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Jauna pastaigu taka Priekuļos

Aktuālie darbi pašvaldībā

Lasiet 2.lpp

Ceļotāju diena Liepā – 
notikumiem bagāta

Lasiet 4.lpp

Nosvinēti ražas svētki Priekuļos

Lasiet 5.lpp

Priekuļu Saules parkā tika atklāta 
Izziņu taka. Atklāšanā piedalījās arī pirms-
skolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
bērni un pedagogi.

Saules parks ir viens no jaunākajiem 
parkiem Latvijā, tas veidots no vairākām 
daļām: Saules pulksteņa un Veselības 
takas, Rododendru dārza un Skulptūru 
dārza. Meža dienas 2020 projekta 
“Meža nozare: skaista ainava un mež-
saimniecība ekonomikai” ietvaros tika
uzsākts darbs pie jaunas daļas izveides.
Saules parkā tiek ierīkota izziņas taka 
pašiem mazākajiem parka apmeklētā-
jiem. Plānots izveidot dažādas atjautības 
spēles un radošo darbnīcu par meža un 
dabas tēmu. Spēļu radīšanā ar savām 
idejām un pieredzi aktīvi iesaistījušās 
arī pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mežmaliņa” audzinātājas. Lai izziņas 
taka būtu interesantāka, ir izveidotas 
dažādas Latvijas faunai raksturīgu dzīv-
nieku koka skulptūras, piemēram, lāču 
ģimene, zaķi, vilki, vāveres, pūce, dzenis, 

vanags, čūska un ķirzaka. Šīs skulptūras 
veidotas galdniecībā “Apstrāde” IK 
(Priekuļos), skulptūru dizainu veidojis 
Priekuļu jaunietis Artūrs Balodis.

Turpinājums 3.lpp

Ik gadu oktobrī tiek  
svinēti kādi ļoti īpaši 
svētki – Starptautiskā 
skolotāju diena.

Katram no mums 
ir savi skolotāji, kuri 
mums iemācījuši ne tikai 

mācību zinības, bet arī dzīves gudrības. 
Kā to sadzirdam un izmantojam savā 
ikdienā – atkarīgs no katra paša. Ar 
pārliecību saku, ka Priekuļu novada 
izglītības iestādēs bērni ik dienu iegūst 
kvalitatīvas un vērtīgas zināšanas, 
kuras kļūst par pamatu, mērojot tālākus 
ceļus veiksmīgas karjeras izveidošanā. 
Izglītības kvalitāti nodrošina pedagogi,
mērķtiecīgi veidojot sadarbību ar 
skolēniem un skolēnu vecākiem. Mana 
pārliecība – skolotājiem jārada un 
jāveicina iedvesmas rašanās gan sko-
lēnam, gan vecākiem, gan pašam jā-
prot atrast iedvesmu savā darbā. Rast 
iedvesmu un radīt bērnos vēlmi saskatīt 
apkārtējā vidē izaicinājumus, vēlmi 
nospraust mērķus un nezaudēt sparu 
tos sasniegt! Pateiksim paldies saviem 
skolotājiem, kuri kādā no mums sva-
rīgiem dzīves brīžiem pateikuši īstos 
vārdus, devuši vērtīgu padomu vai 
mācību un iedrošinājuši neapstāties pie 
sasniegtā, bet virzīties uz augstākām 
virsotnēm.

Skolotāji! Novēlu lai ikvienam 
no jums pietiek enerģijas, mīlestības 
un pozitīvu emociju veikt nerimstošo 
skolotāja darbu, iedvesmojot un mācot 
skolēnus. Lai lepnums būt par skolo-
tāju un gandarījums par paveikto – 
gan ikdienā, gan svētkos!

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Prast mācīties 
un mācīt

Pastaigu takā izvietotās koka skulptūras īpaši iepriecina takas mazākos apmeklētājus

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
E.Stapulone, attīstības nodaļas 

vadītāja  V.Lapsele  un  tūrisma darba 
organizatore S.Vaišļa Saules parkā 

stāda vienu no Laimes kokiem
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Priekuļu novada vēstis

Tuvojas nobeigumam grants ceļu 
pārbūves projekta trešā kārta

Drīzumā tiks pabeigta projekta “Prie-
kuļu novada pašvaldības grants ceļu pār-
būve, 3.kārta” Nr.19-09-A00702-000083  
īstenošana Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam pasākuma “Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” ietvaros. Apstiprinātais     
publiskais fi nansējums veido 124193,58     
EUR. Šajā projekta kārtā notiek ceļa 
Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes 
ceļš posma 0,70 km – 1,40 km un 
Jaunrauna – Smurģi posma 0,80 km –
1,70 km pārbūve.

Būvprojektu izstrādi un autoruzrau-
dzību abiem ceļa posmiem veic SIA 
“Global Project” par līguma summu         
5300,00 EUR (bez PVN). Pārbūvi 
autoceļa Valmieras ceļš – Ģībolas –
Garkalnes ceļš posmā 0,70 km  – 1,40 km 
veic SIA “Dankers&Partneri” par kopējo 
summu 56066,00 EUR (bez PVN).
Pārbūvi autoceļa Jaunrauna – Smurģi 

posmā 0,80 km – 1,70 km veic SIA 
“Virāža” par kopējo summu 49787,81 
EUR (bez PVN). Būvuzraudzību abiem
ceļa posmiem veic SIA “Regeva” par 
līguma summu 2889,98 EUR (bez PVN).

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejams EK tīmekļa vietnē.

Teksts un foto: Attīstības nodaļas 
vadītāja Vineta Lapsele

Erasmus+ projekts Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Mežmaliņa”

Priekuļu novadā turpinās jau iesāktie, 
kā arī tiek uzsākti vairāki jauni lab-
iekārtošanas un ielu sakārtošanas darbi:

• Ir pabeigta vingrošanas rīku laukuma
projektēšana un izbūve Liepas pagastā 
pie Liepas pamatskolas. Šobrīd tiek 
formēta dokumentācija, un jau drī-
zumā pagasta iedzīvotājiem un viesiem 
visu diennakti būs pieejami dažāda 
veida āra trenažieri un vingrošanas 
rīki. Laukuma izbūve sniegs iespēju 
kvalitatīvi, sportiski un aktīvi pa-
vadīt laiku, trenējoties svaigā gaisā;

• Noslēgts līgums par V.Skubiņa ielas 
Priekuļos un P. Rozīša ielas Liepā 
asfalta seguma atjaunošanu. Darbus 
plānots pabeigt līdz novembrim;

• Noslēgts līgums par ielu apgaismo-
juma tīklu pārbūvi Selekcijas un 
Dārza ielā Priekuļos;

• Noslēgts līgums par apgaismojuma 
tīklu izbūvi Mārsnēnu ciemata centrā 
un Liepas pamatskolas stadionā;

• Jau drīzumā tiks uzsākti ūdensvada 
pievada izbūves darbi Sporta birzītē, 
lai apmeklētāji tiktu nodrošināti ar 
dzeramo ūdeni;

• Panākta vienošanās ar SIA ZAAO 
par EKO laukuma izveidi Priekuļos. 
Ir izsludināts iepirkums par laukuma
izveidošanu pie Priekuļu katlumājas;

• Plānoti darbi gājēju ietvju atjauno-
šanai novada ciematos. Izsludināts 
iepirkums par gājēju ietves atjau-
nošanu Dārza ielā Priekuļos un 
Rūpnīcas ielā Liepā;

• Uzsākti pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju jumta seguma no-
maiņas darbi Sarkaņu ciematā Liepas 
pagastā.

• Pabeigts garderobes remonts Priekuļu 
vidusskolā;

• Nodots ekspluatācijā jauns maģis-
trālais ūdensvads Liepā, E.Veiden-
bauma ielas rajonā.

Saistībā ar COVID-19 vīrusa izpla-
tību un neskaidrību par nākotni vairāki 
plānotie darbi tika atlikti uz vēlāku 
laiku. Lai šogad realizētu visu iecerēto, 
daudzi darbi, kaut ar novēlošanos, tomēr 
tiek uzsākti. Pielāgojoties esošajiem 
apstākļiem, būsim saprotoši un at-
balstīsim viens otru centienos paveikt 
plānoto!

Izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo

Aktuāli novadā

Vasaras beigās saņēmām priecīgu 
ziņu, ka ir apstiprināts Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības  
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
projekts “Augstas kvalitātes atgrieze-
niskā saite – atslēga veiksmīgai skolo-
tāju un vecāku sadarbībai pirmsskolas 
izglītības iestādēs”. Projekts sāksies 
2020.gada oktobrī un turpināsies līdz 
2022.gada maijam. Tajā piedalīsies 
pirmsskolas iestādes no Rumānijas, 
Bulgārijas, Grieķijas un Lietuvas.

Šī projekta mērķis ir veicināt sadar-
bību starp skolotājiem un vecākiem, 
izmantojot kvalitatīvi sagatavotu at-
griezenisku saiti ar ieteikumiem bērna 
turpmākai attīstībai. Projekta darbā 
iesaistīsies pirmsskolu skolotāji un spe-
ciālisti. Pirmsskolu atbalsta komandas
apkopos rekomendācijas un labās prakses
piemērus, lai konsultētu vecākus un
pedagogus par bērnu ar speciālām vaja-
dzībām iekļaušanu pirmsskolas izglītības 
procesā. Pieaugošais bērnu ar īpašām 
mācīšanās vajadzībām un bērnu ar 
dažādiem emocionāliem traucējumiem   
skaits palielina vajadzību nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem un  

viņu ģimenēm saņemt pedagoģisko un  
psiholoģisko atbalstu. Sociālā iekļau-
šana ir viena no projekta galvenajām 
prioritātēm, un projekta mērķis ir iesaistīt 
sadarbībā visus vecākus, neraugoties uz 
viņu sociālo un ekonomisko stāvokli vai 
personiskajām atšķirībām.

Skolotāji ir starpnieki starp bērnu un 
vecākiem, palīdzot viņiem labāk izprast 
bērna vajadzības un sniedzot ieteikumus
tālākizglītībai. Bieži skolotājiem trūkst 
zināšanu un pieredzes,  kā  padarīt  saziņu  
ar  vecākiem  efektīvāku  un  produktīvāku.  
Viens no projekta darbības virzieniem
ir skolotāju izglītošana un digitālo 
prasmju attīstīšana. Projekts sāksies ar 
pašreizējās situācijas un vajadzību ap-
zināšanu. Aicināsim vecākus un peda-
gogus piedalīties aptaujās, izmantosim 
iespēju izglītoties un pilnveidot sadar-
bības prasmes mūsu kopīgā mērķa sa-
sniegšanai – turpmākajai bērna attīstībai.

Projekta koordinatore Kristīna Bernāne

18.septembrī, kad visā Latvijā no-
risinājās Olimpiskās dienas pasākumi, 
Priekuļu PII “Mežmaliņa” ripoja jau
desmito reizi. Mūsu bērnudārzā riteņ-
braukšana ir ļoti iecienīta. Domāju, ka 
popularitāti veicinājuši mūsu ikgadējie 
velobraucieni, kurus visi gaida un no-
pietni tiem gatavojas.

Jau trešo gadu šī pasākuma ietvaros 
organizējām arī veiklības braucienus, 
lai bērni varētu pārbaudīt savas prasmes,    
apbraucot dažādus šķēršļus, uzbraucot 
uz laipas, metot bumbiņas mērķī un   
pārbaudot savas zināšanas par satiksmes 
noteikumiem – kustības uzsākšanu pie 
zaļās gaismas un apstāšanos pie STOP 
zīmes. Veiklības braucieni ir īpaši ar to, 
ka notiek uz ielas, kur satiksmi regulē 
īsti policisti. Paldies Priekuļu novada 
pašvaldības policijai par atsaucību un 
ieinteresētību mūsu ideju realizēšanā!

Galvenais pasākums sākās plkst. 
17.00 un uz veloceliņa pulcēja visu 

grupu bērnus ar vecākiem, lai dotos jau  
tradicionālajā 5 km braucienā Lapsas 
pavadībā. Lapsa piedalās ļoti daudzos 
pasākumos, bet velobraucieni ir īpašs 
notikums, jo jau vairākus gadus afi šas, 
diplomus un dalībnieku numurus rotā 
lapsiņa – riteņbraucēja. Tā kā šis ir 
jubilejas gads, tika izsludināts konkurss 
par velobrauciena logo. Par 10. velo-
brauciena simbolu kļuva Elzas Smiltiņas 
(Sprīdīšu grupa) zīmētā lapsiņa, kura 
nozīmītes veidā nu ir katra “Mežmaliņas” 
bērna īpašumā.

Pēc brauciena, kurā kopā ar līdz-
braucējiem piedalījās 188 dalībnieki,  
visi devās uz savu grupu laukumiem, 
lai atjaunotu spēkus ar visgaršīgāko 
riteņbraucēju putru.

Pasākums “Mežmaliņa RIPO” vairs 
nav iedomājams bez galvenās balvas –
SIA “Strazdu Grava” sarūpētā velo-
sipēda. Paldies Uģim Strazdiņam par 
atbalstu 10 gadu garumā! Pēc tradīcijas 

laimīgo izlozē iepriekšējā gada balvas 
ieguvējs. Šajā – jubilejas gadā – pie 
jauna skrejriteņa tika Grēta Dembovska.

Paldies gribam teikt ilggadējam mūsu 
velobrauciena atbalstītājam Edmundam 
Gravam, kurš allaž sagādā iespēju 
kādai grupai kopā ar vecākiem atpūsties 
peldbaseinā “Rifs”. Šī gada veiksminieki 
ir “Ķipari”.

Jaukas dāvaniņas mums sagādāja 
arī Latvijas Valsts policija. Katrs bērns 
ieguva spēli – krāsojamo grāmatu par 
drošību.

Paldies visiem atbalstītājiem un ak-
tīvajiem dalībniekiem! Ripojam!

PII “Mežmaliņa” skolotājas
Ināra Ikauniece un Inese Iesmiņa
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Jubilejas velobrauciens “Mežmaliņa RIPO”

Ekoskolu skaits Latvijā turpina pieaugt
Ekoskolu programma ir plašākā 

ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, 
apvienojot ap 200 izglītības iestāžu – 
no pirmsskolām līdz augstskolām.

183 izglītības iestādes Latvijā šogad  
saņems Ekoskolu programmas ap-
balvojumus par sasniegumiem vides iz-
glītībā. Kopējais izglītības iestāžu skaits 
Latvijā, kas darbojas vides izglītības 
veicināšanā, turpina pieaugt ik gadu.

Programmas koordinators Latvijā  
Daniels Trukšāns stāsta: “Iepriekšējais  
mācību gads skolām bija liels izaici-
nājums. Pavasaris, kas tradicionāli ir 
Ekoskolu programmas aktivitāšu īste-
nošanas ziņā ražīgākais periods, nāca 
ar mācību iestāžu slēgšanu un izglītības 
procesa īstenošanu attālinātā režīmā. 
Prieks, ka Ekoskolas par spīti negaidī-
tajiem apstākļiem spēja atrast radošus 
veidus, kā turpināt īstenot aktivitātes, 
atklājot arī jaunas iesaistes iespējas, 
vairāk līdzdarbojoties ģimenēm un 
vietējai kopienai.”

Priekuļu PII “Mežmaliņa” bērni, 
darbinieki un vecāki iepriekšējā gadā 
pētīja, eksperimentēja un darbojās tēmā 
“Pārtika”. Bērni turpināja attīstīt paš-
apkalpošanās prasmes, liekot paši sev 
porcijas, tā samazinot pārtikas izmešanu 
atkritumos, un  iepazinās ar vietējās, 
sezonālās pārtikas nozīmi un lietderīgu 
patēriņu.

Par  paveikto  Ekoskolu  programmā  
un  par  sasniegumiem  vides   izglītībā  
PII “Mežmaliņa” divpadsmito reizi 
saņēma apbalvojumu – Zaļo karogu. 
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas 
pasākums šogad notika tiešraidē, vides 
izglītības fonda Facebook platformā 
22. septembrī. Šajā mācību gadā visas 
izglītības iestādes, kas iesaistītas Eko-
skolu programmā, darbosies pēc jau-
niem vērtēšanas kritērijiem, veicinot 
jaunās kompetenču pieejas ieviešanu 
un izmantojot Ekoskolu programmu kā 
instrumentu sekmīgākai savas skolas 
izvirzīto mērķu īstenošanai. Priekuļu  
pirmsskolas  izglītības  iestādes  “zaļais” 
kolektīvs šogad strādās pie tēmas 
“Veselīgs dzīvesveids”.

PII “Mežmaliņa” ekoskolas 
koordinatore, skolotāja Ilze Kizāne

“Sprīdīšu” un “Pūcītes skoliņas” bērni 
kopā ar Ekopadomes pārstāvjiem.

Foto: Liene Pastuhova

Turpinājums no 1.lpp
Darbi tiek veikti ar mērķi Priekuļu 

centrā izveidot sakoptu, uz izglītošanu 
vērstu, dažādām apmeklētāju grupām,  
īpaši jaunajai paaudzei, piemērotu rek-
reācijas zonu, kas izzinošā veidā iepa-
zīstina ar augiem un dzīvniekiem mežā.

Pasākuma laikā interesentiem bija 
iespēja izstaigāt jauno taku. Dabas 
aizsardzības pārvaldes eksperts Arnis 
Lielbārdis stāstīja par mežu nozīmi 
mūsu dzīvē.

Ņemot vērā, ka šajā laikā norisinā-
jās arī Pasaules talkas diena, pasākuma 
ietvaros bērni, pedagogi un Priekuļu 
pagasta pārvaldes pārstāvji Saules parkā 
stādīja “Laimes kokus”.

Meža dienu  moto: “Veidosim skaistu 
ainavu un domāsim par mežu kā terito-
rijas attīstības veicinātāju!”

Teksts un foto: sabiedrisko attiecību 
speciāliste Madara Ozoliņa
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juma tīklu pārbūvi Selekcijas un 
Dārza ielā Priekuļos;

• Noslēgts līgums par apgaismojuma 
tīklu izbūvi Mārsnēnu ciemata centrā 
un Liepas pamatskolas stadionā;

• Jau drīzumā tiks uzsākti ūdensvada 
pievada izbūves darbi Sporta birzītē, 
lai apmeklētāji tiktu nodrošināti ar 
dzeramo ūdeni;

• Panākta vienošanās ar SIA ZAAO 
par EKO laukuma izveidi Priekuļos. 
Ir izsludināts iepirkums par laukuma
izveidošanu pie Priekuļu katlumājas;

• Plānoti darbi gājēju ietvju atjauno-
šanai novada ciematos. Izsludināts 
iepirkums par gājēju ietves atjau-
nošanu Dārza ielā Priekuļos un 
Rūpnīcas ielā Liepā;

• Uzsākti pašvaldības daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju jumta seguma no-
maiņas darbi Sarkaņu ciematā Liepas 
pagastā.

• Pabeigts garderobes remonts Priekuļu 
vidusskolā;

• Nodots ekspluatācijā jauns maģis-
trālais ūdensvads Liepā, E.Veiden-
bauma ielas rajonā.

Saistībā ar COVID-19 vīrusa izpla-
tību un neskaidrību par nākotni vairāki 
plānotie darbi tika atlikti uz vēlāku 
laiku. Lai šogad realizētu visu iecerēto, 
daudzi darbi, kaut ar novēlošanos, tomēr 
tiek uzsākti. Pielāgojoties esošajiem 
apstākļiem, būsim saprotoši un at-
balstīsim viens otru centienos paveikt 
plānoto!

Izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo

Aktuāli novadā

Vasaras beigās saņēmām priecīgu 
ziņu, ka ir apstiprināts Eiropas Savienības 
Erasmus+ programmas Pamatdarbības  
Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
projekts “Augstas kvalitātes atgrieze-
niskā saite – atslēga veiksmīgai skolo-
tāju un vecāku sadarbībai pirmsskolas 
izglītības iestādēs”. Projekts sāksies 
2020.gada oktobrī un turpināsies līdz 
2022.gada maijam. Tajā piedalīsies 
pirmsskolas iestādes no Rumānijas, 
Bulgārijas, Grieķijas un Lietuvas.

Šī projekta mērķis ir veicināt sadar-
bību starp skolotājiem un vecākiem, 
izmantojot kvalitatīvi sagatavotu at-
griezenisku saiti ar ieteikumiem bērna 
turpmākai attīstībai. Projekta darbā 
iesaistīsies pirmsskolu skolotāji un spe-
ciālisti. Pirmsskolu atbalsta komandas
apkopos rekomendācijas un labās prakses
piemērus, lai konsultētu vecākus un
pedagogus par bērnu ar speciālām vaja-
dzībām iekļaušanu pirmsskolas izglītības 
procesā. Pieaugošais bērnu ar īpašām 
mācīšanās vajadzībām un bērnu ar 
dažādiem emocionāliem traucējumiem   
skaits palielina vajadzību nodrošināt 
vienlīdzīgas iespējas visiem bērniem un  

viņu ģimenēm saņemt pedagoģisko un  
psiholoģisko atbalstu. Sociālā iekļau-
šana ir viena no projekta galvenajām 
prioritātēm, un projekta mērķis ir iesaistīt 
sadarbībā visus vecākus, neraugoties uz 
viņu sociālo un ekonomisko stāvokli vai 
personiskajām atšķirībām.

Skolotāji ir starpnieki starp bērnu un 
vecākiem, palīdzot viņiem labāk izprast 
bērna vajadzības un sniedzot ieteikumus
tālākizglītībai. Bieži skolotājiem trūkst 
zināšanu un pieredzes,  kā  padarīt  saziņu  
ar  vecākiem  efektīvāku  un  produktīvāku.  
Viens no projekta darbības virzieniem
ir skolotāju izglītošana un digitālo 
prasmju attīstīšana. Projekts sāksies ar 
pašreizējās situācijas un vajadzību ap-
zināšanu. Aicināsim vecākus un peda-
gogus piedalīties aptaujās, izmantosim 
iespēju izglītoties un pilnveidot sadar-
bības prasmes mūsu kopīgā mērķa sa-
sniegšanai – turpmākajai bērna attīstībai.

Projekta koordinatore Kristīna Bernāne

18.septembrī, kad visā Latvijā no-
risinājās Olimpiskās dienas pasākumi, 
Priekuļu PII “Mežmaliņa” ripoja jau
desmito reizi. Mūsu bērnudārzā riteņ-
braukšana ir ļoti iecienīta. Domāju, ka 
popularitāti veicinājuši mūsu ikgadējie 
velobraucieni, kurus visi gaida un no-
pietni tiem gatavojas.

Jau trešo gadu šī pasākuma ietvaros 
organizējām arī veiklības braucienus, 
lai bērni varētu pārbaudīt savas prasmes,    
apbraucot dažādus šķēršļus, uzbraucot 
uz laipas, metot bumbiņas mērķī un   
pārbaudot savas zināšanas par satiksmes 
noteikumiem – kustības uzsākšanu pie 
zaļās gaismas un apstāšanos pie STOP 
zīmes. Veiklības braucieni ir īpaši ar to, 
ka notiek uz ielas, kur satiksmi regulē 
īsti policisti. Paldies Priekuļu novada 
pašvaldības policijai par atsaucību un 
ieinteresētību mūsu ideju realizēšanā!

Galvenais pasākums sākās plkst. 
17.00 un uz veloceliņa pulcēja visu 

grupu bērnus ar vecākiem, lai dotos jau  
tradicionālajā 5 km braucienā Lapsas 
pavadībā. Lapsa piedalās ļoti daudzos 
pasākumos, bet velobraucieni ir īpašs 
notikums, jo jau vairākus gadus afi šas, 
diplomus un dalībnieku numurus rotā 
lapsiņa – riteņbraucēja. Tā kā šis ir 
jubilejas gads, tika izsludināts konkurss 
par velobrauciena logo. Par 10. velo-
brauciena simbolu kļuva Elzas Smiltiņas 
(Sprīdīšu grupa) zīmētā lapsiņa, kura 
nozīmītes veidā nu ir katra “Mežmaliņas” 
bērna īpašumā.

Pēc brauciena, kurā kopā ar līdz-
braucējiem piedalījās 188 dalībnieki,  
visi devās uz savu grupu laukumiem, 
lai atjaunotu spēkus ar visgaršīgāko 
riteņbraucēju putru.

Pasākums “Mežmaliņa RIPO” vairs 
nav iedomājams bez galvenās balvas –
SIA “Strazdu Grava” sarūpētā velo-
sipēda. Paldies Uģim Strazdiņam par 
atbalstu 10 gadu garumā! Pēc tradīcijas 

laimīgo izlozē iepriekšējā gada balvas 
ieguvējs. Šajā – jubilejas gadā – pie 
jauna skrejriteņa tika Grēta Dembovska.

Paldies gribam teikt ilggadējam mūsu 
velobrauciena atbalstītājam Edmundam 
Gravam, kurš allaž sagādā iespēju 
kādai grupai kopā ar vecākiem atpūsties 
peldbaseinā “Rifs”. Šī gada veiksminieki 
ir “Ķipari”.

Jaukas dāvaniņas mums sagādāja 
arī Latvijas Valsts policija. Katrs bērns 
ieguva spēli – krāsojamo grāmatu par 
drošību.

Paldies visiem atbalstītājiem un ak-
tīvajiem dalībniekiem! Ripojam!

PII “Mežmaliņa” skolotājas
Ināra Ikauniece un Inese Iesmiņa
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Jubilejas velobrauciens “Mežmaliņa RIPO”

Ekoskolu skaits Latvijā turpina pieaugt
Ekoskolu programma ir plašākā 

ilgtspējīgu skolu programma Latvijā, 
apvienojot ap 200 izglītības iestāžu – 
no pirmsskolām līdz augstskolām.

183 izglītības iestādes Latvijā šogad  
saņems Ekoskolu programmas ap-
balvojumus par sasniegumiem vides iz-
glītībā. Kopējais izglītības iestāžu skaits 
Latvijā, kas darbojas vides izglītības 
veicināšanā, turpina pieaugt ik gadu.

Programmas koordinators Latvijā  
Daniels Trukšāns stāsta: “Iepriekšējais  
mācību gads skolām bija liels izaici-
nājums. Pavasaris, kas tradicionāli ir 
Ekoskolu programmas aktivitāšu īste-
nošanas ziņā ražīgākais periods, nāca 
ar mācību iestāžu slēgšanu un izglītības 
procesa īstenošanu attālinātā režīmā. 
Prieks, ka Ekoskolas par spīti negaidī-
tajiem apstākļiem spēja atrast radošus 
veidus, kā turpināt īstenot aktivitātes, 
atklājot arī jaunas iesaistes iespējas, 
vairāk līdzdarbojoties ģimenēm un 
vietējai kopienai.”

Priekuļu PII “Mežmaliņa” bērni, 
darbinieki un vecāki iepriekšējā gadā 
pētīja, eksperimentēja un darbojās tēmā 
“Pārtika”. Bērni turpināja attīstīt paš-
apkalpošanās prasmes, liekot paši sev 
porcijas, tā samazinot pārtikas izmešanu 
atkritumos, un  iepazinās ar vietējās, 
sezonālās pārtikas nozīmi un lietderīgu 
patēriņu.

Par  paveikto  Ekoskolu  programmā  
un  par  sasniegumiem  vides   izglītībā  
PII “Mežmaliņa” divpadsmito reizi 
saņēma apbalvojumu – Zaļo karogu. 
Ikgadējais Ekoskolu apbalvošanas 
pasākums šogad notika tiešraidē, vides 
izglītības fonda Facebook platformā 
22. septembrī. Šajā mācību gadā visas 
izglītības iestādes, kas iesaistītas Eko-
skolu programmā, darbosies pēc jau-
niem vērtēšanas kritērijiem, veicinot 
jaunās kompetenču pieejas ieviešanu 
un izmantojot Ekoskolu programmu kā 
instrumentu sekmīgākai savas skolas 
izvirzīto mērķu īstenošanai. Priekuļu  
pirmsskolas  izglītības  iestādes  “zaļais” 
kolektīvs šogad strādās pie tēmas 
“Veselīgs dzīvesveids”.

PII “Mežmaliņa” ekoskolas 
koordinatore, skolotāja Ilze Kizāne

“Sprīdīšu” un “Pūcītes skoliņas” bērni 
kopā ar Ekopadomes pārstāvjiem.

Foto: Liene Pastuhova

Turpinājums no 1.lpp
Darbi tiek veikti ar mērķi Priekuļu 

centrā izveidot sakoptu, uz izglītošanu 
vērstu, dažādām apmeklētāju grupām,  
īpaši jaunajai paaudzei, piemērotu rek-
reācijas zonu, kas izzinošā veidā iepa-
zīstina ar augiem un dzīvniekiem mežā.

Pasākuma laikā interesentiem bija 
iespēja izstaigāt jauno taku. Dabas 
aizsardzības pārvaldes eksperts Arnis 
Lielbārdis stāstīja par mežu nozīmi 
mūsu dzīvē.

Ņemot vērā, ka šajā laikā norisinā-
jās arī Pasaules talkas diena, pasākuma 
ietvaros bērni, pedagogi un Priekuļu 
pagasta pārvaldes pārstāvji Saules parkā 
stādīja “Laimes kokus”.

Meža dienu  moto: “Veidosim skaistu 
ainavu un domāsim par mežu kā terito-
rijas attīstības veicinātāju!”

Teksts un foto: sabiedrisko attiecību 
speciāliste Madara Ozoliņa
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Notikumiem bagātā Liepas Ceļotāju diena
Ja jums ir vairāk nekā citiem, klājiet 

lielāku galdu, nevis celiet augstāku 
žogu! Tieši tā nolēma aktīvie liepēnieši 
un 22. augustā aicināja apceļot Liepu 
– gleznainu un viesmīlīgu, kultūras, 
vēstures un tautas mantojuma svētītu 
Vidzemes pagastu.

Šajā vietā un cilvēkos kā dzīparā 
savijušās dažādas kultūrvēsturisko no-
vadnieku rakstura iezīmes: sirds siltumā 
un gatavībā dalīties ar citiem liepēnieši 
līdzinās latgaļiem, lepnumā un priekā par 
savu dzīvesvietu atgādina kurzemniekus, 
sava atturīguma dēļ pirmajā satikšanās 
brīdī var tikt noturēti par zemgaļiem, 
pakalnu un dziesmu mīlestībā apliecinot, 
ka ir īsti vidzemnieki. Tieši tikpat krā-
sainas un dažādas bija Liepas Ceļotāju  
dienā piedāvātās norises, ceļi un takas,  
kuros katrs ceļotājs atklāja Liepas stāstus 
un cilvēkus. Viena no populārākajām 
pārgājiena takām Vidzemes un pat 
Latvijas mērogā šobrīd ir taka uz 
Līču-Laņģu klintīm, kuras arī Liepas 
Ceļotāju dienā pulcēja simtiem apmek-
lētāju. Šis ir maršruts, kura paveikšanai 
ceļotājiem līdzi jāņem vismaz ūdens 
pudele un nelielas uzkodas piknikam, 
jo apmēram septiņu kilometru garajā 
takā, kuru grezno ne tikai kilometru garā 
smilšakmens krauja, bet arī avoti, alas, 
nišas un pat aiza, tiek pavadītas aptuveni 
trīs stundas.

Kad kājas bija nogurušas un vēderi 
izsalkuši, tad domas griezās uz pusdienu
pusi, un šoreiz par ceļotāju garšas kār-

piņām bija padomāts. Tie, kas vēlējās, 
varēja ne tikai mieloties ar kārtīgām 
ugunskura zupas pusdienām senajā 
Maizes mājas klētiņā, bet arī kopā ar 
lustīgajām saimniecēm cept pašu gata-
votus pīrādziņus, izzināt grauda ceļu 
līdz maizei.

Šajā dienā Latvijas valsts rašanās 
un neatkarības cīņu stāsts pašā ciemata 
centrā izskanēja ļoti daudzas reizes –
pie Brīvības cīņu pieminekļa ceļotājus 
sagaidīja un ar saviem stāstiem lutināja 
novadpētnieks Aivars Vilnis. Pasperot 
vien dažus soļus no pieminekļa, ceļo-
tāju acis piesaistīja norāde uz Lielo 
Ellīti. Nepagūstot vēl īsti attapties no 
piedzīvojuma, tās pašas ielas malā tie-
kam ielūgti ciemos pie Kūku Zālīša– 
Guntas atmiņu stāsti par savu īpašo tēti 
– smalko kūciņu cepēju, mākslinieku 
un sapņotāju Jāni Zālīti ir tik garšīgi, ka 
sākam jau sapņot par to, kur dosimies 
vakariņās. Un mums no sirds tiek 
ieteikts aizbraukt uz vienu no Liepas 
pagasta muižām, kuras, kā izrādās, 
šajā pagastā ir divas! Bet pirms tam vēl 
jāatrisina neliels rēbuss un jāatrod Mazā 
Ellīte, bet pēc tam devāmies uz Liepas 
muižu. Šobrīd muiža atdzimst gandrīz 
no pelniem un tajā top Mākslas kūrorts, 
kurā spēkus atgūt dzīves nogurušajiem. 
Vēlāk lecam mašīnā un dodamies 
Smiltenes virzienā meklēt otru šī pa-
gasta muižu. Tomēr mūsu ceļā redzam 
vēl vienu norādi, kurai garām pabraukt 
būtu grēks – tā ir zīme, ka tepat atrodas 

Eduarda Veidenbauma memoriālais 
muzejs – dzimtās mājas “Kalāči”. No 
Veidenbauma mājām līdz Skangaļu mui-
žai var gandrīz ar roku aizsniegt. Mūs 
sagaida muižas saimniece un dvēsele 
Ligita. Uzņem tā, kā sen neredzētus 
draugus – izrāda gan pašu muižu, gan 
muižas dārzu ar visiem tajā augošajiem 
labumiem, gan Skangaļu muižas foto 
vēstures ekspozīciju.

Dienas izskaņā sava dārza un mājas 
durvis ikvienam vēra “Saulviju” mājas 
saimniece Inese Lāce. Tur tika teikts 
paldies aktīvākajiem foto orientēšanās 
dalībniekiem un, protams, Liepas kopas 
aktīvistiem, bez kuriem pirmā Liepas 
Ceļotāju diena nebūtu notikusi. Tika 
kaldināti arī nākotnes plāni, lai Ceļotāju 
diena Liepā kļūtu par ikgadēju tradīciju.

Liepas kopas vārdā
Kristīne Sprūdža

Liepas vārda iedegšana Ineses Lāces 
dārzā “Saulviju” mājās.

Foto: no arhīva

Atvērti sadarbībai
Pirmsskola nav tā 

vieta, kur darītājs ir viens 
cilvēks. Tāpēc liels paldies 
vecākiem par atbalstu. 
Vecāku ieguldījums audzi-
nāšanā un mācību procesā 
ir nenovērtējams. Turpinot 
veiksmīgu sadarbību ar 
“Mārīšu” grupas vecākiem, vēlamies pateikties Andriāna 
Beļkova mammai Ivetai, kura izrādīja iniciatīvu un palīdzēja 
noorganizēt bērniem mācību ekskursiju uz Cēsu pilsētas 
Valsts policijas iecirkni un ugunsdzēsēju depo. Bērniem bija  
praktiska iespēja visu apskatīt, aptaustīt un izmēģināt. Ļoti 
patika gan policijas, gan ugunsdzēsēju ekipējums un mašīnas. 
Pēc ekskursijas bērni prata pastāstīt, kad ir jāzvana pa tālruni 
112 un kas ir jāzina par drošību.

Liels paldies vecākiem par idejām, to veiksmīgu realizēšanu 
un iniciatīvu sadarbībā ar pirmsskolu!

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja 
Gita Uškāne Bremze

Atzīmējot Tēva dienu
Katru gadu, septembrī, kad koku lapas sāk krāsoties 

dažādos toņos, mēs svinam Tēva dienu. Arī šogad 15. sep-
tembra pēcpusdienā Liepas PII “Saulīte” bērni un viņu 
ģimenes, ievērojot distancēšanās noteikumus, pulcējās jaunajā 
estrādē, lai atzīmētu šos skaistos svētkus. Vislabākais veids, 
kā mēs varam godināt tētus, ir interesanti un aizraujoši pavadīt 
laiku kopā.

Pasākumu atklāja iestādes vadītāja, sveicot visus ar 
emocionālu uzrunu, kurai sekoja kopēja iesildīšanās. Bērni 
kopā ar tētiem, brāļiem un citiem ģimenes locekļiem veica 
dažādus uzdevumus. Ikviens varēja parādīt sportiskumu, 
attapību, veiklību, pārbaudīt savus spēkus, radošumu, gudrību 
un prasmi sadarboties sporta skolotājas izveidotajās stacijās.  
Bija  ļoti patīkami vērot  tēvu  aizrautīgo  vēlmi  iesaistīties 
un bērnu priekā un emocijās starojošās sejas.

Aktīvās kopā būšanas un darbošanās noslēgumā tēvi tika 
apbalvoti ar medaļām un ieguva titulu “SUPERTĒTIS”!

Paldies vecākiem par aktīvo piedalīšanos pasākumā!
PII “Saulīte” sporta skolotāja 

Natālija Buličeva

Priekuļu bibliotēka no maija vidus 
līdz augusta beigām aicināja skolēnus 
un jauniešus piedalīties lasīšanas veici-
nāšanas konkursā. Šoreiz tajā piedalījās 
12 dalībnieki, bet visas grāmatas iz-
lasīja deviņi. Lasītājiem no savas vai 
augstākas klašu grupas bija jāizvēlas 
piecas grāmatas, jāizlasa tās un tad jā-
rod atbildes uz bibliotēkas darbinieku 
sagatavotajiem jautājumiem. Nedaudz 
grūtāk šis darbiņš veicās tiem, kas 
konkursā piedalījās pirmo reizi, bet 
tomēr ar mammu palīdzību tika atrastas 
pareizās atbildes.

Noslēgums konkursam šajā reizē  
bija citāds nekā ierasts. Nenotika nedz
ekskursija, nedz kopīga kliņģera ēšana. 
Balvās ar Priekuļu novada pašvaldības 
atbalstu tika dāvātas ieejas kartes iz-
stāžu vietas “Neonija” apmeklējumam 
Valmierā, kā arī neliels, gards pārstei-
gums. “Neonijā”, cerams, kopā ar ģimeni 
vai draugiem vasaras lasītāji iepazīs un 
izpētīs neparasto fantāziju zemi.

Paldies skolēniem par piedalīšanos!
Priekuļu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Liene Zuimača
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2020. gada vasaras lasīšanas konkurss

Dalībnieki, saņemot balvas. 
Foto: Liene Zuimača

Aizvadīti ražas svētki
Septembrī Priekuļos pie kultūras 

nama norisinājās ražas tirgus. Tajā savu 
produkciju piedāvāja vairāk nekā 20 
tirgotāji no Priekuļu, kā arī tuvākiem un 
tālākiem novadiem. Tirdziņā bija iespē-
jams iegādāties svaigi ceptu maizīti, 
medus produktus, dārzeņus, augļus, 
sīrupus, pīrāgus, mājas kūpinājumus, 
sviestus ar dažādām garšām, fizāļus –
svaigus un burciņās, garšvielas, sēklu 
maisījumus, stādus, ziedus, koka deko-
rus un dāvaniņas, tējas, olas, ķiplokus, 
metāla un keramikas izstrādājumus, 
adījumus, pašu darinātas ziepes un kos-
mētiku, aksesuārus mazuļiem, priežu 
čiekura sīrupus un daudz citas veselīgas, 
garšīgas, skaistas un noderīgas lietas, 
kuru ražošanā tirgotāji ielikuši daudz 
enerģijas, darba un mīlestības.

Tirdziņa apmeklētājiem šī bija lieliska 
iespēja uzzināt par mājražotājiem, lai
arī turpmāk zinātu, kur iegādāties gar-
šīgus un kvalitatīvus produktus un iz-

strādājumus. Pasākuma laikā bija iespēja 
baudīt arī muzikālu atmosfēru, klauso-
ties mūziķa Mārtiņa Ruska izpildījumu 
un vērojot novada deju kolektīvu uz-
stāšanos.

Tā kā jau vairāku mēnešu garumā 
top video materiāls par Priekuļu novadu, 
tad daudz, skaistu kadru tika uzņemti arī 
šajā pasākumā. Filmēšana norisinājās 
arī pēc ražas tirgus, kad uz kopskatiem 
pulcējās gan iedzīvotāji, gan novada 
kolektīvi! Jaunā video scenārija autore 
ir novada Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe. 

Paldies visiem, kuri piedalījās kopskatu 
filmēšanā Priekuļos!

Teksts un foto sabiedrisko attiecību 
speciāliste Madara Ozoliņa

Top kadri no Priekuļu novada video

Ražas tirgū par labu atmosfēru gādāja 
pasākuma vadītāja Indra Kumsāre, 
kura devās arī pie tirgotājiem, lai 

uzzinātu vairāk par viņu produktiem 
un, kopā ar domes priekšsēdētāju 

Elīnu Stapuloni cienātu tirgotājus un 
pasākuma apmeklētājus ar kūku

Siltās atvasaras 23. septembra vakarā Mārsnēnos ciemo-
jās dzejniece Linda Grundmane. Linda daudziem novada  
iedzīvotājiem, jo īpaši priekuliešiem, vairāk bijusi pazīstama  
kā bibliotekāre Priekuļu bibliotēkā. Nu viņu kā bibliotekāri 
iepazinuši arī Valmieras bibliotēkas jaunākie lasītāji. Dzejas 
vakarā viņa mūs iepazīstināja ar sevi un saviem dzejoļiem, kas 
tapuši vairāk nekā septiņu gadu laikā. Daudziem dzejoļiem 
klāt bija stāsts par to, kur šis dzejolis tapis, kādam konkursam, 
pasākumam par godu vai kāda projekta ietvaros uzrakstīts. 
Pēc iepazīšanās ar darbiem viņa pasākuma apmeklētājiem bija 
sagatavojusi uzdevumus, dodot iespēju katram, kas vēlējās,  
izmēģināt savu spēku dzejas radīšanā. Uzdevumi bija patiesi  
aizraujoši.

“Blackout poetry” jeb svītrojumdzeja neatstāja vienaldzī-
gus, un apmeklētāji nekautrējās pārējiem nolasīt sava radošā 
darba rezultātu. Noslēgumā katram pasākuma apmeklētājam 

bija iespēja saņemt arī projekta “Jaunie literāti” grāmatu “213 
metri”, kurā publicēti arī Lindas darbi, kas tapuši projekta 
ietvaros.

Teksts un foto: 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Puriņa

Dzejas vakars Mārsnēnu tautas namā

Linda Grundmane lasa dzeju
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Notikumiem bagātā Liepas Ceļotāju diena
Ja jums ir vairāk nekā citiem, klājiet 

lielāku galdu, nevis celiet augstāku 
žogu! Tieši tā nolēma aktīvie liepēnieši 
un 22. augustā aicināja apceļot Liepu 
– gleznainu un viesmīlīgu, kultūras, 
vēstures un tautas mantojuma svētītu 
Vidzemes pagastu.

Šajā vietā un cilvēkos kā dzīparā 
savijušās dažādas kultūrvēsturisko no-
vadnieku rakstura iezīmes: sirds siltumā 
un gatavībā dalīties ar citiem liepēnieši 
līdzinās latgaļiem, lepnumā un priekā par 
savu dzīvesvietu atgādina kurzemniekus, 
sava atturīguma dēļ pirmajā satikšanās 
brīdī var tikt noturēti par zemgaļiem, 
pakalnu un dziesmu mīlestībā apliecinot, 
ka ir īsti vidzemnieki. Tieši tikpat krā-
sainas un dažādas bija Liepas Ceļotāju  
dienā piedāvātās norises, ceļi un takas,  
kuros katrs ceļotājs atklāja Liepas stāstus 
un cilvēkus. Viena no populārākajām 
pārgājiena takām Vidzemes un pat 
Latvijas mērogā šobrīd ir taka uz 
Līču-Laņģu klintīm, kuras arī Liepas 
Ceļotāju dienā pulcēja simtiem apmek-
lētāju. Šis ir maršruts, kura paveikšanai 
ceļotājiem līdzi jāņem vismaz ūdens 
pudele un nelielas uzkodas piknikam, 
jo apmēram septiņu kilometru garajā 
takā, kuru grezno ne tikai kilometru garā 
smilšakmens krauja, bet arī avoti, alas, 
nišas un pat aiza, tiek pavadītas aptuveni 
trīs stundas.

Kad kājas bija nogurušas un vēderi 
izsalkuši, tad domas griezās uz pusdienu
pusi, un šoreiz par ceļotāju garšas kār-

piņām bija padomāts. Tie, kas vēlējās, 
varēja ne tikai mieloties ar kārtīgām 
ugunskura zupas pusdienām senajā 
Maizes mājas klētiņā, bet arī kopā ar 
lustīgajām saimniecēm cept pašu gata-
votus pīrādziņus, izzināt grauda ceļu 
līdz maizei.

Šajā dienā Latvijas valsts rašanās 
un neatkarības cīņu stāsts pašā ciemata 
centrā izskanēja ļoti daudzas reizes –
pie Brīvības cīņu pieminekļa ceļotājus 
sagaidīja un ar saviem stāstiem lutināja 
novadpētnieks Aivars Vilnis. Pasperot 
vien dažus soļus no pieminekļa, ceļo-
tāju acis piesaistīja norāde uz Lielo 
Ellīti. Nepagūstot vēl īsti attapties no 
piedzīvojuma, tās pašas ielas malā tie-
kam ielūgti ciemos pie Kūku Zālīša– 
Guntas atmiņu stāsti par savu īpašo tēti 
– smalko kūciņu cepēju, mākslinieku 
un sapņotāju Jāni Zālīti ir tik garšīgi, ka 
sākam jau sapņot par to, kur dosimies 
vakariņās. Un mums no sirds tiek 
ieteikts aizbraukt uz vienu no Liepas 
pagasta muižām, kuras, kā izrādās, 
šajā pagastā ir divas! Bet pirms tam vēl 
jāatrisina neliels rēbuss un jāatrod Mazā 
Ellīte, bet pēc tam devāmies uz Liepas 
muižu. Šobrīd muiža atdzimst gandrīz 
no pelniem un tajā top Mākslas kūrorts, 
kurā spēkus atgūt dzīves nogurušajiem. 
Vēlāk lecam mašīnā un dodamies 
Smiltenes virzienā meklēt otru šī pa-
gasta muižu. Tomēr mūsu ceļā redzam 
vēl vienu norādi, kurai garām pabraukt 
būtu grēks – tā ir zīme, ka tepat atrodas 

Eduarda Veidenbauma memoriālais 
muzejs – dzimtās mājas “Kalāči”. No 
Veidenbauma mājām līdz Skangaļu mui-
žai var gandrīz ar roku aizsniegt. Mūs 
sagaida muižas saimniece un dvēsele 
Ligita. Uzņem tā, kā sen neredzētus 
draugus – izrāda gan pašu muižu, gan 
muižas dārzu ar visiem tajā augošajiem 
labumiem, gan Skangaļu muižas foto 
vēstures ekspozīciju.

Dienas izskaņā sava dārza un mājas 
durvis ikvienam vēra “Saulviju” mājas 
saimniece Inese Lāce. Tur tika teikts 
paldies aktīvākajiem foto orientēšanās 
dalībniekiem un, protams, Liepas kopas 
aktīvistiem, bez kuriem pirmā Liepas 
Ceļotāju diena nebūtu notikusi. Tika 
kaldināti arī nākotnes plāni, lai Ceļotāju 
diena Liepā kļūtu par ikgadēju tradīciju.

Liepas kopas vārdā
Kristīne Sprūdža

Liepas vārda iedegšana Ineses Lāces 
dārzā “Saulviju” mājās.

Foto: no arhīva

Atvērti sadarbībai
Pirmsskola nav tā 

vieta, kur darītājs ir viens 
cilvēks. Tāpēc liels paldies 
vecākiem par atbalstu. 
Vecāku ieguldījums audzi-
nāšanā un mācību procesā 
ir nenovērtējams. Turpinot 
veiksmīgu sadarbību ar 
“Mārīšu” grupas vecākiem, vēlamies pateikties Andriāna 
Beļkova mammai Ivetai, kura izrādīja iniciatīvu un palīdzēja 
noorganizēt bērniem mācību ekskursiju uz Cēsu pilsētas 
Valsts policijas iecirkni un ugunsdzēsēju depo. Bērniem bija  
praktiska iespēja visu apskatīt, aptaustīt un izmēģināt. Ļoti 
patika gan policijas, gan ugunsdzēsēju ekipējums un mašīnas. 
Pēc ekskursijas bērni prata pastāstīt, kad ir jāzvana pa tālruni 
112 un kas ir jāzina par drošību.

Liels paldies vecākiem par idejām, to veiksmīgu realizēšanu 
un iniciatīvu sadarbībā ar pirmsskolu!

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja 
Gita Uškāne Bremze

Atzīmējot Tēva dienu
Katru gadu, septembrī, kad koku lapas sāk krāsoties 

dažādos toņos, mēs svinam Tēva dienu. Arī šogad 15. sep-
tembra pēcpusdienā Liepas PII “Saulīte” bērni un viņu 
ģimenes, ievērojot distancēšanās noteikumus, pulcējās jaunajā 
estrādē, lai atzīmētu šos skaistos svētkus. Vislabākais veids, 
kā mēs varam godināt tētus, ir interesanti un aizraujoši pavadīt 
laiku kopā.

Pasākumu atklāja iestādes vadītāja, sveicot visus ar 
emocionālu uzrunu, kurai sekoja kopēja iesildīšanās. Bērni 
kopā ar tētiem, brāļiem un citiem ģimenes locekļiem veica 
dažādus uzdevumus. Ikviens varēja parādīt sportiskumu, 
attapību, veiklību, pārbaudīt savus spēkus, radošumu, gudrību 
un prasmi sadarboties sporta skolotājas izveidotajās stacijās.  
Bija  ļoti patīkami vērot  tēvu  aizrautīgo  vēlmi  iesaistīties 
un bērnu priekā un emocijās starojošās sejas.

Aktīvās kopā būšanas un darbošanās noslēgumā tēvi tika 
apbalvoti ar medaļām un ieguva titulu “SUPERTĒTIS”!

Paldies vecākiem par aktīvo piedalīšanos pasākumā!
PII “Saulīte” sporta skolotāja 

Natālija Buličeva

Priekuļu bibliotēka no maija vidus 
līdz augusta beigām aicināja skolēnus 
un jauniešus piedalīties lasīšanas veici-
nāšanas konkursā. Šoreiz tajā piedalījās 
12 dalībnieki, bet visas grāmatas iz-
lasīja deviņi. Lasītājiem no savas vai 
augstākas klašu grupas bija jāizvēlas 
piecas grāmatas, jāizlasa tās un tad jā-
rod atbildes uz bibliotēkas darbinieku 
sagatavotajiem jautājumiem. Nedaudz 
grūtāk šis darbiņš veicās tiem, kas 
konkursā piedalījās pirmo reizi, bet 
tomēr ar mammu palīdzību tika atrastas 
pareizās atbildes.

Noslēgums konkursam šajā reizē  
bija citāds nekā ierasts. Nenotika nedz
ekskursija, nedz kopīga kliņģera ēšana. 
Balvās ar Priekuļu novada pašvaldības 
atbalstu tika dāvātas ieejas kartes iz-
stāžu vietas “Neonija” apmeklējumam 
Valmierā, kā arī neliels, gards pārstei-
gums. “Neonijā”, cerams, kopā ar ģimeni 
vai draugiem vasaras lasītāji iepazīs un 
izpētīs neparasto fantāziju zemi.

Paldies skolēniem par piedalīšanos!
Priekuļu pagasta bibliotēkas 

vadītāja Liene Zuimača
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Dalībnieki, saņemot balvas. 
Foto: Liene Zuimača

Aizvadīti ražas svētki
Septembrī Priekuļos pie kultūras 

nama norisinājās ražas tirgus. Tajā savu 
produkciju piedāvāja vairāk nekā 20 
tirgotāji no Priekuļu, kā arī tuvākiem un 
tālākiem novadiem. Tirdziņā bija iespē-
jams iegādāties svaigi ceptu maizīti, 
medus produktus, dārzeņus, augļus, 
sīrupus, pīrāgus, mājas kūpinājumus, 
sviestus ar dažādām garšām, fizāļus –
svaigus un burciņās, garšvielas, sēklu 
maisījumus, stādus, ziedus, koka deko-
rus un dāvaniņas, tējas, olas, ķiplokus, 
metāla un keramikas izstrādājumus, 
adījumus, pašu darinātas ziepes un kos-
mētiku, aksesuārus mazuļiem, priežu 
čiekura sīrupus un daudz citas veselīgas, 
garšīgas, skaistas un noderīgas lietas, 
kuru ražošanā tirgotāji ielikuši daudz 
enerģijas, darba un mīlestības.

Tirdziņa apmeklētājiem šī bija lieliska 
iespēja uzzināt par mājražotājiem, lai
arī turpmāk zinātu, kur iegādāties gar-
šīgus un kvalitatīvus produktus un iz-

strādājumus. Pasākuma laikā bija iespēja 
baudīt arī muzikālu atmosfēru, klauso-
ties mūziķa Mārtiņa Ruska izpildījumu 
un vērojot novada deju kolektīvu uz-
stāšanos.

Tā kā jau vairāku mēnešu garumā 
top video materiāls par Priekuļu novadu, 
tad daudz, skaistu kadru tika uzņemti arī 
šajā pasākumā. Filmēšana norisinājās 
arī pēc ražas tirgus, kad uz kopskatiem 
pulcējās gan iedzīvotāji, gan novada 
kolektīvi! Jaunā video scenārija autore 
ir novada Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe. 

Paldies visiem, kuri piedalījās kopskatu 
filmēšanā Priekuļos!

Teksts un foto sabiedrisko attiecību 
speciāliste Madara Ozoliņa

Top kadri no Priekuļu novada video

Ražas tirgū par labu atmosfēru gādāja 
pasākuma vadītāja Indra Kumsāre, 
kura devās arī pie tirgotājiem, lai 

uzzinātu vairāk par viņu produktiem 
un, kopā ar domes priekšsēdētāju 

Elīnu Stapuloni cienātu tirgotājus un 
pasākuma apmeklētājus ar kūku

Siltās atvasaras 23. septembra vakarā Mārsnēnos ciemo-
jās dzejniece Linda Grundmane. Linda daudziem novada  
iedzīvotājiem, jo īpaši priekuliešiem, vairāk bijusi pazīstama  
kā bibliotekāre Priekuļu bibliotēkā. Nu viņu kā bibliotekāri 
iepazinuši arī Valmieras bibliotēkas jaunākie lasītāji. Dzejas 
vakarā viņa mūs iepazīstināja ar sevi un saviem dzejoļiem, kas 
tapuši vairāk nekā septiņu gadu laikā. Daudziem dzejoļiem 
klāt bija stāsts par to, kur šis dzejolis tapis, kādam konkursam, 
pasākumam par godu vai kāda projekta ietvaros uzrakstīts. 
Pēc iepazīšanās ar darbiem viņa pasākuma apmeklētājiem bija 
sagatavojusi uzdevumus, dodot iespēju katram, kas vēlējās,  
izmēģināt savu spēku dzejas radīšanā. Uzdevumi bija patiesi  
aizraujoši.

“Blackout poetry” jeb svītrojumdzeja neatstāja vienaldzī-
gus, un apmeklētāji nekautrējās pārējiem nolasīt sava radošā 
darba rezultātu. Noslēgumā katram pasākuma apmeklētājam 

bija iespēja saņemt arī projekta “Jaunie literāti” grāmatu “213 
metri”, kurā publicēti arī Lindas darbi, kas tapuši projekta 
ietvaros.

Teksts un foto: 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Puriņa

Dzejas vakars Mārsnēnu tautas namā

Linda Grundmane lasa dzeju
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Vēl iespējams pieteikt pretendentus 
Priekuļu novada apbalvojumiem

Priekuļu novada dome vēlas apzināt 
un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir 
pelnījuši atzinību par ieguldījumu no-
vada attīstībā, par sabiedrisko līdzdalību, 
par panākumiem izglītības, kultūras un 
sporta nozarēs, par nozīmīgu darbību 
saimnieciskajā vai publiskajā sektorā, 
par novada atpazīstamības veidošanu 
Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī 
vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk, kā 
pienākums to liek.

Novadnieku godināšana valsts svētku 
pasākumā Priekuļu novadā ir tradīcija 
jau 11 gadus, tādēļ arī šogad Priekuļu 
novada dome aicina līdz 2020. gada 8. 
oktobrim pieteikt pašvaldības balvai           
cilvēkus šādās nominācijās:

• GODA NOVADNIEKS,
• GADA CILVĒKS izglītībā un zinātnē,

kultūrā, sportā, medicīnā, uzņēmēj-
darbībā, labdarībā, sociālā vidē, 
vides estētikā, mecenātismā un par 
mūža ieguldījumu.

• GADA KOLEKTĪVS.

Iesniegt pieteikumu par apbalvošanu 
var jebkurš iedzīvotājs, iestāde, organi-
zācija uzņēmums vai neformāla grupa.  
Novadniekus apbalvošanai apstiprina  
Priekuļu novada dome. Goda nosaukuma  
“Goda novadnieks”, “Gada cilvēks” un
“Gada kolektīvs” ieguvējiem tiek pie-
šķirts Goda raksts vai Atzinības raksts 
un simboliska balva saskaņā ar nolikumu 
“Par Priekuļu novada pašvaldības ap-
balvojumiem”. Ar to iespējams iepazīties  
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC), VPVKAC  
Liepas atbalsta punktā, pagastu pārval-
dēs un bibliotēkās.

Pieteikuma anketas pieejamas VPVKAC 
un pagastu pārvaldēs. Pieteikumus ap-
balvojumiem iespējams iesniegt VPVKAC, 
pagastu pārvaldēs vai arī nosūtot to 
e-pastā: dome@priekulunovads.lv ar 
norādi “Priekuļu novada pašvaldības 
apbalvojumiem”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Ozoliņa

Sveiki, jaunieši!
Skolas laiks jau rit pilnā sparā, arī 

Reste savu darbību nav pārtraukusi. 
Oktobrī jauniešiem piedāvāsim drāmas 
nodarbības, kuru mērķis būs ļaut dalīb-
niekiem iejusties dažādās lomās.

Visi jaunieši, kas aktīvi piedalās 
jauniešu centra darbībā, zina par pasā-
kumiem, kas tika rīkoti arī vasaras laikā, 
un tiks vēl rīkoti. Vēlamies uzrunāt 
arī citus aktīvus un darboties gribošus 
pusaudžus (no 13 gadu vecuma) un 
jauniešus iesaistīties centriņa aktivitāšu 
plānošanā, radošu plānu veidošanā un 
vienkārši laba laika pavadīšanā kopā ar 
citiem aktīviem jauniešiem.

JC Reste darba laiks:
Otrdiena: 15.00 – 19.00
Trešdiena: 15.00 – 19.00
Ceturtdiena: 15.00 – 19.00
Par iespēju pievienoties Reste 

komandai vai drāmas nodarbībām 
iespējams sazināties ar jauniešu centra 
vadītājiem: Sigitu Ferberu (t.24933466) 
vai Mareku Dambīti (t.26531743).

Aicinām dalīties ar ēdiena 
receptēm “19. – 20.gs.

Priekuļu novadā”
Piedaloties projektā “Saieta vietas izveide ģimenēm   

draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības 
attieksmes veicināšanā”, aicinām iedzīvotājus dalīties 
ar receptēm un stāstiem par tradīcijām Jūsu ģimenē, 
gatavojot maltīti ikdienā vai svētku reizēs.

Lai saglabātu mantojumu arī nākamajām paaudzēm, 
Jūsu stāstītais tiks iemūžināts grāmatā par ēst gatavošanas 
tradīcijām un zemnieku ēdienu receptēm. Savus stāstus 
un receptes varat iesniegt līdz 30.10.2020:

• Pa pastu “Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 
LV-4128;

•  Uz epastu: kalacu.muzejs@priekulunovads.lv vai 
    santa.vaisla@priekulunovads.lv;
• Personīgi Priekuļu VPK Klientu apkalpošanas centrā,
   Veselavas, Liepas, Priekuļu vai Mārsnēnu bibliotēkās;
•  Pa tālruni 25601677.
Aprakstā lūdzam iekļaut:
•  Receptes nosaukumu;
•  Sastāvdaļas;
•  Aprakstu (personu no kā mantota recepte);
•  Ja iespējams fotogrāfiju un atmiņas, kas saistās ar šo 

ēdienu.
Pēc grāmatas iznākšanas, Priekuļu novada pašvaldība, 

plāno izsniegt pavārgrāmatu dalībniekiem, kuru receptes 
būs iekļautas, kā arī  nelielas balviņas no Priekuļu novada 
pašvaldības.

Saglabāsim senču tradīcijas un dalīsimies ar tām!
Tūrisma darba organizatore Santa Vaišļa
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Priekuļu novada vēstis

Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par 

Vaives ielas atjaunošanu Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā, paredzot Cēsu novada pašvaldībai kompensēt 
izdevumus EUR 17539,53 apmērā bez PVN;

• Ar 2020.gada 1.oktobri noteikt maksu par Eduarda Vei-
denbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirts izmantošanas 
reizi (divas stundas) EUR 41.32 bez PVN, maksu par katru 
nākamo stundu EUR 8.27 bez PVN;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Telpu lietošanas  
un uzturēšanas noteikumus;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Vidusgāles” atsavināšanu par nosolīto cenu 3100,00 EUR;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Ošlejasi”, atsavināšanu par nosolīto cenu  7500,00 EUR;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Gārņi” atsavināšanu par nosolīto cenu  2200,00 EUR;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma – Pāvila Rozīša iela 4-46,  
Liepā, Liepas pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles no-
teikumus;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas   
pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jāņmuiža,  
Priekuļu pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2025.gadam.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /24.09.2020/ Elektroniskā izsolē ar augšupejošu solitiek pārdots 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
“Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42720020162. Tā lietošanas mērķis ir noteikts – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5 500,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 550,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 27. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 7. oktobra  

līdz 2020. gada 6. novembra plkst.13:00.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 7. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

***
Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
“Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42600050095. Zemes lietošanas mērķis ir no-
teikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
1 800,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR.

Nodrošinājums – 180,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 26. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 6. oktobra 

līdz 2020. gada 5. novembra plkst.13:00.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 6. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

***
Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 

pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums Pāvila Rozīša iela 4-46, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra numurs 42609000828. Dzīvokļa 
platības lielums ir 43,8 m2.

Nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles nosacītā sākuma 
cena – 6 700,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR.

Nodrošinājums – 670,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 26. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 6. oktobra  

līdz 2020. gada 5. novembra plkst.13:00. 
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 6. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles

Svecīšu vakari 
Priekuļu novada kapos

•  Priekuļos: 10. oktobrī plkst.18.00
•  Jaunraunā: 17. oktobrī plkst.16.00
•  Veselavā: 17. oktobrī plkst.17.00
•  Liepā: 31. oktobrī plkst.17.00

Mācības jauniešiem 
“Laukiem būt”

Aicinām jauniešus no 18-40 gadu vecumam līdzdalībai 
mācībās ar iespēju turpmāk piedalīties konkursā, lai, iespējams, 
iegūtu arī finansējumu idejas īstenošanā.

Piesakies, ja vēlies:
   • Būt uzņēmējs laukos;
   • Izstrādāt savu biznesa plānu;
   • Atrast savu biznesa ideju
   • Startēt konkursā un laimēt naudas balvas.
Šogad informatīvā un 1. mācību diena visā Latvijā notiks 

9. oktobrī. Arī mēs, Cēsu birojs, informatīvo dienu organizējam 
9. oktobrī Cēsīs, Bērzaines ielā 5 pulksten 10.00, 1. stāva 
semināru zālē.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Cēsu biroja uzņēmējdarbības konsultante 

Gunda Kazerovska
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Vēl iespējams pieteikt pretendentus 
Priekuļu novada apbalvojumiem

Priekuļu novada dome vēlas apzināt 
un īpaši sumināt tos cilvēkus, kuri ir 
pelnījuši atzinību par ieguldījumu no-
vada attīstībā, par sabiedrisko līdzdalību, 
par panākumiem izglītības, kultūras un 
sporta nozarēs, par nozīmīgu darbību 
saimnieciskajā vai publiskajā sektorā, 
par novada atpazīstamības veidošanu 
Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī 
vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk, kā 
pienākums to liek.

Novadnieku godināšana valsts svētku 
pasākumā Priekuļu novadā ir tradīcija 
jau 11 gadus, tādēļ arī šogad Priekuļu 
novada dome aicina līdz 2020. gada 8. 
oktobrim pieteikt pašvaldības balvai           
cilvēkus šādās nominācijās:

• GODA NOVADNIEKS,
• GADA CILVĒKS izglītībā un zinātnē,

kultūrā, sportā, medicīnā, uzņēmēj-
darbībā, labdarībā, sociālā vidē, 
vides estētikā, mecenātismā un par 
mūža ieguldījumu.

• GADA KOLEKTĪVS.

Iesniegt pieteikumu par apbalvošanu 
var jebkurš iedzīvotājs, iestāde, organi-
zācija uzņēmums vai neformāla grupa.  
Novadniekus apbalvošanai apstiprina  
Priekuļu novada dome. Goda nosaukuma  
“Goda novadnieks”, “Gada cilvēks” un
“Gada kolektīvs” ieguvējiem tiek pie-
šķirts Goda raksts vai Atzinības raksts 
un simboliska balva saskaņā ar nolikumu 
“Par Priekuļu novada pašvaldības ap-
balvojumiem”. Ar to iespējams iepazīties  
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu
apkalpošanas centrā (VPVKAC), VPVKAC  
Liepas atbalsta punktā, pagastu pārval-
dēs un bibliotēkās.

Pieteikuma anketas pieejamas VPVKAC 
un pagastu pārvaldēs. Pieteikumus ap-
balvojumiem iespējams iesniegt VPVKAC, 
pagastu pārvaldēs vai arī nosūtot to 
e-pastā: dome@priekulunovads.lv ar 
norādi “Priekuļu novada pašvaldības 
apbalvojumiem”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara Ozoliņa

Sveiki, jaunieši!
Skolas laiks jau rit pilnā sparā, arī 

Reste savu darbību nav pārtraukusi. 
Oktobrī jauniešiem piedāvāsim drāmas 
nodarbības, kuru mērķis būs ļaut dalīb-
niekiem iejusties dažādās lomās.

Visi jaunieši, kas aktīvi piedalās 
jauniešu centra darbībā, zina par pasā-
kumiem, kas tika rīkoti arī vasaras laikā, 
un tiks vēl rīkoti. Vēlamies uzrunāt 
arī citus aktīvus un darboties gribošus 
pusaudžus (no 13 gadu vecuma) un 
jauniešus iesaistīties centriņa aktivitāšu 
plānošanā, radošu plānu veidošanā un 
vienkārši laba laika pavadīšanā kopā ar 
citiem aktīviem jauniešiem.

JC Reste darba laiks:
Otrdiena: 15.00 – 19.00
Trešdiena: 15.00 – 19.00
Ceturtdiena: 15.00 – 19.00
Par iespēju pievienoties Reste 

komandai vai drāmas nodarbībām 
iespējams sazināties ar jauniešu centra 
vadītājiem: Sigitu Ferberu (t.24933466) 
vai Mareku Dambīti (t.26531743).

Aicinām dalīties ar ēdiena 
receptēm “19. – 20.gs.

Priekuļu novadā”
Piedaloties projektā “Saieta vietas izveide ģimenēm   

draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības 
attieksmes veicināšanā”, aicinām iedzīvotājus dalīties 
ar receptēm un stāstiem par tradīcijām Jūsu ģimenē, 
gatavojot maltīti ikdienā vai svētku reizēs.

Lai saglabātu mantojumu arī nākamajām paaudzēm, 
Jūsu stāstītais tiks iemūžināts grāmatā par ēst gatavošanas 
tradīcijām un zemnieku ēdienu receptēm. Savus stāstus 
un receptes varat iesniegt līdz 30.10.2020:

• Pa pastu “Kalāči”, Liepas pagasts, Priekuļu novads, 
LV-4128;

•  Uz epastu: kalacu.muzejs@priekulunovads.lv vai 
    santa.vaisla@priekulunovads.lv;
• Personīgi Priekuļu VPK Klientu apkalpošanas centrā,
   Veselavas, Liepas, Priekuļu vai Mārsnēnu bibliotēkās;
•  Pa tālruni 25601677.
Aprakstā lūdzam iekļaut:
•  Receptes nosaukumu;
•  Sastāvdaļas;
•  Aprakstu (personu no kā mantota recepte);
•  Ja iespējams fotogrāfiju un atmiņas, kas saistās ar šo 

ēdienu.
Pēc grāmatas iznākšanas, Priekuļu novada pašvaldība, 

plāno izsniegt pavārgrāmatu dalībniekiem, kuru receptes 
būs iekļautas, kā arī  nelielas balviņas no Priekuļu novada 
pašvaldības.

Saglabāsim senču tradīcijas un dalīsimies ar tām!
Tūrisma darba organizatore Santa Vaišļa
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Priekuļu novada vēstis

Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Slēgt Sadarbības līgumu ar Cēsu novada pašvaldību par 

Vaives ielas atjaunošanu Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā, paredzot Cēsu novada pašvaldībai kompensēt 
izdevumus EUR 17539,53 apmērā bez PVN;

• Ar 2020.gada 1.oktobri noteikt maksu par Eduarda Vei-
denbauma memoriālā muzeja “Kalāči” pirts izmantošanas 
reizi (divas stundas) EUR 41.32 bez PVN, maksu par katru 
nākamo stundu EUR 8.27 bez PVN;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības Telpu lietošanas  
un uzturēšanas noteikumus;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Vidusgāles” atsavināšanu par nosolīto cenu 3100,00 EUR;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Ošlejasi”, atsavināšanu par nosolīto cenu  7500,00 EUR;

• Apstiprināt izsoles rezultātu par nekustamā īpašuma 
“Gārņi” atsavināšanu par nosolīto cenu  2200,00 EUR;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma – Pāvila Rozīša iela 4-46,  
Liepā, Liepas pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles no-
teikumus;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Hannas”, Sarkaņos, Liepas   
pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķmala”, Jāņmuiža,  
Priekuļu pagastā, atkārtotas elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” darbības un attīstības stratēģiju 2020.-2025.gadam.

Priekuļu novada domes sēdes 
apskats /24.09.2020/ Elektroniskā izsolē ar augšupejošu solitiek pārdots 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
“Dīķmala”, Jāņmuiža, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42720020162. Tā lietošanas mērķis ir noteikts – 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5 500,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 550,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 27. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 7. oktobra  

līdz 2020. gada 6. novembra plkst.13:00.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 7. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

***
Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 

Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
“Hannas”, Sarkaņos, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42600050095. Zemes lietošanas mērķis ir no-
teikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
1 800,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR.

Nodrošinājums – 180,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 26. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 6. oktobra 

līdz 2020. gada 5. novembra plkst.13:00.
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 6. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

***
Atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 

pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais 
īpašums Pāvila Rozīša iela 4-46, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra numurs 42609000828. Dzīvokļa 
platības lielums ir 43,8 m2.

Nekustamā īpašuma atkārtotas izsoles nosacītā sākuma 
cena – 6 700,00 EUR. Izsoles solis – 300,00 EUR.

Nodrošinājums – 670,00 EUR.
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas ne vēlāk kā līdz 2020. 

gada 26. oktobra plkst. 23:59.
Nekustamā īpašuma izsole notiks no 2020.gada 6. oktobra  

līdz 2020. gada 5. novembra plkst.13:00. 
Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no brīža, 

kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, līdz brīdim, 
kad izsole ir noslēgusies. Nosolītās summas apmaksas termiņš 
– 2020. gada 6. novembris.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles

Svecīšu vakari 
Priekuļu novada kapos

•  Priekuļos: 10. oktobrī plkst.18.00
•  Jaunraunā: 17. oktobrī plkst.16.00
•  Veselavā: 17. oktobrī plkst.17.00
•  Liepā: 31. oktobrī plkst.17.00

Mācības jauniešiem 
“Laukiem būt”

Aicinām jauniešus no 18-40 gadu vecumam līdzdalībai 
mācībās ar iespēju turpmāk piedalīties konkursā, lai, iespējams, 
iegūtu arī finansējumu idejas īstenošanā.

Piesakies, ja vēlies:
   • Būt uzņēmējs laukos;
   • Izstrādāt savu biznesa plānu;
   • Atrast savu biznesa ideju
   • Startēt konkursā un laimēt naudas balvas.
Šogad informatīvā un 1. mācību diena visā Latvijā notiks 

9. oktobrī. Arī mēs, Cēsu birojs, informatīvo dienu organizējam 
9. oktobrī Cēsīs, Bērzaines ielā 5 pulksten 10.00, 1. stāva 
semināru zālē.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra 
Cēsu biroja uzņēmējdarbības konsultante 

Gunda Kazerovska



Priekuļu novada vēstis

Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums “Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 
Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 3750. Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 

Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Madara Ozoliņa, tālr. 66954881, e-pasts: madara.ozolina@priekulunovads.lv 
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfi ja SIA “Valprint”

Kultūras notikumi oktobrī
LAIKS NOTIKUMS INFORMĀCIJA VIETA

1.oktobris
18.00

Koncerts “Rudu, rudu, 
rudenīti”

Miķeldienai veltīts koncerts ar BDK “Dālderīši”, VPDK 
“Sadancis” un Liepas folkloras kopu “Liepa”.

Ieeja: bez maksas

Liepas kultūras 
nams

7.oktobris
19.00

Skolotāju dienas 
pasākums

Izglītības darbinieku dienai veltīts pasākums. Aicināti 
Priekuļu novada visu izglītības iestāžu darbinieki.
Ieteikto darbinieku sveikšana.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu kultūras 
nams

15.oktobris –
8.novembris

Mākslas darbu izstāde 
“Akvareļi”

Priekuļu kultūras nama apmeklētājiem (mēģinājumu 
un pasākumu laikā) 1.stāvā aplūkojama Laura Šķēles 
akvareļu personālizstāde.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu kultūras 
nams

15. oktobris
17.00

Izglītojoša lekcija 
“Imunitātes stiprināšana”

Lektore un veselīga dzīvesveida entuziaste Inga Vītola-
Saliete dalīsies noderīgos un praktiskos padomos par 
imunitātes stiprināšanu.

Ieeja: bez maksas

Liepas pagasta 
bibliotēka

16.oktobris
20.00

Rudens balle Ballē muzicēs Rikardions un Kristīne Šomase.
Ieejas maksa: 5,00 EUR

Liepas
kultūras nams

17.oktobris
15.00

Ceļojuma stāsti kopā
ar Maiju Skrebeli

Kurp doties pēc visspilgtākajiem piedzīvojumiem un 
kā pareizi plānot ceļojumu – par to visu un vēl vairāk 
būs iespēja uzzināt no Maijas, kura ceļošanas gaitas ir 
uzsākusi jau  16 gadu vecumā.

Ieeja: bez maksas

Liepas
kultūras nams

17.oktobris
20.00-24.00

Rudens balle Muzicēs grupa “Propelleris”. Ieeja no plkst.19.00. 
Pasākuma laikā darbosies bufete.
Iespēja rezervēt galdiņu: 10,00 EUR (tālrunis: 28819116) 

Ieeja: 7,00 EUR

Priekuļu kultūras 
nams

24.oktobris
16.00

Dāmu deju grupas
“Mežrozītes”
jubilejas koncerts

Dāmu deju grupas “Mežrozītes” 10 gadu jubilejas 
koncerts, kurā piedalīsies “jubilāres” un draugu kolektīvi.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu kultūras 
nams

24. oktobris
20.00-24.00

Ražas svētku koncerts 
“Ielecam rudenī…”

Muzicēs grupa “Zēgevaldes trio”. Līdzi ņemt “groziņus”. 
Ražas izstādei atnes izaudzēto augli vai dārzeni! Nepa-
rastākā izstādes eksponāta īpašniekam – pārsteiguma 
balva. Ieejas maksa uz koncertu: 2,00 EUR

Ieejas maksas uz balli: 3,00 EUR

Mārsnēnu tautas 
nams

30. oktobris
18.00

Tikšanās ar rakstnieku 
Gati Ezerkalnu

Tikšanās ar bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020 
iekļautās grāmatas “Ragana manā skapī” autoru, rakst-
nieku Gati Ezerkalnu. Aicina Mārsnēnu bibliotēka.

Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu tautas 
nams

31.10.2020
16.00-24.00

Leģendu nakts “Pūkas un 
spalvas pa gaisu!”

Puspagrabā mazā ballīte ar Aivaru Tomiņu, teātra 
izrāde “Viltus mīla”, akustisks koncerts, balles deju 
paraugdemonstrējumi. Ballē spēlēs grupa “Apvedceļš”.

Ieejas maksa iepriekšpārdošanā: 10,00 EUR
pasākuma dienā: 15,00 EUR

Veselavas muiža


