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Jaunieši saņem skolas piederības zīmi – 
žetongredzenu

Tikai solis līdz finišam, divpadsmitās klases eksāme-
niem, un tad jau vārti uz lielo dzīvi vaļā. Bet mirkli pirms 
tam, marta sākumā, Priekuļu vidusskolas 12. klases skolēni 
kopā ar saviem skolotājiem, vecākiem un tuviniekiem 
svinēja Žetonvakaru. Šis svētku vakars, manuprāt, izlaiduma
klases skolēniem ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem 
visā vidusskolas laikā. Gaisā virmo neliela spriedzīte, lai 
parādītu klātesošajiem sevi, lai apkopotu vienā pasākumā 
visu, kas ar viņiem noticis šo trīs gadu laikā, šeit, vidus-
skolā, un noslēgumā izietu polonēzē un izvirpuļotu pirmajā
nozīmīgajā debitantu valsī.

Pasākums sākās svinīgi, ar uzmundrinošiem vārdiem,  
ko teica skolas direktores p.i. Baiba Kalsberga un atziņu,  
ka var dzīvot šeit un tagad un gaidīt brīnumu notiekam, 
bet var dzīvot, izbaudot katru dienu. Klases audzinātāja 
Ilze Skrastiņa par savējiem sniedza nelielu raksturojumu, 
ko paši skolēni bija, atbildot uz dažādiem jautājumiem, 
teikuši par sevi. Šajā mirklī katram 12.klases skolēnam, 
tādu šogad ir četrpadsmit, tika pasniegta skolas piederības 
zīme – žetongredzens. Savukārt 12-tie pateicās skolotājiem 
par sniegtajām zināšanām un sirsnīgu “paldies” dziesmas 
veidā veltīja vecākiem.

“Māksla pieder tautai” – tāda bija Žetonvakara devīze,
un līdz ar to katrs skolēns skatītājiem atklāja savu talantu. 
Jāatzīmē, ka tas notika atraktīvi un dažbrīd arī komiski.  
Skatuves  fonā  ar  nelielu  humora  devu  video  kadros  tika  
demonstrēta aizvadīto gadu skolas dzīve. Klases vecākā 
Signija atzina, ka klases biedrus uztver kā lielu ģimeni. 
Kristers vēlējās laiku  apturēt, lai varētu to ilgāk pavadīt ar 
klases biedriem. Dagnis bija pārliecināts – jo vairāk dari, 
jo labāk sanāk – un klātesošos pārsteidza ar akrobātisku 
priekšnesumu. Nikola dzirksteļoja ar savu enerģiju un, kā 
visus  vidusskolas gadus,  tā  arī  šajā  vakarā, savus  klases 
biedrus pulcināja vienā radošā, atraktīvā priekšnesumā. 
Skolēni atzina, ka viņiem ir bijis gods kļūt par daļu no savas 
klases audzinātājas Ilzes dzīves. Jā, klases audzinātājām 
jau tā ir – viņas nav tikai skolotājas, viņām jākļūst par 
psihologu, dažreiz otro mammu, draudzeni saviem skolē-
niem, un tad tas viss savijas kopā vienā lielā ģimeniskā 
kamolā un pēc trīs gadu kopā būšanas nu savējiem jāiedod 
spārni, degsmes dzirksts un viņi jāpalaiž tālāk pasaulē, lai 
mirdz kā zvaigznes.

Īrisa Uldriķe
Foto no klases arhīva

Divpadsmitie lepojas ar savas skolas piederības zīmi – žetongredzenu

Izsludināts Mazo 
projektu konkurss 

“Sabiedrība ar 
dvēseli 2018”

Priekuļu novada pašvaldība izsludina Mazo projektu 
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2018”.

Konkursa mērķis ir veicināt Priekuļu novada iedzī-
votāju atbildību par savu dzīves vidi un uzlabot dzīves 
kvalitāti Priekuļu novadā.

Konkursā var piedalīties: ikviena biedrība un no-
dibinājums, kuru juridiskā adrese ir Priekuļu novadā un 
fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies 
vismaz 7 iedzīvotāji, no kuriem vismaz viens (projekta 
koordinators) ir sasniedzis 18 gadu vecumu. 

Konkursa nosacījumi: tas iesaista vietējos iedzīvo-
tājus un veicina viņu līdzdalību, stiprina vietējās sabied-
rības dzīves kvalitāti, tam nav personīgā labuma vai 
peļņas gūšanas rakstura, projekts tiek realizēts Priekuļu 
novada teritorijā, projekta ietvaros saņemtais finansējums 
sedz materiālu iegādi, viss nepieciešamais darbs jāveic 
iesniedzējam saviem spēkiem (izņēmums, ja vajadzīgs, var 
piesaistīt speciālistus).

Projektā plānotās darbības nedrīkst pārklāties ar 
pašvaldībā iepriekš plānotiem pasākumiem, darbībām, 
aktivitātēm! Projektam nedrīkst būt vienreizējs raks-
turs, rezultātam jābūt sabiedrībai brīvi pieejamam!

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2018” ietvaros pie-
šķirtais kopējais finansējums – EUR 2800.00 projektu 
finansēšanai ar atbalsta summu līdz 700.00 EUR.

Projekta konkurss izsludināts 2018.gada 27.martā, 
pieteikuma iesniegšanas termiņš ir līdz 2018.gada 23. 
aprīlim plkst. 15:00. Projekta īstenošanas laiks: 2018. 
gada 15.maijs – 2018. gada 1.oktobris.

Priekšroka tiks dota projektiem, kas sekmēs dzīves 
kvalitātes uzlabošanos pēc iespējas plašākai sabiedrības 
daļai.

Iesniegto projektu apstiprinātie rezultāti tiks paziņoti 
līdz 2018.gada 15.maijam.

Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2018. gada 
1.oktobrim. Atskaite jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc 
projekta īstenošanas. 

Konkursa koordinators un kontaktpersona paš-
valdībā: projektu vadītāja Vineta Lapsele, e-pasts: 
vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Ar Mazo projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 
2018” nolikumu iespējams iepazīties Priekuļu novada 
mājaslapā sadaļā “Pašvaldības izsludinātie projektu kon-
kursi”.

Projektu vadītāja
Vineta Lapsele

Atskatoties uz 2017.gadu, es esmu lepna par visu 
Sociālā dienesta darbinieku veikumu kopumā. Gads 
Sociālajā dienestā pagājis daudz un labi strādājot. Darbi-
niekiem tas bija gana darbīgs, attīstību un pozitīvas pār-
maiņas veicinošs. 

Kopumā jāatzīst, ka 2017.gadā novada iedzīvotāju 
dzīves līmenis ir nedaudz uzlabojies un ir samazinājies 
trūcīgo personu skaits, proti, trūcīgas ģimenes statuss tika 
piešķirts 115 ģimenēm jeb 221 personai (2016.gadā – 321 
personai). Maznodrošinātās personas/ģimenes statuss pie-
šķirts tikai 59 ģimenēm jeb 111 personām. 

Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem materiālās 
situācijas izvērtēšanu pabalstu piešķiršanai ievērojami at-

vieglo tas, ka, izmantojot pieejas valsts datu informācijas 
sistēmām, ir iespējams pārbaudīt pabalstu pieprasītāju 
sniegto informāciju par ienākumiem un īpašumiem. Sa-
ņemti 1232 iesniegumi, sagatavoti 1305 lēmumi, sniegtas
3540 konsultācijas, veiktas 273 apsekošanas. Sociālās pa-
līdzības pabalstiem kopumā tika izlietoti 104586 EUR, 
un tos saņēma 386 ģimenes jeb 585 personas. Visvairāk 
sociālā palīdzība bija nepieciešama pensijas vecuma
cilvēkiem, invalīdiem, lai samaksātu par dzīvokli apkures 
sezonā, iegādātos malku un segtu ar ārstēšanos saistītos 
izdevumus. 

2017.gada ir būtiski sarucis arī garantētā minimālā 
ienākuma pabalsta saņēmēju skaits, proti, 9 cilvēkiem bija 

ļoti zemi ienākumi – mazāk kā 
49,80 EUR mēnesī. 96 ģimenes (143 
personas) nebija spējīgas samaksāt 
ar dzīvokli saistītos izdevumus. 
Novadā 201 ģimene (289 personas) 
lūdza palīdzību malkas iegādei. 
Sakarā ar to, ka pašvaldība ir radusi 
iespēju nodrošināt ar pusdienām 
skolās visus novada pamatskolu bērnus, brīvpusdienas 
tika piešķirtas tikai tiem bērniem, kuri mācās citu novadu 
skolās, proti, 30 bērniem. 

Turpinājums 6. lpp

Par paveikto Sociālajā dienestā pagājušajā gadā
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.02.2018./
1. Izdoti saistošie noteikumi:
• Nr.3/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības

2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 
“Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi””;

• Nr.4/2018 “Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 
2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 
“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm”;

• Nr.5/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu no-
vada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

2. Pieņemts lēmums apstiprināt māksliniecisko pašdarbību 
kolektīvu vadītājiem līdz sezonas beigām iepriekš noteikto 
samaksu par kolektīvu vadīšanu un izveidot darba grupu 
Nolikuma izstrādei par turpmāko darba samaksu novada 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem šādā 
sastāvā:

•  Inga Krafte – Priekuļu kultūras nama vadītāja;
•  Arnis Melbārdis – Izglītības, kultūras un sporta 
   jautājumu komitejas loceklis;
•  Baiba Karlsberga – Izglītības, kultūras un sporta 
   jautājumu komitejas locekle;
•  Inita Jansone – Nekustamā īpašuma un juridiskās 
   nodaļas vadītāja;
• Fjodors Puņeiko – novada pašvaldības izpilddirektors;
•  Daiga Rūķe – budžeta ekonomiste;
•  Pašdarbības kolektīvu vadītāju pārstāvis.

Pagarināt līgumus ar māksliniecisko pašdarbības kolektīvu 
vadītājiem, kuri sagatavo kolektīvus un piedalās XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
3. Nolemts:
• precizēt Priekuļu novada 2018.gada 25.janvāra domes 

sēdes lēmuma “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 ap-
būves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un pilnvei-
dotās redakcijas publisko apspriešanu” (protokols p.1. 
p.4) 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Nodot publis-
kajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
Priekuļu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redak-
ciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne mazāku 
kā 3(trīs) nedēļas.”;

• izdarīt grozījumus Priekuļu novada domes 2017.gada 
23.novembra lēmumā.

4. Pieņemts lēmums iestāties biedrībā “Latvijas pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

5. Nolemts:
• mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam Liepas 

pagastā un piešķirt jaunu nosaukumu “Liepas kapi”, 
Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Kļavkalni”, Priekuļu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Krūmiņi”, Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Rubeņi”, Veselavas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Virši”, Mārsnēnu pagastā.

6. Pieņemts lēmums:
• iznomāt zemnieku saimniecībai “Vecpenguri” pašvaldībai

piekritīgo zemes vienību lauksaimniecības vajadzībām;
• iznomāt AS “ZIEDI JP” pašvaldības īpašumā esošās 

zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām;
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības 

Veselavas pagastā iznomāšanu fiziskai personai;
• pagarināt z/s “Caunītes” nomas līguma termiņu par zemes 

vienības Veselavas pagastā  iznomāšanu;
• iznomāt fiziskai personai pašvaldībai piekritīgās zemes

vienības daļu Liepas pagastā lauksaimniecības vajadzī-
bām;

• iznomāt neapdzīvojamās telpas Dārza ielā 8, Priekuļos, 
un Ozolu gatvē 2, Jāņmuižā, ģimenes un arodslimību 
ārsta prakses darbības nodrošināšanai.

7. Nolemts:
• nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Cēsu prospekts 

21”, Priekuļos, dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības 
zemes gabalu;

• pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās 
daļas no zemes Parka iela 4-5, Priekuļi, tirgus novēr-
tējumu un pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa 
īpašumu nodot atsavināšanai Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;

• nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes 
vienību  “Ķirškalni”, Liepas pagastā.

8. Pieņemti lēmumi par zemes vienību  un nekustamo 
īpašumu apvienošanu un sadalīšanu:
• pievienot zemes vienību nekustamajam īpašumam un 

mainīt īpašuma nosaukumu no “Kapi-Lībieši”, Vese-
lavas pagastā, uz nosaukumu “Kapi-Veģeri-Vidzemes 
šoseja”, Veselavas pagastā;

• pievienot zemes vienības nekustamajam īpašumam 
“Kainaiži-Sarkaņi”, Liepas pagastā;

• pievienot zemes vienību nekustamajam īpašumam 
“Auniņi-Penguri”, Mārsnēnu pagastā;

• no zemes vienības atdalīt zemes vienību 0,143 ha platībā 
Liepas pagastā;

• sadalīt zemes vienību divos zemes gabalos Mārsnēnu 
pagastā.

9. Nolemts nodot atsavināšanai izsolē kustamo mantu – 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošo automašīnu Toyota 
Carina un apstiprināt izsoles noteikumus. 
10. Apstiprināti pašvaldības kustamās mantas izsoles 
rezultāti:

• 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).

11. Nolemts:
• atteikt reģistrēt trīs personas Priekuļu novada pašvaldības 

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā; 

• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar trīs personām par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu.

12. Pieņemts lēmums veikt grozījumus Priekuļu novada 
vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 
atlases konkursu nolikumā un Priekuļu novada pirmssko-
las izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 
konkursu nolikumā.
13. Nolemts uzsākt Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, to 
pievienojot Liepas pamatskolai.
14. Pieņemts zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas
pārskata ziņojums un Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojums 
par 2017.gadu.
15. Nolemts atbalstīt pasākuma organizēšanu Priekuļu no-
vada 68 politiski represētajām personām 2018.gada 24. 
martā Priekuļu saieta namā.
16. Pieņemts lēmums izsniegt garāžu īpašnieku biedrībai 
“Gauja” izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu, 
kas atrodas Liepas pagastā, Liepā, Gaujas ielā 5.
17. Nolemts noraidīt V.Juknas lūgumu par morālā kaitējuma 
atlīdzināšanu.
18. Pieņemts lēmums par izmaiņām Priekuļu novada paš-
valdības Medību koordinācijas komisijas sastāvā un locekļa 
Māra Sestuļa vietā apstiprināt Jāni Pētersonu – Valsts 
meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu 
nodaļas vecāko mežzini.

Aicinām kļūt par audžuģimeni
Ikviens bērns vēlas uzaugt ģimenē. Tikai ģimenē bērns 

var būt vecāku aprūpēts, atbalstīts un mīlēts un iemācīties, 
kas ir mājas, kā rūpēties par sevi un par citiem un kā vēlāk 
veidot pašam savu ģimeni. 

Dažādu iemeslu dēļ mēdz būt situācijas, kad bērns nevar 
turpināt augt un attīstīties savā ģimenē. Dažkārt  šie bērni 
nokļūst bērnu aprūpes centros. Šobrīd valstī  tiek domāts, 
lai bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt 
ģimeniskā vidē, lai aprūpes centrus aizstātu ar ģimeniskai 
videi pietuvinātiem pakalpojumiem – adopciju, aizbildnie-
cību, audžuģimenēm, viesģimenēm. 

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts, vai viņam nodibināta aizbildnība.

2018.gada janvārī Latvijā bija 167 bērni no 3 mēnešu 
līdz 17 gadu vecumam, kuriem ir nepieciešamas audžu-
ģimenes. Priekuļu novadā ir reģistrēta tikai viena audžu-
ģimene, kurā šobrīd dzīvo trīs bērni.

Iespējams, ka arī jūs kaut reizi esat aizdomājušies par 
bērniem, kuriem nav iespējas uzaugt savās ģimenēs, kaut
mirkli esat apsvēruši domu, ka ar jūsu bērniem kopā varētu 
uzaugt kāds audžubērns. Iespējams, ka jūsu bērni jau ir 
pieauguši un varat dot savu mīlestību un atbalstu vēl kādam 
bērniņam. Iespējams, ka jums pašiem nav savu bērnu, bet 
šobrīd esat gatavi būt par vecākiem. Tad tieši šis varētu būt 
izšķiršanās brīdis, lai pieņemtu lēmumu kļūt par audžuģimeni 
un palīdzētu kādam bērnam iegūt mājas, ģimeni, mīlestību 
un laimīgu bērnību. 

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā 
no 25 līdz 60 gadiem. 

Kā kļūt par audžuģimeni?
• Jāvēršas Priekuļu vai Liepas bāriņtiesā, uzrādot personu 

apliecinošus dokumentus, jāiesniedz noteiktas formas
iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī 
ārsta izziņu par veselības stāvokli.

• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta 
laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu.

• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) pie-
mērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

• Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic 

pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu 
par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt audžuģimenes statusu. 

• Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par 
audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un 
informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus 
(norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek 
publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

• Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums 
starp audžuģimeni un pašvaldību.
Valsts atbalsts audžuģimenei:

• atlīdzība par audžuģimenes darbu mēnesī:
- par vienu bērnu – 171 eiro;
- par diviem bērniem – 222,30 eiro;
- par 3 un vairāk bērniem – 273,60 eiro

•  sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171 eiro pret 
bezdarbu, pret invaliditāti un pensijai.
Priekuļu novada pašvaldības atbalsts audžuģimenei:

• pabalsts bērna uzturam:
- 215 eiro mēnesī līdz bērna 7 gadu sasniegšanai;
- 258 eiro mēnesī no bērna 7 gadu vecuma;

• pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 300,00 
eiro apmērā kalendārā gada laikā, tas tiek izmaksāts divās 
daļās vienu reizi 6 mēnešos. Pabalsta vietā var izsniegt 
apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;

• brīvpusdienas pirmskolas, vispārējās un arodizglī-
tības iestādēs, ja brīvpusdienas netiek apmaksātas 
saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

• pabalsts mācību gada uzsākšanai vispārējās un 
arodizglītības iestādēs 22,00 eiro, ja pabalsts pieprasīts 
no kārtējā gada 1.augusta līdz 30.septembrim;

• pabalsts interešu izglītības nodrošināšanai līdz 
150,00 eiro mācību gadā, ja bērns papildus vispārizglī-
tojošai programmai apgūst interešu izglītības programmu 
(mūzika, māksla, sports);

• pabalsts medicīnas izdevumu, psiholoģiskās palī-
dzības un rehabilitācijas izdevumu segšanai audžu-
ģimenē ievietotam bērnam līdz 300,00 eiro gadā; 

• pašvaldības sociālā darbinieka un psihologa atbalstu
un palīdzību problēmu risināšanā; 

• ir iespēja divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) pie-
dalīties atbalsta grupā pusaudžu vecākiem;

• ir iespēja piedalīties izglītojošā atbalsta grupā “Bērnu 
emocionālā audzināšana”.
Vairāk informācijas par šiem jautājumiem var saņemt 

pie Sociālā dienesta speciālistiem  Mārsnēnos, Veselavā, 
Priekuļos, Liepā pa  tel. nr.27866833; 64195222.

Audžuvecākiem ir iespēja līdzdarboties audžuģimeņu 
kustībā, iesaistoties kādā no audžuģimeņu biedrībām Latvijā. 
Audžuģimenes Vidzemes reģionā atbalstu var saņemt Vid-
zemes audžuģimeņu atbalsta biedrībā ”Pūpolu gaismā” (tel.
nr.29341032) un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrā (tel.
nr. 29244687). Dalība biedrībā dod iespēju satikties ar citiem
audžuģimeņu vecākiem, pieredzes apmaiņu, iespēju ap-
meklēt dažādus seminārus, nometnes un citus izglītojoši 
atbalstošus pasākumus, līdzdarboties audžuģimeņu kustības 
attīstībā valstī.

Bērni ir mūsu nākotne un vērtība – kāda tā būs, atkarīgs 
no mums – pieaugušajiem.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Helēna Stukmane

Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) informē, ka katru gadu
valsts apmaksātās vakcinācijas pret 
ērču encefalītu bērniem no 1 gada 
vecuma līdz 18 gadiem notiek saskaņā 
ar Ministru kabineta “Vakcinācijas 
noteikumiem” teritorijās, kur saskaņā ar SKC uzraudzības 
datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Valsts 
apmaksāta bērnu vakcinēšanās pret ērču encefalītu 2018. 
gadā noteikta pavisam 31 Latvijas novadā.

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam Priekuļu 
novadā vidējais ērču encefalīta inficēšanās gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju ir 22,9 gadījumi.

Tā kā Priekuļu novads arī 2018.gadā ir iekļauts ērču 
encefalīta endēmiskajā teritorijā, arī šogad Priekuļu novadā 
deklarētiem bērniem no 1 gada līdz 18 gadu vecumam ir 
pieejamas valsts apmaksātās vakcīnas pret ērču encefalītu. 

Vakcināciju un revakcinācija plāno un veic ģimenes 
ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Priekuļu 
novadā to dara ģimene ārsti: G.Meinerte, I.Prindule, 
J.Prindulis un A.Smeķe.

Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta 
dzīves vieta endēmiskajā teritorijā, ir tiesīgi saņemt valsts 
apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu neatkarīgi no 
tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.

Tomēr atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.330 
“Vakcinācijas noteikumi” 23.11 punktam, ģimenes ārsts, 
kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt 
sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta 
līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā 
dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus 
pēc iepriekšējās saskaņošanas vakcinē tie ģimenes ārsti, 
kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst aptuveni 
no marta līdz novembra vidum. Ērces kļūst aktīvas, ja 
gaisa temperatūra pārsniedz + 3 līdz + 5 grādus.

Latvijā izplatītākās ērču pārnēsātās slimības ir ērču 
encefalīts, Laimas slimība un ērlihioze. Pret ērču encefalītu 
visefektīvākais līdzeklis ir vakcinācija, savukārt, lai pa-
sargātu sevi no Laimas slimības un ērlihiozes, jānovērš 
ērces piesūkšanās (pielāgojot apģērbu un lietojot to 
atbaidīšanas līdzekļus).

Lai saņemtu vairāk informāciju par ērču encefalītu un 
vakcinēšanos pret to, aicinām griezties pie sava ģimenes 
ārsta.

Informāciju sagatavoja,
Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste
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SVARĪGI LAUKSAIMNIEKIEM!
Aicinām pieteikties elektroniskai platību maksājumu 

karšu aizpildīšanai EPS un iesniegšanai Lauku atbalsta 
dienestam.
Pakalpojums būs pieejams:
• Mārsnēnos, pagastmājā, piektdien, 20.aprīlī, pl.9.30-14.00;
• Liepā, pagastmājā, trešdien, 25.aprīlī, pl.9.30-14.00;
• Veselavā, bibliotēkā, otrdien, 8.maijā, pl.9.30-14.00;
• Priekuļos, VPVKAC, trešdien 9.maijā, pl.9.30-14.00.

Vēlams iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā (tālr. 
28381477; Dace Kalniņa).

Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksājumu 
karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu var saņemt 
Cēsīs, Raunas ielā 4, 3.stāvā, Cēsu konsultāciju birojā  
pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties (tālr. 26171795 
Andra Seredina; tālr. 26360434 Gunda Kazerovska). Lai 
elektroniski pieteiktos, lūdzam paņemt līdzi savu EPS

līgumu ar Lauku atbalsta dienestu; EPS lietotājvārdu, pa-
roles; e pasta adresi un tā paroli; iepriekšējā gada platību 
maksājumu pieteikumu papīra formātā u.c. saistošo doku-
mentāciju.

Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu pl.9.00-14.00 Cēsu konsultāciju birojā; arī 
dzīvnieku krotālijas var saņemt šeit.

Informāciju ikdienā par svarīgo var iegūt arī Cēsīs, 
Raunas ielā 4, Cēsu konsultāciju birojā, tālr. 26360434.

Priekuļu lauku attīstības konsultante Dace Kalniņa

Priekuļu novadā savus apmeklētājus gaida 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Priekuļu novadā – Priekuļu novada domes ēkas pirmajā stāvā – jau trīs mēnešus 
darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur 
ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja vienuviet saņemts sev nepieciešamos pakal-
pojumus un konsultācijas no deviņām valsts iestādēm – Valsts ieņēmuma dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta
dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Uzņēmuma reģistra, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas. 

Līdz šim Priekuļu novadā VPVKAC pieprasītie pakalpojumi ir bijuši Valsts ieņēmuma 
dienesta (VID) gada ienākuma deklarācijas iesniegšana gan papīra formā, gan elektroniski 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojums slimības pabalsta un 
apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai.  

Laika posmā no 2017.gada 29. decembra līdz 22. martam Priekuļu Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) sniegti jau 250 pakalpojumi. 
No tiem 77 jeb 31% ir bijuši pašvaldības pakalpojumi, tai skaitā nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidesiesnieguma pieņemšana. 

No 29. decembra jau sniegti 118 pakalpojumi saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
funkcijām. No 1. marta iedzīvotāji ļoti aktīvi ierodas Priekuļu VPVKAC iesniegt gada 
ienākumu deklarācijas. Līdz šim reģistrētas 66 gada ienākumu deklarācijas papīra formā 
un sniegtas 49 konsultācijas par Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem. No tām 
gandrīz visas bijušas konsultācijas un palīdzība deklarācijas aizpildīšanai un iesniegšanai 
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. 3 klienti izmantojuši arī iespēju iesniegt pieteikumu 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai.

Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, nepieciešams EDS sistēmas 
izsniegts lietotājvārds un parole vai arī savas internetbankas pieejas kodi. 

VSAA pakalpojumus Priekuļu VPVKAC iedzīvotāji izmantojuši 40 reizes. No VSAA 
pakalpojumiem populārākie bijuši slimības pabalsta un apbedīšanas pabalstaiesniegumi, 
bet vairākkārt izmantota arī iespēja iesniegt bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu 
pieprasījumu, ģimenes valsts pabalsta, paternitātes un vecāku pabalsta pieprasījumu. 
Iesniegts arī vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc 
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas un 3 iesniegumi par vienreizēja pabalsta mirušā 
pensionāra laulātajam (pensionāram) piešķiršanu.  

Sniegtas 2 konsultācijas saistībā ar Lauksaim-
niecības datu centra sniegtajiem pakalpojumiem. 

Martātika organizētas arī vairākas izbraukuma 
dienas novada pagastos. Mārsnēnos sniegti 5 pa-
kalpojumi, Veselavā – 2, bet lielākā atsaucība 
bijusi Liepā, kur reģistrēti 59 pakalpojumi. Ņemot 
vērā lielo Liepas pagasta iedzīvotāju ieinteresētību 
2 izbraukuma vizītes notiks arī 16. un 23. aprīlī 
no plkst.14:00 līdz 18:00.

Plašāka informācijapar Priekuļu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra sniegtajiem pakalpojumiem atrodama Priekuļu novada mājas lapā. 

Kontakttālrunis: +371 66954881
E-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās:      8:00 – 18:00 
Otrdienās:      8:00 – 17:00 
Trešdienās:      8:00 – 17:00 
Ceturtdienās:   8:00 – 17:00
Piektdienās:     8:00 – 15:00

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka, Tūrisma darba organizators

Bezmaksas vakcinācija 
pret ērču encefalītu 

Priekuļu novada bērniem

Aktuālais Mārsnēnos
2018.gada 16.februārī Mārsnēnos notika tikšanās ar 

iedzīvotājiem, kurā piedalījās gan mārsnēnieši, gan domes 
deputāti, gan pašvaldības darbinieki.

Klātesošie tika informēti par paveiktajiem darbiem 
Mārsnēnu pagastā no 2013. līdz 2017.gadam. Izpilddirektora 
vietnieks R.Saļmo klātesošos informēja, ka 2013.gadā veikta 
vecās skolas ēkas nojaukšana, gājēju celiņa izbūve, saules 
pulksteņa izveide, žoga uzstādīšana pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorijai. 2014.gada īstenots projekts par gājēju 
celiņa apgaismojuma izbūvi un nomainītas kapličas durvis.
2015.gadā nobruģēts gājēju celiņš, atjaunots kapličas 
jumts un veikti remontdarbi Mārsnēnu pamatskolā. 2016.
gadā vairāk līdzekļu izlietots projektēšanai, kā arī skolas 
2.stāva gaiteņa remontam. 2017.gadā pabeigta Mārsnēnu 
tautas nama apkures sistēmas sakārtošana un izremontētas
jaunas telpas bibliotēkai. Savukārt, 2018. gadā paredzēta 
Tautas nama siltināšana, jāpabeidz grants ceļu remonta 
1.posms un jāizstrādā projekts ūdenssaimniecības darbiem.

Klātesošie sanāksmes dalībnieki tika informēti par 
Mārsnēnu pamatskolas pastāvēšanu nākotnē. Kā viena no 
idejām tikšanās reizē tika virzīta Mārsnēnu skolas reor-
ganizācija, izveidojot to kā Liepas pamatskolas struktūr-
vienību.  

Notiek darbs pie šīs idejas īstenošanas.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mārsnēnu tautas nams

Foto: no pašvaldības arhīva
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.02.2018./
1. Izdoti saistošie noteikumi:
• Nr.3/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības

2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 
“Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi””;

• Nr.4/2018 “Par grozījumu Priekuļu novada pašvaldības 
2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 
“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm”;

• Nr.5/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu no-
vada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

2. Pieņemts lēmums apstiprināt māksliniecisko pašdarbību 
kolektīvu vadītājiem līdz sezonas beigām iepriekš noteikto 
samaksu par kolektīvu vadīšanu un izveidot darba grupu 
Nolikuma izstrādei par turpmāko darba samaksu novada 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem šādā 
sastāvā:

•  Inga Krafte – Priekuļu kultūras nama vadītāja;
•  Arnis Melbārdis – Izglītības, kultūras un sporta 
   jautājumu komitejas loceklis;
•  Baiba Karlsberga – Izglītības, kultūras un sporta 
   jautājumu komitejas locekle;
•  Inita Jansone – Nekustamā īpašuma un juridiskās 
   nodaļas vadītāja;
• Fjodors Puņeiko – novada pašvaldības izpilddirektors;
•  Daiga Rūķe – budžeta ekonomiste;
•  Pašdarbības kolektīvu vadītāju pārstāvis.

Pagarināt līgumus ar māksliniecisko pašdarbības kolektīvu 
vadītājiem, kuri sagatavo kolektīvus un piedalās XXVI 
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos.
3. Nolemts:
• precizēt Priekuļu novada 2018.gada 25.janvāra domes 

sēdes lēmuma “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 ap-
būves noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu un pilnvei-
dotās redakcijas publisko apspriešanu” (protokols p.1. 
p.4) 2.punktu un izteikt šādā redakcijā: “Nodot publis-
kajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 
Priekuļu novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redak-
ciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne mazāku 
kā 3(trīs) nedēļas.”;

• izdarīt grozījumus Priekuļu novada domes 2017.gada 
23.novembra lēmumā.

4. Pieņemts lēmums iestāties biedrībā “Latvijas pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvienība”.

5. Nolemts:
• mainīt nosaukumu nekustamajam īpašumam Liepas 

pagastā un piešķirt jaunu nosaukumu “Liepas kapi”, 
Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Kļavkalni”, Priekuļu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Krūmiņi”, Liepas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Rubeņi”, Veselavas pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Virši”, Mārsnēnu pagastā.

6. Pieņemts lēmums:
• iznomāt zemnieku saimniecībai “Vecpenguri” pašvaldībai

piekritīgo zemes vienību lauksaimniecības vajadzībām;
• iznomāt AS “ZIEDI JP” pašvaldības īpašumā esošās 

zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām;
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības 

Veselavas pagastā iznomāšanu fiziskai personai;
• pagarināt z/s “Caunītes” nomas līguma termiņu par zemes 

vienības Veselavas pagastā  iznomāšanu;
• iznomāt fiziskai personai pašvaldībai piekritīgās zemes

vienības daļu Liepas pagastā lauksaimniecības vajadzī-
bām;

• iznomāt neapdzīvojamās telpas Dārza ielā 8, Priekuļos, 
un Ozolu gatvē 2, Jāņmuižā, ģimenes un arodslimību 
ārsta prakses darbības nodrošināšanai.

7. Nolemts:
• nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Cēsu prospekts 

21”, Priekuļos, dzīvokļa īpašnieka īpašumā bez atlīdzības 
zemes gabalu;

• pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās 
daļas no zemes Parka iela 4-5, Priekuļi, tirgus novēr-
tējumu un pēc tirgus novērtējuma saņemšanas, dzīvokļa 
īpašumu nodot atsavināšanai Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;

• nostiprināt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda zemes 
vienību  “Ķirškalni”, Liepas pagastā.

8. Pieņemti lēmumi par zemes vienību  un nekustamo 
īpašumu apvienošanu un sadalīšanu:
• pievienot zemes vienību nekustamajam īpašumam un 

mainīt īpašuma nosaukumu no “Kapi-Lībieši”, Vese-
lavas pagastā, uz nosaukumu “Kapi-Veģeri-Vidzemes 
šoseja”, Veselavas pagastā;

• pievienot zemes vienības nekustamajam īpašumam 
“Kainaiži-Sarkaņi”, Liepas pagastā;

• pievienot zemes vienību nekustamajam īpašumam 
“Auniņi-Penguri”, Mārsnēnu pagastā;

• no zemes vienības atdalīt zemes vienību 0,143 ha platībā 
Liepas pagastā;

• sadalīt zemes vienību divos zemes gabalos Mārsnēnu 
pagastā.

9. Nolemts nodot atsavināšanai izsolē kustamo mantu – 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošo automašīnu Toyota 
Carina un apstiprināt izsoles noteikumus. 
10. Apstiprināti pašvaldības kustamās mantas izsoles 
rezultāti:

• 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).

11. Nolemts:
• atteikt reģistrēt trīs personas Priekuļu novada pašvaldības 

dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības 
reģistrā; 

• slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar trīs personām par 
dzīvojamās telpas izīrēšanu.

12. Pieņemts lēmums veikt grozījumus Priekuļu novada 
vispārējās izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu 
atlases konkursu nolikumā un Priekuļu novada pirmssko-
las izglītības iestādes vadītāja amata pretendentu atlases 
konkursu nolikumā.
13. Nolemts uzsākt Mārsnēnu pamatskolas likvidāciju, to 
pievienojot Liepas pamatskolai.
14. Pieņemts zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas
pārskata ziņojums un Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojums 
par 2017.gadu.
15. Nolemts atbalstīt pasākuma organizēšanu Priekuļu no-
vada 68 politiski represētajām personām 2018.gada 24. 
martā Priekuļu saieta namā.
16. Pieņemts lēmums izsniegt garāžu īpašnieku biedrībai 
“Gauja” izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu, 
kas atrodas Liepas pagastā, Liepā, Gaujas ielā 5.
17. Nolemts noraidīt V.Juknas lūgumu par morālā kaitējuma 
atlīdzināšanu.
18. Pieņemts lēmums par izmaiņām Priekuļu novada paš-
valdības Medību koordinācijas komisijas sastāvā un locekļa 
Māra Sestuļa vietā apstiprināt Jāni Pētersonu – Valsts 
meža dienesta Centrālvidzemes virsmežniecības Priekuļu 
nodaļas vecāko mežzini.

Aicinām kļūt par audžuģimeni
Ikviens bērns vēlas uzaugt ģimenē. Tikai ģimenē bērns 

var būt vecāku aprūpēts, atbalstīts un mīlēts un iemācīties, 
kas ir mājas, kā rūpēties par sevi un par citiem un kā vēlāk 
veidot pašam savu ģimeni. 

Dažādu iemeslu dēļ mēdz būt situācijas, kad bērns nevar 
turpināt augt un attīstīties savā ģimenē. Dažkārt  šie bērni 
nokļūst bērnu aprūpes centros. Šobrīd valstī  tiek domāts, 
lai bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt 
ģimeniskā vidē, lai aprūpes centrus aizstātu ar ģimeniskai 
videi pietuvinātiem pakalpojumiem – adopciju, aizbildnie-
cību, audžuģimenēm, viesģimenēm. 

Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi līdz brīdim, 
kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav
iespējams, tiek adoptēts, vai viņam nodibināta aizbildnība.

2018.gada janvārī Latvijā bija 167 bērni no 3 mēnešu 
līdz 17 gadu vecumam, kuriem ir nepieciešamas audžu-
ģimenes. Priekuļu novadā ir reģistrēta tikai viena audžu-
ģimene, kurā šobrīd dzīvo trīs bērni.

Iespējams, ka arī jūs kaut reizi esat aizdomājušies par 
bērniem, kuriem nav iespējas uzaugt savās ģimenēs, kaut
mirkli esat apsvēruši domu, ka ar jūsu bērniem kopā varētu 
uzaugt kāds audžubērns. Iespējams, ka jūsu bērni jau ir 
pieauguši un varat dot savu mīlestību un atbalstu vēl kādam 
bērniņam. Iespējams, ka jums pašiem nav savu bērnu, bet 
šobrīd esat gatavi būt par vecākiem. Tad tieši šis varētu būt 
izšķiršanās brīdis, lai pieņemtu lēmumu kļūt par audžuģimeni 
un palīdzētu kādam bērnam iegūt mājas, ģimeni, mīlestību 
un laimīgu bērnību. 

Lai pretendētu uz audžuģimenes statusu, jābūt vecumā 
no 25 līdz 60 gadiem. 

Kā kļūt par audžuģimeni?
• Jāvēršas Priekuļu vai Liepas bāriņtiesā, uzrādot personu 

apliecinošus dokumentus, jāiesniedz noteiktas formas
iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī 
ārsta izziņu par veselības stāvokli.

• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta 
laulāto (personas) dzīves apstākļus, kā arī motivāciju un 
spējas audzināt bērnu.

• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par laulāto (personas) pie-
mērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

• Audžuģimene bez maksas noklausās mācību kursu.
• Bāriņtiesa mēneša laikā pēc mācību kursa beigām veic 

pārrunas ar laulātajiem (personu) un pieņem lēmumu 
par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu pie-
šķirt audžuģimenes statusu. 

• Kad piešķirts audžuģimenes statuss, informācija par 
audžuģimeni tiek iekļauta audžuģimeņu reģistrā un 
informācija par audžuģimenēm, kas var uzņemt bērnus 
(norādot bāriņtiesas kontakttālruni), ik mēnesi tiek 
publicēta Labklājības ministrijas mājas lapā.

• Ievietojot bērnu audžuģimenē, tiek noslēgts līgums 
starp audžuģimeni un pašvaldību.
Valsts atbalsts audžuģimenei:

• atlīdzība par audžuģimenes darbu mēnesī:
- par vienu bērnu – 171 eiro;
- par diviem bērniem – 222,30 eiro;
- par 3 un vairāk bērniem – 273,60 eiro

•  sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171 eiro pret 
bezdarbu, pret invaliditāti un pensijai.
Priekuļu novada pašvaldības atbalsts audžuģimenei:

• pabalsts bērna uzturam:
- 215 eiro mēnesī līdz bērna 7 gadu sasniegšanai;
- 258 eiro mēnesī no bērna 7 gadu vecuma;

• pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 300,00 
eiro apmērā kalendārā gada laikā, tas tiek izmaksāts divās 
daļās vienu reizi 6 mēnešos. Pabalsta vietā var izsniegt 
apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas;

• brīvpusdienas pirmskolas, vispārējās un arodizglī-
tības iestādēs, ja brīvpusdienas netiek apmaksātas 
saskaņā ar citiem normatīvajiem aktiem;

• pabalsts mācību gada uzsākšanai vispārējās un 
arodizglītības iestādēs 22,00 eiro, ja pabalsts pieprasīts 
no kārtējā gada 1.augusta līdz 30.septembrim;

• pabalsts interešu izglītības nodrošināšanai līdz 
150,00 eiro mācību gadā, ja bērns papildus vispārizglī-
tojošai programmai apgūst interešu izglītības programmu 
(mūzika, māksla, sports);

• pabalsts medicīnas izdevumu, psiholoģiskās palī-
dzības un rehabilitācijas izdevumu segšanai audžu-
ģimenē ievietotam bērnam līdz 300,00 eiro gadā; 

• pašvaldības sociālā darbinieka un psihologa atbalstu
un palīdzību problēmu risināšanā; 

• ir iespēja divas reizes gadā (pavasarī un rudenī) pie-
dalīties atbalsta grupā pusaudžu vecākiem;

• ir iespēja piedalīties izglītojošā atbalsta grupā “Bērnu 
emocionālā audzināšana”.
Vairāk informācijas par šiem jautājumiem var saņemt 

pie Sociālā dienesta speciālistiem  Mārsnēnos, Veselavā, 
Priekuļos, Liepā pa  tel. nr.27866833; 64195222.

Audžuvecākiem ir iespēja līdzdarboties audžuģimeņu 
kustībā, iesaistoties kādā no audžuģimeņu biedrībām Latvijā. 
Audžuģimenes Vidzemes reģionā atbalstu var saņemt Vid-
zemes audžuģimeņu atbalsta biedrībā ”Pūpolu gaismā” (tel.
nr.29341032) un Valmieras SOS ģimeņu atbalsta centrā (tel.
nr. 29244687). Dalība biedrībā dod iespēju satikties ar citiem
audžuģimeņu vecākiem, pieredzes apmaiņu, iespēju ap-
meklēt dažādus seminārus, nometnes un citus izglītojoši 
atbalstošus pasākumus, līdzdarboties audžuģimeņu kustības 
attīstībā valstī.

Bērni ir mūsu nākotne un vērtība – kāda tā būs, atkarīgs 
no mums – pieaugušajiem.

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
Helēna Stukmane

Slimību profilakses un kontroles 
centrs (SPKC) informē, ka katru gadu
valsts apmaksātās vakcinācijas pret 
ērču encefalītu bērniem no 1 gada 
vecuma līdz 18 gadiem notiek saskaņā 
ar Ministru kabineta “Vakcinācijas 
noteikumiem” teritorijās, kur saskaņā ar SKC uzraudzības 
datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu. Valsts 
apmaksāta bērnu vakcinēšanās pret ērču encefalītu 2018. 
gadā noteikta pavisam 31 Latvijas novadā.

Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam Priekuļu 
novadā vidējais ērču encefalīta inficēšanās gadījumu skaits 
uz 100 000 iedzīvotāju ir 22,9 gadījumi.

Tā kā Priekuļu novads arī 2018.gadā ir iekļauts ērču 
encefalīta endēmiskajā teritorijā, arī šogad Priekuļu novadā 
deklarētiem bērniem no 1 gada līdz 18 gadu vecumam ir 
pieejamas valsts apmaksātās vakcīnas pret ērču encefalītu. 

Vakcināciju un revakcinācija plāno un veic ģimenes 
ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā. Priekuļu 
novadā to dara ģimene ārsti: G.Meinerte, I.Prindule, 
J.Prindulis un A.Smeķe.

Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta 
dzīves vieta endēmiskajā teritorijā, ir tiesīgi saņemt valsts 
apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu neatkarīgi no 
tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.

Tomēr atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.330 
“Vakcinācijas noteikumi” 23.11 punktam, ģimenes ārsts, 
kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt 
sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta 
līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā 
dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus 
pēc iepriekšējās saskaņošanas vakcinē tie ģimenes ārsti, 
kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Ērču aktivitātes sezona Latvijā parasti ilgst aptuveni 
no marta līdz novembra vidum. Ērces kļūst aktīvas, ja 
gaisa temperatūra pārsniedz + 3 līdz + 5 grādus.

Latvijā izplatītākās ērču pārnēsātās slimības ir ērču 
encefalīts, Laimas slimība un ērlihioze. Pret ērču encefalītu 
visefektīvākais līdzeklis ir vakcinācija, savukārt, lai pa-
sargātu sevi no Laimas slimības un ērlihiozes, jānovērš 
ērces piesūkšanās (pielāgojot apģērbu un lietojot to 
atbaidīšanas līdzekļus).

Lai saņemtu vairāk informāciju par ērču encefalītu un 
vakcinēšanos pret to, aicinām griezties pie sava ģimenes 
ārsta.

Informāciju sagatavoja,
Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums29. marts, 2018

SVARĪGI LAUKSAIMNIEKIEM!
Aicinām pieteikties elektroniskai platību maksājumu 

karšu aizpildīšanai EPS un iesniegšanai Lauku atbalsta 
dienestam.
Pakalpojums būs pieejams:
• Mārsnēnos, pagastmājā, piektdien, 20.aprīlī, pl.9.30-14.00;
• Liepā, pagastmājā, trešdien, 25.aprīlī, pl.9.30-14.00;
• Veselavā, bibliotēkā, otrdien, 8.maijā, pl.9.30-14.00;
• Priekuļos, VPVKAC, trešdien 9.maijā, pl.9.30-14.00.

Vēlams iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā (tālr. 
28381477; Dace Kalniņa).

Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksājumu 
karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu var saņemt 
Cēsīs, Raunas ielā 4, 3.stāvā, Cēsu konsultāciju birojā  
pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties (tālr. 26171795 
Andra Seredina; tālr. 26360434 Gunda Kazerovska). Lai 
elektroniski pieteiktos, lūdzam paņemt līdzi savu EPS

līgumu ar Lauku atbalsta dienestu; EPS lietotājvārdu, pa-
roles; e pasta adresi un tā paroli; iepriekšējā gada platību 
maksājumu pieteikumu papīra formātā u.c. saistošo doku-
mentāciju.

Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu pl.9.00-14.00 Cēsu konsultāciju birojā; arī 
dzīvnieku krotālijas var saņemt šeit.

Informāciju ikdienā par svarīgo var iegūt arī Cēsīs, 
Raunas ielā 4, Cēsu konsultāciju birojā, tālr. 26360434.

Priekuļu lauku attīstības konsultante Dace Kalniņa

Priekuļu novadā savus apmeklētājus gaida 
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Priekuļu novadā – Priekuļu novada domes ēkas pirmajā stāvā – jau trīs mēnešus 
darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kur 
ikvienam novada iedzīvotājam ir iespēja vienuviet saņemts sev nepieciešamos pakal-
pojumus un konsultācijas no deviņām valsts iestādēm – Valsts ieņēmuma dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Lauksaimniecības datu centra, Lauku atbalsta
dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Uzņēmuma reģistra, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas. 

Līdz šim Priekuļu novadā VPVKAC pieprasītie pakalpojumi ir bijuši Valsts ieņēmuma 
dienesta (VID) gada ienākuma deklarācijas iesniegšana gan papīra formā, gan elektroniski 
un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojums slimības pabalsta un 
apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai.  

Laika posmā no 2017.gada 29. decembra līdz 22. martam Priekuļu Valsts un paš-
valdības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) sniegti jau 250 pakalpojumi. 
No tiem 77 jeb 31% ir bijuši pašvaldības pakalpojumi, tai skaitā nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidesiesnieguma pieņemšana. 

No 29. decembra jau sniegti 118 pakalpojumi saistībā ar Valsts ieņēmumu dienesta 
funkcijām. No 1. marta iedzīvotāji ļoti aktīvi ierodas Priekuļu VPVKAC iesniegt gada 
ienākumu deklarācijas. Līdz šim reģistrētas 66 gada ienākumu deklarācijas papīra formā 
un sniegtas 49 konsultācijas par Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumiem. No tām 
gandrīz visas bijušas konsultācijas un palīdzība deklarācijas aizpildīšanai un iesniegšanai 
elektroniskajā deklarēšanas sistēmā. 3 klienti izmantojuši arī iespēju iesniegt pieteikumu 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai.

Lai iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju elektroniski, nepieciešams EDS sistēmas 
izsniegts lietotājvārds un parole vai arī savas internetbankas pieejas kodi. 

VSAA pakalpojumus Priekuļu VPVKAC iedzīvotāji izmantojuši 40 reizes. No VSAA 
pakalpojumiem populārākie bijuši slimības pabalsta un apbedīšanas pabalstaiesniegumi, 
bet vairākkārt izmantota arī iespēja iesniegt bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu 
pieprasījumu, ģimenes valsts pabalsta, paternitātes un vecāku pabalsta pieprasījumu. 
Iesniegts arī vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc 
pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas un 3 iesniegumi par vienreizēja pabalsta mirušā 
pensionāra laulātajam (pensionāram) piešķiršanu.  

Sniegtas 2 konsultācijas saistībā ar Lauksaim-
niecības datu centra sniegtajiem pakalpojumiem. 

Martātika organizētas arī vairākas izbraukuma 
dienas novada pagastos. Mārsnēnos sniegti 5 pa-
kalpojumi, Veselavā – 2, bet lielākā atsaucība 
bijusi Liepā, kur reģistrēti 59 pakalpojumi. Ņemot 
vērā lielo Liepas pagasta iedzīvotāju ieinteresētību 
2 izbraukuma vizītes notiks arī 16. un 23. aprīlī 
no plkst.14:00 līdz 18:00.

Plašāka informācijapar Priekuļu Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra sniegtajiem pakalpojumiem atrodama Priekuļu novada mājas lapā. 

Kontakttālrunis: +371 66954881
E-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

VPVKAC darba laiks:
Pirmdienās:      8:00 – 18:00 
Otrdienās:      8:00 – 17:00 
Trešdienās:      8:00 – 17:00 
Ceturtdienās:   8:00 – 17:00
Piektdienās:     8:00 – 15:00

Informāciju sagatavoja:
Elīna Tilaka, Tūrisma darba organizators

Bezmaksas vakcinācija 
pret ērču encefalītu 

Priekuļu novada bērniem

Aktuālais Mārsnēnos
2018.gada 16.februārī Mārsnēnos notika tikšanās ar 

iedzīvotājiem, kurā piedalījās gan mārsnēnieši, gan domes 
deputāti, gan pašvaldības darbinieki.

Klātesošie tika informēti par paveiktajiem darbiem 
Mārsnēnu pagastā no 2013. līdz 2017.gadam. Izpilddirektora 
vietnieks R.Saļmo klātesošos informēja, ka 2013.gadā veikta 
vecās skolas ēkas nojaukšana, gājēju celiņa izbūve, saules 
pulksteņa izveide, žoga uzstādīšana pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorijai. 2014.gada īstenots projekts par gājēju 
celiņa apgaismojuma izbūvi un nomainītas kapličas durvis.
2015.gadā nobruģēts gājēju celiņš, atjaunots kapličas 
jumts un veikti remontdarbi Mārsnēnu pamatskolā. 2016.
gadā vairāk līdzekļu izlietots projektēšanai, kā arī skolas 
2.stāva gaiteņa remontam. 2017.gadā pabeigta Mārsnēnu 
tautas nama apkures sistēmas sakārtošana un izremontētas
jaunas telpas bibliotēkai. Savukārt, 2018. gadā paredzēta 
Tautas nama siltināšana, jāpabeidz grants ceļu remonta 
1.posms un jāizstrādā projekts ūdenssaimniecības darbiem.

Klātesošie sanāksmes dalībnieki tika informēti par 
Mārsnēnu pamatskolas pastāvēšanu nākotnē. Kā viena no 
idejām tikšanās reizē tika virzīta Mārsnēnu skolas reor-
ganizācija, izveidojot to kā Liepas pamatskolas struktūr-
vienību.  

Notiek darbs pie šīs idejas īstenošanas.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Mārsnēnu tautas nams

Foto: no pašvaldības arhīva
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Starptautiskā projekta “100 soļi” 
skolotāju apmācības Somijā

Šā gada 4.martā piecas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mežmaliņa” skolotājas – Ināra Ikauniece, Daniela Veipāne,
Kristīna Bernāne, Inese Iesmiņa un Ilze Freimane – 
devās ceļā uz Somiju, lai piedalītos Eiropas Savienības 
mūžizglītības programmas Erasmus+ 2. pamatdarbības 
starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “100 STEPS”
transnacionālajās  skolotāju apmācībās.

Taipalsaari pirmsskolas izglītības iestādē “Satulaiva” 
mūs sagaidīja projekta koordinatore – atraktīvā Annamari 
– un direktore Kirsi Hovilehto.

Piecu dienu laikā bija iespēja vērot, kā norit ikdienas 
darbs vairākās Somijas pirmsskolas izglītības iestādēs, 
skolās un mākslas skolā. Tikām iepazīstinātas ar Somijas 
izglītības sistēmu, vērojām un analizējām pirmsskolas 
vecuma bērnu āra aktivitātes, piedalījāmies angļu valodas 
nodarbībās sākumskolā.

Ikreiz priecājāmies par iespēju kopā ar “Satulaiva” 
bērnudārza bērniem doties izglītojošos pārgājienos pa 
mežu, vērot mazuļu darbošanos dažādās stacijās, doties 
ekspedīcijā, pētot akmeņus cietoksnī, smelties idejas un 
elpot spirgto, dzestro ziemas gaisu.

Atsevišķa dienas daļa tika veltīta, lai iepazītos ar 
pirmsskolā izmantojamām informācijas tehnoloģijām, 
mācījāmies strādāt ar jaunām, izglītojošām aplikācijām 
(darbs ar “zaļo ekrānu” u.c.).

Apmācības ietvaros bija iespēja klausīties izglītojošas 
lekcijas. Pirmsskolas skolotāja Kirsi Rehunen mums at-
klāja, ko nozīmē “uz fenomenu balstīta mācīšanās”, kopā ar 
bērniem rādot dažādus praktiskus piemērus. Šī mācīšanās
balstās uz skolotāja jautājumiem un netiešu bērnu virzību 
pašiem izzināt, pētīt, meklēt, secināt.

 Par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna dzīvē runāja 
atraktīvā lektore, fizioterapeite  Milla Ranta.

Pirms gada, kad 5 dalībvalstu koordinatori (Latvija, 
Somija, Horvātija, Igaunija, Spānija) rakstīja šī projekta
pieteikumu, noskaidrojās, ka Latvijas un Somijas pedago-
giem ir vislielākā līdzšinējā pieredze brīvdabas pedagoģijā, 
āra nodarbību vadīšanā, tādēļ šajā tikšanās reizē Latvijas
skolotājām tika uzticēts nodot savu pieredzi pārējo dalīb-
valstu  pedagogiem. Ar prezentācijas palīdzību centāmies 
kolēģus iepazīstināt ar mūsu daudzveidīgo āra vidi un tās 
izmantošanas iespējām. Praktiskajā sadaļā interesantākā 

bija āra aktivitāšu vadīšana. Darbojoties grupās, centāmies 
parādīt, kā dabu izmantot mākslas, matemātikas, rakstīt-
prasmes iemaņu nostiprināšanai, uzmanības, iztēles, domā-
šanas veicināšanai. Ar īpašu sajūsmu darbošanos dabā un 
ar sniegu uztvēra Spānijas skolotāji, jo viņu ikdienā sniegs, 
šī īpašā  dabas dāvana, nav pieejams.

Projekta koordinatoru un dalībnieku sanāksmē tika 
vērtēta līdzšinējā projekta darbība, notika nākamo “100 
soļu” darbības plānošana, kā arī precizēti projekta tālākie 
posmi.

Lai noskaidrotu, kas šajā tikšanās reizē mūs visvairāk 
pārsteidza Somijā, ko mēs gribētu atgriežoties mājās stāstīt 
saviem kolēģiem, kādas idejas gribētu ieviest un realizēt 
turpmākajā darbā, tika organizēts grupu darbs “Learning
cafe”. Darbojoties grupās, skolotājas atcerējās piecās dienās
redzētās un dzirdētās īpašās lietas, tās pierakstot uz lielas 
papīra lapas. Kas tad bija tas, kas gan mūs, gan citu valstu 
pedagogus  iepriecināja visvairāk?

■ Somijas pirmsskolas bērnu dienas ritms, kad tūlīt pēc 
brokastīm bērni dodas ārā, lai skrietu, spēlētu, aktīvi 
darbotos un elpotu svaigu gaisu. Apmēram pēc 1,5 h 
ārā pavadītām aktivitātēm bērni atgriežas telpā, lai 
vingrinātu roku rakstītmācībā, lasītu, zīmētu utt., 
izmantojot dažādas izglītojošas spēles.

■ Ērts, mitruma necaurlaidīgs apģērbs un apavi kā bērniem,
tā skolotājiem.

■ Katram bērnam izstrādāts individuāls apmācības plāns.
■ Grupā uz  katriem 7 bērniem ir 1 pieaugušais.
■ Daudzveidīgu tehnoloģiju pieejamība gan skolā, gan 

pirmsskolā. 
■ Ērts, moderns telpu aprīkojums. Apģērbu žāvēšanas 

iekārtas.
■ Diennakts grupa, kura strādā 7 dienas nedēļā. Vecāki 

pašvaldībā iesniedz rakstisku pamatojumu, kāpēc viņu 
bērnam šī grupa ir nepieciešama (piem., vecāku darbs 
maiņās; abi vecāki studē u.tml.).

Ar redzētiem un dzirdētiem piedzīvojumiem Somijā dalījās 
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības jomā, 

starptautiskā projekta “100 soļi” koordinatore
Ilze Freimane

Grupu darbs āra apmācībās. Foto: Ilze Freimane

Praktikums dabas vides 
estētikas noskaņās

8. martā Jāņmuižas PII metodiķe Agita Peneze ar iestādes 
pedagogiem dalījās pieredzē par dabas vides estētikas gada-
laiku ciklā apgūto metožu izmantošanu un integrēšanu 
pirmsskolas darbā. Tika atsvaidzinātas zināšanas par dabas 
vides estētikas teorētiskajiem aspektiem un būtību, pār-
runāta līdzšinējā iestādes pieredze, paveiktais. Vēlreiz tika
apliecināts, ka esam pārbaudījuši un ļoti novērtējam šīs 
metodes priekšrocības un arī turpmāk mūsu iestādes darbs 
būs cieši saistīts ar dabas vides estētiku. Pedagogi vēroja 
un analizēja arī labās prakses piemēru – filmētu integrētu 
dabas vides estētikas brīvdabas nodarbību “Ūdens brīnums”
(A. Peneze, V.A. Olengoviča, G. Mūrniece, V. Niklase). 

Noslēgumā kolektīvi tika krāsotas smiltis, kas nepie-
ciešamas mūsu un bērnu iemīļotajām krāsaino smilšu 
spēlēm un radošajiem darbiem. Šis nav viegls darbs, bet 
kopā ar kolēģiem, sarunās un sievišķīgu svētku noskaņās, 
to veikt bija daudz vieglāk un aizraujošāk. Kā atzina sko-
lotāja Egita – nekas nesatuvina kolēģus vairāk kā kopīga 
un praktiska darbošanās. 

Paldies Agitai par lieliski organizēto pasākumu!

Dabas vides estētikas speciāliste Ingrīda Zazīte

Krāsojot smiltis bērnu radošajiem darbiem un 
smilšu spēlēm. Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Priekuļu novada jaunās un topošās māmiņas tiek 
aicinātas uz bezmaksas tikšanos ar uztura speciālisti
Priekuļu novada jaunās un topošās māmiņas aicinātas uz tikšanos ar uztura speciālisti un uztura kompānijas 

“Herbalife” pārstāvi Baibu Ropšu 9. aprīlī plkst. 11:00 Bērnu rotaļu un attīstības centrā “Zīļuks”, Raiņa ielā 8, 
Priekuļos.

Tikšanās laikā būs iespēja nosvērties uz ķermeņa masas analizatora. Ķermeņa masas analizatori bez pamata 
masas rādījuma spēj noteikt arī tauku daudzumu, muskuļu masu, ūdens daudzumu ķermenī un kaulu minerālu 
masu. Ķermeņa masas analizators mēra arī metabolisko vecumu, iekšējo orgānu tauku daudzumu, nosaka fizisko 
reitingu un nosaka dienā nepieciešamo kaloriju daudzumu. Tikšanās laikā tiks pārrunātas arī tādas tēmas kā 
sabalansēts uzturs, ikdienas ēdienkarte un ūdens lietošanas nozīme ikdienā.

Tikšanās ir bez maksas. Tikšanās laikā būs iespēja atstāt bērniņu pieskatīšanai bērnu rotaļu un attīstības centra 
“Zīļuks” pedagogu uzraudzībā. Vairāk pa tālruni: 26605044 (Anna).

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule, JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

FK “Priekuļi” dalība 
Vidzemes telpu futbola 

čempionātā

2018.gada 18.februārī noslēdzās Vidzemes telpu futbola
čempionāta sacensības U-13 futbolistiem. Futbola klubs 
“Priekuļi” šajā vecuma grupā startēja čempionātā ar divām 
komandām. Pēc divām izspēļu kārtām FK “Priekuļi” 
iekļuva B finālā, kur spēlēja 7 komandas no Vidzemes 
reģiona. 

Neskatoties uz to, ka uz fināla sacensībām devāmies 12
spēlētāju sastāvā ar tikai 1 spēlētāju rezervē katrā komandā, 
kopumā iesitot 29 vārtus un neielaižot nevienus vārtus, 
Priekuļu 1. komanda izcīnīja uzvaras visās spēlēs. 

Savukārt Priekuļu 2. komanda ieņēma 4. vietu. Tā ieguva 
tikpat punktu, cik 3. vietā esošā “Super nova Saulkrasti”, 
bet, zaudējot savstarpējo spēli, ierindojās 4. vietā.

Kopumā trenera Dmitrija Sļiņko trenētie futbolisti 
piedalījās Vidzemes telpu futbola čempionāta sacensībās 
trīs vecuma grupās U-13, U-14 un U-15. Kā katru gadu, 
neatkarīgi no komandas ieņemtās vietas čempionātā, katrai
komandai tika piešķirta balva “Vērtīgākais spēlētājs”. 
2017./2018. gada ziemas telpu futbola vērtīgākie spēlētāji 
bija P.Lukstiņš, Ģ.Jakovļevs, O.Briedis, R.Strods un 
R.Ekerts. 

Dmitrijs Sļiņko, FK “Priekuļi” treneris

FK “Priekuļi” abas komandas ar treneri D.Sļiņko un 
U-15 spēlētāju – trenera palīgu A.Jermolajevu.

Foto: no FK “Priekuļi” arhīva
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Pavasara seminārs lauksaimniekiem
Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pēt-

niecības centrs aicina uz  Pavasara semināru lauksaim-
niekiem 2018. gada 5. aprīlī Priekuļos, Zinātnes ielā 2.

Seminārs sniegs informāciju par Valsts Pētījumu 
Programmas AgroBioRes Projekta Nr. 4 “Vietējo 
lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana 
kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei” 
(PĀRTIKA) rezultātiem un iegūtajām zināšanām.

No 9:30 dalībnieku reģistrācija AREI Priekuļu pētniecības centrā.
10:00 AREI PPC vadītāja uzruna un video prezentācija.
10:05 Valsts Pētījumu programmas AgroBioRes aktivitātes. 

Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, LLU PTF.
10:20 Kartupeļu izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādē.
           Dr.sc.ing. Zanda Krūma, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse, Dr.sc.ing. Evita Straumīte, LLU PTF.
10:40 Miežu šķirņu potenciāla novērtējums kvalitatīvu pārtikas graudu izejvielu ieguvei.

Dr. agr. Māra Bleidere, AREI, SPC.
11:00 Graudu pārstrādātāju prasības pārtikas auzām un projektā vērtēto šķirņu atbilstība tām. 

Dr. agr. Sanita Zute, AREI SPC.
11:20 Akrilamīds tritikāles un rudzu maizē atkarībā no šķirnes un audzēšanas apstākļiem. 

Mgr. agr. Aina Kokare, AREI, PPC.
11:40 Mikotoksīni – faktori, kas ietekmē to uzkrāšanos rudzu un tritikāles graudos.
          Dr.agr. Arta Kronberga, AREI, PPC.
12:00 Bioloģiski aktīvās vielas kartupeļos un to ietekme uz cepto produktu kvalitāti.
           Dr. agr. Ilze Skrabule, AREI, PPC.
12:20 Nezāļu rezistence pret herbicīdiem – reāls drauds kvalitatīvas produkcijas ieguvei lauksaimniecībā. 

Mg.biol. Zane Erdmane, LAAPC
12:40 Jaunumi laukaugu šķirņu klāstā – selekcionāru devums. 

Mg. lauks. Vija Strazdiņa, Dr. agr., Māra Bleidere, Dr. agr. Sanita Zute, Dr. agr. Arta Kronberga, 
           Mg.lauks. Aina Kokare, Dr. agr. Ilze Skrabule.
13:00 Pārrunas pie kafijas tases, degustācija. Sēklaudzētāju piedāvājums, jauno un populāro AREI šķirņu izstāde.

Informācija pieejama arī http://www.arei.lv/ un https://www.facebook.com/AREILatvija/

Akcija lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta” sākusies

No 15.marta līdz 30.jūnijam notiks lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra 
sēta – laba sēta”, ko organizē SIA “ZAAO”. Akcijas laikā 
nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīga 
materiāla – ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus, 
HDPE kannu plastmasas iepakojumu –, iespējams laimēt 
lauksaimniecības preču veikala “Agroserviss Valmiera” 
dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma atgādina: “Minētos materiālus nedrīkst 
dedzināt, lai neradītu iespējamību bīstamu ķīmisku savie-
nojumu nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī 
aprakt, jo tās praktiski nesadalās. Taču šis atkritumu veids 
ir lieliski izmantojams kā otrreizēja izejviela. Tādēļ pie-
dāvājam lauksaimniekiem iespēju ērti un videi draudzīgi 
atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, kā arī nodroši-
nām, lai savāktās plēves un plastmasas kannas nonāktu 
pārstrādes rūpnīcās.”

Par nodotajiem materiāliem ZAAO izsniedz pakalpo-
juma saņemšanas izziņu par savākto atkritumu veidu un 
apjomu, tā  derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā kā 
apliecinājums, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likum-
došanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā 
veidā.

Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847, un pieteikto 
materiālu ZAAO savāks līdz 31.augustam, iepriekš vieno-
joties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas per-
sonas. Viena savākšanas reize ir arī viena izlozes anketa. 
Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss 
Valmiera” dāvanu kartes katra 100 eiro vērtībā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova,

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākas piesārņoto 
vietu pieteikšana 

Lielajai Talkai
Pavasaris lēniem soļiem 

tuvojas, tāpēc Lielās Talkas 
organizatori aicina iedzīvotājus 
ziņot par piegružotām un pie-
sārņotām teritorijām dabā, lai 
Lielās Talkas desmitgadē – 28. 
aprīlī – tās kopīgiem spēkiem 
sakoptu.

Aicinām arī Priekuļu novada iedzīvotājus, kas ir 
ievērojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tās atzīmēt 
mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu 
karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu, lai talkas dienā 
šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus. Savukārt 
talkot gribētāji šajā kartē var sākt meklēt vietas, kurām 
noderētu čaklas rokas Lielās Talkas dienā.

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir Mainām Latviju! 
Maināmies paši!, atgādinot

Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas
labklājība, tīrība un ilgtspēja. Priekuļu novada pašvaldība 
šogad rīkos talku Liepā,“Lielajā Ellītē”, kur jau no plkst. 
9:00 sakopsim iecienītās tūrisma vietas apkārtni, savācot 
nomestos atkritumus, sagrābjot pērnā rudens lapas, novācot 
nokritušos zarus un veicot citus tradicionālos pavasara 
darbus. Aicinām līdzi ņemt cimdus, grābekli, labu gara-
stāvokli un darba sparu!

Informējam, ka tiem, kas pieteiksies Lielajā Talkā, tiks 
nodrošināti maisi atkritumu savākšanai, par to iepriekš 
vienojoties ar Lielās Talkas koordinatoru Jāni Sirlaku, 
rakstot uz e-pastu: janis.sirlaks@priekulunovads.lv vai 
zvanot pa tālruni 29425621. Kopā mēs varam vairāk un 
Latvija noteikti kļūs par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē!

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Traktortehnikas un tās 
piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki 

un vietas 2018.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai 
piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informmē, ka 
VTUA inspektori brauks uz zemāk norādītajām adresēm, 
lai veiktu tehniskās apskates traktortehnikai.

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās 
valsts tehniskās apskates laiki un vietas Priekuļu novadā.

Tālrunis: 29284639, 25600707; www.vtua.gov.lv

Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta

Mārsnēni 05.04. 11:30 “Pagastnams”, 
stāvlaukums

Liepa 05.04. 13:30 “Darbnīcas”

Veselava 09.05. 11:00 Bērzkrogs, 
stāvlaukums
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Starptautiskā projekta “100 soļi” 
skolotāju apmācības Somijā

Šā gada 4.martā piecas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mežmaliņa” skolotājas – Ināra Ikauniece, Daniela Veipāne,
Kristīna Bernāne, Inese Iesmiņa un Ilze Freimane – 
devās ceļā uz Somiju, lai piedalītos Eiropas Savienības 
mūžizglītības programmas Erasmus+ 2. pamatdarbības 
starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “100 STEPS”
transnacionālajās  skolotāju apmācībās.

Taipalsaari pirmsskolas izglītības iestādē “Satulaiva” 
mūs sagaidīja projekta koordinatore – atraktīvā Annamari 
– un direktore Kirsi Hovilehto.

Piecu dienu laikā bija iespēja vērot, kā norit ikdienas 
darbs vairākās Somijas pirmsskolas izglītības iestādēs, 
skolās un mākslas skolā. Tikām iepazīstinātas ar Somijas 
izglītības sistēmu, vērojām un analizējām pirmsskolas 
vecuma bērnu āra aktivitātes, piedalījāmies angļu valodas 
nodarbībās sākumskolā.

Ikreiz priecājāmies par iespēju kopā ar “Satulaiva” 
bērnudārza bērniem doties izglītojošos pārgājienos pa 
mežu, vērot mazuļu darbošanos dažādās stacijās, doties 
ekspedīcijā, pētot akmeņus cietoksnī, smelties idejas un 
elpot spirgto, dzestro ziemas gaisu.

Atsevišķa dienas daļa tika veltīta, lai iepazītos ar 
pirmsskolā izmantojamām informācijas tehnoloģijām, 
mācījāmies strādāt ar jaunām, izglītojošām aplikācijām 
(darbs ar “zaļo ekrānu” u.c.).

Apmācības ietvaros bija iespēja klausīties izglītojošas 
lekcijas. Pirmsskolas skolotāja Kirsi Rehunen mums at-
klāja, ko nozīmē “uz fenomenu balstīta mācīšanās”, kopā ar 
bērniem rādot dažādus praktiskus piemērus. Šī mācīšanās
balstās uz skolotāja jautājumiem un netiešu bērnu virzību 
pašiem izzināt, pētīt, meklēt, secināt.

 Par fizisko aktivitāšu nozīmi bērna dzīvē runāja 
atraktīvā lektore, fizioterapeite  Milla Ranta.

Pirms gada, kad 5 dalībvalstu koordinatori (Latvija, 
Somija, Horvātija, Igaunija, Spānija) rakstīja šī projekta
pieteikumu, noskaidrojās, ka Latvijas un Somijas pedago-
giem ir vislielākā līdzšinējā pieredze brīvdabas pedagoģijā, 
āra nodarbību vadīšanā, tādēļ šajā tikšanās reizē Latvijas
skolotājām tika uzticēts nodot savu pieredzi pārējo dalīb-
valstu  pedagogiem. Ar prezentācijas palīdzību centāmies 
kolēģus iepazīstināt ar mūsu daudzveidīgo āra vidi un tās 
izmantošanas iespējām. Praktiskajā sadaļā interesantākā 

bija āra aktivitāšu vadīšana. Darbojoties grupās, centāmies 
parādīt, kā dabu izmantot mākslas, matemātikas, rakstīt-
prasmes iemaņu nostiprināšanai, uzmanības, iztēles, domā-
šanas veicināšanai. Ar īpašu sajūsmu darbošanos dabā un 
ar sniegu uztvēra Spānijas skolotāji, jo viņu ikdienā sniegs, 
šī īpašā  dabas dāvana, nav pieejams.

Projekta koordinatoru un dalībnieku sanāksmē tika 
vērtēta līdzšinējā projekta darbība, notika nākamo “100 
soļu” darbības plānošana, kā arī precizēti projekta tālākie 
posmi.

Lai noskaidrotu, kas šajā tikšanās reizē mūs visvairāk 
pārsteidza Somijā, ko mēs gribētu atgriežoties mājās stāstīt 
saviem kolēģiem, kādas idejas gribētu ieviest un realizēt 
turpmākajā darbā, tika organizēts grupu darbs “Learning
cafe”. Darbojoties grupās, skolotājas atcerējās piecās dienās
redzētās un dzirdētās īpašās lietas, tās pierakstot uz lielas 
papīra lapas. Kas tad bija tas, kas gan mūs, gan citu valstu 
pedagogus  iepriecināja visvairāk?

■ Somijas pirmsskolas bērnu dienas ritms, kad tūlīt pēc 
brokastīm bērni dodas ārā, lai skrietu, spēlētu, aktīvi 
darbotos un elpotu svaigu gaisu. Apmēram pēc 1,5 h 
ārā pavadītām aktivitātēm bērni atgriežas telpā, lai 
vingrinātu roku rakstītmācībā, lasītu, zīmētu utt., 
izmantojot dažādas izglītojošas spēles.

■ Ērts, mitruma necaurlaidīgs apģērbs un apavi kā bērniem,
tā skolotājiem.

■ Katram bērnam izstrādāts individuāls apmācības plāns.
■ Grupā uz  katriem 7 bērniem ir 1 pieaugušais.
■ Daudzveidīgu tehnoloģiju pieejamība gan skolā, gan 

pirmsskolā. 
■ Ērts, moderns telpu aprīkojums. Apģērbu žāvēšanas 

iekārtas.
■ Diennakts grupa, kura strādā 7 dienas nedēļā. Vecāki 

pašvaldībā iesniedz rakstisku pamatojumu, kāpēc viņu 
bērnam šī grupa ir nepieciešama (piem., vecāku darbs 
maiņās; abi vecāki studē u.tml.).

Ar redzētiem un dzirdētiem piedzīvojumiem Somijā dalījās 
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības jomā, 

starptautiskā projekta “100 soļi” koordinatore
Ilze Freimane

Grupu darbs āra apmācībās. Foto: Ilze Freimane

Praktikums dabas vides 
estētikas noskaņās

8. martā Jāņmuižas PII metodiķe Agita Peneze ar iestādes 
pedagogiem dalījās pieredzē par dabas vides estētikas gada-
laiku ciklā apgūto metožu izmantošanu un integrēšanu 
pirmsskolas darbā. Tika atsvaidzinātas zināšanas par dabas 
vides estētikas teorētiskajiem aspektiem un būtību, pār-
runāta līdzšinējā iestādes pieredze, paveiktais. Vēlreiz tika
apliecināts, ka esam pārbaudījuši un ļoti novērtējam šīs 
metodes priekšrocības un arī turpmāk mūsu iestādes darbs 
būs cieši saistīts ar dabas vides estētiku. Pedagogi vēroja 
un analizēja arī labās prakses piemēru – filmētu integrētu 
dabas vides estētikas brīvdabas nodarbību “Ūdens brīnums”
(A. Peneze, V.A. Olengoviča, G. Mūrniece, V. Niklase). 

Noslēgumā kolektīvi tika krāsotas smiltis, kas nepie-
ciešamas mūsu un bērnu iemīļotajām krāsaino smilšu 
spēlēm un radošajiem darbiem. Šis nav viegls darbs, bet 
kopā ar kolēģiem, sarunās un sievišķīgu svētku noskaņās, 
to veikt bija daudz vieglāk un aizraujošāk. Kā atzina sko-
lotāja Egita – nekas nesatuvina kolēģus vairāk kā kopīga 
un praktiska darbošanās. 

Paldies Agitai par lieliski organizēto pasākumu!

Dabas vides estētikas speciāliste Ingrīda Zazīte

Krāsojot smiltis bērnu radošajiem darbiem un 
smilšu spēlēm. Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Priekuļu novada jaunās un topošās māmiņas tiek 
aicinātas uz bezmaksas tikšanos ar uztura speciālisti
Priekuļu novada jaunās un topošās māmiņas aicinātas uz tikšanos ar uztura speciālisti un uztura kompānijas 

“Herbalife” pārstāvi Baibu Ropšu 9. aprīlī plkst. 11:00 Bērnu rotaļu un attīstības centrā “Zīļuks”, Raiņa ielā 8, 
Priekuļos.

Tikšanās laikā būs iespēja nosvērties uz ķermeņa masas analizatora. Ķermeņa masas analizatori bez pamata 
masas rādījuma spēj noteikt arī tauku daudzumu, muskuļu masu, ūdens daudzumu ķermenī un kaulu minerālu 
masu. Ķermeņa masas analizators mēra arī metabolisko vecumu, iekšējo orgānu tauku daudzumu, nosaka fizisko 
reitingu un nosaka dienā nepieciešamo kaloriju daudzumu. Tikšanās laikā tiks pārrunātas arī tādas tēmas kā 
sabalansēts uzturs, ikdienas ēdienkarte un ūdens lietošanas nozīme ikdienā.

Tikšanās ir bez maksas. Tikšanās laikā būs iespēja atstāt bērniņu pieskatīšanai bērnu rotaļu un attīstības centra 
“Zīļuks” pedagogu uzraudzībā. Vairāk pa tālruni: 26605044 (Anna).

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule, JIC “REST[e]” jaunatnes lietu speciāliste

FK “Priekuļi” dalība 
Vidzemes telpu futbola 

čempionātā

2018.gada 18.februārī noslēdzās Vidzemes telpu futbola
čempionāta sacensības U-13 futbolistiem. Futbola klubs 
“Priekuļi” šajā vecuma grupā startēja čempionātā ar divām 
komandām. Pēc divām izspēļu kārtām FK “Priekuļi” 
iekļuva B finālā, kur spēlēja 7 komandas no Vidzemes 
reģiona. 

Neskatoties uz to, ka uz fināla sacensībām devāmies 12
spēlētāju sastāvā ar tikai 1 spēlētāju rezervē katrā komandā, 
kopumā iesitot 29 vārtus un neielaižot nevienus vārtus, 
Priekuļu 1. komanda izcīnīja uzvaras visās spēlēs. 

Savukārt Priekuļu 2. komanda ieņēma 4. vietu. Tā ieguva 
tikpat punktu, cik 3. vietā esošā “Super nova Saulkrasti”, 
bet, zaudējot savstarpējo spēli, ierindojās 4. vietā.

Kopumā trenera Dmitrija Sļiņko trenētie futbolisti 
piedalījās Vidzemes telpu futbola čempionāta sacensībās 
trīs vecuma grupās U-13, U-14 un U-15. Kā katru gadu, 
neatkarīgi no komandas ieņemtās vietas čempionātā, katrai
komandai tika piešķirta balva “Vērtīgākais spēlētājs”. 
2017./2018. gada ziemas telpu futbola vērtīgākie spēlētāji 
bija P.Lukstiņš, Ģ.Jakovļevs, O.Briedis, R.Strods un 
R.Ekerts. 

Dmitrijs Sļiņko, FK “Priekuļi” treneris

FK “Priekuļi” abas komandas ar treneri D.Sļiņko un 
U-15 spēlētāju – trenera palīgu A.Jermolajevu.

Foto: no FK “Priekuļi” arhīva

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums29. marts, 2018

Pavasara seminārs lauksaimniekiem
Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pēt-

niecības centrs aicina uz  Pavasara semināru lauksaim-
niekiem 2018. gada 5. aprīlī Priekuļos, Zinātnes ielā 2.

Seminārs sniegs informāciju par Valsts Pētījumu 
Programmas AgroBioRes Projekta Nr. 4 “Vietējo 
lauksaimniecības resursu ilgtspējīga izmantošana 
kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādei” 
(PĀRTIKA) rezultātiem un iegūtajām zināšanām.

No 9:30 dalībnieku reģistrācija AREI Priekuļu pētniecības centrā.
10:00 AREI PPC vadītāja uzruna un video prezentācija.
10:05 Valsts Pētījumu programmas AgroBioRes aktivitātes. 

Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, LLU PTF.
10:20 Kartupeļu izmantošana kvalitatīvu un veselīgu pārtikas produktu izstrādē.
           Dr.sc.ing. Zanda Krūma, Dr.sc.ing. Solvita Kampuse, Dr.sc.ing. Evita Straumīte, LLU PTF.
10:40 Miežu šķirņu potenciāla novērtējums kvalitatīvu pārtikas graudu izejvielu ieguvei.

Dr. agr. Māra Bleidere, AREI, SPC.
11:00 Graudu pārstrādātāju prasības pārtikas auzām un projektā vērtēto šķirņu atbilstība tām. 

Dr. agr. Sanita Zute, AREI SPC.
11:20 Akrilamīds tritikāles un rudzu maizē atkarībā no šķirnes un audzēšanas apstākļiem. 

Mgr. agr. Aina Kokare, AREI, PPC.
11:40 Mikotoksīni – faktori, kas ietekmē to uzkrāšanos rudzu un tritikāles graudos.
          Dr.agr. Arta Kronberga, AREI, PPC.
12:00 Bioloģiski aktīvās vielas kartupeļos un to ietekme uz cepto produktu kvalitāti.
           Dr. agr. Ilze Skrabule, AREI, PPC.
12:20 Nezāļu rezistence pret herbicīdiem – reāls drauds kvalitatīvas produkcijas ieguvei lauksaimniecībā. 

Mg.biol. Zane Erdmane, LAAPC
12:40 Jaunumi laukaugu šķirņu klāstā – selekcionāru devums. 

Mg. lauks. Vija Strazdiņa, Dr. agr., Māra Bleidere, Dr. agr. Sanita Zute, Dr. agr. Arta Kronberga, 
           Mg.lauks. Aina Kokare, Dr. agr. Ilze Skrabule.
13:00 Pārrunas pie kafijas tases, degustācija. Sēklaudzētāju piedāvājums, jauno un populāro AREI šķirņu izstāde.

Informācija pieejama arī http://www.arei.lv/ un https://www.facebook.com/AREILatvija/

Akcija lauksaimniekiem 
“Tīra sēta – laba sēta” sākusies

No 15.marta līdz 30.jūnijam notiks lauksaimniecībā 
izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra 
sēta – laba sēta”, ko organizē SIA “ZAAO”. Akcijas laikā 
nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīga 
materiāla – ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus, 
HDPE kannu plastmasas iepakojumu –, iespējams laimēt 
lauksaimniecības preču veikala “Agroserviss Valmiera” 
dāvanu kartes.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 
Ginta Gailuma atgādina: “Minētos materiālus nedrīkst 
dedzināt, lai neradītu iespējamību bīstamu ķīmisku savie-
nojumu nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst arī 
aprakt, jo tās praktiski nesadalās. Taču šis atkritumu veids 
ir lieliski izmantojams kā otrreizēja izejviela. Tādēļ pie-
dāvājam lauksaimniekiem iespēju ērti un videi draudzīgi 
atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, kā arī nodroši-
nām, lai savāktās plēves un plastmasas kannas nonāktu 
pārstrādes rūpnīcās.”

Par nodotajiem materiāliem ZAAO izsniedz pakalpo-
juma saņemšanas izziņu par savākto atkritumu veidu un 
apjomu, tā  derīga iesniegšanai Valsts vides dienestā kā 
apliecinājums, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likum-
došanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā 
veidā.

Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847, un pieteikto 
materiālu ZAAO savāks līdz 31.augustam, iepriekš vieno-
joties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas per-
sonas. Viena savākšanas reize ir arī viena izlozes anketa. 
Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss 
Valmiera” dāvanu kartes katra 100 eiro vērtībā.

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova,

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākas piesārņoto 
vietu pieteikšana 

Lielajai Talkai
Pavasaris lēniem soļiem 

tuvojas, tāpēc Lielās Talkas 
organizatori aicina iedzīvotājus 
ziņot par piegružotām un pie-
sārņotām teritorijām dabā, lai 
Lielās Talkas desmitgadē – 28. 
aprīlī – tās kopīgiem spēkiem 
sakoptu.

Aicinām arī Priekuļu novada iedzīvotājus, kas ir 
ievērojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tās atzīmēt 
mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu 
karte”, klāt pievienojot nelielu aprakstu, lai talkas dienā 
šajās teritorijās organizētu sakopšanas darbus. Savukārt 
talkot gribētāji šajā kartē var sākt meklēt vietas, kurām 
noderētu čaklas rokas Lielās Talkas dienā.

Šā gada Lielās Talkas sauklis ir Mainām Latviju! 
Maināmies paši!, atgādinot

Latvijas iedzīvotājiem, ka tikai mūsu rokās ir Latvijas
labklājība, tīrība un ilgtspēja. Priekuļu novada pašvaldība 
šogad rīkos talku Liepā,“Lielajā Ellītē”, kur jau no plkst. 
9:00 sakopsim iecienītās tūrisma vietas apkārtni, savācot 
nomestos atkritumus, sagrābjot pērnā rudens lapas, novācot 
nokritušos zarus un veicot citus tradicionālos pavasara 
darbus. Aicinām līdzi ņemt cimdus, grābekli, labu gara-
stāvokli un darba sparu!

Informējam, ka tiem, kas pieteiksies Lielajā Talkā, tiks 
nodrošināti maisi atkritumu savākšanai, par to iepriekš 
vienojoties ar Lielās Talkas koordinatoru Jāni Sirlaku, 
rakstot uz e-pastu: janis.sirlaks@priekulunovads.lv vai 
zvanot pa tālruni 29425621. Kopā mēs varam vairāk un 
Latvija noteikti kļūs par tīrāko un zaļāko vietu pasaulē!

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Traktortehnikas un tās 
piekabju ikgadējās valsts 
tehniskās apskates laiki 

un vietas 2018.gadā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai 
piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu 
uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un 
jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas 
kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas 
reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. 
No 2017.gada 30.jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt 
TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informmē, ka 
VTUA inspektori brauks uz zemāk norādītajām adresēm, 
lai veiktu tehniskās apskates traktortehnikai.

2018.gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās 
valsts tehniskās apskates laiki un vietas Priekuļu novadā.

Tālrunis: 29284639, 25600707; www.vtua.gov.lv

Apdzīvotas vieta Datums Laiks Norises vieta

Mārsnēni 05.04. 11:30 “Pagastnams”, 
stāvlaukums

Liepa 05.04. 13:30 “Darbnīcas”

Veselava 09.05. 11:00 Bērzkrogs, 
stāvlaukums



Liels atbalsts mūsu novada ļaudīm bija Eiropas pro-
grammas ietvaros realizētā iespēja trūcīgiem cilvēkiem 
saņemt pārtikas pakas, higiēnas un skolas piederumu pa-
kas. Novadā tika izdalītas 1348 pakas. 

Sociālās aprūpes mājās nodaļas darbinieku nodroši-
nātos aprūpes pakalpojumus 2017.gada sākumā saņēma 
30 personas, bet gada beigās 22 personas. Aprūpes mājās 
pabalsti piešķirti 4 personām, kopsummā 656 EUR. 
Izmantojot specializēto autotransportu, tika nodrošināta 
8 bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšana uz/no izglītības 
iestādēm katru dienu visu mācību gadu. 70 cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām palīdzēts nokļūt uz ārstniecības 
iestādēm un atpakaļ vai sociālās aprūpes iestādēm. 15 cil-
vēkiem tika nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu 
uz Sociālā dienesta nodrošinātajām nodarbībām Sociālo 
pakalpojumu centrā. 

10 cilvēkiem bija nepieciešams izvērtēt sociālās funk-
cionēšanas līmeni, lai varētu saņemt valsts finansētu 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Veikta 30 cilvēkiem 
ikdienā veicamo darbību un vides novērtēšana, lai cilvēki 
ar nopietnām veselības problēmām varētu saņemt kopšanas 
pabalstu.

Asistenta pakalpojumus par valsts līdzekļiem 2017.
gadā saņēma astoņi invalīdi (t.sk. divi bērni invalīdi), 
kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts  
komisija noteikusi indikācijas asistenta pakalpojuma ne-
pieciešamībai.

Pansionātos ievietoti 7 cilvēki, kuriem sociālās aprūpes 
pakalpojumu līdzfinansē pašvaldība. Pagājušā gadā dzīvoja 
un aprūpes pakalpojumus pansionātos saņēma 33 novada 
cilvēki. Par pakalpojumu pansionātos no pašvaldības 

budžeta 2017.gadā izlietoti 101642 EUR. Katru gadu  
sociālā darba speciālisti apciemo visus mūsu novada cil-
vēkus, kuri dzīvo pansionātos, lai uzzinātu par pakalpo-
juma nepieciešamību turpmāk, un noskaidro, vai cilvēks 
ir  apmierināts ar saņemto pakalpojumu. Visvairāk cilvēku 
dzīvo Cēsu pilsētas pansionātā, Gatartas pansionātā un 
Raunas pansijā.

Ģimenes atbalsta nodaļas pakalpojumus 2017.gadā 
saņēmušas pavisam 527 personas. Ģimenes atbalsta no-
daļas sociālo darbinieku redzeslokā bija 90 sociālā riska 
ģimenes, sociālo problēmu risināšanai  tika veikta sociālo 
risku izvērtēšana un kopā ar ģimenēm izstrādāti sociālās 
rehabilitācijas plāni vai bērna uzvedības sociālās korekcijas
plāni. Sociālie darbinieki sniedza 609 konsultācijas, veica 
419 mājsaimniecību sadzīves apstākļu apsekošanu. Sociālais
rehabilitētājs regulāri sadarbojies ar 9 ģimenēm, lai prak-
tiski ģimeņu dzīvesvietā palīdzētu iemācīties aprūpēt un 
audzināt bērnus, veikt ikdienas mājas darbus (piemēram, 
ēst gatavošana, istabu uzkopšana, higiēnas nodrošināšana), 
iemācītu ģimenes budžeta plānošanu, saturīga brīvā laika 
pavadīšanu kopā ar bērniem u.c. ikdienā nepieciešamas 
prasmes.

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem orga-
nizēja izglītojošas/atbalsta grupas pusaudžu vecākiem. Tās 
apmeklēja 14 vecāki. Ir izstrādāts metodiskais materiāls 
pusaudžu vecuma bērnu vecākiem. Sākumskolas vecuma
bērnu vecākiem tika piedāvāta iespēja apgūt dažādas 
programmas bērnu audzināšanā. Nodarbības notika gan 
individuāli, gan grupās, t.sk. pirmskolas vecuma bērnu 
vecākiem 10 nodarbību cikls “Bērnu emocionālā audzi-
nāšana”.  Notikušas “Džimbas drošības skoliņa” 10 no-

darbības, kurās piedalījās 20 bērni. Nodarbībās interaktīvā 
veidā stāsta par drošības noteikumu “Mans ķermenis ir 
mans!’’ ar mērķi veicināt bērnu izpratni par savu personisko
drošību un mazināt vardarbības riskus. Organizēti izglī-
tojoši semināri par vardarbību pret bērniem, tās veidiem, 
pazīmēm un sekām, kurus apmeklēja 27 vecāki. Psihologa 
individuālas konsultācijas saņēmušas 93 personas (t.sk. 37 
pieaugušie un 56 bērni). Veiktas 48 psihodiagnostikas, 
sagatavoti un sniegti 32 atzinumi. 

Arvien vairāk pieaug vardarbības gadījumi, kad bērns
cieš no vardarbības ģimenē. Atsevišķās situācijās bija ne-
pieciešams bērnus nogādāt drošā vidē un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus saņemt institūcijā, kur ar vardar-
bības upuri strādā starpprofesionāļu komanda. Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 19 bērni. Psihotera-
peitu, psihologu un juristu palīdzību saņēma arī 5 sievietes,
kuras cieta no laulātā vai dzīvesbiedra vardarbības ģimenē. 

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus bezdarbniekiem, pirmspensijas
un pensijas vecuma personām 2017.gadā saņēma 96 cilvēki,
kuriem bija iespējas piedalīties ārstnieciskās vingrošanas 
un nūjošanas nodarbībās, mācīties datorprasmes, saņemt 
sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologa, 
fizioterapeita un kouča-karjeras konsultanta konsultācijas 
individuāli vai grupā, piedalīties radošajās darbnīcās, ap-
meklēt atbalsta grupas, saņemt relaksējošu masāžu. Jau 
piekto reizi tika organizētas Senioru sporta spēles, kurās
piedalījās 43 seniori. Centra darbinieki nodrošina dažādas
nodarbības, atbalsta un palīdz organizēt dažādus pasāku-
mus, brīvprātīgi uzņemas organizēt ekskursijas un teātra 
apmeklējumus senioriem.

Sociālo pakalpojumu centrā ir pieejami arī higiēnas 
pakalpojumi (duša, veļas mazgāšana un veļas žāvēšana), 
kurus pagājušajā gadā regulāri izmantoja 5 cilvēki. Higiēnas
pakalpojumi ir saņemami par samaksu.

Sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un psiholo-
ģiskās palīdzības un atbalsta sniegšana nav iedomājama 
bez sadarbības ar citu institūciju speciālistiem: izglītības 
iestādēm, bāriņtiesām, ārstniecības iestādēm, krīžu centriem,
valsts un pašvaldību policiju, Valsts Probācijas dienestu, 
Valsts pedagoģiski-medicīnisko komisiju u.c. institūcijām. 
Paldies speciālistiem par sadarbību!

Sociālā dienesta darbinieki aicina novada iedzīvotājus 
nebūt vienaldzīgiem un sniegt mums informāciju, ja pa-
manāt kādu bērnu, kuram tiek darīts pāri (arī skolā), ja 
nojaušat, ka kādā ģimenē sieviete ilgstoši cieš no dzīves-
biedra pazemojumiem un vardarbības, ja zināt kādu sirm-
galvi, kurš pats vairs nespēj parūpēties par sevi. Tikai 
savlaicīgi uzsākot atbalsta un palīdzības sniegšanu, iespē-
jams sasniegt labāko rezultātu. 

Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 29. marts, 2018

Jaunumi sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanā novadā 2018.gadā
1. 2018.gada 1.februārī spēkā stājās jauni pašvaldības 

saistošie noteikumi: Nr. 14/2017 “Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Priekuļu novadā”, Nr. 15/2017 “Par 
pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem”, Nr. 16/2017 “Par
ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodro-
šinātu un  sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 
pašvaldībā”. Ar šo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā un novada informatīvajā izde-
vumā “Priekuļu novada vēstis” Nr.1 (91).

2. No 1.februāra ir mainījies maznodrošinātas personas 
statusa piešķiršanas līmenis:
2.1. ja kāds no ģimenes locekļiem  ir darbspējīgā vecumā, 

maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts, ja 
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā ir mazāki par 
200.00 EUR, 

2.2. ja visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma vai 
invaliditātes pensijas, vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēji, tad maznodrošināto personu statuss 
tiek piešķirts, ja ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā ir 
mazāki par 280.00 EUR.

3. No 1.februāra novadā ir tiesības bez materiālā stāvokļa
izvērtēšanas saņemt brīvpusdienas bērniem ar invalidi-
tāti, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, mācās 
pamatizglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs. Brīvpusdienas var 
piešķirt arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns ar 
invaliditāti bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidus-
skolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

4. No 1.marta aprūpi mājās novadā vairs nenodrošinās 
Sociālā dienesta sociālās aprūpes mājās nodaļa, bet pa-
kalpojums tiks pirkts no biedrības “Latvijas Samariešu 
apvienība”. Aprūpe mājās tiks nodrošināta pamatojo-
ties uz Sociālā dienesta izsniegto norīkojumu. Tāpat kā 

iepriekš, Sociālais dienests veiks cilvēka individuālo 
vajadzību un spēju izvērtējumu, pieņems lēmumu un 
noteiks nepieciešamo aprūpes pakalpojumu kompleksu.
Aprūpes kompleksā, ja cilvēkam tas būs vajadzīgs, ietilps 
gan nepieciešamā ikdienas aprūpe mājās, gan papildus 
mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumi: specializēts 
un aprīkots autotransports (ar silto ūdeni, dušu, veļas 
mašīnu), pēdu aprūpes pakalpojums, friziera pakalpo-
jums, kā arī “drošības poga”. Tas dos iespēju nodrošināt 
aprūpi mājās arī novada attālākās viensētās dzīvojoša-
jiem sirmgalvjiem, kuru sadzīves apstākļi nav apmierinoši 
(nav ūdensvada, kanalizācijas, nav iespēju nomazgāties, 
nav veļas mašīnas). Pašvaldība bez maksas aprūpes mājās
pakalpojumu nodrošina vientuļiem pensionāriem, inva-
līdiem, ja tiem nav likumisko apgādnieku vai tie objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 

5. Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem (un kuram 
izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas pabalsta 
nepieciešamību) projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros var 
saņemt:
5.1. atelpas brīža pakalpojumu 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 atbildīgās ikdienas, 
vienlaikus apzinoties, ka bērns tiks aprūpēts, kā arī 
viņam būs nodrošināta iespēja gūt jaunas sociālās 
prasmes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā.

5.2. sociālās aprūpes pakalpojumu. Bērni līdz 4 gadu 
vecumam (ieskaitot) šo pakalpojumu var saņemt līdz 
pat 50 stundām nedēļā, savukārt 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 
ikdienas. Vecāki savam bērnam sociālās aprūpes pa-
kalpojumu vecāku atpūtas brīžiem var pieteikt līdz 
pat 10 stundām nedēļā. Jāpiebilst, ka piesakot sociālās 
aprūpes pakalpojumu, drīkst norādīt arī vēlamā sociālā  
aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

6. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta  
“Vidzeme iekļauj” ietvaros tiks bez maksas nodrošināti 
to vecāku bērniem, 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 pakalpojumiem 
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 ar kuru izvei-
dojies labs emocionālais kontakts. Vienīgais noteikums 
– pakalpojuma sniedzējam noteikti jābūt reģistrētam 
sociālo pakalpojumu reģistrā vai arī ārstniecības personu 
un ārstniecības 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 pa-
kalpojumus, kā arī apmeklēt  izglītojošās atbalsta grupas 
līdz 20 reizēm visa projekta īstenošanas laikā.

Vairāk informācijas var saņemt Sociālajā dienestā.
Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja

Pabalsta veids Summa 
(EUR)

% Ģimeņu 
skaits

Personu 
skaits

Pabalsti, kurus piešķir pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 1300 1 9 9
Dzīvokļa pabalsti 19189 18 96 143
Malkas pabalsti 26363 25 201 289
Vienreizējie pabalsti (ārkārtas situācijas, apbedīšana) 7853 8 40 44
Pabalsti daļēju medicīnisko izdevumu  apmaksai 27433 26 206 229
Pabalsti un sociālās garantijas bērniem bāreņiem 2374 2 3 3
Brīvpusdienas skolās, bērnudārzos 1223 1 20 30
Pabalsti mācību gada uzsākšanai 728 1 15 26
Pabalsti, kurus piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā (no 90 gadu vecuma) 4200 4 - 42
Pabalsti aizbildņiem un aizbildņu un audžuģimenēs dzīvojošiem bērniem 13229 13 12 14
Citi pabalsti 694 1 6 6

Turpinājums no 1. lpp
Apkopojot informāciju par piešķirto pabalstu veidiem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem, situācija 2017.gadā bija šāda:
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Priekuļu kultūras namā

2.aprīlī
13:00

Krāsainās Lieldienas Dziesmas, dejas, rotaļas pie Priekuļu kultūras nama. 
Dejo bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš”.
Olu skaistumkonkurss un dažādas atraktīvas darbošanās.

2.aprīlī
16:00

Kino – I.Seleckis 
“Turpinājums”

Filma lieliski turpina iepriekšējās filmas “Paradīze 89” aizsākto 
tēmu par priecīgo un reizē arī smeldzīgo bērnības stāstu. Pieci 
Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā 
klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, 
pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas ģimene 
no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, Zanes ģimene ir 
pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. 
Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Ieeja: 2,00 EUR

5. aprīlī
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2018”

Priekuļu novada mazo vokālistu konkurss. Piedalās bērni no 
Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ieeja: bez maksas

7. aprīlī
11:00

Cēsu apriņķa Koru skate Koncertzālē “Cēsis”

7. aprīlī
19:00

Koncertuzvedums
“Viņš un Viņa”

Teatrāls uzvedums ar skaistākajām franču melodijām.
Biļešu iepriekšpārdošana – Priekuļu kultūras namā un Priekuļu 
pagasta kasē. Tālr. Informācijai 28352521.

Biļešu cena: 5,00 EUR

15. aprīlī Cēsu apriņķa 
Deju kolektīvu skate

Plkst. 12:00 – Koncertzālē “Cēsis”, grupas C, E, F (Sadancis).
Plkst. 17:00 – CATA kultūras namā, grupas A, B, D un bērni 
(Veselava, Virpulis, Zelta Virpulis, Jumis, Miķelis, Tūgadiņš).

19. aprīlī
11:00

Cēsu apriņķa skolēnu deju 
kolektīvu skate – koncerts

Piedalās skolu tautas deju kolektīvi no Cēsīm, Priekuļiem, Liepas, u.c.
Ieeja: bez maksas

23. aprīlī
19:00

Izrāžu apvienība “Panna” 
Komēdija “Optimists”

Izrāžu apvienība “Panna” un Gints Grāvelis izrādē OPTIMISTS. 
Īsta pamācība, kā dzīvot labāk. Autors – Uģis Segliņš, Režisors –
Juris Rijnieks, dziesmas – Atis Zviedris.

Ieeja: 10,00; 8,00; 7,00 EUR 
BIĻETES iespējams iegādāties: Biļešu paradīzes kasēs, 

Priekuļu kultūras namā un Priekuļu pagasta pašvaldības kasē.

Liepas kultūras namā

2. aprīlī
12:00

Lieldienas Liepas pagasta pašdarbnieku koncerts, rotaļas, mīklas, šūpošanās.
Ieeja: krāsaina Lieldienu ola, lai ir ko ripināt!

8. aprīlī
15:00

Seno deju koncerts “Vīnes
kafija, valši un Zahertorte”

Tērpu elegance savīsies ar 19.gs. vidus melodijām, lai radītu balles
noskaņu. Par tā laika balles un deju tradīcijām sīkāk pastāstīs 
deju grupas “Magnolia” vadītāja, diplomēta baletdejotāja un 
profesionāla horeogrāfe Guna Ezermale. Starp dejām skatītājus 
priecēs arī dziedātāja Jana Eglīte.

Ieeja: 2,00 EUR

10. aprīlī
12:00

Filma “Turpinājums” Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka filma par 
pieciem bērniemno dažādiem Latvijas novadiem pirmajāklasē.

Ieeja: 2,00 EUR

22. aprīlī
14:00

Eksperimentu parāde Uzzini, kas ir zinātnieki un ko viņi dara! Kāpēc ir nepieciešams 
eksperimentēt un ko tādā veidā var uzzināt! Nāc, piedalies 
eksperimetu parādē un pārliecinies par parastu vielu neparastām 
īpašībām!

Ieeja: 2,00 EUR

Mārsnēnu tautas namā

1.aprīlī
13:00

Koncertuzvedums 
“Lieldienas sabrauca pār 
augstu kalnu”

Lieldienu svinēšana kopā ar pašdarbniekiem un jauniešu centru 
“Tramplīns”

Līdzi jāņem krāsainas olas/

7. aprīlī
18:00

Latviešu kriminālkomēdija 
“Kriminālās ekselences 
fonds” Ieeja: 3,00 EUR

14.aprīlī
20:00

22:00

Koncerts “Bez skaistām 
sievietēm nav dzīvot vērts”

Balle pie galdiņiem

Koncertā priecēs  – J.Krūze un J.Gabrāns
Ieeja: 3,00 EUR

Spēlē “Ivo un Armands no Cēsīm”
Ieeja: 3,00 EUR

Veselavas muižā

1.aprīlī
13:00-15:00

13:00-16:00
16:00

“Pāri laukiem Lieldienu 
zaķis cilpo, Tā kā vējš gar 
ausīm svilpo!”
Vizināšanās zirgu pajūgā
“Notikums ar olu”

Kopīga olu krāsošana, rotaļas, olu ripināšana, zīmēšanas 
konkurss, ekskursija seno lietu kambarī. Radošās darbnīcas darbu 
izstāde.

Svētku koncertuzvedums (Piedalās Veselavas pašdarbnieki)

Muzikāls uzvedums 
“Viņš un Viņa”

“Viņš un Viņa” ir teatrāls uzvedums ar skaistākajām 
franču melodijām, kuras dziedājuši labi pazīstamie dziedātāji 
Montāns, Piafa, Dasēns, Brasēns, Trenē, Aznavūrs, Geinsbūrs,
Beko, Brels un daudzi citi.

Viņa ir no Latvijas, viņš – no Francijas, viņu ceļi krustojas...
Kopā viņi spēlē kopš pirmās satikšanās dienas, un viņu 

romantiskais stāsts turpina plaukt dažādās Eiropas vietās – 
Beļģijā, Vācijā, Polijā, Luksemburgā...

Koncertuzvedumā varēsiet dzirdēt balsi, dažādus instru-
mentus – saksofonus, ģitāru, vijoli, kokli, birbīni, stabuli un 
elektroniku, kurus visus spēlē Ilze un Freds.

Viņa – Ilze Lejiņa, viena no pirmajām latviešu sakso-
fonistēm, saksofonu kvarteta n[ex]t dibinātāja un vadītāja.

Ieguvusi maģistra grādu saksofona spēlē Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Pilnveidojusi sevi studijās Dānijas
Karaliskajā mūzikas akadēmijā un Nacionālajā mūzikas 
konservatorijā Montroijā Francijā, piedalījusies arī dažādās 
meistarklasēs un konkursos.

Astoņus gadus spēlējusi Rīgas saksofonu kvartetā, ar kuru 
ieguvusi Lielo Mūzikas balvu. Pēc šis vērtīgās pieredzes Ilze
izveidoja Baltijā pirmo dāmu saksofonu kvartetu n[ex]t, ar 
kuru spēlēts daudzviet Eiropā, ir arī ieskaņojumi Latvijas 
radio. Ilze daudzus gadus bijusi saksofonu grupas koncert-
meistare profesionālajā pūtēju orķestrī Rīga, spēlējusi solo 
partijas Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un Latvijas 
Operas orķestrī.

Pašlaik viņa dzīvo Francijā, pasniedz saksofona spēli 
Luksemburgas internacionālajā skolā un strādā kā direktore 
un skolotāja mūzikas skolā Volmeranžā, Francijā.

Viņš ir franču saksofonists un multiinstrumentālists Freds 
Ormēns (Fred Hormain).

Viņa netipiskās mūziķa gaitas sākušās ar saksofona spēles 
un džeza studijām Francijā, Mecas konservatorijā, pēc tam 
Mecas universitātes Muzikoloģijas fakultātē, un turpinājušās 
kā saksofona spēles pasniedzējam, taču pavisam drīz Freds 
sekoja savam sapnim par skatuvi. Viņš krājis pieredzi, pieda-
līdamies daudzos projektos džeza, salsas, elektro un funk stilā 
gan Francijā, gan Eiropā. Talantīgs un spontāns, viņš impro-
vizējot jebkuru dzīves mirkli pārvērš maģiskā piedzīvojumā.

Viņa jaunākajā soloalbumā Introspection dzirdami skaņ-
darbi, ko viņš pats komponējis, aranžējis un arī ierakstījis 
visus instrumentus. Luksemburgā iesildījis pašu Candy Dulfer
un Prince basģitāristu Larry Graham, gan arī spēlējis kopā ar 
Maceo Parker bundzinieku Jamal Thomas. Rakstījis dziesmas
saviem projektiem, kā arī pazīstamai franču dziedātājai 
Džesikai Markēzai (Jessica Marquez).

Iespēlējis saksofona solo Laimas Vaikules albumā “Atkal 
mājās”, gan arī jauno latviešu dziedātāju projektos.

Kultūras                        afiša aprīlī



Liels atbalsts mūsu novada ļaudīm bija Eiropas pro-
grammas ietvaros realizētā iespēja trūcīgiem cilvēkiem 
saņemt pārtikas pakas, higiēnas un skolas piederumu pa-
kas. Novadā tika izdalītas 1348 pakas. 

Sociālās aprūpes mājās nodaļas darbinieku nodroši-
nātos aprūpes pakalpojumus 2017.gada sākumā saņēma 
30 personas, bet gada beigās 22 personas. Aprūpes mājās 
pabalsti piešķirti 4 personām, kopsummā 656 EUR. 
Izmantojot specializēto autotransportu, tika nodrošināta 
8 bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšana uz/no izglītības 
iestādēm katru dienu visu mācību gadu. 70 cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām palīdzēts nokļūt uz ārstniecības 
iestādēm un atpakaļ vai sociālās aprūpes iestādēm. 15 cil-
vēkiem tika nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu 
uz Sociālā dienesta nodrošinātajām nodarbībām Sociālo 
pakalpojumu centrā. 

10 cilvēkiem bija nepieciešams izvērtēt sociālās funk-
cionēšanas līmeni, lai varētu saņemt valsts finansētu 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Veikta 30 cilvēkiem 
ikdienā veicamo darbību un vides novērtēšana, lai cilvēki 
ar nopietnām veselības problēmām varētu saņemt kopšanas 
pabalstu.

Asistenta pakalpojumus par valsts līdzekļiem 2017.
gadā saņēma astoņi invalīdi (t.sk. divi bērni invalīdi), 
kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts  
komisija noteikusi indikācijas asistenta pakalpojuma ne-
pieciešamībai.

Pansionātos ievietoti 7 cilvēki, kuriem sociālās aprūpes 
pakalpojumu līdzfinansē pašvaldība. Pagājušā gadā dzīvoja 
un aprūpes pakalpojumus pansionātos saņēma 33 novada 
cilvēki. Par pakalpojumu pansionātos no pašvaldības 

budžeta 2017.gadā izlietoti 101642 EUR. Katru gadu  
sociālā darba speciālisti apciemo visus mūsu novada cil-
vēkus, kuri dzīvo pansionātos, lai uzzinātu par pakalpo-
juma nepieciešamību turpmāk, un noskaidro, vai cilvēks 
ir  apmierināts ar saņemto pakalpojumu. Visvairāk cilvēku 
dzīvo Cēsu pilsētas pansionātā, Gatartas pansionātā un 
Raunas pansijā.

Ģimenes atbalsta nodaļas pakalpojumus 2017.gadā 
saņēmušas pavisam 527 personas. Ģimenes atbalsta no-
daļas sociālo darbinieku redzeslokā bija 90 sociālā riska 
ģimenes, sociālo problēmu risināšanai  tika veikta sociālo 
risku izvērtēšana un kopā ar ģimenēm izstrādāti sociālās 
rehabilitācijas plāni vai bērna uzvedības sociālās korekcijas
plāni. Sociālie darbinieki sniedza 609 konsultācijas, veica 
419 mājsaimniecību sadzīves apstākļu apsekošanu. Sociālais
rehabilitētājs regulāri sadarbojies ar 9 ģimenēm, lai prak-
tiski ģimeņu dzīvesvietā palīdzētu iemācīties aprūpēt un 
audzināt bērnus, veikt ikdienas mājas darbus (piemēram, 
ēst gatavošana, istabu uzkopšana, higiēnas nodrošināšana), 
iemācītu ģimenes budžeta plānošanu, saturīga brīvā laika 
pavadīšanu kopā ar bērniem u.c. ikdienā nepieciešamas 
prasmes.

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem orga-
nizēja izglītojošas/atbalsta grupas pusaudžu vecākiem. Tās 
apmeklēja 14 vecāki. Ir izstrādāts metodiskais materiāls 
pusaudžu vecuma bērnu vecākiem. Sākumskolas vecuma
bērnu vecākiem tika piedāvāta iespēja apgūt dažādas 
programmas bērnu audzināšanā. Nodarbības notika gan 
individuāli, gan grupās, t.sk. pirmskolas vecuma bērnu 
vecākiem 10 nodarbību cikls “Bērnu emocionālā audzi-
nāšana”.  Notikušas “Džimbas drošības skoliņa” 10 no-

darbības, kurās piedalījās 20 bērni. Nodarbībās interaktīvā 
veidā stāsta par drošības noteikumu “Mans ķermenis ir 
mans!’’ ar mērķi veicināt bērnu izpratni par savu personisko
drošību un mazināt vardarbības riskus. Organizēti izglī-
tojoši semināri par vardarbību pret bērniem, tās veidiem, 
pazīmēm un sekām, kurus apmeklēja 27 vecāki. Psihologa 
individuālas konsultācijas saņēmušas 93 personas (t.sk. 37 
pieaugušie un 56 bērni). Veiktas 48 psihodiagnostikas, 
sagatavoti un sniegti 32 atzinumi. 

Arvien vairāk pieaug vardarbības gadījumi, kad bērns
cieš no vardarbības ģimenē. Atsevišķās situācijās bija ne-
pieciešams bērnus nogādāt drošā vidē un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus saņemt institūcijā, kur ar vardar-
bības upuri strādā starpprofesionāļu komanda. Sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 19 bērni. Psihotera-
peitu, psihologu un juristu palīdzību saņēma arī 5 sievietes,
kuras cieta no laulātā vai dzīvesbiedra vardarbības ģimenē. 

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus bezdarbniekiem, pirmspensijas
un pensijas vecuma personām 2017.gadā saņēma 96 cilvēki,
kuriem bija iespējas piedalīties ārstnieciskās vingrošanas 
un nūjošanas nodarbībās, mācīties datorprasmes, saņemt 
sociālā darbinieka un sociālā rehabilitētāja, psihologa, 
fizioterapeita un kouča-karjeras konsultanta konsultācijas 
individuāli vai grupā, piedalīties radošajās darbnīcās, ap-
meklēt atbalsta grupas, saņemt relaksējošu masāžu. Jau 
piekto reizi tika organizētas Senioru sporta spēles, kurās
piedalījās 43 seniori. Centra darbinieki nodrošina dažādas
nodarbības, atbalsta un palīdz organizēt dažādus pasāku-
mus, brīvprātīgi uzņemas organizēt ekskursijas un teātra 
apmeklējumus senioriem.

Sociālo pakalpojumu centrā ir pieejami arī higiēnas 
pakalpojumi (duša, veļas mazgāšana un veļas žāvēšana), 
kurus pagājušajā gadā regulāri izmantoja 5 cilvēki. Higiēnas
pakalpojumi ir saņemami par samaksu.

Sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un psiholo-
ģiskās palīdzības un atbalsta sniegšana nav iedomājama 
bez sadarbības ar citu institūciju speciālistiem: izglītības 
iestādēm, bāriņtiesām, ārstniecības iestādēm, krīžu centriem,
valsts un pašvaldību policiju, Valsts Probācijas dienestu, 
Valsts pedagoģiski-medicīnisko komisiju u.c. institūcijām. 
Paldies speciālistiem par sadarbību!

Sociālā dienesta darbinieki aicina novada iedzīvotājus 
nebūt vienaldzīgiem un sniegt mums informāciju, ja pa-
manāt kādu bērnu, kuram tiek darīts pāri (arī skolā), ja 
nojaušat, ka kādā ģimenē sieviete ilgstoši cieš no dzīves-
biedra pazemojumiem un vardarbības, ja zināt kādu sirm-
galvi, kurš pats vairs nespēj parūpēties par sevi. Tikai 
savlaicīgi uzsākot atbalsta un palīdzības sniegšanu, iespē-
jams sasniegt labāko rezultātu. 

Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja
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Jaunumi sociālās palīdzības un pakalpojumu saņemšanā novadā 2018.gadā
1. 2018.gada 1.februārī spēkā stājās jauni pašvaldības 

saistošie noteikumi: Nr. 14/2017 “Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Priekuļu novadā”, Nr. 15/2017 “Par 
pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem”, Nr. 16/2017 “Par
ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodro-
šinātu un  sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 
pašvaldībā”. Ar šo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā un novada informatīvajā izde-
vumā “Priekuļu novada vēstis” Nr.1 (91).

2. No 1.februāra ir mainījies maznodrošinātas personas 
statusa piešķiršanas līmenis:
2.1. ja kāds no ģimenes locekļiem  ir darbspējīgā vecumā, 

maznodrošinātas personas statuss tiek piešķirts, ja 
ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā ir mazāki par 
200.00 EUR, 

2.2. ja visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši vecuma vai 
invaliditātes pensijas, vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta saņēmēji, tad maznodrošināto personu statuss 
tiek piešķirts, ja ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā ir 
mazāki par 280.00 EUR.

3. No 1.februāra novadā ir tiesības bez materiālā stāvokļa
izvērtēšanas saņemt brīvpusdienas bērniem ar invalidi-
tāti, kuri apmeklē pirmskolas izglītības iestādes, mācās 
pamatizglītības iestādēs, kā arī vispārējās vidējās vai 
profesionālās izglītības iestādēs. Brīvpusdienas var 
piešķirt arī pēc pilngadības sasniegšanas, ja bērns ar 
invaliditāti bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās 
izglītības iestādē vai profesionālajās skolās un vidus-
skolās, bet ne ilgāk kā līdz 21 gadu vecumam.

4. No 1.marta aprūpi mājās novadā vairs nenodrošinās 
Sociālā dienesta sociālās aprūpes mājās nodaļa, bet pa-
kalpojums tiks pirkts no biedrības “Latvijas Samariešu 
apvienība”. Aprūpe mājās tiks nodrošināta pamatojo-
ties uz Sociālā dienesta izsniegto norīkojumu. Tāpat kā 

iepriekš, Sociālais dienests veiks cilvēka individuālo 
vajadzību un spēju izvērtējumu, pieņems lēmumu un 
noteiks nepieciešamo aprūpes pakalpojumu kompleksu.
Aprūpes kompleksā, ja cilvēkam tas būs vajadzīgs, ietilps 
gan nepieciešamā ikdienas aprūpe mājās, gan papildus 
mobilās aprūpes kompleksa pakalpojumi: specializēts 
un aprīkots autotransports (ar silto ūdeni, dušu, veļas 
mašīnu), pēdu aprūpes pakalpojums, friziera pakalpo-
jums, kā arī “drošības poga”. Tas dos iespēju nodrošināt 
aprūpi mājās arī novada attālākās viensētās dzīvojoša-
jiem sirmgalvjiem, kuru sadzīves apstākļi nav apmierinoši 
(nav ūdensvada, kanalizācijas, nav iespēju nomazgāties, 
nav veļas mašīnas). Pašvaldība bez maksas aprūpes mājās
pakalpojumu nodrošina vientuļiem pensionāriem, inva-
līdiem, ja tiem nav likumisko apgādnieku vai tie objektīvu 
apstākļu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi. 

5. Ikviens bērns ar funkcionāliem traucējumiem (un kuram 
izsniegts VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas pabalsta 
nepieciešamību) projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros var 
saņemt:
5.1. atelpas brīža pakalpojumu 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 atbildīgās ikdienas, 
vienlaikus apzinoties, ka bērns tiks aprūpēts, kā arī 
viņam būs nodrošināta iespēja gūt jaunas sociālās 
prasmes un iemaņas vecāku prombūtnes laikā.

5.2. sociālās aprūpes pakalpojumu. Bērni līdz 4 gadu 
vecumam (ieskaitot) šo pakalpojumu var saņemt līdz 
pat 50 stundām nedēļā, savukārt 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 
ikdienas. Vecāki savam bērnam sociālās aprūpes pa-
kalpojumu vecāku atpūtas brīžiem var pieteikt līdz 
pat 10 stundām nedēļā. Jāpiebilst, ka piesakot sociālās 
aprūpes pakalpojumu, drīkst norādīt arī vēlamā sociālā  
aprūpes pakalpojuma sniedzēju.

6. Savukārt sociālās rehabilitācijas pakalpojumi projekta  
“Vidzeme iekļauj” ietvaros tiks bez maksas nodrošināti 
to vecāku bērniem, 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 pakalpojumiem 
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 ar kuru izvei-
dojies labs emocionālais kontakts. Vienīgais noteikums 
– pakalpojuma sniedzējam noteikti jābūt reģistrētam 
sociālo pakalpojumu reģistrā vai arī ārstniecības personu 
un ārstniecības 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 pa-
kalpojumus, kā arī apmeklēt  izglītojošās atbalsta grupas 
līdz 20 reizēm visa projekta īstenošanas laikā.

Vairāk informācijas var saņemt Sociālajā dienestā.
Elita Rancāne, Sociālā dienesta vadītāja

Pabalsta veids Summa 
(EUR)

% Ģimeņu 
skaits

Personu 
skaits

Pabalsti, kurus piešķir pēc materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Garantētā minimālā ienākuma pabalsts 1300 1 9 9
Dzīvokļa pabalsti 19189 18 96 143
Malkas pabalsti 26363 25 201 289
Vienreizējie pabalsti (ārkārtas situācijas, apbedīšana) 7853 8 40 44
Pabalsti daļēju medicīnisko izdevumu  apmaksai 27433 26 206 229
Pabalsti un sociālās garantijas bērniem bāreņiem 2374 2 3 3
Brīvpusdienas skolās, bērnudārzos 1223 1 20 30
Pabalsti mācību gada uzsākšanai 728 1 15 26
Pabalsti, kurus piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas
Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā (no 90 gadu vecuma) 4200 4 - 42
Pabalsti aizbildņiem un aizbildņu un audžuģimenēs dzīvojošiem bērniem 13229 13 12 14
Citi pabalsti 694 1 6 6

Turpinājums no 1. lpp
Apkopojot informāciju par piešķirto pabalstu veidiem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem, situācija 2017.gadā bija šāda:
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Priekuļu kultūras namā

2.aprīlī
13:00

Krāsainās Lieldienas Dziesmas, dejas, rotaļas pie Priekuļu kultūras nama. 
Dejo bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš”.
Olu skaistumkonkurss un dažādas atraktīvas darbošanās.

2.aprīlī
16:00

Kino – I.Seleckis 
“Turpinājums”

Filma lieliski turpina iepriekšējās filmas “Paradīze 89” aizsākto 
tēmu par priecīgo un reizē arī smeldzīgo bērnības stāstu. Pieci 
Latvijas bērni no dažādiem Latvijas novadiem sāk iet pirmajā 
klasē. Kārlim ir stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, 
pilsētnieka Gļeba ikdiena ir rūpīgi saplānota, Anastasijas ģimene 
no pilsētas pārcēlusies uz īpašumu mežu ielokā, Zanes ģimene ir 
pirmās paaudzes pilsētnieki, bet Anetes mamma dzīvo Anglijā. 
Viena gada vērojums par to, kas notiek bērna prātā.

Ieeja: 2,00 EUR

5. aprīlī
11:00

Priekuļu novada
“Cālis 2018”

Priekuļu novada mazo vokālistu konkurss. Piedalās bērni no 
Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēm.

Ieeja: bez maksas

7. aprīlī
11:00

Cēsu apriņķa Koru skate Koncertzālē “Cēsis”

7. aprīlī
19:00

Koncertuzvedums
“Viņš un Viņa”

Teatrāls uzvedums ar skaistākajām franču melodijām.
Biļešu iepriekšpārdošana – Priekuļu kultūras namā un Priekuļu 
pagasta kasē. Tālr. Informācijai 28352521.

Biļešu cena: 5,00 EUR

15. aprīlī Cēsu apriņķa 
Deju kolektīvu skate

Plkst. 12:00 – Koncertzālē “Cēsis”, grupas C, E, F (Sadancis).
Plkst. 17:00 – CATA kultūras namā, grupas A, B, D un bērni 
(Veselava, Virpulis, Zelta Virpulis, Jumis, Miķelis, Tūgadiņš).

19. aprīlī
11:00

Cēsu apriņķa skolēnu deju 
kolektīvu skate – koncerts

Piedalās skolu tautas deju kolektīvi no Cēsīm, Priekuļiem, Liepas, u.c.
Ieeja: bez maksas

23. aprīlī
19:00

Izrāžu apvienība “Panna” 
Komēdija “Optimists”

Izrāžu apvienība “Panna” un Gints Grāvelis izrādē OPTIMISTS. 
Īsta pamācība, kā dzīvot labāk. Autors – Uģis Segliņš, Režisors –
Juris Rijnieks, dziesmas – Atis Zviedris.

Ieeja: 10,00; 8,00; 7,00 EUR 
BIĻETES iespējams iegādāties: Biļešu paradīzes kasēs, 

Priekuļu kultūras namā un Priekuļu pagasta pašvaldības kasē.

Liepas kultūras namā

2. aprīlī
12:00

Lieldienas Liepas pagasta pašdarbnieku koncerts, rotaļas, mīklas, šūpošanās.
Ieeja: krāsaina Lieldienu ola, lai ir ko ripināt!

8. aprīlī
15:00

Seno deju koncerts “Vīnes
kafija, valši un Zahertorte”

Tērpu elegance savīsies ar 19.gs. vidus melodijām, lai radītu balles
noskaņu. Par tā laika balles un deju tradīcijām sīkāk pastāstīs 
deju grupas “Magnolia” vadītāja, diplomēta baletdejotāja un 
profesionāla horeogrāfe Guna Ezermale. Starp dejām skatītājus 
priecēs arī dziedātāja Jana Eglīte.

Ieeja: 2,00 EUR

10. aprīlī
12:00

Filma “Turpinājums” Latvijas dokumentālā kino klasiķa Ivara Selecka filma par 
pieciem bērniemno dažādiem Latvijas novadiem pirmajāklasē.

Ieeja: 2,00 EUR

22. aprīlī
14:00

Eksperimentu parāde Uzzini, kas ir zinātnieki un ko viņi dara! Kāpēc ir nepieciešams 
eksperimentēt un ko tādā veidā var uzzināt! Nāc, piedalies 
eksperimetu parādē un pārliecinies par parastu vielu neparastām 
īpašībām!

Ieeja: 2,00 EUR

Mārsnēnu tautas namā

1.aprīlī
13:00

Koncertuzvedums 
“Lieldienas sabrauca pār 
augstu kalnu”

Lieldienu svinēšana kopā ar pašdarbniekiem un jauniešu centru 
“Tramplīns”

Līdzi jāņem krāsainas olas/

7. aprīlī
18:00

Latviešu kriminālkomēdija 
“Kriminālās ekselences 
fonds” Ieeja: 3,00 EUR

14.aprīlī
20:00

22:00

Koncerts “Bez skaistām 
sievietēm nav dzīvot vērts”

Balle pie galdiņiem

Koncertā priecēs  – J.Krūze un J.Gabrāns
Ieeja: 3,00 EUR

Spēlē “Ivo un Armands no Cēsīm”
Ieeja: 3,00 EUR

Veselavas muižā

1.aprīlī
13:00-15:00

13:00-16:00
16:00

“Pāri laukiem Lieldienu 
zaķis cilpo, Tā kā vējš gar 
ausīm svilpo!”
Vizināšanās zirgu pajūgā
“Notikums ar olu”

Kopīga olu krāsošana, rotaļas, olu ripināšana, zīmēšanas 
konkurss, ekskursija seno lietu kambarī. Radošās darbnīcas darbu 
izstāde.

Svētku koncertuzvedums (Piedalās Veselavas pašdarbnieki)

Muzikāls uzvedums 
“Viņš un Viņa”

“Viņš un Viņa” ir teatrāls uzvedums ar skaistākajām 
franču melodijām, kuras dziedājuši labi pazīstamie dziedātāji 
Montāns, Piafa, Dasēns, Brasēns, Trenē, Aznavūrs, Geinsbūrs,
Beko, Brels un daudzi citi.

Viņa ir no Latvijas, viņš – no Francijas, viņu ceļi krustojas...
Kopā viņi spēlē kopš pirmās satikšanās dienas, un viņu 

romantiskais stāsts turpina plaukt dažādās Eiropas vietās – 
Beļģijā, Vācijā, Polijā, Luksemburgā...

Koncertuzvedumā varēsiet dzirdēt balsi, dažādus instru-
mentus – saksofonus, ģitāru, vijoli, kokli, birbīni, stabuli un 
elektroniku, kurus visus spēlē Ilze un Freds.

Viņa – Ilze Lejiņa, viena no pirmajām latviešu sakso-
fonistēm, saksofonu kvarteta n[ex]t dibinātāja un vadītāja.

Ieguvusi maģistra grādu saksofona spēlē Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā. Pilnveidojusi sevi studijās Dānijas
Karaliskajā mūzikas akadēmijā un Nacionālajā mūzikas 
konservatorijā Montroijā Francijā, piedalījusies arī dažādās 
meistarklasēs un konkursos.

Astoņus gadus spēlējusi Rīgas saksofonu kvartetā, ar kuru 
ieguvusi Lielo Mūzikas balvu. Pēc šis vērtīgās pieredzes Ilze
izveidoja Baltijā pirmo dāmu saksofonu kvartetu n[ex]t, ar 
kuru spēlēts daudzviet Eiropā, ir arī ieskaņojumi Latvijas 
radio. Ilze daudzus gadus bijusi saksofonu grupas koncert-
meistare profesionālajā pūtēju orķestrī Rīga, spēlējusi solo 
partijas Latvijas Nacionālajā simfoniskajā orķestrī un Latvijas 
Operas orķestrī.

Pašlaik viņa dzīvo Francijā, pasniedz saksofona spēli 
Luksemburgas internacionālajā skolā un strādā kā direktore 
un skolotāja mūzikas skolā Volmeranžā, Francijā.

Viņš ir franču saksofonists un multiinstrumentālists Freds 
Ormēns (Fred Hormain).

Viņa netipiskās mūziķa gaitas sākušās ar saksofona spēles 
un džeza studijām Francijā, Mecas konservatorijā, pēc tam 
Mecas universitātes Muzikoloģijas fakultātē, un turpinājušās 
kā saksofona spēles pasniedzējam, taču pavisam drīz Freds 
sekoja savam sapnim par skatuvi. Viņš krājis pieredzi, pieda-
līdamies daudzos projektos džeza, salsas, elektro un funk stilā 
gan Francijā, gan Eiropā. Talantīgs un spontāns, viņš impro-
vizējot jebkuru dzīves mirkli pārvērš maģiskā piedzīvojumā.

Viņa jaunākajā soloalbumā Introspection dzirdami skaņ-
darbi, ko viņš pats komponējis, aranžējis un arī ierakstījis 
visus instrumentus. Luksemburgā iesildījis pašu Candy Dulfer
un Prince basģitāristu Larry Graham, gan arī spēlējis kopā ar 
Maceo Parker bundzinieku Jamal Thomas. Rakstījis dziesmas
saviem projektiem, kā arī pazīstamai franču dziedātājai 
Džesikai Markēzai (Jessica Marquez).

Iespēlējis saksofona solo Laimas Vaikules albumā “Atkal 
mājās”, gan arī jauno latviešu dziedātāju projektos.

Kultūras                        afiša aprīlī



Pie neskaidrās Mētras, 
Tur sirdis pukst brīvas, 
Kaut likteņa vētras
Pūš niknas un sīvas.
        (E. Veidenbaums)

Mēs, iespējams, neko nezinātu par E.Veidenbaumu, ja 
viņa dzīvē nebūtu Tērbatas (Tartu). Nebūtu viņa vienīgās 
zināmās fotogrāfijas, nebūtu vēstuļu, no kurām varam 
daudz uzzināt par dzejnieku, viņa dzīvi studiju gados un 
dzīvi “Kalāčos”, nebūtu dzejas norakstu, studiju biedru 
atmiņu un zīmētā šarža. Tāpēc ikviens E.Veidenbauma 
dzejas cienītājs var doties uz Tartu un līdz 30. aprīlim 
un apskatīt izstādi igauņu valodā “Eduards Veidenbaums 
– neiespējamais dzejnieks”.

Izstādē var skatīties uz gaišzilās sienas skrejošajos 
“Kalāču” mākoņos un lasīt pāri tiem slīdošos E. Veiden-
bauma rakstītos vārdus vai “izglābt” Veidenbauma dzeju 
no aizmirstības, paņemot pa vienam dzejolim no krāsniņas
priekšas, kur izmētātas daudzas lapiņas, nolemtas sade-
dzināšanai, vai starp daudzajām malkas pagalēm atrast 
atvilktnītēs informāciju par pāragri aizgājušiem dzejnie-
kiem un rakstniekiem Latvijā un citviet pasaulē, kā arī 
iepazīties ar Eduarda pirmo un pēdējo vēstuli no Tartu. 
Apskatīt nedaudzās lietas, kas saglabājušās no dzejnieka 
dzīves laika – spieķi, kokā grebto Dantes galvu, briļļu 
fragmentu, rokrakstus. “Samērīties” ar Veidenbaumu gan 
augumā, gan dzīves gājumā – paveiktajā un iecerētajā.

Bet var arī doties ielās un izstaigāt tās vietas Tartu, kur 
ir uzturējies pats dzejnieks. Ielādējot mobilajā telefonā 
karti, uzņemot interesantus foto vai video kādā no adresēm 
un daloties ar tiem sociālajos tīklos, iespējams tikt pie 
balvām. Vairāk par šo akciju Rakstniecības un mūzikas 
muzeja mājas lapā: http://rmm.lv/2018/02/pievienojies-
veidenbaumam-pastaiga-pa-tartu-izmantojot-virtualo-karti/

Andra Ķīse, 
E. Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 29. marts, 2018

Pasākums Priekuļu novada represētajiem
Ir akmeņi gludi, bet ir ar rievām
Ir likteņi gludi, bet ir ar rievām
Ir cilvēki, kas ziedojuši savu brīvību, 
Lai mēs varētu piedzīvot savējo.

Pirmo reizi 24.martā Priekuļu saieta namā notika 
pasākums, kur kopā tika aicināti novada represētie ļaudis. 
Priekuļu pašvaldība, kultūras nams un jauniešu dome –
katrs ar savu ieguldījumu centās, lai šie cilvēki būtu īpaši 
gaidīti. Siltus pateicības vārdus klātesošajiem veltīja bijusī 
novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa.

Ar sirsnīgu un emocionālu muzikālo programmu visus 
priecēja mākslinieces Ginta Rukmane un Rita Reliņa. 
Dziļu pārdzīvojumu katra apmeklētāja sirdī radīja filmas 
“Lidija” demonstrējums, kas ir spilgts stāsts par vairākas 
reizes izsūtīto un ieslodzīto, bet vitalitāti un gaišu skatu 
uz dzīvi saglabājušo, sīko, bet ļoti sīksto latviešu sievieti 
Lidiju Lasmani Doroņinu.

Uz pasākumu bija ieradusies arī Latvijas kino savienības  
projektu vadītāja Ieva Pitruka kopā ar filmas režisoru 
Andreju Verhoustinski. Ievas un Andreja stāstījumā bija 
iespēja vēl tuvāk iepazīt vēstījumu par Lidijas dzīvi un 
filmas tapšanas gaitu.

Ar kopīgu dziesmu dziedāšanu un sarunām, kautrīgi un
pamazām tika atvērts ceļš uz represēto un to atvašu sirdīm.

Cerams, ka šī diena ar siltu tēju, jauniešu ceptajiem 
cepumiem un emocionālo muzikālo programmu, atstāja 
gaišas noskaņasikvienam pasākuma apmeklētājam. Politiski 
represētā Dace Jurciņa pēc pasākuma dalījās pārdomās 
par pasākumu un dzīves laikā piedzīvoto: “Plīvo sarkan-
baltsarkanais karogs ar sēru lentu. Esam kopā Priekuļu 
novada politiski represētie Priekuļu Saieta namā. Atmiņas 
virmo par zaudētiem dzīves labākiem gadiem. Daudziem 
šī pavasara diena kļuva pēdējā savā mājā, savā dzimtenē, 
savā mūžā. Represēto cilvēku dzīve bija salauzta – bads, 
sals, pazemojumi, rūpes par rītdienu, ilgas pēc tuvinie-
kiem, dzimtenes un mīļu cilvēku zaudējums. Šī vēsturiskā 
atmiņa ir jākopj. Politiski represēto personās nav vajadzīgs 
ne naids, ne ieroči, lai stātos pretī apmelojumiem. Mūsos 
ir pašcieņa, lepnums. Gara spēku pat nāves nometnes 
neiznīcināja. Izdzīvot palīdzēja svētas lietas: dzimtenes
mīlestība, latviskums un samierināšanās, nealkstot atriebības.

Liels paldies Priekuļu novada pašvaldībai, vakara vadī-
tājai Ingai Cipei, bijušajai domes priekšsēdētājai Mārai 
Juzupai, dziedošajām meitenēm un jauniešiem par sagādāto 
cienastu un silto tēju. Pateicos par filmu “Lidijas Lasmanes 
Doroņinas stāstījumu”.

Ar šo jauko kopā būšanu, sapratām, ka esam “cilvēks ar
vērtību”. Tā bija diena, kad izjutām mīlestību, līdzcietību 
un rūpes par mums.

Cerēsim, ka arī turpmāk varēsim sanākt kopā, kad 
plūdīs emociju jūra, un, nekaunoties no asarām, pārcilāsim 
baigo gadu pļautos vālus un pazemoto sāpes.

Ar baltu uz mūsu nokvēpušajiem dvēselēm raksta 
vienīgi Dievs. Mēs, cilvēki, savus vēstījumus rakstām ar
melnu uz balta un ne tikai uz papīra, kas pacieš visu. Rakstām
cilvēku sirdīs, lai allaž būtu nomodā. Mēs represētie neesam 
lūdzēji, ne patērētāji. Lai mums dzīviem palikušajiem rit 
veselīgs dzīves ritējums.”.

Mēs nevaram noņemt sāpes no jūsu pleciem. Mēs 
nevaram padarīt bijušo par nebijušu. Mēs varam tikai 
censties dzīvot tā, lai šāda vēsture nekad neatkārtotos.

Teksts un foto: Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja

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”

Mirklis no represēto pasākuma Priekuļos

Uz Tartu pie 
E.Veidenbauma

Apgūsti profesiju Priekuļu tehnikumā!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

2018. gada 5. martā Igaunijas Rakstniecības muzejā 
Tartu tika atklāta Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja 
izstāde “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”.

Atkal tika mērots ceļš no Liepas pagasta uz Tērbatu. 
Šajā ceļā devās “Kalāču” saime, Liepas pagasta pārvaldes 
vadītāja un Rīgas Rakstniecības un mūzikas muzeja darbi-
nieki, izstādes autori un vairāki E.Veidenbauma dzejas 
cienītāji.

Aukstā un saulainā marta diena bija kā radīta, lai 
iejustos Tērbatas Universitātes studenta ādā. Pastaiga pa 
senatnīgo pilsētu nevilšus lika ar acīm meklēt vietas, kur 
varētu būt staigājis un uzturējies E.Veidenbaums. Šī īpašā 
saikne ir klātesoša visā. Vai tā būtu sarkanā šalle, kas bija 
vairākiem izstādes apmeklētājiem un veidotājiem, šalle, 
kas bija Eduarda vienīgais siltais apģērba gabals, vai 
Veidenbauma draugu zīmētā šarža attēls uz muzeja apmek-
lētāju čībām, vai nepārblīvētā ekspozīcija ar rokrakstiem, 
spieķi un apaļo briļļu fragmentu no “Kalāčiem”, neticami 
pilnā zāle un igauņu interese par mūsu dzejnieku, vai jau-
niešu mūzikas grupas Contras (Margus Konnula) atdzejoto 
dzejoļu atskaņošana ģitāras pavadījumā. Viss ir tik patiesi 
aktuāls un nesamākslots! Skaudrā patiesības mīlestība. 
Šie trīs vārdi vislabāk raksturo Eduardu Veidenbaumu 
cauri laikiem. Viņa neilgās dzīves degsme silda joprojām 
kā simboliskā krāsniņa izstādes kaktā Tērbatā.

Pateicībā par iespēju
Līga Mergina

Foto: No E.Veidenbauma muzeja “Kalāči” arhīva
Skrejošie “Kalāču” mākoņi ar tiem pāri slīdošo 

E.Veidenbauma dzeju

Priekuļu tehnikums ir iesaistījies ES projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” un tā 
ietvaros piedāvā pieaugušo izglītības programmas dažādās jomās, kur Jums vai Jūsu darbiniekiem ir iespējams iegūt 
kvalifikāciju, apgūstot pilnas 960 un 640 stundu mācību programmas, tikai ar 10% mācību maksas līdzmaksājumu. Vairāk 
informācijas par šo piedāvājumu www.pt.edu.lv/uznemsana.


