
Aprīlī reģionālās vizītes laikā Priekuļu 
novadā viesojās Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms 
Plešs un viņa padomniece sadarbībai ar 
plašsaziņas līdzekļiem Agnese Vārpiņa. 
Tas gods viņus pieņemt šoreiz bija 
Priekuļu novada domes priekšsēdētājai 
Elīnai Stapulonei, izpilddirektora viet-
niekam Ralfam Saļmo un attīstības no-
daļas vadītājai Vinetai Lapselei.

Pirmā tikšanās vieta bija Baltijā 
vadošā keramisko būvmateriālu ražotne 
SIA “Lode” Liepā. Šeit viesus laipni uz-
ņēma SIA “Lode” valdes locekle Laima 
Līpace un mālu nodaļas vadītāja Daiga
Tirzmale. Viesi iepazinās ar ražošanas
procesu, aplūkoja atsevišķu izejmateriālu
ieguves vietas, noskaidroja, ka, šobrīd 
izmantotajos karjeros, uzņēmuma vaja-
dzībām māla varētu pietikt tuvākajiem 
30-40 gadiem, kā arī to, ka viens izej-
materiāls – gaišie māli – ir īpašs un to 
iegūst aizsargājamā ģeoloģiskā dabas
pieminekļa – Līču-Laņģu klinšu – 
tuvumā. Līdz šim neskaidrs bijis jau-
tājums par precīzām šī objekta robežām. 
Ministrs Artūrs Toms Plešs to pārrunāja 
ar uzņēmuma pārstāvēm, uzsverot, ka
uzņēmumam jau līdz šim ir bijusi po-
zitīva sadarbība ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi, kas nosaka šīs robežas un ka
lielākais darba apjoms no valsts institū-
ciju puses jau paveikts. Tuvākajā laikā 
robežas tiks noteiktas precīzi. SIA “Lode”
ražotos ķieģeļus var pamanīt arī Cēsīs: 
veikalu SOLO un Maxima ēkā, Cēsu 
koncertzāles eksterjerā un interjerā, kā 
arī bruģī ap Līvu strūklaku un vietām 
Rožlaukumā. Viesojoties galvaspilsētā, 
var aplūkot un iekšēji palepoties ar to, 

ka tieši no mūsu novadā ražotiem ķie-
ģeļiem celts Melngalvju nams.

Nākamā pieturvieta bija Reģionālais 
atkritumu apsaimniekošanas centrs 
“Daibe”, kur, ievērojot visus drošības un 
piesardzības pasākumus, viesi tikās ar 
SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētāju Gintu
Kukaini un uzņēmuma vadības komandu.
Ministrs tika iepazīstināts gan ar līdz-
šinējo poligona darbu, gan attīstības 
iecerēm. Tika aktualizētas problēmas, kas 
varētu stāties ceļā attīstībai, ar ministra 
palīdzību ieskicēts plāns tuvākajiem 
soļiem ceļā uz situācijas risinājumu.

Vakars noslēdzās brīnišķīgajā 
Veselavas muižā, kur muižas pārvald-
niece Emerita Gruzde visus klātesošos 
iepazīstināja ar atjaunotajām un auten-
tiski iekārtotajām muižas telpām.

Kaut arī diena bija gara, Artūrs Toms 
Plešs atzina, ka šādas vizītes ir ļoti 
svarīgas, lai plānotu ministrijas darbu 
atbilstoši pašvaldību un iedzīvotāju 
vajadzībām.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sabīne Mieze
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Eduarda Veidenbauma memo-
riālais muzejs “Kalāči” gatavs 
jaunai sezonai          Lasiet 4.lpp

Multisensorā istaba Priekuļu 
pirmsskolas izglītības iestādē 
“Mežmaliņa”              Lasiet 4.lpp

Par pašvaldību vēlēšanām 

Lasiet 7.lpp

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministra Artūra Toma Pleša vizīte Priekuļu novadā

Elīna Stapulone, Artūrs Toms Plešs, 
Gints Kukainis Dabas un tehnoloģiju 

parkā “URDA”, Daibē

Artūrs Toms Plešs, Elīna Stapulone, 
Laima Līpace SIA “LODE” ražotnē

Priekuļu novada pašvaldība sveic
ikvienu novadā dzīvojošu ģimeni
Starptautiskajā ģimenes dienā!

SALIEDĒTA TAUTA UN STIPRA VALSTS
SĀKAS AR SALIEDĒTĀM UN STIPRĀM

ĢIMENĒM.
ŠĀDĀS ĢIMENĒS AUG LAIMĪGI BĒRNI.
PAR VIŅIEM MUMS JĀRŪPĒJAS ĪPAŠI,

JO TIEŠI VIŅI IR MŪSU UN MŪSU
VALSTS NĀKOTNE.
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Liepa ir īpaša vieta ar skaistu dabu, 
bagātu vēsturi, un te dzīvo cilvēki, kam 
tas rūp.

2019.gada rudenī projekta KOPA/
projekts  “Kopienu  pārdomāta  attīstība” 
ietvaros izveidojās Liepas kopiena, kurā 
apvienojas liepēnieši, kas vēlas attīstīt 
Liepu, kopt un saudzēt tās kultūrvēsturi 
un dabu, stiprināt liepēniešu piederību 
savam pagastam un veidot Liepu par 
īpašu vietu, kur dzīvot un viesoties. 
Projekta ietvaros

2020.gada vasarā kopiena organizēja 
pirmo “Liepas ceļotāju dienu” un pie 
Liepas kultūras nama uzstādīja norādes 
zīmi uz pagastā esošajiem apskates ob-
jektiem, tika izveidota facebook lapa 
“Iepazīsti Liepu!”. Projekts noslēdzās, 
taču kopiena turpina darboties. Šis gads 
ir sācies ar “Liepas ceļotāju dienas 2021” 
plānošanu. Lai svētki šogad būtu vēl  
krāšņāki un ar daudzveidīgu, kopiena 
ir sagatavojusi bagātu programmu un 
iesniegusi projektu Vidzemes plānošanas 
reģiona kultūras projektu konkursā. 
Nupat ir aizsākusies iniciatīva “Liepas 
stāsti”, kuras mērķis ir izzināt un iz-
stāstīt, padarīt redzamus Liepas vietu, 
notikumu, vēstures, cilvēku stāstus. 
Informācija par “Liepas stāstiem” tiks 
publicēta mūsu facebook lapā.

Šobrīd viena no galvenajām kopienas 
rūpēm ir Līču – Laņģu klintis, kas kā 
viens no Latvijas populārākajiem dabas 
apskates objektiem ir padarījis Liepu par 
zināmu  vietu  tuvākiem  un  tālākiem  
viesiem,  taču  lielā  apmeklējuma  dēļ  
dabas vērtības  tiek  strauji  degradētas,  
nopostītas  un  zaudētas.  

Turpinājums 3.lpp 

Iepazīsties – 
Liepas kopiena!

Muzeja rosība pavasarī

Lai gan “Kalāčos” ziemā ir klusais 
laiks, jo īpaši šogad, kad pandēmijas 
ierobežojumu dēļ muzejus apmeklēt 
liegts, tuvojoties pavasara sezonai, gan 
aiz muzeja sienām, gan tā apkārtnē darbi 
kūsāt kūsā.

Ar Priekuļu novada Saimnieciskās  
nodaļas labiekārtošanas dienesta vadītāja
Jāņa Sirlaka gādību ir uzsākti apjomīgi 
darbi pie “Kalāču” ainavas sakopšanas 
un veidošanas. Šobrīd no krūmiem iz-
tīrītas ceļa malas un “Kalāču” zemes 
robeža, izzāģēti neražojošie ogulāji, 
vasaras laikā tiks atjaunots augļu dārzs, 
kam par pamatu tiek ņemts zīmējums 
pēc E. Veidenbauma māsas Karlīnas at-
miņām. Tiks sakārtota viena no muzeja
puķudobēm, veidojot stādījumus atbils-
toši tam, kādi tie būtu varējuši būt laikā, 
kad šeit saimniekoja Veidenbaumu ģi-
mene.  Liels prieks muzejniekiem ir arī 
tas, ka šobrīd tiek remontētas, siltinātas 
muzeja darba telpas, lai, sākoties sezonai, 
varam tajās strādāt ar pavisam jaunu 
skatu uz dzīvi.

Turpinās darbs pie muzeja jaunās 
ekspozīcijas, kas, ja viss īstenosies, kā 
plānots, savas  durvis  vērs  2022.  gadā.  
Šobrīd  ar  VKKF  atbalstu  tiek  īstenots  
otrais ekspozīcijas projekta posms, kurā 
kuratore Inga Surgunte, māksliniece 
Dace Džeriņa kopā ar literatūrzinātnieku 
Marianu Rižiju strādā pie ekspozīcijas 
struktūrplāna un tehniskā projekta iz-
veides. Tāpat muzeja darbinieki apgūst 
jaunas zināšanas kursos un semināros, 
kā arī, lai dažādotu un uzlabotu muzeja 
piedāvājumu, plāno un izstrādā jaunus
projektus, kas ir iesniegti projektu kon-
kursos un gaida rezultātus.

Esam iesaistījušies starptautiskā 
projektā, kurā ASV Džona Hopkinsa 
universitātes studenti, sadarbojoties ar 
muzejiem dažādās pasaules vietās, veic 
starptautisku eksperimentu vietējās sa-
biedrības (kopienu) iesaistīšanā. Šī kursa

ietvaros ir notikušas vairākas tiešsaistes 
sarunas, kurās jaunieši centās izprast 
mūsu muzeja darbības virzienus, pro-
grammas, muzeja struktūru, atrašanās 
vietu, pandēmijas ietekmi u.c. jautāju-
mus. Rezultātā, cenšoties izprast katra 
konkrētā muzeja specifiku un iespējas, 
tiks piedāvāts darbības plāns saistībā ar 
apkārtējo sabiedrību. Ceram, ka jauniešu 
piedāvātās idejas palīdzēs plānot turp-
māko darbu, gūt jaunas idejas.

Ziemas sezonā esam strādājuši pie 
piedāvājuma, programmu pilnveidoša-
nas. Tās ir uzlabotas ar jaunām aktivitā-
tēm, daļa ieguvusi jaunus nosaukumus. 
Ar informāciju par programmām varēs 
iepazīties Priekuļu novada mājas lapā. 
Priecājamies, ka jauno sezonu uzsāksim  
kā Latvijas Muzeju biedrības biedrs.  
Vasaru sāksim ar muzeja jaunās vizuālās 
identitātes prezentēšanu, kā arī ar jaunu 
iniciatīvu – E. Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” Drauga karti. Drauga 
kartes mērķis ir gan popularizēt E. 
Veidenbauma memoriālo muzeju, gan 
stiprināt, paplašināt muzeja draugu loku,
kopienu. Sīkāka informācija par muzeja 
Drauga karti sekos mūsu muzeja Face-
book lapā. Tāpat aicinām jūs sekot līdzi
informācijai par muzeja norisēm, aktua-
litātēm mūsu Facebook lapā, Priekuļu   
novada mājas lapā, jo pavasara tradicio-
nālos pasākumus kā Muzeju nakts un 
Eduarda diena, jaunas izstādes atvēršanu 
plānosim un izsludināsim atbilstoši epi-
demioloģiskajiem ierobežojumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni 
25601677 vai novada tīmekļa vietnēs:
- www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs                                                                      
- www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.
  muzejs  
- https://twitter.com/VeidenbaumsE

E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe Baiba Roze

Foto: Andra Ķīse



3

Priekuļu novada vēstis

Martā saulīte sāka sildīt siltāk, iekus-
tinot jauniešus darīt vairāk un arī pašiem
nākt klajā ar iniciatīvu.

Starptautiskajā sieviešu dienā jaunieši
vienojās, ka kopīgiem spēkiem varētu 
salocīt krāsainus origami liliju ziedus.
Tiem pievienojot vecāko puišu sarūpētās 
sirsniņkonfektes, bijām tikuši pie mazām, 
bet sirsnīgām dāvaniņām. 8. marta pēc-
pusdienā Niks, Mārtiņš un fotoreportiere 
Sindija devās Liepas ielās, lai sveiktu 
sastaptās sievietes. Tas bija iedvesmojošs 
iesākums citām marta aktivitātēm.

17. marta pēcpusdienā vairāk nekā 
20 Priekuļu novada jaunieši guva 
iedvesmu par tēmu “Ko darīt, kad nav, 
ko darīt”. Pieaicinātie viesi pastāstīja 
par to, kā pavada savu brīvo laiku. No 
Zemessargu apmācības instruktores uz-
zinājām par iespēju iesaistīties Zemes-
sardzes aktivitātēs. No RTU Vides 
inženierijas studenta dzirdējām par 
aktīvo atpūtu dabā un dažādiem sporta 
veidiem, RTU Inženierekonomikas 
fakultātes students dalījās ar savu pie-
redzi, kā no parasta brīvprātīgā izaudzis
par apmaksātu brīvprātīgā darba organi-
zatoru pasākumos un festivālos. Iepa-
zinām dažādus hobijus: foto montāžu 
un filmu veidošanu, jāšanas sportu.
Saņēmām iedrošinājumu veikt māksli-
nieciskus eksperimentus ikdienā. Par 
sava biznesa attīstību pastāstīja uzņē-
mēja, kura pametusi savu profesionālo 
darbību un nodevusies sev tuvam, ra-
došam darbam.

Jaunieši atzina, ka ir jauki gūt 
iedvesmu no citu cilvēku pieredzēta, un 
izteica vēlmi pēc ierobežojumu mazinā-
šanas dažas aktivitātes izmēģināt dzīvē.

28. martā, īsi pirms Zemes stundas, 
neliela jauniešu kompānija pieslēdzās 
sarunai un darbnīcai par zaļo dzīves-
veidu, izmēģināja divus instrumentus, kas 
saistīti ar zaļo dzīvesveidu,- klimata
kalkulatoru un ekoloģiskās pēdas no-
spieduma aprēķināšanu. Visi jaunieši, 
veicot testu, bija pārsteigti par dažādām 
cēloņu un seku sakarībām. Diskusijā 
tika pārrunāta atkritumu pārstrāde un
šķirošana, dažādas inovācijas. Sarunā-
joties radās nelieli projektu aizmetņi 
Erasmus+ un Solidaritātes korpusa pro-
jektiem, kuri tiks plānoti aprīlī, lai maija 
sākumā tos iesniegtu vērtēšanai.

Marta sākumā “Latvijas jauniešu 
attīstības centrs” piedāvāja Liepas jau-
niešu centram “Apelsīns” veidot sadar-
bību Erasmus+  projektā – “Zināšanas 
par karjeru”.

Projekta iniciatore ir organizācija no 
Igaunijas. Šis projekts tiek veidots kā 
sadarbības un labās prakses apmaiņas 
projekts starp trijām valstīm: Igauniju, 
Latviju, Bulgāriju. Projekts sāksies ap-
rīļa beigās un norisināsies līdz oktobrim. 
Projektā iesaistīsies 25 aktīvi Priekuļu 
novada jaunieši. Viņiem būs iespēja 
izmēģināt dažādas neformālās karjeras 
izglītības metodes.

Lai izdodas visas pavasara saulītes 
iedvesmotās ieceres!

JC Apelsīns un JIC Reste aktīvisti

Aktuālais Jauniešu centros Turpinājums no 2.lpp
Mēs,  Liepas  kopiena, vēlamies, lai 

šo izcilo dabas objektu var apmeklēt un 
par to priecāties arī mūsu mazmazbērni. 
Tāpēc marta vidū kopiena sagatavoja 
vēstuli, kurā uz sarunu un rīcību aicināja 
Dabas aizsardzības pārvaldi, Priekuļu 
novada pašvaldību, Latvijas dzelzceļu, 
Cēsu Kultūras un tūrisma centru, Vid-
zemes plānošanas reģionu, Vidzemes
Augstskolu. Pateicoties šim aicinājumam, 
visi ieinteresētie ir satikušies, notiek 
sarunas, tiek meklēti risinājumi, kā šo 
izcilo dabas pieminekli pasargāt, vien-
laikus nodrošinot, lai tas ir sakārtots, 
labiekārtots un interesentiem ir iespēja 
to apmeklēt. Viena no iniciatīvām, ko 
atbalstījusi Priekuļu novada pašvaldība 
un pie kā šobrīd jau aktīvi strādā, ir tūristu 
plūsmas virzīšana no Lielās Ellītes, 
pagarinot Līču – Laņģu taku, tā, lai tajā 
tiktu iekļauta Lielā Ellīte, Atbrīvošanas 
piemineklis, apmeklētājiem būtu iespē-
jams apskatīt Liepas centru, paēst šeit 
pusdienas, iepirkties. Cerams, ka sekos 
vēl citas iedzīvotāju iniciatīvas, lai pie-
dāvātu savus produktus, pakalpojumus 
Liepas tūristiem.

Liepas kopienā mēs satiekamies, 
mācāmies darīt kopā, ieraudzīt svarīgas 
lietas, meklēt risinājumus, lai veidotu 
savu dzīves vidi pievilcīgāku mums 
pašiem un Liepas viesiem. Ja tev ir 
idejas, kā attīstīt Liepu, vēlies atrast sev 
domubiedrus un pievienoties, raksti uz 
e-pastu: liepaskopa@gmail.com.

Liepas kopas dalībniece Baiba Roze
Foto: Baiba Roze

Mārsnēnos 4. un 5.aprīlī pastaigu 
takā Lieldienu zaķis bija sagatavojis 
uzdevumus “ZAĶA CILPOJUMS”.

Takas sākumā cilpojuma dalībnie-
kiem bija sagatavotas cilpojuma kartes 
ar uzdevumu sarakstu un norādēm par 
nākamo pieturas punktu.

Dalībnieki, ievērojot distanci un 
sanitāro protokolu publiskās vietās, 
sauca Lieldienas, tipu-tapu pa taciņu 
staigāja, viesojās putnu sētā, placī uz-
dejoja, ripināja olas, kā arī nofotografējās 
pie Garauša foto salonā un izšūpojās 
lielajās šūpolēs.

Ikviens apmeklētājs te jutās gaidīts, 
jo jautru un darbīgu noskaņu radīja ne 
tikai pļaviņā skanošā mūzika, bet arī 
krāsainie putnu būrīši un košais pļaviņas 
noformējums.

Paldies par izdomu un Cilpojuma
noformējumu Evai Jaunslavietei! 
Paldies Intai Puriņai, Mārsnēnu pagasta 
bibliotekārei, par idejām un sadarbību! 
Paldies par atsaucību arī putnu būrīšu 
pagatavotājiem!

• Toms Putriņš, 6.klases skolnieks, 
atnesa 3 putnu būrus. Pirms būrīšu 
pagatavošanas viņš bija izpētījis lite-
ratūrā padomus par putnu mājām.

• Andris Vanags izveidojis īpašo un 
lielo ģimenes divstāvu būri.

• Dvinsku ģimene būri ar bizi izvei-
dojuši ar radošu pieeju.

• Uldis Melbārdis, Ričs Jaunslavietis, 
Gints Bujāns pagatavojuši dažādu 
formu un izmēru būrīšus.
Lai gan šogad Lieldienās laikapstākļi 

mūs nelutināja, tomēr ģimenes ar bēr-
niem, kam visvairāk bija veltīts Cilpo-
jums, takas pieturās uzkavējās, rīkojās, 
pasmējās un priecājās par asprātīgajiem 
uzdevumiem un iespēju darboties kopā.

Ingrīda Zilgalve, 
Mārsnēnu amatierteātra režisore

Lieldienas Mārsnēnos
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Multisensorā istaba Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mežmaliņa”

Pagājušā gada nogalē radās iespēja
realizēt sen iecerētu sapni par multisen-
sorās telpas izveidi iestādē. Novērojumi 
rāda, ka šāda, ar dažādiem regulējamiem 
gaismas un skaņas priekšmetiem ap-
rīkota, vide tiek izmantota, lai sekmētu 
bērna pašorganizāciju un mentālo uz-
tveri (mācību prasmes, sajūtu prasmes 
u.c.). Tā ir paredzēta diviem mērķiem: 
veicināt cilvēka intelektuālo darbību un 
relaksāciju.

Sadarbībā ar SIA “Rehavita” tika 
parakstīts līgums par trīs iekārtu – ūdens 
gaismas-gaisa burbuļu istaba, optiskās 
LED gaismas šķiedru, fluoriscentā 
ūdenskrituma – kā arī par vides elementu 
piegādi un uzstādīšanu.

Šogad veicām noliktavas telpas kos-
mētisko remontu un labiekārtošanu. 
Kad tika atvestas un uzstādītas iekārtas, 
ar tām iepazinās visi iestādes darbinieki 
un bērni.

Par multisensorās istabas pielieto-
šanu stāsta speciālās izglītības skolotāja 
Madara Zālīte: “Sensorās istabas pie-
dāvātās iespējas izbaudīja gan bērni,  
gan  darbinieki.

Katram jaunās telpas apmeklētajam 
emocijas bija atšķirīgas – kādam tas bija 
prieks, citam satraukums, citam pārstei-
gums. Bērniem tika dota iespēja kopā 
ar skolotāju vai vienam pašam aplūkot 
un aptaustīt katru no sensorās istabas 
iekārtām. Pakāpeniski tika ieslēgtas 
lampas, mainīta to gaismas intensitāte, 
lai pārsteiguma sajūta saglabātos visu
nodarbības laiku. Vecāko grupu audzēkņi 
par sensorās istabas izveidi zināja jau 
no pirmās dienas un līdz tās atklāšanai 
sprieda un sapņoja par to, kāda tā varētu

izskatīties. Kad pienāca ilgi gaidītais 
brīdis, lai apmeklētu jauno telpu, vis-
apkārt skanēja: “Kad būs mana kārta?”

Jaunāko grupu bērni uz sensoro 
istabu devās, nezinot, kas tur īsti būs. 
Daži sprieda, ka tur varētu būt baseins, 
citi nedaudz baidījās par kaut ko bie-
dējošu. Taču, ieejot telpā, visu sejās pa-
rādījās smaids.

Vērojot bērnus, secinājām, ka neat-
karīgi no vecuma daži bērni telpā no-
mierinās, citi kļūst  aktīvāki. Tie, kurus 
istabā esošās iekārtas nomierina, izvēlas 
apsēsties sēžammaisā, apgulties uz 
mīkstajiem paklājiem vai apsēsties pie 
gaismas caurules, uzliekot rokas uz tās 
un mēģinot sajust vibrācijas no šīs lam-
pas. Kāds cits apklāj kājas ar gaismas 
stīgām, kuras atgādina, kā bērni paši 
saka – “matus”, ieklausās relaksējošā 
melodijā ar ūdens šalkšanas skaņām un
putnu čalām. Tā bērns pamazām aiz-
domājas un nomierinās.

Savukārt bērni, kuri kļūst aktīvi, 
staigā no vienas iekārtas pie otras, ne-
apsēžas ne uz mirkli, no mīkstajiem 
kubiem izveido torni, izmanto bumbas 
ar dažādiem reljefiem, runā ar skolotāju, 
ja tā ir līdzās, stāsta par asociācijām ar 
katru no lampām. Daži pat pastāsta kādu 
spoku stāstu. Citi dzied līdzi melodijai 
vai izdomā paši savu. Arī “Mežmaliņas”  
darbiniekiem bija iespēja izbaudīt sen-
sorās istabas piedāvātās iespējas. Dažs
sajutās relaksējies un atpūties, citam 
traucēja kāda konkrēta gaisma vai 
lampu vibrācija, bet kopumā visi bija 
apmierināti un ar pozitīvām emocijām 
piepildīti.

Šobrīd sensoro istabu izmanto bērni, 
kuriem nepieciešamas nodarbības pie 
speciālās izglītības skolotājas. Ņemot 
vērā bērna emocijas un enerģiju, tiek 
piemērots laiks, kad apmeklēt telpu, – 
pirms vai pēc nodarbības. Sensoro istabu 
apmeklē arī bērni, kuriem to iesaka 
grupu skolotājas, balstoties uz ikdienas 
novērojumiem.

Nākamajā mācību gadā plānots 
ieviest “sensoro dienu”, reizi nedēļā vienu 
dienu veltot sensorajām nodarbībām.”

Mēs ticam, ka multisensorā istaba 
būs teicams palīgs pirmsskolas program-
mas apguvē bērniem ar neiroloģiskām 
saslimšanām, kā arī hiperaktīvajiem vai 
pretēji – bērniem ar palēninātu uztveri un 
reakciju, kā arī pieaugušajiem ikdienas 
spriedzes mazināšanai un relaksācijai.

Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mežmaliņa” vadītāja 

Kristīna Bernāne

Multisensorās istabas iekārtojums

24. maijā 
no plkst. 10.00 līdz 13.00 
Priekuļu kultūras namā

Selekcijas iela 6A, Priekuļi

Donoru diena
Līdzi jāņem personu 

apliecinošs dokuments – 
pase vai ID karte un 

bankas konta numurs.

Viena asins nodošanas 
reize palīdz glābt 3 
cilvēku dzīvības!
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Aprīlis – sakopjam iestādes 
plašo apkārtni!

Talkas diena Veselavas pirmsskolas 
izglītības iestādē notika 19.aprīlī, bet 
dažādi darbiņi vēl visu nedēļu turpināsies 
sadarbībā ar bērnu vecākiem. Šajā gadā 
īpaši sajutām kolektīva kopā būšanas  
prieku un secinājām, ka kopīgajai strā-
dāšanai ir vairāki ieguvumi – padarīts 
darbs, kas dod gandarījumu un ļauj no-
vērtēt vidi sev apkārt, saliedēšanās, kas 
uzlabo savstarpējās attiecības kolektīvā 
gan ar bērniem, gan bērnu vecākiem.

Jau laikus tika sagādāts viss nepie-
ciešamais darbam, piemēram, dažādi 
daba rīki, puķu stādi, krāsa. Arī bērni 
ieradās uz talku ar saviem darbarīkiem. 
Rotaļlaukumos tika savākti zari, nogrābts
zālājs, uzraktas un atjaunotas smiltis
smilšu kastēs, puķu kastēs iestādītas 
puķes. Svarīgs uzdevums šogad bija 
atjaunot mūsu Meža klasi – izveidot 
vides spēles, iekārtot sarunu vietu ar
bluķīšu sēdekļiem, arī meža taka tika
attīrīta no zariem un pilnveidota ar da-
žādiem uzdevumiem. Ja kāds vēlēsies  
pārbaudīt, vai čiekurus ripināt vai mest,
mūsu mežā tas arī būs iespējams. 
Sakopām bērnudārza plašo apkārtni: 
izcirtām krūmus, nogrābām teritoriju, 
uzrakām puķudobes, apkopām augļu 

kokus. Šopavasar uzsvaru likām un 
lielākos darbu plānojām bērnu rotaļ-
laukumos. Ar bērnu  vecāku atbalstu 
rotaļlaukumos top virtuves jaunajiem 
pavāriem. Ceram, ka īstenosies iecere
un vienā no rotaļlaukumiem būs uz-
stādīts vilciens. Vasaras sezonai esam 
gatavi, un mazos pirmsskolniekus gaida 
dažādas nodarbes bērnudārza teritorijā. 
Laiks talciniekus lutināja, un pēc pada-
rīta darba tieši laikā bija neliels kārums 
katram dalībniekam. Paldies par čaklo 
strādāšanu visiem darbiniekiem, atsau-
cīgajiem bērnu vecākiem un mazajiem 
talkas dalībniekiem!

Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

Priekuļu  novada pašvaldība izsludina 
Mazo projektu konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2021”

Priekuļu novada pašvaldība izsludina 
Mazo projektu konkursu “Sabiedrība   
ar dvēseli 2021”.

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

Konkursā var piedalīties ikviena 
biedrība un nodibinājums, kura juridiskā 
adrese ir Priekuļu novadā, un fi zisku 
personu neformālās grupas, kurās apvie-
nojušies vismaz 5 iedzīvotāji, no kuriem 
vismaz viens (projekta koordinators) ir 
sasniedzis 18 gadu vecumu.

Konkursa nosacījumi: tas iesaista 
vietējos iedzīvotājus un veicina viņu 
līdzdalību, stiprina vietējās sabiedrības 
dzīves kvalitāti, tam nav peļņas gūšanas 
rakstura, projekts tiek realizēts Priekuļu  
novada teritorijā, projekta rezultāts ir 
sabiedrībai brīvi pieejams, projekta ietva-
ros saņemtais fi nansējums sedz materiālu 
iegādi, viss nepieciešamais darbs jāveic 

iesniedzējam saviem spēkiem (izņēmums, 
ja vajadzīgs, var piesaistīt speciālistus).

Projekts tiks noraidīts, ja projekta
pieteikumā norādītās darbības pār-
klāsies ar jau pašvaldībā iepriekš 
plānotu pasākumu, darbību, aktivi-
tāti, projektam tiks konstatēts vien-
reizējs raksturs, nesasniegs vērtēšanas 
kritērijā noteikto punktu skaitu, t.i. 
mazāk par 5.5 punktiem, kā arī, ja 
projekta rezultāts nebūs brīvi pieejams 
sabiedrībai.

Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 
2021” ietvaros piešķirtais kopējais 
fi nansējums – 2100,00 EUR projektu 
fi nansēšanai ar atbalsta summu līdz 
700,00 EUR.

Projekta konkurss tiek izsludināts 
2021.gada 26.aprīlī, pieteikuma iesnieg-
šanas termiņš ir 20121.gada 24.maijs 
plkst. 17.00. Projekta īstenošanas laiks: 
2021. gada 4.jūnijs – 2021. gada 1. 
oktobris.

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

Iesniegto projektu apstiprinātie 
rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada  
31.maijam.

Visām aktivitātēm jābūt pabeigtām 
līdz 2021. gada 1.oktobrim. Atskaite 
jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc pro-
jekta īstenošanas.

Konkursa koordinators un kontakt-
persona pašvaldībā: tūrisma darba orga-
nizatore Santa Vaišļa, tālr.: 29362837, 
e-pasts: santa.vaisla@priekulunovads.lv.
Ar mazo projektu konkursa “Sabiedrība  
ar  dvēseli  2021” nolikumu  iespējams 
iepazīties Priekuļu novada pašvaldības 
mājaslapā www.priekulunovads.lv.

Informāciju sagatavoja:
Santa Vaišļa,

Priekuļu novada pašvaldības
tūrisma darba organizatore

Vasaras lasīšanas 
konkurss 2021 

Priekuļu bibliotēkā!

No 17.maija aicinām 1.-12.klašu sko-
lēnus un jauniešus uz ikgadējo vasaras 
lasīšanas konkursu. Konkursa noteikumi 
nemainīgi: jāizlasa piecas grāmatas no 
savas vai augstākas klašu grupas, jāatbild 
uz jautājumiem un noslēgumā augustā  
jāsaņem pārsteiguma balva! Gaidām!

Priekuļu pagasta bibliotēkas kolektīvs

Žagarus salasīt nav grūti. Edgars, Sabīne, 
Aivis labprāt uzņemas šo pienākumu
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Priekuļu novada dome 23.aprīlī notikušajā kārtējā domes sēdē 
ir pieņēmusi kopumā 43 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības iedzīvotāju 

iniciatīvas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 2021” 
nolikumu;

• apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 1 
(Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā) izsoles no-
teikumus;

• apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Vizbuļi” 
(Veselavas pagastā, Priekuļu novadā) izsoles noteikumus;

• apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Stirnu mežs” 
(Veselavas pagastā, Priekuļu novadā) izsoles noteikumus;

• apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma “Muižas pļava” 
(Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā) atkārtotas izsoles no-
teikumus,

• precizēt Priekuļu novada pašvaldības 2021. gada 28. janvāra 
saistošos noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Priekuļu novada   
pašvaldības 2017. gada 23. novembra saistošajos noteikumos   
Nr. 15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem””;

• par satiksmes organizāciju uz Skolas ielas Priekuļos, Prie-
kuļu pagastā,  Priekuļu novadā;

• par valsts aizdevumu2015. – 2021.gada Investīciju plānā un 
pašvaldības 2020.gada budžeta trīs gadu investīciju plānā 
apstiprinātai prioritātei “Pašvaldību transporta infrastruk-
tūras sakārtošana”.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /23.04.2021/

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos 
Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem” šādus 
grozījumus:

1.1. Saistošo noteikumu 6.punktā vārdus “divu valsts sociālā  
nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstatāt ar skaitli “218  
euro” un papildināt ar vārdiem “un personām ar invaliditāti 
kopš bērnības 327 euro”.
1.2. Saistošo noteikumu 8.punktā skaitli “250 euro” aizstāt 
ar skaitli “820,05 euro”.
1.3. Saistošo noteikumu 11.punktā teksta daļu “valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā” aizstāt ar skaitli 
“109 euro” un papildināt ar vārdiem “un personām ar inva-
liditāti kopš bērnības 163 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Priekuļu novada informatīvajā izdevumā “Prie-
kuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

2021.gada 28.janvāra 
Saistošie noteikumi Nr.2

“Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības
2017.gada 23.novembra saistošajos noteikumos

 Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadību 
sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušajiem bērniem””
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 

12.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 
noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenesaprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās” 27., 30. 31. un 31.1 , 32.punktu; 
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

252 .2 panta piekto daļu

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada domes
2021.gada 28.janvārasēdē (protokols Nr.2, 22.)

Precizēti Priekuļu novada domes
2021.gada 25.marta sēdē (protok.Nr.4, 22.p.) 

Precizēti 2021.gada 23.aprīļa sēdē (protokols Nr.5, 41. p)

Izsoles
Priekuļu novada pašvaldība ELEKTRONISKĀ izsolē 

ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo
īpašumu Gaujas iela 1 (Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr. 4272 502 0030), kas sastāv no divām 
būvēm, un kustamo mantu – katlu mājas aprīkojumu.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 35 500,00 
EUR; Izsoles solis: 500,00 EUR;

Nodrošinājums: 3 550,00 EUR.

Priekuļu novada pašvaldība ELEKTRONISKĀ izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu “Meža Vizbuļi” (Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4294 002 0050), kas sastāv no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu 4294 002 0062.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 50 300,00 
EUR; Izsoles solis: 1 000,00 EUR;

Nodrošinājums: 5 000,00 EUR.

Priekuļu novada pašvaldība ELEKTRONISKĀ izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu ar nosaukumu “Stirnu mežs” (Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.42940040057).

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 51 600,00 
EUR; Izsoles solis: 1 000,00 EUR; 

Nodrošinājums: 5 160,00 EUR.

Priekuļu novada pašvaldība ELEKTRONISKĀ izsolē 
ar augšupejošu soli pārdod pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu ar nosaukumu “Muižas pļava” (Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.42720070700).

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena: 6 500,00 
EUR; Izsoles solis: 500,00 EUR;

Nodrošinājums: 650,00 EUR.

Izsoļu sākuma datums: 05.05.2021.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.05.2021. 

plkst. 23.59 attiecīgās izsoles nodrošinājuma summa jā-
iemaksā Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: AS 
SEB Banka, konta Nr. LV07UNLA0004011130808, kods
UNLALV2X vai kasē, vai, izmantojot elektronisko izsoļu 
vietni https://izsoles.ta.gov.lv/.

Izsoļu noslēguma datums: 04.06.2021. plkst.13.00.

Visu izsoļu noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv sadaļā Pašvaldība –> Izsoles 

vai Priekuļu novada pašvaldībā.
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Sestdien, 2021.gada 5.jūnijā, Latvijā norisināsies kārtējās 
pašvaldību vēlēšanas. Atšķirībā no iepriekšējām pašvaldību 
vēlēšanām, šajās vēlēšanās būs jāievēl 19 deputāti jaun-
veidojamā Cēsu novada domē. 2020.gada 23.jūnijā stājās  
spēkā “Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums”, 
kas nosaka, ka pēc 2021.gada pašvaldību vēlēšanām Cēsu 
novadā iekļausies Cēsu un Līgatnes pilsētas, Amatas, Drabešu, 
Dzērbenes, Inešu, Jaunpiebalgas, Kaives, Liepas, Līgatnes, 
Mārsnēnu, Nītaures, Priekuļu, Raiskuma, Skujenes, Stalbes, 
Straupes, Taurenes, Vaives, Vecpiebalgas, Veselavas, Zaubes, 
Zosēnu pagasti.

2021.gada pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi 
tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības 
vēlēšanu iecirknī un tādēļ arī netika sūtītas informatīvas 
vēstules katram vēlētājām uz viņa dzīvesvietu. Ja ir mainīta 
deklarētā dzīvesvieta un nav skaidrs kura novada dome jāvēl, 
tad savu vēlēšanu apgabalu un apgabala vēlēšanu iecirkņus 
vēlētāji var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana” 
epak2.pmlp.gov.lv vai arī pa uzziņu tālruni 67049999.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 
18 gadu vecuma. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, 
kur ir viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu 
dienas – 2021.gada 7.marta vai pašvaldībā, kur viņiem pie-
der likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.

Vēlētāji, kuri pērn piedalījās Rīgas domes vēlēšanās, 
ir tiesīgi piedalīties šī gada pašvaldību vēlēšanās, ja atbilst 
kādai no “vēlētāju reģistra” prasībām – deklarēta dzīves-
vieta līdz 7. martam vai pieder nekustamais īpašums, kādā 
no Latvijas vēlēšanu apgabaliem.

No 27.marta līdz 27.maijam vēlētāji tiešsaistē PMLP 
e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa”
(nepieciešami interneta bankas autentifikācijas rīki vai drošs 
elektroniskais paraksts) vai klātienē jebkurā pašvaldības 
dzīvesvietas deklarēšanas iestādē (ieteicams uzrādīt Zemes-
grāmatu vai izziņu no Zemesgrāmatas par īpašuma piederību) 
var mainīt savu vēlēšanu apgabalu, ja būs izvēlējušies balsot 
vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2021.gada paš-
valdību vēlēšanām norisinājās no 17.marta līdz 6.aprīlim.  
Pašvaldību vēlēšanu komisijās Latvijā tika iesniegti 323 
kandidātu saraksti, kuros uz iekļūšanu 41 pašvaldības domē 
kopumā pretendē 5590 kandidāti. Cēsu novada vēlēšanu 
komisijā tika iesniegti 10 kandidātu saraksti (publicēti tādā 
secībā, kādā tiks kārtotas vēlēšanu zīmes vēlēšanu dienā) 
Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!”-”Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”, Jaunā VIENOTĪBA, Vidzemes partija, Jaunā  
Saskaņa, “Jaunā konservatīvā partija”, “Latvijas attīstībai”, 
“LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”, Politiskā partija 
“Latvijas Reģionu Apvienība”, Latvijas Zaļā partija, “Kustība 
“Par!””, “PROGRESĪVIE” – kopā 191 deputāta kandidāts. 
Cēsu novada domē jāievēl 19 deputāti, līdz ar to konkurence 
ir 10 kandidāti uz vienu vietu. Ar visiem kandidātu sarak-
stiem, ziņām par deputātu kandidātiem un priekšvēlēšanu 
programmām var iepazīties Centrālās vēlēšanu komisijas mājas 
lapā www.cvk.lv

Balsošanas kārtība
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 

5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs iz-
mantot arī iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks:
- pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
- ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
- piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Informāciju par visiem vēlēšanu iecirkņiem un to atrašanās 
vietām var noskaidrot www.cvk.lv.

Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs 
vēlētāja pasi vai personas apliecību (laicīgi pārbaudiet doku-
mentu derīguma termiņus!) un pārliecināsies,  ka  vēlētājs  ir  
iekļauts  attiecīgās  pašvaldības  vēlētāju  sarakstā  un vēlētāju 
reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja 
vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija 
balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un vēlētāju 
ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par 
vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu.

Pārbaudiet, vai uz aploksnes ir Jūsu iecirkņa zīmogs, jo 
tikai apzīmogotas vēlēšanu aploksnes ir derīgas. Balsošanai 
izvēlieties vēlēšanu kabīni vai nodalījumu! Katram vēlētājam 
ir tiesības balsot aizklāti un savu izvēli izdarīt pašam.

Lai nobalsotu, no visām vēlēšanu zīmēm izvēlieties vienu 
– ar to kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot. Vēlēšanu 
zīmē var:

•  ar “+” atzīmēt kandidātus, kurus īpaši atbalstāt,
•  izsvītrot kandidātus, kurus neatbalstāt (svītrojot vārdu 
   un uzvārdu),
•  neizdarīt nekādas atzīmes.
Aploksni aizlīmējiet, noplēšot līmlenti, un iemetiet vēlē-

šanu kastē!
Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās 

vietā tiem Cēsu novada vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Lai pieteiktu balsošanu    
atrašanās vietā, no 31.maija līdz 5.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz 
iesniegums tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Pieteikt balsošanu   
vēlētāja dzīvesvietā var jebkura vēlētāja uzticības persona.

Un protams arī vēlēšanās būs jāievēro visi epidemiolo-
ģiskās drošības pasākumi – atrašanās vēlēšanu iecirknī tikai 
sejas maskās (tiks nodrošinātas, ja nebūs savas), 2 m distances 
ievērošana, nenākt uz vēlēšanu iecirkni, ja ir elpošanas 
infekcijas pazīmes, jāatrodas karantīnā vai pašizolācijā.

Cēsu novada vēlēšanu komisijas locekle Dace Ikauniece

Pašvaldību vēlēšanas 2021

Vēlēšanu iecirkņi Priekuļu novadā:

Nr. Adrese Tālruņi

375 Liepas pamatskola, 
Rūpnīcas iela 12, Liepa, Liepas pagasts 26346945

377 Tautas nams, 
“Tautas nams”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag. 26152035

379 Priekuļu vidusskola, 
Cēsu prospekts 46, Priekuļi, Priekuļu pag. 28013410

380 Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde,
Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts

26131565, 
26608401

389 Veselavas bibliotēka, 
“Viesturi”, Veselavas pagasts 26363291


