
Administratīvi teritoriālās reformas 
kontekstā jau sen runāts par to, ka šis ir 
pārmaiņu laiks. Reforma ir īstenota, un 
atliek tikai piekrist – šis ir pārmaiņu laiks 
gan iedzīvotājiem, gan pašvaldību darbi-
niekiem.

Ņemot vērā, ka iedzīvotāju interešu 
pārstāvība ir galvenais lēmējvaras uzde-
vums un tas tiek pildīts ar vietējo pārvalžu 
palīdzību, iedzīvotāju satraukumam nav 
pamata. Līdz ar pievienošanos Cēsu no-
vadam pārvaldes sniegtie pakalpojumi no-
teikti kļūs ērtāk sasniedzami un to kvalitāte
pilnveidosies tur, kur līdz šim iespējams 
bijušas kādas nepilnības. Reformas būtība 
savā ziņā ir tieši par to, lai apvienojoties 
apvienotu arī veiksmīgās prakses un pār-
ņemtu tās visā novadā, tādējādi panākot 
līdzsvarotu attīstību.

Es redzu un saprotu arī pārvaldes un 
ar to saistīto iestāžu darbinieku satrauku-
mu, kurš ir dabisks un ļoti cilvēcīgs, tāpēc 
mana un nodaļu vadītāju uzmanība šobrīd 
un tuvākajā laikā būs pievērsta neziņas 
un pārmaiņu radītā stresa mazināšanai. 
Jāteic, ka būšana daļai no Cēsu novada 

pašvaldības ļauj uzlabot gan iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, gan sakārtot procesus 
pārvaldes iekšienē tā, lai pašvaldības 
sniegtie pakalpojumi arvien pilnveidotos
atbilstoši iedzīvotāju aktuālajām vajadzī-
bām. Ceļā uz to būtiska ir darbinieku ap-
mierinātība ar darba vidi, motivācija un 
zināšanas. Par to jārūpējas.

Mazinoties ierobežojumiem valstī, pa-
lielinās iespējas tikties un strādāt klātienē. 
Gan organizatoriem, gan iedzīvotājiem ir 
prieks par iespēju atkal rīkot pasākumus. 
Jā, ar dažādiem ierobežojumiem, kas no-
teikti visā valstī, un tomēr, ceru, ka esam 
vienisprātis: labāk tā, nekā nekā. Turklāt 
katra pagasta svētkus organizējām tā, lai 
svētku apmeklētāji uz skatuves notiekošo 
vienlīdz labi redzēt un dzirdēt gan noro-
bežotajā teritorijā, gan ārpus tās.

Priekuļos esošā Valsts un pašvaldības 
vienotā klientu apkalpošanas centra durvis 
arī pie visstingrākajiem ierobežojumiem 
nav bijušas slēgtas pavisam. Šobrīd tās 
veram drošāk un plašāk, pieņemot iesnie-
gumus, sniedzot konsultācijas gan par 
pašvaldības, gan valsts nodrošinātajiem 

pakalpojumiem, drukājam Covid-19 serti-
fikātus tiem, kuriem to nav iespējams iz-
darīt pašu spēkiem. Jāpiebilst, ka iesnie-
gumu iesniegšanas kārtība ir tāda pati 
kā līdz šim: adresējot tos Priekuļu apvie-
nības pārvaldei, iesniedzot elektroniski 
(dome@priekuli.lv un www.latvija.lv), pa 
pastu vai klātienē. Turklāt neatkarīgi no 
dzīvesvietas un iesniegumā ietvertā jau-
tājuma teritoriālās piekritības iesniegumu
var iesniegt jebkurā Cēsu novada apvienības
pārvaldē vai Cēsu novada pašvaldībā.

No citām pārvaldes aktualitātēm jūlijā kā
pirmo vēlos minēt 6.jūlijā uzsākto seguma
nomaiņu valsts vietējā autoceļa V323 
Liepa–Smiltene posmā Liepa–Mārsnēni. 
Būvobjektā notiek grāvju tīrīšana un rak-
šana, teritorijas attīrīšana no krūmiem, 
caurteku izbūve. Diskusijas un dokumentu 
aprite, lai šo projektu uzsāktu, ilgusi vai-
rākus gadu desmitus. Nozīmīgs nopelns 
šeit bijis vietējo iedzīvotāju iniciatīvai un 
gatavībai cīnīties par savām vajadzībām 
un ērtībām.
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Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Jūlijs 2021

No 1. jūlija esam atvēruši un kopā 
sākam veidot jaunu lapaspusi pašvaldības 
dzīvē. Administratīvi teritoriālā reforma 
Cēsu novadā apvienojusi dažādas, skaistas 
un ļoti interesantas teritorijas, pagastus 

un cilvēkus. Nenoliedzami, tas būs liels 
izaicinājums apvienot dažādās pašvaldības
darbības sfēras, tomēr ilgtermiņā šī ir 
lieliska iespēja veidot spēcīgu un attīstītu 
novadu.

Mana prioritāte ir saglabāt katras vietas
labo darbu iestrādes un idejas, vienlaikus 
pārnesot labu pieredzi citos pagastos. 
Tāpat priecāšos par jaunām kopīgām inicia-
tīvām. Zinu, ka tādu netrūks, jo vienuviet 
apvienoti gan profesionāli un radoši cilvēki, 
gan kultūrvēsturiski spēcīgas teritorijas.

Esmu patiesi gandarīts, ka deputātu 
korpusā nodrošināta pārstāvniecība no visa 
jaunā Cēsu novada un ka šim korpusam ir 
liela pieredze pašvaldību darbā, kas būs 
svarīgi nākamajos četros gados. Tā arī ir 
garantija, ka domes darbs būs profesionāls, 
izsvērts, neaizmirstot arī par novada tālā-
kajiem pagastiem.

Kopā ar saviem vietniekiem esmu uz-
sācis iepazīšanās vizīti uz visiem apvienoto
novadu centriem. Tiekos ar iedzīvotājiem, 
pašvaldības darbiniekiem, nevalstiskām 
organizācijām, uzņēmējiem un kopienām. 
Manuprāt, tikai tā iespējams vislabāk 
sajust konkrētās teritorijas situāciju un 
noskaņojumu. Esmu gatavs uzklausīt ietei-
kumus un vietējās iniciatīvas un priecāšos 
par aktīvu sabiedrību, kas vēlas iesaistīties 
savas vietas attīstībā.

Mans lielākais mērķis ir panākt – lai 
visi varam justies piederīgi Cēsu novadam, 
reizē saglabājot savu lepnumu par dzimto 
pilsētu, ciemu vai pagastu. Lai katrs Cēsu 
novadu varam saukt par savām mājām!

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Darbs turpinās
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Pakalpojumi:

• MONTESSORI NODARBĪBAS
Montessori metode paredzēta visiem 

bērniem neatkarīgi no viņu attīstības 
pakāpes.

Montesori metode palīdz bērnam iegūt  
daudzas nepieciešamas iemaņas, palīdz  
veidot viņu par patstāvīgu un pašapzinīgu 
personību, ar dažādu priekšmetu palīdzību 
bērnam attīsta kādu no sajūtām (redzi, 
dzirdi, tausti, garšu, ožu), palīdz nodrošināt 
domāšanas attīstību, palīdz apgūt formas 
un mērus, palīdz nodrošināt lasītprasmes 
un rakstītprasmes veidošanos, palīdz 
bērnam attīstīt roku veiklību un kustību 
koordināciju, palīdz bērnam iepazīt pla-
nētas, valstis, dzīvnieku un augu pasauli.

Ieteicamas bērniem ar zemām koncen-
trēšanās spējām vai grūtībām mācīties.

• LOGOPĒDIJAS NODARBĪBAS
Logopēds ir valodas un runas korekci-

jas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas 
un runas traucējumu novēršanu. Logo-
pēdijas nodarbībās tiek sniegta palīdzība 
bērniem ar dažāda veida runas un valodas
traucējumiem.

Nodarbībās ne vien iemāca izrunāt 
skaņu, bet arī sarunāties. Bērnam paplaši-

nās vārdu krājums, tiek apgūti gramatikas
pamati, attīstīta runas dzirde, nostiprināts  
elpošanas un balss aparāts, veicināts do-
māšanas process. Logopēdijas nodarbības  
plāno katram bērnam individuāli, ņemot  
vērā valodas traucējumu veidu, bērna 
vecumposmu un koncentrēšanās spēju 
līmeni.

Savlaicīga valodas traucējumu ko-
rekcija bērniem ir nozīmīga kvalitatīvai 
mācību vielas apguvei, rakstītprasmei 
un lasītprasmei.

• FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS
Fizioterapeits ir veselības aprūpes spe-

ciālists, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, 
slimību profilaksi un izglītošanas darbu. 
Fizioterapeita galvenais uzdevums ir pa-
līdzēt atgūt zaudētās kustības, atjaunot 
to kvalitāti un nodrošināt kustību, uzlabot 
dzīves kvalitāti un ikdienas aktivitātes.

Pareizi piemeklētas un dozētas fizis-
kās aktivitātes nodrošina veselības veici-
nāšanu, stiprināšanu un saslimšanu profi-
laksi. Aktīvas kustības ir viena no veselību 
veicinošo pasākumu pamata sastāvdaļām. 

Regulāras fiziskas aktivitātes ne tikai 
stiprina veselību, bet arī mazina ikdienas 
stresu un uzlabo pašsajūtu.

PAKALPOJUMA APJOMS
Pašvaldības finansēto sociālo pakal-

pojumu (speciālistu konsultācijas) bērns 
kalendārā gada laikā var saņemt līdz EUR 
300 apmērā.

KĀ PIETEIKTIES?
Bērna likumiskais pārstāvis (vecāks,  

audžuvecāks, aizbildnis) vēršas ar iesnie-
gumu pašvaldības Sociālajā dienestā.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma 
saņemšanu pamatojošu dokumentu:

- ārsta izrakstu (027u) ar norādi par pa-
kalpojuma nepieciešamību;

- vai ieteikuma vēstuli no izglītības iestā-
des par pakalpojuma nepieciešamību;

- vai iepriekš apmeklēta speciālista 
(Montessori speciālista, logopēda, fizio-
terapeita) atzinumu par nepieciešamību
terapiju turpināt.

- vai pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS VIETA:
Sociālā dienesta telpās LIEPĀ Rūpnīcas 
ielā 18.

Sīkāka informācija par pakalpojumiem
un to saņemšanas kārtību pa tālruni: 

27866833

Informācija vecākiem!
Mācīšanās ir individuāls process visas dzīves garumā, kas ietver cilvēka fizisko, psihisko, sociālo un intelektuālo attīstību.

Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļa piedāvā BEZMAKSAS (pašvaldības finansētus) pakalpojumus.
BĒRNIEM ar funkcionāliem traucējumiem (mācīšanās grūtībām, kustību, uzvedības un valodas attīstības traucējumiem).

Turpinājums no 1.lpp

Pabeigti ir remontdarbi Skubiņa ielā 
Priekuļos un Pāvila Rozīša ielā Liepā. Šajos
pagastos turpinās arī vairāku mazākas 
nozīmes pievedceļu remontdarbi. Kā ierasts
šajā sezonā norisinās tie saimnieciskie 
darbi, kurus kvalitatīvi iespējams veikt 
labvēlīgos laikapstākļos, piemēram, trijās 
no četrām pirmsskolas izglītības iestādēm, 
tiek mainīti žogi, ir veikti visi nepieciešamie 
sagatavošanās darbi, lai uzsāktu apgais-
mojuma izbūvi Jaunraunas kapličā.

Šajā amatā esmu gandrīz mēnesi, bet 
tik daudz jau pieredzēts. Tas iespējams 
pateicoties aktīvai komandai, iepriekš 
iesāktiem darbiem un mūsu visu kopīgai 
vīzijai par labu dzīvošanu Liepas, Mārsnēnu,
Priekuļu un Veselavas pagastos. Esmu 
pateicīga par man izrādīto uzticību un 
turpināšu strādāt tā, lai ar uzviju to 
attaisnotu.

Cēsu novada Priekuļu apvienības 
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja 

Evita Šīrante

Priekuļos izveidots rotaļlietu 
apmaiņas namiņš

Jūlijā Priekuļu sporta birzītē radīts vēl 
viens objekts bērnu priekam un sajūsmai –
Baltijā vienīgais Rotaļlietu apmaiņas namiņš.

Ideja par šādu namiņu Priekuļu apvie-
nības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājai
Vinetai Lapselei radusies pirms gandrīz 
diviem gadiem – pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Gruziju. Tur pamanītais pie-
vilcīgais apavu apmaiņas namiņš iedves-
mojis radīt kaut ko unikālu arī pie mums, 
un, pārrunājot šo ideju ar kolēģēm – 
Elīnu Stapuloni un Skaidrīti Astahovsku-
Eglīti –, nolemts radīt ko īpašu bērniem. 
Pavisam īsā laikā Saimnieciskās nodaļas/
labiekārtošanas dienesta vadītājs Jānis 
Sirlaks noorganizēja namiņa izgatavošanu. 
Diemžēl ievērojamie Covid-19 izplatību 
ierobežojošie pasākumi aizkavēja tā atklā-
šanu, taču ārēji skaists un bērniem vērtīgu 
saturu glabājošs beidzot tas atrodams aiz
bērnu rotaļu laukuma.

Namiņš aicina ikvienu bērnu apmainīt 
savu rotaļlietu klāstu. Un arī tad, ja apstākļi 
ir tādi, ka vietā nav ko ielikt, rotaļlietu na-
miņš ir gatavs iepriecināt. Bērni ir aicināti 
šeit atstāt rotaļlietas, kuras ir labā stāvoklī,
lietojamas, bet vairs neraisa interesi, un 
pretī paņemt kādu, kas uzrunājusi mazo 
sirsniņu.

Lūgums vecākiem pirms kopā ar bērnu
doties atstāt kādu rotaļlietu, iepriekš pār-
baudīt, vai tā vēl joprojām funkcionē, vai tās 
izmērs ir gana liels, lai neradītu aizrīšanās 
risku mazākiem bērniem. Tāpat arī ierīcēs
nedrīkst atstāt baterijas. Higiēnas apsvē-
rumu dēļ namiņā nevajadzētu ievietot 
mīkstās rotaļlietas.

Lai jūsu bērni ir priecīgi, iepriecinot 
kādu citu!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sabīne Mieze
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Pļavas dziesmu nodziedāju, 
Pār pļaviņu pāriedama. 
                   (Latviešu t.dz.)

Laikā pirms vasaras saulgriežiem, kad 
visapkārt plaukst, zied, smaržo un tvan, 
3. un 5.grupas bērni nolēma pētīt pļavu. 
Kādas smilgas un ziedi tajā aug? Kāda pļava 
izskatās pirms un pēc zāles nopļaušanas?  
Kas ir siens, zārdi un siena guba?

Katru dienu bērni devās izzinošās pa-
staigās, lai noskaidrotu smilgu un pļavu 
puķu daudzveidību gan izskatā, gan nosau-
kumos: timotiņš, pļavas skarene, auzene, 
ciņu smilgas, kamolzāle, parastais vizulis, 
pienenes, pīpenes jeb margrietiņas, baltais 
un sarkanais āboliņš, nārbuļi, veronikas, 
lupīnas, madaras, pelašķi, vanagzirņi, u.c. 
Tās visas un vēl daudz citu augu atrodam 
Jāņmuižas pļavās. Bērni ievēroja, ka, tu-
vojoties vasaras saulgriežiem, smilgas un 
puķes uzzied pakāpeniski un krāšņi, it kā 
pļavas īpaši gatavotos gada garākajai dienai
un īsākajai naktij. Arī cilvēki, gaidot Jāņus, 
laicīgi sapoš savu māju un pagalmu.

Pļavā ieraudzīto bērni attēloja radošos 
darbos – uz papīra lapām uzplauka gan 
pienenes, gan pļavas ar smilgām. Gar 
grupas sētiņu šūpojās smilgu bizes un  
sedziņas un rotājās kopīgi veidotais Jāņu 
vainags no dabas materiāliem. Un kur 
tad vēl piedzīvojums, pļaujot zāli ar iz-
kapti, žāvējot un kraujot pašu gatavotajā 
zārdā! Tas viss bija pa īstam, kā latviešu 

tautas dziesmā “Div’ pļaviņas es nopļāvu”. 
Skaidrs, ka Jāņu rotaļa “Lielais Jānis kalniņā 
strīķē savu izkaptiņ” ieguva pavisam citu 
enerģiju.

Tā nu kārtīgi izstaigājuši pļavas, kars-
tajā laikā ļāvušies “slapjās’’ ūdens dienas 
priekiem, sagaidījām un ielīgojām Vasaras

saulgriežus. Karsti, tveicīgi, ar siena 
smaržu un siera garšu priecīgi pavadījām 
gada garāko dienu.

Ar vasaras grupas bērniem kopā bija 
skolotājas Viktorija un Velta,

skolotāju palīdzes Gita un Lidija

Literārās prēmijas piešķiršanas tra-
dīciju pirms piecdesmit trīs gadiem no-
dibināja Eduarda Veidenbauma kolhozs. 
Šajos gados ar prēmiju ir apbalvoti div-
desmit astoņi laureāti − gan rakstnieki, 
gan dzejnieki, gan publicisti, gan žurnālisti 
un arī aktieri. Pirmsākumos prēmijas noli-
kums noteica, ka to piešķir reizi divos gados 
Latvijas PSR rakstniekiem vai dzejniekiem 
par idejiski un mākslinieciski vērtīgāko 
daiļliteratūras darbu, kas dziļi, patiesi un 
spilgti atklāj lauku ļaužu dzīvi, raksturus, 
problēmas un ir publicēts līdz prēmijas 
piešķiršanas dienai. Prēmijas piešķiršanas 
diena ir Eduarda Veidenbauma dzimšanas
diena − 3.oktobris.

Šobrīd nolikums paredz, ka prēmiju 
piešķir reizi divos gados par mākslinieciski 
vērtīgāko daiļliteratūras darbu, spilgtāko 
publicistikas darbu vai arī cita žanra literāru 

sacerējumu, kas patiesi un spilgti atklāj 
cilvēku likteņus un valstiski nozīmīgas, 
laikmetīgas problēmas, to piešķir arī auto-
riem, kas tulko un popularizē latviešu 
rakstnieku darbus ārzemēs.

Aicinām visus aktīvos un ne tik aktīvos 
grāmatu lasītājus un citus interesentus 
lasīt, vērtēt un sūtīt savus ieteikumus uz 
Liepas pagasta bibliotēku līdz šī gada 
15.septembrim (pasta zīmogs). Vērtēšanā 
piedalās tie daiļliteratūras darbi, pub-
licistikas darbi un cita žanra literāri 
sacerējumi, kuri publicēti laika periodā 
no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 
31.augustam.

Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas 
komisijas priekšsēdētāja 

Benita Sausiņa

2021.gads − Eduarda Veidenbauma 
literārās prēmijas gads!

Eduarda Veidenbauma piemineklis 
E.Veiddnbauma memoriālajā muzejā 

“Kalāči”. Foto no muzeja arhīva.

Vasara Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē
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Pakalpojumi:

• MONTESSORI NODARBĪBAS
Montessori metode paredzēta visiem 

bērniem neatkarīgi no viņu attīstības 
pakāpes.

Montesori metode palīdz bērnam iegūt  
daudzas nepieciešamas iemaņas, palīdz  
veidot viņu par patstāvīgu un pašapzinīgu 
personību, ar dažādu priekšmetu palīdzību 
bērnam attīsta kādu no sajūtām (redzi, 
dzirdi, tausti, garšu, ožu), palīdz nodrošināt 
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un rakstītprasmes veidošanos, palīdz 
bērnam attīstīt roku veiklību un kustību 
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trēšanās spējām vai grūtībām mācīties.

• LOGOPĒDIJAS NODARBĪBAS
Logopēds ir valodas un runas korekci-

jas pedagogs, kas nodarbojas ar valodas 
un runas traucējumu novēršanu. Logo-
pēdijas nodarbībās tiek sniegta palīdzība 
bērniem ar dažāda veida runas un valodas
traucējumiem.

Nodarbībās ne vien iemāca izrunāt 
skaņu, bet arī sarunāties. Bērnam paplaši-

nās vārdu krājums, tiek apgūti gramatikas
pamati, attīstīta runas dzirde, nostiprināts  
elpošanas un balss aparāts, veicināts do-
māšanas process. Logopēdijas nodarbības  
plāno katram bērnam individuāli, ņemot  
vērā valodas traucējumu veidu, bērna 
vecumposmu un koncentrēšanās spēju 
līmeni.

Savlaicīga valodas traucējumu ko-
rekcija bērniem ir nozīmīga kvalitatīvai 
mācību vielas apguvei, rakstītprasmei 
un lasītprasmei.

• FIZIOTERAPIJAS NODARBĪBAS
Fizioterapeits ir veselības aprūpes spe-

ciālists, kas nodarbojas ar rehabilitāciju, 
slimību profilaksi un izglītošanas darbu. 
Fizioterapeita galvenais uzdevums ir pa-
līdzēt atgūt zaudētās kustības, atjaunot 
to kvalitāti un nodrošināt kustību, uzlabot 
dzīves kvalitāti un ikdienas aktivitātes.

Pareizi piemeklētas un dozētas fizis-
kās aktivitātes nodrošina veselības veici-
nāšanu, stiprināšanu un saslimšanu profi-
laksi. Aktīvas kustības ir viena no veselību 
veicinošo pasākumu pamata sastāvdaļām. 

Regulāras fiziskas aktivitātes ne tikai 
stiprina veselību, bet arī mazina ikdienas 
stresu un uzlabo pašsajūtu.

PAKALPOJUMA APJOMS
Pašvaldības finansēto sociālo pakal-

pojumu (speciālistu konsultācijas) bērns 
kalendārā gada laikā var saņemt līdz EUR 
300 apmērā.

KĀ PIETEIKTIES?
Bērna likumiskais pārstāvis (vecāks,  

audžuvecāks, aizbildnis) vēršas ar iesnie-
gumu pašvaldības Sociālajā dienestā.

Iesniegumam pievieno pakalpojuma 
saņemšanu pamatojošu dokumentu:

- ārsta izrakstu (027u) ar norādi par pa-
kalpojuma nepieciešamību;

- vai ieteikuma vēstuli no izglītības iestā-
des par pakalpojuma nepieciešamību;

- vai iepriekš apmeklēta speciālista 
(Montessori speciālista, logopēda, fizio-
terapeita) atzinumu par nepieciešamību
terapiju turpināt.

- vai pedagoģiski medicīniskās komisijas 
atzinumu.

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS VIETA:
Sociālā dienesta telpās LIEPĀ Rūpnīcas 
ielā 18.

Sīkāka informācija par pakalpojumiem
un to saņemšanas kārtību pa tālruni: 

27866833

Informācija vecākiem!
Mācīšanās ir individuāls process visas dzīves garumā, kas ietver cilvēka fizisko, psihisko, sociālo un intelektuālo attīstību.

Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļa piedāvā BEZMAKSAS (pašvaldības finansētus) pakalpojumus.
BĒRNIEM ar funkcionāliem traucējumiem (mācīšanās grūtībām, kustību, uzvedības un valodas attīstības traucējumiem).

Turpinājums no 1.lpp

Pabeigti ir remontdarbi Skubiņa ielā 
Priekuļos un Pāvila Rozīša ielā Liepā. Šajos
pagastos turpinās arī vairāku mazākas 
nozīmes pievedceļu remontdarbi. Kā ierasts
šajā sezonā norisinās tie saimnieciskie 
darbi, kurus kvalitatīvi iespējams veikt 
labvēlīgos laikapstākļos, piemēram, trijās 
no četrām pirmsskolas izglītības iestādēm, 
tiek mainīti žogi, ir veikti visi nepieciešamie 
sagatavošanās darbi, lai uzsāktu apgais-
mojuma izbūvi Jaunraunas kapličā.

Šajā amatā esmu gandrīz mēnesi, bet 
tik daudz jau pieredzēts. Tas iespējams 
pateicoties aktīvai komandai, iepriekš 
iesāktiem darbiem un mūsu visu kopīgai 
vīzijai par labu dzīvošanu Liepas, Mārsnēnu,
Priekuļu un Veselavas pagastos. Esmu 
pateicīga par man izrādīto uzticību un 
turpināšu strādāt tā, lai ar uzviju to 
attaisnotu.

Cēsu novada Priekuļu apvienības 
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja 

Evita Šīrante

Priekuļos izveidots rotaļlietu 
apmaiņas namiņš

Jūlijā Priekuļu sporta birzītē radīts vēl 
viens objekts bērnu priekam un sajūsmai –
Baltijā vienīgais Rotaļlietu apmaiņas namiņš.

Ideja par šādu namiņu Priekuļu apvie-
nības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājai
Vinetai Lapselei radusies pirms gandrīz 
diviem gadiem – pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Gruziju. Tur pamanītais pie-
vilcīgais apavu apmaiņas namiņš iedves-
mojis radīt kaut ko unikālu arī pie mums, 
un, pārrunājot šo ideju ar kolēģēm – 
Elīnu Stapuloni un Skaidrīti Astahovsku-
Eglīti –, nolemts radīt ko īpašu bērniem. 
Pavisam īsā laikā Saimnieciskās nodaļas/
labiekārtošanas dienesta vadītājs Jānis 
Sirlaks noorganizēja namiņa izgatavošanu. 
Diemžēl ievērojamie Covid-19 izplatību 
ierobežojošie pasākumi aizkavēja tā atklā-
šanu, taču ārēji skaists un bērniem vērtīgu 
saturu glabājošs beidzot tas atrodams aiz
bērnu rotaļu laukuma.

Namiņš aicina ikvienu bērnu apmainīt 
savu rotaļlietu klāstu. Un arī tad, ja apstākļi 
ir tādi, ka vietā nav ko ielikt, rotaļlietu na-
miņš ir gatavs iepriecināt. Bērni ir aicināti 
šeit atstāt rotaļlietas, kuras ir labā stāvoklī,
lietojamas, bet vairs neraisa interesi, un 
pretī paņemt kādu, kas uzrunājusi mazo 
sirsniņu.

Lūgums vecākiem pirms kopā ar bērnu
doties atstāt kādu rotaļlietu, iepriekš pār-
baudīt, vai tā vēl joprojām funkcionē, vai tās 
izmērs ir gana liels, lai neradītu aizrīšanās 
risku mazākiem bērniem. Tāpat arī ierīcēs
nedrīkst atstāt baterijas. Higiēnas apsvē-
rumu dēļ namiņā nevajadzētu ievietot 
mīkstās rotaļlietas.

Lai jūsu bērni ir priecīgi, iepriecinot 
kādu citu!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sabīne Mieze

3

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Pļavas dziesmu nodziedāju, 
Pār pļaviņu pāriedama. 
                   (Latviešu t.dz.)

Laikā pirms vasaras saulgriežiem, kad 
visapkārt plaukst, zied, smaržo un tvan, 
3. un 5.grupas bērni nolēma pētīt pļavu. 
Kādas smilgas un ziedi tajā aug? Kāda pļava 
izskatās pirms un pēc zāles nopļaušanas?  
Kas ir siens, zārdi un siena guba?

Katru dienu bērni devās izzinošās pa-
staigās, lai noskaidrotu smilgu un pļavu 
puķu daudzveidību gan izskatā, gan nosau-
kumos: timotiņš, pļavas skarene, auzene, 
ciņu smilgas, kamolzāle, parastais vizulis, 
pienenes, pīpenes jeb margrietiņas, baltais 
un sarkanais āboliņš, nārbuļi, veronikas, 
lupīnas, madaras, pelašķi, vanagzirņi, u.c. 
Tās visas un vēl daudz citu augu atrodam 
Jāņmuižas pļavās. Bērni ievēroja, ka, tu-
vojoties vasaras saulgriežiem, smilgas un 
puķes uzzied pakāpeniski un krāšņi, it kā 
pļavas īpaši gatavotos gada garākajai dienai
un īsākajai naktij. Arī cilvēki, gaidot Jāņus, 
laicīgi sapoš savu māju un pagalmu.

Pļavā ieraudzīto bērni attēloja radošos 
darbos – uz papīra lapām uzplauka gan 
pienenes, gan pļavas ar smilgām. Gar 
grupas sētiņu šūpojās smilgu bizes un  
sedziņas un rotājās kopīgi veidotais Jāņu 
vainags no dabas materiāliem. Un kur 
tad vēl piedzīvojums, pļaujot zāli ar iz-
kapti, žāvējot un kraujot pašu gatavotajā 
zārdā! Tas viss bija pa īstam, kā latviešu 

tautas dziesmā “Div’ pļaviņas es nopļāvu”. 
Skaidrs, ka Jāņu rotaļa “Lielais Jānis kalniņā 
strīķē savu izkaptiņ” ieguva pavisam citu 
enerģiju.

Tā nu kārtīgi izstaigājuši pļavas, kars-
tajā laikā ļāvušies “slapjās’’ ūdens dienas 
priekiem, sagaidījām un ielīgojām Vasaras

saulgriežus. Karsti, tveicīgi, ar siena 
smaržu un siera garšu priecīgi pavadījām 
gada garāko dienu.

Ar vasaras grupas bērniem kopā bija 
skolotājas Viktorija un Velta,

skolotāju palīdzes Gita un Lidija

Literārās prēmijas piešķiršanas tra-
dīciju pirms piecdesmit trīs gadiem no-
dibināja Eduarda Veidenbauma kolhozs. 
Šajos gados ar prēmiju ir apbalvoti div-
desmit astoņi laureāti − gan rakstnieki, 
gan dzejnieki, gan publicisti, gan žurnālisti 
un arī aktieri. Pirmsākumos prēmijas noli-
kums noteica, ka to piešķir reizi divos gados 
Latvijas PSR rakstniekiem vai dzejniekiem 
par idejiski un mākslinieciski vērtīgāko 
daiļliteratūras darbu, kas dziļi, patiesi un 
spilgti atklāj lauku ļaužu dzīvi, raksturus, 
problēmas un ir publicēts līdz prēmijas 
piešķiršanas dienai. Prēmijas piešķiršanas 
diena ir Eduarda Veidenbauma dzimšanas
diena − 3.oktobris.

Šobrīd nolikums paredz, ka prēmiju 
piešķir reizi divos gados par mākslinieciski 
vērtīgāko daiļliteratūras darbu, spilgtāko 
publicistikas darbu vai arī cita žanra literāru 

sacerējumu, kas patiesi un spilgti atklāj 
cilvēku likteņus un valstiski nozīmīgas, 
laikmetīgas problēmas, to piešķir arī auto-
riem, kas tulko un popularizē latviešu 
rakstnieku darbus ārzemēs.

Aicinām visus aktīvos un ne tik aktīvos 
grāmatu lasītājus un citus interesentus 
lasīt, vērtēt un sūtīt savus ieteikumus uz 
Liepas pagasta bibliotēku līdz šī gada 
15.septembrim (pasta zīmogs). Vērtēšanā 
piedalās tie daiļliteratūras darbi, pub-
licistikas darbi un cita žanra literāri 
sacerējumi, kuri publicēti laika periodā 
no 2019.gada 1.septembra līdz 2021.gada 
31.augustam.

Eduarda Veidenbauma literārās prēmijas 
komisijas priekšsēdētāja 

Benita Sausiņa

2021.gads − Eduarda Veidenbauma 
literārās prēmijas gads!

Eduarda Veidenbauma piemineklis 
E.Veiddnbauma memoriālajā muzejā 

“Kalāči”. Foto no muzeja arhīva.

Vasara Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē
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Šajā pavasarī Priekuļu novadā ar Eiropas  
reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā 
projekta ”Infrastruktūras izveide personām 
ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu 
novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024 palīdzību durvis 
vēra Dienas aprūpes centrs Priekuļos.

Jaunā struktūrvienība Dienas aprūpes 
centrā personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem dienas laikā nodrošina sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju
attīstību, izglītošanu un pilnvērtīgu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Ir iekārtotas 
nodarbību telpas, kas aprīkotas ar nepie-
ciešamo inventāru un materiāliem. Spe-
cializētajās darbnīcās pieejamas iekārtas 
sveču liešanai un ziepju izgatavošanai.  
Šūšanas darbnīcā var apgūt prasmes darbā
ar šujmašīnām. Liels izaicinājums ir teks-
tilapdrukas iekārta, kas dod iespēju savu 
sapņu zīmējumu uzlikt uz auduma.

Fiziskajām aktivitātēm un individuā-
lajām fizioterapeita nodarbībām ir plaša 
zāle ar nepieciešamo sporta inventāru, 
kas veicina fizisko attīstību. Iekārtotas 
atpūtas un relaksācijas telpas, kur perso-
nas var atgūt spēkus un enerģiju jauniem 
izaicinājumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar
garīga rakstura traucējumiem tiek no-
drošināts transports Liepas, Mārsnēnu, 
Priekuļu un Veselavas pagastu robežās 
nokļūšanai uz nodarbībām un atpakaļ. 
Pakalpojumi pieejami personām, kuras 
savu dzīves vietu deklarējušas kādā no 
iepriekš nosauktajiem pagastiem.

Par klientu labsajūtu rūpējas ar ra-
došām idejām bagāti darbinieki-sociālais 
darbinieks, specializēto darbnīcu vadītāja, 
sociālais rehabilitētājs un aprūpētāja. 
Strādājot vienotā komandā, mūsu galve-
nais uzdevums veicināt šo personu fizisko 
un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu
apguvi, kas nepieciešamas sekmīgai inte-
grācijai sabiedrības dzīvē.

Priekuļu novada 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Zaiga Riekstiņa
Sensorā istaba Dienas aprūpes centrā 

Foto: Sabīne Mieze

Atklāts Dienas aprūpes centrs 
un specializētās darbnīcas

Vasaras vidū, kad saule visaugstāk uz-
braukusi debesu kalnā un ziediem rotātas 
pļavas, Priekuļu Dienas aprūpes centra 
lielais un draudzīgais kolektīvs aicināja 
savus mīļos kopā ielīgot Jāņus.

Jāņus gaidot, rotājām telpas, gatavojām
dekorus un stilizētus vainagus puišiem un
meitenēm. Pļavās vācām Jāņu zāles, ku-
ras ievijām sienas dekoros, lai atceramies 
vasaru ilgāk.

Ilgi gaidītā svētku diena klāt, gaidām 
viesus, cepam pīrāgus, visiem darba pilnas
rokas.

Paldies vecākiem, kas ar pozitīvām 
emocijām un laba vēlējumiem deva mums 
stiprinājumu tālākam darbam.

Prieks par Priekuļu pašvaldības dāva-
niņām mūsu klientiem, tās viņos raisīja 
patiesi sirsnīgas emocijas.

Paldies arī visam Priekuļu Dienas ap-
rūpes centra draudzīgajam kolektīvam par 
radošām idejām un labestību.

Lai mums kopā izdodas!

Priekuļu Dienas aprūpes centra 
sociālā darbiniece 

Zaiga Riekstiņa

Līgo saule, līgo bite… Līgosvētki Dienas aprūpes centrā
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Pie mums zied, smaržo un ikkatra 
mazākā “Kalāču” šūna gaida viesus. Arī 
šovasar priecēsim apmeklētājus ar inte-
resantiem stāstiem par E.Veidenbaumu, 
“Kalāču” mājām un to viesiem dažādos 
laikos.

Šobrīd muzejs aktīvi strādā, īstenojot 
trīs projektus, lai šajā rudenī un nākamajā
gadā piedāvātu saviem apmeklētajiem 
daudz jaunu piedzīvojumu, stāstu un ak-
tivitāšu.

No 18. jūnija līdz 18.jūlijam muzejā 
varēja aplūkot Ingūnas Briedes glezno-
šanas studijas izstādi “Jau ziediem ro-
tātas pļavas”. Izstādē ar saviem darbiem 
piedalījās 16 autori, kas iedvesmu smēlušies 
Veidenbauma dzejas rindās.

17. jūlijā E.Veidenbaums savas durvis 
vēra Liepas apceļotājiem, lai “Liepas 
ceļotāju dienā” arī šogad piedāvātu īpašas
programmas un stāstus par augiem “Kalāču”
pļavās, dobēs, aicinātu apmeklētājus iz-
spēlēt dažādas augu iepazīšanas spēles, 
uzzināt, ko senākos laikos audzēja pie lauku 
sētām un kam dažādus augus izmantoja, 
veidot savas dabas gleznas.

Jūlija  otrajā  pusē  un  augustā  muzejs  
apmeklētājus  aicinās  apskatīt  arī  muzeja 
“Latvieši pasaulē” radīto “Stāstu segu”, kas 
tapa kā dāvana Latvijai simtgadē. Stāstu 
segā 1097 tekstilmozaīkas kvadrātiņi 
stāsta par latviešiem un viņu ģimenēm 
visā pasaulē.

Arī šovasar “Kalāčos” var vienkārši 
baudīt vasaru – rīkot ģimenes pikniku, 
mērcēt kājas dīķī, lasīt pļavas ziedu tējas, 
gulēt zālē, skatīties mākoņos un lasīt dzeju
no mūsu dzejas bibliotēkas krājumiem. 
Tiksimies!

Baiba Roze,
E.Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Vasara “Kalāčos”

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Vese-
lavas pagasti piedāvā daudz un dažādas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā jau 
iepriekš rakstījām, esam apkopojuši 15 
idejas brīvā laika pavadīšanai, un šoreiz 
iepazīstinām ar atlikušajām deviņām (pirmās
sešas atrodamas iepriekšējā informatīvā 
izdevuma numurā):

1. Trenējam meistarību! Sporta akti-
vitātes Sporta birzītē. Apciemo Pumtrack,
ko veido velotrase un kas ir piemērota
brukšanai ar dažāda veida transport-
līdzekļiem. Trenē meistarību dažādu triku 
izpildē un braukšanas prasmes ar BMX 
divriteni, skrejriteni, skrituļslidām vai kādu 
citu modernu sporta braucamrīku. Ap-
meklējot velotrasi, aicinām, ikvienu ievērot 
drošības un piesardzības noteikumus, kas 
izvietoti blakus trasei!

2. Skaitām pūces un izzinām latviešu 
rakstu zīmes! Izstaigā Brīvkalnu dabas 
taku, kurā ir paslēpušās 26 kokā grebti 
pūču tēli. Saskaiti vai spēj atrast visas 26 
pūces! Pa ceļam iepazīsti un izzini latviešu 
rakstu zīmes, atrodi Saules zīmi, kas ir 
mums tik tuvais simbols!

3. Sapņu ķērāji Veselavas muižas 
parka dabas takā. Dodies un izstaigā 
Veselavas muižas parku, kas atrodas 
skaistā meža ielokā, kurā izveidota dabas 
taka gar vienu no Latvijas skaistākajām un
straujākajām upēm – Rauni! Aiz estrādes 

saskaiti pakāpienus, dodies lēnā un mie-
rīgā pastaigā pa Raunas upītes senleju, kur 
koku zaros rotājas un slēpjas sapņu ķērāji! 
Tik paši vērīgākie var tos ieraudzīt. (Esi 
vērīgs un ieraugi sapņu ķērājus!)

4. Ķer iedvesmu aiz astes! Dodies 
iedvesmā uz E. Veidenbauma memoriālo 
muzeju “Kalāči”. Izstaigā apkārtni, izlasi 
dzeju, nofotografējies kopā ar E. Veiden-
baumu (atrodot pieminekli), izbaudi ainavu! 
Dodies apciemot Startu ezeru – vietu, kur 
dzejnieks E. Veidenbaums guva iedvesmu 
un rakstīja dzeju. Nofotografē un iemūžini 
savu iedvesmas avotu viesošanās laikā 
šajās vietās.

5. Robinsons Krūzo. Apskati mistisko 
Lielo Ellīti un iejūties Robinsona Krūzo 
pēdās −  izej, atklāj un ieraugi jaunas vietas
Līču-Laņģu klintīs!

6. Atrodi gada skaitli! Dodies uz 
Grīviņu iezi, kur lielākā atseguma pamatnē  
ir daudz uzrakstu un daži attēli.  Senākie 
uzraksti ietver gada skaitļus 1908.g., 1912.g.,
1914.g. un 1919.g. Atrodi un ieraugi pēc 
iespējas senāko gada skaitli!

7. Kur satiekas septiņi horizonti.
Iesakām apmeklēt un izstaigāt Lindenhoff/
Liepas muižas parka teritoriju ar 7 dīķu 
kaskādēm, dārzu  un mākslas objektiem 
dabā. Atrodi mākslas balkonu, kurā iepriekš 
bijis alus brūzis, bet šodien var izbaudīt 
7 horizontus!

8. Lidojums Ērgļu klintīs. Izstaigā 
majestātiskās Ērgļu klintis un izplet rokas 
kā spārnus, un jūties kā lidojumā uz klinšu 
skatu platformas, no kuras paveras skaistu 
ainavu horizonts ar gleznainu Gaujas 
līkumu!

9. Apkārt Ninierim. Apej vai apskrien 
apkārt Niniera ezeram! Pēc tam sarīko 
pikniku kādā no labiekārtotām piknika 
vietām! Atgādinām − esi atbildīgs, ejot 
dabā! Ko atnes, to aiznes!

Der zināt!
Izvēlies piemērotu apģērbu, apavus, 

sagatavo līdzņemšanai atspirdzinošu 
dzērienu, kartogrāfiskos materiālus un 
uzlādētu mobilo telefonu!

Esot dabā, nepiemēslo dabu, neposti 
dabas vērtības, nekāp neatļautās vietās, 
ievēro drošību, respektē izvietotās zīmes 
un cieni dabas vērtības!

Ievēro valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus, lai mazinātu Covid-19 izpla-
tīšanās riskus!

Izvēlies sev saistošo brīvā laika pavadī-
šanas iespēju un dodies piedzīvojumā!

Vēl 9 idejas brīvā laika pavadīšanai 
mūsu pagastos

Velotrasīte Sporta birzītē Priekuļos
Foto no Priekuļu apvienības pārvaldes arhīva

Viena no pūcēm Brīvkalnu dabas takā. 
Foto: Santa Vaišļa



4

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Šajā pavasarī Priekuļu novadā ar Eiropas  
reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā 
projekta ”Infrastruktūras izveide personām 
ar garīga rakstura traucējumiem Priekuļu 
novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/024 palīdzību durvis 
vēra Dienas aprūpes centrs Priekuļos.

Jaunā struktūrvienība Dienas aprūpes 
centrā personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem dienas laikā nodrošina sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju
attīstību, izglītošanu un pilnvērtīgu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas. Ir iekārtotas 
nodarbību telpas, kas aprīkotas ar nepie-
ciešamo inventāru un materiāliem. Spe-
cializētajās darbnīcās pieejamas iekārtas 
sveču liešanai un ziepju izgatavošanai.  
Šūšanas darbnīcā var apgūt prasmes darbā
ar šujmašīnām. Liels izaicinājums ir teks-
tilapdrukas iekārta, kas dod iespēju savu 
sapņu zīmējumu uzlikt uz auduma.

Fiziskajām aktivitātēm un individuā-
lajām fizioterapeita nodarbībām ir plaša 
zāle ar nepieciešamo sporta inventāru, 
kas veicina fizisko attīstību. Iekārtotas 
atpūtas un relaksācijas telpas, kur perso-
nas var atgūt spēkus un enerģiju jauniem 
izaicinājumiem.

Dienas aprūpes centra personām ar
garīga rakstura traucējumiem tiek no-
drošināts transports Liepas, Mārsnēnu, 
Priekuļu un Veselavas pagastu robežās 
nokļūšanai uz nodarbībām un atpakaļ. 
Pakalpojumi pieejami personām, kuras 
savu dzīves vietu deklarējušas kādā no 
iepriekš nosauktajiem pagastiem.

Par klientu labsajūtu rūpējas ar ra-
došām idejām bagāti darbinieki-sociālais 
darbinieks, specializēto darbnīcu vadītāja, 
sociālais rehabilitētājs un aprūpētāja. 
Strādājot vienotā komandā, mūsu galve-
nais uzdevums veicināt šo personu fizisko 
un intelektuālo attīstību, zināšanu un iemaņu
apguvi, kas nepieciešamas sekmīgai inte-
grācijai sabiedrības dzīvē.

Priekuļu novada 
Sociālā dienesta sociālā darbiniece 

Zaiga Riekstiņa
Sensorā istaba Dienas aprūpes centrā 

Foto: Sabīne Mieze

Atklāts Dienas aprūpes centrs 
un specializētās darbnīcas

Vasaras vidū, kad saule visaugstāk uz-
braukusi debesu kalnā un ziediem rotātas 
pļavas, Priekuļu Dienas aprūpes centra 
lielais un draudzīgais kolektīvs aicināja 
savus mīļos kopā ielīgot Jāņus.

Jāņus gaidot, rotājām telpas, gatavojām
dekorus un stilizētus vainagus puišiem un
meitenēm. Pļavās vācām Jāņu zāles, ku-
ras ievijām sienas dekoros, lai atceramies 
vasaru ilgāk.

Ilgi gaidītā svētku diena klāt, gaidām 
viesus, cepam pīrāgus, visiem darba pilnas
rokas.

Paldies vecākiem, kas ar pozitīvām 
emocijām un laba vēlējumiem deva mums 
stiprinājumu tālākam darbam.

Prieks par Priekuļu pašvaldības dāva-
niņām mūsu klientiem, tās viņos raisīja 
patiesi sirsnīgas emocijas.

Paldies arī visam Priekuļu Dienas ap-
rūpes centra draudzīgajam kolektīvam par 
radošām idejām un labestību.

Lai mums kopā izdodas!

Priekuļu Dienas aprūpes centra 
sociālā darbiniece 

Zaiga Riekstiņa

Līgo saule, līgo bite… Līgosvētki Dienas aprūpes centrā
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Pie mums zied, smaržo un ikkatra 
mazākā “Kalāču” šūna gaida viesus. Arī 
šovasar priecēsim apmeklētājus ar inte-
resantiem stāstiem par E.Veidenbaumu, 
“Kalāču” mājām un to viesiem dažādos 
laikos.

Šobrīd muzejs aktīvi strādā, īstenojot 
trīs projektus, lai šajā rudenī un nākamajā
gadā piedāvātu saviem apmeklētajiem 
daudz jaunu piedzīvojumu, stāstu un ak-
tivitāšu.

No 18. jūnija līdz 18.jūlijam muzejā 
varēja aplūkot Ingūnas Briedes glezno-
šanas studijas izstādi “Jau ziediem ro-
tātas pļavas”. Izstādē ar saviem darbiem 
piedalījās 16 autori, kas iedvesmu smēlušies 
Veidenbauma dzejas rindās.

17. jūlijā E.Veidenbaums savas durvis 
vēra Liepas apceļotājiem, lai “Liepas 
ceļotāju dienā” arī šogad piedāvātu īpašas
programmas un stāstus par augiem “Kalāču”
pļavās, dobēs, aicinātu apmeklētājus iz-
spēlēt dažādas augu iepazīšanas spēles, 
uzzināt, ko senākos laikos audzēja pie lauku 
sētām un kam dažādus augus izmantoja, 
veidot savas dabas gleznas.

Jūlija  otrajā  pusē  un  augustā  muzejs  
apmeklētājus  aicinās  apskatīt  arī  muzeja 
“Latvieši pasaulē” radīto “Stāstu segu”, kas 
tapa kā dāvana Latvijai simtgadē. Stāstu 
segā 1097 tekstilmozaīkas kvadrātiņi 
stāsta par latviešiem un viņu ģimenēm 
visā pasaulē.

Arī šovasar “Kalāčos” var vienkārši 
baudīt vasaru – rīkot ģimenes pikniku, 
mērcēt kājas dīķī, lasīt pļavas ziedu tējas, 
gulēt zālē, skatīties mākoņos un lasīt dzeju
no mūsu dzejas bibliotēkas krājumiem. 
Tiksimies!

Baiba Roze,
E.Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Vasara “Kalāčos”

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Vese-
lavas pagasti piedāvā daudz un dažādas 
brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā jau 
iepriekš rakstījām, esam apkopojuši 15 
idejas brīvā laika pavadīšanai, un šoreiz 
iepazīstinām ar atlikušajām deviņām (pirmās
sešas atrodamas iepriekšējā informatīvā 
izdevuma numurā):

1. Trenējam meistarību! Sporta akti-
vitātes Sporta birzītē. Apciemo Pumtrack,
ko veido velotrase un kas ir piemērota
brukšanai ar dažāda veida transport-
līdzekļiem. Trenē meistarību dažādu triku 
izpildē un braukšanas prasmes ar BMX 
divriteni, skrejriteni, skrituļslidām vai kādu 
citu modernu sporta braucamrīku. Ap-
meklējot velotrasi, aicinām, ikvienu ievērot 
drošības un piesardzības noteikumus, kas 
izvietoti blakus trasei!

2. Skaitām pūces un izzinām latviešu 
rakstu zīmes! Izstaigā Brīvkalnu dabas 
taku, kurā ir paslēpušās 26 kokā grebti 
pūču tēli. Saskaiti vai spēj atrast visas 26 
pūces! Pa ceļam iepazīsti un izzini latviešu 
rakstu zīmes, atrodi Saules zīmi, kas ir 
mums tik tuvais simbols!

3. Sapņu ķērāji Veselavas muižas 
parka dabas takā. Dodies un izstaigā 
Veselavas muižas parku, kas atrodas 
skaistā meža ielokā, kurā izveidota dabas 
taka gar vienu no Latvijas skaistākajām un
straujākajām upēm – Rauni! Aiz estrādes 

saskaiti pakāpienus, dodies lēnā un mie-
rīgā pastaigā pa Raunas upītes senleju, kur 
koku zaros rotājas un slēpjas sapņu ķērāji! 
Tik paši vērīgākie var tos ieraudzīt. (Esi 
vērīgs un ieraugi sapņu ķērājus!)

4. Ķer iedvesmu aiz astes! Dodies 
iedvesmā uz E. Veidenbauma memoriālo 
muzeju “Kalāči”. Izstaigā apkārtni, izlasi 
dzeju, nofotografējies kopā ar E. Veiden-
baumu (atrodot pieminekli), izbaudi ainavu! 
Dodies apciemot Startu ezeru – vietu, kur 
dzejnieks E. Veidenbaums guva iedvesmu 
un rakstīja dzeju. Nofotografē un iemūžini 
savu iedvesmas avotu viesošanās laikā 
šajās vietās.

5. Robinsons Krūzo. Apskati mistisko 
Lielo Ellīti un iejūties Robinsona Krūzo 
pēdās −  izej, atklāj un ieraugi jaunas vietas
Līču-Laņģu klintīs!

6. Atrodi gada skaitli! Dodies uz 
Grīviņu iezi, kur lielākā atseguma pamatnē  
ir daudz uzrakstu un daži attēli.  Senākie 
uzraksti ietver gada skaitļus 1908.g., 1912.g.,
1914.g. un 1919.g. Atrodi un ieraugi pēc 
iespējas senāko gada skaitli!

7. Kur satiekas septiņi horizonti.
Iesakām apmeklēt un izstaigāt Lindenhoff/
Liepas muižas parka teritoriju ar 7 dīķu 
kaskādēm, dārzu  un mākslas objektiem 
dabā. Atrodi mākslas balkonu, kurā iepriekš 
bijis alus brūzis, bet šodien var izbaudīt 
7 horizontus!

8. Lidojums Ērgļu klintīs. Izstaigā 
majestātiskās Ērgļu klintis un izplet rokas 
kā spārnus, un jūties kā lidojumā uz klinšu 
skatu platformas, no kuras paveras skaistu 
ainavu horizonts ar gleznainu Gaujas 
līkumu!

9. Apkārt Ninierim. Apej vai apskrien 
apkārt Niniera ezeram! Pēc tam sarīko 
pikniku kādā no labiekārtotām piknika 
vietām! Atgādinām − esi atbildīgs, ejot 
dabā! Ko atnes, to aiznes!

Der zināt!
Izvēlies piemērotu apģērbu, apavus, 

sagatavo līdzņemšanai atspirdzinošu 
dzērienu, kartogrāfiskos materiālus un 
uzlādētu mobilo telefonu!

Esot dabā, nepiemēslo dabu, neposti 
dabas vērtības, nekāp neatļautās vietās, 
ievēro drošību, respektē izvietotās zīmes 
un cieni dabas vērtības!

Ievēro valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus, lai mazinātu Covid-19 izpla-
tīšanās riskus!

Izvēlies sev saistošo brīvā laika pavadī-
šanas iespēju un dodies piedzīvojumā!

Vēl 9 idejas brīvā laika pavadīšanai 
mūsu pagastos

Velotrasīte Sporta birzītē Priekuļos
Foto no Priekuļu apvienības pārvaldes arhīva

Viena no pūcēm Brīvkalnu dabas takā. 
Foto: Santa Vaišļa
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Priekuļu novada dome 28.jūnijā notikušajā kārtējā domes sēdē 
ir pieņēmusi kopumā 34 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• apstiprināt vairākus lēmumus par zemes ierīcības projektu 

apstiprināšanu un sadalīšanu.
•  par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 4 pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.
•  par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 4, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā.

•  par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 6-7, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē.

•  par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās 

izlases cirsmas “Mežparks” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās 

izlases cirsmas “Ninieris” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās

izlases cirsmas “Vanagkalns” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

•  par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu.
• par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarē-

tajiem sportistiem.
• par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu.
• par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija Saistošo 

noteikumu Nr.9 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.
gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu no-
vada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību” izdošanu.

• par Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 27.maija saistošo  
noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.
gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2017 “Par 
ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” 
precizēšanu.

•  par brīvpusdienām izglītojamiem 2021/2022.mācību gadā.
• par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 5.-9. klašu izglītojamiem   

brīvpusdienām 2020/2021.mācību gadā.
•  par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /28.06.2021./

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maz-
nodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. Saistošo noteikumu 12.2. punktā un V. nodaļas nosaukumā 
aizstāt vārdus “dzīvokļa pabalsts” ar vārdiem “mājokļa pabalsts”;
1.2. Izteikt V. nodaļas 16.punktu šādā redakcijā: “Mājokļa pabalstu 
aprēķina un piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā”;
1.3. Izteikt V. nodaļas 17.punktu šādā redakcijā: “Mājokļa pabalstu 
izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu 
cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada
laikā”.
1.4. Svītrot V. nodaļas 18., 19., 20., 21., 22., 23.punktu;
1.5. Svītrot VI. nodaļas 24., 25., 26., 27.punktu;
1.6. Svītrot 47.3. punktu.
1.7. Saistošo noteikumu pamatredakcijā un nosaukumā terminu
“ģimene (persona)” attiecīgā locījumā) aizstāt ar terminu 
“mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā vienlaicīgi 
ar tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta piešķiršanas jomā.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

Ar saistošo noteikumu konsolidēto versiju iespējams iepazīties 
www.priekuli.lv

Saistošie noteikumi Nr.7
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 

2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, 
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 
un sociālās palīdzības saņemšanu” 15.punktu

APSTIPRINĀTI 
Priekuļu novada domes 2021.gada 27. maija sēdē

(protokols Nr.6, 12.p.)
Precizēti

Priekuļu novada domes 2021.gada 28.jūnija sēdē
(protokols Nr.8, 25.p.)

Priekuļu novada domes 
ārkārtas sēdes apskats 
/30.06.2021./

Priekuļu novada domes deputāti pēc pēdējās kārtējās sēdes 
2021.gada 28.jūnijā Veselavas muižā. Foto: Sabīne Mieze

Jūnijā vēl iepriekšējā deputātu sastāvā 30.jūnijā notikusi arī 
Priekuļu novada domes ārkārtas sēde, tajā dome ir pieņēmusi 
2 lēmumus, tostarp:
• par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos no-

teikumos Nr.1/2021 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam” izdošanu.

• par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Sila 
Matuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.
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No 1. līdz 31.augustam notiks SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO 
ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO 
biroju, varēs pieteikt neizjauktas nolieto-
tas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu
(iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm).

Ar līdzīgām akcijām tās organizatori
ik gadu vērš uzmanību uz vides aizsar-
dzību un šogad, sadarbībā ar AS “Sadales
tīkls”, uzmanība tiek pievērsta arī elektro-
drošībai, jo nolietota un bojāta elektronika
ikgadēji ir iemesls desmitiem elektro-
traumu un virknei ugunsgrēku.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās 
mājsaimniecībās un darba vietās, ir izga-
tavotas no dažādiem materiāliem, no ku-
riem līdz pat 90 % ir iespējams pārstrādāt. 
Šīs iekārtas satur arī dažādas kaitīgas vie-
las, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, 
hromu, tāpēc elektriskie un elektroniskie 
atkritumi nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā, 
tie jānodod atkritumu apsaimniekotājiem. 
ZAAO rūpējas, lai šie atkritumi nonāktu uz 
pārstrādi.”

Akciju  šogad  atbalsta  “Sadales  tīkls”,  
vēršot  uzmanību  uz  elektrodrošību.  
“Sadales  tīkla” Mācību centra elektro-
zinību mācību vadītājs Artūrs Šmats:
“Savu laiku nokalpojušai un bojātai elektro-
tehnikai nav vietas mājoklī, jo tā ir bīstama
mūsu veselībai un dzīvībai, kā arī rada 
ugunsgrēku riskus īpašumā. Diemžēl ne-
reti turpinām lietot bojātas elektroierīces 
un arī cenšamies paši tās “saremontēt”, 
bojātās vietas notinot ar izolācijas lenti, –
šāda rīcība nav pieļaujama, jo bojāta elek-
troierīce ir kā bumba ar laika degli, kas 
liktenīgā mirklī var kļūt par iemeslu smagai 
vai letālai elektrotraumai vai postošam 
ugunsgrēkam!”

“Sadales tīkls” uzsver, ka ik gadu elek-
trotraumas Latvijā gūst desmitiem cilvēku
– gan bērni, gan pieaugušie, turklāt vidēji 
desmit cilvēkiem gūto elektrotraumu 
sekas ir letālas. “Šogad sešos mēnešos ir 
reģistrētas pavisam 27 elektrotraumas, 
tostarp 5 cilvēki gūto elektrotraumu rezul-
tātā gāja bojā. Atceries – mājās nav vietas 
elektroierīcēm ar bojātu vada izolāciju vai 
citiem acīmredzamiem defektiem! Tāpat, 
ja, lietojot elektroierīci, ir jūtams, ka tā “sit 
pa pirkstiem” – tas ir signāls, ka no šīs 
ierīces ir iespējami drīz jāatbrīvojas. Ak-
cija “EKO ZVANS” ir lieliska iespēja nodot 
pārstrādei savu laiku nokalpojušu elektro-

tehniku, šādi gan parūpējoties par savu 
un citu īpašuma iemītnieku drošību, gan 
arī veicinot sakārtotu vidi mums apkārt,” 
papildina A. Šmats.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības 
reģionā – jaunajos Limbažu, Cēsu, Smil-
tenes, Valkas, Vamieras novados, kā arī 
jaunā Siguldas novada Krimuldas un 
Lēdurgas pagastos, jaunajā Saulkrastu 
novadā (izņemot Sējas pagastu) un jau-
najā  Balvu  novadā,  līdzšinējo  Baltinavas, 
Rugāju un Viļakas novadu pagastos.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanas
pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz 
privātpersonas vai juridiskas personas 
norādīto adresi, iepriekš vienojoties par 
savākšanas dienu.

Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību  
vai baterijām darbinātas nolietotas sadzī-
ves elektrotehnikas savākšanu no klienta 
adreses, taču akcijas periodā ir atcelta 
transporta maksa un akcijas laikā ikviens 
tās dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot 
iespēju laimēt balvas – televizoru, rokas 
putekļu sūcējus, skandas un citas.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 
26132288. Saņemot neizjauktas nolietotas
elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, 
plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu 
sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas 
pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, 
ZAAO biroja darbinieks reģistrēs akcijas 
dalībnieku klientu uzskaites sistēmā, veicot 
speciālu atzīmi par dalību akcijā. Katrs 
klients akcijā var veikt neierobežota skaita 
elektrotehnikas vienību savākšanas pie-

teikumus, balvu izlozē piedaloties vienu 
reizi.

Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās 
izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus 
telpām – pie kāpņu telpas ārdurvīm, 
biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, 
konteineru laukumā utml.

Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv šķiroto atkritumu 
savākšanas sadaļā un klientiem.zaao.lv.

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu 
elektrotehniku bez maksas ikdienā var 
nodot arī ZAAO darbības reģiona div-
desmit vienā EKO laukumā. Nogādājot 
nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO 
laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā “EKO
ZVANS!”.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez maksas nodot nolietotu 
elektrotehniku, vērš uzmanību uz elektrodrošību

Vēršam iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka, kopš 1.jūlija vairs nepastāv
Priekuļu novada pašvaldība. Tās 
vietā darbojas Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvalde. Atbilstoši 
administratīvi teritoriālai reformai, 
precizēta arī iestādes adrese: Cēsu 
prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pa-
gasts, Cēsu novads, LV-4126. Pārējie 
rekvizīti iepriekšējie.

Informācija
iedzīvotājiem
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Priekuļu novada dome 28.jūnijā notikušajā kārtējā domes sēdē 
ir pieņēmusi kopumā 34 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• apstiprināt vairākus lēmumus par zemes ierīcības projektu 

apstiprināšanu un sadalīšanu.
•  par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Maija ielā 4 pārvaldīšanas 

tiesību nodošanu pilnvarotajai personai.
•  par īres maksas izmaiņām pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem 

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Maija ielā 4, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā.

•  par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas iela 6-7, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai izsolē.

•  par nekustamā īpašuma atsavināšanas procesa uzsākšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās 

izlases cirsmas “Mežparks” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās 

izlases cirsmas “Ninieris” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu un sanitārās

izlases cirsmas “Vanagkalns” izsoles noteikumu apstiprināšanu.
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Staļi pie Dankām”, Priekuļu 

pagastā, Priekuļu novadā, atkārtotas izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.

•  par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu.
• par sporta finansējuma piešķiršanu Priekuļu novadā deklarē-

tajiem sportistiem.
• par Priekuļu novada pašvaldības 2020.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu.
• par Priekuļu novada pašvaldības 2021.gada 28.jūnija Saistošo 

noteikumu Nr.9 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2010.
gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Priekuļu no-
vada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību” izdošanu.

• par Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 27.maija saistošo  
noteikumu Nr. 7 “Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2017.
gada 23. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16/2017 “Par 
ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu 
un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā” 
precizēšanu.

•  par brīvpusdienām izglītojamiem 2021/2022.mācību gadā.
• par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 5.-9. klašu izglītojamiem   

brīvpusdienām 2020/2021.mācību gadā.
•  par sadarbības līguma slēgšanu ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /28.06.2021./

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un maz-
nodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:

1.1. Saistošo noteikumu 12.2. punktā un V. nodaļas nosaukumā 
aizstāt vārdus “dzīvokļa pabalsts” ar vārdiem “mājokļa pabalsts”;
1.2. Izteikt V. nodaļas 16.punktu šādā redakcijā: “Mājokļa pabalstu 
aprēķina un piešķir Ministru kabineta noteiktā kārtībā”;
1.3. Izteikt V. nodaļas 17.punktu šādā redakcijā: “Mājokļa pabalstu 
izmaksā vienu reizi trīs mēnešos, izņemot mājokļa pabalstu 
cietā kurināmā iegādei, kuru izmaksā vienu reizi kalendārā gada
laikā”.
1.4. Svītrot V. nodaļas 18., 19., 20., 21., 22., 23.punktu;
1.5. Svītrot VI. nodaļas 24., 25., 26., 27.punktu;
1.6. Svītrot 47.3. punktu.
1.7. Saistošo noteikumu pamatredakcijā un nosaukumā terminu
“ģimene (persona)” attiecīgā locījumā) aizstāt ar terminu 
“mājsaimniecība” (attiecīgā locījumā).

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā vienlaicīgi 
ar tiesisko regulējumu mājokļa pabalsta piešķiršanas jomā.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

Ar saistošo noteikumu konsolidēto versiju iespējams iepazīties 
www.priekuli.lv

Saistošie noteikumi Nr.7
“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 

2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos 
Nr.16/2017 ”Par ģimenes (personas) atzīšanu par 
trūcīgu un maznodrošinātu un sociālās palīdzības 

pabalstiem Priekuļu novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

33. panta trešo daļu un 36. panta sesto daļu, 
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumu Nr.809 

“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu 
un sociālās palīdzības saņemšanu” 15.punktu

APSTIPRINĀTI 
Priekuļu novada domes 2021.gada 27. maija sēdē

(protokols Nr.6, 12.p.)
Precizēti

Priekuļu novada domes 2021.gada 28.jūnija sēdē
(protokols Nr.8, 25.p.)

Priekuļu novada domes 
ārkārtas sēdes apskats 
/30.06.2021./

Priekuļu novada domes deputāti pēc pēdējās kārtējās sēdes 
2021.gada 28.jūnijā Veselavas muižā. Foto: Sabīne Mieze

Jūnijā vēl iepriekšējā deputātu sastāvā 30.jūnijā notikusi arī 
Priekuļu novada domes ārkārtas sēde, tajā dome ir pieņēmusi 
2 lēmumus, tostarp:
• par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos no-

teikumos Nr.1/2021 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam” izdošanu.

• par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam “Sila 
Matuļi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu.
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No 1. līdz 31.augustam notiks SIA 
“ZAAO” (ZAAO) organizēta akcija “EKO 
ZVANS!”, kuras laikā, zvanot uz ZAAO 
biroju, varēs pieteikt neizjauktas nolieto-
tas elektrotehnikas bezmaksas savākšanu
(iekārtas izmērs vismaz 60 x 40 x 40 cm).

Ar līdzīgām akcijām tās organizatori
ik gadu vērš uzmanību uz vides aizsar-
dzību un šogad, sadarbībā ar AS “Sadales
tīkls”, uzmanība tiek pievērsta arī elektro-
drošībai, jo nolietota un bojāta elektronika
ikgadēji ir iemesls desmitiem elektro-
traumu un virknei ugunsgrēku.

ZAAO Atkritumu apsaimniekošanas 
daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, ko lietojam savās 
mājsaimniecībās un darba vietās, ir izga-
tavotas no dažādiem materiāliem, no ku-
riem līdz pat 90 % ir iespējams pārstrādāt. 
Šīs iekārtas satur arī dažādas kaitīgas vie-
las, piemēram, freonu, dzīvsudrabu, svinu, 
hromu, tāpēc elektriskie un elektroniskie 
atkritumi nekādā ziņā nedrīkst nonākt dabā, 
tie jānodod atkritumu apsaimniekotājiem. 
ZAAO rūpējas, lai šie atkritumi nonāktu uz 
pārstrādi.”

Akciju  šogad  atbalsta  “Sadales  tīkls”,  
vēršot  uzmanību  uz  elektrodrošību.  
“Sadales  tīkla” Mācību centra elektro-
zinību mācību vadītājs Artūrs Šmats:
“Savu laiku nokalpojušai un bojātai elektro-
tehnikai nav vietas mājoklī, jo tā ir bīstama
mūsu veselībai un dzīvībai, kā arī rada 
ugunsgrēku riskus īpašumā. Diemžēl ne-
reti turpinām lietot bojātas elektroierīces 
un arī cenšamies paši tās “saremontēt”, 
bojātās vietas notinot ar izolācijas lenti, –
šāda rīcība nav pieļaujama, jo bojāta elek-
troierīce ir kā bumba ar laika degli, kas 
liktenīgā mirklī var kļūt par iemeslu smagai 
vai letālai elektrotraumai vai postošam 
ugunsgrēkam!”

“Sadales tīkls” uzsver, ka ik gadu elek-
trotraumas Latvijā gūst desmitiem cilvēku
– gan bērni, gan pieaugušie, turklāt vidēji 
desmit cilvēkiem gūto elektrotraumu 
sekas ir letālas. “Šogad sešos mēnešos ir 
reģistrētas pavisam 27 elektrotraumas, 
tostarp 5 cilvēki gūto elektrotraumu rezul-
tātā gāja bojā. Atceries – mājās nav vietas 
elektroierīcēm ar bojātu vada izolāciju vai 
citiem acīmredzamiem defektiem! Tāpat, 
ja, lietojot elektroierīci, ir jūtams, ka tā “sit 
pa pirkstiem” – tas ir signāls, ka no šīs 
ierīces ir iespējami drīz jāatbrīvojas. Ak-
cija “EKO ZVANS” ir lieliska iespēja nodot 
pārstrādei savu laiku nokalpojušu elektro-

tehniku, šādi gan parūpējoties par savu 
un citu īpašuma iemītnieku drošību, gan 
arī veicinot sakārtotu vidi mums apkārt,” 
papildina A. Šmats.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO darbības 
reģionā – jaunajos Limbažu, Cēsu, Smil-
tenes, Valkas, Vamieras novados, kā arī 
jaunā Siguldas novada Krimuldas un 
Lēdurgas pagastos, jaunajā Saulkrastu 
novadā (izņemot Sējas pagastu) un jau-
najā  Balvu  novadā,  līdzšinējo  Baltinavas, 
Rugāju un Viļakas novadu pagastos.

Nolietotas elektrotehnikas savākšanas
pakalpojums tiks sniegts, izbraucot uz 
privātpersonas vai juridiskas personas 
norādīto adresi, iepriekš vienojoties par 
savākšanas dienu.

Arī ikdienā ZAAO piedāvā ar elektrību  
vai baterijām darbinātas nolietotas sadzī-
ves elektrotehnikas savākšanu no klienta 
adreses, taču akcijas periodā ir atcelta 
transporta maksa un akcijas laikā ikviens 
tās dalībnieks piedalīsies izlozē, iegūstot 
iespēju laimēt balvas – televizoru, rokas 
putekļu sūcējus, skandas un citas.

Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 
26132288. Saņemot neizjauktas nolietotas
elektrotehnikas (televizori, ledusskapji, 
plītis, trauku mazgājamās mašīnas, putekļu 
sūcēji, virtuves kombaini u.c.) savākšanas 
pieteikumu un pajautājot klienta atļauju, 
ZAAO biroja darbinieks reģistrēs akcijas 
dalībnieku klientu uzskaites sistēmā, veicot 
speciālu atzīmi par dalību akcijā. Katrs 
klients akcijā var veikt neierobežota skaita 
elektrotehnikas vienību savākšanas pie-

teikumus, balvu izlozē piedaloties vienu 
reizi.

Visai pieteiktajai elektrotehnikai tās 
izvešanas dienā jābūt novietotai ārpus 
telpām – pie kāpņu telpas ārdurvīm, 
biroja ārdurvīm, iebraucamā ceļa malā, 
konteineru laukumā utml.

Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv šķiroto atkritumu 
savākšanas sadaļā un klientiem.zaao.lv.

Atgādinām, ka nolietotu neizjauktu 
elektrotehniku bez maksas ikdienā var 
nodot arī ZAAO darbības reģiona div-
desmit vienā EKO laukumā. Nogādājot 
nolietotu neizjauktu elektrotehniku EKO 
laukumā, iedzīvotāji nepiedalās akcijā “EKO
ZVANS!”.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane,

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja

Akcijā “EKO ZVANS” aicina bez maksas nodot nolietotu 
elektrotehniku, vērš uzmanību uz elektrodrošību

Vēršam iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka, kopš 1.jūlija vairs nepastāv
Priekuļu novada pašvaldība. Tās 
vietā darbojas Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvalde. Atbilstoši 
administratīvi teritoriālai reformai, 
precizēta arī iestādes adrese: Cēsu 
prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pa-
gasts, Cēsu novads, LV-4126. Pārējie 
rekvizīti iepriekšējie.

Informācija
iedzīvotājiem
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Bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 3840. 
Izdevējs: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 

Priekuļu pagasta, Cēsu novads, tālrunis: 64107871. 
Kontaktinformācija: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze, 

tālrunis 29475722, e-pasts: sabine.mieze@priekuli.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfija SIA “Valprint”.

1. Alda laivas. “Alda Laivas” organizē 
laivu izbraucienus, piedāvājumā vairāk 
nekā 30 dažādas laivas un inventārs 
(glābšanas vestes pieaugušajiem un bēr-
niem, ūdensnecaurlaidīgi maisi mantām 
un pārtikai). Ir izstrādāti maršruti vairākos 
Gaujas posmos. Laivu nomā ikvienam 
apmeklētājam tiks izsniegts buklets un 
karte, kur atzīmēts maršruts un skaistākie 
dabas objekti.
Kontakti: 26554959, aldalaivas@gmail.com

2. Baseins “Rifs”. Piedāvā aktīvi pa-
vadīt laiku gan pieaugušajiem, gan bērniem 
lielajā baseinā, trenažieru zālē, aerobikas
zālēs, organizē dažādas nodarbības, pie-
dāvā relaksēties pirtīs un hidrobaseinos.
Kontakti: 29227544, info@baseins-rifs.lv

3. Jātnieku klubs “Bokalderi”. Piedāvā
zirgu izjādes un treniņus. Katrs zirgs, kas 
šeit ir audzis, ir mīlēts un kopts ar visu 
sirdi. Stallī ir 5 zirgi, kuri gaida jūsu ap-
ciemojumus.
Kontakti: 26383441, evelaina6@inbox.lv

4. Laivu noma “Pie Pētera”. Ūdens 
tūrisma cienītājiem un viesu mājas vie-
siem tiek piedāvāta laivu noma ar visu 
aprīkojumu un transportu. Piedāvā vai-
rākas maršruta tūres pa Gauju.
Kontakti: 28348909, piepetera@inbox.lv

5. Makšķerēšana foreļu audzētavā 
“Sillakas”. Sillaku saimnieki visiem piedāvā
makšķerēt, iegādāties un degustēt zivis. 
Piecos no vienpadsmit Sillaku zivju dīķiem 
iespējams  makšķerēt  foreles,  karpas,  sa-
mus,  stores un palijas. Noķerto  lomu  jums 
gardi pagatavos, kūpinot vai vārot zivju 
zupu.
Kontakti: 29188367, sillakas@inbox.lv

6. Mindaugu pirts. Veselavietis un pirt-
nieks Jānis Kazerovskis aicina uz pēršanās
rituālu Mindaugu pirtī. Saimnieks būvējis 
pirtiņu ar savām rokām, griestus ar nolūku 
veidojot viegli ieapaļā formā, lai gariņš 
neieskrien pakšos, bet liegi apņem pirts-
mīļus.
Kontakti: 29132725

7. Viesošanās pie pirtnieces un ma-
sieres A. Luteres. Pirtniece Anna Lutere 
ierādīs pirts zintis un iemācīs iepazīt daļu 
no dabā mītošā spēka un enerģijas, kā arī 
senas tautas gudrības.
Kontakti: 26533221

8. Velo noma viesnīcā “Tigra”. Viesnīcā
“Tigra” nomai pieejami 20 velosipēdi pie-
augušajiem, 2 pusaudžu un 1 bērnu velo-
sipēds (5-10 g.v.), kā arī 2 bērnu velokrēsli 
un ķiveres mazajiem.
Kontakti: 64174040, info@hoteltigra.lv

Izvēlies sev saistošāko aktīvās atpūtas
piedāvājumu un dodies aktīvā piedzīvojumā!

Aktīvās atpūtas pakalpojumu piedāvājumi 
no tūrisma mājas lapas www.visit.priekuli.lv

Saules parks 
Priekuļos kļūst 
arvien krāšņāks

Priekuļu Saules parks ik gadu tiek 
papildināts un pilnveidots ar jauniem ele-
mentiem un struktūru zonām. Arī šogad 
Priekuļu Saules parks ir papildināts ar 
jaunu elementu – ūdens strūklaku.

Saules parkā atrodas arī Rododendru 
dārzs, Skulptūru dārzs, Saules pulkstenis 
ar veselības taku, Dūdieviņš, Meža izziņas 
taka.

Tūrisma darba organizatore 
Santa Vaišļa

Jaunā strūklaka Saules parkā. 
Foto Santa Vaišļa

Izdota Mārsnēnu, 
Liepas, Priekuļu, 

Veselavas pagastu 
pavārgrāmatiņa

Grāmatas vāka autore Inta Puriņa


