
Neskatoties uz to, ka darba procesi 
šobrīd lielākoties tiek organizēti attāli-
nāti un daudzviet dzirdams tāds termins 
kā “dīkstāve”, pašvaldībā jau pirmie 
gada mēneši bijuši darbu un notikumu 
piepildīti.

Straujiem soļiem tuvojas adminis-
tratīvi teritoriālā reforma, par kuru 
stāstām šajā informatīvajā izdevumā un 
stāstīsim arī nākamajos. Šīs reformas 
nepieciešamība iezīmē vienu ļoti būtisku 
darbības aspektu, kas īstenojams ikkatrā 
pašvaldības funkciju izpildes posmā,-
gudru saimniekošanu. Gudra saimnie-
košana nozīmē gan patērēto resursu 
optimizāciju, gan ieguldījuma efektivi-
tāti, līdzīgi kā saimnieko ikviens gudrs 
uzņēmējs, kuram rūp gan savi darbinieki, 
gan savi klienti un viņiem piedāvāto 
preču vai pakalpojumu kvalitāte.

Tomēr ir viena ļoti būtiska atšķirība 
starp valsts pārvaldi un uzņēmējdarbību, 
kas visdrīzāk saglabāsies vienmēr: ik-
katra pašvaldības speciālista veikumam 
ir un būs daudz vērtētāju. Tie esam mēs 
visi kopā – novada iedzīvotāji. Un kā 
nu ne, jo pašvaldības tāpat kā valsts 
institūciju atbildības latiņa turama 
augstāk jau tāpēc vien, ka iedzīvotāji ir 
nodokļu maksātāji un viņu labklājība ir 
mūsu darba virsmērķis.

Šajā izdevumā varat lasīt arī par mūsu 
nesen ieviesto diskusiju formātu, kuru 
pielietojam situācijās, kad nepieciešams 
noskaidrot būtiskas nianses tikpat lielā 
mērā kā no iedzīvotāju, tā arī no pakal-
pojumu nodrošinātāja puses. Tāpat mēs 
aicinām sazināties ar pašvaldību ikvienu, 
kuram ir argumentēta kritika, konkrēti 
ierosinājumi vai vienkārši zināšanas, 
kas būtu noderīgas pašvaldības speciā-
listiem.

Izzināšanas procesi ir dažādi, tāpat 
kā komunikācijas iespējas mūsdienās. 
Līdzīgi kā lielākā daļa strādājošo iedzī-
votāju Latvijā un visā pasaulē jau gadu 
savā ikdienas darbā arī mēs, pašvaldības 
darbinieki, uzlabojam savas digitālās 
prasmes un visbiežāk pulcējamies, 
diskutējam, vadām sēdes tiešsaistē. Kā 
jau katrai lietai, arī šai ir gan negatīvās, 
gan pozitīvās iezīmes. Piemēram, tieš-
saistē tiekoties, varam ietaupīt uz trans-
porta izdevumiem un laiku, ko citkārt 
pavadītu ceļā, tomēr zaudējam klātbūt-
nes sniegtās priekšrocības. Ja, komandā 
strādājot, tas atgadās reti, tad attālinātā 
komunikācija starp mazpazīstamiem 
cilvēkiem, līdzīgi kā publiski uzrakstīts 
vārds internetā, var tikt nolasīts ne-
korekti – ne autora paredzētajā intonā-
cijā, ne kontekstā. Kā es, tā arī vairāki 
speciālisti no pašvaldības komandas ir
pamanījuši dažādas iedzīvotāju publi-
kācijas un viedokļu apmaiņu publis-
kajā telpā par dažādām pašvaldības ak-
tivitātēm. Tas liek mums domāt, ka 
iedzīvotāji ir gatavi un vēlas vairāk 
iesaistīties pašvaldības darba plānošanā 
un lēmumu pieņemšanā, tāpēc drīzumā 
aicināsim jūs uz sarunu tiešsaistē.

Turpinājums 2.lpp
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ESOŠO NOVADU APVIENOŠANĀS
PROCESS
 Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas finansējums
novadu apvienošanās projektu un
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16 darba grupas, kurās piedalās visu
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novadu pašvaldību speciālisti.

JAUNIZVEIDOJAMĀ CĒSU
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5.jūnijā vēlēšanu iecirkņi darbosies no
pulksten 7:00 līdz 20:00.
Iespējama arī iepriekšēja balsošana un
balsošana pa pastu no ārvalstīm.

Detalizēta informācija atrodama
Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā: www.cvk.lv
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Priekuļu novada vēstis

Vēl pavisam nedaudz un realitātē 
piedzīvosim administratīvi teritoriālās 
reformas rezultātu – jaunu Cēsu novadu, 
kurā apvienoti septiņus esošos novadus: 
Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas 
(ATR procesa gaita vizuāli attēlota 1.lpp.
infografikā). Kā jau iepriekš esam rak-
stījuši, jaunā novada veidošana notiek
sadarbojoties visu pašvaldību speciālis-
tiem, lai izvēlētos optimālu un vienotu 
turpmākās darbības modeli. Ik nedēļu 
tiekas pašreizējo novadu vadītāji, un līdz 
šim vismaz reizi ir notikusi attālināta 
sanāksme katrai no 16 darba grupām. 
Esošo situāciju, pieredzi, novadu spe-
cifiku, iedzīvotāju vajadzības ir izvēr-
tējuši un vienotu nākotnes redzējumu 
plāno speciālisti no attīstības nodaļas, 
bāriņtiesas, būvvaldes, dzimtsarakstu 
nodaļas, finanšu nodaļas, informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju nodaļas, 
izglītības un jaunatnes lietu nodaļas, 
komunikācijas (sabiedrisko attiecību) 
nodaļas, kultūras nodaļas, sociālo lietu 
nodaļas, sporta un tūrisma nodaļas, kā 
arī bibliotēku, muzeju un pašvaldību 
policiju darbinieki. Katra darba grupa 
apspriedusi vismaz 2-4 turpmākās dar-
bības modeļus, no kuriem 1-2 izvēlētie 
tālāk tiek virzīti apspriešanai esošo no-
vadu domju priekšsēdētāju sanāksmēs.

Jāteic – šis process atklāj, ka katra
pašvaldības darbības joma uzlūkojama 

atsevišķi un visām nav piemērojams 
viens risinājums,- kādā ir nepieciešama 
optimizācija, balstoties uz teritoriālo 
platību un novietojumu, citā – uz kādas 
konkrētas iedzīvotāju grupas lielumu,
vēl kādā būtisku loma ir tehnoloģiskajām 
iespējām. Svarīgi, lai mums visiem būtu 
skaidrs, kā vārdā ir šīs pārmaiņas, un 
svarīgākais vārds šeit ir “iedzīvotāji”. 
Tieši iedzīvotāju interesēs ir nepiecie-
šama efektīvas izglītības, veselības ap-
rūpes, sociālās palīdzības, ceļu un trans-
porta, kā arī komunālās saimniecības 
infrastruktūras tīkla izveide. Un tieši 
iedzīvotāju, t.i., ikviena no mums, 
interesēs ir racionāla budžeta līdzekļu 
izlietošana, kas ir viens no šīs reformas 
mērķiem.

Protams, gan iedzīvotāju, gan paš-
valdību darbinieku viedokļi par ieguvu-
miem, kas sagaidāmi no administratīvi 
teritoriālās reformas, atšķiras. Priekuļu 
novada iedzīvotāju aptaujas rezultāti 
(plašāks iegūto rezultātu apskats 8.lpp.) 
liecina, ka 27 % respondentu reformu 
sagaida ar lielām cerībām, 40 % ir 
neitrāla attieksme un 32 % nav priecīgi 
par šīm pārmaiņām. Ja ņemam vērā, 
ka cilvēku dabiskā reakcija ir pretoties 
pārmaiņām, tad šie rezultāti liecina par 
gatavību pieņemt jauno situāciju.

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sabīne Mieze

Administratīvi teritoriālā reformaTurpinājums no 1.lpp

Kopumā iepriecinošā ir vairāk, tikai 
reizēm, iespējams, pietrūkst gribas to 
saskatīt. Gan iedzīvotāju, gan pašval-
dības rokās ir iespēja veidot kādu vietu
par pievilcīgu citiem – tūristiem, 
ciemiņiem, uzņēmējiem, investoriem. 
Vietas pievilcību ikviens no mums veido 
kā ar vārdiem, tā ar darbiem. Un, 
runājot par darbiem, –  tepat pie mums, 
Priekuļos, apvienojot Vidzemes tehno-
loģiju un dizaina tehnikuma atbalstu, 
pašvaldības atļauju un entuziastu iegul-
dījumu, ir izveidota iespēja aktīvi at-
pūsties, spēlējot Latvijā arvien lielāku 
popularitāti iemantojošo, bet reti kur 
pieejamo disku golfu. Mūsu katra paša 
ziņā paliek, vai šo spēles laukuma 
iekārtošanas un vienam ar otru sarašanas 
laiku uztveram ar bažām un iebildumiem 
vai ar prieku, ka mūsu novadā notiek kas 
tāds, par ko citur tikai sapņo. Vai mēs 
izvēlamies priecāties par to, ka novads 
kļūst aizvien pievilcīgāks viesiem, kuri 
lielākoties mēdz apmeklēt vairāk nekā 
vienu objektu un iestiprinās vietējās 
bodītēs vai ēstuvēs, vai jau priekšlaicīgi 
zūdāmies par nekārtībām, kuras šajā 
spēles laukumā, iespējams, varētu rasties. 
Tas, ka drošības jautājums tiks atrisināts 
– tas ir pavisam droši. Un ir vēl kas tāds, 
kas ir unikāls visā Baltijā un atrodas 
tieši Priekuļos. Proti, uzņēmums GasOn 
februārī atklāja Baltijā vienīgo šāda 
tipa dabasgāzes pārstrādes punktu. Pēc 
vairāku gadu desmitu pūliņiem nu jau 
uzdrošinos teikt, ka finiša līnijai tuvojas 
formālie procesi, lai vairāk nekā 20 km 
garais ceļa posms uz Mārsnēniem tiktu 
noasfaltēts, un, kas zina, kādas iespējas 
tas paver nākotnei.

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Katrs speciālists ir zinošs savā 
profesijā, un veids, kā visprecīzāk un 
tajā pašā laikā visātrāk bagātināt mūsu 
zināšanas, ir sarunāties ar citu jomu 
profesionāļiem. Pieņemot lēmumus, gan 
pašvaldības darbiniekiem, gan domes 
deputātiem ir jābūt kompetentiem daž-
kārt ļoti specifiskos jautājumos. Lai 
pašvaldība savas  funkcijas spētu pildīt,
maksimāli efektīvi izmantojot esošos 
resursus, un rastu iedzīvotājiem visēr-
tākos risinājumus, saskaroties ar sasā-
pējušiem vai specifiskiem jautājumiem, 
esam ieviesuši jaunu formātu – sadar-
bības partneru diskusijas.

Pirmā šāda diskusija tiešsaistē no-
risinājās jau pirms 2021. gada budžeta 
pieņemšanas, kad Priekuļu novada domes
deputāti “tikās” ar Priekuļu novada domes 
vadību un pieaicinātajiem speciālistiem: 
SIA “Ceļu projekts” projektētāju Ivo 
Pāsu un SIA “Imberteh” pārstāvi Gintu 
Reki.

Tiešsaistes laikā domes pārstāvji 
informēja deputātus par 2020. gadā pa-
veiktajiem un 2021. gadā plānotajiem 
darbiem, savukārt uzņēmumu pārstāvji 
skaidroja ceļu būves specifiku, labojot 
ceļus vai mainot to virskārtu. Sarunas 
gaitā tika iztirzāti iepriekš paveiktie 
darbi un rasts kopīgs redzējums par 
plānotajiem veicamajiem darbiem, to 
apjomu un tehnisko risinājumu.

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi par 
pērn veiktajiem darbiem Jāņkalna ielā, 
Priekuļos, kur konstatēti defekti, 
Priekuļu novada pašvaldība informē, 
ka ir saņēmusi garantijas vēstuli no 
būvniekiem un labošanas darbi plānot 
šī gada pavasarī, iestājoties labvēlīgiem 
laikapstākļiem. Tāpat ir saņemts atzi-
nums par paveikto un redzējums par 
ceļa remonta darbu apjomu un tehnisko 
risinājumu.

Turpinājums 7.lpp

Diskusiju formāts sadarbības uzlabošanai

Priekuļu novada pašvaldība aprīlī 
izsludinās biznesa ideju konkursu “Es 
daru” ar mērķi – sniegt pašvaldības 
atbalstu iedzīvotāju biznesa ideju reali-
zācijai, motivēt iedzīvotājus realizēt 
savas biznesa idejas jaunu produktu vai
pakalpojumu radīšanai, veicinot uzņē-
mējdarbības veidošanos novadā. 

Plašākai informācijai, lūdzam, sekot 
līdzi Priekuļu novada pašvaldības mājas 
lapā www.priekuli.lv .

Drīzumā biznesa 
ideju konkurss 

“Es daru”
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Latvijas dzimtsarakstu sistēmai – 100. 
Vai zini, cik Priekuļos?

18. februārī Latvijas dzimtsarakstu 
sistēmai apritēja simts gadi. Šobrīd var 
droši apgalvot, ka dzimtsarakstu no-
daļas ir gājušas līdzi laikam, veidojot
mūsdienīgu, modernu institūciju. Arī 
Priekuļu novadā jau vairāk nekā trešdaļu 
gadsimta darbojas dzimtsarakstu no-
daļa. Par godu Latvijas dzimtsarakstu 
sistēmas nozīmīgajai jubilejai aicināju 
Priekuļu novada pašvaldības Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāju Īrisu Uldriķi 
un viņas vietnieci Janīnu Belkovsku uz 
interviju.

Sirsnīgs sveiciens profesijas apaļajā 
jubilejā!

Cik ilgi jūs katra strādājat Priekuļu 
novada dzimtsarakstu nodaļā?

Janīna: Šī gada 20. februārī apritēja 
32 gadi, kopš strādāju tieši dzimtsa-
rakstos Priekuļu novada pašvaldībā.

Īrisa: Ar dzimtsarakstiem es esmu 
saistīta kopš 1986.gada, kad nokļuvu 
Cēsu dzimtsarakstu nodaļā, lai, lasot 
dzeju, kuplinātu laulības reģistrācijas. 
Mana pirmā darba audzinātāja šajā 
jomā bija Daina Rubule, tolaik Cēsīs 
ļoti atpazīstama persona. 90-to gadu 
sākumā, pateicoties tam, ka dzīvoju 
Priekuļos, šis darbs sasaistījās arī ar 
Priekuļu pašvaldību. Kopš 1997.gada 
2.janvāra es esmu Priekuļu dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja.

Kas ir vissvarīgākais šajā profesijā?
Janīna: Vissvarīgākais, kas mums,

dzimtsarakstu darbiniekiem, ir jāsaprot,
ir tas, ka mēs esam klātesoši visām 
ģimenēm, sākot ar bērniņa dzimšanu, 
laulībām, vārdu, uzvārdu un tautības
maiņu līdz pat miršanai. Visinteresan-
tākais ir redzēt, kā mūsu acu priekšā 
mainās paaudzes, jo tie, kuru dzimšanu 
savulaik esmu reģistrējusi, šobrīd nāk 
reģistrēt savus bērniņus. Un ir tādi 
bērniņi, kuri paliek atmiņā – ar to, kā 
vecāki atnākuši reģistrēt viņu dzimšanu, 
kā izturējušies. Tāpēc arī ir iespējamas 
situācijas, kad, piemēram, uz ielas iz-
dodas patīkami pārsteigt vecākus, vēr-
šoties pie viņu bērniņa un uzrunājot viņu 
vārdā.

Īrisa: Pirms 100 gadiem valsts pār-
ņēma dzimtsarakstu lietu, kurā reģistrē 
faktus no bērna šūpuļa līdz cilvēka 
aiziešanai mūžībā. Papildus tam jāsaka 
– šis arhīvs, kas glabājas pie mums, nav
tāds statisks – uzrakstījām dokumentu 

un nolikām skapī, nē. Es drīzāk šo 
nosauktu par dzīvo arhīvu, jo tajā ik 
pa laikam ir labojumi un papildinājumi 
gandrīz katrā lietā. Ir cilvēki, kuri maina 
vārdus, ir tādi, kuri maina uzvārdus, ir 
laulību reģistrācijas un, kā zināms, ir 
arī laulību šķiršana – un tas viss tiek 
dokumentēts, tāpēc arhīva dati atkal un 
atkal tiek papildināti. Mums ir jābūt ļoti 
precīzām.

Kas ir mainījies kopš strādājat 
savā profesijā?

Janīna: Viss jau dzīvē mainās, arī 
likumi. Savulaik neļāva reģistrēt laulību 
ārpus dzimtsarakstu telpām. Atzīšu, ka 
arī es biju tas cilvēks, kurš pārkāpa šo 
noteikumu un vienu laulību reģistrēju 
brīvā dabā. Kā lai neaizbrauc uz lauku
sētu, kur brāļi ir sameistarojuši skaistu āra 
terasi, ar ziediem un citām dekorācijām 
izdaiļojuši sētu par godu māsas iziešanai 
pie vīra?! Kurš to var salīdzināt ar telpu? 
Šobrīd šis likums vairs nav spēkā.

Īrisa: Bija tādi laiki, kad varēja slēgt 
laulību tikai tur, kur ir pierakstīts (tagad 
deklarēts) viens no laulājamiem vai iz-
ņēmuma kārtā arī tur, kur ir pierakstīts 
kāds no laulājamo vecākiem. Kad varēja 
sākt laulāties jebkur, daudzi rīdzinieki 
izvēlējās mūsu skaistās vietas. Šobrīd 
ļoti iecienīta ir Veselavas muiža.

Daudz stāstāt par laulību reģis-
trēšanu, bet minējāt, ka ir vēl citas 
dzīves jomas, kurās cilvēki vēršas pie 
jums.

Īrisa: Mūsu darba specifika prasa, 
ka ir labi jāspēj vadīt sava emocijas. 
Ir situācijas, kad ir jātiekas ar laimīgu 
ģimeni, kura reģistrē bērniņa dzimšanu, 
bet aiz durvīm jau gaida kāds, kuram ir 
jāreģistrē dzīves skumjākais – pēdējais 
notikums.

Janīna: Tie, kuri nāk reģistrēt mir-
šanu, tāpat kā mēs visi, ir ļoti dažādi. 
Kādam ļoti vajag izrunāties, un mēs ne-
dzenam nevienu ārā, ļaujam, lai cilvēks 
izrunājas tik, cik viņam nepieciešams. 
Ir cilvēki, kuri nemitīgi raud, un mums, 
dokumentus rakstot, ir jāuzmana, vai 
viņam nepaliek slikti, vai nevajag padot 
ūdeni. Citiem ir tā, ka labāk neaiztikt, 
uzdot tikai to jautājumu minimumu, 
kas ir nepieciešams. Cilvēki ir vienkārši 
jājūt, un nevienu nedrīkst aizvainot ar 
savu uzvedību vai uzbāzību.

Kā tiekat galā ar darbā redzētajām 
emocijām?

Īrisa: Mana otrā profesija ir sociālais 
darbinieks – tas man ir pirmais augst-
skolas diploms un 12 gadus paralēli 
dzimtsarakstiem es strādāju sociālajā 
dienestā. Šī pieredze man iemācīja, ka 
nevar visu laist sevī, ir jāatrod veselīga 
robeža. Man bija kolēģe, kura ļoti labi 
pateica: “Kamēr es strādāju šeit, es 
domāju par darbu. Dodoties mājās, 
es pāreju pāri šosejai un darbu atstāju 
šosejas otrā pusē.” Tik perfekti es ne-
esmu iemācījusies šo robežu novilkt, 
bet pa šiem gadiem esmu iemācījusies, 
ka it īpaši sāpes un negatīvās emocijas 
nevajag ilgi paturēt sevī.

Janīna: Jo vecāka kļūstu, jo labāk 
protu sevi saņemt rokās. Arī personīgās 
dzīves notikumi ietekmē spēju vadīt un 
valdīt savas emocijas – kāds notikums
iemāca savākties, kāds padara empātis-
kāku, bet atsevišķas situācijas ir grūtāk 
pārdzīvot.

Kā Īrisa minēja, turpināt darbu 
palīdz priecīgie mirkļi. Varbūt varat 
padalīties ar kādu stāstu, kas cauri 
visiem šiem gadiem ir palicis sirdī un 
atmiņā tāds īpašs?

Janīna: Vienu vienīgu reizi visu šo
gadu laikā, kad jaunais pāris bija uzrak-
stījis iesniegumu un es biju pateikusi 
savu sakāmo – “no šī brīža jūs esat 
saderināti, un es jūs gaidīšu nākamajā 
norunātajā datumā” – sekoja skaists pār-
steigums. Potenciālais līgavainis izgāja 
ārā, atnesa skaistu ziedu pušķi un uzdā-
vināja līgaviņai saderināšanās gredzenu. 
Raudājām mēs abas.

Īrisa: Grūt izcelt vienu tādu noti-
kumu, bet katru gadu viens pāris paliek 
atmiņā. Viens no tādiem pāriem ir 
dejotāji, kuri arī savā laulību ceremonijā 
bija izvēlējušies mūziku saistībā ar deju 
svētkiem. Viņiem bija diezgan palielas 
kāzas viesu daudzuma ziņā, bet viņi visu 
to dienu bija tikai viens otram. Un ikviens 
apkārtējais nepārprotami varēja novērot 
to, ka no viņiem staro mīlestība.

Visu interviju ar Īrisu Uldriķi un 
Janīnu Belkovsku lasiet Priekuļu novada 
pašvaldības mājaslapā.

Priekuļu novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Sabīne Mieze
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Ar laimes pogu kabatā
Šogad ārā ir tik burvīga ziema! Tā

ir kā dāvana gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. Liepas PII “Saulīte” pagalmā
valda dzīvespriecīga, skaļa rosība. Ārā 
notiek gan sporta, gan mūzikas nodar-
bības. Pateicoties laika apstākļiem, bērni 
izbauda vēl nebijušus ziemas priekus. 
Viņi reizēm paši ierosina, kas nodarbībā 
būtu darāms. Bērni mūzikas pavadījumā 
dejo, izspēlē dažādas rotaļas, veļ sniega-
vīrus. Pagalmā ir izveidotas 22 sniega
skulptūras. Tās sagādā prieku gan pa-
šiem cēlājiem, gan garāmgājējiem. Daži 
mākslas darbi ir nokrāsoti, citi, aukstā 
laika dēļ pamatīgi sasaluši, nu varēs 
gaidīt pavasari.

Februāris ir Meteņu svinēšanas 
laiks. “Krausim malku vezumā, vedīsim 
Metenītim, lai sakūra lielu guni, lai sa-
silda pasaulīti!”

Divu dienu garumā Liepas PII 
“Saulīte” bērni svinēja ziemas pavadī-
šanu. Šogad pie ugunskura pulcējās tikai 
viena grupa. Tas tāpēc, lai varētu ievērot 
valstī noteiktos drošības pasākumus. 

Uz maiņām cita pēc citas pie ugunskura 
ieradās bērnu grupiņas – katra savā 
noteiktā laikā.

Meteņdiena! Tie ir Saulgriežu svētki. 
Dienas kļūst garākas. Tāpēc prieks par
vizināšanos no kalna, par sniega mešanu
gaisā un dažādiem brīnumiem ir neiz-
mērojams. Tika iekurts ugunskurs, ceptas 
desas uz iesmiem. Pēc ticējumiem – 
gailis jāmet pār sētu, lai tas pavasarī 
nekašā saimniecei puķu dobes. Ar 
skaļiem saucieniem uzskanēja Meteņu 
lielīšanās – “Zelta poga galiņā!”. Lai 
aukstajā ziemas dienā nesalst kājas, bija 
jāpadanco latviešu tautas dejas, jāizspēlē 
rotaļas, jāpaskatās, kā brīnumi no gaisa 
krīt. Pārsteigums – konfekšu lietus, pogu 
krusa un visbeidzot Metenīša lietus – 
šļakstīšanās ar ūdeni. Tas viss lai ir kā 
svētība turpmākajam, lai visi esam veseli, 
dzīvespriecīgi, laimīgi! Ar laimes pogu 
kabatā iesim uz pavasari!

Liepas PII “Saulīte” 
mūzikas skolotāja Indra Kumsāre

Ūdens brīnumainās pārvērtības
Iestājoties februārim, sals pieņēmās 

spēkā un mums visiem tika dota iespēja 
izbaudīt ziemas brīnumainās dāvanas un
priekus. Kā jau ierasts, jauns mēnesis 
sākās ar jaunu tēmu. Februārim tika 
ieplānota tēma “Būvējam”. PII “Mežma-
liņa” Rūķīšu grupas bērni un skolotājas 
šīs tēmas ietvaros uzsāka brīnumjauka 
ledus namiņa celtniecību. Ņemot vērā 
bērnu intereses, jau zināmās prasmes 
un plānotās apgūstamās zināšanas, tika 
pētītas ūdens brīnumainās pārvērtības 
ziemā.

Mums visiem zināms, cik ļoti lielu 
prieku un izbrīnu bērnos raisa ledus un 
sniegs. Kuram gan nav gribējies no-
garšot tik ļoti kārdinošās lāstekas. Tēmas 
ietvaros, pētot dažādas cilvēku uzbūvētās 
celtnes, mūsu uzmanību piesaistīja ledus
namiņš. Nebija divu domu – bērni vēlas
tādu uzcelt. Sākās namiņa būvniecības 
plānošana. Sadarbībā  ar  vecākiem  tika  
sagādāti  celtniecībai  nepieciešamie  mate-
riāli: tukšas piena, sulas, krējuma pakas, 
tukšas kārbas un ūdensnecaurlaidīgas 
kastes. Par iesaistīšanos pateicamies ik-
vienai ģimenei! Bez vecāku atsaucības 
un radošajām idejām darbs norisinātos 
daudz lēnāk.

Bērni eksperimentējot saprata, kā
mainās ūdens agregātstāvokļi, nostipri-

nājās zināšanas par krāsām, tika iepazītas
dažādas telpiskas formas. Visinteresan-
tākā bija ledus kluču sastiprināšana. Kā 
labākais materiāls detaļu savienošanai 
izrādījās silts ūdens un sniegs.

Rūķīšu grupas laukumiņā uzceltais 
košais ledus namiņš, kurā pēc bērnu 
iniciatīvas tika izveidots arī ledus galds, 
krēsliņš un pat lampa, mūs visus priecēja 
vairākas nedēļas – līdz pat pavasara 
sākumam.

PII “Mežmaliņa” skolotāja
Liene Pastuhova

9. februārī Priekuļu PII “Mežmaliņa” 
vecāko grupu bērni piedalījās Vides iz-
glītības fonda organizētajā akcijā “Silto 
džemperu diena”. Akcijas mērķis ir iz-
glītot bērnus par klimata pārmaiņām un 
veicināt videi un klimatam draudzīgākus 
paradumus.

Silto džemperu dienu aizsāka Eko-
skolas Beļģijā, aicinot sabiedrību sama-
zināt klimata pārmaiņas. To mēs katrs 
varam vienkāršās ikdienas darbībās, pie-
mēram, samazinot apkures jaudu un uz-
velkot siltāku džemperi, biežāk pārvie-
tojoties ar kājām, braucot ar velosipēdu, 
ēdot sezonai atbilstošu augu valsts pār-
tiku un neradot pārtikas atkritumus, iz-
slēdzot elektroierīces, kad tās nelietojam.

Lai aktīvi rīkotos klimata labā, mēs
šajā dienā telpās samazinājām tempera-
tūru un aicinājām vairāk laika pavadīt 
ārā, svaigā gaisā. Skolotājas ar bērniem 
pārrunāja jautājumus par klimata pār-
maiņas ietekmējošiem faktoriem.

Spītējot aukstumam, “Mežmaliņas” 
pedagogi rīkoja āra nodarbību dienu. 
“Ķipari” devās garā pastaigā kopā ar 
sporta skolotāju Ināru un grupas skolo-
tāju Dailu. Viņi atrada ļoti garu lāsteku 
un centās to izmērīt. “Pūcītes skoliņas” 
bērni un skolotājas Ilze un Ieva pieņēma 
izaicinājumu un kopā ar mūzikas sko-
lotāju Aiju gatavojās Meteņu dienas 
aktivitātēm. “Rūķīši” cēla ledus pili 
kopā ar skolotāju Lieni. “Vinnija Pūka” 
grupas bērni gatavoja ziemas tējas 
mandalas. “Sprīdīšiem” bija matemātika 
dabā.

Šogad akcijas sauklis –  Reāla rīcība 
klimata labā!

PII “Mežmaliņa” 
ekoskolaskoordinatore Ilze Kizāne

Silto džemperu 
diena 

“Mežmaliņā”

Ričards izbauda mājīgo namiņu
Foto: Liene Pastuhova

Eko padomes bērnu aicinājums uz 
“Silto džemperu dienu” Foto: Ilze Kizāne
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Grāmatu tēlu sniega figūru konkurss

Daudziem par pārsteigumu un lielu 
prieku šī gada februāris atnāca ar skaistu 
sniegu un salu. Tādēļ Priekuļu pagasta 
bibliotēka aicināja bērnus un viņu 
ģimenes piedalīties ātrajā konkursā un 
atveidot savu vismīļāko vai kā citādi 
interesantāko grāmatu tēlu vai objektu 
sniegā vai ledū.

Konkursā tika saņemti četri darbi: 
Anna iesūtīja fotogrāfijas ar Sniega 
karalienes namiņu, kurš esot uzcelts 
aptuveni divās dienās; Sanitas atsūtītajā 
fotogrāfijā bija redzama Kaķīša pils; 
Ginta sniegā atveidoja koalas lācīti, 
kurš, visticamāk, “dzīvoja” Zootropoles 

grāmatiņā. Lielu pārsteigumu sagādāja 
PII “Mežmaliņa” “Rūķīšu” un “Ķiparu” 
grupiņu bērni un pedagogi – viņi bērnu-
dārzā cēla, vēla un lipināja, un “kādā 
pasakaini sniegotā rītā PII “Mežmaliņa” 
“Rūķīšu” un “Ķiparu” bērni nonāca 
Margaritas Stārastes “Ziemas pasakā” 
ciemos pie Sniģa un Sniģienes.

“Pie viņiem sniega namiņā ir tik
mājīgi un jauki, Sniģiene laipni pa-
cienā bērnus ar saldējumu ikreiz, kad 
iegriežamies pie viņiem ciemos, bet 
smaidīgajam Sniģim vienmēr atradīsies 
kāds darbiņš, ko kopā ar bērniem paveikt, 
rotaļājoties ar sniegu. Nonākt pasakā 
ikreiz ir īsts piedzīvojums, brīnums....” 
(Liene Radziņa).

Par konkursā pieteiktajām fotogrā-
fijām notika aktīva balsošana sociālās 
Vietnes Facebook Priekuļu bibliotēkas 
lapā. Balsošanas rezultātā noskaidro-
jām, ka sniega figūru konkursā visvairāk 
“Patīk” saņēma Annas iesūtītais Sniega 
karalienes namiņš. Namiņa cēlājas arī 
saņēma balvu – karsto šokolādes dzērienu.

Apsveicam uzvarētājas un sakām 
lielu paldies par piedalīšanos Annai, 
Sanitai, Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādei “Mežmaliņa” un Gintai!

Priekuļu pagasta 
bibliotēkas vadītāja 

Liene Zuimača

Konkursa uzvarētājas saņem balvu. 
Foto: Liene Zuimača

Tiekamies mežā!
Šogad Priekuļu vidusskolas EKO 

tēma ir “Mežs”. Līdz šim tēmu esam 
integrējuši dažādos mācību priekšmetos, 
kā arī ārpusstundu aktivitātēs, taču no 
22. līdz 26. februārim 1. – 11. klašu 
skolēni šo tēmu realizēja mežā (savu 
iespēju robežās gan dabā, gan virtuāli). 
Šīs nedēļas mērķi bija:

• veidot izpratni par meža lomu dabā 
un cilvēku dzīvē (mājas augiem, 
dzīvniekiem, atpūtu un resursiem 
cilvēkiem);

• izmantot apkārtnē esošos mežus 
(vai atsevišķus kokus) mācībās un 
praktiskajās nodarbībās;

• veicināt skolēnu interesi par mežu 
kā aizraujošu vidi atpūtai, hobijiem, 
mācībām un sportam ikdienā;

• mācīties rīkoties atbildīgi pret meža 
resursiem – saglabājot bioloģisko 
daudzveidību, taupot papīru u.c.

1. – 3. klašu skolēni nedēļu iesāka 
ar I. Ziedoņa “Zaļo pasaku”. Skolēni 
centās palīdzēt dzīvniekiem mežā, tos 
barojot, sakopjot mežu.

4. – 6. klašu skolēni meklēja un at-
pazina dzīvnieku pēdas, centās atrast 
dzīvnieku mājokļus. Saprata, cik liela 
nozīme ir mežam dzīvnieku dzīvē, kāpēc 
mežs ir jāsargā.

7. – 11. klašu skolēni piedalījās 
biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” 
kampaņas “Radi, lieku neradot!” akcijā, 
meklējot risinājumus aktīvai atpūtai 
mežā.

Savu padarīto un secinājumus sko-
lēni atspoguļoja dažādos formātos – 
fotografēja, veidoja video, prezentācijas, 
kolāžas, mēmes.

Kopējie skolēnu secinājumi par šo 
nedēļu:

1) šī nedēļa bija ļoti vajadzīga, jo uz   
 mežu paskatījāmies nedaudz citādi;

2) kopējā darbā iesaistījām arī ģimenes 
     locekļus:
3) bija iespēja dzīvniekus barot:
4) tā bija lieliska iespēja iziet ārā, ne-
     sēdēt pie datoriem;
5) ievērojot visus epidemioloģiskos 
     noteikumus, varējām satikties.

Priekuļu vidusskolas dabaszinību un 
ģeogrāfijas skolotāja Māra Matveja

Priekuļu PII “Mežmaliņas” audzēkņi nokļuvuši “Ziemas pasakā”. Foto: Liene Zuimača
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Lauksaimnieki var veikt lauku bloku
un ainavu elementu precizēšanu Lauku 
atbalsta dienestā. Precizēšanas pieprasī-
jumus var elektroniski iesniegt līdz šī 
gada 1.aprīlim. Precizēšanas pieprasī-
jumi jāiesniedz tikai tad, ja klients vēlas 
iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, 
no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu 
platību vai pievienot jaunus ainavas 
elementus.

Iesniegt platību maksājumu iesnie-
gumus varēs  līdz 22.maijam, ar sama-
zinājuma koeficientu par katru nokavēto 
dienu – līdz 15.jūnijam. Par karšu aiz-
pildīšanu katrā Priekuļu novada pagastā 
precīzāka informācija būs aprīlī. 

Saziņai: Dace Kalniņa, tel. 28381477.
LLKC Lauku attīstības konsultante 

Dace Kalniņa

Lauku bloku 
precizēšana un 

platību maksājumu 
pieteikšana

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus 
mācību motivācijas palielināšanai

Priekuļu novada dome aicina bied-
rības/nodibinājumus, kas veic darbu ar 
jaunatni, no 2021.gada 8. marta iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus 
mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas 
mazināšanai. Projekta PuMPuRS* iet-
varos tiks atbalstīti  jauniešu  iniciatīvu  
projekti, lai veicinātu atbalsta aktivi-
tātes jauniešu vidū arī ārpus formālās 
izglītības.

Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mācību pār-

traukšanas riska grupas izglītojamo 
motivāciju turpināt izglītību un 
veicināt viņu aktīvu līdzdalību ik-
dienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pār-
traukšanas riska grupas izglītojamos 
jauniešu aktivitātēs un jaunatnes 
iniciatīvu projektos ārpus formālās 
izglītības, nodrošinot aktivitāšu pie-
ejamību iespējami tuvu bērnu un 
jauniešu dzīves un mācību vietai.
Projektu konkursu īsteno Izglītības 

kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar 
pašvaldībām un valsts profesionālās iz-
glītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda 
projekta “PuMPuRS” ietvaros. Papildus 
individuālajam atbalstam, ko jau saņem 
skolēni projekta PuMPuRS  ietvaros, tiks 

atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, 
lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu 
vidū arī ārpus formālās izglītības.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz iz-
glītojamo motivācijas palielināšanu, lai 
riska  grupā  esošie  jaunieši  nepārtrauktu  
mācības  priekšlaicīgi,  kā  arī  izglītības 
turpināšanu un pašu jauniešu aktīvas 
līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē. 
Projekta mērķa grupa – vispārējās iz-
glītības iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. 
klasei, kā arī to profesionālās izglītības 
iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, 
kuras īsteno profesionālās izglītības 
programmas, izglītojamie no 1. līdz 4. 
kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, iz-
plāno un īsteno paši jaunieši. Projektus 
var iesniegt  jaunatnes  organizācijas,  
biedrības  vai  nodibinājumi,  kas  veic 
darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatīvu 
grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes
organizāciju vai biedrību un nodibinā-

jumu,  kas  veic  darbu  ar  jaunatni.  Vie-
nam projektam pieejamais finansējuma 
apmērs ir 4600 eiro, kas 100 % tiek 
nodrošināts no projekta “PuMPuRS”  
līdzekļiem. Katram projektam tiek pie-
šķirta šī konkrētā summa, ne vairāk un 
ne mazāk.

Svarīgi!  Vēršam jūsu  uzmanību,  ka  
projekta iesniegumam obligāti jāpievieno  
sadarbības partnera apliecinājums (ja ir 
paredzēti konkrēti sadarbības partneri) 
un projekta administrēšanā un īstenošanā  
iesaistīto personu CV (ja iesniegumā 
norādīti konkrēti cilvēki).

Projekti iesniedzami līdz 2021. 
gada 9. aprīlim.

Vairāk informācijas par projektu: 
www.pumpurs.lv.

Anžela Kovaļova
JIP pašvaldības koordinatore

Tālrunis: 26438484
anzela.kovalova@priekulunovads.lv

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Aktuāli lauksaimniekiem
SIA  LLKC Cēsu  konsultāciju  biroja semināru  un  mācību  

programmu piedāvājums martā:
▪ 26. martā seminārs ar LAD, LLKC, ALTUM pārstāvjiem – 

“Aktualitātes lauksaimniekiem – platību maksājumi, atbalsta 
iespējas, nosacījumi”.

▪ Pavasara periodā mācības bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem”.
Visi pasākumi norisināsies tiešsaistē – ZOOM platformā, iepriekšēja pieteikšanās 

ir obligāta.
Vairāk informācijas par katru pasākumu un pieteikšanās, zvanot vai rakstot: 

Dace Kalniņa, 28381477, dace.kalnina@llkc.lv ; Gunda Kazerovska, 26360434, 
gunda.kazerovska@llkc.lv .

Atgādinām, ka projekta ietvaros LLKC Cēsu konsultāciju birojs konsultē 
lopkopībā: Andra Seredina, 26171795 un augkopībā: Valters Dambe, 29100430.

Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, 2021.gada pirmā un otrā ceturkšņa ne-
kustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņš ir pārcelts līdz 2021.gada 15.augustam, 
attiecīgi – trešā un ceturtā ceturkšņa – līdz 2021.gada 15.novembrim.

Detalizēta informācija www.priekuli.lv un zvanot uz Valsts un pašvaldību 
vienoto klientu apkalpošanas centru: 66954881 (Priekuļos), 66954895 (Liepā).

Pārcelts nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas termiņš
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Priekuļu novada dome 25.februārī notikušajā kārtējā domes 
sēdē ir pieņēmusi kopumā 41. lēmumu, tostarp ir lēmusi:
• Pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa 2021.gada pirmā un 

otrā maksājuma termiņu līdz 2021.gada 15.augustam un   
trešā un ceturtā maksājuma termiņu līdz 2021.gada 15.
novembrim.

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma Mārsnēnu pagastā, “Jaunoppes”, atsa-
vināšanu par nosolīto cenu  5 500,00 EUR.

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par 
nekustamā īpašuma Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 
6-36, atsavināšanu par nosolīto cenu 12 000,00 EUR.

• Apstiprināt Eiropas Savienības struktūrfondu projekta 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  
nolikumu. Ievēlēt pašvaldības atklāta projektu konkursa 
“Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste 
jaunatnes iniciatīvu projektos” vērtēšanas komisiju, kas 
sastāv no komisijas priekšsēdētājas un divām komisijas 
loceklēm.

• Konceptuāli atbalstīt futbola halles būvniecību Priekuļu 
novada Priekuļu pagastā.

• Turpināt piedalīties biedrības “Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrība” projektā “Starptautiskās konkurētspējas  
veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2021.gadā 
un slēgt sadarbības līgumu.

Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /25.02.2021/

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi vairākas sūdzības 
par to, ka suņu saimnieki pārkāpj Ministru kabineta notei-
kumu Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai” punktu 12.1. un 52.3.

Šo noteikumu punkts 12.1. nosaka, ka pilsētās un ciemos 
ārpus norobežotas teritorijas suni ved pavadā, savukārt punkts
52.3. paredz, ka dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pie-
nākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) 
dzīvnieka ekskrementus.

Pašvaldības policija pastiprināti veiks uzraudzības pa-
sākumus, iespēju robežās brīdinot, bet atkārtotos gadījumos 
sodot suņu saimniekus, kuri klaji pārkāpj iepriekš minētos 
noteikumus.

Informācija: par suņu klaiņošanu bez uzraudzības, kā arī 
par dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu saimnieku var saukt 
pie atbildības pēc Dzīvnieku aizsardzības likuma 57.panta, 
piemērojot naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit naudas soda 
vienībām, t.i., līdz 1750 EUR.

Atgādinājums un brīdinājums 
suņu saimniekiem

Priekuļos, Veselavā, Liepā un Mārsnēnos kases pa-
kalpojumi klātienē tiks nodrošināti 15. martā un 22. 
martā no pulksten 8:00-12:00 un 13:00-17:30.

Piesardzības pasākumi vēl joprojām spēkā: ierodoties 
saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus, pareizi jā-
lieto sejas maska un jādezinficē rokas.

Kases darba laiks martā

8.februārī noslēdzās iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis 
bija noskaidrot iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi Priekuļu 
novadā. Aptaujas rezultāti noderēs arī turpmākās attīstības 
plānošanā.

Divu nedēļu laikā uz aptaujas 38 jautājumiem atbildēja 
153 respondenti. Aptauja notika elektroniski, un, analizējot 
tās rezultātus, esam ņēmuši vērā, ka liela daļa iedzīvotāju, jo 
īpaši vecuma grupā virs 60 gadiem, nav izteikuši viedokli 
šīs aptaujas ietvaros. Iespējams – pilnīgākai situācijas apzi-
nāšanai būtu jāorganizē aptauja citā formātā.

Kopumā ar dzīvi Priekuļu novadā ir apmierināti 47% 
respondentu, un vēl 43% ir neitrāls viedoklis par to. Droši 
šeit jūtas 82% respondentu. Pašvaldības darbs kopumā pēdējā 
gada laikā tiek vērtēts labi un izcili, un šādu vērtējumu ir 
piešķīruši 50% respondentu, 26% ir apmierināti ar pašvaldības 
veikumu. Lielākoties iedzīvotāji uzticas pašvaldībai – šādu 
atbildi izvēlējušies 62% respondentu. Interesanti, ka šajā 
jautājumā domas izteikuši gandrīz visi, lai gan uz atsevišķiem 
aptaujas jautājumiem dalībnieki ir izvēlējušies neatbildēt.

Turpinājums 8.lpp

Iedzīvotāju 
aptaujas rezultāti

Turpinājums no 2.lpp
Nākamajā tiešsaistes diskusijā aicinājām piedalīties pār-

stāvjus no biedrības “Disku golfs”. Šādu izvēli noteica  iedzī-
votāju paustais satraukums par drošību iecienītā pastaigu vietā 
Priekuļos, Vanagkalnā, kur šobrīd iekārtots laukums ar 18 
disku golfa groziem. Disku golfs ir ārpustelpu sporta spēle, 
kurā spēlētājam īpašs lidojošais disks jāiemet īpašā grozā. Par 
golfu to sauc tāpēc, ka uzdevums, līdzīgi kā tradicionālajā 
golfā, ir nonākt pie mērķa, šajā gadījumā groza, ar pēc iespējas 
mazāku metienu skaitu. Disku golfu spēlē īpašos disku golfa 
laukumos, kuros parasti ir 18, retāk – 9 grozi. Ceļu uz katru 
grozu sāk no starta laukuma, bet laukumā esošie šķēršļi – koki, 
reljefs, ūdenstilpnes – spēli padara interesantāku. Nozīme 
ir ne tikai metiena spēkam un tehnikai, bet arī stratēģijai, 
pareizi pieņemtam lēmumam šķēršļa apiešanā vai metiena 
trajektorijas izvēlē. Disku golfa stiprā puse ir pieejamība: 
to var spēlēt jebkurā vecumā. Lai pastāstītu vairāk par tieši 
Priekuļos paveikto un plānoto, novada domes deputātiem un 
vadībai pievienojās disku golfa popularizētāji un entuziasti: 
Juris Čeičs un Reinis Stalšāns. Juris Čeičs pastāstīja par līdz 
šim īstenotajiem laukuma labiekārtošanas darbiem, kuru 
laikā teritorija atbrīvota no kritušajiem kokiem. Deputāti guva 
ieskatu par to, kā varētu attīstīties šī teritorija, ieskicējot arī 
potenciālo spēlētāju auditoriju, kas iekļauj gan apkārtējo 
skolu audzēkņus, gan citos novados dzīvojošos. Prognozējot, 
ka interesentu loks par šo brīvā laika pavadīšanas iespēju, 
mainoties gadalaikiem, tikai pieaugs, īpaša uzmanība visas
diskusijas laikā tika pievērsta drošības jautājumiem. Visi 
iesaistītie piekrita nepieciešamībai uzskatāmāk marķēt trasi un 
izvietot informatīvas norādes. Tika runāts arī par diska golfa 
spēlētāju kultūru un spēles noteikumiem, kas nepārprotami 
ietver arī cieņu pret garāmgājējiem.

Sabiedrisko attiecību speciālistes
Madara Ozoliņa un Sabīne Mieze
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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 Sabīne Mieze, tālr. 29475722, e-pasts: sabine.mieze@priekulunovads.lv 

Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfi ja SIA “Valprint”

Turpinājums no 7.lpp

Plānojot darbu novadā pēc Administratīvi teritoriālās re-
formas, svarīgi saprast, kur iedzīvotāji iegūst informāciju 
par pašvaldības darbu un novadā notiekošo. Atbilžu sadalī-
jumu iespējams aplūkot 1.diagrammā. Iegūtie dati apstiprina 
to, ka pašvaldības izveidotie informācijas kanāli – pašval-
dības un saistīto iestāžu konti sociālajos tīklos, tīmekļvietne 
www.priekuli.lv un šis informatīvais izdevums “Priekuļu 
Novada Vēstis” – ir visbūtiskākie, informējot vietējos iedzī-
votājus. Summāri šos informācijas avotus iecienījuši 67% 
respondentu. Šis ir labs arguments, lai arī pēc Administratīvi 
teritoriālās reformas katra līdzšinējā novada vietējie infor-
mācijas avoti tiktu saglabāti, par to arī tiek diskutēts apvie-
noto novadu sabiedrisko un komunikācijas speciālistu darba 
grupā.

1.diagramma, Informācijas avoti

Savukārt modernizējot veidus, kādos iedzīvotājiem ērti 
sazināties ar pašvaldību, jau darbojas Priekuļu novada Whats-
App SOS tālrunis. Aptaujas dati gan liecina, ka pagaidām 
to izmanto tikai 14% respondentu, savukārt 31% iepriekš 
nezināja par šādu iespēju. To ņemsim vērā un tuvākajā laikā 
popularizēsim šo iespēju. WhatsApp SOS tālrunis (29481004) 
paredzēts iedzīvotāju rakstiskiem ziņojumiem par sabiedriskās 
kārtības noteikumu pārkāpumiem, bojājumiem publiskajā 
infrastruktūrā, bīstamību publiskajās vietās u.c. problēm-
situāciju pieteikumiem vai uzlabojumu ierosinājumiem.

Aptaujas dalībniekiem tika piedāvāts novērtēt dažādu 
pakalpojumu pieejamību, un no rezultātiem izriet – kā vis-
pieejamākos iedzīvotāji vērtē izglītības, kultūras un sporta, 
kā arī sociālās palīdzības pakalpojumus, savukārt plašākas 
iespējas tiek sagaidītas nodarbinātības, mājokļu un uzņēmēj-
darbības atbalsta jomā.

Iedzīvotāju redzējums par apvienotā novada pašvaldības 
prioritātēm aplūkojams 2.diagrammā. Redzam, ka prioritāšu 
sarakstā lielu pārsvaru ieguvusi ceļu un ielu infrastruktūra, 
kā nākamās minētas izglītība un izglītības infrastruktūra, 
uzņēmējdarbības attīstība un dzīvojamā fonda pieejamība.

2.diagramma, Jaunā novada pašvaldības prioritātes

Organizējot pašvaldības komandas darbu, tiks ņemtas vērā 
dažādu pašvaldības nodrošināto pakalpojumu vērtējums, kas 
lielākoties ir vērtēts atzinīgi (iekavās norādīts respondentu 
procents, kuri ir piešķīruši vērtējumu “labi” un “izcili”): 
Dzimtsarakstu nodaļai (62 %), Pašvaldības policijai (53 %), 
Valsts un pašvaldību apvienotajam klientu apkalpošanas 
centram (52 %), Bāriņtiesai (46 %) un Sociālajam dienestam
(45 %). Kaut gan Amatas novada apvienotās būvvaldes darbs 
arī novērtēts labi (34 %), pašvaldībā analizēsim, kādi uz-
labojami veicami šī pakalpojuma nodrošināšanā. Protams, 
jāpatur prātā, ka saņemto pakalpojumu vērtējumu ietekmē 
dzīves situāciju specifi ka, kurā šis pakalpojums visbiežāk tiek 
saņemts, kā arī pakalpojuma sarežģītības vai laikietilpības 
līmenis.

Priecājamies, ka tik lielam respondentu skaitam Priekuļi 
ir dzīvesvieta vai dzimtā vieta. Tas liecina, ka mūsu novads 
ir dzīvošanai pievilcīgs – pie mums uz dzīvi pārceļas un no 
mums prom doties neplāno. Precīzāku sadalījumu iespējams 
redzēt 3.diagrammā.

3.diagramma, Saistība ar Priekuļu novadu

Šī ir daļa no aptaujas rezultātiem, bet arī pārējie mums ir 
būtiski, turpinot savu darbu.

Paldies par laiku, ko veltījāt aptaujai! Novada iedzīvotāju 
viedoklis mums ir patiešām svarīgs.
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