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 1086
9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 310
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2 049

9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu 329

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1700
9.5.1.5. Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu 20

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 4 440
10.1.0.0. Naudas sodi 4 440

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 4 440
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 000

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 127 200

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 24 000
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2 200
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 101 000

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 664 052

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 1 663 382

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 124 450
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 120 650
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 3 800

21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 530
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 530

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 19 789
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 13 854
21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 1 150
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 15
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 4 170
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 600

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 1 518 613
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 27 870
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 1 478 779
21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 1 821
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 10 143

21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 670

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 670
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 670

5.0. Transferti 2 680 602
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2 345 602

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 2 345 602
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 888 904

18.6.3.0.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

368 712

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 014 750
18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 73 236

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 335 000
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 335 000

F22010000 Naudas līdzekļi 1 720 280
Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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2.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

II. KOPĀ IZDEVUMI 11 443 977
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 11 297 770
01.000. Vispārējie valdības dienesti 1 184 383
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 60 935
04.000. Ekonomiskā darbība 1 334 567
05.000. Vides aizsardzība 365 518
06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 721 689
07.000. Veselība 22 963
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 1 216 391
09.000. Izglītība 3 794 381
10.000. Sociālā aizsardzība 596 943
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 11 297 770
1.0. Uzturēšanas izdevumi 8 303 620
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 7 578 617
1000 Atlīdzība 4 812 165

1100 Atalgojums 3 872 377

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 939 788

2000 Preces un pakalpojumi 2 766 452

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 42 149

2200 Pakalpojumi 1 538 719

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 066 603

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3 530
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 115 451

1.2. Procentu izdevumi 2 105
4000 Procentu izdevumi 2 105

4300 Pārējie procentu maksājumi (Valsts kasei) 2 105
1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 258 672
6000 Sociālie pabalsti 258 672

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 91 478
6300 Sociālie pabalsti natūrā 30 000

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 
natūrā  un kompensācijas 137 194

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 464 226

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+740
0+7500) 464 226

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 464 226
2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 2 994 150
2.1. Pamatkapitāla veidošana 2 994 150
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 994 150

5200 Pamatlīdzekļi 2 994 150
F40020000 Aizņēmumu atmaksa 15 898
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 130 309

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

3.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 228 621
1.0. Nodokļu ieņēmumi 18 000
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 18 000

1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 
preces 18 000

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 18 000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 18 000

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 
piesārņošanu 18 000

5.0. Transferti 188 565
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 188 565
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 188 565

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim 188 565

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 056

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

4.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

II. KOPĀ IZDEVUMI 228 621
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 228 621
04.000. Ekonomiskā darbība 208 931
05.000. Vides aizsardzība 19 690
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 228 621
1.0. Uzturēšanas izdevumi 228 621
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 228 621
2000 Preces un pakalpojumi 228 621

2200 Pakalpojumi 188 920

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 39 701

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0
2.0. Kapiālie izdevumi (5000+9000) 0
2.1. Pamatkapitāla veidošana 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 0

5200 Pamatlīdzekļi 0

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

5.Pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem

Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

AIZŅĒMUMI

Nr.
p.k. Mērķis Līguma Nr. Beigu 

termiņš

PAMATSUMMAS MAKSĀJUMI 

KOPĀ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2 Mārsnēnu pamatskolas pirmsskolas 
grupu telpu ēkas rekonstrukcija P-127/2008 20.03.2028. 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 339 15139

6
Ārējo siltumtīklu, ūdens  un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
NĪN  “Gaismas”

P-126/2008 20.03.2028. 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 3551 147711

 kopā 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 3890 162850

Apzīmējumi Summa Ietekme (procenti)
Liepa 0 0
Mārsnēni 162850 100
Veselava 0 0
Priekuļi 0 0

kopā 162850

Ar 6.Pielikumu “PASKAIDROJUMA RAKSTS PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETAM 
Priekuļu novada Priekuļu pagastā” Priekuļu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada budžetu 
2018.gadam” iespējams iepazīties Priekuļu novada mājaslapā sadaļā “Saistošie noteikumi”.



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 28. febru‚ris, 2018

APSTIPRINĀTI
Priekuļu novada pašvaldības 

2018.gada 25.janvāra domes sēdē, protokols Nr.1, p.1

Saistošie noteikumi Nr.1/2018
Par Priekuļu novada budžetu 2018.gadam

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

2.punktu, LR Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 46.pantu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Priekuļu no-
vada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru, 
aizņēmumu apmēru (turpmāk – budžets), pilnvarojumu domes priekš-
sēdētājam, budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Budžets noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 254 108 euro apmērā, 1.pielikums;
2.2. pamatbudžeta izdevumi 11 443 977 euro apmērā, 2.pielikums;
2.3. deficītu 189 869 euro apmērā, kas sastāda 1,6 % no pašvaldības 

kopbudžeta, plānot segt ar aizņēmumu Valsts kasē projekta Nr.17-09-
A00702-000054 “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpa-
kalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” īstenošanas nolūkam;

2.4. speciālā budžeta ieņēmumi 228 621 euro apmērā, 3.pielikums;
2.5. speciālā budžeta izdevumi 228 621 euro apmērā, 4.pielikums.
3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskats, 5.pielikums.
4. Izdevumos paredzēta saistību dzēšana par 2017.gadā saņemtajām 

precēm un pakalpojumiem.
5. Priekuļu novada pašvaldība Finanšu un grāmatvedības nodaļa 

saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2018.gadā 
nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu 
noteiktajos termiņos un apmēros no šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.

6. Priekuļu novada pašvaldības iestāžu, nodaļu un struktūrvienību 
vadītājiem (turpmāk – budžeta izpildītāji), lai nodrošinātu pašvaldības 
funkciju izpildi, piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racio-
nālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši finansējumam.

7. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros 
nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlieto-
jumu, un izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniegtu mērķim, pro-
grammai/pasākumam tāmē apstiprinātos budžeta finansējumu atbilstoši 
ekonomiskajai klasifikācijai, kas definēta divās zīmēs.

8. Valsts budžeta transfertu un budžeta iestāžu ieņēmumu samazinā-
šanās gadījumā, atbilstoši jāsamazina arī izdevumi.

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

9.1. nodrošina pašvaldības budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu;
9.2. nerada nodokļu, komunālo maksājumu un citu iestādes saistību 

parādus;
9.3. apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai nerada iestādei at-

līdzības un kopējo izdevumu apjoma palielināšanos nākamajos periodos.
10. Nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem 

pabalstiem uz citiem izdevumiem.
11. Budžeta izpildītāji pamatbudžeta ieņēmumus par sniegtajiem 

maksas pakalpojumiem, kā arī speciālā budžeta ieņēmumus (izņemot 
ziedojumus un dāvinājumus), kas pārsniedz pašvaldības noteikto apjomu, 
ar domes Finanšu komitejas atzinumu var novirzīt budžetā paredzētās 
programmas izdevumu papildu finansēšanai pēc budžeta grozījumu ap-
stiprināšanas Priekuļu novada domē.

12. Budžeta izpildītāji nodrošina Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, Izglītības likumā, Ministru 
kabineta 2016.gada 22.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba sa-
maksas noteikumi” paredzēto nosacījumu izpildi.

13. Tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2018.gadā 
sagatavo par faktiski saņemto un gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu 
apjomu.

14. Budžeta izpildītāji, organizējot iestādes, nodaļas vai struktūrvie-
nības budžeta izdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkumu procedūras 
ievērošanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

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

16. Noteikumos nav paredzēts sniegt galvojumus.
17. Domes priekšsēdētājs pašvaldības vārdā veic naudas līdzekļu no-

guldījumus Latvijas bankās.
18. Paskaidrojuma raksts Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 

budžetam noteikumu 6.pielikumā.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc parakstī-

šanas.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

1.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)
PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Klasifikācijas 

kods Rādītāju nosaukums EUR

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 11 254 108
1.0. Nodokļu ieņēmumi 5 049 239
1.0.0.0. Ienākuma nodokļi 4 675 581
1.1. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 675 581
1.1.0.0. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 4 675 581

1.1.1.0. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 675 581

1.1.1.1. Saņemts no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums 34 928

1.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta pārskata  gadā ieskaitītais iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis 4 640 653

1.4. Īpašuma nodokļi 373 658
4.0.0.0. Īpašuma nodokļi 373 658
4.1.0.0. Nekustamā īpašuma nodoklis 373 658

4.1.1.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 232 317
4.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 212 317
4.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi 20 000

4.1.2.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 99 241
4.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi 92 241
4.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem 7 000

4.1.3.0. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 42 100
4.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi 38 100
4.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem parādi par iepriekšējiem gadiem 4 000

2.0. Nenodokļu ieņēmumi 139 935
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 6 295

9.4.0.0. Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 4 246
9.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 2 850
9.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 1086
9.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 310
9.5.0.0. Pašvaldību nodevas 2 049

9.5.1.1. Pašvaldības nodeva par domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to 
kopiju saņemšanu 329

9.5.1.4. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 1700
9.5.1.5. Pašvaldības nodeva par dzīvnieku turēšanu 20

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 4 440
10.1.0.0. Naudas sodi 4 440

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības 4 440
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 000

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas 127 200

13.1.0.0. Ieņēmumi no ēku un būvju pārdošanas 24 000
13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas 2 200
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma un mantas realizācijas 101 000

3.0. Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1 664 052

21.3.0.0. Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi 1 663 382

21.3.5.0. Maksa par izglītības pakalpojumiem 124 450
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām 120 650
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 3 800

21.3.7.0. Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un kancelejas pakalpojumiem 530
21.3.7.9. Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 530

21.3.8.0. Ieņēmumi par nomu un īri 19 789
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu 13 854
21.3.8.2. Ieņēmumi par viesnīcu pakalpojumiem 1 150
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas 15
21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu 4 170
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri 600

21.3.9.0. Ieņēmumi par pārējiem budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem 1 518 613
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju 27 870
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 1 478 779
21.3.9.5. Ieņēmumi par projektu īstenošanu 1 821
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem 10 143

21.4.0.0. Pārējie 21.3.0.0. grupā neklasificētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta 
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 670

21.4.9.0. Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 670
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi 670

5.0. Transferti 2 680 602
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 2 345 602

18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 2 345 602
18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 888 904

18.6.3.0.
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

368 712

18.6.4.0. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1 014 750
18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 73 236

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 335 000
19.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 335 000

F22010000 Naudas līdzekļi 1 720 280
Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums28. febru‚ris, 2018

2.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

II. KOPĀ IZDEVUMI 11 443 977
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 11 297 770
01.000. Vispārējie valdības dienesti 1 184 383
03.000. Sabiedriskā kārtība un drošība 60 935
04.000. Ekonomiskā darbība 1 334 567
05.000. Vides aizsardzība 365 518
06.000. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2 721 689
07.000. Veselība 22 963
08.000. Atpūta, kultūra un reliģija 1 216 391
09.000. Izglītība 3 794 381
10.000. Sociālā aizsardzība 596 943
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 11 297 770
1.0. Uzturēšanas izdevumi 8 303 620
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 7 578 617
1000 Atlīdzība 4 812 165

1100 Atalgojums 3 872 377

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas 939 788

2000 Preces un pakalpojumi 2 766 452

2100 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba 
braucieni 42 149

2200 Pakalpojumi 1 538 719

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 1 066 603

2400 Izdevumi periodikas iegādei 3 530
2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 115 451

1.2. Procentu izdevumi 2 105
4000 Procentu izdevumi 2 105

4300 Pārējie procentu maksājumi (Valsts kasei) 2 105
1.3. Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 258 672
6000 Sociālie pabalsti 258 672

6200 Pensijas un sociālie pabalsti naudā 91 478
6300 Sociālie pabalsti natūrā 30 000

6400 Pārējie klasifikācijā neminētie maksājumi iedzīvotājiem 
natūrā  un kompensācijas 137 194

7000 Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu 
maksājumi, starptautiskā sadarbība 464 226

1.5. Uzturēšanas izdevumu transferti (7100+7200+7300+740
0+7500) 464 226

7200 Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti 464 226
2.0. Kapitālie izdevumi (5000+9000) 2 994 150
2.1. Pamatkapitāla veidošana 2 994 150
5000 Pamatkapitāla veidošana 2 994 150

5200 Pamatlīdzekļi 2 994 150
F40020000 Aizņēmumu atmaksa 15 898
 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 130 309

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

3.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPECIĀLĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

I. KOPĀ IEŅĒMUMI 228 621
1.0. Nodokļu ieņēmumi 18 000
5.0.0.0. Nodokļi par pakalpojumiem un precēm 18 000

1.9. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 
preces 18 000

5.5.0.0. Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces 18 000
5.5.3.0. Dabas resursu nodoklis 18 000

5.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides 
piesārņošanu 18 000

5.0. Transferti 188 565
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 188 565
18.6.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 188 565

18.6.2.0. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam 
mērķim 188 565

F20010000 Naudas līdzekļi un noguldījumi 22 056

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

4.pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada

25.janvāra saistošajiem noteikumiem
Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SPECIĀLĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Klasifikācijas 
kods Rādītāju nosaukums EUR

II. KOPĀ IZDEVUMI 228 621
II.1 Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 228 621
04.000. Ekonomiskā darbība 208 931
05.000. Vides aizsardzība 19 690
II.2 Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 228 621
1.0. Uzturēšanas izdevumi 228 621
1.1. Kārtējie izdevumi (1000+2000) 228 621
2000 Preces un pakalpojumi 228 621

2200 Pakalpojumi 188 920

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un 
inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000 39 701

2500 Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 0
2.0. Kapiālie izdevumi (5000+9000) 0
2.1. Pamatkapitāla veidošana 0
5000 Pamatkapitāla veidošana 0

5200 Pamatlīdzekļi 0

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

5.Pielikums
Priekuļu novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajiem noteikumiem

Nr.1/2018 (protokols Nr.1, p.1)

AIZŅĒMUMI

Nr.
p.k. Mērķis Līguma Nr. Beigu 

termiņš

PAMATSUMMAS MAKSĀJUMI 

KOPĀ
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2 Mārsnēnu pamatskolas pirmsskolas 
grupu telpu ēkas rekonstrukcija P-127/2008 20.03.2028. 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 1480 339 15139

6
Ārējo siltumtīklu, ūdens  un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
NĪN  “Gaismas”

P-126/2008 20.03.2028. 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 14416 3551 147711

 kopā 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 15896 3890 162850

Apzīmējumi Summa Ietekme (procenti)
Liepa 0 0
Mārsnēni 162850 100
Veselava 0 0
Priekuļi 0 0

kopā 162850

Ar 6.Pielikumu “PASKAIDROJUMA RAKSTS PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS 2018.GADA BUDŽETAM 
Priekuļu novada Priekuļu pagastā” Priekuļu novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada budžetu 
2018.gadam” iespējams iepazīties Priekuļu novada mājaslapā sadaļā “Saistošie noteikumi”.



10. februārī mēs, jauniešu centra “Apelsīns” darbīgie 
jaunieši devāmies uz Valmieru, uz pasākumu “Ideju nakts”, 
kuru organizēja biedrība “Divi krasti”. Pasākuma mērķis 
bija satuvināt Valmieras un pilsētas apkārtnes novadu 
jauniešus, veidot sadarbību, ģenerējot idejas un veidojot 
kopīgus pasākumus. Pasākums notika pagājušajā gadā iz-
veidotajā Valmieras Jauniešu mājā.

Tikšanās mūs mazliet biedēja, jo šādā pasākumā bijām
pirmo reizi, bet mūs sagaidīja smaidīgi cilvēki, ļoti mājī-
gas, siltas un ar mūziku piepildītas telpas. Pēc šādas sagai-
dīšanas viss uztraukums bija pagaisis.

Šis vakar kopā pulcēja apmēram 40 jauniešus no dažā-
dām Valmieras un apkārtējo pilsētu un novadu skolām. 

Kad visi bija sanākuši un pulkstenis bija sitis 19:00, 
mēs sākām ar spēli. 

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, bija nepieciešamas 
komandas. Tā kā lielākā daļa jauniešu nebija savstarpēji 
pazīstami, spēles uzdevums bija  sadalīt mūs komandās. 

Mēs riņķojām savstarpējā juceklī, līdz spēles vadītāja 
teica ”Stop!” un nosauca lietu, kura mums ar tuvāk stā-
vošajiem cilvēkiem bija jāizveido ar ķermeņa palīdzību. 
Tas bija jautrs veids, lai mūs sadalītu vienlīdzīgās koman-
dās – kopumā piecās. 

Pēc šāda komandu sadalījuma sākām pirmo aktivitāti. 
Grupai bija dots viens atkritumu maiss, pāris darba cimdu,
viens līmlentes rullītis un divas trauku mazgāšanas švam-
mītes. Mūsu uzdevums bija izveidot Jauniešu “mājas 
gariņu” un izdomāt, kā mūsu jauno draugu “stādīt priekšā” 
pārējiem. Visas grupas bija ļoti labi pastrādājušas un labi 
prezentēja savus “mājas gariņus”, un deva tiem vārdus, 
kas vēlāk darbojās arī kā katras grupas atsevišķais nosau-
kums. 

Pēc pirmā uzdevuma pabeigšanas mēs devāmies pie 
nākamajiem uzdevumiem. Pasākuma vadītāji bija sagata-
vojuši piecas dažādas stafetes, un katrai komandai bija 
jāatrod risinājums katras stafetes uzdevumiem visa vakara/
nakts garumā.

Pirmajā no mūsu stafetēm bija jāizveido papīra mājas 
makets no jau izdrukātas skices. Šajā stafetē bija jāiedo-
mājas, ka izvēlētais makets ir Jauniešu ideju māja. Galvenais 

jautājums šim uzdevumam bija izdomāt aktivitātes šai 
mājā, ja vienu nakti šī māja piederētu katrai no grupām.

Man vislabāk patika stafete, kuras uzdevums bija 
nofilmēt kreatīvu video, kurā pastāsta, kuros sociālajos 
portālos un tīklos var atrast biedrību ”Divi krasti”. Šī sta-
fete ļoti saliedēja mūsu komandu. Šī stafete ļoti saliedēja 
mūsu komandu, kā arī parādīja ieskatu daļiņu no medij 
vadīšanas  pamatiem – raidījumu veidošanā un tā scenārija 
sastādīšanā. 

Pēc stafetēm, mazliet atpūtušies, devāmies fotografēties 
piemiņai par kopīgi padarītu darbu un kopīgi piedzīvoto.

Pēc oficiālās darbošanās nakts turpinājās pie dažādām 
spēlēm, piemēram, “uzmini kas tu esi?”, spēli spēlējām 
angļu valodā, jo mūsu aktivitātēs piedalījās arī Erasmus +  
projekta brīvprātīgā darba veicēji no Vācijas, kuri dzīvo 
Valmierā. Šis bija lielisks veids kā stiprināt mūsu Angļu 
valodas zināšanas. 

Šāda ideju nakts noteikti bija lielisks veids, kā mācīties 
ģenerēt savas idejas, uzklausot citus, aktīvus jauniešus un 

viņu plānus. Ieguvām jaunas prasmes, kā piesaistīt finanšu 
līdzekļus Liepas jauniešu iniciatīvām. Iepazinām dažādas 
jauniešu organizācijas, kas darbojas Valmierā un rosinā-
jām sadarboties, piemēram, uzaicinot, ciemos uz Jauniešu 
centru “Apelsīns” “Valmieras jauniešu ideju laboratorijas” 
jauniešus, lai veidotu kopīgus projektus un darbotos gan 
brīvprātīgā darba, gan labdarības pasākumos. 

Es domāju – mājās visi devās smaidīgi un ar pozitīvu 
enerģiju uzlādēti. Es noteikti visu atlikušo dienu pavadīju 
ar smaidu, jo biju ieguvusi daudz pozitīvu emociju, draugus 
un labi un vērtīgi  pavadījusi laiku.

Ar nepacietību gaidu nākamo “Ideju nakti”. Vēlreiz 
paldies biedrībai “Divi krasti” par brīnišķīgo pasākumu!

Paula Beatrise Pupure
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Veiksmīgi aizritējusi Ēnu diena 
Priekuļu novada jauniešu centros

14. un 15. februārī Priekuļu novada jauniešu centros 
Priekuļos, Liepā un Mārsnēnos “Ēnu dienas” ietvaros 
viesojās vairākas “ēnas”, kuras bija izvēlējušās izzināt un 
sekot jaunatnes lietu speciālistu darba ikdienas gaitām. 

Mārsnēnu jauniešu centrā ēnu diena tika aizvadīta 15. 
februārī. Mārsnēnu Jauniešu centra vadītāju Selgu Skrastiņu 
ēnoja – Kamēlija Martinkeviča, Sanija Ševerdaka, Kristiana
Ševerdaka, Paula Petra Petroviča un Ieva Šmite. Ēnas 
izveidoja radošu sajūtu kasti, ko pēc tam varēs izmantot 
jauniešu centra apmeklētāji – relaksējoties. Vēl meitenes 
plānoja “Vasaras skolas” aktivitātes. Jaunieši uzzināja, kā 
strādā jaunatnes lietu speciālists, kāda izglītība ir nepie-
ciešama un kādi izaicinājumi sagaida jaunatnes lietu spe-
ciālistu.

Liepas Jauniešu centrā “Apelsīns” ēnu diena norisinājās 
mierīgās noskaņās. Jaunatnes lietu speciālisti un Jauniešu 
centra “Apelsīns” vadītāju Maiju Ozoliņu, bija ieradušās 
ēnot – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12. klases skolniece 
Kristiāna Eltermane un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 8. 
klases skolniece Nikola Ance Salmiņa. Meitenes intervēja 
centra vadītāju par jaunatnes lietu speciālista profesiju 
un Jauniešu centra “Apelsīns” ikdienas darbību. Centra 
vadītāja savukārt bija izdomājusi meitenēm uzdevumu 
sagatavot idejas radošām nodarbēm skolas brīvlaikā martā, 
kā arī padomāt par aktivitātēm gaidāmajiem novada 
svētkiem, kas šogad norisināsies Liepā. Šie uzdevumi 
abām meitenēm bija svarīgi ne tikai tāpēc, ka abas ir Liepas 
iedzīvotājas, bet arī tāpēc, ka abas ir aktīvas Liepas jauniešu 
centra “Apelsīns” dalībnieces. “Ēnu dienai” noslēdzoties, 
kopīgi tika veidotas radošās nodarbības Valentīndienas no-
skaņās, kur kopīgi ar citiem Jauniešu centra “Apelsīns” ap-
meklētājiem meitenes izgatavoja sirsnīgas puķītes saviem 
mīļajiem.

Priekuļu jauniešu centra “Reste” vadītājas un jaunatnes 
lietu speciālistes Annas Rakules darba ikdienas gaitām 
sekoja 3 ēnas – Priekuļu vidusskolas 12. klases skolnieks 
Romans Vasiļjevs, 8. klases skolniece Sanija Veļķere un 

5. klases skolnieks Kārlis Eglītis. Jaunieši kopīgi gatavojās 
uzņemt ciemos Priekuļu tehnikuma 1. kursa audzēkņus, 
kuri bija nolēmuši iepazīties ar Priekuļu jauniešu centra 
“Rest[e]” darbību. Kārlis Eglītis dalās savos iespaidos 
par “Ēnu dienu” jauniešu centrā: “Man šajā “Ēnu dienā” 
patika, ka mēs daudz ko darījām. Domājām, kā uzņemt 
Priekuļu tehnikuma 1. kursa audzēkņus. Atmosfēra bija ļoti 
jauka un radoša. Šis bija pirmais gads, kad piedalījos “Ēnu 
dienā”. Nākamgad arī ēnošu jaunatnes lietu speciālisti 
Annu Rakuli, viņa dara ļoti labu darbu ar jauniešiem un 
strādā Priekuļu jauniešu centrā, kas ir ļoti laba atpūtas 
vieta jauniešiem Priekuļos. Es plānoju iesaistīties arī 
Priekuļu jauniešu padomē, kas organizē daudz un dažādus 
pasākumus jauniešiem Priekuļos.” Sanija Veļķere saka: 
“Es izvēlējos ēnot Annu Rakuli, jo, manuprāt, viņa strādā 
ļoti interesantā darba vietā un Anna pati ir ļoti draudzīga 
un radoša persona. Šogad “ēnoju” pirmo reizi, “ēnošu” arī 
nākamgad.”

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciālistes: 
Anna Rakule, Selga Skrastiņa un Maija Ozoliņa

Ar Priekuļu Jauniešu centru “REST[e]” iepazīstas 
Priekuļu tehnikuma pirmā kursa audzēkņi.

 Foto: Sanija Veļķere

Sniega diena 
Mārsnēnos

Mārsnēnu JC Trampalīns jaunieši šogad nolēma sarīkot 
citādu Sniega dienu – iepriecināt ar dažādām spēlēm un 
atrakcijām Mārsnēnu bērnudārza audzēkņus. 9.februāra 
rītā pie mazajiem bērniem ciemos bija ieradies Minjons, 
kurš kopā ar mazajiem ķipariem gāja rotaļās, pūta burbuļus, 
līda pa Peles alu un veica dažādas stafetes. Mazie bērni tika 
iepriecināti ar sejas un rociņu apgleznojumu un kopīgo 
fotografēšanos. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja izbaudīt 
pasākuma organizēšanu un vadīšanu, kā arī saņemt pa-
tiesu bērnu prieku. Paldies Trampalīna jauniešiem Lindai 
Kalniņai un Elīnai Zandersonei par veikto darbu Sniega 
dienas organizēšanā un vadīšanā!

Teksts un foto: Selga Skrastiņa,
Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja

Rotaļas un stafetes kopā ar Minjonu Sniega dienā 
Mārsnenos

“Ideju nakts” dalībnieki no  Valmieras pilsētas, 
apkārtējiem novadiem un Vācijas.

Foto no JC “Apelsīns” arhīva

Liepas jauniešu centrs “Apelsīns” 
Valmieras jauniešu sadraudzības pasākumā “Ideju nakts”

Jauno un topošo 
māmiņu tikšanās ar 

psiholoģi Innu Rezgali
7. februāra pusdienlaikā Priekuļu novada jaunās 

un topošās māmiņas Priekuļu bērnu dienas centrā 
“Zīļuks” tikās ar psiholoģi Innu Rezgali.

Tika pārrunāta tēma, kas katrai mammai un arī
topošai māmiņai ir aktuāla – kā pareizi veidot attie-
cības ar bērnu. Māmiņas ar psiholoģi pārsprieda arī 
sociālo spiedienu, ko mammas izjūt, kā arī runāja par 
dažādām bērnu uzvedības problēmām un to cēloņiem. 
Saruna  noritēja patīkamā atmosfērā. Priekuļu novada 
jaunās un topošās māmiņas vēlas teikt lielu paldies 
Innai Rezgalei par veltīto laiku!

Arī turpmāk plānots tikties ar dažādiem speciā-
listiem. Pulciņam laipni aicinātas piebiedroties arī 
citas novada jaunās un topošās māmiņas! Sīkāka 
informācija, zvanot pa tālruņa nr. 26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas 
federācijas sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm. Tas 
vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Festivāla 
mērķis ir dot iespēju bērniem un viņu vecākiem iepazīt 
un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā, izbaudīt 
prieku un radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas 
aktivitātēm.

19. janvārī arī Liepas pamatskolas skolēni gan mācību 
stundās, gan Sniega dienai veltītajā pasākumā izbaudīja 
prieku, ko sniedz ziema.

“Vizuālās mākslas stundā mēs ar skolotāju Santu 
Krūmiņu devāmies ārā. Ejot maziem solīšiem viens aiz 
otra, izveidojām lielu rāmi. Katrs lielajā rāmī ar soļiem 
iezīmējām taureņus, puķes, mākoņus, sauli, pat vairākas 
mājas. Sporta stundā skolotājas Rudītes Zaķes vadībā mēs 
devāmies uz kalnu. Mēs, visa klase, apsēdāmies uz plēves  
un slīdējām lejā no kalna. Visiem bija jautri,” atceras Elīna 
Klinklāva no 9. a klases.

5.a klases bērni ar saviem vecākiem un skolotāju Irisu 
Žiganovu Liepas Lielajā Ellītē iejutās kinorežisora lomā.  
Viņi veidoja un filmēja sižetus par tēmu “Sniega diena 
Ellītē”.

6.a klases skolēni skolotājas Lindas Maļčjonokas vadībā 
matemātikas stundā veidoja diagrammas sniegā.

4.a klase ar skolotāju Inesi Lāci veidoja fotogaleriju: 
portrets, dabas ainava, jautrs notikums sniegā.

3.a klase un skolotāja Santa Augškāpa meklēja dzīv-
nieku atstātās pēdas sniegā, bet 1.a klase un skolotāja Ruta
Stodoļņika meklēja un fotografēja ziemas atnākšanas ap-
liecinājumus.

Pirmklasnieki jutās laimīgi, ka varēja pavizināties has-
kiju meitenes Rendas vilktajā pajūgā un varēja izbaudīt 
draudzīgo un jautro slidināšanos no kalna.

Vislielāko sajūsmu bērniem sagādāja mīļie suņuki no  
biedrības Dodkepu.lv, kas ar haskijiem un suņu kamaniņu 
sportu nodarbojas jau trešo gadu, šobrīd komandā ir 6 
haskiji.

Liepas pamatskolas bērniem bija iespēja paplašināt 
savas zināšanas par haskiju vēsturi, to izcelsmi un raksturu,
kā arī iepazīties ar kinologa profesiju. Jebkura vecuma 
bērni varēja suņus samīļot, sabužināt un uzņemt jaukas  
fotogrāfijas. Bērni arī vizinājās ragavās, ko vilka haskijs 

Renda. Liela interese bija par kanikrosa sporta veidu, kur 
cilvēks skrien sasaistē ar suni, izmantojot speciālu ekipē-
jumu. Suņi  lika bērniem aizmirst ikdienas steidzīgo dzīvi, 
ļauties mirklim un pozitīvajām emocijām, ko deva sešas 
pūkainās haskiju meitenes.

“Dodkepu.lv komanda gaida arī citus haskiju mīļo-
tājus, tāpēc sazinieties ar mums facebook lapā vai pa tālruni
25951531!” aicina jauko suņuku saimnieki – mūsu skolas 
skolotājs Nikolajs Kravcovs un viņa dzīvesbiedre Ilze 
Kravcova.

Sniega dienā bija padomāts arī par iespēju sasildīties 
pie ugunskura, cepot desiņasun malkojot tēju, dalīties 
iespaidos.

“Šogad sniega diena bija īpaša, ne tikai ar īstas ziemas 
iestāšanos, bet arī tāpēc, ka mūsu sniega dienu apciemoja 
6 haskiji. Protams, bija arī citas aktivitātes un ugunskurs 
ar siltu tēju, taču, manuprāt, visa uzmanība bija dāvāta 
haskijiem. Pastaiga ar kucēniem, braukšana ragaviņās, 
kamēr tevi velk suns, un daudz jaunas informācijas par 
haskijiem radīja neaizmirstamas emocijas. Sniega dienu 
Liepas pamatskolā bērni atcerēsies vēl ļoti ilgi, jo tādas 
emocijas nav iespējams tik ātri aizmirst. Arī fotogrāfijas, 
kas tapa ar suņiem, atgādinās par šo dienu,” – tā par Sniega 
dienu raksta Beāte Buličeva (8. a kl.)

Sagatavoja Ruta Stodoļnika
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Ar sniegu un salu šogad 
ziema neskopojas. Bērni var 
gan velt sniegavīrus, gan 
pikoties, gan pagrauzt kādu 
lāsteku, gan arī ar ragavām 
un slēpēm tālu braukt. Vai jau 
svinam atvadas no ziemas,
par to vēl agri runāt. Ziema
neatkāpjas, tikai dienas kļu-
vušas gaišākas un garākas. 
Mēs tomēr ejam uz pavasari, 
kaut tikai domās. 

Tāpēc Liepas PII “Saulīte” 
audzēkņi un darbinieki 6. 
februārī  pulcējās  vienā no 
bērnu laukumiem, lai tā kār-
tīgi nosvinētu Meteņus. Ska-
ļas dziesmas pieskandināja 
visu “Saulītes” apkārtni, kad 
ap ugunskuru, šķindot zvār-
guļiem, tarkšķot robdēļiem, ņirbot ķekatu maskotiem 
bērniem, veidojās patiesi aizraujoša svētku sajūta. Paš-
apziņas veicināšanai Meteņos esot bijis jālielās. Vai mēs 
protam lielīties? “Manam tēvam gari lini! Manam tēvam 
– vēl garāki. Zelta poga galiņā!” Jau divas nedēļas grupās 
tika runāts par ziemas pavadīšanu – Meteņiem, mūzikas 
stundās dziedāts, dancots un izspēlētas lomu spēles. Tagad  
atliek tikai ļauties svētku priekam. Talkā nāca arī medmāsa 
Lienīte un sporta skolotāja Natālija. Viena bija sarūpējusi 
sausas malkas ugunskuru un garšīgas desas, bet otra – 
dažādus uzdevumus. Sniega piramīdas bija jāizveido, 
un pēc tam ar speciāli sagatavotām ūdenskrāsu pudelēm 
visu vajadzēja izkrāsot. Meteņi nav iedomājami arī bez 
konfekšu lietus, bez pogu krusas un arī bez īstena atkušņa 
šļakatām pēc tam, kad nodziedāti maģiskie buramvārdi: 
“Ā-in-din-din-din-dallallā!”

“Ē – Metenīti!”

Meteņdienā Liepas PII “Saulīte” bērnus sagaidīja Salmu Metenītis.
Foto: No Liepas PII arhīva

Foto: no Veselavas PII arhīva.
Kad olimpiskā lāpa idegta un karogs pacelts, 

mazie sportisti var sākt sacensības

Foto: no Liepas pamatskolas arhīva
Kopā ar haskiju aizmirst ikdienas steigu, 
ļauties mirklim un pozitīvajām emocijām

Arī sniegs vieno

Šogad ziema mums ir uzdāvinājusi sniegu, ko labprāt 
izmantojam organizējot Veselavas bērnudārza bērniem 
ziemas olimpiskās spēles visas nedēļas garumā, lai bērni 
apgūtu pirmās iemaņas sportošanā ziemā. Ar šīm aktivi-
tātēm ieinteresējam visus sekot līdzi divdesmit trešajām 
olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā. 
Kas zina, varbūt pēc gadiem kāds no mūsu bērniem kļūs 
par talantīgu sportistu – slidotāju, slēpotāju, biatlonistu vai 
bobslejistu. 

Pirmdienas rītu iesākām ar rīta rosmi svaigā gaisā pa 
kupenām kalnā un lejā. Šajā rītā aizdedzām olimpiskās lāpas 
un svinīgi uzvilkām karogu. Tad, svaigu gaisu saelpojušies, 
bērni daudz aktīvāk varēja sekot līdzi rotaļnodarbībās. 
Iekārtojām arī sporta inventāra izstādi, kurā bērni varēja 
uzlaikot slidas, slēpes, ķiveres, cimdus, apskatīt hokejista 
tērpu, medaļas un kausus. 

Otrdiena – galvenā sportošanas diena. Jau no rīta aici-
nājām bērnus noskatīties video par Phjončhanas olimpis-
kajām spēlēm. Sporta skolotāja sniedza ieskatu par tām. 
Katra grupa prezentēja kādu no ziemas sporta veidiem: 
biatlonu, bobsleju, daiļslidošanu, distanču slēpošanu, kalnu 
slēpošanu, kamaniņu sportu, skeletonu, slidošanu, šort-
treku, hokeju. 

Laiks doties ārā un pašiem kļūt par ziemas olimpisko
spēļu sportistiem. Mūsu bērnudārza apkārtne ir ļoti pie-
mērota sportošanai ziemā. Sporta skolotāja jau ir sagata-
vojusi sacensību vietas, un mazie sportisti sacentīsies 
piecos sporta veidos. Bērni ir ļoti aktīvi. Ar lielu prieku 
viņi sporto, izmēģina inventāru. Un sanāk arī. 

Biatlona trasē mazie sportisti slēpo ar mazām slēpītēm, 
kas izveidotas no plastmasas pudelēm, met bumbiņas 
mērķos. Kurš netrāpa, veic soda apli. 

Kamaniņu kalnā iet visjautrāk. Bērni brauc ar “ābolīti” 
pa nogāzi starp konusiem. Trase ir gara un ātra. Hokeja 
elementu apgūšana arī visiem sagādā prieku. Šeit ar nūju 
jāvada ripa starp konusiem vārtos. Vārtos trāpa visi. Pirmās 
iemaņas kērlingā, slidinot plastmasas trauku pa zemi ar 
mērķi nogāzt ķegļus, bērni apgūst ar lielu aizrautību, un 
viņiem veicas labi. Bērniem ir iespēja bobsleja trasē no-
braukt ar bobu – viens bērns sēž bobsleja kamanās (kastē), 
otrs to iestumj pa nogāzi. Pēc sportošanas ārā visi laimīgi 
dodas iekšā žāvēt drēbes un apspriest rezultātus. 

Gatavojoties šai sportošanas nedēļai, aicinājām bērnu 
vecākus iesūtīt video par sportošanu kopā ar bērniem ziemā. 
Tagad laiks paskatīties, kā mūsu bērni sporto brīvdienās 
kopā ar ģimeni. Skatoties mazie atpazīst gan sevi, gan 
draugus. Esam priecīgi, ka bērni kopā ar vecākiem brīv-
dienās gan slido, gan slēpo, gan brauc ar ragaviņām, vingro 
un arī makšķerē uz ledus. 

Tā nedēļa paiet dažādās jautrās aktivitātēs un piekt-
diena klāt. Uz noslēguma vingrošanu ārā, svaigā gaisā, 
esam uzaicinājuši sportistu Lauri, lai viņš bērniem parādītu 
savu vingrojumu kompleksu ikdienai. Visi ar lielu prieku 
izvingrojāmies ārā, vēl sagaidījām garšīgās balvas un me-
daļas par sportošanu. 

Turpināsim sekot līdzi, kā mūsu Latvijas sportistiem 
veicas olimpiādē un gaidīt medaļas. Ceram, ka arī kāds 
no mūsu bērnudārzniekiem nākotnē kļūs par sportistu. 
Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem un bērnu vecā-
kiem par ziemas āra aktivitāšu nedēļu, ko sagādājām mūsu 
bērniem!

Veselavas PII vadītāja Iveta Liepiņa

“Nāc sportot ziemā!” – 
Ziemas olimpiāde 

Veselavas bērnudārzā!

Cits caur citu  bērni stāstīja Meteņdienas ticējumus un 
arī tūlīt mēģināja tos izpildīt. Tā – gailis jāmetot pār sētu, 
lai vasarā nekašā puķu dobes; – Meteņos nedrīkstot matus 
ķemmēt, lai aitām neaug sprogaina vilna; – ar ragaviņām 
jālaižas tālu no kalna, tad jāapēd gabaliņš gaļas, lai augtu 
lieli un stipri.

Liepas PII “Saulīte” mācās arī bērni no mazākumtau-
tību ģimenēm, kurās runā citā valodā. Tāpēc pievērsām 
uzmanību pavasara sagaidīšanas svētkiem citās zemēs. 
Jau vairākus gadus liepēniešiem iepatikusies Masļeņicas 
tradīcija, kas aizgūta no citām valstīm un pašreiz ir iecienīta 
gan Lietuvā, gan Krievijā, gan Igaunijā, Somijā, – Salmu 
lelles izveidošana, lai svētku nobeigumā to sadedzinātu 
ugunskurā. Lai sadeg visas pērnā gada nebūšanas, lai ap 
Meteņiem dzīvi sākam atkal no jauna – kā baltu lapu sniegā 
ar vislabākajiem nodomiem. Lai mums visiem izdodas!

Liepas PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Indra Kumsāre 



10. februārī mēs, jauniešu centra “Apelsīns” darbīgie 
jaunieši devāmies uz Valmieru, uz pasākumu “Ideju nakts”, 
kuru organizēja biedrība “Divi krasti”. Pasākuma mērķis 
bija satuvināt Valmieras un pilsētas apkārtnes novadu 
jauniešus, veidot sadarbību, ģenerējot idejas un veidojot 
kopīgus pasākumus. Pasākums notika pagājušajā gadā iz-
veidotajā Valmieras Jauniešu mājā.

Tikšanās mūs mazliet biedēja, jo šādā pasākumā bijām
pirmo reizi, bet mūs sagaidīja smaidīgi cilvēki, ļoti mājī-
gas, siltas un ar mūziku piepildītas telpas. Pēc šādas sagai-
dīšanas viss uztraukums bija pagaisis.

Šis vakar kopā pulcēja apmēram 40 jauniešus no dažā-
dām Valmieras un apkārtējo pilsētu un novadu skolām. 

Kad visi bija sanākuši un pulkstenis bija sitis 19:00, 
mēs sākām ar spēli. 

Lai veiktu turpmākos uzdevumus, bija nepieciešamas 
komandas. Tā kā lielākā daļa jauniešu nebija savstarpēji 
pazīstami, spēles uzdevums bija  sadalīt mūs komandās. 

Mēs riņķojām savstarpējā juceklī, līdz spēles vadītāja 
teica ”Stop!” un nosauca lietu, kura mums ar tuvāk stā-
vošajiem cilvēkiem bija jāizveido ar ķermeņa palīdzību. 
Tas bija jautrs veids, lai mūs sadalītu vienlīdzīgās koman-
dās – kopumā piecās. 

Pēc šāda komandu sadalījuma sākām pirmo aktivitāti. 
Grupai bija dots viens atkritumu maiss, pāris darba cimdu,
viens līmlentes rullītis un divas trauku mazgāšanas švam-
mītes. Mūsu uzdevums bija izveidot Jauniešu “mājas 
gariņu” un izdomāt, kā mūsu jauno draugu “stādīt priekšā” 
pārējiem. Visas grupas bija ļoti labi pastrādājušas un labi 
prezentēja savus “mājas gariņus”, un deva tiem vārdus, 
kas vēlāk darbojās arī kā katras grupas atsevišķais nosau-
kums. 

Pēc pirmā uzdevuma pabeigšanas mēs devāmies pie 
nākamajiem uzdevumiem. Pasākuma vadītāji bija sagata-
vojuši piecas dažādas stafetes, un katrai komandai bija 
jāatrod risinājums katras stafetes uzdevumiem visa vakara/
nakts garumā.

Pirmajā no mūsu stafetēm bija jāizveido papīra mājas 
makets no jau izdrukātas skices. Šajā stafetē bija jāiedo-
mājas, ka izvēlētais makets ir Jauniešu ideju māja. Galvenais 

jautājums šim uzdevumam bija izdomāt aktivitātes šai 
mājā, ja vienu nakti šī māja piederētu katrai no grupām.

Man vislabāk patika stafete, kuras uzdevums bija 
nofilmēt kreatīvu video, kurā pastāsta, kuros sociālajos 
portālos un tīklos var atrast biedrību ”Divi krasti”. Šī sta-
fete ļoti saliedēja mūsu komandu. Šī stafete ļoti saliedēja 
mūsu komandu, kā arī parādīja ieskatu daļiņu no medij 
vadīšanas  pamatiem – raidījumu veidošanā un tā scenārija 
sastādīšanā. 

Pēc stafetēm, mazliet atpūtušies, devāmies fotografēties 
piemiņai par kopīgi padarītu darbu un kopīgi piedzīvoto.

Pēc oficiālās darbošanās nakts turpinājās pie dažādām 
spēlēm, piemēram, “uzmini kas tu esi?”, spēli spēlējām 
angļu valodā, jo mūsu aktivitātēs piedalījās arī Erasmus +  
projekta brīvprātīgā darba veicēji no Vācijas, kuri dzīvo 
Valmierā. Šis bija lielisks veids kā stiprināt mūsu Angļu 
valodas zināšanas. 

Šāda ideju nakts noteikti bija lielisks veids, kā mācīties 
ģenerēt savas idejas, uzklausot citus, aktīvus jauniešus un 

viņu plānus. Ieguvām jaunas prasmes, kā piesaistīt finanšu 
līdzekļus Liepas jauniešu iniciatīvām. Iepazinām dažādas 
jauniešu organizācijas, kas darbojas Valmierā un rosinā-
jām sadarboties, piemēram, uzaicinot, ciemos uz Jauniešu 
centru “Apelsīns” “Valmieras jauniešu ideju laboratorijas” 
jauniešus, lai veidotu kopīgus projektus un darbotos gan 
brīvprātīgā darba, gan labdarības pasākumos. 

Es domāju – mājās visi devās smaidīgi un ar pozitīvu 
enerģiju uzlādēti. Es noteikti visu atlikušo dienu pavadīju 
ar smaidu, jo biju ieguvusi daudz pozitīvu emociju, draugus 
un labi un vērtīgi  pavadījusi laiku.

Ar nepacietību gaidu nākamo “Ideju nakti”. Vēlreiz 
paldies biedrībai “Divi krasti” par brīnišķīgo pasākumu!

Paula Beatrise Pupure
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Veiksmīgi aizritējusi Ēnu diena 
Priekuļu novada jauniešu centros

14. un 15. februārī Priekuļu novada jauniešu centros 
Priekuļos, Liepā un Mārsnēnos “Ēnu dienas” ietvaros 
viesojās vairākas “ēnas”, kuras bija izvēlējušās izzināt un 
sekot jaunatnes lietu speciālistu darba ikdienas gaitām. 

Mārsnēnu jauniešu centrā ēnu diena tika aizvadīta 15. 
februārī. Mārsnēnu Jauniešu centra vadītāju Selgu Skrastiņu 
ēnoja – Kamēlija Martinkeviča, Sanija Ševerdaka, Kristiana
Ševerdaka, Paula Petra Petroviča un Ieva Šmite. Ēnas 
izveidoja radošu sajūtu kasti, ko pēc tam varēs izmantot 
jauniešu centra apmeklētāji – relaksējoties. Vēl meitenes 
plānoja “Vasaras skolas” aktivitātes. Jaunieši uzzināja, kā 
strādā jaunatnes lietu speciālists, kāda izglītība ir nepie-
ciešama un kādi izaicinājumi sagaida jaunatnes lietu spe-
ciālistu.

Liepas Jauniešu centrā “Apelsīns” ēnu diena norisinājās 
mierīgās noskaņās. Jaunatnes lietu speciālisti un Jauniešu 
centra “Apelsīns” vadītāju Maiju Ozoliņu, bija ieradušās 
ēnot – Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 12. klases skolniece 
Kristiāna Eltermane un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas 8. 
klases skolniece Nikola Ance Salmiņa. Meitenes intervēja 
centra vadītāju par jaunatnes lietu speciālista profesiju 
un Jauniešu centra “Apelsīns” ikdienas darbību. Centra 
vadītāja savukārt bija izdomājusi meitenēm uzdevumu 
sagatavot idejas radošām nodarbēm skolas brīvlaikā martā, 
kā arī padomāt par aktivitātēm gaidāmajiem novada 
svētkiem, kas šogad norisināsies Liepā. Šie uzdevumi 
abām meitenēm bija svarīgi ne tikai tāpēc, ka abas ir Liepas 
iedzīvotājas, bet arī tāpēc, ka abas ir aktīvas Liepas jauniešu 
centra “Apelsīns” dalībnieces. “Ēnu dienai” noslēdzoties, 
kopīgi tika veidotas radošās nodarbības Valentīndienas no-
skaņās, kur kopīgi ar citiem Jauniešu centra “Apelsīns” ap-
meklētājiem meitenes izgatavoja sirsnīgas puķītes saviem 
mīļajiem.

Priekuļu jauniešu centra “Reste” vadītājas un jaunatnes 
lietu speciālistes Annas Rakules darba ikdienas gaitām 
sekoja 3 ēnas – Priekuļu vidusskolas 12. klases skolnieks 
Romans Vasiļjevs, 8. klases skolniece Sanija Veļķere un 

5. klases skolnieks Kārlis Eglītis. Jaunieši kopīgi gatavojās 
uzņemt ciemos Priekuļu tehnikuma 1. kursa audzēkņus, 
kuri bija nolēmuši iepazīties ar Priekuļu jauniešu centra 
“Rest[e]” darbību. Kārlis Eglītis dalās savos iespaidos 
par “Ēnu dienu” jauniešu centrā: “Man šajā “Ēnu dienā” 
patika, ka mēs daudz ko darījām. Domājām, kā uzņemt 
Priekuļu tehnikuma 1. kursa audzēkņus. Atmosfēra bija ļoti 
jauka un radoša. Šis bija pirmais gads, kad piedalījos “Ēnu 
dienā”. Nākamgad arī ēnošu jaunatnes lietu speciālisti 
Annu Rakuli, viņa dara ļoti labu darbu ar jauniešiem un 
strādā Priekuļu jauniešu centrā, kas ir ļoti laba atpūtas 
vieta jauniešiem Priekuļos. Es plānoju iesaistīties arī 
Priekuļu jauniešu padomē, kas organizē daudz un dažādus 
pasākumus jauniešiem Priekuļos.” Sanija Veļķere saka: 
“Es izvēlējos ēnot Annu Rakuli, jo, manuprāt, viņa strādā 
ļoti interesantā darba vietā un Anna pati ir ļoti draudzīga 
un radoša persona. Šogad “ēnoju” pirmo reizi, “ēnošu” arī 
nākamgad.”

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciālistes: 
Anna Rakule, Selga Skrastiņa un Maija Ozoliņa

Ar Priekuļu Jauniešu centru “REST[e]” iepazīstas 
Priekuļu tehnikuma pirmā kursa audzēkņi.

 Foto: Sanija Veļķere

Sniega diena 
Mārsnēnos

Mārsnēnu JC Trampalīns jaunieši šogad nolēma sarīkot 
citādu Sniega dienu – iepriecināt ar dažādām spēlēm un 
atrakcijām Mārsnēnu bērnudārza audzēkņus. 9.februāra 
rītā pie mazajiem bērniem ciemos bija ieradies Minjons, 
kurš kopā ar mazajiem ķipariem gāja rotaļās, pūta burbuļus, 
līda pa Peles alu un veica dažādas stafetes. Mazie bērni tika 
iepriecināti ar sejas un rociņu apgleznojumu un kopīgo 
fotografēšanos. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja izbaudīt 
pasākuma organizēšanu un vadīšanu, kā arī saņemt pa-
tiesu bērnu prieku. Paldies Trampalīna jauniešiem Lindai 
Kalniņai un Elīnai Zandersonei par veikto darbu Sniega 
dienas organizēšanā un vadīšanā!

Teksts un foto: Selga Skrastiņa,
Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja

Rotaļas un stafetes kopā ar Minjonu Sniega dienā 
Mārsnenos

“Ideju nakts” dalībnieki no  Valmieras pilsētas, 
apkārtējiem novadiem un Vācijas.

Foto no JC “Apelsīns” arhīva

Liepas jauniešu centrs “Apelsīns” 
Valmieras jauniešu sadraudzības pasākumā “Ideju nakts”

Jauno un topošo 
māmiņu tikšanās ar 

psiholoģi Innu Rezgali
7. februāra pusdienlaikā Priekuļu novada jaunās 

un topošās māmiņas Priekuļu bērnu dienas centrā 
“Zīļuks” tikās ar psiholoģi Innu Rezgali.

Tika pārrunāta tēma, kas katrai mammai un arī
topošai māmiņai ir aktuāla – kā pareizi veidot attie-
cības ar bērnu. Māmiņas ar psiholoģi pārsprieda arī 
sociālo spiedienu, ko mammas izjūt, kā arī runāja par 
dažādām bērnu uzvedības problēmām un to cēloņiem. 
Saruna  noritēja patīkamā atmosfērā. Priekuļu novada 
jaunās un topošās māmiņas vēlas teikt lielu paldies 
Innai Rezgalei par veltīto laiku!

Arī turpmāk plānots tikties ar dažādiem speciā-
listiem. Pulciņam laipni aicinātas piebiedroties arī 
citas novada jaunās un topošās māmiņas! Sīkāka 
informācija, zvanot pa tālruņa nr. 26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Pasaules Sniega diena ir Starptautiskās Slēpošanas 
federācijas sniega festivāls bērniem un viņu ģimenēm. Tas 
vienlaicīgi notiek dažādās vietās visā pasaulē. Festivāla 
mērķis ir dot iespēju bērniem un viņu vecākiem iepazīt 
un arī izmēģināt visdažādākās aktivitātes sniegā, izbaudīt 
prieku un radīt iedvesmu turpināt nodarboties ar ziemas 
aktivitātēm.

19. janvārī arī Liepas pamatskolas skolēni gan mācību 
stundās, gan Sniega dienai veltītajā pasākumā izbaudīja 
prieku, ko sniedz ziema.

“Vizuālās mākslas stundā mēs ar skolotāju Santu 
Krūmiņu devāmies ārā. Ejot maziem solīšiem viens aiz 
otra, izveidojām lielu rāmi. Katrs lielajā rāmī ar soļiem 
iezīmējām taureņus, puķes, mākoņus, sauli, pat vairākas 
mājas. Sporta stundā skolotājas Rudītes Zaķes vadībā mēs 
devāmies uz kalnu. Mēs, visa klase, apsēdāmies uz plēves  
un slīdējām lejā no kalna. Visiem bija jautri,” atceras Elīna 
Klinklāva no 9. a klases.

5.a klases bērni ar saviem vecākiem un skolotāju Irisu 
Žiganovu Liepas Lielajā Ellītē iejutās kinorežisora lomā.  
Viņi veidoja un filmēja sižetus par tēmu “Sniega diena 
Ellītē”.

6.a klases skolēni skolotājas Lindas Maļčjonokas vadībā 
matemātikas stundā veidoja diagrammas sniegā.

4.a klase ar skolotāju Inesi Lāci veidoja fotogaleriju: 
portrets, dabas ainava, jautrs notikums sniegā.

3.a klase un skolotāja Santa Augškāpa meklēja dzīv-
nieku atstātās pēdas sniegā, bet 1.a klase un skolotāja Ruta
Stodoļņika meklēja un fotografēja ziemas atnākšanas ap-
liecinājumus.

Pirmklasnieki jutās laimīgi, ka varēja pavizināties has-
kiju meitenes Rendas vilktajā pajūgā un varēja izbaudīt 
draudzīgo un jautro slidināšanos no kalna.

Vislielāko sajūsmu bērniem sagādāja mīļie suņuki no  
biedrības Dodkepu.lv, kas ar haskijiem un suņu kamaniņu 
sportu nodarbojas jau trešo gadu, šobrīd komandā ir 6 
haskiji.

Liepas pamatskolas bērniem bija iespēja paplašināt 
savas zināšanas par haskiju vēsturi, to izcelsmi un raksturu,
kā arī iepazīties ar kinologa profesiju. Jebkura vecuma 
bērni varēja suņus samīļot, sabužināt un uzņemt jaukas  
fotogrāfijas. Bērni arī vizinājās ragavās, ko vilka haskijs 

Renda. Liela interese bija par kanikrosa sporta veidu, kur 
cilvēks skrien sasaistē ar suni, izmantojot speciālu ekipē-
jumu. Suņi  lika bērniem aizmirst ikdienas steidzīgo dzīvi, 
ļauties mirklim un pozitīvajām emocijām, ko deva sešas 
pūkainās haskiju meitenes.

“Dodkepu.lv komanda gaida arī citus haskiju mīļo-
tājus, tāpēc sazinieties ar mums facebook lapā vai pa tālruni
25951531!” aicina jauko suņuku saimnieki – mūsu skolas 
skolotājs Nikolajs Kravcovs un viņa dzīvesbiedre Ilze 
Kravcova.

Sniega dienā bija padomāts arī par iespēju sasildīties 
pie ugunskura, cepot desiņasun malkojot tēju, dalīties 
iespaidos.

“Šogad sniega diena bija īpaša, ne tikai ar īstas ziemas 
iestāšanos, bet arī tāpēc, ka mūsu sniega dienu apciemoja 
6 haskiji. Protams, bija arī citas aktivitātes un ugunskurs 
ar siltu tēju, taču, manuprāt, visa uzmanība bija dāvāta 
haskijiem. Pastaiga ar kucēniem, braukšana ragaviņās, 
kamēr tevi velk suns, un daudz jaunas informācijas par 
haskijiem radīja neaizmirstamas emocijas. Sniega dienu 
Liepas pamatskolā bērni atcerēsies vēl ļoti ilgi, jo tādas 
emocijas nav iespējams tik ātri aizmirst. Arī fotogrāfijas, 
kas tapa ar suņiem, atgādinās par šo dienu,” – tā par Sniega 
dienu raksta Beāte Buličeva (8. a kl.)

Sagatavoja Ruta Stodoļnika
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Ar sniegu un salu šogad 
ziema neskopojas. Bērni var 
gan velt sniegavīrus, gan 
pikoties, gan pagrauzt kādu 
lāsteku, gan arī ar ragavām 
un slēpēm tālu braukt. Vai jau 
svinam atvadas no ziemas,
par to vēl agri runāt. Ziema
neatkāpjas, tikai dienas kļu-
vušas gaišākas un garākas. 
Mēs tomēr ejam uz pavasari, 
kaut tikai domās. 

Tāpēc Liepas PII “Saulīte” 
audzēkņi un darbinieki 6. 
februārī  pulcējās  vienā no 
bērnu laukumiem, lai tā kār-
tīgi nosvinētu Meteņus. Ska-
ļas dziesmas pieskandināja 
visu “Saulītes” apkārtni, kad 
ap ugunskuru, šķindot zvār-
guļiem, tarkšķot robdēļiem, ņirbot ķekatu maskotiem 
bērniem, veidojās patiesi aizraujoša svētku sajūta. Paš-
apziņas veicināšanai Meteņos esot bijis jālielās. Vai mēs 
protam lielīties? “Manam tēvam gari lini! Manam tēvam 
– vēl garāki. Zelta poga galiņā!” Jau divas nedēļas grupās 
tika runāts par ziemas pavadīšanu – Meteņiem, mūzikas 
stundās dziedāts, dancots un izspēlētas lomu spēles. Tagad  
atliek tikai ļauties svētku priekam. Talkā nāca arī medmāsa 
Lienīte un sporta skolotāja Natālija. Viena bija sarūpējusi 
sausas malkas ugunskuru un garšīgas desas, bet otra – 
dažādus uzdevumus. Sniega piramīdas bija jāizveido, 
un pēc tam ar speciāli sagatavotām ūdenskrāsu pudelēm 
visu vajadzēja izkrāsot. Meteņi nav iedomājami arī bez 
konfekšu lietus, bez pogu krusas un arī bez īstena atkušņa 
šļakatām pēc tam, kad nodziedāti maģiskie buramvārdi: 
“Ā-in-din-din-din-dallallā!”

“Ē – Metenīti!”

Meteņdienā Liepas PII “Saulīte” bērnus sagaidīja Salmu Metenītis.
Foto: No Liepas PII arhīva

Foto: no Veselavas PII arhīva.
Kad olimpiskā lāpa idegta un karogs pacelts, 

mazie sportisti var sākt sacensības

Foto: no Liepas pamatskolas arhīva
Kopā ar haskiju aizmirst ikdienas steigu, 
ļauties mirklim un pozitīvajām emocijām

Arī sniegs vieno

Šogad ziema mums ir uzdāvinājusi sniegu, ko labprāt 
izmantojam organizējot Veselavas bērnudārza bērniem 
ziemas olimpiskās spēles visas nedēļas garumā, lai bērni 
apgūtu pirmās iemaņas sportošanā ziemā. Ar šīm aktivi-
tātēm ieinteresējam visus sekot līdzi divdesmit trešajām 
olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā. 
Kas zina, varbūt pēc gadiem kāds no mūsu bērniem kļūs 
par talantīgu sportistu – slidotāju, slēpotāju, biatlonistu vai 
bobslejistu. 

Pirmdienas rītu iesākām ar rīta rosmi svaigā gaisā pa 
kupenām kalnā un lejā. Šajā rītā aizdedzām olimpiskās lāpas 
un svinīgi uzvilkām karogu. Tad, svaigu gaisu saelpojušies, 
bērni daudz aktīvāk varēja sekot līdzi rotaļnodarbībās. 
Iekārtojām arī sporta inventāra izstādi, kurā bērni varēja 
uzlaikot slidas, slēpes, ķiveres, cimdus, apskatīt hokejista 
tērpu, medaļas un kausus. 

Otrdiena – galvenā sportošanas diena. Jau no rīta aici-
nājām bērnus noskatīties video par Phjončhanas olimpis-
kajām spēlēm. Sporta skolotāja sniedza ieskatu par tām. 
Katra grupa prezentēja kādu no ziemas sporta veidiem: 
biatlonu, bobsleju, daiļslidošanu, distanču slēpošanu, kalnu 
slēpošanu, kamaniņu sportu, skeletonu, slidošanu, šort-
treku, hokeju. 

Laiks doties ārā un pašiem kļūt par ziemas olimpisko
spēļu sportistiem. Mūsu bērnudārza apkārtne ir ļoti pie-
mērota sportošanai ziemā. Sporta skolotāja jau ir sagata-
vojusi sacensību vietas, un mazie sportisti sacentīsies 
piecos sporta veidos. Bērni ir ļoti aktīvi. Ar lielu prieku 
viņi sporto, izmēģina inventāru. Un sanāk arī. 

Biatlona trasē mazie sportisti slēpo ar mazām slēpītēm, 
kas izveidotas no plastmasas pudelēm, met bumbiņas 
mērķos. Kurš netrāpa, veic soda apli. 

Kamaniņu kalnā iet visjautrāk. Bērni brauc ar “ābolīti” 
pa nogāzi starp konusiem. Trase ir gara un ātra. Hokeja 
elementu apgūšana arī visiem sagādā prieku. Šeit ar nūju 
jāvada ripa starp konusiem vārtos. Vārtos trāpa visi. Pirmās 
iemaņas kērlingā, slidinot plastmasas trauku pa zemi ar 
mērķi nogāzt ķegļus, bērni apgūst ar lielu aizrautību, un 
viņiem veicas labi. Bērniem ir iespēja bobsleja trasē no-
braukt ar bobu – viens bērns sēž bobsleja kamanās (kastē), 
otrs to iestumj pa nogāzi. Pēc sportošanas ārā visi laimīgi 
dodas iekšā žāvēt drēbes un apspriest rezultātus. 

Gatavojoties šai sportošanas nedēļai, aicinājām bērnu 
vecākus iesūtīt video par sportošanu kopā ar bērniem ziemā. 
Tagad laiks paskatīties, kā mūsu bērni sporto brīvdienās 
kopā ar ģimeni. Skatoties mazie atpazīst gan sevi, gan 
draugus. Esam priecīgi, ka bērni kopā ar vecākiem brīv-
dienās gan slido, gan slēpo, gan brauc ar ragaviņām, vingro 
un arī makšķerē uz ledus. 

Tā nedēļa paiet dažādās jautrās aktivitātēs un piekt-
diena klāt. Uz noslēguma vingrošanu ārā, svaigā gaisā, 
esam uzaicinājuši sportistu Lauri, lai viņš bērniem parādītu 
savu vingrojumu kompleksu ikdienai. Visi ar lielu prieku 
izvingrojāmies ārā, vēl sagaidījām garšīgās balvas un me-
daļas par sportošanu. 

Turpināsim sekot līdzi, kā mūsu Latvijas sportistiem 
veicas olimpiādē un gaidīt medaļas. Ceram, ka arī kāds 
no mūsu bērnudārzniekiem nākotnē kļūs par sportistu. 
Paldies visiem bērnudārza darbiniekiem un bērnu vecā-
kiem par ziemas āra aktivitāšu nedēļu, ko sagādājām mūsu 
bērniem!

Veselavas PII vadītāja Iveta Liepiņa

“Nāc sportot ziemā!” – 
Ziemas olimpiāde 

Veselavas bērnudārzā!

Cits caur citu  bērni stāstīja Meteņdienas ticējumus un 
arī tūlīt mēģināja tos izpildīt. Tā – gailis jāmetot pār sētu, 
lai vasarā nekašā puķu dobes; – Meteņos nedrīkstot matus 
ķemmēt, lai aitām neaug sprogaina vilna; – ar ragaviņām 
jālaižas tālu no kalna, tad jāapēd gabaliņš gaļas, lai augtu 
lieli un stipri.

Liepas PII “Saulīte” mācās arī bērni no mazākumtau-
tību ģimenēm, kurās runā citā valodā. Tāpēc pievērsām 
uzmanību pavasara sagaidīšanas svētkiem citās zemēs. 
Jau vairākus gadus liepēniešiem iepatikusies Masļeņicas 
tradīcija, kas aizgūta no citām valstīm un pašreiz ir iecienīta 
gan Lietuvā, gan Krievijā, gan Igaunijā, Somijā, – Salmu 
lelles izveidošana, lai svētku nobeigumā to sadedzinātu 
ugunskurā. Lai sadeg visas pērnā gada nebūšanas, lai ap 
Meteņiem dzīvi sākam atkal no jauna – kā baltu lapu sniegā 
ar vislabākajiem nodomiem. Lai mums visiem izdodas!

Liepas PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Indra Kumsāre 



Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu māja
Vai maize, doma vai sapnis,
Darbs vai palīdzība. 
Galvenais, ka ir kāds,
Kas to paņem…
                /Z.Mauriņa/

No sirds PALDIES kolēģēm
Dzintrai Vaivodei, 
Daigai Burkānei, 

Andželai Lejasblusai, 
Zeltītei Millerei 

un 
Inārai Rocei 

par ieguldīto darbu, 
labestību, dvēseles enerģiju, 
sirds siltumu un līdzjūtību, 

ikdienā rūpējoties 
par mūsu novada 

sirmgalvjiem!

Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu māja
Vai maize, doma vai sapnis,
Darbs vai palīdzība.
Galvenais, ka ir kāds,
Kas to paņem…

Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu māja
Vai maize, doma vai sapnis,
Darbs vai palīdzība.
Galvenais, ka ir kāds,

sirds siltumu un līdzjūtību, 
ikdienā rūpējoties 
par mūsu novada 

sirmgalvjiem!

sirds siltumu un līdzjūtību, 
ikdienā rūpējoties 
par mūsu novada 

sirmgalvjiem!

Sociālā dienesta vadītāja 
Elita Rancāne

Andželai Lejasblusai
Zeltītei Millerei

Inārai Rocei 
par ieguldīto darbu, 

labestību, dvēseles enerģiju, 

                /Z.Mauriņa/

No sirds PALDIES kolēģēm
Dzintrai Vaivodei, 
Daigai Burkānei, 

Andželai Lejasblusai

Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, Vid-
zemes plānošanas reģions aicina tos vecākus, kuriem ir 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem ir no-
teikta invaliditāte, doties uz savas pašvaldības sociālo die-
nestu, lai pieteiktos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai bez maksas. Vidzemē projektā “Vidzeme 
iekļauj” iesaistījušās visas 26 pašvaldības, un ikvienā 
no tām jau šobrīd bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
(kuriem noteikta invaliditāte) var saņemt dažādus pakal-
pojumus.

Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem (un 
kuram izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas 
pabalsta nepieciešamību) var saņemt atelpas brīža pakal-
pojumu līdz pat 30 diennaktīm gadā, turklāt ceļa izdevumi 
vecākiem uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ 
tiks kompensēti. Atelpas brīža pakalpojums sniedz iespēju 
bērna vecākiem kaut nedaudz atgūties no smagās un at-
bildīgās ikdienas, vienlaikus apzinoties, ka bērns tiks ap-
rūpēts, kā arī viņam būs nodrošināta iespēja gūt jaunas 
sociālās prasmes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā. 

Tāpat ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem 
(un kuram izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas 
pabalsta nepieciešamību) var saņemt arī sociālās aprūpes 
pakalpojumu. Bērni līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) šo 
pakalpojumu var saņemt līdz pat 50 stundām nedēļā, savu-
kārt no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – līdz pat 10 
stundām nedēļā. Svarīgi atcerēties, ka sociālās aprūpes 
pakalpojumu saņemšanai var pieteikties ne tikai tie vecāki, 
kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuri 
strādā vai mācās (t.sk. neklātienē), bet arī gadījumos, kad 
vecāks vēlas apmeklēt kādu pasākumu vai kā citādāk 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, lai atpūstos no smagās ikdie-
nas. Vecāki savam bērnam sociālās aprūpes pakalpojumu 
vecāku atpūtas brīžiem var pieteikt līdz pat 10 stundām 
nedēļā. Jāpiebilst, ka piesakot sociālās aprūpes pakalpoju-
mu, drīkst norādīt arī vēlamā sociālā  aprūpes pakalpojuma 
sniedzēju.

Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un dienas 
aprūpes centra pakalpojumi deinstitucionalizācijas pro-
jekta ietvaros tiks bez maksas nodrošināti to vecāku bēr-
niem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo 
vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros 
uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna attīstībai un 
veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai. Projekts 
paredz, ka izvērtētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

var kopumā saņemt atbalsta plānos noteiktos 
pakalpojumus līdz pat 40 reizēm visā projekta 
īstenošanas laikā. (Uzmanību! Noteiktās 40 
reizes attiecas uz visiem izmantotajiem pa-
kalpojumiem kopumā, nevis katru atsevišķi.) 
Svarīgi, ka bērna vecāki paši var izvēlēties 
speciālistus, pie kuriem vest savu bērnu, jo 
skaidrs, ka pakalpojumu vislabāk spēs sniegt 
tas speciālists, kurš bērnu jau pazīst un abiem
izveidojies labs emocionālais kontakts. Vienī-
gais noteikums – pakalpojuma sniedzējam no-
teikti jābūt reģistrētam sociālo pakalpojumu
reģistrā vai arī ārstniecības personu un ārst-
niecības iestāžu reģistrā.

Būtiski, ka arī vecāki, audžuvecāki un 
aizbildņi, kuriem ir bērni ar funkcionāliem
traucējumiem (un kuriem veikta individuālā 
vajadzību izvērtēšana), var saņemt psihologa, 
rehabilitologa un fizioterapeita pakalpojumus, 
kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas 
līdz 20 reizēm visa projekta īstenošanas 
laikā. 

Vairāk par to, kāda ir pieteikšanās kārtība 
un kādi dokumenti nepieciešami, lai pakalpo-
jumu saņemtu, skaidrots Ministru kabineta no-
teikumos nr. 313, kā arī jautājumus aicinām 
uzdot savas pašvaldības sociālā dienesta dar-
biniekiem vai arī zvanot projekta “Vidzeme 
iekļauj” sociālo pakalpojumu ekspertei Lainei 
Zālītei (mob.t. 26536286). 

Līdzīgi minētos pakalpojumus bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem var saņemt arī 
citos plānošanas reģionos Latvijā (Kurzemē – 
projekts “Kurzeme visiem”, Zemgalē – “Atver
sirdi Zemgalē”, Latgalē – “Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Rīgā “Sirdsdomas 
jaunai dzīvei”). 

Pakalpojumi, kurus nosauktās mērķgrupas pārstāvji 
Vidzemē saņems, tiks apmaksāti no deinstitucionalizācijas 
projekta “Vidzeme iekļauj” budžeta. Vairāk par deinsti-
tucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt 
šeit, savukārt par deinstitucionalizācijas procesu valstī, 
tā mērķiem un plānotajiem rezultātiem lasiet Labklājības 
ministrijas mājaslapā.

Vairāk informācijas: deinstitucionalizācijas projekta 
“Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, m.t 29289487, 
ina.mikelsone@vidzeme.lv; sociālo pakalpojumu eksperte 
Laine Zālīte, m.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: 
Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,

 Vidzemes plānošanas reģionā, 
mob.t. 29454752, 

anita.abolina@vidzeme.lv
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Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte), pieteikties 

bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās

No 1. marta 
var iesniegt gada ienākumu deklarācijas

No 1.marta fiziskās personas Valsts ieņēmumu dienestā 
var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu at-
pakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem.

Gada ienākumu deklarācija un maksājumu dokumenti
ir iesniedzami VID klientu apkalpošanas centros, VID  
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kā arī Valsts un paš-
valdības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). 
Arī Priekuļu VPVKAC ir iespējams saņemt palīdzību 
gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai.

Gada deklarācijā var iekļaut ne tikai savus, bet arī 
ģimenes locekļu līdz trešajai pakāpei – bērnu, vecāku, 
vecvecāku un laulāto – attaisnotos izdevumus.

Attaisnotie izdevumi, par kuriem ir paredzēta iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir:

•  par izglītību;
•  par bērnu pulciņiem (sākot ar 2016.gadu);
•  par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
•  par veselības un dzīvības apdrošināšanu;
•  par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem,
   tostarp politiskajai partijai;
•  par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām 
   un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
•  par neapliekamo minimumu.
Lai atgūtu daļu naudas par attaisnotajiem izdevu-

miem, jāsagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) 
jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija; gada ienākumu 
deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti,  

piemēram, kvītis, 
čeki, maksājuma 
uzdevumi, konta
izraksti, kuri aplie-
cina samaksu par 
saņemtajiem pa-
kalpojumiem, un
kuros ir norādīts 
jūsu vai jūsu ģi-
menes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto 
izdevumu veids,  dokumenta numurs, datums un izdevēja 
reģistrācijas numurs. 

Gada ienākumu deklarāciju un maksājumu doku-
mentus visērtāk  iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā, kur visa informācija jau ir iekļauta automātiski, 
lietotājam tikai jāpievieno attaisnoto izdevumu dokumenti. 
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā gada diferencēto 
neapliekamo minimumu automātiski aprēķina speciāli 
izveidota programma.

Priekuļu VPVKAC aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram 
ir nepieciešama palīdzība, iesniedzot gada ienākuma dek-
larāciju.

Dodoties uz klientu apkalpošanas centru līdzi ņemiet 
autentifikācijas līdzekļus – internetbankas datus vai VID 
izsniegtu lietotājvārdu un paroli, maksājuma dokumentus 
(čekus, kvītis u.c.).

Informāciju sagatavoja:
VPVKAC Klientu apkalpošanas speciāliste Elīna Tilaka

Priekuļu novada pašvaldība izsludina 
atklātu konkursu uz Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja amatu. Pieteik-
ties amatam var līdz šā gada 19.martam.

Prasības kandidātiem:
• uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežo-
jumi strādāt par pedagogu;

• augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoša profesionālā 
kvalifikācija un normatīvajos dokumentos noteiktā 
profesionālā pilnveide;

•  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā pēdējo 10 

gadu laikā; 
•  vēlama vadības pieredze;
• svešvalodu zināšanas – vienas Eiropas Savienības 

oficiālās valodas zināšanas profesionālās darbības 
veikšanai;

• labas komunikācijas, sadarbības, valodas un pub-
liskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība stresa 
situācijās;

• prasmes darbā ar datoru un izglītības iestādes dar-
bības organizēšanai izveidotajām datu bāzēm;

•  pieredze projektu vadībā;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes gada budžeta 

tāmi, atbildēt par finanšu un materiālo līdzekļu racio-
nālu izmantošanu;

• organizēt pirmsskolas izglītības programmas īsteno-
šanu pirmsskolas izglītības iestādē;

•  vadīt pedagogu un pirmsskolas darbinieku darbu.
Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma iesnieg-

šanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv . 

Konkurss uz Jāņmuižas 
pirmskolas izglītības iestādes 

vadītāja amatu
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Priekuļu pagasta bibliotēkā no 19.februāra līdz 28.martam
ir aplūkojama fotogrāfa Andra Vētras 17 fotogrāfiju 
izstāde “Ziema”.
Martā plānota tikšanās ar autoru (datums tiks precizēts). 
Interesentiem aicinām sekot līdzi informācijai bibliotēkā 
un www.priekuli.lv , www.facebook.com .
Laipni aicināti!

Informāciju sagatavoja 
Priekuļu pagasta bibliotēka vadītāja 

Liene Zuimača

Kultūras afiša martā
Priekuļu kultūras namā
9.martā
21:00

BALLE
Grupa “Lauku muzikanti”

Balle sieviešu dienas noskaņās
Darbosies kafejnīca

Ieeja: 5,00 €
Galdiņu rezervācija draugu kompānijām: 10,00 €

17. martā
13:00

Kino
“PARADĪZE 89”

Sirsnīga filma visai ģimenei.
Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras 
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. 
Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas 
pieaugušo dzīvi un iekuļas satraucošos piedzīvojumos. 
Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas 
pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus 
pretī neatkarībai.

Ieeja: 2,00 €
24. martā
14:00

Pasākums novada politiski 
represētajām personām

Pasākums notiks PRIEKUĻU SAIETA NAMĀ.
Mīļi aicināti visi Priekuļu novada politiski represētie iedzīvotāji. 
Līdz 19.martam lūdzu pieteikties klientu apkalpošanas centrā vai 
pa tālr.66954881. 
Tiks nodrošināts transports uz pasākumu un atpakaļ mājās. 

24. martā Deju lieluzveduma 
“Māras zeme”
Modelēšanas koncerts

Pasākums notiks Līgatnes sporta namā
Piedalās visi Priekuļu novada deju kolektīvi MIĶELIS, JUMIS, 
ZELTA VIRPULIS, VIRPULIS, VESELAVA, SADANCIS un 
TŪGADIŅŠ, kā arī deju kolektīvi no Cēsu deju apriņķa un TDA 
Daiļrade.

27. martā
19:00

Izrāde
“Ļubova Orlova. Dīva. 
PSRS”

Dokumentāls kabarē 2 daļās, kur vintāžas burvīguma caurstrāvotā 
gaisotnē būs redzami fragmenti no leģendārajām padomju laika
filmām, skanēs populāras un iemīļotas melodijas aktieru 
izpildījumā.
Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā Priekuļu novada
pašvaldībā vai Priekuļu kultūras namā. 
Tālr. 64130392 vai 28352521.

Biļešu cena: 7,00 – 10,00 €
2. martā
13:00

Krāsainās Lieldienas Dziesmas, dejas, rotaļas. Olu skaistumkonkurss un dažādas 
atraktīvas darbošanās pie Priekuļu kultūras nama.

5. martā
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2018”

Skanīgāko Cāļu parādīšanās un izrādīšanās!

Liepas kultūras namā
8. martā
16:00

Teātra izrāde bērniem 
“Draugi - ceļotāji”

Brīnišķīgi aktieri no Valmieras bērnu teātra studijas “Spēlīte” 
gaidīs savus skatītājus Liepas kultūras namā, lai kopā sapņotu, 
draudzētos un ceļotu...
Izrāde paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Ieeja: bezmaksas
10. martā
22:00

Sieviešu dienas balle
“Tikai dēļ Jums, dāmas!”

Liepas kultūras namānotiks sieviešu dienai veltīta balle. 
Spēlēs grupa “Rakari”.

Ieeja: 3,00 €
Galdiņu rezervācija pa tālr. 26342004

17. martā
18:30

Koncerts
“Cīruļputenis”

Koncertā piedalās Liepas kultūras nama vokālais ansamblis 
”Uguntiņa”, kā arī viesosies vairāki vokālie ansambļi no citām 
Latvijas vietām.

Ieeja: 1,00 €
21. martā
16:00

Mazo vokālistu konkurss 
“Liepas cālis - 2018”

Brīnišķīgu emociju pārpilna būs 21.marta pēcpusdiena, jo Liepas 
kultūras namu pieskandinās mazo pirmsskolas vecuma bērnu 
dziesmas.

Ieeja: bezmaksas
25. martā
13:00

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Piemiņas brīdis pie Komunistiskā genocība upuru piemiņas 
akmeņa (pie Lodes stacijas).

Veselavas muižā
10. martā
19:00

Akustiskais koncerts Uzstāsies grupa “Pienvedēja Piedzīvojumi”.
Īpašais vakara viesis, Aigars Voitišķis no grupas “Jumprava”.

Ieeja: 10,00 €
31. martā
19:00

Koncerts
“Tuvu klāt”
Dziesmās. Stāstos. Dialogos.

Uzstāsies Madara Grēgere.
Ieeja: 5,00 €

Andra Vētras fotogrāfiju izstāde

Priekuļu novada pašvaldība izsludina 
atklātu konkursu uz Liepas pamatskolas 
direktora amatu. Pieteikties amatam var 
līdz šā gada 19.martam.

Prasības kandidātiem:
• uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežo-
jumi strādāt par pedagogu;

• augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoša profesionālā 
kvalifikācija un normatīvajos dokumentos noteiktā 
profesionālā pilnveide;

•  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā pēdējo 10 

gadu laikā; 
•  vēlama vadības pieredze;
• svešvalodu zināšanas – vienas Eiropas Savienības 

oficiālās valodas zināšanas profesionālās darbības 
veikšanai;

• labas komunikācijas, sadarbības, valodas un pub-
liskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība stresa 
situācijās;

• prasmes darbā ar datoru un izglītības iestādes darbības 
organizēšanai izveidotajām datu bāzēm;

•  pieredze projektu vadībā;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt izglītības iestādes darbu at-

bilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• izstrādāt izglītības iestādes gada budžeta tāmi, at-

bildēt par finanšu un materiālo līdzekļu racionālu 
izmantošanu;

• organizēt izglītības programmas īstenošanu izglītības 
iestādē;

•  vadīt pedagogu un pirmsskolas darbinieku darbu.
Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma iesnieg-

šanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv . 

Konkurss uz Liepas 
pamatskolas direktora amatu



Prieks ir izstarot un izdalīt,
Izdalīt to, kas mums pieder,
Vienalga, vai tā būtu māja
Vai maize, doma vai sapnis,
Darbs vai palīdzība. 
Galvenais, ka ir kāds,
Kas to paņem…
                /Z.Mauriņa/

No sirds PALDIES kolēģēm
Dzintrai Vaivodei, 
Daigai Burkānei, 

Andželai Lejasblusai, 
Zeltītei Millerei 

un 
Inārai Rocei 

par ieguldīto darbu, 
labestību, dvēseles enerģiju, 
sirds siltumu un līdzjūtību, 

ikdienā rūpējoties 
par mūsu novada 

sirmgalvjiem!

Sociālā dienesta vadītāja 
Elita Rancāne

Īstenojot deinstitucionalizācijas procesu Latvijā, Vid-
zemes plānošanas reģions aicina tos vecākus, kuriem ir 
bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem ir no-
teikta invaliditāte, doties uz savas pašvaldības sociālo die-
nestu, lai pieteiktos sociālo rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai bez maksas. Vidzemē projektā “Vidzeme 
iekļauj” iesaistījušās visas 26 pašvaldības, un ikvienā 
no tām jau šobrīd bērni ar funkcionāliem traucējumiem 
(kuriem noteikta invaliditāte) var saņemt dažādus pakal-
pojumus.

Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem (un 
kuram izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas 
pabalsta nepieciešamību) var saņemt atelpas brīža pakal-
pojumu līdz pat 30 diennaktīm gadā, turklāt ceļa izdevumi 
vecākiem uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ 
tiks kompensēti. Atelpas brīža pakalpojums sniedz iespēju 
bērna vecākiem kaut nedaudz atgūties no smagās un at-
bildīgās ikdienas, vienlaikus apzinoties, ka bērns tiks ap-
rūpēts, kā arī viņam būs nodrošināta iespēja gūt jaunas 
sociālās prasmes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā. 

Tāpat ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem 
(un kuram izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas 
pabalsta nepieciešamību) var saņemt arī sociālās aprūpes 
pakalpojumu. Bērni līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) šo 
pakalpojumu var saņemt līdz pat 50 stundām nedēļā, savu-
kārt no 5 līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – līdz pat 10 
stundām nedēļā. Svarīgi atcerēties, ka sociālās aprūpes 
pakalpojumu saņemšanai var pieteikties ne tikai tie vecāki, 
kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un kuri 
strādā vai mācās (t.sk. neklātienē), bet arī gadījumos, kad 
vecāks vēlas apmeklēt kādu pasākumu vai kā citādāk 
saturīgi pavadīt brīvo laiku, lai atpūstos no smagās ikdie-
nas. Vecāki savam bērnam sociālās aprūpes pakalpojumu 
vecāku atpūtas brīžiem var pieteikt līdz pat 10 stundām 
nedēļā. Jāpiebilst, ka piesakot sociālās aprūpes pakalpoju-
mu, drīkst norādīt arī vēlamā sociālā  aprūpes pakalpojuma 
sniedzēju.

Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi un dienas 
aprūpes centra pakalpojumi deinstitucionalizācijas pro-
jekta ietvaros tiks bez maksas nodrošināti to vecāku bēr-
niem, kuriem projekta ietvaros jau veikta individuālo 
vajadzību izvērtēšana un sastādīti atbalsta plāni, kuros 
uzskaitīti pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna attīstībai un 
veselības stāvokļa uzturēšanai vai uzlabošanai. Projekts 
paredz, ka izvērtētie bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

var kopumā saņemt atbalsta plānos noteiktos 
pakalpojumus līdz pat 40 reizēm visā projekta 
īstenošanas laikā. (Uzmanību! Noteiktās 40 
reizes attiecas uz visiem izmantotajiem pa-
kalpojumiem kopumā, nevis katru atsevišķi.) 
Svarīgi, ka bērna vecāki paši var izvēlēties 
speciālistus, pie kuriem vest savu bērnu, jo 
skaidrs, ka pakalpojumu vislabāk spēs sniegt 
tas speciālists, kurš bērnu jau pazīst un abiem
izveidojies labs emocionālais kontakts. Vienī-
gais noteikums – pakalpojuma sniedzējam no-
teikti jābūt reģistrētam sociālo pakalpojumu
reģistrā vai arī ārstniecības personu un ārst-
niecības iestāžu reģistrā.

Būtiski, ka arī vecāki, audžuvecāki un 
aizbildņi, kuriem ir bērni ar funkcionāliem
traucējumiem (un kuriem veikta individuālā 
vajadzību izvērtēšana), var saņemt psihologa, 
rehabilitologa un fizioterapeita pakalpojumus, 
kā arī apmeklēt izglītojošās atbalsta grupas 
līdz 20 reizēm visa projekta īstenošanas 
laikā. 

Vairāk par to, kāda ir pieteikšanās kārtība 
un kādi dokumenti nepieciešami, lai pakalpo-
jumu saņemtu, skaidrots Ministru kabineta no-
teikumos nr. 313, kā arī jautājumus aicinām 
uzdot savas pašvaldības sociālā dienesta dar-
biniekiem vai arī zvanot projekta “Vidzeme 
iekļauj” sociālo pakalpojumu ekspertei Lainei 
Zālītei (mob.t. 26536286). 

Līdzīgi minētos pakalpojumus bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem var saņemt arī 
citos plānošanas reģionos Latvijā (Kurzemē – 
projekts “Kurzeme visiem”, Zemgalē – “Atver
sirdi Zemgalē”, Latgalē – “Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”, Rīgā “Sirdsdomas 
jaunai dzīvei”). 

Pakalpojumi, kurus nosauktās mērķgrupas pārstāvji 
Vidzemē saņems, tiks apmaksāti no deinstitucionalizācijas 
projekta “Vidzeme iekļauj” budžeta. Vairāk par deinsti-
tucionalizācijas projekta ieviešanu gaitu Vidzemē lasīt 
šeit, savukārt par deinstitucionalizācijas procesu valstī, 
tā mērķiem un plānotajiem rezultātiem lasiet Labklājības 
ministrijas mājaslapā.

Vairāk informācijas: deinstitucionalizācijas projekta 
“Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina Miķelsone, m.t 29289487, 
ina.mikelsone@vidzeme.lv; sociālo pakalpojumu eksperte 
Laine Zālīte, m.t. 26536286, laine.zalite@vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: 
Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,

 Vidzemes plānošanas reģionā, 
mob.t. 29454752, 

anita.abolina@vidzeme.lv

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 28. febru‚ris, 2018

Vidzemē aicina vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (un kuriem noteikta invaliditāte), pieteikties 

bezmaksas sociālo pakalpojumu saņemšanai savās pašvaldībās

No 1. marta 
var iesniegt gada ienākumu deklarācijas

No 1.marta fiziskās personas Valsts ieņēmumu dienestā 
var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai saņemtu at-
pakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attais-
notajiem izdevumiem.

Gada ienākumu deklarācija un maksājumu dokumenti
ir iesniedzami VID klientu apkalpošanas centros, VID  
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, kā arī Valsts un paš-
valdības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC). 
Arī Priekuļu VPVKAC ir iespējams saņemt palīdzību 
gada ienākumu deklarāciju iesniegšanai.

Gada deklarācijā var iekļaut ne tikai savus, bet arī 
ģimenes locekļu līdz trešajai pakāpei – bērnu, vecāku, 
vecvecāku un laulāto – attaisnotos izdevumus.

Attaisnotie izdevumi, par kuriem ir paredzēta iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksa ir:

•  par izglītību;
•  par bērnu pulciņiem (sākot ar 2016.gadu);
•  par ārstnieciskajiem pakalpojumiem;
•  par veselības un dzīvības apdrošināšanu;
•  par veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem,
   tostarp politiskajai partijai;
•  par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām 
   un apdrošināšanas prēmiju maksājumiem;
•  par neapliekamo minimumu.
Lai atgūtu daļu naudas par attaisnotajiem izdevu-

miem, jāsagatavo un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) 
jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija; gada ienākumu 
deklarācijai jāpievieno atbilstoši maksājuma dokumenti,  

piemēram, kvītis, 
čeki, maksājuma 
uzdevumi, konta
izraksti, kuri aplie-
cina samaksu par 
saņemtajiem pa-
kalpojumiem, un
kuros ir norādīts 
jūsu vai jūsu ģi-
menes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, samaksāto 
izdevumu veids,  dokumenta numurs, datums un izdevēja 
reģistrācijas numurs. 

Gada ienākumu deklarāciju un maksājumu doku-
mentus visērtāk  iesniegt VID elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā, kur visa informācija jau ir iekļauta automātiski, 
lietotājam tikai jāpievieno attaisnoto izdevumu dokumenti. 
VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā gada diferencēto 
neapliekamo minimumu automātiski aprēķina speciāli 
izveidota programma.

Priekuļu VPVKAC aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram 
ir nepieciešama palīdzība, iesniedzot gada ienākuma dek-
larāciju.

Dodoties uz klientu apkalpošanas centru līdzi ņemiet 
autentifikācijas līdzekļus – internetbankas datus vai VID 
izsniegtu lietotājvārdu un paroli, maksājuma dokumentus 
(čekus, kvītis u.c.).

Informāciju sagatavoja:
VPVKAC Klientu apkalpošanas speciāliste Elīna Tilaka

Priekuļu novada pašvaldība izsludina 
atklātu konkursu uz Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja amatu. Pieteik-
ties amatam var līdz šā gada 19.martam.

Prasības kandidātiem:
• uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežo-
jumi strādāt par pedagogu;

• augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoša profesionālā 
kvalifikācija un normatīvajos dokumentos noteiktā 
profesionālā pilnveide;

•  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā pēdējo 10 

gadu laikā; 
•  vēlama vadības pieredze;
• svešvalodu zināšanas – vienas Eiropas Savienības 

oficiālās valodas zināšanas profesionālās darbības 
veikšanai;

• labas komunikācijas, sadarbības, valodas un pub-
liskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība stresa 
situācijās;

• prasmes darbā ar datoru un izglītības iestādes dar-
bības organizēšanai izveidotajām datu bāzēm;

•  pieredze projektu vadībā;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt pirmsskolas izglītības iestādes 

darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• izstrādāt pirmsskolas izglītības iestādes gada budžeta 

tāmi, atbildēt par finanšu un materiālo līdzekļu racio-
nālu izmantošanu;

• organizēt pirmsskolas izglītības programmas īsteno-
šanu pirmsskolas izglītības iestādē;

•  vadīt pedagogu un pirmsskolas darbinieku darbu.
Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma iesnieg-

šanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv . 

Konkurss uz Jāņmuižas 
pirmskolas izglītības iestādes 

vadītāja amatu
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Priekuļu pagasta bibliotēkā no 19.februāra līdz 28.martam
ir aplūkojama fotogrāfa Andra Vētras 17 fotogrāfiju 
izstāde “Ziema”.
Martā plānota tikšanās ar autoru (datums tiks precizēts). 
Interesentiem aicinām sekot līdzi informācijai bibliotēkā 
un www.priekuli.lv , www.facebook.com .
Laipni aicināti!

Informāciju sagatavoja 
Priekuļu pagasta bibliotēka vadītāja 

Liene Zuimača

Kultūras afiša martā
Priekuļu kultūras namā
9.martā
21:00

BALLE
Grupa “Lauku muzikanti”

Balle sieviešu dienas noskaņās
Darbosies kafejnīca

Ieeja: 5,00 €
Galdiņu rezervācija draugu kompānijām: 10,00 €

17. martā
13:00

Kino
“PARADĪZE 89”

Sirsnīga filma visai ģimenei.
Ir 1989. gada vasara. Rīdzinieces Paula un Laurēns vasaras 
brīvlaiku pavada mazpilsētā pie māsīcām Maijas un Lindas. 
Savā vaļā atstātā četru meiteņu komanda bauda brīvību, iztēlojas 
pieaugušo dzīvi un iekuļas satraucošos piedzīvojumos. 
Uz patiesiem notikumiem balstīts deviņgadīgās Paulas 
pieaugšanas stāsts laikā, kad Latvija spēra savus pirmos soļus 
pretī neatkarībai.

Ieeja: 2,00 €
24. martā
14:00

Pasākums novada politiski 
represētajām personām

Pasākums notiks PRIEKUĻU SAIETA NAMĀ.
Mīļi aicināti visi Priekuļu novada politiski represētie iedzīvotāji. 
Līdz 19.martam lūdzu pieteikties klientu apkalpošanas centrā vai 
pa tālr.66954881. 
Tiks nodrošināts transports uz pasākumu un atpakaļ mājās. 

24. martā Deju lieluzveduma 
“Māras zeme”
Modelēšanas koncerts

Pasākums notiks Līgatnes sporta namā
Piedalās visi Priekuļu novada deju kolektīvi MIĶELIS, JUMIS, 
ZELTA VIRPULIS, VIRPULIS, VESELAVA, SADANCIS un 
TŪGADIŅŠ, kā arī deju kolektīvi no Cēsu deju apriņķa un TDA 
Daiļrade.

27. martā
19:00

Izrāde
“Ļubova Orlova. Dīva. 
PSRS”

Dokumentāls kabarē 2 daļās, kur vintāžas burvīguma caurstrāvotā 
gaisotnē būs redzami fragmenti no leģendārajām padomju laika
filmām, skanēs populāras un iemīļotas melodijas aktieru 
izpildījumā.
Biļetes iespējams iegādāties iepriekšpārdošanā Priekuļu novada
pašvaldībā vai Priekuļu kultūras namā. 
Tālr. 64130392 vai 28352521.

Biļešu cena: 7,00 – 10,00 €
2. martā
13:00

Krāsainās Lieldienas Dziesmas, dejas, rotaļas. Olu skaistumkonkurss un dažādas 
atraktīvas darbošanās pie Priekuļu kultūras nama.

5. martā
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2018”

Skanīgāko Cāļu parādīšanās un izrādīšanās!

Liepas kultūras namā
8. martā
16:00

Teātra izrāde bērniem 
“Draugi - ceļotāji”

Brīnišķīgi aktieri no Valmieras bērnu teātra studijas “Spēlīte” 
gaidīs savus skatītājus Liepas kultūras namā, lai kopā sapņotu, 
draudzētos un ceļotu...
Izrāde paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.

Ieeja: bezmaksas
10. martā
22:00

Sieviešu dienas balle
“Tikai dēļ Jums, dāmas!”

Liepas kultūras namānotiks sieviešu dienai veltīta balle. 
Spēlēs grupa “Rakari”.

Ieeja: 3,00 €
Galdiņu rezervācija pa tālr. 26342004

17. martā
18:30

Koncerts
“Cīruļputenis”

Koncertā piedalās Liepas kultūras nama vokālais ansamblis 
”Uguntiņa”, kā arī viesosies vairāki vokālie ansambļi no citām 
Latvijas vietām.

Ieeja: 1,00 €
21. martā
16:00

Mazo vokālistu konkurss 
“Liepas cālis - 2018”

Brīnišķīgu emociju pārpilna būs 21.marta pēcpusdiena, jo Liepas 
kultūras namu pieskandinās mazo pirmsskolas vecuma bērnu 
dziesmas.

Ieeja: bezmaksas
25. martā
13:00

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Piemiņas brīdis pie Komunistiskā genocība upuru piemiņas 
akmeņa (pie Lodes stacijas).

Veselavas muižā
10. martā
19:00

Akustiskais koncerts Uzstāsies grupa “Pienvedēja Piedzīvojumi”.
Īpašais vakara viesis, Aigars Voitišķis no grupas “Jumprava”.

Ieeja: 10,00 €
31. martā
19:00

Koncerts
“Tuvu klāt”
Dziesmās. Stāstos. Dialogos.

Uzstāsies Madara Grēgere.
Ieeja: 5,00 €

Andra Vētras fotogrāfiju izstāde

Priekuļu novada pašvaldība izsludina 
atklātu konkursu uz Liepas pamatskolas 
direktora amatu. Pieteikties amatam var 
līdz šā gada 19.martam.

Prasības kandidātiem:
• uz pretendentu nav attiecināmi Izglītības likumā un 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežo-
jumi strādāt par pedagogu;

• augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoša profesionālā 
kvalifikācija un normatīvajos dokumentos noteiktā 
profesionālā pilnveide;

•  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā pēdējo 10 

gadu laikā; 
•  vēlama vadības pieredze;
• svešvalodu zināšanas – vienas Eiropas Savienības 

oficiālās valodas zināšanas profesionālās darbības 
veikšanai;

• labas komunikācijas, sadarbības, valodas un pub-
liskās runas prasmes, psiholoģiskā noturība stresa 
situācijās;

• prasmes darbā ar datoru un izglītības iestādes darbības 
organizēšanai izveidotajām datu bāzēm;

•  pieredze projektu vadībā;
•  B kategorijas autovadītāja apliecība. 

Galvenie darba pienākumi:
• vadīt, plānot, organizēt izglītības iestādes darbu at-

bilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• izstrādāt izglītības iestādes gada budžeta tāmi, at-

bildēt par finanšu un materiālo līdzekļu racionālu 
izmantošanu;

• organizēt izglītības programmas īstenošanu izglītības 
iestādē;

•  vadīt pedagogu un pirmsskolas darbinieku darbu.
Ar iesniedzamajiem dokumentiem, pieteikuma iesnieg-

šanas kārtību un konkursa nolikumu var iepazīties Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā www.priekuli.lv . 

Konkurss uz Liepas 
pamatskolas direktora amatu



Ziemīgajā 10. februāra vakarā Priekuļu kultūras nams
piedzīvoja ievērības cienīgu notikumu – Priekuļu sieviešu 
koris “Laumas” svinēja savas pastāvēšanas 15 gadu 
jubileju. Divu stundu garumā klausītāji varēja baudīt aiz-
raujošu un saturiski bagātu koncertu. “Laumas” atskaņoja  
daudzveidīgu  repertuāru,  ko  veidoja  koristēm  īpaši  tuvas  
un iepriekšējo gadu nozīmīgākos notikumus atspoguļo-
jošas dziesmas. Kopā ar “Laumām” publika varēja nodo-
ties gan dzīvespriekam, gan sentimentam, iepazīt svešu 
zemju folkloru un atcerēties par savas dzimtās zemes 
skaistumu. Koncertu kuplināja kora viesi un draugi – Ulda
Blīgznas vadītie deju kolektīvi “Virpulis” un “Jumis”. 
Paldies viņiem par ieguldījumu šī koncerta bagātināšanā
un par doto iespēju “Laumām” savā svētku dienā arī 
vērot koncertu un nedaudz atpūtināt balsis! Interesants 
pārsteigums bija koristu bērnu priekšnesumi: flautiste 
Lauras Deruma izpildīja Mančini skaņdarbu “Mēness upe“, 
bet Lindas Broka uzstājās ar Amy Winwhouse solodziesmu
“Valerie”. Lielu paldies par šī pasākuma vienreizīgumu 
un emocionālo piesātinātību sakām pasākuma režisorei 
Ingai Cipei. Pārsteidzoša, netradicionāla, “Laumu” dvēseli 
un kora garu atklājoša režija, kurā koris no kompakta, 
silta kamola koncerta sākumā pārtapa par profesionāli 
spēcīgu, visu varošu sieviešu apvienību, varenu instru-
mentu diriģentes Ivetas Lapiņas rokās. Lielisks bija kon-
certa vadītājs Raitis Zapackis, kurš priekšnesumu starp-
laikos dalījās ar kora vēstures interesantākajiem notiku-
miem un ar vieglu, dzirkstošu humoru veidoja dialogu starp
publiku un māksliniekiem. Koncerta izskaņā, dziedot 
pēdējo dziesmu, gan kora meiteņu, gan diriģentes acīs 
bija iezadzies valgums – tik emocionāli piesātināts bija šis 
brīdis. Uz koncertu bija ieradies kupls skaits klausītāju –
gan korim tuvie cilvēki, gan koru mākslas baudītāji. Zālē 
bija aizpildītas visas sēdvietas.

Koncerta daļu noslēdza jubilāru sveikšana un īpašo 
paldies teikšana gan jubilāriem, gan visiem, kas palīdzēja 
tapt un noritēt šim skaistajam pasākumam. Tika nolasīti no 
tālākiem viesiem atceļojušie apsveikumi un laba vēlējumi, 
teiktas runas un labi vārdi no citiem pagasta pašdarbnieku 
kolektīviem, kultūras nama administrācijas, sponsoriem 
un vidusskolas. Kori “Laumas” patiesi iepriecināja novada 
priekšsēdētājas Elīnas Stapulones teiktie labie vārdi un 
solījums, ka tuvojošajos Dziesmu un deju svētkos koris 
piedalīsies jaunos tautas tērpos, kas atspoguļos kora no-
pietno vēlmi augt profesionāli un ar godu prezentēt Priekuļu
novadu. Šo ziņu koris uzņēma ar skaļiem aplausiem un 
gavilēm.

Mīļš un aizkustinošs brīdis bija mūsu diriģentes Ivetas 
Lapiņas no sirds teiktie paldies vārdi un mūzikas garā 
darinātās mazās dāvaniņas. Paldies Ivetai, kura mūs tik 
tālu ir atvedusi!

Paldies “Laumu” meitenēm par idejām, dāvanām, 
darbu, materiāliem, atbalstu un līdzi jušanu. Paldies jau-
kajiem balles muzikantiem!

Kora vārdā Ingrīda Zumberga
Foto: Jēkabs Krieviņš
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Mārsnēnu bibliotēka 
savu 110 gadi sagaida jaunās, plašās telpās
Kad ārā ir sals un zemi klāj balta sniega sega, Mārsnēnos 

jaunās, saulainās telpās svinīgā gaisotnē atklāja Mārsnēnu 
bibliotēku. Mūzikas skaņas, bērnu čalas, smaidi un prieks 
sagaidīja ikvienu, kurš vēra jaunās Mārsnēnu bibliotēkas 
durvis. 

Mazie grāmatu lasītāji no Mārsnēnu pamatskolas pie-
dalījās atklāšanā kā grāmatu tārpiņi – zinātkāri, fantāzijas 
pilno grāmatu pasauli mīloši. Ar dzeju un dziesmām viņi 
sniedza apmeklētājiem aizkustinošu priekšnesumu.

Lieli un mazi grāmatu mīļi ilggadējai bibliotēkas 
vadītājai Laumai Zaļaiskalnai teica daudz labu vārdu, 
sirsnīgu vēlējumu un dalījās atmiņās par notikumiem par 
un ap grāmatām un bibliotēku.

Bibliotekāre Lauma iepazīstināja klātesošos ar savu 
redzējumu par bibliotēkas tālāko attīstību un pauda gan-
darījumu par mārsnēniešu mīlestību pret grāmatām un 
lasītprieku.

Bibliotēkas atklāšanas svētku laikā bērni, sajutuši vili-
nājumu iepazīt šo plašo pasaules daļu, kurai nav izmērāmas 
robežas un iespējas, smiekliem skanot, skrēja gar grāmatu 
plauktiem, pētot gan grāmatas, gan sienu gleznojumus.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 
bibliotēkai vēlēja saglabāt optimistisko gaisotni telpās un 
mārsnēniešiem – turpināt mīlēt grāmatas un izzināt šo 
plašo, fantāzijām bagāto pasauli.

Arī Liepas bibliotekāre atzinīgi novērtēja jaunās 
Mārsnēnu bibliotēkas telpas: “Patīkami, ka Mārsnēnu 
bibliotēka ir tikusi pie plašām, gaišām telpām, kur vieta 
ir ne tikai grāmatām, bet arī datoriem, bērnu stūrītim, 
dažādām galda spēlēm visām vecuma grupām. Lai 
bibliotēkas vadītājai daudz radošu ideju un bibliotēkā pēc 
iespējas vairāk apmeklētāju!”

Kā pastāstīja Mārsnēnu pagasta bibliotekāre Lauma 
Zaļaiskalna: “Mārsnēnu pagasta bibliotēkas pirmsākumi 
meklējami jau 1742. gadā, kad no Mūrmuižas puses Mārs-
nēnos ienāca hernhūtiešu brāļu draudze. “Inču” mājās tika 
izveidots pirmais saieta nams (tagad tikai daži akmeņi 
un lielie koki apvij šo vietu), kurā vienā stūrītī izveidoja 
nelielu grāmatu glabātavu, lai kopīgi vakarējot varētu tās 
palasīt. 

Oficiāli apstiprināts arhīva dokuments bibliotēkas pirm-
sākumus datē ar 1907. gadu. Saviesīgās biedrības nams 
(tagad – Pagastnams) tika celts 1895. gadā. Pamatīgā 
akmens celtne sevī ietvēra gan vietvalžu kabinetus, gan 
sanāksmju un balles telpas, otrā stāvā izveidoja bibliotēku 
ar skatu uz Smiltenes pusi. Pēc vietējo ļaužu stāstiem tur-
pat bijusi arī tumša telpa kā cietums, kurā turēja nepa-
klausīgos mārsnēniešus. 

Bet… gāja laiks, un telpas kļuva šauras, bet cilvēku 
alkas pēc kultūras un kopā būšanas auga. Tādēļ par pašu 
saziedoto naudu tika uzcelts Baltais nams, kurš jau no 
1935. gada aicināja ļaudis gan uz lielo balles zāli, gan 

otrā stāvā ierīkoto bibliotēku. Tā grāmatas savus lasītājus 
Baltajā namā priecēja 82 gadus (28 gadus bibliotēka 
strādāja Saviesīgās biedrības ēkā). 

Ir pagājuši 110 gadi, bibliotēkā ienākušas jaunās tehno-
loģijas (datori), lasītāju ir vairāk, regulāri tiek atjaunots 
grāmatu fonds, ir pieejama periodika. Bibliotēka piln-
veidojas, un tai kļūst šauri šajās sienās, kas sevī glabā 
pirmo flirtu, satikšanās prieku, pirmās mīlestības trīsas, 
pārdomu brīžus un dusmas.

Ņemot līdzi “zaļos grāmatu tārpiņus”, devāmies atpakaļ 
uz plašākām telpām Saviesīgās biedrības bijušajā balles 
zālē, lai šajās senajās sienās atkal skanētu dažādu paaudžu 
mārsnēniešu balsis.”.

Vēlot Mārsnēnu bibliotēkai saules mūžu, radošus 
darbiniekus un daudz apmeklētāju,

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. 
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv 
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli. 

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Foto: Normunds Kažoks
Arī “grāmatu tārpiņi” ieradušies aplūkot jauno 

bibliotēku Mārsnēnos

Sieviešu kora 
“Laumas” svētku diena

Sociālo pakalpojumu centrā tiek piedāvāts Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums, tā ir iespēja atjaunot vai pilnveidot 

sociālās un funkcionālās prasmes, kas dažādu apstākļu dēļ ir 
zudušas, tas palīdz atgriezt cilvēku sabiedriskajā un darba dzīvē

Atklāšanas pasākumā lentu grieza Priekuļu novada 
domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone (no labās) un 

ilggadējā bibliotekāre Lauma Zaļaiskalna

Ēnu dienā Priekuļu novada domes priekšsēdētāju 
Elīnu Stapuloni ēnoja Priekuļu vidusskolas 5.klases 

skolnieces Katrīna Plocāne un Tīne Riekstiņa


