
Šis informatīvā izdevuma “Priekuļu 
Novada Vēstis” numurs ir īpašs ar to, ka 
tieši ar šādu nosaukumu tas, visticamāk, 
iznāk pēdējo reizi. Priekuļu novads tika 
izveidots iepriekšējās, 2009. gada novadu
reformas laikā, un šobrīd esam jaunu 
pārmaiņu priekšā. Tāpēc šajā izdevumā 
Priekuļu novada pašvaldības nodaļu 
vadītāji ir atskatījušies uz savu nodaļu 
darbību pēdējā desmitgadē vai īsākā 
laika periodā, atkarībā no savas darbības
pieredzes ilguma.

Mēs esam ļoti dažādi – kādā rakstā 
jūtams sentiments, citā – konstruktīvs 
darbu uzskaitījums, vēl kādā – filozo-
fiskas pārdomas. Tieši dažādība mūs kā 
kolektīvu, mūs kā sabiedrību un katru kā 
personību veido unikālus un interesan-
tus. Man gribētos domāt, ka nav pamata 
ne skumt, ne atvadīties, jo viss būs un 
notiks arī turpmāk. Jā – citādāk, un kāpēc 
lai nedomātu, ka šis “citādāk” nozīmē – 
labāk? Tāpat kā Priekuļu novadam, arī
šim izdevumam un pašvaldības iestā-
dēm mainīsies nosaukums, bet būtība 
nemainīsies. Cilvēki paliek tie paši, un 
mūsu – pašvaldības (lai kā to arī sauktu 
turpmāk) – darbā arvien cilvēks ir un 
būs prioritāte numur viens!

Priekuļu novada pašvaldībā allaž 
novērtēti cilvēki, kuri šo vietu izvēlē-
jušies par mājām – izvēlējušies palikt 
vai atgriezties, dzīvot vai attīstīt savu 
profesionālo karjeru. Šeit vienmēr godā 
turētas ģimeniskas vērtības, un mēs prie-
cājamies par katru jauno novada iedzī-
votāju. Jau trešo reizi to apliecinām ar 
mazu, bet sirsnīgu žestu – personalizētas
sudraba karotītes pasniegšanu aizvadī-
tajā gadā jaundzimušajiem Priekuļu
novada bērniņiem. 
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Par senākiem darbiem un 
jaunākajiem notikumiem 
“Kalāčos”                    Lasiet 4.lpp.

Mēs esam daļa no risinājuma. 
– Daba kā vērtība Jāņmuižā

  Lasiet 8.lpp.

Idejas brīvā laika pavadīšanai 
Priekuļu novadā 

Lasiet 9.lpp.

Par cilvēkiem un darbiem

Priekuļu novada pašvaldības brīvprātīgo ugunsdzēsēju brigādes. 
No kreisās Liepas brigāde: Normunds Tombergs, Vladimirs Boržs, Ivans Sevčuks; 

Mārsnēnu brigāde: Alberts Virskulis, Priekuļu brigāde: Jānis Martinsons, 
Jānis Sedlenieks, Juris Bogens. Foto: Anete Rūķe

Liene Mairita Ozoliņa ar dēlu Rihardu un vectētiņu Jāni Imantu Liepiņu 
pēc karotītes saņemšanas. Foto: Māris Buholcs
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Aktīvās atpūtas, rotaļu un 
sporta infrastruktūras attīstība 

Priekuļu novadā
Pievilcīgas un attīstītas vides vei-

došana ir viens no instrumentiem, lai 
motivētu iedzīvotājus dzīvot un strādāt 
mūsu novadā. Mainoties prasībām un 
uzklausot iedzīvotāju vēlmes, esam 
secinājuši, ka nepieciešams uzlabot un
attīstīt aktīvās atpūtas zonas, radīt bēr-
niem, jauniešiem, ģimenēm un jebkuram 
aktīvās dzīves piekritējam vietu, kur  
sportot, atpūsties un saturīgi pavadīt  
brīvo laiku. Kopš 2015.gada pašvaldība 
uzsākusi mērķtiecīgu vides sakārtošanu, 
uzlabošanu un izveidošanu novadā, radot 
pievilcīgu dzīves telpu iedzīvotājiem. 
Darbs norit plānveidīgi, piesaistot gan 
ES fondu līdzekļus, gan pašvaldības 
līdzekļus un veicot iedzīvotāju aptaujas.

Redzot, ka Priekuļu Sporta birzītei 
ir potenciāls attīstīties, piesaistot valsts 
budžeta finansējumu, 2015.gadā tika 
iegādāti trenažieri un pakāpeniski paš-
valdībā virzīta diskusija par turpmāko 
attīstību, kā rezultātā tika izstrādāts pro-
jekts. 2016.gada nogalē ar Cēsu rajona 
partnerības atbalstu pašvaldība saņēma 
pirmo apstiprinājumu iesniegtajam ES 
projektam par nožogojuma izbūvi, at-
kritumu urnu un soliņu novietošanu. 
Projekta īstenošana tika uzsākta nāka-
majā gadā un pabeigta 2018.gadā. Pēc 
tam pašvaldībā plānveidīgi veicām nā-
kamos darbus: rotaļu iekārtu novieto-
šanu, basketbola laukuma un tiesnešu 
mājiņas izbūvi, apgaismojuma, celiņu, 
stāvlaukuma izbūvi, jauna žoga uzlik-
šanu pludmales volejbolam, vēl divu ES 
projektu īstenošanu, kuru ietvaros velo 
statīvi novietoti ne tikai Sporta birzītē, 
bet visā novada teritorijā un izveidots 
ūdens brīvkrāns.

Pateicoties novada iedzīvotāju aktī-
vajam balsojumam, Priekuļu novada 
pašvaldība saņēma 2000 EUR apbal-
vojumu “Par pašvaldības iniciatīvu un 
iesaisti konkursā”. Par saņemto naudas 
balvu novietots velosipēdu remonta 
statīvs, soli un atkritumu urna.

Kopš pagājušā gada bērnus un jau-
niešus priecē iecienītā asfaltētā velo 
trasīte Sporta birzītē, bet šogad velo 
trasīte tiek būvēta un drīz būs pieejama
Liepā.

Tā kā arī pārējā novada teritorijā 
nebija prasībām atbilstošu publiski pie-
ejamu rotaļu laukumu, tad pakāpeniski 

tie ar ES atbalstu izbūvēti Jāņmuižā un
Bērzkrogā un ar pašvaldības finansējumu 
– Liepā un Liepas PII “Saulīte”.

Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, pagā-
jušajā gadā izbūvēts trenažieru laukums 
pie Liepas pamatskolas un šogad tiks 
izbūvēts Mārsnēnos  pie tautas nama.

Šogad pašvaldība uzsākusi teritorijas 
iekopšanas darbus pie Kalāču muzeja.

Viens no apjomīgākajiem šī gada pro-
jektiem ir stadiona pārbūve pie Priekuļu 
vidusskolas. Tā rezultātā tiks izveidota 
mūsdienīga infrastruktūra, kuru gan 
bērni, gan jebkurš sporta cienītājs varēs 
izmantot kvalitatīvām sportiskajām ak-
tivitātēm.

Iedzīvotāju izglītošanās iespēju pa-
plašināšanai ar ES finansējuma atbalstu 
ir izveidotas radošās telpas Raiņa ielā 8, 
Priekuļos. Pēc ierobežojumu atcelšanas 
telpas atdzīvosies un piepildīsies ar 
radošām idejām.

Šie uzskaitītie darbi ir tikai neliela 
daļa no visa pašvaldībā paveiktā, bet 
tie ir ļoti nozīmīgi un nepieciešami 
iedzīvotājiem. Un nekas jau neapstājas, 
tiek plānoti arī turpmākie uzdevumi sa-
koptai un pievilcīgai vides radīšanai. 

Viss  paveiktais  ir  kopīgs  komandas
darbs. Vēlos pateikt PALDIES visiem,
kas palīdzējuši, atbalstījuši un iesaistī-
jušies ideju īstenošanā.

Attīstības nodaļas vadītāja 
Vineta Lapsele

Rotaļu laukums Priekuļos, 2018.gadā 
izveidots kā daļa no Sporta birzītes. 

Foto: Sabīne Mieze

Turpinājums no 1.lpp

Pagājušajā gadā zināmu apsvērumu 
dēļ karotīšu pasniegšanas pasākums 
nenotika, taču šogad mēs nolēmām to 
neatlikt, jo divos gados mūsu novadā 
ģimeņu skaits, kurās ienācis vismaz 
viens jauns novadnieks, ir sasniedzis 
78. 12.maijā laikapstākļi bija labvēlīgi, 
lai saulainā un priecīgā atmosfērā 44 
ģimenes svinīgi saņemtu pašvaldības 
sarūpēto sveicienu.

Katrs iedzīvotājs pašvaldībai ir ne 
tikai prieks, bet arī atbildība. Atbildība 
būt kā atbalstam dažādās dzīves situā-
cijās neatkarīgi no vecuma vai materiālā
stāvokļa. Par to, kādu atbalstu sniedz 
pašvaldība, varam lasīt Sociālā dienesta 
rakstā. Tāpat arī visā novada teritorijā 
jānodrošina droša vide iedzīvotājiem – 
dzīvošanai, darbam, atpūtai. Par to 
rūpējas gan Pašvaldības policija gan 
Saimnieciskā nodaļa. Mūsu novads īpašs 
arī ar to, ka šeit darbojas trīs brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības: Priekuļos, Liepā
un Mārsnēnos. Tās citu vidū izcēlušās 
ar operativitāti un atsaucību, kas 2019.
gada pavasarī tika novērtēta ar Goda 
rakstu Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
formējumam no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta ģenerāļa O.Āboliņa. 
Šogad brigādes 17.maijā, Starptautiskajā
ugunsdzēsēju un glābēju dienā, pārstei-
dza pašvaldība.

Kā pašvaldības komandas būtisku 
daļu esam uztvēruši pirms četriem gadiem
ievēlētos deputātus. Ar gandarījumu varu
teikt, ka arī strādājuši esam kā vienota
komanda, neieviešot ne pozīciju, ne 
opozīciju, bet par labu atzinuši un 
iedibinājuši diskusiju modeli. Tas nesis
rezultātus ne tikai pašvaldības iekšienē,
bet arī sadarbībā ar līgumpartneriem un
aktīvu iedzīvotāju kopienām.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju Priekuļu 
novada Priekuļu pagasta brigāde

Foto: Anete Rūķe
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Grāmatveža profesija radusies sen,
bet tikai 1494.gadā matemātiķis Luka
Pačoli izdomāja un ieviesa grāmatve-
dības divkāršā ieraksta jēgu un būtību. 
L.Pačoli piedāvātie risinājumi grāmat-
vedības ierakstiem un gada beigu kontu 
slēgumiem kļuva tik populāri, ka finanšu 
uzskaites organizēšanā tiek izmantoti 
joprojām. Mēs turpinām izmantot viņa 
veidoto žurnālu un virsgrāmatu uz-
skaites sistēmas pamatprincipus, kas 
parāda līdzsvaru starp debetu un kredītu
un dod precīzu finanšu rezultātu.

Grāmatvedis ir viena no tām profe-
sijām, kurā nemitīgi jāpilnveidojas, jā-
pārzina izmaiņas likumdošanas, finanšu 
un grāmatvedības jomā, kā arī izmaiņas 
valsts ekonomikā. Grāmatvedības darbu   
stingri kontrolē gan darba devējs, gan 
ārējās institūcijas.

Laiks iet uz priekšu, un šobrīd ār-
kārtīgi strauji pievēršamies dokumentu 
digitalizācijai un elektronisku doku-
mentu apritei. Tas padara efektīvāku 
un ātrāku darbu ar dokumentiem, kā 
arī ļauj darbiniekiem strādāt attālināti, 
kas šobrīd, COVID-19 pandēmijas ap-
stākļos, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu 
pašvaldības darba nepārtrauktību un 
efektivitāti. Tas ir ļāvis samazināt grā-
matvedības darbinieku skaitu par 25%, 
kaut darba intensitāte un prasības ir 
augušas.

Priekuļu novada pašvaldības gada 
budžeta ieņēmumi pēdējo desmit gadu 
laikā ir auguši par 42% jeb 4 975431 
EUR. Šajā laika posmā Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai ir bijis daudz  
izaicinājumu, kas devuši arī iespēju 
izaugsmei un attīstībai, piemēram, no-
vadu reforma 2009.gadā, naudas vienību 
pāreja no latiem uz eiro, būtiskas no-
dokļu reformas un darbs COVID-19 
pandēmijas laikā. Šobrīd esam jauna 
izaicinājuma priekšā – notiek adminis-
tratīvi teritoriālās reformas ieviešana, 
kas prasa lielu darba ieguldījumu. 
Tomēr mēs ceram, ka būs radīti visi 
priekšnoteikumi, lai Priekuļu novada 
iedzīvotāju intereses tiktu saklausītas un
īstenotas.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Ieva Butāne

Pārmaiņas 
piedzīvojuši, 
pārmaiņām 

gatavi

Atskatoties vēsturē, – kultūra un sports
Priekuļu kultūras nams dibināts 

2004. gadā ar tā laika Priekuļu novada 
domes priekšsēdētājas Māras Juzupas 
gādību. No mēbeļu veikala tas pārtapa 
par kultūrtelpu, kur par saturu rūpējās 
un savu ieguldījumu deva Inga Krafte
un Gunita Bārda. Tika atjaunots arī 
Mārsnēnu tautas nams, Liepas kultūras 
nams, kā arī remontētas novada biblio-
tēku telpas. Šobrīd novada kultūras jomas
virzība ir Ingas Cipes, Lāsmas Denes, 
Diānas Kārkliņas, Santas Kalniņas un 
Emeritas Gruzdes rokās. Pēdējos gados 
kultūras iestādēs būtiski papildināts 
tehniskais aprīkojums.

Priekuļu novads var lepoties paš-
darbības kolektīvu dažādību un skaitu. 
24 kolektīvi pulcē vairāk nekā 500  
dalībnieku, aptverot tādas jomas kā 
teātris, dejas, kora dziedāšana, instru-
mentspēle, mākslas radošās darbnīcas, 
rokdarbi u.c.

Daudzi kultūras notikumi gadu gaitā 
kļuvuši par tradīciju. Novadu svētki, kas
katru gadu notiek kādā no pagastiem, 
ikgadējie “Rožu svētki” Veselavas muižā, 
brīvdabas zaļumballes Mārsnēnu pagasta 
“Klabes” estrādē un Veselavas muižas 
parkā, E.Veidenbauma literārās prēmijas 
pasākums, Muzeja naktis un Dzejas 
dienas, valsts svētku norises, gadskārtu  
pasākumi, teātra izrādes, kino vakari,  
kolektīvu sadraudzības pasākumi – vidēji
gadā veido vairāk nekā 100  krāsainu  
pasākumu kopumu.

Novads ir bagāts arī ar Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas uzturēšanu,  
gādājot par tādiem deju kolektīviem kā 
“Tūgadiņš”, “Miķelēni”, “Dālderīši”, 
“Miķelis”, “Jumis”, “Zelta Virpulis”, 
“Virpulis”, Liepas amatierteātris “Krams”,
Veselavas amatierteātris “Kurlās vardes”, 
sieviešu koris “Laumas”.

Katrā pagastā ir pieejama bibliotēka, 
kas aprīkota ar mūsdienīgu aparatūru un 
bagātu grāmatu un periodikas klāstu. 
Īpaša vieta novadā ir E.Veidenbauma 
muzejam, kas dažādās ekspozīcijās un 
notikumos vēsta par izcilā dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma, kā arī viņa brāļa
Kārļa Veidenbauma veikumu.

Nevar nepieminēt Veselavas muižu –
novada kultūrvēsturisko pērli, kurā tur-
pinās ēkas atjaunošana un ekspozīcijas
pilnveidošana, kā arī parka labiekārto-
šana.

Kultūras dzīve nav apstājusies arī 
pandēmijas laikā. Tā tikai mainījusi 
formu un meklējusi alternatīvus risinā-
jumus, sniedzot iespēju baudīt pasākumus

citādāk. Rudenī aizsākās māksliniecisko 
pastaigu laiks, aicinot emocijas gūt dabā, 
svaigā gaisā. Novembra svētku laikā 
ļaudis priecēja multimediāla pastaiga 
“Cik savādi gaisma krīt”, Ziemsvētku  
laikā varēja doties noslēpumainā ceļo-
jumā “Brīnumu meklējot”, mīlestības 
dienā varēja ļauties piedzīvojumam  “Vai 
tev staro sirds”. Notika arī ikgadējais 
mazo vokālistu digitālais konkurss 
“Cālis”, kā arī 4.maijā atzīmējām Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas dienu, 
kam par godu organizējām Baltā gal-
dauta svētku pastaigu, kurā godā tika 
celts tautas tērps un valsts simbolika.

Lai šajā laikā kultūras dzīvi radītu 
piepildītāku, aizsākts izstāžu cikls 
“Māksla logos”, kā pirmos izvēloties 
Cēsu mākslas skolas audzēkņu foto 
darbus “Mūzika”. Šobrīd Priekuļu kul-
tūras nama logos apskatāma novadnieces 
Ingūnas Briedes keramikas darbu iz-
stāde “Atspulgi”. Cerams – šī tradīcija 
turpināsies arī nākotnē.

Burvīgā maija vakarā, rūgti smar-
žojot ievām un pogojot lakstīgalām, 
savā poētiskā notikumā aicināja E.Vei-
denbauma muzejs “Kalāči” ar muzeju
nakts pastaigu “Tumšajā zilumā spīguļo
zvaigznes”. Varēja baudīt muzeja krā-
juma foto darbus ēkas logos, klausīties  
Melisas Kaškures un Trīnes Žagares  
gaistošajā sajūtu mūzikā, Marietes ozola 
un jaunu ietērpu guvušās Pirtiņas stāstā, 
kā arī palaist “Cerību laivas” Kalāču
dīķī, kur tās ik pa laikam lasīja dzies-
minieks. Vērīgākie varēja pamanīt arī 
“Kalāču” saimes un paša Veidenbauma 
klātbūtni.

Sporta aktivitāšu baudītājiem no-
vadā pieejams galda teniss, volejbols, 
novuss, pludmales volejbols, futbols,
šautriņmešana, zolītes spēle, riteņbrauk-
šana, BMX, bokss un veterānu volejbols, 
un pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, arī 
disku golfs.

Nav aizmirstas arī ikgadējās sporta 
tradīcijas: “Vaives upes skrējiens”, 
“Spēkavīru sacensības”, “Skrējiens ap-
kārt Liepai”, “Veterānu volejbola kauss”. 
Pēdējo gadu nozīmīgākais projekts ir 
Sporta birzītes iekārtošana. Ierīkota velo 
trase, seši apgaismoti volejbola laukumi, 
brīvdabas tenisa galdi, apgaismots 
basketbola laukums, kas priecē lielus 
un mazus interesentus.

Daudz izdarīts, bet daudz vēl darāmā! 
Lai izdodas!

Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe
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stāvlaukuma izbūvi, jauna žoga uzlik-
šanu pludmales volejbolam, vēl divu ES 
projektu īstenošanu, kuru ietvaros velo 
statīvi novietoti ne tikai Sporta birzītē, 
bet visā novada teritorijā un izveidots 
ūdens brīvkrāns.

Pateicoties novada iedzīvotāju aktī-
vajam balsojumam, Priekuļu novada 
pašvaldība saņēma 2000 EUR apbal-
vojumu “Par pašvaldības iniciatīvu un 
iesaisti konkursā”. Par saņemto naudas 
balvu novietots velosipēdu remonta 
statīvs, soli un atkritumu urna.

Kopš pagājušā gada bērnus un jau-
niešus priecē iecienītā asfaltētā velo 
trasīte Sporta birzītē, bet šogad velo 
trasīte tiek būvēta un drīz būs pieejama
Liepā.

Tā kā arī pārējā novada teritorijā 
nebija prasībām atbilstošu publiski pie-
ejamu rotaļu laukumu, tad pakāpeniski 

tie ar ES atbalstu izbūvēti Jāņmuižā un
Bērzkrogā un ar pašvaldības finansējumu 
– Liepā un Liepas PII “Saulīte”.

Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, pagā-
jušajā gadā izbūvēts trenažieru laukums 
pie Liepas pamatskolas un šogad tiks 
izbūvēts Mārsnēnos  pie tautas nama.

Šogad pašvaldība uzsākusi teritorijas 
iekopšanas darbus pie Kalāču muzeja.

Viens no apjomīgākajiem šī gada pro-
jektiem ir stadiona pārbūve pie Priekuļu 
vidusskolas. Tā rezultātā tiks izveidota 
mūsdienīga infrastruktūra, kuru gan 
bērni, gan jebkurš sporta cienītājs varēs 
izmantot kvalitatīvām sportiskajām ak-
tivitātēm.

Iedzīvotāju izglītošanās iespēju pa-
plašināšanai ar ES finansējuma atbalstu 
ir izveidotas radošās telpas Raiņa ielā 8, 
Priekuļos. Pēc ierobežojumu atcelšanas 
telpas atdzīvosies un piepildīsies ar 
radošām idejām.

Šie uzskaitītie darbi ir tikai neliela 
daļa no visa pašvaldībā paveiktā, bet 
tie ir ļoti nozīmīgi un nepieciešami 
iedzīvotājiem. Un nekas jau neapstājas, 
tiek plānoti arī turpmākie uzdevumi sa-
koptai un pievilcīgai vides radīšanai. 

Viss  paveiktais  ir  kopīgs  komandas
darbs. Vēlos pateikt PALDIES visiem,
kas palīdzējuši, atbalstījuši un iesaistī-
jušies ideju īstenošanā.

Attīstības nodaļas vadītāja 
Vineta Lapsele

Rotaļu laukums Priekuļos, 2018.gadā 
izveidots kā daļa no Sporta birzītes. 

Foto: Sabīne Mieze

Turpinājums no 1.lpp

Pagājušajā gadā zināmu apsvērumu 
dēļ karotīšu pasniegšanas pasākums 
nenotika, taču šogad mēs nolēmām to 
neatlikt, jo divos gados mūsu novadā 
ģimeņu skaits, kurās ienācis vismaz 
viens jauns novadnieks, ir sasniedzis 
78. 12.maijā laikapstākļi bija labvēlīgi, 
lai saulainā un priecīgā atmosfērā 44 
ģimenes svinīgi saņemtu pašvaldības 
sarūpēto sveicienu.

Katrs iedzīvotājs pašvaldībai ir ne 
tikai prieks, bet arī atbildība. Atbildība 
būt kā atbalstam dažādās dzīves situā-
cijās neatkarīgi no vecuma vai materiālā
stāvokļa. Par to, kādu atbalstu sniedz 
pašvaldība, varam lasīt Sociālā dienesta 
rakstā. Tāpat arī visā novada teritorijā 
jānodrošina droša vide iedzīvotājiem – 
dzīvošanai, darbam, atpūtai. Par to 
rūpējas gan Pašvaldības policija gan 
Saimnieciskā nodaļa. Mūsu novads īpašs 
arī ar to, ka šeit darbojas trīs brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības: Priekuļos, Liepā
un Mārsnēnos. Tās citu vidū izcēlušās 
ar operativitāti un atsaucību, kas 2019.
gada pavasarī tika novērtēta ar Goda 
rakstu Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
formējumam no Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta ģenerāļa O.Āboliņa. 
Šogad brigādes 17.maijā, Starptautiskajā
ugunsdzēsēju un glābēju dienā, pārstei-
dza pašvaldība.

Kā pašvaldības komandas būtisku 
daļu esam uztvēruši pirms četriem gadiem
ievēlētos deputātus. Ar gandarījumu varu
teikt, ka arī strādājuši esam kā vienota
komanda, neieviešot ne pozīciju, ne 
opozīciju, bet par labu atzinuši un 
iedibinājuši diskusiju modeli. Tas nesis
rezultātus ne tikai pašvaldības iekšienē,
bet arī sadarbībā ar līgumpartneriem un
aktīvu iedzīvotāju kopienām.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju Priekuļu 
novada Priekuļu pagasta brigāde

Foto: Anete Rūķe
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Grāmatveža profesija radusies sen,
bet tikai 1494.gadā matemātiķis Luka
Pačoli izdomāja un ieviesa grāmatve-
dības divkāršā ieraksta jēgu un būtību. 
L.Pačoli piedāvātie risinājumi grāmat-
vedības ierakstiem un gada beigu kontu 
slēgumiem kļuva tik populāri, ka finanšu 
uzskaites organizēšanā tiek izmantoti 
joprojām. Mēs turpinām izmantot viņa 
veidoto žurnālu un virsgrāmatu uz-
skaites sistēmas pamatprincipus, kas 
parāda līdzsvaru starp debetu un kredītu
un dod precīzu finanšu rezultātu.

Grāmatvedis ir viena no tām profe-
sijām, kurā nemitīgi jāpilnveidojas, jā-
pārzina izmaiņas likumdošanas, finanšu 
un grāmatvedības jomā, kā arī izmaiņas 
valsts ekonomikā. Grāmatvedības darbu   
stingri kontrolē gan darba devējs, gan 
ārējās institūcijas.

Laiks iet uz priekšu, un šobrīd ār-
kārtīgi strauji pievēršamies dokumentu 
digitalizācijai un elektronisku doku-
mentu apritei. Tas padara efektīvāku 
un ātrāku darbu ar dokumentiem, kā 
arī ļauj darbiniekiem strādāt attālināti, 
kas šobrīd, COVID-19 pandēmijas ap-
stākļos, ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu 
pašvaldības darba nepārtrauktību un 
efektivitāti. Tas ir ļāvis samazināt grā-
matvedības darbinieku skaitu par 25%, 
kaut darba intensitāte un prasības ir 
augušas.

Priekuļu novada pašvaldības gada 
budžeta ieņēmumi pēdējo desmit gadu 
laikā ir auguši par 42% jeb 4 975431 
EUR. Šajā laika posmā Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai ir bijis daudz  
izaicinājumu, kas devuši arī iespēju 
izaugsmei un attīstībai, piemēram, no-
vadu reforma 2009.gadā, naudas vienību 
pāreja no latiem uz eiro, būtiskas no-
dokļu reformas un darbs COVID-19 
pandēmijas laikā. Šobrīd esam jauna 
izaicinājuma priekšā – notiek adminis-
tratīvi teritoriālās reformas ieviešana, 
kas prasa lielu darba ieguldījumu. 
Tomēr mēs ceram, ka būs radīti visi 
priekšnoteikumi, lai Priekuļu novada 
iedzīvotāju intereses tiktu saklausītas un
īstenotas.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja Ieva Butāne

Pārmaiņas 
piedzīvojuši, 
pārmaiņām 

gatavi

Atskatoties vēsturē, – kultūra un sports
Priekuļu kultūras nams dibināts 

2004. gadā ar tā laika Priekuļu novada 
domes priekšsēdētājas Māras Juzupas 
gādību. No mēbeļu veikala tas pārtapa 
par kultūrtelpu, kur par saturu rūpējās 
un savu ieguldījumu deva Inga Krafte
un Gunita Bārda. Tika atjaunots arī 
Mārsnēnu tautas nams, Liepas kultūras 
nams, kā arī remontētas novada biblio-
tēku telpas. Šobrīd novada kultūras jomas
virzība ir Ingas Cipes, Lāsmas Denes, 
Diānas Kārkliņas, Santas Kalniņas un 
Emeritas Gruzdes rokās. Pēdējos gados 
kultūras iestādēs būtiski papildināts 
tehniskais aprīkojums.

Priekuļu novads var lepoties paš-
darbības kolektīvu dažādību un skaitu. 
24 kolektīvi pulcē vairāk nekā 500  
dalībnieku, aptverot tādas jomas kā 
teātris, dejas, kora dziedāšana, instru-
mentspēle, mākslas radošās darbnīcas, 
rokdarbi u.c.

Daudzi kultūras notikumi gadu gaitā 
kļuvuši par tradīciju. Novadu svētki, kas
katru gadu notiek kādā no pagastiem, 
ikgadējie “Rožu svētki” Veselavas muižā, 
brīvdabas zaļumballes Mārsnēnu pagasta 
“Klabes” estrādē un Veselavas muižas 
parkā, E.Veidenbauma literārās prēmijas 
pasākums, Muzeja naktis un Dzejas 
dienas, valsts svētku norises, gadskārtu  
pasākumi, teātra izrādes, kino vakari,  
kolektīvu sadraudzības pasākumi – vidēji
gadā veido vairāk nekā 100  krāsainu  
pasākumu kopumu.

Novads ir bagāts arī ar Dziesmu 
un deju svētku tradīcijas uzturēšanu,  
gādājot par tādiem deju kolektīviem kā 
“Tūgadiņš”, “Miķelēni”, “Dālderīši”, 
“Miķelis”, “Jumis”, “Zelta Virpulis”, 
“Virpulis”, Liepas amatierteātris “Krams”,
Veselavas amatierteātris “Kurlās vardes”, 
sieviešu koris “Laumas”.

Katrā pagastā ir pieejama bibliotēka, 
kas aprīkota ar mūsdienīgu aparatūru un 
bagātu grāmatu un periodikas klāstu. 
Īpaša vieta novadā ir E.Veidenbauma 
muzejam, kas dažādās ekspozīcijās un 
notikumos vēsta par izcilā dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma, kā arī viņa brāļa
Kārļa Veidenbauma veikumu.

Nevar nepieminēt Veselavas muižu –
novada kultūrvēsturisko pērli, kurā tur-
pinās ēkas atjaunošana un ekspozīcijas
pilnveidošana, kā arī parka labiekārto-
šana.

Kultūras dzīve nav apstājusies arī 
pandēmijas laikā. Tā tikai mainījusi 
formu un meklējusi alternatīvus risinā-
jumus, sniedzot iespēju baudīt pasākumus

citādāk. Rudenī aizsākās māksliniecisko 
pastaigu laiks, aicinot emocijas gūt dabā, 
svaigā gaisā. Novembra svētku laikā 
ļaudis priecēja multimediāla pastaiga 
“Cik savādi gaisma krīt”, Ziemsvētku  
laikā varēja doties noslēpumainā ceļo-
jumā “Brīnumu meklējot”, mīlestības 
dienā varēja ļauties piedzīvojumam  “Vai 
tev staro sirds”. Notika arī ikgadējais 
mazo vokālistu digitālais konkurss 
“Cālis”, kā arī 4.maijā atzīmējām Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas dienu, 
kam par godu organizējām Baltā gal-
dauta svētku pastaigu, kurā godā tika 
celts tautas tērps un valsts simbolika.

Lai šajā laikā kultūras dzīvi radītu 
piepildītāku, aizsākts izstāžu cikls 
“Māksla logos”, kā pirmos izvēloties 
Cēsu mākslas skolas audzēkņu foto 
darbus “Mūzika”. Šobrīd Priekuļu kul-
tūras nama logos apskatāma novadnieces 
Ingūnas Briedes keramikas darbu iz-
stāde “Atspulgi”. Cerams – šī tradīcija 
turpināsies arī nākotnē.

Burvīgā maija vakarā, rūgti smar-
žojot ievām un pogojot lakstīgalām, 
savā poētiskā notikumā aicināja E.Vei-
denbauma muzejs “Kalāči” ar muzeju
nakts pastaigu “Tumšajā zilumā spīguļo
zvaigznes”. Varēja baudīt muzeja krā-
juma foto darbus ēkas logos, klausīties  
Melisas Kaškures un Trīnes Žagares  
gaistošajā sajūtu mūzikā, Marietes ozola 
un jaunu ietērpu guvušās Pirtiņas stāstā, 
kā arī palaist “Cerību laivas” Kalāču
dīķī, kur tās ik pa laikam lasīja dzies-
minieks. Vērīgākie varēja pamanīt arī 
“Kalāču” saimes un paša Veidenbauma 
klātbūtni.

Sporta aktivitāšu baudītājiem no-
vadā pieejams galda teniss, volejbols, 
novuss, pludmales volejbols, futbols,
šautriņmešana, zolītes spēle, riteņbrauk-
šana, BMX, bokss un veterānu volejbols, 
un pateicoties iedzīvotāju iniciatīvai, arī 
disku golfs.

Nav aizmirstas arī ikgadējās sporta 
tradīcijas: “Vaives upes skrējiens”, 
“Spēkavīru sacensības”, “Skrējiens ap-
kārt Liepai”, “Veterānu volejbola kauss”. 
Pēdējo gadu nozīmīgākais projekts ir 
Sporta birzītes iekārtošana. Ierīkota velo 
trase, seši apgaismoti volejbola laukumi, 
brīvdabas tenisa galdi, apgaismots 
basketbola laukums, kas priecē lielus 
un mazus interesentus.

Daudz izdarīts, bet daudz vēl darāmā! 
Lai izdodas!

Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe
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Pastaiga 
“Kalāčos”

“Par spīti grūtiem laikiem dzied 
jautri mūsu bars”, tā kādā dzejolī ir 
sacījis Eduards Veidenbaums. Ar tādu 
sajūtu un vēlmi radīt vairāk prieka šajā 
ne vieglajā laikā mēs – “Kalāču” muzeja 
saime – kopā ar Kultūras, izglītības, 
sporta un jaunatnes nodaļas vadītāju 
Ingu Cipi, Priekuļu novada skaņas un 
gaismas operatoru Ediju Kopļarovu 
Muzeju nakts ietvaros radījām sajūtu 
pastaigu “Tumšajā zilumā spīguļo
zvaigznes”.

Atbraucējus un atnācējus pagalmā 
aicināja un uzrunāja Kārļa Veidenbauma 
dzejas rindas, tālāk viesus veda sveču, 
lāpu un gaismu takas. Pēc ilgstoša klu-
suma muzeja teritorijā skanēja dziesmas, 
mūzika, stāsti. “Kalāču” viesi varēja 
ne vien skatīties maija debesīs, bet arī 
mājas logos iepazīties ar foto izstādi 
par šīs lauku sētas iemītniekiem un vie-
siem dažādos laikos, klausīties Mātes 
ozola stāstu, ielūkoties Eduarda klētiņā, 
kur dzejnieks ļāvās savām domām, sa-
sveicināties ar izgaismoto Veidenbauma 
pieminekli.

Mājas pagalmā gaismu un krāsu 
gleznas ar melodiskām dziesmām 
papildināja Melisa Kaškura un Trīne 
Žagare.

Tālāk gaismas taka veda uz pirtiņu, 
kura atceras visus, kas tur viesojušies,- 
skolēnus, strādniekus, dzejniekus, kom-
ponistus, dziedātājus, filozofus, muzej-
niekus. Daļu no viņu stāstiem glabā lielā 
pirts grāmata.

Pastaigas noslēgumā šīs maija ievu 
ziedu, varžu kora un lakstīgalu piedzie-
dātās nakts kulminācija bija “Kalāču” 
dīķis. Krāsaini izgaismotajā ūdens 
klajumā īpaši skaisti izskatījās cerību, 
sapņu un dzejas laiviņu baltās buras. 
Pavisam īpašu noskaņu uzbūra laivā 
sēdošais dzejnieka tēls, kas apmeklētājus 
priecēja ar liriskām dziesmām akordeona
pavadījumā.

Muzeju nakts nesteidzīgo pastaigu
baudīt bija ieradušies apmeklētāji gan 
tepat no tuvienes, gan arī tālākām vie-
tām. Paldies visiem pasākuma organi-
zatoriem un brīvprātīgajiem!

Brauciet ciemos, muzeja teritorija 
apskatāma jebkurā laikā. Uz tikšanos 
“Kalāčos”!

E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči”muzejpedagoģe Baiba Roze

Izstaigājot muzeja teritoriju un domās
apkopojot paveiktos darbus aizvadītajos 
vairāk nekā desmit gados kopš “Kalāču”
muzejs ir Priekuļu novada struktūrvienība, 
radās ļoti laba gandarījuma sajūta. Ir 
pārliecība, ka izvirzītie mērķi un plāni 
tiks realizēti, jo ir atbalsts, ir sapratne, 
ir uzticēšanās pieņemtajiem lēmumiem, 
izvirzītajām idejām, ir idejisks un 
finansiāls atbalsts. Un tas ir ļoti daudz, 
sevišķi strādājot tādā nomaļā vietā kā 
“Kalāči”, kur kolēģa padoms nav rokas 
stiepiena attālumā vai blakus istabā.

Šajos gados ir darīts viss, lai muzejs
pilntiesīgi iekļautos pārējo Latvijas 
muzeju saimē, atbilstu Muzeju likumā 
noteiktajām prasībām un izietu akre-
ditāciju – gan radīti muzeja krājuma 
priekšmetu saglabāšanai piemēroti ap-
stākļi, remontētas telpas, gan iegādāti 
atbilstoši skapji un mapes, gan rasts fi-
nansējums, lai telpās būtu nepieciešamās 
ierīces klimata regulēšanai un mērīšanai. 
Tika veidota attīstības stratēģija un 
analizēta pašreizējā darbība. No 2020. 
gada decembra muzejs ir akreditēts uz 
nākamajiem 5 gadiem.

Par muzeja izaugsmi runā arī skaitļi. 
Ir pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits. 
Ja 2009. gadā muzeju apciemoja 791 
interesents, tad, sākot no 2017.gada, šis 
skaitlis nav zemāks par 2000, izņemot 
pagājušo gadu, kad apmeklētāju skaitu 
ietekmēja ierobežojumi valstī.

Pateicoties pašvaldības atbalstam un
sapratnei, muzejā tika izveidota muzej-
pedagoga štata vieta, kas šobrīd ir ak-
tuāla ikvienā muzejā.

Muzejpedagoga darbība sevi ir attai-
snojusi, jo, pateicoties daudzveidīgam 
un interesantam programmu piedāvā-
jumam, ir uzlabojusies skolēnu grupu 
interese. Dažas skolas jau regulāri ru-
deņos brauc uz “Kalāčiem”, lai apgūtu 
zināšanas par E.Veidenbaumu. Muzeja 
darbinieki ir atvērti un gatavi sadarbībai, 
piemēram, Priekuļu vidusskolas skolēni 
ir rīkojuši savu stundu muzejā un Liepas 
skolas skolēni katru gadu Dzejas dienu 
pasākumā savus dzejoļus skandē pie 
“Kalāču” klētiņas. Muzeja darbinieki 
jūtas novērtēti, jo ir sakārtots arī atal-
gojuma jautājums, kas citos pašvaldību 
muzejos ir liela problēma, kā arī 
vienmēr ir atbalsts jaunu zināšanu un 
prasmju apguvē, lai muzeja darbs no-
tiktu profesionāli.

Šajos desmit gados daudz strādāts 
pie “Kalāču” teritorijas sakārtošanas –
labiekārtots dīķis, ierīkots stāvlaukums, 
izzāģēti bīstamie koki, iesākts darbs 
pie puķu un augļu dārza pārstādīšanas 
un uzlabošanas. Projekta ietvaros pie 
dīķa ir uzbūvēta labiekārtota lapene, 
kur atpūsties ģimenēm un apmeklētāju 
grupām.

Ir notikuši ēku un telpu remonti – 
visām ēkām nomainīti skaidu jumti, 
veikta 1. stāva bēniņu grīdas siltināšana 
un izbūve un 2. stāva bēniņu siltināšana, 
kā arī 2. stāva telpu siltināšana un re-
monts, atjaunota melnā pirts, kā arī 
veikti citi nepieciešamie remontdarbi.

Daudz ir paveikts, realizējot pro-
jektus, – šobrīd esam jaunas ekspozīcijas
tapšanas procesā, kurā finansējums tiek 
nodrošināts gan no pašvaldības budžeta,  
gan VKKF projektu konkursiem. Vien-
mēr tiek atbalstītas muzeja darbinieku 
ieceres par dažādu projektu realizāciju 
un izstrādi, kas veicina muzeja izaugsmi 
un E.Veidenbauma personības un ideju
popularizēšanu. Vairākas reizes gadā 
tiek organizēti pasākumi, kuros uzstājas 
sabiedrībā populāras personības – mūziķi 
un dzejnieki. Izstāžu zālē apskatāmas 
mākslas darbu  izstādes.

Prieks, ka ir ļoti laba sadarbība ar 
visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 
lai risinātu dažādus ikdienišķus, prak-
tiskus, organizatoriskus vai saimniecis-
kus jautājumus. Muzejs šobrīd turpina 
augt un attīstīties, ir iesākti dažādi pro-
jekti, kas ļauj cerēt uz muzeja lielāku 
atpazīstamību un popularitāti sabiedrībā 
un novadā. Ir plānoti lielāki un mazāki 
darbi gan ēku atjaunošanā, gan darbā 
ar muzeja krājuma materiāliem, gan 
pasākumi, piedāvājumi muzeja apmek-
lētājiem. Cerēsim, ka nākamie desmit 
gadi būs tikpat veiksmīgi kā aizvadītie.

E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” vadītāja Andra Ķīse

Aizvadītā desmitgade “Kalāčos”

Pavasaris Kalāčos. Foto: Andra Ķīse
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Priekuļu novada jauniešu paveiktais un piedzīvotais
Pirms gandrīz 4 gadiem uzsāku jau-

natnes lietu speciālistes darbu Priekuļu 
novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļā 
un Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītājas darbu. Šie gadi pagājuši ar
lieliskām atmiņām-turpinātas iepriekšē-
jās tradīcijas, veidotas jaunas, apgūtas 
zināšanas un izprastas iespējas jaunie-
šiem, izveidota sadarbība vietējā līmenī 
un apkārtējo novadu, pilsētu un valsts 
līmenī.

Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu 
lietu nodaļā strādājošie speciālisti šajā 
laikā ieviesuši, attīstījuši un pašlaik vada 
vairākus maza un liela mēroga projektus. 
Lielākie un redzamākie projekti šajos 
gados ir:

• 2017. gada nogalē un 2018. gadā 
Priekuļu novada jaunie jaunatnes 
lietu speciālisti “ieleca” projektā un 
veiksmīgi realizēja Eiropas Savie-
nības programmas “ERASMUS+: 
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 
“Strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikša-
nās” projektu “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-
LV02-KA347-001061, kura ietvaros
divu gadu laikā astoņos sadarbības 
novados – Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadā – 
izstrādātu vidēja termiņa plānošanas 
dokumentu “Jaunatnes politikas 
stratēģija 2019.- 2023.gadam”, kas 
balstīts pētījumā par esošo situāciju
darbā ar jaunatni katrā no pašval-
dībām, apzinot stiprās puses, iespējas 
un uzlabojamās jomas.

• 2018. gada 31. maijā Priekuļu novada 
pašvaldība slēdza līgumu Nr.6.13/1 
ar Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūru par sadarbību Eiropas 
Savienības fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu 
NEET situācijās prasmes un veicināt 
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos jauniešu garantijas iet-
varos un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” Eiropas 
Sociālā fonda projekta “PROTI un
DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īste-
nošanā Nr.6-13/65 un deleģēja to 
realizēt Priekuļu jaunatnes nodaļai. 
Kopš 2018. gada projekta ietvaros
ir sniegts pakalpojums 147 gan 
Priekuļu novada, gan apkārtējo no-

vada NEET situācijas jauniešiem, 
kuru pašvaldībās projekts netiek 
nodrošināts. Šobrīd projekts aktīvi 
turpinās, un projekta apgrozījums 
sasniedz 215 617 eiro. 2019. gadā 
Priekuļu novada pašvaldība saņēma 
pateicības rakstu par veiksmīgu sa-
darbību, aktīvu jauniešu iesaisti un 
labu rezultātu sasniegšanu projektā.
Papildus jauniešu centru ikdienas 

pasākumiem veidojam sadarbību ar  
vairākām nevalstiskajām organizācijām 
Latvijā un Eiropā. Spēcīgākā saikne 
ir izveidojusies ar biedrību  “Bērnu un 
jauniešu centrs “Dari Vari””, kura ir 
saņēmusi atbalstu no Priekuļu novada 
pašvaldības sadarbībai ar vietējiem jau-
niešu centriem. 4 gadu laikā biedrība 
kopā ar jaunatnes nodaļu ir realizējusi 
gan vietēja, gan starptautiska līmeņa 
projektus,  to ietvaros gan vietējie jau-
nieši, gan darbinieki devušies apmācībās 
un pieredzes apmaiņā uz Eiropas 
Savienības valstīm, kā arī mācījušies 
tepat novadā. Arī Covid-19 izplatības 
laikā biedrība ir bijusi papildu resurss 
jaunatnes darbam pašvaldībā, iesaistot 
jauniešus attālinātā procesā, sniedzot 
papildus atbalstu dažādām neformālās 
izglītības aktivitātēm.

• 2017. gada novembrī Eiropas Sa-
vienības programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 
“Strukturētais dialogs” projekts 
“Jaunietis un politiķis – sava novada
attīstībai”,  kura ietvaros Priekuļos 
notika jauniešu un lēmumu pieņē-
mēju diskusija “Kafija ar politiķiem” 
un pasākums “Projektu nakts”.

• 2018. gada jūnijā Eiropas Savienības
programmas “Erasmus+” pamatdar-
bības “Jauniešu apmaiņa” projekts 
“Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To 

live with music and theater”), kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Aglonas novadu un pieda-
lījās 10 dienu starptautiskā nometnē.

• 2018. gada oktobrī Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņa” 
projekts “Tu un pasaule ap tevi”, kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Līvāniem un piedalījās 10 
dienu starptautiskajā nometnē.

• 2019. gada oktobrī Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņas” 
projekts ““NO DIFFERENCE BET-
WEEN US”, kura ietvaros Priekuļu 
novada jaunieši devās uz Slovākiju 
un piedalījās 5 dienu starptautiskajā 
nometnē

• 2020. gada martā “Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņas” 
projekts “Kā es ietekmēju pasauli 
un kā pasaule ietekmē mani”, kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Līvāniem, lai piedalītos 
starptautiskajā 10 dienu nometnē. 
Jāpiebilst, ka nometne notika tikai 
5 dienas un to pārtrauca Covid 19 
izplatības ierobežojumu ieviešana 
Latvijā.
Kopš pagājušā 2020. gada vasaras 

attālināti notiek valsts programmas vie-
tējā līmeņa projekts “E@Jaunietis”, kurā
Priekuļu novada jaunieši apgūst digitālās 
prasmes video un foto montāžā.

Uz nākamo gadu tika pārcelti 2 jau 
apstiprināti projekti, kurus vēlamies 
īstenot klātienē: Erasmus+ jauniešu 
apmaiņas programmas projekts “Zaļā 
nākotne”, kurā jaunieši apgūs zināša-
nas par zaļo dzīvesveidu, un Eiropas 
Solidaritātes programma “Brīvprātīgais 
darbs”, kura ietvaros nākamgad Liepas 
kopienas labā strādās 2 jaunieši no Eiro-
pas Savienības valstīm. Papildus tam 
gaidām atbildi no  sadarbības projek-
tiem ar citām valstīm, kuru viedošanā 
biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari 
Vari”” piesaistīja Priekuļu Jaunatnes 
nodaļa darbiniekus, kuri snieguši lielu 
ieguldījumu to tapšanā un realizācijā. 
Paveikts ir daudz, un tā vēlamies tur-
pināt!

Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītāja Maija Ozoliņa

Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” 
viesojas Valmierā strādājošie 

brīvprātīgie no Čehijas, Vācijas 
un Turcijas
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Pastaiga 
“Kalāčos”

“Par spīti grūtiem laikiem dzied 
jautri mūsu bars”, tā kādā dzejolī ir 
sacījis Eduards Veidenbaums. Ar tādu 
sajūtu un vēlmi radīt vairāk prieka šajā 
ne vieglajā laikā mēs – “Kalāču” muzeja 
saime – kopā ar Kultūras, izglītības, 
sporta un jaunatnes nodaļas vadītāju 
Ingu Cipi, Priekuļu novada skaņas un 
gaismas operatoru Ediju Kopļarovu 
Muzeju nakts ietvaros radījām sajūtu 
pastaigu “Tumšajā zilumā spīguļo
zvaigznes”.

Atbraucējus un atnācējus pagalmā 
aicināja un uzrunāja Kārļa Veidenbauma 
dzejas rindas, tālāk viesus veda sveču, 
lāpu un gaismu takas. Pēc ilgstoša klu-
suma muzeja teritorijā skanēja dziesmas, 
mūzika, stāsti. “Kalāču” viesi varēja 
ne vien skatīties maija debesīs, bet arī 
mājas logos iepazīties ar foto izstādi 
par šīs lauku sētas iemītniekiem un vie-
siem dažādos laikos, klausīties Mātes 
ozola stāstu, ielūkoties Eduarda klētiņā, 
kur dzejnieks ļāvās savām domām, sa-
sveicināties ar izgaismoto Veidenbauma 
pieminekli.

Mājas pagalmā gaismu un krāsu 
gleznas ar melodiskām dziesmām 
papildināja Melisa Kaškura un Trīne 
Žagare.

Tālāk gaismas taka veda uz pirtiņu, 
kura atceras visus, kas tur viesojušies,- 
skolēnus, strādniekus, dzejniekus, kom-
ponistus, dziedātājus, filozofus, muzej-
niekus. Daļu no viņu stāstiem glabā lielā 
pirts grāmata.

Pastaigas noslēgumā šīs maija ievu 
ziedu, varžu kora un lakstīgalu piedzie-
dātās nakts kulminācija bija “Kalāču” 
dīķis. Krāsaini izgaismotajā ūdens 
klajumā īpaši skaisti izskatījās cerību, 
sapņu un dzejas laiviņu baltās buras. 
Pavisam īpašu noskaņu uzbūra laivā 
sēdošais dzejnieka tēls, kas apmeklētājus 
priecēja ar liriskām dziesmām akordeona
pavadījumā.

Muzeju nakts nesteidzīgo pastaigu
baudīt bija ieradušies apmeklētāji gan 
tepat no tuvienes, gan arī tālākām vie-
tām. Paldies visiem pasākuma organi-
zatoriem un brīvprātīgajiem!

Brauciet ciemos, muzeja teritorija 
apskatāma jebkurā laikā. Uz tikšanos 
“Kalāčos”!

E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči”muzejpedagoģe Baiba Roze

Izstaigājot muzeja teritoriju un domās
apkopojot paveiktos darbus aizvadītajos 
vairāk nekā desmit gados kopš “Kalāču”
muzejs ir Priekuļu novada struktūrvienība, 
radās ļoti laba gandarījuma sajūta. Ir 
pārliecība, ka izvirzītie mērķi un plāni 
tiks realizēti, jo ir atbalsts, ir sapratne, 
ir uzticēšanās pieņemtajiem lēmumiem, 
izvirzītajām idejām, ir idejisks un 
finansiāls atbalsts. Un tas ir ļoti daudz, 
sevišķi strādājot tādā nomaļā vietā kā 
“Kalāči”, kur kolēģa padoms nav rokas 
stiepiena attālumā vai blakus istabā.

Šajos gados ir darīts viss, lai muzejs
pilntiesīgi iekļautos pārējo Latvijas 
muzeju saimē, atbilstu Muzeju likumā 
noteiktajām prasībām un izietu akre-
ditāciju – gan radīti muzeja krājuma 
priekšmetu saglabāšanai piemēroti ap-
stākļi, remontētas telpas, gan iegādāti 
atbilstoši skapji un mapes, gan rasts fi-
nansējums, lai telpās būtu nepieciešamās 
ierīces klimata regulēšanai un mērīšanai. 
Tika veidota attīstības stratēģija un 
analizēta pašreizējā darbība. No 2020. 
gada decembra muzejs ir akreditēts uz 
nākamajiem 5 gadiem.

Par muzeja izaugsmi runā arī skaitļi. 
Ir pieaudzis muzeja apmeklētāju skaits. 
Ja 2009. gadā muzeju apciemoja 791 
interesents, tad, sākot no 2017.gada, šis 
skaitlis nav zemāks par 2000, izņemot 
pagājušo gadu, kad apmeklētāju skaitu 
ietekmēja ierobežojumi valstī.

Pateicoties pašvaldības atbalstam un
sapratnei, muzejā tika izveidota muzej-
pedagoga štata vieta, kas šobrīd ir ak-
tuāla ikvienā muzejā.

Muzejpedagoga darbība sevi ir attai-
snojusi, jo, pateicoties daudzveidīgam 
un interesantam programmu piedāvā-
jumam, ir uzlabojusies skolēnu grupu 
interese. Dažas skolas jau regulāri ru-
deņos brauc uz “Kalāčiem”, lai apgūtu 
zināšanas par E.Veidenbaumu. Muzeja 
darbinieki ir atvērti un gatavi sadarbībai, 
piemēram, Priekuļu vidusskolas skolēni 
ir rīkojuši savu stundu muzejā un Liepas 
skolas skolēni katru gadu Dzejas dienu 
pasākumā savus dzejoļus skandē pie 
“Kalāču” klētiņas. Muzeja darbinieki 
jūtas novērtēti, jo ir sakārtots arī atal-
gojuma jautājums, kas citos pašvaldību 
muzejos ir liela problēma, kā arī 
vienmēr ir atbalsts jaunu zināšanu un 
prasmju apguvē, lai muzeja darbs no-
tiktu profesionāli.

Šajos desmit gados daudz strādāts 
pie “Kalāču” teritorijas sakārtošanas –
labiekārtots dīķis, ierīkots stāvlaukums, 
izzāģēti bīstamie koki, iesākts darbs 
pie puķu un augļu dārza pārstādīšanas 
un uzlabošanas. Projekta ietvaros pie 
dīķa ir uzbūvēta labiekārtota lapene, 
kur atpūsties ģimenēm un apmeklētāju 
grupām.

Ir notikuši ēku un telpu remonti – 
visām ēkām nomainīti skaidu jumti, 
veikta 1. stāva bēniņu grīdas siltināšana 
un izbūve un 2. stāva bēniņu siltināšana, 
kā arī 2. stāva telpu siltināšana un re-
monts, atjaunota melnā pirts, kā arī 
veikti citi nepieciešamie remontdarbi.

Daudz ir paveikts, realizējot pro-
jektus, – šobrīd esam jaunas ekspozīcijas
tapšanas procesā, kurā finansējums tiek 
nodrošināts gan no pašvaldības budžeta,  
gan VKKF projektu konkursiem. Vien-
mēr tiek atbalstītas muzeja darbinieku 
ieceres par dažādu projektu realizāciju 
un izstrādi, kas veicina muzeja izaugsmi 
un E.Veidenbauma personības un ideju
popularizēšanu. Vairākas reizes gadā 
tiek organizēti pasākumi, kuros uzstājas 
sabiedrībā populāras personības – mūziķi 
un dzejnieki. Izstāžu zālē apskatāmas 
mākslas darbu  izstādes.

Prieks, ka ir ļoti laba sadarbība ar 
visiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem, 
lai risinātu dažādus ikdienišķus, prak-
tiskus, organizatoriskus vai saimniecis-
kus jautājumus. Muzejs šobrīd turpina 
augt un attīstīties, ir iesākti dažādi pro-
jekti, kas ļauj cerēt uz muzeja lielāku 
atpazīstamību un popularitāti sabiedrībā 
un novadā. Ir plānoti lielāki un mazāki 
darbi gan ēku atjaunošanā, gan darbā 
ar muzeja krājuma materiāliem, gan 
pasākumi, piedāvājumi muzeja apmek-
lētājiem. Cerēsim, ka nākamie desmit 
gadi būs tikpat veiksmīgi kā aizvadītie.

E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” vadītāja Andra Ķīse

Aizvadītā desmitgade “Kalāčos”

Pavasaris Kalāčos. Foto: Andra Ķīse
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Priekuļu novada jauniešu paveiktais un piedzīvotais
Pirms gandrīz 4 gadiem uzsāku jau-

natnes lietu speciālistes darbu Priekuļu 
novada Jaunatnes un bērnu lietu nodaļā 
un Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītājas darbu. Šie gadi pagājuši ar
lieliskām atmiņām-turpinātas iepriekšē-
jās tradīcijas, veidotas jaunas, apgūtas 
zināšanas un izprastas iespējas jaunie-
šiem, izveidota sadarbība vietējā līmenī 
un apkārtējo novadu, pilsētu un valsts 
līmenī.

Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu 
lietu nodaļā strādājošie speciālisti šajā 
laikā ieviesuši, attīstījuši un pašlaik vada 
vairākus maza un liela mēroga projektus. 
Lielākie un redzamākie projekti šajos 
gados ir:

• 2017. gada nogalē un 2018. gadā 
Priekuļu novada jaunie jaunatnes 
lietu speciālisti “ieleca” projektā un 
veiksmīgi realizēja Eiropas Savie-
nības programmas “ERASMUS+: 
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 
“Strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikša-
nās” projektu “Jaunatnes politikas 
stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-
LV02-KA347-001061, kura ietvaros
divu gadu laikā astoņos sadarbības 
novados – Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, 
Raunas un Vecpiebalgas novadā – 
izstrādātu vidēja termiņa plānošanas 
dokumentu “Jaunatnes politikas 
stratēģija 2019.- 2023.gadam”, kas 
balstīts pētījumā par esošo situāciju
darbā ar jaunatni katrā no pašval-
dībām, apzinot stiprās puses, iespējas 
un uzlabojamās jomas.

• 2018. gada 31. maijā Priekuļu novada 
pašvaldība slēdza līgumu Nr.6.13/1 
ar Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūru par sadarbību Eiropas 
Savienības fondu darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt NVA nereģistrēto jauniešu 
NEET situācijās prasmes un veicināt 
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos jauniešu garantijas iet-
varos un nevalstisko organizāciju vai
jauniešu centru darbībā” Eiropas 
Sociālā fonda projekta “PROTI un
DARI!” Nr.8.3.3.0/15/I/001 īste-
nošanā Nr.6-13/65 un deleģēja to 
realizēt Priekuļu jaunatnes nodaļai. 
Kopš 2018. gada projekta ietvaros
ir sniegts pakalpojums 147 gan 
Priekuļu novada, gan apkārtējo no-

vada NEET situācijas jauniešiem, 
kuru pašvaldībās projekts netiek 
nodrošināts. Šobrīd projekts aktīvi 
turpinās, un projekta apgrozījums 
sasniedz 215 617 eiro. 2019. gadā 
Priekuļu novada pašvaldība saņēma 
pateicības rakstu par veiksmīgu sa-
darbību, aktīvu jauniešu iesaisti un 
labu rezultātu sasniegšanu projektā.
Papildus jauniešu centru ikdienas 

pasākumiem veidojam sadarbību ar  
vairākām nevalstiskajām organizācijām 
Latvijā un Eiropā. Spēcīgākā saikne 
ir izveidojusies ar biedrību  “Bērnu un 
jauniešu centrs “Dari Vari””, kura ir 
saņēmusi atbalstu no Priekuļu novada 
pašvaldības sadarbībai ar vietējiem jau-
niešu centriem. 4 gadu laikā biedrība 
kopā ar jaunatnes nodaļu ir realizējusi 
gan vietēja, gan starptautiska līmeņa 
projektus,  to ietvaros gan vietējie jau-
nieši, gan darbinieki devušies apmācībās 
un pieredzes apmaiņā uz Eiropas 
Savienības valstīm, kā arī mācījušies 
tepat novadā. Arī Covid-19 izplatības 
laikā biedrība ir bijusi papildu resurss 
jaunatnes darbam pašvaldībā, iesaistot 
jauniešus attālinātā procesā, sniedzot 
papildus atbalstu dažādām neformālās 
izglītības aktivitātēm.

• 2017. gada novembrī Eiropas Sa-
vienības programmas “Erasmus+: 
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības 
“Strukturētais dialogs” projekts 
“Jaunietis un politiķis – sava novada
attīstībai”,  kura ietvaros Priekuļos 
notika jauniešu un lēmumu pieņē-
mēju diskusija “Kafija ar politiķiem” 
un pasākums “Projektu nakts”.

• 2018. gada jūnijā Eiropas Savienības
programmas “Erasmus+” pamatdar-
bības “Jauniešu apmaiņa” projekts 
“Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To 

live with music and theater”), kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Aglonas novadu un pieda-
lījās 10 dienu starptautiskā nometnē.

• 2018. gada oktobrī Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņa” 
projekts “Tu un pasaule ap tevi”, kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Līvāniem un piedalījās 10 
dienu starptautiskajā nometnē.

• 2019. gada oktobrī Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņas” 
projekts ““NO DIFFERENCE BET-
WEEN US”, kura ietvaros Priekuļu 
novada jaunieši devās uz Slovākiju 
un piedalījās 5 dienu starptautiskajā 
nometnē

• 2020. gada martā “Eiropas Savie-
nības programmas “Erasmus+” 
pamatdarbības “Jauniešu apmaiņas” 
projekts “Kā es ietekmēju pasauli 
un kā pasaule ietekmē mani”, kura 
ietvaros Priekuļu novada jaunieši 
devās uz Līvāniem, lai piedalītos 
starptautiskajā 10 dienu nometnē. 
Jāpiebilst, ka nometne notika tikai 
5 dienas un to pārtrauca Covid 19 
izplatības ierobežojumu ieviešana 
Latvijā.
Kopš pagājušā 2020. gada vasaras 

attālināti notiek valsts programmas vie-
tējā līmeņa projekts “E@Jaunietis”, kurā
Priekuļu novada jaunieši apgūst digitālās 
prasmes video un foto montāžā.

Uz nākamo gadu tika pārcelti 2 jau 
apstiprināti projekti, kurus vēlamies 
īstenot klātienē: Erasmus+ jauniešu 
apmaiņas programmas projekts “Zaļā 
nākotne”, kurā jaunieši apgūs zināša-
nas par zaļo dzīvesveidu, un Eiropas 
Solidaritātes programma “Brīvprātīgais 
darbs”, kura ietvaros nākamgad Liepas 
kopienas labā strādās 2 jaunieši no Eiro-
pas Savienības valstīm. Papildus tam 
gaidām atbildi no  sadarbības projek-
tiem ar citām valstīm, kuru viedošanā 
biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari 
Vari”” piesaistīja Priekuļu Jaunatnes 
nodaļa darbiniekus, kuri snieguši lielu 
ieguldījumu to tapšanā un realizācijā. 
Paveikts ir daudz, un tā vēlamies tur-
pināt!

Liepas jauniešu centra “Apelsīns” 
vadītāja Maija Ozoliņa

Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” 
viesojas Valmierā strādājošie 

brīvprātīgie no Čehijas, Vācijas 
un Turcijas



Priekuļu novada pašvaldības Admi-
nistratīvā nodaļa nodrošina pašvaldības 
iekšējo un ārējo komunikāciju, perso-
nāla vadību kā arī dokumentu un infor-
mācijas tehnoloģiju pārvaldību, valsts un
pašvaldības sniegto pakalpojumu pie-
ejamību iedzīvotājiem un rūpējas par 
domes sēžu un pastāvīgo komiteju darba 
organizatorisko un tehnisko atbalstu. 

2017. gada decembrī tika izveidots 
Priekuļu valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (tekstā –
VPVKAC), kur iedzīvotāji vienuviet var 
pieteikties gan valsts sniegtajiem pakal-
pojumiem, gan saņemt pašvaldības pa-
kalpojumus.

2019.gada augustā tika izveidots 
VPVKAC Liepas atbalsta punkts.

VPVKAC lielu atbalstu sniedzis 
iedzīvotājiem arī Covid-19 pandēmijas 
laikā – gan attālināti sniedzot atbalstu 
un apmācības iedzīvotājiem e-pakalpo-
jumu apguvē, gan, atbilstoši epidemio-
loģiskās drošības pasākumiem sniedzot 
klātienes pakalpojumus, tai skaitā, valsts 
pārvaldes pakalpojumus, laikā, kad valsts 
pārvadeklātienes klientu apkalpošanu 
nenodrošina.

VPVKAC darbības laikā no 2018.  
līdz 2020. gadam Priekuļos un Liepā  
kopā sniegti 5644 valsts pakalpojumi.

Administratīvā nodaļa koordinē
Priekuļu novada pašvaldības un iedzī-
votāju komunikāciju un dokumentu pār-
valdību.

Administratīvās nodaļas IT kolēģi 
rūpējas par pašvaldības un tās iestāžu 
informācijas tehnoloģiju pārvaldību, 
par pašvaldības darbības digitālajā vidē 
nepārtrauktību un attīstību. Viens no iz-
aicinošākajiem un svarīgākajiem darbiem
vienotā datortīkla uzturēšanai IT ko-
mandai 2020. gada rudenī bija antenu 
un citu tīkla iekārtu pārvietošana no 
Priekuļu katlu mājas skursteņa uz citiem 
pašvaldības objektiem.

Sabiedrisko attiecību speciālists gādā,
lai iedzīvotāji regulāri uzzinātu par paš-
valdības darbību un aktualitātēm novadā 
pašvaldības tīmekļa vietnē un sociālajos 
tīklos. Šobrīd norit darbs pie tīmekļa 
vietnes priekuli.lv modernizēšanas. 

Aicinām jūs sekot mums gan tīmekļa 
vietnē, gan sociālajos tīklos Facebook 
– @PriekulunovadsLV un Instagram –
@priekulu_novads un @visit.priekuli.

Administratīvās nodaļas vadītāja
 Laura Prikule
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Administratīvā nodaļa:
 iekšējā un ārējā komunikācija

Tīkla iekārtu pārvietošana no 
Priekuļu katlu mājas skursteņa uz 

citiem pašvaldības objektiem.
Foto: Pašvaldības arhīvs
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Jau otro gadu darbīgo un aktīvo 
liepēniešu kopiena gatavojas un plāno 
pasākumu Liepas iepazīšanai un po-
pularizēšanai “Liepas ceļotāju diena”. 
Šogad ceļotāju diena notiks ar saukli 
– “Ne zariņu nenolauzu jeb kā iet dabā
saudzīgi”.

Šogad pasākuma mērķis ir ne vien 
parādīt Liepas bagāto un daudzveidīgo 
kultūras un tūrisma piedāvājumu, bet 
vienlaikus izglītoties pašiem un izglītot 
Liepas viesus par ilgtspējīgu, saudzīgu  
un gudru dabas, kultūras un vēstures  
mantojuma izmantošanu, lai tas būtu 
pieejams arī paaudzēm pēc mums.

Arī šogad pasākumu plāno un rada
aktīvie liepēnieši, kultūrvietas, novad-
pētnieki, mākslinieki, skolotāji, vietējie
tūrisma uzņēmēji, kā arī vides aizsar-
dzības jomas eksperti un speciālisti.

Daudzveidīgā pasākuma programma
iekļaus gan diskusiju ar pārgājiena 
elementiem “Cilvēki un Līču-Laņģu 
klintis”, izcilā novadpētnieka A. Viļņa 
apzinātos Liepas vēstures, notikumu, 
cilvēku stāstus, gan dažādus izzinošus 
pārgājienus – “Uzzini vairāk, iepazīsti 
dziļāk” un pārgājiens Līču – Laņģu 
klintīs kopā ar dabas gidu. Daudz jauna 

un vērtīga gan lieliem, gan maziem būs 
iespējams uzzināt Dabas izglītības centra 
“Ziemeļvidzeme” vadītajās aktivitātēs, 
Liepas pamatskolas (kas ir arī Eko 
skola) vadītajās radošajās darbnīcās un 
tiekoties ar neparastiem Lielās Ellītes 
iemītniekiem. Visas dienas garumā savus
īpašos dienas piedāvājumus ļaus baudīt 
Liepas kultūrvietas: Maizes māja, E. 
Veidenbauma memoriālais muzejs, Skan-
gaļu  muiža,  Liepas  muiža.  Skangaļu  
muižas apmeklētāji tiks aicināti ne vien 
iepazīt muižas dārzu, bet arī piedalīties 
zaļās un radošās darbnīcās, vizināties 
zirgu pajūgos, apmeklēt Ilzes Krastiņas 
un Baibas Feoktistovas gleznu izstādi 
un baudīt ceļotāju dienas kafejnīcas at-
spirdzinājumus. Liepas muiža ceļotājus 
aicinās iejusties muižnieku lomās un 
baudīt muižas dārza, parka ainavu, ļau-
joties spēles priekam, iemēģinot roku 
senāku laiku spēlēs. E.Veidenbauma 
muzejs aicinās apmeklētājus uz dabu 
paskatīties “Kalāču” saimes un E.
Veidenbauma acīm, padomājot, kādas 
bija cilvēka un dabas attiecības 19.gs. 
beigās. Herbārijs, dabas gleznas, senie 
stādījumi, cilvēku un augu nemateriālās 
attiecības. Maizes māja savus viesus 

aicinās kopā ar Dr. Artūru Tereško doties 
pļavā, lai baudītu, redzētu un izzinātu. 
Dabas gudrības smēlušies, visi kopā tiks
aicināti cept un baudīt gardus pīrāgus.

To, kas notiek jau otro reizi, pilnīgi  
droši var saukt par tradīciju. Liepas  
ceļotāju dienas tradīcija ir smalks, maigs 
noskaņu koncerts “Saulviju” māju dārzā 
ceļotāju dienas vakarā. Koncerts, kurā 
ļauties un būt kopā.

Tiksimies 17. jūlijā! Sīkāka infor-
mācija par pasākumu: facebook.com 
lapā “Iepazīsti Liepu”.

Ja vēlies pieteikties pasākumam kā 
brīvprātīgais, pieteikt norises vietu vai 
kā citādi atbalstīt pasākumu – raksti 
liepaskopa@gmail.com

Foto no kopienas bilžu arhīva
Liepas kopienas dalībniece 

Baiba Roze

Liepas ceļotāju diena 2021

Aicinām piedalīties Mājas kafej-
nīcu dienās, kas norisināsies šā gada 
25. un 26. septembrī.

Kas var piedalīties? Piedalīties 
var gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz 
ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie 
iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas 
ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā 
ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un 
pacienāt viesus.

Mājas kafejnīcu dienas ir reģionāla 
tūrisma galamērķa popularizēšanas pa-
sākums, un to organizē Latvijas  Inves-
tīciju un attīstības aģentūra (LIAA)  
sadarbībā  ar LLTA “Lauku ceļotājs”.

Kā radās Mājas kafejnīcu dienu 
ideja? Ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur 
šādas dienas notiek jau vairākus gadus 
un dažādos reģionos.

2019. gadā šādas mājas kafejnīcu die-
nas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, 
2020. gadā šai iniciatīvai pievienojās  
jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas 
iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību, 
un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt 

savu novadu vai kultūrtelpu kā intere-
santu tūrisma galamērķi, tāpēc šogad 
šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts 
organizēt visā Latvijā.

Kas ir Mājas kafejnīcu dienas? Uz 
vienu vai divām dienām saimniecību 
pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav
saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēr-
šas par kafejnīcām. Interesentiem tiek 
piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt 
lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt 
interesantu kultūras programmu. Katra 
lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar drau-
giem sagatavo savu īpašo piedāvājumu 
– cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu 
u.c.) – un kopā ar kafiju/tēju  piedāvā 
apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu
tiek saņemta samaksa, lai varētu segt 
produktu iegādes izdevumus, taču tas 
nav komercializēts peļņas avots un ir 
vērsts uz kopienas sadarbību. Katra 
saimniecība prezentē savas mājas – 
kafejnīcas nosaukumu, un arī piedāvā-
tais produkts tiek pasniegts ar tam raks-

turīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai 
piesaistītu plašāku sabiedrības loku un 
ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas 
kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, 
mūzikas instrumentu spēlēšanu u.c.

Norises laiks? Mājas kafejnīcu 
dienas Priekuļu novadā norisināsies šā 
gada 25. un 26. septembrī.

Piedalīties? Pieteikties Mājas kafej-
nīcu dienām var līdz šā gada 30. jūnijam, 
zvanot vai atsūtot ziņojumu, ka vēlaties
piedalīties Mājas kafejnīcu dienās. 
Pieteikšanās rakstot uz epasta adresi: 
santa.vaisla@priekuli.lv vai arī zvanot: 
29362837.
Piedalāmies Mājas kafejnīcu dienā!

Mājas kafejnīcu dienas Priekuļu novadā



Priekuļu novada pašvaldības Admi-
nistratīvā nodaļa nodrošina pašvaldības 
iekšējo un ārējo komunikāciju, perso-
nāla vadību kā arī dokumentu un infor-
mācijas tehnoloģiju pārvaldību, valsts un
pašvaldības sniegto pakalpojumu pie-
ejamību iedzīvotājiem un rūpējas par 
domes sēžu un pastāvīgo komiteju darba 
organizatorisko un tehnisko atbalstu. 

2017. gada decembrī tika izveidots 
Priekuļu valsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs (tekstā –
VPVKAC), kur iedzīvotāji vienuviet var 
pieteikties gan valsts sniegtajiem pakal-
pojumiem, gan saņemt pašvaldības pa-
kalpojumus.

2019.gada augustā tika izveidots 
VPVKAC Liepas atbalsta punkts.

VPVKAC lielu atbalstu sniedzis 
iedzīvotājiem arī Covid-19 pandēmijas 
laikā – gan attālināti sniedzot atbalstu 
un apmācības iedzīvotājiem e-pakalpo-
jumu apguvē, gan, atbilstoši epidemio-
loģiskās drošības pasākumiem sniedzot 
klātienes pakalpojumus, tai skaitā, valsts 
pārvaldes pakalpojumus, laikā, kad valsts 
pārvadeklātienes klientu apkalpošanu 
nenodrošina.

VPVKAC darbības laikā no 2018.  
līdz 2020. gadam Priekuļos un Liepā  
kopā sniegti 5644 valsts pakalpojumi.

Administratīvā nodaļa koordinē
Priekuļu novada pašvaldības un iedzī-
votāju komunikāciju un dokumentu pār-
valdību.

Administratīvās nodaļas IT kolēģi 
rūpējas par pašvaldības un tās iestāžu 
informācijas tehnoloģiju pārvaldību, 
par pašvaldības darbības digitālajā vidē 
nepārtrauktību un attīstību. Viens no iz-
aicinošākajiem un svarīgākajiem darbiem
vienotā datortīkla uzturēšanai IT ko-
mandai 2020. gada rudenī bija antenu 
un citu tīkla iekārtu pārvietošana no 
Priekuļu katlu mājas skursteņa uz citiem 
pašvaldības objektiem.

Sabiedrisko attiecību speciālists gādā,
lai iedzīvotāji regulāri uzzinātu par paš-
valdības darbību un aktualitātēm novadā 
pašvaldības tīmekļa vietnē un sociālajos 
tīklos. Šobrīd norit darbs pie tīmekļa 
vietnes priekuli.lv modernizēšanas. 

Aicinām jūs sekot mums gan tīmekļa 
vietnē, gan sociālajos tīklos Facebook 
– @PriekulunovadsLV un Instagram –
@priekulu_novads un @visit.priekuli.

Administratīvās nodaļas vadītāja
 Laura Prikule
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Administratīvā nodaļa:
 iekšējā un ārējā komunikācija

Tīkla iekārtu pārvietošana no 
Priekuļu katlu mājas skursteņa uz 

citiem pašvaldības objektiem.
Foto: Pašvaldības arhīvs
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Jau otro gadu darbīgo un aktīvo 
liepēniešu kopiena gatavojas un plāno 
pasākumu Liepas iepazīšanai un po-
pularizēšanai “Liepas ceļotāju diena”. 
Šogad ceļotāju diena notiks ar saukli 
– “Ne zariņu nenolauzu jeb kā iet dabā
saudzīgi”.

Šogad pasākuma mērķis ir ne vien 
parādīt Liepas bagāto un daudzveidīgo 
kultūras un tūrisma piedāvājumu, bet 
vienlaikus izglītoties pašiem un izglītot 
Liepas viesus par ilgtspējīgu, saudzīgu  
un gudru dabas, kultūras un vēstures  
mantojuma izmantošanu, lai tas būtu 
pieejams arī paaudzēm pēc mums.

Arī šogad pasākumu plāno un rada
aktīvie liepēnieši, kultūrvietas, novad-
pētnieki, mākslinieki, skolotāji, vietējie
tūrisma uzņēmēji, kā arī vides aizsar-
dzības jomas eksperti un speciālisti.

Daudzveidīgā pasākuma programma
iekļaus gan diskusiju ar pārgājiena 
elementiem “Cilvēki un Līču-Laņģu 
klintis”, izcilā novadpētnieka A. Viļņa 
apzinātos Liepas vēstures, notikumu, 
cilvēku stāstus, gan dažādus izzinošus 
pārgājienus – “Uzzini vairāk, iepazīsti 
dziļāk” un pārgājiens Līču – Laņģu 
klintīs kopā ar dabas gidu. Daudz jauna 

un vērtīga gan lieliem, gan maziem būs 
iespējams uzzināt Dabas izglītības centra 
“Ziemeļvidzeme” vadītajās aktivitātēs, 
Liepas pamatskolas (kas ir arī Eko 
skola) vadītajās radošajās darbnīcās un 
tiekoties ar neparastiem Lielās Ellītes 
iemītniekiem. Visas dienas garumā savus
īpašos dienas piedāvājumus ļaus baudīt 
Liepas kultūrvietas: Maizes māja, E. 
Veidenbauma memoriālais muzejs, Skan-
gaļu  muiža,  Liepas  muiža.  Skangaļu  
muižas apmeklētāji tiks aicināti ne vien 
iepazīt muižas dārzu, bet arī piedalīties 
zaļās un radošās darbnīcās, vizināties 
zirgu pajūgos, apmeklēt Ilzes Krastiņas 
un Baibas Feoktistovas gleznu izstādi 
un baudīt ceļotāju dienas kafejnīcas at-
spirdzinājumus. Liepas muiža ceļotājus 
aicinās iejusties muižnieku lomās un 
baudīt muižas dārza, parka ainavu, ļau-
joties spēles priekam, iemēģinot roku 
senāku laiku spēlēs. E.Veidenbauma 
muzejs aicinās apmeklētājus uz dabu 
paskatīties “Kalāču” saimes un E.
Veidenbauma acīm, padomājot, kādas 
bija cilvēka un dabas attiecības 19.gs. 
beigās. Herbārijs, dabas gleznas, senie 
stādījumi, cilvēku un augu nemateriālās 
attiecības. Maizes māja savus viesus 

aicinās kopā ar Dr. Artūru Tereško doties 
pļavā, lai baudītu, redzētu un izzinātu. 
Dabas gudrības smēlušies, visi kopā tiks
aicināti cept un baudīt gardus pīrāgus.

To, kas notiek jau otro reizi, pilnīgi  
droši var saukt par tradīciju. Liepas  
ceļotāju dienas tradīcija ir smalks, maigs 
noskaņu koncerts “Saulviju” māju dārzā 
ceļotāju dienas vakarā. Koncerts, kurā 
ļauties un būt kopā.

Tiksimies 17. jūlijā! Sīkāka infor-
mācija par pasākumu: facebook.com 
lapā “Iepazīsti Liepu”.

Ja vēlies pieteikties pasākumam kā 
brīvprātīgais, pieteikt norises vietu vai 
kā citādi atbalstīt pasākumu – raksti 
liepaskopa@gmail.com

Foto no kopienas bilžu arhīva
Liepas kopienas dalībniece 

Baiba Roze

Liepas ceļotāju diena 2021

Aicinām piedalīties Mājas kafej-
nīcu dienās, kas norisināsies šā gada 
25. un 26. septembrī.

Kas var piedalīties? Piedalīties 
var gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz 
ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie 
iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas 
ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā 
ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un 
pacienāt viesus.

Mājas kafejnīcu dienas ir reģionāla 
tūrisma galamērķa popularizēšanas pa-
sākums, un to organizē Latvijas  Inves-
tīciju un attīstības aģentūra (LIAA)  
sadarbībā  ar LLTA “Lauku ceļotājs”.

Kā radās Mājas kafejnīcu dienu 
ideja? Ideja ir aizgūta no Igaunijas, kur 
šādas dienas notiek jau vairākus gadus 
un dažādos reģionos.

2019. gadā šādas mājas kafejnīcu die-
nas pirmo reizi tika rīkotas arī Latvijā, 
2020. gadā šai iniciatīvai pievienojās  
jauni reģioni. Mājas kafejnīcu dienas 
iepriekšējos gadus guva lielu atsaucību, 
un dalība tajās ir laba iespēja popularizēt 

savu novadu vai kultūrtelpu kā intere-
santu tūrisma galamērķi, tāpēc šogad 
šādas Mājas kafejnīcu dienas nolemts 
organizēt visā Latvijā.

Kas ir Mājas kafejnīcu dienas? Uz 
vienu vai divām dienām saimniecību 
pagalmi un citas vietas, kas ikdienā nav
saistītas ar uzņēmējdarbību un ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanu, pārvēr-
šas par kafejnīcām. Interesentiem tiek 
piedāvāts nogaršot vietējo ēdienu, gūt 
lielisku garšas pieredzi, kā arī baudīt 
interesantu kultūras programmu. Katra 
lauku sēta ģimenes lokā vai/un ar drau-
giem sagatavo savu īpašo piedāvājumu 
– cienastu (plātsmaizi, kūku, sacepumu 
u.c.) – un kopā ar kafiju/tēju  piedāvā 
apmeklētājiem. Par sagatavoto produktu
tiek saņemta samaksa, lai varētu segt 
produktu iegādes izdevumus, taču tas 
nav komercializēts peļņas avots un ir 
vērsts uz kopienas sadarbību. Katra 
saimniecība prezentē savas mājas – 
kafejnīcas nosaukumu, un arī piedāvā-
tais produkts tiek pasniegts ar tam raks-

turīgajām kultūras īpašībām un stāstu. Lai 
piesaistītu plašāku sabiedrības loku un 
ģimenes ar bērniem, tiek rīkotas dažādas 
kultūras aktivitātes: rokdarbi, spēles, 
mūzikas instrumentu spēlēšanu u.c.

Norises laiks? Mājas kafejnīcu 
dienas Priekuļu novadā norisināsies šā 
gada 25. un 26. septembrī.

Piedalīties? Pieteikties Mājas kafej-
nīcu dienām var līdz šā gada 30. jūnijam, 
zvanot vai atsūtot ziņojumu, ka vēlaties
piedalīties Mājas kafejnīcu dienās. 
Pieteikšanās rakstot uz epasta adresi: 
santa.vaisla@priekuli.lv vai arī zvanot: 
29362837.
Piedalāmies Mājas kafejnīcu dienā!

Mājas kafejnīcu dienas Priekuļu novadā



Mēs esam daļa no risinājuma. 
– Daba kā vērtība Jāņmuižā

Viena no būtiskākajām Jāņmuižas 
pirmsskolas saimes vērtībām pavisam 
noteikti ir daba. Mēs dzīvojam dabā, 
ejam dabā, kā arī mācāmies, sportojam, 
dziedam un rotaļājamies dabā. Tā ir vieta, 
kur mēs atpūšamies, svinam svētkus, 
atbrīvojamies no dusmām un kreņķiem, 
iegūstam mieru, spēku, iedvesmu un 
jaunas idejas. Mūsu bērni mežā kļūst 
priecīgāki, mierīgāki, veiklāki, veselīgāki,
izturīgāki un radošāki. Dabā vērotās 
krāsas, kustības un rakstus bērni attēlo 
dabas vides estētikas darbos, savāktos 
materiālus izmanto savās rotaļās, mācī-
bās un pētījumos.

Mūsu bērni zina, ka daba ir resurss, 
kas svarīgs ne tikai mūsu dzīves, bet 
visas planētas kontekstā. Viņi mācās  
apjaust un apzināties savu lomu un at-
bildību šī resursa saudzēšanā, kopšanā 
un saglabāšanā. Jau 10 gadus aktīvi 
piedalāmies Vides izglītības Ekoskolu
programmā, ar kuras palīdzību gadu no 
gada, tēmu pa tēmai apgūstam tās jomas, 

kurās varam sniegt savu ieguldījumu 
dabas saglabāšanā. Nu jau ierastas ir 
apkārtnes sakopšanas talkas, atkritumu 
šķirošana, pārtikas atkritumu samazi-
nāšana, ūdens un elektrības taupīšana, 
auduma iepirkumu maisiņu izmanto-
šana. Mēs ne tikai darbojamies paši, bet 
cenšamies iesaistīt, izglītot šajās akti-
vitātes arī bērnu ģimenes un apkārtējo 
sabiedrību. Mēs redzam, cik daudz šajos 
gados ir izdevies paveikt! Mēs ticam, 
ka nav mazu un nesvarīgu darbu! Mēs 
apzināmies, ka atbildība sākas no mums 
pašiem! Mēs esam gatavi turpināt!

Lai priekpilnā, darbīgā un izzinošā 
gaisotnē nosvinētu gada garumā paveikto,
21. maijā atzīmējot Bioloģiskās daudz-
veidības dienu, kas ir arī mūsu šī mācību 
gada viena no vides izglītības tēma, 
Jāņmuižas pirmsskolas bērni ābeļdārza 
zaļajā darbnīcā rosījās vides izglītības 
un dabas vides estētikas darbos un ak-
tivitātēs. Bērni pētīja bioloģisko daudz-
veidību iestādes teritorijā, cenšoties 

atpazīt apkārt esošos kokus un krūmus, 
kuru mums netrūkst, dažādus augus 
zaļajā zālienā, meklēja kukaiņus. Bērni 
sadarbojās, veidojot augu gleznas un 
kopīgu dabas materiālu rotu, meklēja 
līdzsvaru, bet pavasara krāsas un rak-
stus iemūžināja foto galerijā. Ar lielu 
mīļumu un cerībām katrs bērns iesēja  
savu brīnumu pupu. Lai līdz ar tām aug  
mūsu visu mīlestība, atbildība un rūpes 
par apkārtējo vidi un dabu!

Dabas vides estētikas skolotāja 
Ingrīda Zazīte
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Tapusi pavārgrāmata “Kulinārais mantojums”
Ēdiens, tā gatavošana, ar to saistītās 

tradīcijas, atmiņas un ēšanas kultūra ir 
kļuvusi ne tikai par ikdienas un svētku 
neatņemamu sastāvdaļu, bet arī par 
vienu no mūsdienu lielākajām baudām,  
garšas pasākumu, kas ļauj satuvināt
visdažādākos cilvēkus. Mainās dzīves 
vērtības, rodas jauni paradumi, tāpēc ir 
svarīgi apzināt un saglabāt senču man-
tojumu.

Pavārgrāmata tika veidota kā pro-
jekta “Saieta vietas izveide ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas 
līdzdalības attieksmes veicināšanā” re-
zultāts.

Projektā “Saieta vietas izveide ģime-
nēm draudzīgas vides veidošanai un 
pozitīvas līdzdalības attieksmes veici-
nāšanā” Eduarda Veidenbauma muzejā 
“Kalāči” tika uzcelta labiekārtota lape-
ne. Tika radīta vide kopīgiem ģimeņu 
pasākumiem, organizēti pasākumi lat-
visko tradīciju iedzīvināšanai, vāktas 
un apkopotas receptes Priekuļu novada 
pavārgrāmatas izdošanai.

Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu un Vese-
lavas pagastos dzīvo ļoti dažādi, intere-
santi, dzīves gudri cilvēki, kuru saknes 
nāk no dažādiem Latvijas novadiem un 

arī citām valstīm. Tāpēc ļoti grūti bija 
atrast visraksturīgāko ēdienu, kas būtu 
īpašs tikai šajā apvidū.

Pavārgrāmatā centāmies iekļaut senā-
kās un interesantākās ēdienu receptes 
no 19. līdz 20. gs., lai tās saglabātu 
mantojumā nākamajām paaudzēm un 
iepazīstinātu lasītājus ar senām ēdiena 
receptēm un tā laika virtuvi.

Iespējams – pavārgrāmata kļūs par 
ierosmi pagastu iedzīvotājiem, kuri 
glabā senču atstātās gudrības pūrā, ar 
tām padalīties, un mums taps jauns tur-
pinājums šai pavārgrāmatai.

Priekuļu novada pašvaldība izsaka 
sirsnīgu pateicību ikvienam, kas iesais-
tījās pavārgrāmatas tapšanā. Paldies
visiem tiem, kuri piedalījās paši, mu-
dināja aptaujāt mammas, vecmāmiņas, 
tantes un citus, lai dalītos ar ēdienu 
receptēm un gatavošanas padomiem.
Paldies visiem, kuri padalījās arī ar 
stāstiem vai atmiņām par jūsu ēst 
gatavošanas tradīcijām, ēdiena recepti 
vai rituāliem, gatavojot maltīti ikdienā 
vai svētku reizēs.

Grāmatā atrodamas receptes šādām 
ēdienu grupām: putras, uzkodas, pan-
kūkas un vafeles, maize un miltu iz-

strādājumi, zupas, kailgraudu miežu 
ēdieni, kartupeļu ēdieni, gaļas ēdieni, 
zivs ēdieni, saldie ēdieni, dzērieni.

Lai labi garšo!

Eduarda Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” vadītāja 

Andra Ķīse

Foto: Santa Vaišļa
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Dzimtsarakstu nodaļa 
Priekuļu novadā

Mazliet nostalģiskas sajūtas pārņem, 
atskatoties uz darbu Priekuļu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, jo drīz Priekuļu 
novada vārds vairs neizskanēs Dzimt-
sarakstu nodaļas nosaukumā. Priekuļu 
novada Dzimtsarakstu nodaļa tika iz-
veidota 2010. gada 1. janvārī, apvie-
nojot četru pagastu – Priekuļu, Liepas, 
Mārsnēnu un Veselavas – dzimtsarakstu 
nodaļas. Līdz ar to arī pieauga darba 
apjoms, kas tika veikts šajos aizvadī-
tajos 11 gados.

Kā zinām pēc mūsu valsts statistikas, 
ik gadu samazinās iedzīvotāju skaits, 
tas nozīmē, ka lielāko daļu darba, lai 
arī cik skumji tas nebūtu, veido mirušo 
iedzīvotāju reģistri. Laulību un dzimušo
bērniņu statistika atspoguļo valsts eko-
nomisko situāciju. Ja ir ekonomiskās 
krīzes gadi, tie iespaido gan dzimušo, 
gan reģistrēto laulību skaitu – tie sama-
zinās. Visražīgākais gads nodaļā ir bijis 
2017.gads, kad kopumā tika izveidoti 
212 dažādi reģistri.

Laulību skaits mūsu nodaļā palieli-
nājās, kad ar likumu tika atļauts laulības 
reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļu 
telpām. Tad jaunie pāri izvēlējās mūsu 
skaisto Veselavas muižu, kuru šajos 
gados pašvaldība ir atjaunojusi, izvei-
dojot gan greznas telpas, gan sakoptu 
muižas dārzu. Tāpat mūsu novadā ir 
skaisti viesu nami – “Spāriņu kalns”, 

“Ķunči”  – un dabas objekti – Lielā ellīte,
Ērgļu klintis. Tās ir pieprasītas laulību 
reģistrāciju vietas.

Mainoties ekonomiskajai situācijai, 
jaunās ģimenes savu mājvietu rod ārpus 
lielajām pilsētām, līdz ar to novadā pa-
mazām palielinās jaundzimušo skaits. 
Prieks, ka jaunās ģimenes savai dzīvei 
izvēlas Priekuļu novadu, kurā ir laba 
infrastruktūra ģimenes dzīvei.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces 
savus pakalpojumus sniedz cilvēkiem 
situācijās, kad ir jāatjauno dzimtsarakstu
dokumenti, kad cilvēki vēlas mainīt 
vārdu vai uzvārdu, vai tautību. Meklējam 
arhīvu materiālos un izsniedzam izziņas 
tiem, kuri kārto savu dzimtas arhīvu un 
vēl dažādos citos jautājumos, kas skar 
tēmas, kad jāpierāda radniecība.

Uzskatu, ka Dzimtsarakstu nodaļas 
darbs aizvadītajos Priekuļu novada ga-
dos ir bijis ražīgs. Dzimtsarakstu pa-
kalpojumi ierastajā situācijā Priekuļos 
un Liepā tiks nodrošināti vēl līdz šā gada
beigām. Kā būs Cēsu novadā vēl ne-
varam pateikt, jo nav zināms, kur paliks
dzimtsarakstu nodaļas vietnieki, kuri 
sniegs šos pakalpojumus iedzīvotājiem. 
Tas būs atkarīgs no jaunievēlēto depu-
tātu lēmuma. 

Novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Īrisa Uldriķe

Laulību reģistrācija Ērgļu klintīs. Foto no autores personiskā arhīva

Priekuļu novads piedāvā daudz un 
dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Esam apkopojuši 15 idejas brīvā laika 
pavadīšanai Priekuļu novadā, šoreiz 
iepazīstināsim ar sešām no tā:
1. Meties piedzīvojumā!

Izvēlies kādu no Priekuļu novada 
tūrisma mājaslapā www.visit.priekli
sadaļā “Ekskursijas” piedāvātajām spē-
lēm (Priekuļu aicinājums ar Travitious, 
orientēšanās spēle “Citāda Veselava”, 
autofotoorientēšanās individuālajiem 
braucējiem) un meties piedzīvojumā, 
atklājot jaunas vietas.

2. Izvēlies maršrutu!
Izvēlies kādu no Priekuļu novada 
tūrisma mājaslapā www.visit.priekli
sadaļā “Informācija” piedāvātajiem 
maršrutiem (kājāmgājēju, velosipēdu, 
automašīnu, laivošanas) un dodies 
izzināt.

3. Viens, divi, trīs – ej meklēt! 
Izstaigā meža izziņas taku Saules 
parkā. Esi vērīgs – atrodi meža 
iemītniekus! (Saskaiti, cik pa ceļam 
vari ieraudzīt!) Salasi gar meža taku 
pieejamos dabas materiālus (lapas, 
zariņus, izziņas materiālus), atrodi 
radošo darbnīcu un ievieto tos!

4. Meklējot Priekuļu princi. 
Apciemo Priekuļu Saules parka Rodo-
dendru dārzu, kurā ir iestādīti vairāk 
kā 180 krāšņi rododendri ar intere-
santiem nosaukumiem, kā Priekuļu 
princis un citi. Aplūko un izvēlies sev
tīkamāko rododendru ar interesantāko
vārdu!

5. Nosaki laiku! 
Apciemo Priekuļu Saules pulksteni, 
kas ir Latvijā dižākais dalības jeb 
analemmatiskais Saules pulkstenis, 
un piedalies laika noteikšanā! Lai 
iegūtu pareizu laiku – seko norādēm, 
kas ir atainotas uz Saules pulksteņa, 
uzmanīgi izlasi un pareizi izpildi iz-
mantošanas pamācību!

6. Ķeram sauli! 
Apciemo trīs Saules pulksteņus un 
baskāju Veselības takas (Priekuļu, 
Liepas, Mārsnēnu pagastā) – katra ar 
savu unikālo dizainu un simboliku. 
Atrodi un izzini Saules pulksteņu 
un baskāju Veselības taku unikālo 
dizainu (ar kādām rakstu zīmēm saules 
pulksteņi un veselības takas ir rotātas 
un dekorētas)!

Tūrisma darba organizatore Santa Vaišļa

6 idejas brīvā 
laika pavadīšanai 
Priekuļu novadā



Mēs esam daļa no risinājuma. 
– Daba kā vērtība Jāņmuižā

Viena no būtiskākajām Jāņmuižas 
pirmsskolas saimes vērtībām pavisam 
noteikti ir daba. Mēs dzīvojam dabā, 
ejam dabā, kā arī mācāmies, sportojam, 
dziedam un rotaļājamies dabā. Tā ir vieta, 
kur mēs atpūšamies, svinam svētkus, 
atbrīvojamies no dusmām un kreņķiem, 
iegūstam mieru, spēku, iedvesmu un 
jaunas idejas. Mūsu bērni mežā kļūst 
priecīgāki, mierīgāki, veiklāki, veselīgāki,
izturīgāki un radošāki. Dabā vērotās 
krāsas, kustības un rakstus bērni attēlo 
dabas vides estētikas darbos, savāktos 
materiālus izmanto savās rotaļās, mācī-
bās un pētījumos.

Mūsu bērni zina, ka daba ir resurss, 
kas svarīgs ne tikai mūsu dzīves, bet 
visas planētas kontekstā. Viņi mācās  
apjaust un apzināties savu lomu un at-
bildību šī resursa saudzēšanā, kopšanā 
un saglabāšanā. Jau 10 gadus aktīvi 
piedalāmies Vides izglītības Ekoskolu
programmā, ar kuras palīdzību gadu no 
gada, tēmu pa tēmai apgūstam tās jomas, 

kurās varam sniegt savu ieguldījumu 
dabas saglabāšanā. Nu jau ierastas ir 
apkārtnes sakopšanas talkas, atkritumu 
šķirošana, pārtikas atkritumu samazi-
nāšana, ūdens un elektrības taupīšana, 
auduma iepirkumu maisiņu izmanto-
šana. Mēs ne tikai darbojamies paši, bet 
cenšamies iesaistīt, izglītot šajās akti-
vitātes arī bērnu ģimenes un apkārtējo 
sabiedrību. Mēs redzam, cik daudz šajos 
gados ir izdevies paveikt! Mēs ticam, 
ka nav mazu un nesvarīgu darbu! Mēs 
apzināmies, ka atbildība sākas no mums 
pašiem! Mēs esam gatavi turpināt!

Lai priekpilnā, darbīgā un izzinošā 
gaisotnē nosvinētu gada garumā paveikto,
21. maijā atzīmējot Bioloģiskās daudz-
veidības dienu, kas ir arī mūsu šī mācību 
gada viena no vides izglītības tēma, 
Jāņmuižas pirmsskolas bērni ābeļdārza 
zaļajā darbnīcā rosījās vides izglītības 
un dabas vides estētikas darbos un ak-
tivitātēs. Bērni pētīja bioloģisko daudz-
veidību iestādes teritorijā, cenšoties 

atpazīt apkārt esošos kokus un krūmus, 
kuru mums netrūkst, dažādus augus 
zaļajā zālienā, meklēja kukaiņus. Bērni 
sadarbojās, veidojot augu gleznas un 
kopīgu dabas materiālu rotu, meklēja 
līdzsvaru, bet pavasara krāsas un rak-
stus iemūžināja foto galerijā. Ar lielu 
mīļumu un cerībām katrs bērns iesēja  
savu brīnumu pupu. Lai līdz ar tām aug  
mūsu visu mīlestība, atbildība un rūpes 
par apkārtējo vidi un dabu!

Dabas vides estētikas skolotāja 
Ingrīda Zazīte
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Tapusi pavārgrāmata “Kulinārais mantojums”
Ēdiens, tā gatavošana, ar to saistītās 

tradīcijas, atmiņas un ēšanas kultūra ir 
kļuvusi ne tikai par ikdienas un svētku 
neatņemamu sastāvdaļu, bet arī par 
vienu no mūsdienu lielākajām baudām,  
garšas pasākumu, kas ļauj satuvināt
visdažādākos cilvēkus. Mainās dzīves 
vērtības, rodas jauni paradumi, tāpēc ir 
svarīgi apzināt un saglabāt senču man-
tojumu.

Pavārgrāmata tika veidota kā pro-
jekta “Saieta vietas izveide ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas 
līdzdalības attieksmes veicināšanā” re-
zultāts.

Projektā “Saieta vietas izveide ģime-
nēm draudzīgas vides veidošanai un 
pozitīvas līdzdalības attieksmes veici-
nāšanā” Eduarda Veidenbauma muzejā 
“Kalāči” tika uzcelta labiekārtota lape-
ne. Tika radīta vide kopīgiem ģimeņu 
pasākumiem, organizēti pasākumi lat-
visko tradīciju iedzīvināšanai, vāktas 
un apkopotas receptes Priekuļu novada 
pavārgrāmatas izdošanai.

Mārsnēnu, Liepas, Priekuļu un Vese-
lavas pagastos dzīvo ļoti dažādi, intere-
santi, dzīves gudri cilvēki, kuru saknes 
nāk no dažādiem Latvijas novadiem un 

arī citām valstīm. Tāpēc ļoti grūti bija 
atrast visraksturīgāko ēdienu, kas būtu 
īpašs tikai šajā apvidū.

Pavārgrāmatā centāmies iekļaut senā-
kās un interesantākās ēdienu receptes 
no 19. līdz 20. gs., lai tās saglabātu 
mantojumā nākamajām paaudzēm un 
iepazīstinātu lasītājus ar senām ēdiena 
receptēm un tā laika virtuvi.

Iespējams – pavārgrāmata kļūs par 
ierosmi pagastu iedzīvotājiem, kuri 
glabā senču atstātās gudrības pūrā, ar 
tām padalīties, un mums taps jauns tur-
pinājums šai pavārgrāmatai.

Priekuļu novada pašvaldība izsaka 
sirsnīgu pateicību ikvienam, kas iesais-
tījās pavārgrāmatas tapšanā. Paldies
visiem tiem, kuri piedalījās paši, mu-
dināja aptaujāt mammas, vecmāmiņas, 
tantes un citus, lai dalītos ar ēdienu 
receptēm un gatavošanas padomiem.
Paldies visiem, kuri padalījās arī ar 
stāstiem vai atmiņām par jūsu ēst 
gatavošanas tradīcijām, ēdiena recepti 
vai rituāliem, gatavojot maltīti ikdienā 
vai svētku reizēs.

Grāmatā atrodamas receptes šādām 
ēdienu grupām: putras, uzkodas, pan-
kūkas un vafeles, maize un miltu iz-

strādājumi, zupas, kailgraudu miežu 
ēdieni, kartupeļu ēdieni, gaļas ēdieni, 
zivs ēdieni, saldie ēdieni, dzērieni.

Lai labi garšo!

Eduarda Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” vadītāja 

Andra Ķīse

Foto: Santa Vaišļa
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Dzimtsarakstu nodaļa 
Priekuļu novadā

Mazliet nostalģiskas sajūtas pārņem, 
atskatoties uz darbu Priekuļu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā, jo drīz Priekuļu 
novada vārds vairs neizskanēs Dzimt-
sarakstu nodaļas nosaukumā. Priekuļu 
novada Dzimtsarakstu nodaļa tika iz-
veidota 2010. gada 1. janvārī, apvie-
nojot četru pagastu – Priekuļu, Liepas, 
Mārsnēnu un Veselavas – dzimtsarakstu 
nodaļas. Līdz ar to arī pieauga darba 
apjoms, kas tika veikts šajos aizvadī-
tajos 11 gados.

Kā zinām pēc mūsu valsts statistikas, 
ik gadu samazinās iedzīvotāju skaits, 
tas nozīmē, ka lielāko daļu darba, lai 
arī cik skumji tas nebūtu, veido mirušo 
iedzīvotāju reģistri. Laulību un dzimušo
bērniņu statistika atspoguļo valsts eko-
nomisko situāciju. Ja ir ekonomiskās 
krīzes gadi, tie iespaido gan dzimušo, 
gan reģistrēto laulību skaitu – tie sama-
zinās. Visražīgākais gads nodaļā ir bijis 
2017.gads, kad kopumā tika izveidoti 
212 dažādi reģistri.

Laulību skaits mūsu nodaļā palieli-
nājās, kad ar likumu tika atļauts laulības 
reģistrēt ārpus dzimtsarakstu nodaļu 
telpām. Tad jaunie pāri izvēlējās mūsu 
skaisto Veselavas muižu, kuru šajos 
gados pašvaldība ir atjaunojusi, izvei-
dojot gan greznas telpas, gan sakoptu 
muižas dārzu. Tāpat mūsu novadā ir 
skaisti viesu nami – “Spāriņu kalns”, 

“Ķunči”  – un dabas objekti – Lielā ellīte,
Ērgļu klintis. Tās ir pieprasītas laulību 
reģistrāciju vietas.

Mainoties ekonomiskajai situācijai, 
jaunās ģimenes savu mājvietu rod ārpus 
lielajām pilsētām, līdz ar to novadā pa-
mazām palielinās jaundzimušo skaits. 
Prieks, ka jaunās ģimenes savai dzīvei 
izvēlas Priekuļu novadu, kurā ir laba 
infrastruktūra ģimenes dzīvei.

Dzimtsarakstu nodaļas darbinieces 
savus pakalpojumus sniedz cilvēkiem 
situācijās, kad ir jāatjauno dzimtsarakstu
dokumenti, kad cilvēki vēlas mainīt 
vārdu vai uzvārdu, vai tautību. Meklējam 
arhīvu materiālos un izsniedzam izziņas 
tiem, kuri kārto savu dzimtas arhīvu un 
vēl dažādos citos jautājumos, kas skar 
tēmas, kad jāpierāda radniecība.

Uzskatu, ka Dzimtsarakstu nodaļas 
darbs aizvadītajos Priekuļu novada ga-
dos ir bijis ražīgs. Dzimtsarakstu pa-
kalpojumi ierastajā situācijā Priekuļos 
un Liepā tiks nodrošināti vēl līdz šā gada
beigām. Kā būs Cēsu novadā vēl ne-
varam pateikt, jo nav zināms, kur paliks
dzimtsarakstu nodaļas vietnieki, kuri 
sniegs šos pakalpojumus iedzīvotājiem. 
Tas būs atkarīgs no jaunievēlēto depu-
tātu lēmuma. 

Novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Īrisa Uldriķe

Laulību reģistrācija Ērgļu klintīs. Foto no autores personiskā arhīva

Priekuļu novads piedāvā daudz un 
dažādas brīvā laika pavadīšanas iespējas. 
Esam apkopojuši 15 idejas brīvā laika 
pavadīšanai Priekuļu novadā, šoreiz 
iepazīstināsim ar sešām no tā:
1. Meties piedzīvojumā!

Izvēlies kādu no Priekuļu novada 
tūrisma mājaslapā www.visit.priekli
sadaļā “Ekskursijas” piedāvātajām spē-
lēm (Priekuļu aicinājums ar Travitious, 
orientēšanās spēle “Citāda Veselava”, 
autofotoorientēšanās individuālajiem 
braucējiem) un meties piedzīvojumā, 
atklājot jaunas vietas.

2. Izvēlies maršrutu!
Izvēlies kādu no Priekuļu novada 
tūrisma mājaslapā www.visit.priekli
sadaļā “Informācija” piedāvātajiem 
maršrutiem (kājāmgājēju, velosipēdu, 
automašīnu, laivošanas) un dodies 
izzināt.

3. Viens, divi, trīs – ej meklēt! 
Izstaigā meža izziņas taku Saules 
parkā. Esi vērīgs – atrodi meža 
iemītniekus! (Saskaiti, cik pa ceļam 
vari ieraudzīt!) Salasi gar meža taku 
pieejamos dabas materiālus (lapas, 
zariņus, izziņas materiālus), atrodi 
radošo darbnīcu un ievieto tos!

4. Meklējot Priekuļu princi. 
Apciemo Priekuļu Saules parka Rodo-
dendru dārzu, kurā ir iestādīti vairāk 
kā 180 krāšņi rododendri ar intere-
santiem nosaukumiem, kā Priekuļu 
princis un citi. Aplūko un izvēlies sev
tīkamāko rododendru ar interesantāko
vārdu!

5. Nosaki laiku! 
Apciemo Priekuļu Saules pulksteni, 
kas ir Latvijā dižākais dalības jeb 
analemmatiskais Saules pulkstenis, 
un piedalies laika noteikšanā! Lai 
iegūtu pareizu laiku – seko norādēm, 
kas ir atainotas uz Saules pulksteņa, 
uzmanīgi izlasi un pareizi izpildi iz-
mantošanas pamācību!

6. Ķeram sauli! 
Apciemo trīs Saules pulksteņus un 
baskāju Veselības takas (Priekuļu, 
Liepas, Mārsnēnu pagastā) – katra ar 
savu unikālo dizainu un simboliku. 
Atrodi un izzini Saules pulksteņu 
un baskāju Veselības taku unikālo 
dizainu (ar kādām rakstu zīmēm saules 
pulksteņi un veselības takas ir rotātas 
un dekorētas)!

Tūrisma darba organizatore Santa Vaišļa

6 idejas brīvā 
laika pavadīšanai 
Priekuļu novadā
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Paveiktais Priekuļu novada Sociālajā dienestā
Atskatoties uz Sociālā dienesta dar-

bību, kā komanda esam gandarīti par 
paveikto un gatavi ar entuziasmu realizēt 
dienesta nākotnes vīzijas, lai organizētu 
un sniegtu sociālos pakalpojumus un 
nodrošinātu sociālo palīdzību mūsu paš-
valdības iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir 
palīdzēt Priekuļu novadā dzīvojošiem 
cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams 
atbalsts visdažādākajās dzīves situā-
cijās. To nodrošinām ar individuāli 
piemeklētiem sociāliem pakalpojumiem
un sociālo palīdzību. Ceļā uz šī mērķa 
īstenošanu svarīgs ir katrs iesaistītais 
pašvaldības darbinieks visās pašvaldības
struktūrvienībās.

Pēdējo gadu laikā Sociālais die-
nests ir mainījies un attīstījies atbilstoši 
sabiedrības interesēm un vajadzībām. 
Sociālās palīdzības jomā ir notikušas 
vairākas būtiskas izmaiņas, kas saistītas 
ar valsts veikto pensiju indeksāciju un 
likumdošanā noteikto pabalstu apmēru 
izmaiņām trūcīgām personām. Tas pozi-
tīvi ietekmējis arī pašvaldības noteikto 
pabalstu lielumu.

Nozīmīga loma sociālajā palīdzībā ir
pašvaldības iniciatīvai, kā rezultātā ir
bijis iespējams palielināt, dažādot un iz-
strādāt jaunus sociālās palīdzības veidus,
piemēram, atbalstu trūcīgām un mazno-
drošinātām personām (ģimenēm), ārpus-
ģimenes aprūpē esošajiem bērniem, aiz-
bildņiem un audžuģimenēm, bērniem ar
invaliditāti, senioriem nozīmīgās dzīves 
jubilejās, aizgādībā esošo personu aiz-
gādņiem, daudzbērnu ģimenēm, Covid-
19 pandēmijas ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās seku skartajiem iedzīvo-
tājiem.

Kopš 2015.gada izmantojam Eiropas
atbalsta fonda piedāvājumu vistrūcīgā-
kajām personām, kas dod iespēju mūsu 
novada trūcīgiem, maznodrošinātiem un 
krīzes situācijās nonākušiem iedzīvotā-
jiem saņemt pārtikas pakas, higiēnas un 
skolas piederumus.

Arī sociālo pakalpojumu sniegšanas 
un saņemšanas jomā ir notikušas nepār-
trauktas izmaiņas, lai uzlabotu pakalpo-
jumu pieejamību, to specifiku un attīstītu 
jaunus, cilvēku individuālām vajadzībām 
atbilstošus pakalpojumus.

Bez Priekuļu novada pašvaldības 
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem 
Sociālais dienests no 2017.gada admi-
nistrē arī asistenta pakalpojumu, lai vei-

cinātu cilvēku ar invaliditāti mobilitāti 
un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā 
arī lai atslogotu viņu ģimenes locekļu 
ikdienu.

No 2015.gada Sociālais dienests no-
drošina specializētā autotransporta pa-
kalpojumus bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, lai viņi varētu nokļūt uz 
izglītības iestādēm un atpakaļ. Tas ir 
nozīmīgs atbalsts gan bērniem, gan 
vecākiem, lai arī mācību laikā bērni 
varētu dzīvot savās ģimenēs.

Sociālā dienesta pārziņā ir arī pa-
kalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošinā-
šana. No 2018.gada šis pakalpojums ir 
deleģēts ārpakalpojuma sniedzējam, un 
šobrīd Priekuļu novadā 22 iedzīvotā-
jiem to nodrošina biedrība “Latvijas 
Samariešu apvienība”.

Nozīmīga Sociālā dienesta budžeta 
izdevumu daļa tiek novirzīta ilgstošas 
sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai.
Šobrīd pašvaldība līdzfinansē 32 personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs jeb
pansionātos.

Kopš 2015.gada Sociālais dienests 
veic personu ikdienas darbību un vides 
novērtējumu, kas nepieciešams, lai 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija varētu izvērtēt nepie-
ciešamību pēc īpašās kopšanas. Tāpat 
Sociālais dienests administrē Sabiedrības 
integrācijas valsts aģentūras pakalpo-
jumu saņemšanu personām ar progno-
zējamo invaliditāti, politiski represē-
tajām personām, ČEAS avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un ilgstošas

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojuma saņemšanu personām 
ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 
un pilngadīgām neredzīgām personām.

Arvien vairāk pieaug vardarbības 
gadījumi, kad nepieciešama sociālā reha-
bilitācija no prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem un pilngadīgām per-
sonām gan dzīvesvietā, gan institūcijā 
un sociālā rehabilitācija vardarbību vei-
kušām pilngadīgām personām. Šādās 
situācijas Sociālajam dienestam jāreaģē 
nekavējoties un sadarbībā ar citām valsts 
un pašvaldību iestādēm.

Sociālā dienesta speciālisti katru gadu 
pilnveido savas zināšanas un turpina  
mācīties. Šobrīd jaunas programmas ir  
apguvuši divi Sociālā dienesta speciā-
listi, divi vēl mācās. Tas ļauj Ģimenes 
atbalsta nodaļas speciālistiem nodroši-
nāt palīdzību un atbalstu krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm ar bērniem sociālo  
problēmu risināšanā, veicina cilvēku  
resursu attīstīšanu, atbalsta sistēmu pie-
saistīšanu, sniedz atbalstu cilvēkiem pat-
stāvīgu lēmumu pieņemšanā un īste-
nošanā, sociālās funkcionēšanas spēju
veicināšanā vai atjaunošanā, sociālo
prasmju mācīšanās procesā, sociāleko-
nomisko resursu un sociālo pakalpojumu
piesaistīšanā, informācijas nodrošinā-
šanā par sociālajiem pakalpojumiem. 
Piedāvājam arī vairākas atbalsta pro-
grammas ģimenēm ar bērniem: Bērnu 
emocionālā audzināšana (BEA) un Ceļ-
vedis, audzinot pusaudzi (CAP) – abās 
ir īpaši izstrādātas nodarbības vecākiem.

Turpinājums 11.lpp

Dienas aprūpes centra aprīkojums šūšanas darbiem, 
iegādāts par projekta līdzekļiem. Foto: Sabīne Mieze
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Turpinājums no 10.lpp
Nozīmīgs atbalsts novada ģimenēm 

ir psihologa pakalpojums, kura ietvaros 
iespējams ne tikai saņemt psiholoģisko 
palīdzību krīzes situācijās, bet arī veikt 
psiholoģisko izpēti un intelektuālo spēju 
novērtējumu.

Līdz šim sociālo pakalpojumu centrā
pirms pensijas un pensijas vecuma per-
sonām bija iespējams saņemt dažādus 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus –
piedalīties radošajās darbnīcās, ārst-
nieciskās vingrošanas, atbalsta grupās,  
biodejās un cigun nodarbībās, saņemt 
sociālā darbinieka konsultācijas, fizio-
terapeita un masāžas pakalpojumus. 
Diemžēl šajā gadā ārkārtas situācijas   
noteikto ierobežojumu dēļ šos pakal-
pojumus iedzīvotājiem piedāvāt neva-
rējām, taču, līdzko noteikumi to atļaus, 
pakalpojumu sniegšanu atsāksim.

No 2016.gada sadarbībā ar Vidze-
mes plānošanas reģionu tiek realizēts 
Eiropas Sociālā fonda projekts “Vid-
zeme iekļauj” (Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ar 
mērķi Vidzemes reģionā palielināt ģi-
meniskai videi pietuvinātu un sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu pie-
ejamību dzīvesvietā pieaugušajiem un 
bērniem ar invaliditāti. Īstenojot jebkuru 
no aktivitātēm, tiek respektētas mērķ-
grupas personu tiesības, vēlmes un 
vajadzības. Projekta ietvaros līdz šim ir 
izvērtēts 31 bērns ar invaliditāti un 20 
pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras 
izveide personām ar garīga rakstura 
traucējumiem Priekuļu novadā” (Nr. 
9.3.1/18/I/024 Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF)
(2019.-2021.)) ietvaros ir izveidota 
infrastruktūra un realizēta sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) 
pieejamība Priekuļu novadā personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, lai 
tām būtu iespēja integrēties sabiedrībā.  
Sociālajā dienestā ir izveidota struktūr-
vienība – Dienas aprūpes centrs, kas 
nodrošinās dienas aprūpes centra un 
specializēto darbnīcu pakalpojumu piln-
gadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Daudz ir padarīts, daudz vēl darāmā,
un katrs klients, kuram izdevies uzlabot 
savas dzīves situāciju, dod mūsu ko-
mandai iedvesmu un enerģiju turpināt 
iesākto.

Sociālā dienesta vadītāja 
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Priekuļu novada dome 27.maijā notikušajā kārtējā domes sēdē ir pieņēmusi 
kopumā 49 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā,
• par grozījumiem Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā,
• par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā,
• par nekustamā īpašuma “Urgas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas tiesību 

izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par publisko personu un iestāžu reģistra ierakstiem,
• par pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļa-autogreidera DZ99A izsoles 

noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 2, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 20, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “SIA Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Transformators”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai 

Stapulonei,
• par bezcerīgo īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu 

parādu un juridisko personu nomas maksas parādu norakstīšanu no debitoru uz-
skaites.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /27.05.2021./

Pēc Priekuļu novada pašvaldības pasūtījuma maija sākumā Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā ir veiktas divu
Priekuļu novada teritorijā esošu avotu ūdens analīzes.

Tehnikuma avota (Mežavota) ūdens kvalitāte atbilst dzeramajam ūdenim iz-
virzītajām prasībām.

Dukuru avota ūdens paraugā analīžu rezultāti uzrādījuši Koliformu un Esche-
richiacoli skaitu, kas neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” speciālists norāda – kamēr situācija 
nav uzlabojusies, Dukuru avota ūdeni uzturā lietot nav ieteicams.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze

Avotu ūdens testēšanas rezultāti
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Paveiktais Priekuļu novada Sociālajā dienestā
Atskatoties uz Sociālā dienesta dar-

bību, kā komanda esam gandarīti par 
paveikto un gatavi ar entuziasmu realizēt 
dienesta nākotnes vīzijas, lai organizētu 
un sniegtu sociālos pakalpojumus un 
nodrošinātu sociālo palīdzību mūsu paš-
valdības iedzīvotājiem.

Sociālā dienesta darbības mērķis ir 
palīdzēt Priekuļu novadā dzīvojošiem 
cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams 
atbalsts visdažādākajās dzīves situā-
cijās. To nodrošinām ar individuāli 
piemeklētiem sociāliem pakalpojumiem
un sociālo palīdzību. Ceļā uz šī mērķa 
īstenošanu svarīgs ir katrs iesaistītais 
pašvaldības darbinieks visās pašvaldības
struktūrvienībās.

Pēdējo gadu laikā Sociālais die-
nests ir mainījies un attīstījies atbilstoši 
sabiedrības interesēm un vajadzībām. 
Sociālās palīdzības jomā ir notikušas 
vairākas būtiskas izmaiņas, kas saistītas 
ar valsts veikto pensiju indeksāciju un 
likumdošanā noteikto pabalstu apmēru 
izmaiņām trūcīgām personām. Tas pozi-
tīvi ietekmējis arī pašvaldības noteikto 
pabalstu lielumu.

Nozīmīga loma sociālajā palīdzībā ir
pašvaldības iniciatīvai, kā rezultātā ir
bijis iespējams palielināt, dažādot un iz-
strādāt jaunus sociālās palīdzības veidus,
piemēram, atbalstu trūcīgām un mazno-
drošinātām personām (ģimenēm), ārpus-
ģimenes aprūpē esošajiem bērniem, aiz-
bildņiem un audžuģimenēm, bērniem ar
invaliditāti, senioriem nozīmīgās dzīves 
jubilejās, aizgādībā esošo personu aiz-
gādņiem, daudzbērnu ģimenēm, Covid-
19 pandēmijas ekonomiskās situācijas 
pasliktināšanās seku skartajiem iedzīvo-
tājiem.

Kopš 2015.gada izmantojam Eiropas
atbalsta fonda piedāvājumu vistrūcīgā-
kajām personām, kas dod iespēju mūsu 
novada trūcīgiem, maznodrošinātiem un 
krīzes situācijās nonākušiem iedzīvotā-
jiem saņemt pārtikas pakas, higiēnas un 
skolas piederumus.

Arī sociālo pakalpojumu sniegšanas 
un saņemšanas jomā ir notikušas nepār-
trauktas izmaiņas, lai uzlabotu pakalpo-
jumu pieejamību, to specifiku un attīstītu 
jaunus, cilvēku individuālām vajadzībām 
atbilstošus pakalpojumus.

Bez Priekuļu novada pašvaldības 
sniegtajiem sociālajiem pakalpojumiem 
Sociālais dienests no 2017.gada admi-
nistrē arī asistenta pakalpojumu, lai vei-

cinātu cilvēku ar invaliditāti mobilitāti 
un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā 
arī lai atslogotu viņu ģimenes locekļu 
ikdienu.

No 2015.gada Sociālais dienests no-
drošina specializētā autotransporta pa-
kalpojumus bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, lai viņi varētu nokļūt uz 
izglītības iestādēm un atpakaļ. Tas ir 
nozīmīgs atbalsts gan bērniem, gan 
vecākiem, lai arī mācību laikā bērni 
varētu dzīvot savās ģimenēs.

Sociālā dienesta pārziņā ir arī pa-
kalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošinā-
šana. No 2018.gada šis pakalpojums ir 
deleģēts ārpakalpojuma sniedzējam, un 
šobrīd Priekuļu novadā 22 iedzīvotā-
jiem to nodrošina biedrība “Latvijas 
Samariešu apvienība”.

Nozīmīga Sociālā dienesta budžeta 
izdevumu daļa tiek novirzīta ilgstošas 
sociālās aprūpes pakalpojumu apmaksai.
Šobrīd pašvaldība līdzfinansē 32 personu 
uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs jeb
pansionātos.

Kopš 2015.gada Sociālais dienests 
veic personu ikdienas darbību un vides 
novērtējumu, kas nepieciešams, lai 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisija varētu izvērtēt nepie-
ciešamību pēc īpašās kopšanas. Tāpat 
Sociālais dienests administrē Sabiedrības 
integrācijas valsts aģentūras pakalpo-
jumu saņemšanu personām ar progno-
zējamo invaliditāti, politiski represē-
tajām personām, ČEAS avārijas seku
likvidēšanas dalībniekiem un ilgstošas

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojuma saņemšanu personām 
ar smagiem garīga rakstura traucējumiem 
un pilngadīgām neredzīgām personām.

Arvien vairāk pieaug vardarbības 
gadījumi, kad nepieciešama sociālā reha-
bilitācija no prettiesiskām darbībām 
cietušiem bērniem un pilngadīgām per-
sonām gan dzīvesvietā, gan institūcijā 
un sociālā rehabilitācija vardarbību vei-
kušām pilngadīgām personām. Šādās 
situācijas Sociālajam dienestam jāreaģē 
nekavējoties un sadarbībā ar citām valsts 
un pašvaldību iestādēm.

Sociālā dienesta speciālisti katru gadu 
pilnveido savas zināšanas un turpina  
mācīties. Šobrīd jaunas programmas ir  
apguvuši divi Sociālā dienesta speciā-
listi, divi vēl mācās. Tas ļauj Ģimenes 
atbalsta nodaļas speciālistiem nodroši-
nāt palīdzību un atbalstu krīzes situācijā 
nonākušām ģimenēm ar bērniem sociālo  
problēmu risināšanā, veicina cilvēku  
resursu attīstīšanu, atbalsta sistēmu pie-
saistīšanu, sniedz atbalstu cilvēkiem pat-
stāvīgu lēmumu pieņemšanā un īste-
nošanā, sociālās funkcionēšanas spēju
veicināšanā vai atjaunošanā, sociālo
prasmju mācīšanās procesā, sociāleko-
nomisko resursu un sociālo pakalpojumu
piesaistīšanā, informācijas nodrošinā-
šanā par sociālajiem pakalpojumiem. 
Piedāvājam arī vairākas atbalsta pro-
grammas ģimenēm ar bērniem: Bērnu 
emocionālā audzināšana (BEA) un Ceļ-
vedis, audzinot pusaudzi (CAP) – abās 
ir īpaši izstrādātas nodarbības vecākiem.

Turpinājums 11.lpp

Dienas aprūpes centra aprīkojums šūšanas darbiem, 
iegādāts par projekta līdzekļiem. Foto: Sabīne Mieze
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Turpinājums no 10.lpp
Nozīmīgs atbalsts novada ģimenēm 

ir psihologa pakalpojums, kura ietvaros 
iespējams ne tikai saņemt psiholoģisko 
palīdzību krīzes situācijās, bet arī veikt 
psiholoģisko izpēti un intelektuālo spēju 
novērtējumu.

Līdz šim sociālo pakalpojumu centrā
pirms pensijas un pensijas vecuma per-
sonām bija iespējams saņemt dažādus 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus –
piedalīties radošajās darbnīcās, ārst-
nieciskās vingrošanas, atbalsta grupās,  
biodejās un cigun nodarbībās, saņemt 
sociālā darbinieka konsultācijas, fizio-
terapeita un masāžas pakalpojumus. 
Diemžēl šajā gadā ārkārtas situācijas   
noteikto ierobežojumu dēļ šos pakal-
pojumus iedzīvotājiem piedāvāt neva-
rējām, taču, līdzko noteikumi to atļaus, 
pakalpojumu sniegšanu atsāksim.

No 2016.gada sadarbībā ar Vidze-
mes plānošanas reģionu tiek realizēts 
Eiropas Sociālā fonda projekts “Vid-
zeme iekļauj” (Nr. 9.2.2.1/15/I/003) ar 
mērķi Vidzemes reģionā palielināt ģi-
meniskai videi pietuvinātu un sabied-
rībā balstītu sociālo pakalpojumu pie-
ejamību dzīvesvietā pieaugušajiem un 
bērniem ar invaliditāti. Īstenojot jebkuru 
no aktivitātēm, tiek respektētas mērķ-
grupas personu tiesības, vēlmes un 
vajadzības. Projekta ietvaros līdz šim ir 
izvērtēts 31 bērns ar invaliditāti un 20 
pilngadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras 
izveide personām ar garīga rakstura 
traucējumiem Priekuļu novadā” (Nr. 
9.3.1/18/I/024 Nr.9.3.1.1/18/I/024 (ERAF)
(2019.-2021.)) ietvaros ir izveidota 
infrastruktūra un realizēta sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu (25 vietas) 
pieejamība Priekuļu novadā personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, lai 
tām būtu iespēja integrēties sabiedrībā.  
Sociālajā dienestā ir izveidota struktūr-
vienība – Dienas aprūpes centrs, kas 
nodrošinās dienas aprūpes centra un 
specializēto darbnīcu pakalpojumu piln-
gadīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem.

Daudz ir padarīts, daudz vēl darāmā,
un katrs klients, kuram izdevies uzlabot 
savas dzīves situāciju, dod mūsu ko-
mandai iedvesmu un enerģiju turpināt 
iesākto.

Sociālā dienesta vadītāja 
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Priekuļu novada dome 27.maijā notikušajā kārtējā domes sēdē ir pieņēmusi 
kopumā 49 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• par grozījumiem Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā,
• par grozījumiem Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” nolikumā,
• par grozījumiem Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā,
• par nekustamā īpašuma “Urgas”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nomas tiesību 

izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par publisko personu un iestāžu reģistra ierakstiem,
• par pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļa-autogreidera DZ99A izsoles 

noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 2, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 20, Liepā, Liepas 

pagastā, Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “SIA Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Tērces”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 

izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Transformators”, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mālkalni”, Liepa, Liepas pagastā, Priekuļu 

novadā, atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu,
• par atvaļinājuma piešķiršanu Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai 

Stapulonei,
• par bezcerīgo īres/apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu maksājumu 

parādu un juridisko personu nomas maksas parādu norakstīšanu no debitoru uz-
skaites.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /27.05.2021./

Pēc Priekuļu novada pašvaldības pasūtījuma maija sākumā Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” laboratorijā ir veiktas divu
Priekuļu novada teritorijā esošu avotu ūdens analīzes.

Tehnikuma avota (Mežavota) ūdens kvalitāte atbilst dzeramajam ūdenim iz-
virzītajām prasībām.

Dukuru avota ūdens paraugā analīžu rezultāti uzrādījuši Koliformu un Esche-
richiacoli skaitu, kas neatbilst dzeramā ūdens prasībām. Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” speciālists norāda – kamēr situācija 
nav uzlabojusies, Dukuru avota ūdeni uzturā lietot nav ieteicams.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze

Avotu ūdens testēšanas rezultāti
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Fotogrāfi ju cikls “Rudens spoguļi”

No 1. jūnija līdz novembra beigām 
Skangaļu muižas klētī aplūkojama 
gleznu izstāde “Caur sidraba birzi 

gāju, ne zariņa nenolauzu”.
Izstādi veidojušas divas 

mākslinieces: Ilze Krastiņa, 
Baiba Feoktistova.

Izstādes apneklējums – bez maksas.
Pirms izstādes apmeklējuma 

lūgums iepriekš piezvanīt 
pa tālruni: 25300030.

Daba dāsni piedāvā izbaudīt tās ne-
izsmeļamo skaistumu katrā gadalaikā. 
Tomēr rudens man ir īpašs laiks, kas 
iedvesmo mani biežāk doties mazos 
ceļojumos, lai kārtējo reizi izjustu tā at-
nākšanu. Tāpat kā krāsas mainās Latvijas
dabā, mainos arī es pati.

Foto izstādes tēma “Rudens spoguļi” 
radās nejauši. Zīmīgajā 2010. gada 10. 
oktobrī Cēsu pusē tika uzņemta pirmā 
fotogrāfi ja “Trīs laivas”. Ieraudzītais 
laivu identiskais atspulgs uz ūdens virs-
mas tik ļoti rosināja manu iztēli, ka es 
uzsāku darbu pie fotogrāfi ju sērijas. 
Dabas skatus un to spoguļattēlus ūdenī 
devos iemūžināt uz Līgatni, Siguldu, 
Cēsīm, Mālpili, Nītauri, Rīgu un Vec-
piebalgu. Kopumā šajā ciklā jau ir 15 
fotogrāfi jas, tomēr savu pirmo fotogrāfi ju
ar trīs laivu atspulgu joprojām uzskatu 
par sērijas galveno darbu.

Esot dabā, īpašu uzmanību pievērsu 
ainavai un tās identiskam spoguļattēlam 
uz maksimāli gludas ūdens virsmas, kas
nereti rada pilnīgi citu iespaidu par 
konkrētu ainavu un vietu. Tomēr savā 
fotogrāfi ju sērijā vispirms centos pa-
rādīt rudens pieskārienu radīto krāsu 
daudzveidību. Atspulgs tāpat kā foto-
grāfi ja spēj paildzināt mūsu sajūtas. Man 
dabas atspoguļojumi izstaro harmoniju 
un mieru. Gribu rudeni salīdzināt ar 
sievieti, kurai patīk spoguļoties, kad tā ir 
visskaistākā. Liekas, ka rudens priecājas 
par saviem viskrāšņākajiem atspulgiem 
ūdenī.

Aicinu izstādes apmeklētājus aplūkot 
manas fotogrāfi jas un atsaukt atmiņā 
rudens viskrāsainākās dienas. Lai manis
saskatītais kalpo kā meditācija, raisa 
sarunas gan par dabu, gan par tās ap-
brīnojamajiem atspulgiem!
Izstādes kuratore, fotogrāfe Madara Židaua

Aktuāli Mārsnēnu bibliotēkā
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā līdz jūnija beigām apskatāma

bibliotekāres, fotogrāfes Madaras Židauas fotogrāfi ju izstāde 
“Spoguļi”.

Mārsnēnu bibliotēka aicina lasītājus arī šogad piedalīties 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) organizētajā lasīšanas 
veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 
(BJVŽ) 2021. Izlasi 6 grāmatas no vecumam atbilstošās 
grāmatu kolekcijas un kļūsti par literatūras ekspertu!

Katrs, kurš aizpildīs grāmatu novērtējuma anketu, akcijas 
noslēgumā saņems balviņu no LNB un 2022. gadā iespēju doties 
Mārsnēnu bibliotēkas organizētā ekskursijā iepazīt Latviju 
(atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas). Iesaisties grāmatu 
vērtēšanā, jo tavs viedoklis ir mums svarīgs! 

Vairāk informācijas: www.lasamkoks.lv un www.lnb.lv vai 
pavaicā bibliotekārei!

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Puriņa

Līdz 30.jūnijam Priekuļu kultūras 
nama logos aplūkojama 

novadnieces Ingūnas Briedes 
keramikas izstāde “Atspulgi”.

Aicinām Priekuļu iedzīvotājus un 
viesus, ejot pastaigās, piestāt pie 

Priekuļu kultūras nama
Selekcijas ielā 6a!

Keramikas izstāde 
Priekuļu kultūras nama logos

“Caur sidraba birzi gāju, 
ne zariņa nenolauzu”


