
2019. gada 27.maijā Veselavas muižā notika 1798.gadā
izdotās Ludviga Augusta Mellīna grāmatas “Livonijas 
atlants” prezentācija. Vācijas Muižu asociācijas prezidents,
Meklenbrgas reģiona Ludorfa muižas īpašnieks Manfreds 
Ahtenhagens nodeva atlantu glabāšanā uz nenoteiktu laiku 
Veselavas muižai, jo viņš, viesojoties muižā, bija ievērojis, kā
tā atdzimst un kļūst arvien skaistāka. Viņš cer, ka “Livonijas
atlanta” atrašanās muižā piesaistīs vairāk apmeklētāju, 
tādējādi muiža iegūs nepieciešamo finansējumu tās atjau-
nošanas darbu turpināšanai. M.Ahtenhagens 18. gadsimta
beigās Rīgā izdoto atlantu ieguvis izsolē. Livonijas atlanta
atsevišķas lappuses glabā vēsturnieki, taču tā oriģināl-
eksemplārs mūsdienās ir retums. Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone pateicās Vācijas Muižu 
asociācijas prezidentam par vērtīgo dāvanu: ““Livonijas 
atlants” nav tikai dāvana vai atlants. Mums ir uzticētas 
mūsu saknes, mūsu vēstures liecības, kuras pētīt un izzināt.
Veselavas muiža ir mūsu pērle, ar ko lepojamies. Ieguldot
Veselavas muižas atjaunošanā, ieguldām arī muižas 
vēstures izzināšanā.”. Viņa pateicās arī Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas valdes priekšsēdētājai, Veselavas tautas 
nama vadītājai Emeritai Gruzdei par ieguldīto darbu un 
Veselavas muižas vārda nešanu Latvijā un ārpus tās. Livo-
nijas atlants atradīsies Veselavas muižas barona Kristofa 
Johana fon Kampenhauzena bijušās bibliotēkas telpā tam 
speciāli izgatavotā skapī. Lai muižas apmeklētājiem, kā
arī vēstures un karšu interesentiem būtu iespēja ielūkoties 
atlanta lappusēs, līdzās oriģināleksemplāram būs pieejams 
arī tā faksimilizdevums.

Atlanta izgatavotājs Ludvigs Augusts grāfs Mellins
(dzimis 12. janvārī / 23. janvārī, 1754. gadā Tuhalā, šodien 
Kozes pagasts, Harju apriņķis, Igaunija; † 28. februāris. / 
1835. gada 12. marts Rīgā, Livonijā) bija Baltijas vācu 
muižnieks un liberāls politiķis. Viņš bija viens no nozīmī-
gākajiem sava laika baltiešu kartogrāfiem.

1798. gadā Rīgā tika izdots, galvenā daļa no Mellina 
galvenajiem kartogrāfiskajiem darbiem, Līvzemesjeb abu 
guberņu un hercogistu Līvzemes un Estzemes un Ozeles 
provinces atlants. Jau 1794. gadā tika izdrukātas dažas 
lapas. Pirmo impulsu darbu uzsākšanai deva toreizējā 
Krievijas Lielhercoga, vēlākā cara PāvilaI vizīte 1782. 
gada novembrī Rīgā, kurš kritizēja precīzu karaspēka 

karšu trūkumu Livonijai. Un tādēļ Mellinam tika uzticēts 
darbs karšu veidošanā. Savas darbības laikā viņš atzīmēja 
vairākas kļūdas esošajās kartēs. No 1791. līdz 1798. gadam
Mellins intensīvi strādāja pie Livonijas atlanta. Viņam bija 
vairāk nekā 200 vietējie ārštata darbinieki, kuri ceļoja, lai 
noteiktu savas valsts daļas. Viņš izmantoja arī astrono-
miskus novērojumus.

Atlants 1798. un 1810. gadā loksnēs tika izdrukāts arī
Leipcigā. Mellina publicētais Atlants bija paredzēts, lai 
pabeigtu Augusta Vilhelma Hupela (1737-1819) darbu 
“Topogrāfiskās ziņas par Līv- un Estlandi”. Šis darbs 
bija 19. gadsimta pirmajā pusē, labākais un detalizētākais 
kartes darbs reģionā.

Atlatā ir iekļauta apskates karte un 14 Livonijas, 
Igaunijas un Sāremā salu apļu kartes, kuru mērogs ir 1:200 
000, četri no tiem mūsdienu Latvijā un desmit mūsdienu 
Igaunijā. Savā darbā Mellins sīki un ar precizitāti apkopo 
visas kartogrāfiskās zināšanas par savu laiku reģionā. 
Papildus piekrastei, salām un vietām, atlants satur arī 
detalizētu informāciju par pilsētām, svarīgām ēkām, 
infrastruktūru, topogrāfiju, administratīvām robežām un 
vēsturi (“kaujas lauks”). Atlantu papildina arī dekoratīvs 
piederums – kasetnes, ģerbonis un dažas pilsētas ainavas. 
Leģenda paralēli ir rakstīta vācu un franču valodās.

Teksts un foto: Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

“Livonijas atlants” tagad apskatāms Veselavas muižā

“Livonijas atlants” tam īpaši izgatavotā skapī novietots Veselavas muižas barona Kampenhauzena bijušās bibliotēkas telpā

2018. gada 21. jūnijā Skangaļu muižā notika sarunas 
starp Igaunijas Aizsardzības Spēku Kalevi bataljona ko-
mandieri, Kalevi Virsnieku kluba prezidentu, biedrības 
“Latviešu Strēlnieku apvienība” pārstāvi, Viesu nama 
“Skangaļi” vadītāju un Igaunijas kara muzeja pārstāvi, 
kurā tika panākta vienošanās par tālāko sadarbību Latvijas
un Igaunijas militārās vēstures izpētē un saglabāšanā, 
attīstīt sabiedrisko organizāciju sadarbību, apmaiņas vizīšu 
organizēšanā un veicināt tūristu piesaisti.

Tika uzrakstīts nodomu protokols, kas iezīmēja tālākas 
sadarbības virzienus un sadalīja pienākumus. Galvenais  
mērķis bija veikt sagatavošanas darbus, lai 2019. gada 22.  
jūnijā Skangaļu muižas teritorijā varētu atklāt pieminekli
kritušajiem Kalevlaste Maleva bataljona karavīriem. 
Latviešu un igauņu apvienotā karaspēka uzvara kaujā par 
Skangaļu muižu bija Cēsu kauju lūzuma punkts – Niedras 
valdības karaspēks sāka vispārēju atkāpšanos.

Igauņu puse uzņēmās pieminekļa izgatavošanu un 
atvešanu. Latviešiem būs jāsagatavo pieminekļa pamatne 
un jāsaskaņo dokumenti, savukārt, zemes īpašniekiem, 
Pestīšanas Armijai – jānodrošina vieta pieminekļa uzstā-
dīšanai. Igaunijas Kara muzejs apņēmās sniegt palīdzību 
ekspozīcijas izveidošanā.

Šī gada martā sākās ieceres īstenošana – igauņi informēja,
ka akmens ir nogādāts uz akmeņkaļu darbnīcu un kalšanas 
darbi ir sākušies. No mūsu puses ir uzsākta saskaņošana 

gan ar zemes īpašnieku, gan Priekuļu novada pašvaldību. 
Uz šo brīdi jau ir panākta vienošanās par darbu izpildi un 
notiek nepieciešamo dokumentu saskaņošana.

Pirmās sarunas ar Pestīšanas Armijas Latvijas reģio-
nālās pārvaldes vadītāja un “Latvijai-100” projekta vadītājas
dalību notika Cēsīs. Tika precizētas juridiskās un adminis-
tratīvās detaļas – igauņu pieminekļa atklāšanas pasākums 
no ģimeniska pasākuma ieguva valsts mēroga pasākuma 
svaru. Tika izteikta iespēja, ka atklāšanā varētu piedalīties 
augstākās Igaunijas valsts amatpersonas.

Lai atrastu labāko risinājumu pieminekļa novietojumam,
tika pieaicināti vides arhitekti, kuri, pēc vietas izpētes, 
piedāvāja vairākus risinājumus. Protokols ar trīs atšķirī-
giem viedokļiem tika nosūtīts visām iesaistītajām pusēm. 
Pēdējais vārds tomēr palika zemes īpašnieka ziņā.

16. maijā Skangaļu muižā notika pēdējā darba tikšanās,  
kurā piedalījās Pestīšanas Armijas Latvijas reģionālās pār-
valdes vadītājs, jaunieceltais igauņu bataljona komandieris
un Priekuļu novada izpilddirektors. Tika precizētas tehnis-
kās detaļas, veicamo darbu apjoms un atklāšanas cere-
monijas gaita.

Skangaļu muiža ir nozīmīgs arhitektūras, kultūras un 
militārās vēstures objekts Priekuļu novadā. Tas ir Pestīšanas 
Armijas Zviedrijas pārvaldes īpašums. Kopš tajā vairs ne-
darbojas bērnu māja un krīzes centrs, visa uzmanība tiek 
pievērsta Skangaļu Viesu nama attīstībai. Sakarā ar to, ka 

muižai ir sena vēsture, tā varētu kļūt par nozīmīgu starp-
tautisku tūrisma un kultūras centru Priekuļu novadā. Šogad 
ir pieaudzis viesu skaits no Igaunijas. Veidojas stabila 
sadarbība ar igauņu karavīriem, kuri arvien biežāk apmeklē 
muižu un nakšņo Viesu namā. Arī Pestīšanas Armijas 
Latvijas pārvalde ir ieinteresēta paplašināt sadarbību ar  
vietējo  pašvaldību gan labdarības, gan tūrisma jomās.

Ēvalds Krieviņš, Latviešu Strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas vadītājs atvaļināts pulkvežleitnants

Kalevi pieminekļa hronika

Skangaļu muiža. 
Priekuļu novada pašvaldības publicitātes foto
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Pieņemts lēmums:
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam:

o “Ainavas”, Priekuļu pagastā, paredzot sadalīt to divos 
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

o “Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, paredzot sadalīt to divos
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

o “Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, paredzot 
sadalīt to trīs atsevišķos nekustamajos īpašumos

o Dzeņupītes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot no tā atdalīt divas neapbūvētas 
zemes vienības, un izveidot divus jaunus nekustamos 
īpašumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Vinnēni”, Priekuļu pagastā;
• Nekustamajā īpašumā Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā esošajai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0104 noteikt zemes 
lietošanas mērķus;
• Nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4272 004 0093 noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
• Apstiprināt SIA “LATIO” izstrādāto Priekuļu novada 
pašvaldības zemes nomas pakalpojuma cenrādi.
• Izveidot jaunu nekustamo īpašumu Priekuļu novada paš-
valdības bilancē esošā ceļa “Dukuri – Sīļi” posma Dukuru 
ciemā uzturēšanai. No jauna izveidotajam nekustamajam 
īpašumam, piešķirt nosaukumu Pīlādžu iela, Dukuros,  
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Lapiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 10,76 ha platībā, internāta 
ēkas un divām saimniecības ēkām;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Veselavas skola”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
17,27 ha platībā, skolas ēkas un divām nedzīvojamām 
ēkām;
• Iznomāt “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas 
pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 4294 001 0151.
• 2 personām slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par 
dzīvokļa Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
izīrēšanu;
• Iznomāt SIA “Eko Lauki”, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4260 002 0038 0,91 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai;
• Pirkt nekustamo īpašumu “Mētru iela”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā piekļuves nodrošināšanai vienpadsmit 
nekustamajiem īpašumiem.
• Iznomāt 0,1 ha zemes personiskās palīgsaimniecības 
izveidošanai zemes īpašumā “Veselavas pagasta padomes 
zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0151.
• Atzīt 1 personu par tiesīgu reģistrēties Priekuļu novada
pašvaldības Palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā, lai sa-
ņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo 
telpu izīrēšanas palīdzību;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības zemes īpašuma 
– “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4294 002 0069 daļas – 7,2 ha lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma – Rūpnīcas iela 23-51, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, at-
kārtotas izsoles noteikumus;
• Atbalstīt projekta pieteikuma “Ideju darbnīca” iesniegšanu
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā 
atklātajā projektu iesniegumu konkursa 2.2. Rīcībā – 
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” par kopējo plānoto 
projekta summu EUR 34 397.69, attiecināmās izmaksas 
EUR 17 000.00, no kuriem publiskais (ELFLA) finansējums  
90%  apmērā  no  attiecināmām  izmaksām  sastāda  EUR  
15 300.00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā 
no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 1 700.00 un 
pašvaldības finansējums neattiecināmām izmaksām – 
EUR 17 397.69.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa 
saistošos noteikumus Nr.6 “Par pašvaldības neapbūvētas 
zemes nomu”.
• Iznomāt SIA “Zanderi”, zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4294 001 0168 daļu 4,18 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Pāvila Rozīša iela 4-36, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada budžetu 2019.gadam”.
• Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai  
Stapulonei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
• Izstāties no biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” 
ar 2019. gada 25. maiju.
• Atbalstīt 1 personas lūgumu par finansējuma piešķiršanu  
un piešķirt līdzfinansējumu 300 EUR apmērā no 2019.
gada sporta budžeta.
• Neatbalstīt Cēsu pils kora izteikto piedāvājumu un ne-
piešķirt finansējumu.
• Sadarboties ar Volkoviskas pilsētas rajona izpildkomiteju 
Baltkrievijā, noslēdzot sadarbības līgumu;
• Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas 
un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojumus 
par 2018.gadu.
• Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Zemitānos”, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Vecdaukšas”, atsavināšanu.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.04.2019./
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rūpnīcas iela 25-2, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000820, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 

mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, pirmajā stāvā 
un sastāv no  divām dzīvojamām telpām, virtuves, 

sanmezgla ar vannu un tualeti un gaiteni. 
Dzīvokļa platības lielums ir 41,0 m2.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.9.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.9.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā  no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rūpnīcas iela 23-14,

 Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000921, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 

mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, ceturtajā stāvā 
un sastāv no divām dzīvojamām telpām, virtuves, 

sanmezgla ar vannu un tualeti un gaiteni. 
Dzīvokļa platības lielums ir 40,3 m2.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). 
Dalībniekiem uz izsoli  jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu  prospektā  5,  Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.10.30, 
Cēsu  prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

“Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42640030171, kas sastāv no zemes gabala 
ar kopējo platību 1,09 ha, divām  dzīvojamām mājām 

un nedzīvojamās ēkas. Zemes vienības lietošanas 
mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). 
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.09.30.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5600,00EUR (pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka,

 konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli 2019” rezultāti

Noslēgusies pašvaldības izsludinātā konkursa “Sabied-
rība ar dvēseli 2019” projektu iesniegumu izvērtēšana. 
Šogad tika saņemti pieci projektu iesniegumi, no kuriem 
četri tika atbalstīti pilnā finansējuma apjomā, viens pro-
jekts noraidīts finansējuma trūkuma dēļ, kuram iegūtais 
punktu skaits nebija pietiekošs finansējuma iegūšanai.

Atbalstītās sabiedriskā labuma projektu idejas:
• Laukuma labiekārtošana “Vārpās”, kur projekta 

mērķis ir labiekārtot teritoriju, lai iedzīvotājiem, viesiem
un iestāžu apmeklētājiem tā būtu droša un sakārtota, 
un operatīvajiem dienestiem pieejama.

• Talka DKS Strautmaļi iedzīvotājiem – ceļa labie-
kārtošana ar mērķi labiekārtot Strautmaļu ielu uzla-
bojot ceļa virskārtu, kas iedzīvotājiem neatkarīgi no 
laika apstākļiem nodrošinās labāku piekļuvi saviem 
īpašumiem.

• Vaives dzirnavu informatīvā vides norāde. Projekt 
mērķis ir izstrādāt un uzstādīt informatīvu vides norādi 
latviešu un angļu valodās, kas visiem apmeklētājiem 
ļautu iepazīt ne tikai Vaives dzirnavu ainavu, bet arī 
interesantākos faktus un vēsturiskos notikumus.

• Atpūtas soli Skangaļu muižas pastaigu
takās. Mērķis: uzstādīt soliņus un atkri-
tumu urnas, nodrošinot apmeklētājiem 
pieejamu, pievilcīgu vidi atpūtai.

Katra projekta īstenošanai piešķirts finansējuma ir 
700,- EURapmēra. Vēlam veiksmīgu projektu īstenošanu!

Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 28.martā                                                                                              Nr.4/2019

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019. gada 28.martasēdes lēmumu (protokols. Nr.3, 39.p)

PRECIZĒTI Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019.gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 5. 39.p.)

Par pabalstu aizgādnībā esošo 
personu aizgādņiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie  noteikumi  (turpmāk  –  Noteikumi)  nosaka  Priekuļu  novada  pašvaldības  

(turpmāk – pašvaldība) pabalsta apmēru aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgād-
ņiem vai pagaidu aizgādņiem (turpmāk – pabalsts), kā arī tā piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu 
aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju 
(turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīves-
vieta ir Priekuļu novada administratīvā teritorija.

3. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī.
4. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts 

vienam aizgādnim.
5. Priekuļu novada bāriņtiesa, ieceļot aizgādni aizgādnībā esošai personai, rakstveidā 

informē to par tiesībām saņemt pabalstu.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests (turpmāk 

– Sociālais dienests).

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
7. Pabalsta saņemšanai, aizgādnis var iesniegt elektroniski, aizpildot iesniegumu par 

pabalsta piešķiršanu un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 
zīmogu, nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@priekulunovads.lv vai iesniegt izman-
tojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv, vai uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu personīgi iesniedzot to Dienestā. Papildus informāciju lēmuma
pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no bāriņtiesas.

8. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu 
no šādiem lēmumiem:
8.1. par pabalsta piešķiršanu;
8.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pa-
       balstu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

9. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta pie-
šķiršanu.

10. Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15.datumam, pārskaitot
pabalsta summu aizgādņa iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

11. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no Notei-
kumu 3.punktā noteiktā pabalsta apmēra.

12. Svītrots (Ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)
13. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā 

informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:
13.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada administratīvās teritorijas;
13.2. ievietota institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;
13.3. atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes;
13.4. mirusi.

14. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums atmaksāt pašvaldībai ne-
pamatoti saņemto pabalsta summu. Neizpildes gadījumā nepamatoti saņemto pabalsta 
summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)

15. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis 
līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada 
aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad 
saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. 
Ja aizgādnis norēķina iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk 
no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
16.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada 

administratīvās teritorijas;
16.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

16.3. bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no  
aizgādņa pienākumu pildīšanas;

16.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atceļ rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu 
aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības 
nodibināšanu.

17. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par Noteikumu
16.3. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

18. Pabalstu  par  mēnesi,  kurā  tā  izmaksa  pārtraukta  vai  izbeigta  noteikumu  13.punktā  
minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 
3.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo  

aktu apstrīdēšanas komisijā.
20. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma “Par pašvaldībām” 

45. panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28. marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.4/2019 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Civillikuma 355.pantu aizgādņus pār piln-
gadīgajiem pēc ties as sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņ-
tiesa. Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izrau-
dzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu 
no tuvākajiem radiniekiem. Par pienākumu pildīšanu 
aizgādņi nesaņem nekāda veida atlīdzību vai materiālu 
atbalstu ne no valsts, ne no pašvaldības.
Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus
un atbalstītu personas, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par  
aizgādņiem pilngadīgai personai, apzinīgi pildīt savus  
pienākumus, ir nepieciešams ieviest jaunu pašvaldības 
materiālā atbalsta veidu – pabalstu aizgādnībā esošo 
pilngadīgo personu aizgādņiem un pieņemt jaunus  
saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi).
Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.

2.Īss projekta satura
izklāsts.

Tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru bāriņtiesa 
ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai 
personai, ja aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi 
dzīvesvietu un dzīvo Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā. Pabalsta apmērs ir 30 euro mēnesī.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta fi nansiāla   
ietekme uz pašvaldības budžetu.
Šobrīd Priekuļu novadā ir 9 aizgādņi. 2019. gada 
pašvaldības budžetā šim mērķim ieplānoti 2500 EUR; 
2020.gadā nepieciešami – 3600 EUR Noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Mērķa  grupa,  uz  kuru  attiecināms  saistošo  noteikumu  
tiesiskais regulējums, ir Priekuļu novada pašvaldībā 
deklarētās un dzīvojošās personas, kuras ar bāriņtiesas 
lēmumu ir ieceltas par pilngadīgas personas aizgādni.
Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs  
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā ir Priekuļu novada Sociālais dienests.
Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un 
veicamās darbības privātpersonai pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar 
privātpersonām

Noteikumu izstrādes gaitā ir uzklausīta potenciālo 
un esošo aizgādņu vēlme pēc pašvaldības palīdzības 
aizgādņiem, kā arī bāriņtiesas darbinieku viedoklis.

Aicinām pieteikties jauniešus pārstāvēt 
Priekuļu novadu VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2019

Aicinām pieteikties jauniešus pārstāvēt Priekuļu novadu VII Latvijas
Jaunatnes olimpiādē 2019, kas norisināsies no 5. līdz 7.jūlijam Jelgavā.

Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas gadu, sporta veidu, kurā vēlies startēt, savus labākos spor-
tiskos sasniegumus attiecīgajā sporta veidā.

Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 12.jūnijam, nosūtot to uz e-pastu:
miculis.janis@inbox.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 26387244.

Kopumā Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalīsies ap 3000 jauno 
sportistu no visas Latvijas.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir nozīmīgs notikums Latvijas sportā, 
kas pulcē jaunos sportistus no visas Latvijas.

Olimpiādes laikā tiks noskaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība 
un labākie Latvijas sportisti vasaras olimpisko spēļu sporta veidos. 
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga sporta sacensības, kurās 
piedalās novadu un republikas nozīmes pilsētu komandas. Sacensību 
mērķis ir noteikt labākos Latvijas jaunos sportistus. Vienlaikus spor-
tisti vairākos sporta veidos sacentīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju 
Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē, kas nākamā gada vasarā notiks 
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele
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Pieņemts lēmums:
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam:

o “Ainavas”, Priekuļu pagastā, paredzot sadalīt to divos 
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

o “Saulrīti 25”, Priekuļu pagastā, paredzot sadalīt to divos
atsevišķos nekustamajos īpašumos;

o “Stuķi”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, paredzot 
sadalīt to trīs atsevišķos nekustamajos īpašumos

o Dzeņupītes ielā 1, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot no tā atdalīt divas neapbūvētas 
zemes vienības, un izveidot divus jaunus nekustamos 
īpašumus.

• Apstiprināt zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas pro-
jektu nekustamajam īpašumam “Vinnēni”, Priekuļu pagastā;
• Nekustamajā īpašumā Krasta ielā 2, Jāņmuižā, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, sastāvā esošajai zemes vienībai 
ar kadastra apzīmējumu 4272 002 0104 noteikt zemes 
lietošanas mērķus;
• Nekustamajā īpašumā “Saulieši”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, ietilpstošajai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 4272 004 0093 noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība;
• Apstiprināt SIA “LATIO” izstrādāto Priekuļu novada 
pašvaldības zemes nomas pakalpojuma cenrādi.
• Izveidot jaunu nekustamo īpašumu Priekuļu novada paš-
valdības bilancē esošā ceļa “Dukuri – Sīļi” posma Dukuru 
ciemā uzturēšanai. No jauna izveidotajam nekustamajam 
īpašumam, piešķirt nosaukumu Pīlādžu iela, Dukuros,  
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Lapiņi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības 10,76 ha platībā, internāta 
ēkas un divām saimniecības ēkām;
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu 
“Veselavas skola”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
17,27 ha platībā, skolas ēkas un divām nedzīvojamām 
ēkām;
• Iznomāt “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas 
pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā ar kadastra ap-
zīmējumu 4294 001 0151.
• 2 personām slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu par 
dzīvokļa Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
izīrēšanu;
• Iznomāt SIA “Eko Lauki”, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4260 002 0038 0,91 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai;
• Pirkt nekustamo īpašumu “Mētru iela”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā piekļuves nodrošināšanai vienpadsmit 
nekustamajiem īpašumiem.
• Iznomāt 0,1 ha zemes personiskās palīgsaimniecības 
izveidošanai zemes īpašumā “Veselavas pagasta padomes 
zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 4294 001 0151.
• Atzīt 1 personu par tiesīgu reģistrēties Priekuļu novada
pašvaldības Palīdzības reģistrā vispārējā kārtībā, lai sa-
ņemtu pašvaldībai piederošo vai tās nomātu dzīvojamo 
telpu izīrēšanas palīdzību;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības zemes īpašuma 
– “Veselavas pagasta padomes zeme”, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4294 002 0069 daļas – 7,2 ha lauksaimniecībā izmanto-
jamās zemes nomas tiesību izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma – Rūpnīcas iela 23-51, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, at-
kārtotas izsoles noteikumus;
• Atbalstīt projekta pieteikuma “Ideju darbnīca” iesniegšanu
Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinātajā 
atklātajā projektu iesniegumu konkursa 2.2. Rīcībā – 
“Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana” par kopējo plānoto 
projekta summu EUR 34 397.69, attiecināmās izmaksas 
EUR 17 000.00, no kuriem publiskais (ELFLA) finansējums  
90%  apmērā  no  attiecināmām  izmaksām  sastāda  EUR  
15 300.00 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti eiro un 00 centi), 
nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums 10% apmērā 
no attiecināmām izmaksām sastāda EUR 1 700.00 un 
pašvaldības finansējums neattiecināmām izmaksām – 
EUR 17 397.69.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa 
saistošos noteikumus Nr.6 “Par pašvaldības neapbūvētas 
zemes nomu”.
• Iznomāt SIA “Zanderi”, zemes vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 4294 001 0168 daļu 4,18 ha platībā lauksaim-
nieciskai izmantošanai.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Pāvila Rozīša iela 4-36, Liepa, Liepas pagasts, Priekuļu 
novads.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada budžetu 2019.gadam”.
• Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai  
Stapulonei ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu;
• Izstāties no biedrības “Latvijas zinātnes centru apvienība” 
ar 2019. gada 25. maiju.
• Atbalstīt 1 personas lūgumu par finansējuma piešķiršanu  
un piešķirt līdzfinansējumu 300 EUR apmērā no 2019.
gada sporta budžeta.
• Neatbalstīt Cēsu pils kora izteikto piedāvājumu un ne-
piešķirt finansējumu.
• Sadarboties ar Volkoviskas pilsētas rajona izpildkomiteju 
Baltkrievijā, noslēdzot sadarbības līgumu;
• Pieņemt zināšanai Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas 
un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas pārskata ziņojumus 
par 2018.gadu.
• Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Zemitānos”, atsavināšanu.
• Apstiprināt 2019.gada 10.aprīlī notikušās izsoles rezultātu 
par Priekuļu novada pašvaldībai piederoša nekustamā 
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu pagasta 
“Vecdaukšas”, atsavināšanu.

Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.04.2019./
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rūpnīcas iela 25-2, 

Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000820, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 

mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, pirmajā stāvā 
un sastāv no  divām dzīvojamām telpām, virtuves, 

sanmezgla ar vannu un tualeti un gaiteni. 
Dzīvokļa platības lielums ir 41,0 m2.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.9.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.9.30, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā  no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Rūpnīcas iela 23-14,

 Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000921, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 

mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, ceturtajā stāvā 
un sastāv no divām dzīvojamām telpām, virtuves, 

sanmezgla ar vannu un tualeti un gaiteni. 
Dzīvokļa platības lielums ir 40,3 m2.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). 
Dalībniekiem uz izsoli  jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu  prospektā  5,  Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.10.00.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.10.30, 
Cēsu  prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5500,00 EUR (pieci tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 550,00 EUR (pieci simti piecdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, 

konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

*****
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,
pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu 

“Omeļi”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42640030171, kas sastāv no zemes gabala 
ar kopējo platību 1,09 ha, divām  dzīvojamām mājām 

un nedzīvojamās ēkas. Zemes vienības lietošanas 
mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu  novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 
Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 

26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). 
Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 

2019.gada 10.jūlija plkst.09.30.
Izsole notiks 2019.gada 10.jūlijā plkst.10.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 

5600,00EUR (pieci tūkstoši seši simti euro, 00 centi).
Nodrošinājums 560,00 EUR (pieci simti sešdesmit euro, 

00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/SSEB Banka,

 konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Projektu konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli 2019” rezultāti

Noslēgusies pašvaldības izsludinātā konkursa “Sabied-
rība ar dvēseli 2019” projektu iesniegumu izvērtēšana. 
Šogad tika saņemti pieci projektu iesniegumi, no kuriem 
četri tika atbalstīti pilnā finansējuma apjomā, viens pro-
jekts noraidīts finansējuma trūkuma dēļ, kuram iegūtais 
punktu skaits nebija pietiekošs finansējuma iegūšanai.

Atbalstītās sabiedriskā labuma projektu idejas:
• Laukuma labiekārtošana “Vārpās”, kur projekta 

mērķis ir labiekārtot teritoriju, lai iedzīvotājiem, viesiem
un iestāžu apmeklētājiem tā būtu droša un sakārtota, 
un operatīvajiem dienestiem pieejama.

• Talka DKS Strautmaļi iedzīvotājiem – ceļa labie-
kārtošana ar mērķi labiekārtot Strautmaļu ielu uzla-
bojot ceļa virskārtu, kas iedzīvotājiem neatkarīgi no 
laika apstākļiem nodrošinās labāku piekļuvi saviem 
īpašumiem.

• Vaives dzirnavu informatīvā vides norāde. Projekt 
mērķis ir izstrādāt un uzstādīt informatīvu vides norādi 
latviešu un angļu valodās, kas visiem apmeklētājiem 
ļautu iepazīt ne tikai Vaives dzirnavu ainavu, bet arī 
interesantākos faktus un vēsturiskos notikumus.

• Atpūtas soli Skangaļu muižas pastaigu
takās. Mērķis: uzstādīt soliņus un atkri-
tumu urnas, nodrošinot apmeklētājiem 
pieejamu, pievilcīgu vidi atpūtai.

Katra projekta īstenošanai piešķirts finansējuma ir 
700,- EURapmēra. Vēlam veiksmīgu projektu īstenošanu!

Elīna Tilaka
Tūrisma darba organizatore

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums7. j˙nijs, 2019

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019.gada 28.martā                                                                                              Nr.4/2019

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019. gada 28.martasēdes lēmumu (protokols. Nr.3, 39.p)

PRECIZĒTI Priekuļu novada pašvaldības domes 
2019.gada 23.maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 5. 39.p.)

Par pabalstu aizgādnībā esošo 
personu aizgādņiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 8.punktu un 43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie  noteikumi  (turpmāk  –  Noteikumi)  nosaka  Priekuļu  novada  pašvaldības  

(turpmāk – pašvaldība) pabalsta apmēru aizgādnībā esošo pilngadīgo personu aizgād-
ņiem vai pagaidu aizgādņiem (turpmāk – pabalsts), kā arī tā piešķiršanas un izmaksas 
kārtību.

2. Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu 
aizgādni (turpmāk – aizgādnis) pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju 
(turpmāk – aizgādnībā esoša persona), ja aizgādnībā esošās personas deklarētā dzīves-
vieta ir Priekuļu novada administratīvā teritorija.

3. Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī.
4. Ja aizgādnībā esošai personai ir divi vai vairāki aizgādņi, pabalsts tiek izmaksāts 

vienam aizgādnim.
5. Priekuļu novada bāriņtiesa, ieceļot aizgādni aizgādnībā esošai personai, rakstveidā 

informē to par tiesībām saņemt pabalstu.
6. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Priekuļu novada Sociālais dienests (turpmāk 

– Sociālais dienests).

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtība
7. Pabalsta saņemšanai, aizgādnis var iesniegt elektroniski, aizpildot iesniegumu par 

pabalsta piešķiršanu un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika 
zīmogu, nosūtot uz e-pastu: socialais.dienests@priekulunovads.lv vai iesniegt izman-
tojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv, vai uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu personīgi iesniedzot to Dienestā. Papildus informāciju lēmuma
pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no bāriņtiesas.

8. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem vienu 
no šādiem lēmumiem:
8.1. par pabalsta piešķiršanu;
8.2. par atteikumu piešķirt pabalstu, ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt pa-
       balstu, lēmumā norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

9. Pabalstu piešķir no dienas, kad aizgādnis iesniedzis iesniegumu par pabalsta pie-
šķiršanu.

10. Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15.datumam, pārskaitot
pabalsta summu aizgādņa iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.

11. Pabalstu par nepilnu mēnesi izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī no Notei-
kumu 3.punktā noteiktā pabalsta apmēra.

12. Svītrots (Ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)
13. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā 

informēt Sociālo dienestu, ja aizgādnībā esošā persona:
13.1. mainījusi pamata dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada administratīvās teritorijas;
13.2. ievietota institūcijā vai ilgstoši atrodas ārstniecības iestādē;
13.3. atgriezusies dzīvesvietā no institūcijas vai ārstniecības iestādes;
13.4. mirusi.

14. Ja aizgādnis nav informējis Sociālo dienestu par Noteikumu 13.punktā minētajiem 
apstākļiem, bet ir saņēmis pabalstu, aizgādnim ir pienākums atmaksāt pašvaldībai ne-
pamatoti saņemto pabalsta summu. Neizpildes gadījumā nepamatoti saņemto pabalsta 
summu piedzen tiesas ceļā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)

15. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu, ja aizgādnis 
līdz kārtējā gada 1.februārim nav iesniedzis bāriņtiesā norēķinu par iepriekšējā gada 
aizgādnības pārvaldību. Sociālais dienests aiztur pabalsta izmaksu līdz brīdim, kad 
saņemta informācija no bāriņtiesas par norēķina par aizgādnības pārvaldību saņemšanu. 
Ja aizgādnis norēķina iesniegšanas termiņu kavējis trīs mēnešus, pabalsta izmaksu atsāk 
no norēķina iesniegšanas dienas, anulējot aizturēto pabalsta summu.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc vai izbeidz, ja:
16.1. aizgādnībā esoša persona mainījusi deklarēto dzīvesvietu ārpus Priekuļu novada 

administratīvās teritorijas;
16.2. aizgādnis vai aizgādnībā esoša persona ir mirusi;

16.3. bāriņtiesa pieņem lēmumu par aizgādņa atcelšanu, atstādināšanu vai atlaišanu no  
aizgādņa pienākumu pildīšanas;

16.4. tiesa aizgādnībā esošajai personai atceļ rīcībspējas ierobežojumu, izbeidz pagaidu 
aizgādnību vai beidzies tiesas nolēmuma darbības termiņš par pagaidu aizgādnības 
nodibināšanu.

17. Bāriņtiesa triju darba dienu laikā rakstveidā informē Sociālo dienestu par Noteikumu
16.3. apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanu.

18. Pabalstu  par  mēnesi,  kurā  tā  izmaksa  pārtraukta  vai  izbeigta  noteikumu  13.punktā  
minētajos gadījumos, izmaksā proporcionāli dienu skaitam mēnesī un noteikumu 
3.punktā noteiktā pabalsta apmēram.

(Precizēts ar 23.05.2019 lēmumu Nr.197)

III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu ir tiesības apstrīdēt Priekuļu novada Administratīvo  

aktu apstrīdēšanas komisijā.
20. Priekuļu novada Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājums
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, likuma “Par pašvaldībām” 

45. panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Priekuļu novada pašvaldības 2019.gada 28. marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.4/2019 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Saskaņā ar Civillikuma 355.pantu aizgādņus pār piln-
gadīgajiem pēc ties as sprieduma ieceļ attiecīgā bāriņ-
tiesa. Bāriņtiesa par aizgādni var iecelt personas izrau-
dzīto aizgādni, aizgādnībā nododamā laulāto vai kādu 
no tuvākajiem radiniekiem. Par pienākumu pildīšanu 
aizgādņi nesaņem nekāda veida atlīdzību vai materiālu 
atbalstu ne no valsts, ne no pašvaldības.
Lai motivētu personas uzņemties aizgādņa pienākumus
un atbalstītu personas, kuras bāriņtiesa ir iecēlusi par  
aizgādņiem pilngadīgai personai, apzinīgi pildīt savus  
pienākumus, ir nepieciešams ieviest jaunu pašvaldības 
materiālā atbalsta veidu – pabalstu aizgādnībā esošo 
pilngadīgo personu aizgādņiem un pieņemt jaunus  
saistošos noteikumus (turpmāk – Noteikumi).
Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no 
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas.

2.Īss projekta satura
izklāsts.

Tiesības saņemt pabalstu būs personai, kuru bāriņtiesa 
ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai 
personai, ja aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi 
dzīvesvietu un dzīvo Priekuļu novada administratīvajā 
teritorijā. Pabalsta apmērs ir 30 euro mēnesī.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta fi nansiāla   
ietekme uz pašvaldības budžetu.
Šobrīd Priekuļu novadā ir 9 aizgādņi. 2019. gada 
pašvaldības budžetā šim mērķim ieplānoti 2500 EUR; 
2020.gadā nepieciešami – 3600 EUR Noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Mērķa  grupa,  uz  kuru  attiecināms  saistošo  noteikumu  
tiesiskais regulējums, ir Priekuļu novada pašvaldībā 
deklarētās un dzīvojošās personas, kuras ar bāriņtiesas 
lēmumu ir ieceltas par pilngadīgas personas aizgādni.
Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs  
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām 
procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā ir Priekuļu novada Sociālais dienests.
Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un 
veicamās darbības privātpersonai pabalsta saņemšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar 
privātpersonām

Noteikumu izstrādes gaitā ir uzklausīta potenciālo 
un esošo aizgādņu vēlme pēc pašvaldības palīdzības 
aizgādņiem, kā arī bāriņtiesas darbinieku viedoklis.

Aicinām pieteikties jauniešus pārstāvēt 
Priekuļu novadu VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2019

Aicinām pieteikties jauniešus pārstāvēt Priekuļu novadu VII Latvijas
Jaunatnes olimpiādē 2019, kas norisināsies no 5. līdz 7.jūlijam Jelgavā.

Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam norādīt savu vārdu, uzvārdu, 
dzimšanas gadu, sporta veidu, kurā vēlies startēt, savus labākos spor-
tiskos sasniegumus attiecīgajā sporta veidā.

Pieteikumu iesniegt līdz 2019.gada 12.jūnijam, nosūtot to uz e-pastu:
miculis.janis@inbox.lv. Sīkāka informācija pa tālr. 26387244.

Kopumā Latvijas Jaunatnes olimpiādē piedalīsies ap 3000 jauno 
sportistu no visas Latvijas.

Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir nozīmīgs notikums Latvijas sportā, 
kas pulcē jaunos sportistus no visas Latvijas.

Olimpiādes laikā tiks noskaidrota sportiskākā Latvijas pašvaldība 
un labākie Latvijas sportisti vasaras olimpisko spēļu sporta veidos. 
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir valsts mēroga sporta sacensības, kurās 
piedalās novadu un republikas nozīmes pilsētu komandas. Sacensību 
mērķis ir noteikt labākos Latvijas jaunos sportistus. Vienlaikus spor-
tisti vairākos sporta veidos sacentīsies par tiesībām pārstāvēt Latviju 
Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē, kas nākamā gada vasarā notiks 
Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku.

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele
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Nākamo skolēnu tikšanās PII “Mežmaliņa”
Saulainajā 16. maija rītā pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mežmaliņa” mežmaliāņu cilts savā estrādē zem 
ziedošajām ābelēm sagaidīja nākamos skolas gaitu draugus 
no Upes cilts (Jāņmuižas PII), no  Saules cilts (Liepas PII), 
no Putnu cilts (Veselavas PII) un  Pļavas cilts (Mārsnēnu 
PII), lai kopīgi izrādītu savus īpašos talantus un mērotos 
spēkiem sportiskās aktivitātēs. Kad “Mežmaliņas” estrāde 
bija pieskandināta dziesmām un deju grīda iesildīta un 
izrībināta, cilšu pārstāvji saņēma karti, lai dotos dažādu  
meža noslēpumu atklāšanā.

Mežparka teritorijā bija iespēja meklēt, izzināt, pētīt, 
pārvarēt šķēršļus, smieties un atdarināt, tikt galā ar 
Mežparka raganas viltībām un nogaršot viņas sarūpēto 
cienastu, mēroties veiklībā un uzmanībā, pārvietojot meža 
“dārgumus” no lādes uz lādi, dejot mežmaliāņu ritmos un 
vēl – meklēt ciparus dabā. Izrādījās – to ir tik daudz – pie 
sētas, uz ēku sienām, uz mašīnām, uz rododendriem, uz 
slidkalniņa, uz flīzēm, uz kokiem mežā u.c.

Pēc aktīvās darbošanās mežā cilšu dalībnieki bija no-
pelnījuši jauku dāvaniņu, kura noderēs nākamajās skolas 
gaitās. Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par sarūpēto 
pārsteigumu!

Dodoties mājup, katra cilts saņēma mājas uzdevumu 
– izdrukātu karti ar noieto dienas maršrutu, kuru ikvienam

iespējams izkrāsot vai pārvērst par kādu īpašu iedomu tēlu, 
piezīmējot detaļas (GPS art).

Paldies cilšu vadoņiem, kuri bija parūpējušies par cilts 
dalībnieku atšķirības zīmēm un muzikālo priekšnesumu, 
kā arī rosīgo līdzdalību visās aktivitātēs!

Lai jaukiem piedzīvojumiem piepildīta vasara, baudot 
ūdens priekus un silto saulīti, ķerot tauriņus, cepot dubļu 
kūkas, rūdoties!

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā Ilze Freimane

Ideju pavasaris

“Liels prieks un pārgalvība. 
Ka tu vari piedalīties šajā spēlē.
Un piedzīvot un radīt brīnumus.”
                           /Imants Ziedonis/ 

Priekuļu vidusskolas 10.klases skolēni – Daido Dagne 
Brūvere, Anastasija Koroļova, Nora Laurīte, Zane Kukuš-
kina un Denis Nazarovs – iesaistījās Imanta Ziedoņa muzeja 
organizētajā jaunrades konkursā “Ideju pavasaris”.

Tas bija izaicinājums jauniešiem doties uz kādu no 
muzejiem, lai radītu savu stundu muzejā. Protams, ideja 
tika realizēta mūsu novada muzejā – E.Veidenbauma 
muzejā “Kalāči”. Tā bija mācībstunda gan pašiem organi-
zatoriem, gan dalībniekiem – Priekuļu vidusskolas 10. un 
11.klases skolēniem. Pasākums radīja iespēju interaktīvā 
veidā iepazīt E.Veidenbauma personību, dzeju, “Kalāču “ 
apkārtni un  dzīvi laukos dzejnieka laikā.

Par ceļu no idejas līdz novadītam pasākumam stāsta 
viena no pasākuma organizētājām un ideju autorēm Daido 
Dagne Brūvere: “Pirmoreiz sastopoties ar veicamo uzde-
vumu, mums uzreiz bija skaidrs, ka šeit būs vajadzīgs 
kas interesants un saistošs, tā dzima ideja par kvestu jeb 
izlaušanās spēli, kas pašreiz ieguvusi savu vietu sabiedrībā 
un turpina attīstīties. Mūsu mērķis bija pašu spēkiem izvei-
dot izlaušanās istabu, kas piesaistītu apmeklētājus sniedzot 
viņiem arī informāciju par E. Veidenbaumu un liekot pa-
skatīties uz dzīvi viņa acīm,jo sadarbojāmies ar dzejnieka 
muzeju “Kalāči”.

Pirmais, ko darījām, protams, sazinājāmies ar muzeju, 
kura atsaucīgās darbinieces ar lielāko prieku atbalstīja mūsu
ideju, tālāk sekoja īstenošana. Likām kopā savas idejas un 
ieteikumus, palēnām virzoties uz priekšu. Lasījām gan E. 
Veidenbauma dzejoļus, gan citu izlaušanās istabu aprakstus,
taču vislielāko prieku pašiem sagādāja I. Ziedoņa izlau-
šanās istabas apmeklējums Rīgā. Tur tika dota iespēja 
izmēģināt izlaušanos, tomēr vislielākais ieguvums bija 
daudzās idejas un pavedieni, ko smēlāmies no šī procesa.

Darba gaitā pievienojām arī citas aktivitātes. Iesaistījās 
Denis, kurš lieliski pārzina tehnoloģijas, tādējādi radot
digitālo kvestu, kurā ar kodu un planšetes palīdzību, ap-
meklētājiem radījām iespēju izstaigāties pa muzeja terito-
riju, reizē pildot dažādus atjautīgus un interesantus uzde-
vumus, kā arī gūstot un pielietojot jau esošās zināšanas. 
Kvestiem pievienojās arī radošā grupa, kurā divas 
muzikālas meitenes – Anastasija un Nora – ieveda viesus 
filozofijas pasaulē ar dziesmu un dzejas rindiņu palīdzību, 
sniedzot iespēju izpausties ikvienam interesentam. Zane 
rūpējās par pasākuma organizatorisko daļu – dalīšanos 
grupās, aktivitāšu norises kārtību.

Manuprāt, šī projekta īstenošana bija lielisks pasākums, 
kas ļāva mums radoši izpausties un piepildīt savas idejas, 
kā arī apzināties to, cik daudz varam paveikt, ja darām. 
Domāju – pēc darba paveikšanas ikviens sajuta prieku 
un gandarījumu. Bija tiešām jauki vērot, kā mūsu viesi,
vienaudži, ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās ak-
tivitātēs un nāca laukā ar smaidošām sejām, izsakot uz-
slavas un komplimentus. Tas bija arī liels pluss sadarbībai 
un komunikācijai, jo tikai visiem kopā, liekot domu pie 
domas, mums izdevās nonākt tik tālu, cik esam nonākuši. 
Visbeidzot akcija noteikti rosināja padomāt par muzeju, kā
vietu, kur jēgpilni izklaidēties un jautri pavadīt laiku.”

Paldies par atbalstu pasākuma izveidē un norisē Imanta 
Ziedoņa muzeja darbiniekiem, E.Veidenbauma muzeja 
vadītājai Tamārai Kurzemniecei un muzejpedagoģei 
Andrai Ķīsei!

Skolotāja Anita Skrastiņa

Pasākuma organizatori (no kreisās): Daido Dagne 
Brūvere, Denis Nazarovs, sk.A.Skrastiņa. Zane 
Kukuškina, Nora Laurīte, Anastasija Koroļova

Foto: Andra Ķīse

Cilšu sadancošanās. Foto I. Freimane

Vinnija Pūka ekskursija pie ugunsdzēsējiem
Vinnijs Pūks šajā naktī nevarēja gulēt. It kā visi no-

sacījumi, lai labi nāktu miegs, pirms došanās pie miera 
tika izpildīti – izdzerta glāze silta piena, apēsti pāris medus 
cepumi. Miegs nenāca tik un tā.

Satraukuma iemesls bija tas, ka 17. maijā ugunsdzēsēji
svin savus profesionālos svētkus. PII “Mežmaliņa “Vinnija
Pūka grupas bērni, to skolotājas un vecāki nolēmuši doties
ciemos pie šīs profesijas pārstāvjiem uz viņu mītni Cēsīs. 
Ciemoties Pūkam patika, bet bažīgu viņu darīja tas, ka visu 
ceļa posmu no Priekuļiem līdz Cēsīm un atpakaļ nolemts 
braukt ar velosipēdiem.

No rīta Pūks bērnudārzā ieradās laicīgi. Bija gana 
mundrs un žirgts, neskatoties uz to, ka nakts pavadīta ne 
visai mierīgi. Arī bērni pulcējās, jautri čalodami par gai-
dāmo notikumu. Tika saņemta pēdējā instruktāža par dro-
šības pasākumiem brauciena laikā, un tas varēja sākties.

Ceļa posms līdz Cēsīm ritēja raiti un interesanti. 
Brauciena laikā  priecājāmies  par dzeltenajiem pieneņu 
laukiem, saulaino rītu un jauko kopā būšanu. Bija jābūt 
uzmanīgiem un disciplinētiem, lai netraucētu cits citam 
un, ja nepieciešams, prastu strauji nobremzēt.

Pēc četrdesmit minūšu brauciena ugunsdzēsēju depo 
pagalmā ieripoja 23 mazi un lieli velosipēdi. Braucējus 
sagaidīja divi braši ugunsdzēsēji, un ekskursija varēja 
sākties. Tika stāstīts par to, cik uguns ir bīstama un visiem 
jābūt maksimāli piesardzīgiem, rīkojoties ar to, aplūkotas 
lielās ugunsdzēsēju automašīnas, izpētītas lietas, kas tajās 
atrodas, ko ar tām dara. Ugunsdzēsēji uzsvēra to, ka tiem, 
kas vēlas kļūt par  ugunsdzēsējiem, jābūt fiziski sagatavo-
tiem, drosmīgiem, jāprot darboties komandā, jāiemācās 
visas lietas nolikt  savās vietās, jābūt disciplinētiem. 
Pieaugušie un mazie viesi uzdeva neskaitāmus jautājumus 
par to, kā tiek dzēsts ugunsgrēks, vai nav bail iet degošā 

mājā un pacelties ar paceļamajām kāpnēm, cik daudz ūdens 
ietilpst mašīnā. Uz visiem jautājumiem tika saņemtas 
izsmeļošas atbildes. Redzējām, cik ātri ugunsdzēsējs uz-
velk speciālo apģērbu, kad dodas uz izsaukumu, kā uzvelk 
masku, ejot piedūmotā telpā. Liels pārsteigums bija tas, ka 
ugunsdzēsēju paceļamais grozs paceļas tik ļoti augstu.

Mājupceļā Vinnijs Pūks apdomāja visu redzēto un 
dzirdēto. Viņš saprata – kaut arī ir pietiekami drosmīgs 
lācis,  būt par ugunsdzēsēju viņš nevarētu.

Viens teikums, kuru Pūks dzirdēja no ugunsdzēsējiem, 
nelika viņam mieru – daudz cilvēku ugunsgrēkos ir palikuši 
dzīvi un nav aizgājuši bojā, pateicoties tam, ka viņiem 
mājā ir bijuši ierīkoti dūmu detektori. Lācis saprata, ka 
pirmais, ko viņš izdarīs, atgriežoties savās mājās, – ieliks 
savā alā dūmu detektoru un to ieteiks izdarīt arī pārējiem 
Septiņjūdžu meža iemītniekiem.

Ar Vinniju Pūku pie ugunsdzēsējiem ciemojās 
skolotāja Sarmīte Cīrule

Baltā galdauta svētki Jāņmuižā
Sagaidot Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu, 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēti Baltā 
galdauta svētki. Var teikt, ka tā  ir izveidojusies kā tra-
dīcija, jo jau otro gadu iestādes darbinieki un bērni aicina 
ciemos Jāņmuižas iedzīvotājus, lai atzīmētu šos Latvijai 
tik svarīgos svētkus kopā. Mēs esam savas zemes patrioti 
un šajās sajūtās gribam dalīties arī ar ciemata iedzīvotājiem. 
Bērni zina, kāpēc svinami šie svētki, kāpēc latviešiem tie ir 
tik svarīgi un kāpēc tieši balti galdauti tiek klāti šajā dienā. 
Mūsu valsts nākotne un cerības uz labāku dzīvi ir bērnu 
rokās. Tieši bērni it tie, kas mūs iedvesmo darboties un 
radīt svētkus.

Koncertā tika izdziedātas dziesmas par Latvijas dabu, 
pavasari, tika izdejotas dejas, kurās ik uz soļa bija jūtama 
mīlestība pret Latviju. Ar savu klātbūtni mūs pagodināja 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, 
kura pasniedza dāvanu visiem jāņmuižniekiem – koka 
šūpoles, kuras priecēs iedzīvotājus jaunizveidotajā bērnu 
rotaļu laukumā. Vēlāk pulcējāmies ābeļdārzā, kur dalījā-
mies dažādos atmiņu stāstos par un ap Jāņmuižu. Bijām 
visi kopā tautasdziesmās, dziesmās un kopīgi veidojām 
gleznu no dabas materiāliem kā dāvanu Latvijai.

Paldies visiem par organizēšanu, piedalīšanos un atbalstu!

Iveta Zariņa
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Baltā galdauta svētki Jāņmuižā.
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Lielās automašīnas un mazie mēs…
Foto S. Cīrule
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Neiespējamais dzejnieks “Kalāčos”
Jaunā sezona muzejā “Kalāči” ir aizsākusies ar vai-

rākiem pasākumiem, jaunām idejām, iziešanu no ieras-
tiem rāmjiem un cerīgiem nākotnes plāniem. Ceram, 
ka apmeklētājuskaits šovasar pieaugs un viņi novērtēs 
ieguldīto darbu.

2019. gada 15. maijā plkst. 13:00 E. Veidenbauma 
memoriālajā muzejā “Kalāči” notika Rakstniecības un 
mūzikas muzeja veidotās izstādes “Eduards Veidenbaums 
– neiespējamais dzejnieks” atklāšanas pasākums. Izstāde 
būs atvērta visu sezonu – no 15. maija līdz 15. oktobrim. 
Tā tapusi ar VKKF un Rakstniecības un mūzikas muzeja 
atbalstu. Izstādes autori ir Rakstniecības un mūzikas mu-
zeja darbinieki, un tā izvietota pirms 31 gada ugunsgrēkā 
cietušajā, bet vēl neizremontētajā “Kalāču” mājas daļā.

Pasākuma oficiālā daļa norisinājās muzeja ekspozīcijas 
zālē. To atklāja muzeja vadītāja Tamāra Kurzemniece, 
tad visus uzrunāja Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone. Par izstādes koncepciju, tapšanu stāstīja 
un ar radošo komandu iepazīstināja Rakstniecības un 
mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule, izstādes idejas 
autors Marians Rižijs, scenogrāfs Mārtiņš Kalseris. Visus 
klātesošos ar E. Veidenbauma dzejas lasījumiem igauņu un
latviešu valodā priecēja dzejnieks Contra.

Pasākuma neoficiālā daļa turpinājās mājas daļā, kurā 
ir iekārtota jaunā izstāde. Kopā ar Marianu Rižiju ikviens 
varēja izstaigāt un iepazīt eksponētos materiālus, dzirdēt 
komentārus par Veidenbauma personību un daiļradi. Pa-
teicoties izstādei, apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties tajā 
mājas daļā, kas ilgus gadus bija slēgta.

18. maijā notika tradicionālā Muzeju nakts, kuras laikā 
mēs izgājām ārpus muzeja teritorijas. Visa vakara gaitā 
apmeklētāji varēja iepazīties ar jauno izstādi muzejā, bet 
no plkst. 21:00 pasākumi notika Liepas centrā. Vispirms 
kultūras namā ar poētisku lekciju “Divi brāļi” par Eduardu 
un Kārli Veidenbaumiem viesojās aktieri Vilis Daudziņš 
un Mārtiņš Meiers un mūziķis Jēkabs Nīmanis. Skatītāju 
netrūka, zāli piepildīja gan vietējie novada iedzīvotāji, gan
interesenti no tālākām vietām.

Pēc izrādes izturīgākie devās literārā nakts pārgājienā,
kura laikā tika lasīti dzejoļi, prozas fragmenti, teikas un 
nostāsti par Liepas skaistākajām vietām, kurus sacerējuši 

mūsu novadnieki: Eduards un Kārlis Veidenbaumi, Edvards
Treimanis-Zvārgulis, Augusts Julla, Vladimirs Kaijaks, 
Dzidra Inkina. Pieminējām mūsu apkaimes izcilākās 
personības. Mūs pavadīja lakstīgalas treļļi, un ceļu rādīja 
pilnmēness. Tieši pusnaktī pie Veidenbaumu kapiem 
iededzām sveces un skandējām abu brāļu dzeju. Pēc 
tam nogājām līdz Mazajai Ellītei. Paldies nelielajai, bet 
sirsnīgajai kompānijai!

Maija pēdējā svētdienā kā katru gadu tika svinēta 
Eduarda vārda diena. Uz kopīgu dzejas un mūzikas pēc-
pusdienu aicināja dzejniece Daina Sirmā un komponists 
Juris Krūze. Apmeklētāji varēja grimt pārdomās, iespai-
dojoties no dzejas radītās pasaules. Mūzikā izskanēja 
Eduārda Veidenbauma un Ulda Ausekļa rakstītās rindas. 
Laikapstākļi nelutināja, tāpēc sildījāmies ar piparmētru 
tēju un cienājāmies ar vārda dienas kliņģeri. Pēc tam kopīgi
devāmies glābt dzeju no sadedzināšanas jaunajā izstādē.

Vasarā gaidīsim visus tos, kas vēl nav apskatījuši 
jauno izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais 
dzejnieks”. Tuvojoties Līgo svētkiem, varbūt laiks padomāt 
par interesantām dzimtas receptēm. Joprojām gaidām Jūsu 
papildinājumu mūsu novada recepšu grāmatai! “Kalāčos” 
varat izbaudīt arī skaisto dabu un izmantot ģimenes 
piknikam jauno labiekārtoto lapeni.

Sīkāka informācija par aktualitātēm muzejā: Tālr.: 
25601677.

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs
www.draugiem.lv/kalaachi
https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs
https://twitter.com/VeidenbaumsE

Andra Ķīse,
E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 

muzejpedagoģe

Iepazīstam Latviju

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 18. maijā devās ikgadējā ekskursijā “Iepazīsti Latviju!”.
Šogad ekskursiju atklājām Smiltenē lauku mājās “Kalbakas”,
kur mūs silti uzņēma saimnieki Līga un Ints, pastāstot 
par piena ceļu no gotiņas līdz pusdienu galdam. Līdz-
darbojāmies piena malšanā, katrs pats varēja sakult sev 
sviesta pikucīti, ko ievietotu mazā, ērtā trauciņā paņemt līdzi 
uz mājām, lai vakarā gardi notiesātu ar rupjmaizes šķēli.
“Kalbakās” cepām arī gardas pankūkas, ko papildinājām 
ar sev tīkamu pildījumu – ievārījumu, rīvētu sieru vai ko 
citu -, bija padomāts par dažādām gaumēm. Pēc tik jauka 
un uzmundrinoša dienas sākuma devāmies uz Strenčiem, kur 
šajā dienā svinēja tradicionālos Plostnieku svētkus. Bērni 
bija sajūsmā par Green Trial šovu, kurā puiši demonstrēja 
dažādus trikus ar velosipēdiem. Noskatījušies šovu, devā-
mies Gaujas krastā sagaidīt plostu, kura ierašanās ir svētku 

centrālais notikums. Novērtējām koka amatnieku darbu,
veidojot jaunas skulptūras koka skulptūru parkam, apska-
tījāmies, cik skaisti prot dejot dejotājas Strenču estrādē, 
kad jau bija pienācis laiks doties uz autobusu, lai brauktu 
uz Vaidavu. Mucu muzejā līdzdarbojāmies mucu tapšanas 
procesā, uzzinājām par mucu pareizu kopšanu, lietošanu 
un uzglabāšanu, bet jaunākie žūrijas eksperti novērtēja arī 
muzejā pieejamās izklaides bērniem – šūpoles, slidkalniņu. 
Ekskursijas noslēgumā “Kalāčos” apskatījām jauno izstādi 
“Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, kas 
dažiem jaunākajiem žūrijas ekspertiem palika atmiņā kā 
viens no dienas spilgtākajiem momentiem – aizrāva iespēja 
nomērīties pie “Veidenbauma skalas”, kā arī iespēja izglābt 
kādu dzejnieka dzejoli.

Paldies visiem žūrijas ekspertiem, kas piedalījās!
Ja arī Tu vēlies kļūt par bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas ekspertu, tad tiekamies bibliotēkā, jo BJV žūrijas 
2019. gada grāmatas jau ir zināmas. Atklājam jauno lasī-
šanas sezonu!

Līdz jūnija beigām bibliotēkā apskatāma izstāde par 
bibliotēkas vēsturi. Nāciet un, iespējams, uzziniet ko jaunu! 
Pie reizes izvēlieties kādu grāmatu skaistākam vasaras 
sākumam!

Aktualitātēm bibliotēkā sekojiet līdzi https://www.
facebook.com/marsnenu.biblioteka

Inta Puriņa,
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Izstādes “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” veidotāju radošā komanda atklāšanas pasākumā: 
(no kreisās) Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule, izstādes idejas autors Marians Rižijs, 

projekta kuratore Elīna Drulle, muzeja darbinieks Roberts Skrajāns. Foto: Elīna Tilaka

BJV žūrijas ekskursija, viesojamies Smiltenē “Kalbakās”. Kalbaku saimniece Līga uzrunā lasīšanas ekspertus.
 Foto: Inta Puriņa

Skats no izstādes “Mārsnēnu bibliotēkas vēsture” 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā. Foto: Inta Puriņa
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Nākamo skolēnu tikšanās PII “Mežmaliņa”
Saulainajā 16. maija rītā pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mežmaliņa” mežmaliāņu cilts savā estrādē zem 
ziedošajām ābelēm sagaidīja nākamos skolas gaitu draugus 
no Upes cilts (Jāņmuižas PII), no  Saules cilts (Liepas PII), 
no Putnu cilts (Veselavas PII) un  Pļavas cilts (Mārsnēnu 
PII), lai kopīgi izrādītu savus īpašos talantus un mērotos 
spēkiem sportiskās aktivitātēs. Kad “Mežmaliņas” estrāde 
bija pieskandināta dziesmām un deju grīda iesildīta un 
izrībināta, cilšu pārstāvji saņēma karti, lai dotos dažādu  
meža noslēpumu atklāšanā.

Mežparka teritorijā bija iespēja meklēt, izzināt, pētīt, 
pārvarēt šķēršļus, smieties un atdarināt, tikt galā ar 
Mežparka raganas viltībām un nogaršot viņas sarūpēto 
cienastu, mēroties veiklībā un uzmanībā, pārvietojot meža 
“dārgumus” no lādes uz lādi, dejot mežmaliāņu ritmos un 
vēl – meklēt ciparus dabā. Izrādījās – to ir tik daudz – pie 
sētas, uz ēku sienām, uz mašīnām, uz rododendriem, uz 
slidkalniņa, uz flīzēm, uz kokiem mežā u.c.

Pēc aktīvās darbošanās mežā cilšu dalībnieki bija no-
pelnījuši jauku dāvaniņu, kura noderēs nākamajās skolas 
gaitās. Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par sarūpēto 
pārsteigumu!

Dodoties mājup, katra cilts saņēma mājas uzdevumu 
– izdrukātu karti ar noieto dienas maršrutu, kuru ikvienam

iespējams izkrāsot vai pārvērst par kādu īpašu iedomu tēlu, 
piezīmējot detaļas (GPS art).

Paldies cilšu vadoņiem, kuri bija parūpējušies par cilts 
dalībnieku atšķirības zīmēm un muzikālo priekšnesumu, 
kā arī rosīgo līdzdalību visās aktivitātēs!

Lai jaukiem piedzīvojumiem piepildīta vasara, baudot 
ūdens priekus un silto saulīti, ķerot tauriņus, cepot dubļu 
kūkas, rūdoties!

Pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 
izglītības jomā Ilze Freimane

Ideju pavasaris

“Liels prieks un pārgalvība. 
Ka tu vari piedalīties šajā spēlē.
Un piedzīvot un radīt brīnumus.”
                           /Imants Ziedonis/ 

Priekuļu vidusskolas 10.klases skolēni – Daido Dagne 
Brūvere, Anastasija Koroļova, Nora Laurīte, Zane Kukuš-
kina un Denis Nazarovs – iesaistījās Imanta Ziedoņa muzeja 
organizētajā jaunrades konkursā “Ideju pavasaris”.

Tas bija izaicinājums jauniešiem doties uz kādu no 
muzejiem, lai radītu savu stundu muzejā. Protams, ideja 
tika realizēta mūsu novada muzejā – E.Veidenbauma 
muzejā “Kalāči”. Tā bija mācībstunda gan pašiem organi-
zatoriem, gan dalībniekiem – Priekuļu vidusskolas 10. un 
11.klases skolēniem. Pasākums radīja iespēju interaktīvā 
veidā iepazīt E.Veidenbauma personību, dzeju, “Kalāču “ 
apkārtni un  dzīvi laukos dzejnieka laikā.

Par ceļu no idejas līdz novadītam pasākumam stāsta 
viena no pasākuma organizētājām un ideju autorēm Daido 
Dagne Brūvere: “Pirmoreiz sastopoties ar veicamo uzde-
vumu, mums uzreiz bija skaidrs, ka šeit būs vajadzīgs 
kas interesants un saistošs, tā dzima ideja par kvestu jeb 
izlaušanās spēli, kas pašreiz ieguvusi savu vietu sabiedrībā 
un turpina attīstīties. Mūsu mērķis bija pašu spēkiem izvei-
dot izlaušanās istabu, kas piesaistītu apmeklētājus sniedzot 
viņiem arī informāciju par E. Veidenbaumu un liekot pa-
skatīties uz dzīvi viņa acīm,jo sadarbojāmies ar dzejnieka 
muzeju “Kalāči”.

Pirmais, ko darījām, protams, sazinājāmies ar muzeju, 
kura atsaucīgās darbinieces ar lielāko prieku atbalstīja mūsu
ideju, tālāk sekoja īstenošana. Likām kopā savas idejas un 
ieteikumus, palēnām virzoties uz priekšu. Lasījām gan E. 
Veidenbauma dzejoļus, gan citu izlaušanās istabu aprakstus,
taču vislielāko prieku pašiem sagādāja I. Ziedoņa izlau-
šanās istabas apmeklējums Rīgā. Tur tika dota iespēja 
izmēģināt izlaušanos, tomēr vislielākais ieguvums bija 
daudzās idejas un pavedieni, ko smēlāmies no šī procesa.

Darba gaitā pievienojām arī citas aktivitātes. Iesaistījās 
Denis, kurš lieliski pārzina tehnoloģijas, tādējādi radot
digitālo kvestu, kurā ar kodu un planšetes palīdzību, ap-
meklētājiem radījām iespēju izstaigāties pa muzeja terito-
riju, reizē pildot dažādus atjautīgus un interesantus uzde-
vumus, kā arī gūstot un pielietojot jau esošās zināšanas. 
Kvestiem pievienojās arī radošā grupa, kurā divas 
muzikālas meitenes – Anastasija un Nora – ieveda viesus 
filozofijas pasaulē ar dziesmu un dzejas rindiņu palīdzību, 
sniedzot iespēju izpausties ikvienam interesentam. Zane 
rūpējās par pasākuma organizatorisko daļu – dalīšanos 
grupās, aktivitāšu norises kārtību.

Manuprāt, šī projekta īstenošana bija lielisks pasākums, 
kas ļāva mums radoši izpausties un piepildīt savas idejas, 
kā arī apzināties to, cik daudz varam paveikt, ja darām. 
Domāju – pēc darba paveikšanas ikviens sajuta prieku 
un gandarījumu. Bija tiešām jauki vērot, kā mūsu viesi,
vienaudži, ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās ak-
tivitātēs un nāca laukā ar smaidošām sejām, izsakot uz-
slavas un komplimentus. Tas bija arī liels pluss sadarbībai 
un komunikācijai, jo tikai visiem kopā, liekot domu pie 
domas, mums izdevās nonākt tik tālu, cik esam nonākuši. 
Visbeidzot akcija noteikti rosināja padomāt par muzeju, kā
vietu, kur jēgpilni izklaidēties un jautri pavadīt laiku.”

Paldies par atbalstu pasākuma izveidē un norisē Imanta 
Ziedoņa muzeja darbiniekiem, E.Veidenbauma muzeja 
vadītājai Tamārai Kurzemniecei un muzejpedagoģei 
Andrai Ķīsei!

Skolotāja Anita Skrastiņa

Pasākuma organizatori (no kreisās): Daido Dagne 
Brūvere, Denis Nazarovs, sk.A.Skrastiņa. Zane 
Kukuškina, Nora Laurīte, Anastasija Koroļova

Foto: Andra Ķīse

Cilšu sadancošanās. Foto I. Freimane

Vinnija Pūka ekskursija pie ugunsdzēsējiem
Vinnijs Pūks šajā naktī nevarēja gulēt. It kā visi no-

sacījumi, lai labi nāktu miegs, pirms došanās pie miera 
tika izpildīti – izdzerta glāze silta piena, apēsti pāris medus 
cepumi. Miegs nenāca tik un tā.

Satraukuma iemesls bija tas, ka 17. maijā ugunsdzēsēji
svin savus profesionālos svētkus. PII “Mežmaliņa “Vinnija
Pūka grupas bērni, to skolotājas un vecāki nolēmuši doties
ciemos pie šīs profesijas pārstāvjiem uz viņu mītni Cēsīs. 
Ciemoties Pūkam patika, bet bažīgu viņu darīja tas, ka visu 
ceļa posmu no Priekuļiem līdz Cēsīm un atpakaļ nolemts 
braukt ar velosipēdiem.

No rīta Pūks bērnudārzā ieradās laicīgi. Bija gana 
mundrs un žirgts, neskatoties uz to, ka nakts pavadīta ne 
visai mierīgi. Arī bērni pulcējās, jautri čalodami par gai-
dāmo notikumu. Tika saņemta pēdējā instruktāža par dro-
šības pasākumiem brauciena laikā, un tas varēja sākties.

Ceļa posms līdz Cēsīm ritēja raiti un interesanti. 
Brauciena laikā  priecājāmies  par dzeltenajiem pieneņu 
laukiem, saulaino rītu un jauko kopā būšanu. Bija jābūt 
uzmanīgiem un disciplinētiem, lai netraucētu cits citam 
un, ja nepieciešams, prastu strauji nobremzēt.

Pēc četrdesmit minūšu brauciena ugunsdzēsēju depo 
pagalmā ieripoja 23 mazi un lieli velosipēdi. Braucējus 
sagaidīja divi braši ugunsdzēsēji, un ekskursija varēja 
sākties. Tika stāstīts par to, cik uguns ir bīstama un visiem 
jābūt maksimāli piesardzīgiem, rīkojoties ar to, aplūkotas 
lielās ugunsdzēsēju automašīnas, izpētītas lietas, kas tajās 
atrodas, ko ar tām dara. Ugunsdzēsēji uzsvēra to, ka tiem, 
kas vēlas kļūt par  ugunsdzēsējiem, jābūt fiziski sagatavo-
tiem, drosmīgiem, jāprot darboties komandā, jāiemācās 
visas lietas nolikt  savās vietās, jābūt disciplinētiem. 
Pieaugušie un mazie viesi uzdeva neskaitāmus jautājumus 
par to, kā tiek dzēsts ugunsgrēks, vai nav bail iet degošā 

mājā un pacelties ar paceļamajām kāpnēm, cik daudz ūdens 
ietilpst mašīnā. Uz visiem jautājumiem tika saņemtas 
izsmeļošas atbildes. Redzējām, cik ātri ugunsdzēsējs uz-
velk speciālo apģērbu, kad dodas uz izsaukumu, kā uzvelk 
masku, ejot piedūmotā telpā. Liels pārsteigums bija tas, ka 
ugunsdzēsēju paceļamais grozs paceļas tik ļoti augstu.

Mājupceļā Vinnijs Pūks apdomāja visu redzēto un 
dzirdēto. Viņš saprata – kaut arī ir pietiekami drosmīgs 
lācis,  būt par ugunsdzēsēju viņš nevarētu.

Viens teikums, kuru Pūks dzirdēja no ugunsdzēsējiem, 
nelika viņam mieru – daudz cilvēku ugunsgrēkos ir palikuši 
dzīvi un nav aizgājuši bojā, pateicoties tam, ka viņiem 
mājā ir bijuši ierīkoti dūmu detektori. Lācis saprata, ka 
pirmais, ko viņš izdarīs, atgriežoties savās mājās, – ieliks 
savā alā dūmu detektoru un to ieteiks izdarīt arī pārējiem 
Septiņjūdžu meža iemītniekiem.

Ar Vinniju Pūku pie ugunsdzēsējiem ciemojās 
skolotāja Sarmīte Cīrule

Baltā galdauta svētki Jāņmuižā
Sagaidot Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienu, 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē tika svinēti Baltā 
galdauta svētki. Var teikt, ka tā  ir izveidojusies kā tra-
dīcija, jo jau otro gadu iestādes darbinieki un bērni aicina 
ciemos Jāņmuižas iedzīvotājus, lai atzīmētu šos Latvijai 
tik svarīgos svētkus kopā. Mēs esam savas zemes patrioti 
un šajās sajūtās gribam dalīties arī ar ciemata iedzīvotājiem. 
Bērni zina, kāpēc svinami šie svētki, kāpēc latviešiem tie ir 
tik svarīgi un kāpēc tieši balti galdauti tiek klāti šajā dienā. 
Mūsu valsts nākotne un cerības uz labāku dzīvi ir bērnu 
rokās. Tieši bērni it tie, kas mūs iedvesmo darboties un 
radīt svētkus.

Koncertā tika izdziedātas dziesmas par Latvijas dabu, 
pavasari, tika izdejotas dejas, kurās ik uz soļa bija jūtama 
mīlestība pret Latviju. Ar savu klātbūtni mūs pagodināja 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, 
kura pasniedza dāvanu visiem jāņmuižniekiem – koka 
šūpoles, kuras priecēs iedzīvotājus jaunizveidotajā bērnu 
rotaļu laukumā. Vēlāk pulcējāmies ābeļdārzā, kur dalījā-
mies dažādos atmiņu stāstos par un ap Jāņmuižu. Bijām 
visi kopā tautasdziesmās, dziesmās un kopīgi veidojām 
gleznu no dabas materiāliem kā dāvanu Latvijai.

Paldies visiem par organizēšanu, piedalīšanos un atbalstu!

Iveta Zariņa
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Baltā galdauta svētki Jāņmuižā.
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Lielās automašīnas un mazie mēs…
Foto S. Cīrule
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Neiespējamais dzejnieks “Kalāčos”
Jaunā sezona muzejā “Kalāči” ir aizsākusies ar vai-

rākiem pasākumiem, jaunām idejām, iziešanu no ieras-
tiem rāmjiem un cerīgiem nākotnes plāniem. Ceram, 
ka apmeklētājuskaits šovasar pieaugs un viņi novērtēs 
ieguldīto darbu.

2019. gada 15. maijā plkst. 13:00 E. Veidenbauma 
memoriālajā muzejā “Kalāči” notika Rakstniecības un 
mūzikas muzeja veidotās izstādes “Eduards Veidenbaums 
– neiespējamais dzejnieks” atklāšanas pasākums. Izstāde 
būs atvērta visu sezonu – no 15. maija līdz 15. oktobrim. 
Tā tapusi ar VKKF un Rakstniecības un mūzikas muzeja 
atbalstu. Izstādes autori ir Rakstniecības un mūzikas mu-
zeja darbinieki, un tā izvietota pirms 31 gada ugunsgrēkā 
cietušajā, bet vēl neizremontētajā “Kalāču” mājas daļā.

Pasākuma oficiālā daļa norisinājās muzeja ekspozīcijas 
zālē. To atklāja muzeja vadītāja Tamāra Kurzemniece, 
tad visus uzrunāja Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone. Par izstādes koncepciju, tapšanu stāstīja 
un ar radošo komandu iepazīstināja Rakstniecības un 
mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule, izstādes idejas 
autors Marians Rižijs, scenogrāfs Mārtiņš Kalseris. Visus 
klātesošos ar E. Veidenbauma dzejas lasījumiem igauņu un
latviešu valodā priecēja dzejnieks Contra.

Pasākuma neoficiālā daļa turpinājās mājas daļā, kurā 
ir iekārtota jaunā izstāde. Kopā ar Marianu Rižiju ikviens 
varēja izstaigāt un iepazīt eksponētos materiālus, dzirdēt 
komentārus par Veidenbauma personību un daiļradi. Pa-
teicoties izstādei, apmeklētājiem ir iespēja ielūkoties tajā 
mājas daļā, kas ilgus gadus bija slēgta.

18. maijā notika tradicionālā Muzeju nakts, kuras laikā 
mēs izgājām ārpus muzeja teritorijas. Visa vakara gaitā 
apmeklētāji varēja iepazīties ar jauno izstādi muzejā, bet 
no plkst. 21:00 pasākumi notika Liepas centrā. Vispirms 
kultūras namā ar poētisku lekciju “Divi brāļi” par Eduardu 
un Kārli Veidenbaumiem viesojās aktieri Vilis Daudziņš 
un Mārtiņš Meiers un mūziķis Jēkabs Nīmanis. Skatītāju 
netrūka, zāli piepildīja gan vietējie novada iedzīvotāji, gan
interesenti no tālākām vietām.

Pēc izrādes izturīgākie devās literārā nakts pārgājienā,
kura laikā tika lasīti dzejoļi, prozas fragmenti, teikas un 
nostāsti par Liepas skaistākajām vietām, kurus sacerējuši 

mūsu novadnieki: Eduards un Kārlis Veidenbaumi, Edvards
Treimanis-Zvārgulis, Augusts Julla, Vladimirs Kaijaks, 
Dzidra Inkina. Pieminējām mūsu apkaimes izcilākās 
personības. Mūs pavadīja lakstīgalas treļļi, un ceļu rādīja 
pilnmēness. Tieši pusnaktī pie Veidenbaumu kapiem 
iededzām sveces un skandējām abu brāļu dzeju. Pēc 
tam nogājām līdz Mazajai Ellītei. Paldies nelielajai, bet 
sirsnīgajai kompānijai!

Maija pēdējā svētdienā kā katru gadu tika svinēta 
Eduarda vārda diena. Uz kopīgu dzejas un mūzikas pēc-
pusdienu aicināja dzejniece Daina Sirmā un komponists 
Juris Krūze. Apmeklētāji varēja grimt pārdomās, iespai-
dojoties no dzejas radītās pasaules. Mūzikā izskanēja 
Eduārda Veidenbauma un Ulda Ausekļa rakstītās rindas. 
Laikapstākļi nelutināja, tāpēc sildījāmies ar piparmētru 
tēju un cienājāmies ar vārda dienas kliņģeri. Pēc tam kopīgi
devāmies glābt dzeju no sadedzināšanas jaunajā izstādē.

Vasarā gaidīsim visus tos, kas vēl nav apskatījuši 
jauno izstādi “Eduards Veidenbaums – neiespējamais 
dzejnieks”. Tuvojoties Līgo svētkiem, varbūt laiks padomāt 
par interesantām dzimtas receptēm. Joprojām gaidām Jūsu 
papildinājumu mūsu novada recepšu grāmatai! “Kalāčos” 
varat izbaudīt arī skaisto dabu un izmantot ģimenes 
piknikam jauno labiekārtoto lapeni.

Sīkāka informācija par aktualitātēm muzejā: Tālr.: 
25601677.

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs
www.draugiem.lv/kalaachi
https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs
https://twitter.com/VeidenbaumsE

Andra Ķīse,
E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 

muzejpedagoģe

Iepazīstam Latviju

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrija 18. maijā devās ikgadējā ekskursijā “Iepazīsti Latviju!”.
Šogad ekskursiju atklājām Smiltenē lauku mājās “Kalbakas”,
kur mūs silti uzņēma saimnieki Līga un Ints, pastāstot 
par piena ceļu no gotiņas līdz pusdienu galdam. Līdz-
darbojāmies piena malšanā, katrs pats varēja sakult sev 
sviesta pikucīti, ko ievietotu mazā, ērtā trauciņā paņemt līdzi 
uz mājām, lai vakarā gardi notiesātu ar rupjmaizes šķēli.
“Kalbakās” cepām arī gardas pankūkas, ko papildinājām 
ar sev tīkamu pildījumu – ievārījumu, rīvētu sieru vai ko 
citu -, bija padomāts par dažādām gaumēm. Pēc tik jauka 
un uzmundrinoša dienas sākuma devāmies uz Strenčiem, kur 
šajā dienā svinēja tradicionālos Plostnieku svētkus. Bērni 
bija sajūsmā par Green Trial šovu, kurā puiši demonstrēja 
dažādus trikus ar velosipēdiem. Noskatījušies šovu, devā-
mies Gaujas krastā sagaidīt plostu, kura ierašanās ir svētku 

centrālais notikums. Novērtējām koka amatnieku darbu,
veidojot jaunas skulptūras koka skulptūru parkam, apska-
tījāmies, cik skaisti prot dejot dejotājas Strenču estrādē, 
kad jau bija pienācis laiks doties uz autobusu, lai brauktu 
uz Vaidavu. Mucu muzejā līdzdarbojāmies mucu tapšanas 
procesā, uzzinājām par mucu pareizu kopšanu, lietošanu 
un uzglabāšanu, bet jaunākie žūrijas eksperti novērtēja arī 
muzejā pieejamās izklaides bērniem – šūpoles, slidkalniņu. 
Ekskursijas noslēgumā “Kalāčos” apskatījām jauno izstādi 
“Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”, kas 
dažiem jaunākajiem žūrijas ekspertiem palika atmiņā kā 
viens no dienas spilgtākajiem momentiem – aizrāva iespēja 
nomērīties pie “Veidenbauma skalas”, kā arī iespēja izglābt 
kādu dzejnieka dzejoli.

Paldies visiem žūrijas ekspertiem, kas piedalījās!
Ja arī Tu vēlies kļūt par bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrijas ekspertu, tad tiekamies bibliotēkā, jo BJV žūrijas 
2019. gada grāmatas jau ir zināmas. Atklājam jauno lasī-
šanas sezonu!

Līdz jūnija beigām bibliotēkā apskatāma izstāde par 
bibliotēkas vēsturi. Nāciet un, iespējams, uzziniet ko jaunu! 
Pie reizes izvēlieties kādu grāmatu skaistākam vasaras 
sākumam!

Aktualitātēm bibliotēkā sekojiet līdzi https://www.
facebook.com/marsnenu.biblioteka

Inta Puriņa,
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Izstādes “Eduards Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks” veidotāju radošā komanda atklāšanas pasākumā: 
(no kreisās) Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore Iveta Ruskule, izstādes idejas autors Marians Rižijs, 

projekta kuratore Elīna Drulle, muzeja darbinieks Roberts Skrajāns. Foto: Elīna Tilaka

BJV žūrijas ekskursija, viesojamies Smiltenē “Kalbakās”. Kalbaku saimniece Līga uzrunā lasīšanas ekspertus.
 Foto: Inta Puriņa

Skats no izstādes “Mārsnēnu bibliotēkas vēsture” 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā. Foto: Inta Puriņa
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PRIEKUĻU NOVADA SVĒTKI MĀRSNĒNOS
“KAS JAUNS?” 
PROGRAMMA

KlačoTAVA – LIELĀ SVĒTKU VIETA (Pļaviņa pie 
Saules pulksteņa)
10.00 mainīTAVAS atklāšana – Kas vienam lieks, tas    
otram prieks!
Maini visu, ko var mainīt! (tālrunis informācijai 29362837)
Paraugsludinājumi:
◦ Mainu Peonijas stādu pret pieciem liliju sīpoliem
◦ Mainu grāmatas pret grāmatām
◦ Mainu zosu olas pret gaili
Būs pieejama noderīgo krāmu kaste. (Paņem sev, to, kas 
neder citam)
11.00 – 11.30 PAGASTĀ RUNĀ – Svētku atklāšana
11.30 – 12.30 MĀRSNĒNU un PRIEKUĻU mākslinie-
ciskie kolektīvi

• Dāmu deju grupa “Mare”
• Bērnu deju un dziesmu kolektīvs
• Līnijdejotājas “Malide”
• Breika grupa “Soul Step”
• Sieviešu vokālais ansamblis “Mona”
• Ģitārspēles pulciņš
• Priekuļu VPDK “Jumis” un JDK “Zelta Virpulis”

12.30 – 13.00 VALSTĪ RUNĀ
13.00 – 14.00 LIEPAS mākslinieciskie kolektīvi

• BDK “Dālderīši” un BDK “Dadzīši”
• VPDK “Sadancis”
• Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa”
• Liepas skolas DK “Liepiņa”

14.00 – 14.30 PASAULĒ RUNĀ
14.30 – 16.00 PRIEKUĻU mākslinieciskie kolektīvi

• BDK “Tūgadiņš”
• Vīru senioru ansamblis “Neprāc”
• VPDK “Miķelis”
• Dāmu deju kopa “Mežrozītes”

16.00 – 16.30 Grupa “Santehniķi”
SpēlēTAVA – TEĀTRIS – (Pagalms)

• 10.30 – 11.00 Liepas pamatskolas teātris “Pigornieki”
– Anita Grīniece “Saulstariņš naktī”, režisore Ruta 
Stodoļņika

• 11.30 – 12.10 Liepas pagasta amatierteātris “Krams”
– “Atnāk jauka vasariņa” pēc R.Blaumaņa darbu 
motīviem, režisore Benita Sausiņa

• 12.45 – 14.45 Mārsnēnu pagasta amatierteātris – 
  Ēriks Vilsons “Laimes mala”, režisore Ingrīda Zilgalve

• 15.00 – 16.30 Veselavas pagasta amatierteātris “Kurlās 
vardes” un JDK “Veselava” – Rūdolfs Blaumanis “No 
saldenās pudeles”, režisore Ilona Tauniņa, DK vadītāja 
Emerita Gruzde

DraisdkoTAVA – BĒRNU ZONA (pie Šūpolēm)
• 11.00 – 16.00 radošās darbnīcas, piepūšamie un citas 

jautras aktivitātes
• 11.00 – 15.00 mini elektro kartingi
• 16.00 – 18.00 Putu ballīte

čiloTAVA – JAUNIEŠU ZONA (Aptiekas māja)
• 11:00 – 15:00 Jauniešu zonā zālītē (lietus gadījumā 

iekštelpās) Lienes Skujas hennas zīmējumi;
• 11:50 – 12:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 12:00 – 12:50 Zane Nuts saruna/diskusija – “bezat-

kritumu dzīvesveids”;
• 12:50 – 13:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 13:00 – 13:50 “Latvijas lepnums 2018” balvas ieguvējs,

jaunietis, kurš māca Hiphopu jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Miķelis Benužs ar jauniešiem no Vaidavas, 
sarunas/diskusijas “Hiphops kā dzīvesveids”;

• 13:50 – 14:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 14:00 – 14:50 Biedrības “Dari Vari” valdes priekš-

sēdētājs Edgars Muktupāvels. Klausīšanās darbnīca 
par Erasmus+ mobilitātes projektiem jauniešiem;

• 14:50 – 15:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 15:00 – 16:00 saruna ar vlogeri Niklāvu.

11.00 – 16.00 DarīTAVAS – RADOŠĀS DARBNĪCAS
(visā svētku teritorijā)
(Radošas nodarbes dažāda vecuma ļaudīm)
9.00 – 15.00 TirgoTAVA (Lauku labumu tirdziņš un 
ēdināšanas zona)
11.00 – 16.00 SportoTAVA (Komandu un individuālās 
sacensības)
ZEMESSARGI UN JAUNSARGI (Birzīte)

• 11.00 – 16.00
• 13.00 – 15.00 (Pagasta zupa)

11.00 – 16.00 SkatīTAVA (Tautas nams) – Latviešu jauno 
filmu izlase
11.00 – 16.00 KnipsēTAVA (Dizaina fotosalons)
11.00 – 15.00 MEDNIEKU MĀJA (Šķūnis)

KLABES ESTRĀDE
18.30 – Koncerts – Elēģiska mūzika uz glāzēm (Linda 
             Mangule)
19.00 – 20.00 Artūra Manguļa humoristiski dzēlīga 
                       dziesmu spēle “Skabarga”
20.00 – 21.30 – “Preses klubs Mārsnēnos” ar Aivi 
                          Ceriņu
22.00 – BALLE ar Brāļiem Auzāniem un Jersikas 
             orķestri
01.00 – 03.00 DJ Gunchs

Autobusi 
novada svētkos

Mārsnēnos, 8. jūnijā
Autobuss no pagastu centriem/uz pagastu centriem
No Veselavas (Bērzkrogs 9.45) – Priekuļu vsk. (10.00) – 
Jāņmuiža (10.10) – Liepas KN (10.20) – Mārsnēni (10.40)
No Veselavas (Bērzkrogs 13.15) – Priekuļu vsk. (13.30) – 
Jāņmuiža (13.40) – Liepas KN (13.50) – Mārsnēni (14.10)
No Mārsnēniem (14.10) – Liepas KN (14.30) – 
Jāņmuiža (14.40) – Priekuļu vsk. (14.50) – Veselava (15.00)
No Mārsnēniem (16.40) – Liepas KN (17.00) – 
Jāņmuiža (17.10) – Priekuļu vsk. (17.20) – Veselava (17.30)

No Mārsnēnu centra uz Klabes birzs estrādi:
18.00, 19.30, 21.30

No Klabes birzs estrādes uz pagastu centriem
21.30 no estrādes – Mārsnēnu centrs (21.35) – Liepas 
KN (21.50) – Jāņmuiža (22.00) –  Priekuļu vsk. (22.10) – 
Veselava (22.30)

Nešķirotu sadzīves 
atkritumu izvešanas 

tarifa izmaiņas
SIA “ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas 

investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, 
ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkri-
tumu radītājiem un plāno šo darbības virzienu pilnveidot
arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infra-
struktūras pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju 
dzīvesvietai.

Laikā, kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaim-
niekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 2017.
gada  28.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu 
sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, vidējās darba algas
pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procen-
tiem, autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieau-
gums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma sniegšanu 
saistītās izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka ir palielinājusies pakal-
pojuma maksas daļa par sadzīves atkritumu savākšanu,  
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu ap-
jomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, 
Priekuļu novada dome 2019.gada 23.maija domes sēdē pie-
ņēma lēmumu apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, 
kas nosaka, ka Priekuļu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā no 2019.gada 1.jūlija sadzīves at-
kritumu izvešanas un apglabāšanas tarifsir 16,87 EUR 
par 1 m3  atkritumu (bez PVN), ko veido:
• Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī iz-
maksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai,    
kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3.

Atgādinām, ka labākais veids, kā samazināt maksu 
par atkritumu izvešanu, ir aktīva un pareiza atkritumu 
šķirošana ikdienā!

Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SUNNY
STREETBALL

TURN Ī RU DATUMI :

1 .POSMS - 01 .06.2019
2.POSMS - 15 .06.2019
3.POSMS - 29.06.2019
4.POSMS - 06.07 .2019
5.POSMS - 10 .08.2019

TURN Ī RU S Ā KUMS - 12 :00

PIETEIKUMA ANKETA - FACEBOOK LAP Ā

ŠOVASAR PIEDALIES 3X3 IELU
BASKETBOLA TURN Ī R Ā

PRIEKU Ļ OS, ' 'SPORTA BIRZ Ī T Ē ' '

DAL Ī BAS MAKSA - 3 EUR ( NO KOMANDAS )
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

7.jūnijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Dakota”
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas 
parka

estrāde

14.jūnijs
11:00

Represēto piemiņas 
brīdis

Komunistiskā genocīda upurus pieminot Piemiņas brīdis 
Represēto piemiņas vietā Jaunraunā. 
Uz pasākumu kursēs autobuss no Jāņmuižas, caur Priekuļiem uz
Jaunraunu. Maršruts: plkst. 10:15 Jāņmuiža → 10:25 Priekuļu 
PII “Mežmaliņa” → 10:35 Priekuļu vidusskola → Jaunrauna. 
Pēc pasākuma autobuss kursēs – atpakaļ uz Priekuļiem.

Represēto 
piemiņas 

vieta 
Jaunraunā

21.jūnijs
18:54

“Saulgriežu skaņas” Īstā Saulgriežu laika muzikāls pasākums Liepasmuižā.
Atklāšanā – jaunā talantīgā marimbas solista Reiņa Tomiņa 
koncerts.
Interesentiem no pagasta centriem tiks nodrošināts autobuss.
Precizēta informācija sekos Priekuļu novada mājas lapā.

Liepas 
muižas 

dabas parks

22.jūnijs
9:30

Cēsu kauju atceres
diena

Visi mīļi aicināti nolikt  baltus ziedus pie pieminekļa, tādejādi
godinot mūsu varoņus. Šogad Cēsu kaujām atzīmējam 100 gadus.

Brīvības
cīnītāju

piemineklis

23.jūnijs
12:00

Muzikāls  uzvedums
Līgo, Bērzkrogā

Uzstāsies Veselavas pagasta pašdarbnieki
Ieeja: bez maksas

Bērzkrogs

6 – 7.jūlijs
11:00 –  
17:00

“Dārzu dienas muižās 
un pilīs”

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

7.jūlijs
11:00 –
12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Skaista mūzika muižas dārzā 60 minūšu garumā.
Līdzi ņemt plediņus, spilvenus un termosā siltu tēju vai kafi ju.

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša jūnijs / jūlijs

Tuvojoties Cēsu kauju simtgadei, ieskats
Kalevlaste Maleva bataljona vēsturē

Kalevlaste Maleva bija Igaunijas Tautas spēku (armijas)
bataljons, ko 1918. gada 20. decembrī veidoja no Tallinas 
Kalevsporta biedrības biedriem.

Bataljona dibināšanas sanāksme notika 1918. gada 16. 
decembrī, Tallinas sporta asociācijas Kalev priekšsēdētāja
Leopolda Tensona vadībā.

Komandieri:
• jaunākais leitnants (lipnik) Leopolds Tensons (1918- 
  1919)
• jaunākais leitnants (lipnik) Oto Tiefs (1919-1920)

21. jūnijā igauņu 3. divīzijas vadības rīcībā pa dzelzceļu 
Lodes stacijas apkārtnē ieradās sekojošas vienības:

1) Kuperjanova bataljons ar 2 haubicēm,
2) Kalevlaste Maleva bataljons,
3) Bruņotais vilciens Nr.2.

22. jūnija kaujas.
Nakts no 21. uz 22. jūniju bija silta un skaidra.
03:00 pa dzelzceļu no Valkas ieradās bruņotais vilciens 

Nr.2 un Kalevlasti – Maleva bataljons un 2 kilometrus uz 
ziemeļiem no Lodes stacijas pie pārbrauktuves izkāpa no 
vilciena.

Kalevieši tūlīt pēc izkravāšanās no vagoniem, tūliņ  
iesāka uzbrukumu Bērzu krogam caur “Līzītes” mājām. 
Pie šīm mājām 3. rotai pievienojās arī bruņotā vilciena 
Nr.2  desants.

Kaleviešu 1. un 2. rota, kas devās uz “Silmatuļa” mājām,
tika apšaudīta no sāniem. Izrādījās, ka latviešu 5. rota 
igauņus aiz pārskatīšanās bija noturējusi par vāciešiem, 
jo agrā rītā vāci no tās vietas bija apšaudījuši latviešus. 
Kaleviešu rotas apstājās, kaut gan nekādus zaudējumus 
nebija cietušas.

06:30 kaleviešu 3. rota ar bruņotā vilciena desantu 
ielauzās Skangaļu muižā un tur saņēma 2 lielgabalus. 
Ienaidnieks pārgāja pretuzbrukumā, igauņu rindās izcēlās 
apjukums un Skangalu muiža, kā arī iegūtās trofejas tika
pazaudētas.

No Skangaļu muižas izsistā igauņu 3. rota un desants 
pievienojās 1. un 2. rotai.

Landesvēristi no Skangaļu muižas atklāja stipru  
ložmetēju un mīnmetēju uguni, baterija no Startu kroga 
puses attīstīja enerģisku uguni. Apvienotās igauņu rotas, 
pabalstītas ar latviešu bateriju uguni no šosejas puses, 
mēģināja atgūt Skangaļu muižu, bet viņu kreiso fl angu 
apsargāja mūsu II bataljona rotas no Silmatuļa meža dien-
vidaustrumu malas. Uzbrukums neizdevās.

13:00 uzbrukumu atkārtoja un pēc niknas tuvcīņas 
landesvēristus izsita no Skangaļu muižas.

Trofejās saņēma vienu lietojamu un vienu sabojātu 
haubici, ieguva 8 ložmetējus, 2 patšautenes, lielu dau-
dzumu munīcijas un citu kaujas piederumu.

Kaleviešu kaujas zaudējumi pie Skangaļu muižas  
ieņemšanas bija 58 karavīri, skaitot kopā kritušos, mirušos 
no ievainojumiem un ievainotos.

15:00  igauņi ieņēma svarīgo ceļu mezglu pie Startu  
kroga, iegūstot 5 ložmetējus un daudz munīcijas. Pie kroga 
vāci pameta 31 kritušo.

Ienaidnieks steigā atgāja uz Jaunraunu, bet Kalevasti-
Maleva bataljons vakarā sasniedza “Obuļus” un “Irbītes”.

Par varonību Cēsu kaujās astoņi Kalvelaste Maleva 
bataljona karavīri tika apbalvoti ar 3. šķiras Lācplēša Kara 
ordeni.

Pārskats sagatavots pēc publicētajiem materiāliem.

Ēvalds Krieviņš, Latviešu Strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas vadītājs atvaļināts pulkvežleitnants

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo 
karavīru piemiņai Liepā. 

Foto: no Priekuļu novada pašvaldības arhīva

Tā kā ir vēl brīvas vietas skolēnu nodarbinātībai 
vasarā Priekuļu novada pašvaldībā, aicinām 

skolēnus vecumā no 15 gadiem pieteikties NVA.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties 
Priekuļu novada pašvaldības personāla speciālisti 

Daigu Rūei 64130593 vai 29420011 vai 
e-pastā: daiga.ruke@priekulunovads.lv
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PRIEKUĻU NOVADA SVĒTKI MĀRSNĒNOS
“KAS JAUNS?” 
PROGRAMMA

KlačoTAVA – LIELĀ SVĒTKU VIETA (Pļaviņa pie 
Saules pulksteņa)
10.00 mainīTAVAS atklāšana – Kas vienam lieks, tas    
otram prieks!
Maini visu, ko var mainīt! (tālrunis informācijai 29362837)
Paraugsludinājumi:
◦ Mainu Peonijas stādu pret pieciem liliju sīpoliem
◦ Mainu grāmatas pret grāmatām
◦ Mainu zosu olas pret gaili
Būs pieejama noderīgo krāmu kaste. (Paņem sev, to, kas 
neder citam)
11.00 – 11.30 PAGASTĀ RUNĀ – Svētku atklāšana
11.30 – 12.30 MĀRSNĒNU un PRIEKUĻU mākslinie-
ciskie kolektīvi

• Dāmu deju grupa “Mare”
• Bērnu deju un dziesmu kolektīvs
• Līnijdejotājas “Malide”
• Breika grupa “Soul Step”
• Sieviešu vokālais ansamblis “Mona”
• Ģitārspēles pulciņš
• Priekuļu VPDK “Jumis” un JDK “Zelta Virpulis”

12.30 – 13.00 VALSTĪ RUNĀ
13.00 – 14.00 LIEPAS mākslinieciskie kolektīvi

• BDK “Dālderīši” un BDK “Dadzīši”
• VPDK “Sadancis”
• Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa”
• Liepas skolas DK “Liepiņa”

14.00 – 14.30 PASAULĒ RUNĀ
14.30 – 16.00 PRIEKUĻU mākslinieciskie kolektīvi

• BDK “Tūgadiņš”
• Vīru senioru ansamblis “Neprāc”
• VPDK “Miķelis”
• Dāmu deju kopa “Mežrozītes”

16.00 – 16.30 Grupa “Santehniķi”
SpēlēTAVA – TEĀTRIS – (Pagalms)

• 10.30 – 11.00 Liepas pamatskolas teātris “Pigornieki”
– Anita Grīniece “Saulstariņš naktī”, režisore Ruta 
Stodoļņika

• 11.30 – 12.10 Liepas pagasta amatierteātris “Krams”
– “Atnāk jauka vasariņa” pēc R.Blaumaņa darbu 
motīviem, režisore Benita Sausiņa

• 12.45 – 14.45 Mārsnēnu pagasta amatierteātris – 
  Ēriks Vilsons “Laimes mala”, režisore Ingrīda Zilgalve

• 15.00 – 16.30 Veselavas pagasta amatierteātris “Kurlās 
vardes” un JDK “Veselava” – Rūdolfs Blaumanis “No 
saldenās pudeles”, režisore Ilona Tauniņa, DK vadītāja 
Emerita Gruzde

DraisdkoTAVA – BĒRNU ZONA (pie Šūpolēm)
• 11.00 – 16.00 radošās darbnīcas, piepūšamie un citas 

jautras aktivitātes
• 11.00 – 15.00 mini elektro kartingi
• 16.00 – 18.00 Putu ballīte

čiloTAVA – JAUNIEŠU ZONA (Aptiekas māja)
• 11:00 – 15:00 Jauniešu zonā zālītē (lietus gadījumā 

iekštelpās) Lienes Skujas hennas zīmējumi;
• 11:50 – 12:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 12:00 – 12:50 Zane Nuts saruna/diskusija – “bezat-

kritumu dzīvesveids”;
• 12:50 – 13:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 13:00 – 13:50 “Latvijas lepnums 2018” balvas ieguvējs,

jaunietis, kurš māca Hiphopu jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Miķelis Benužs ar jauniešiem no Vaidavas, 
sarunas/diskusijas “Hiphops kā dzīvesveids”;

• 13:50 – 14:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 14:00 – 14:50 Biedrības “Dari Vari” valdes priekš-

sēdētājs Edgars Muktupāvels. Klausīšanās darbnīca 
par Erasmus+ mobilitātes projektiem jauniešiem;

• 14:50 – 15:00 Jauniešu muzikāli priekšnesumi;
• 15:00 – 16:00 saruna ar vlogeri Niklāvu.

11.00 – 16.00 DarīTAVAS – RADOŠĀS DARBNĪCAS
(visā svētku teritorijā)
(Radošas nodarbes dažāda vecuma ļaudīm)
9.00 – 15.00 TirgoTAVA (Lauku labumu tirdziņš un 
ēdināšanas zona)
11.00 – 16.00 SportoTAVA (Komandu un individuālās 
sacensības)
ZEMESSARGI UN JAUNSARGI (Birzīte)

• 11.00 – 16.00
• 13.00 – 15.00 (Pagasta zupa)

11.00 – 16.00 SkatīTAVA (Tautas nams) – Latviešu jauno 
filmu izlase
11.00 – 16.00 KnipsēTAVA (Dizaina fotosalons)
11.00 – 15.00 MEDNIEKU MĀJA (Šķūnis)

KLABES ESTRĀDE
18.30 – Koncerts – Elēģiska mūzika uz glāzēm (Linda 
             Mangule)
19.00 – 20.00 Artūra Manguļa humoristiski dzēlīga 
                       dziesmu spēle “Skabarga”
20.00 – 21.30 – “Preses klubs Mārsnēnos” ar Aivi 
                          Ceriņu
22.00 – BALLE ar Brāļiem Auzāniem un Jersikas 
             orķestri
01.00 – 03.00 DJ Gunchs

Autobusi 
novada svētkos

Mārsnēnos, 8. jūnijā
Autobuss no pagastu centriem/uz pagastu centriem
No Veselavas (Bērzkrogs 9.45) – Priekuļu vsk. (10.00) – 
Jāņmuiža (10.10) – Liepas KN (10.20) – Mārsnēni (10.40)
No Veselavas (Bērzkrogs 13.15) – Priekuļu vsk. (13.30) – 
Jāņmuiža (13.40) – Liepas KN (13.50) – Mārsnēni (14.10)
No Mārsnēniem (14.10) – Liepas KN (14.30) – 
Jāņmuiža (14.40) – Priekuļu vsk. (14.50) – Veselava (15.00)
No Mārsnēniem (16.40) – Liepas KN (17.00) – 
Jāņmuiža (17.10) – Priekuļu vsk. (17.20) – Veselava (17.30)

No Mārsnēnu centra uz Klabes birzs estrādi:
18.00, 19.30, 21.30

No Klabes birzs estrādes uz pagastu centriem
21.30 no estrādes – Mārsnēnu centrs (21.35) – Liepas 
KN (21.50) – Jāņmuiža (22.00) –  Priekuļu vsk. (22.10) – 
Veselava (22.30)

Nešķirotu sadzīves 
atkritumu izvešanas 

tarifa izmaiņas
SIA “ZAAO” pēdējo gadu laikā ir veikusi būtiskas 

investīcijas atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūrā, 
ievērojami paplašinot šī pakalpojuma pieejamību atkri-
tumu radītājiem un plāno šo darbības virzienu pilnveidot
arī nākotnē, nodrošinot atkritumu dalītās vākšanas infra-
struktūras pieejamību aizvien tuvāk atkritumu radītāju 
dzīvesvietai.

Laikā, kopš iepriekš tika noteikta atkritumu apsaim-
niekošanas maksu veidojošā komponente, proti, 2017.
gada  28.decembrī, ir būtiski pieaugušas ar pakalpojumu 
sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, vidējās darba algas
pieaugums, degvielas izmaksas pieaugums par 18 procen-
tiem, autotransporta servisa pakalpojumu izmaksu pieau-
gums par 8 procentiem un citas ar pakalpojuma sniegšanu 
saistītās izmaksas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ka ir palielinājusies pakal-
pojuma maksas daļa par sadzīves atkritumu savākšanu,  
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms atkritumu 
reģenerācijas un kas samazina apglabājamo atkritumu ap-
jomu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, pārkrau-
šanas un šķirošanas infrastruktūras objektu uzturēšanu, 
Priekuļu novada dome 2019.gada 23.maija domes sēdē pie-
ņēma lēmumu apstiprināt SIA “ZAAO” iesniegto nešķirotu
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, 
kas nosaka, ka Priekuļu novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā no 2019.gada 1.jūlija sadzīves at-
kritumu izvešanas un apglabāšanas tarifsir 16,87 EUR 
par 1 m3  atkritumu (bez PVN), ko veido:
• Pašvaldības apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu 

savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām 
normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas samazina apglabājamo 
atkritumu apjomu, par uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi 
pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī iz-
maksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai,    
kuri vērsti uz atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu 
apsaimniekošanas jomā – 10,04 EUR apmērā par 1 m3;

• Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ap-
stiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Daibe” – 6,83 EUR apmērā par 1 m3.

Atgādinām, ka labākais veids, kā samazināt maksu 
par atkritumu izvešanu, ir aktīva un pareiza atkritumu 
šķirošana ikdienā!

Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste

SUNNY
STREETBALL

TURN Ī RU DATUMI :

1 .POSMS - 01 .06.2019
2.POSMS - 15 .06.2019
3.POSMS - 29.06.2019
4.POSMS - 06.07 .2019
5.POSMS - 10 .08.2019

TURN Ī RU S Ā KUMS - 12 :00

PIETEIKUMA ANKETA - FACEBOOK LAP Ā

ŠOVASAR PIEDALIES 3X3 IELU
BASKETBOLA TURN Ī R Ā

PRIEKU Ļ OS, ' 'SPORTA BIRZ Ī T Ē ' '

DAL Ī BAS MAKSA - 3 EUR ( NO KOMANDAS )
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

7.jūnijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Dakota”
Ieejas biļete: 7.00 EUR

Veselavas
muižas 
parka

estrāde

14.jūnijs
11:00

Represēto piemiņas 
brīdis

Komunistiskā genocīda upurus pieminot Piemiņas brīdis 
Represēto piemiņas vietā Jaunraunā. 
Uz pasākumu kursēs autobuss no Jāņmuižas, caur Priekuļiem uz
Jaunraunu. Maršruts: plkst. 10:15 Jāņmuiža → 10:25 Priekuļu 
PII “Mežmaliņa” → 10:35 Priekuļu vidusskola → Jaunrauna. 
Pēc pasākuma autobuss kursēs – atpakaļ uz Priekuļiem.

Represēto 
piemiņas 

vieta 
Jaunraunā

21.jūnijs
18:54

“Saulgriežu skaņas” Īstā Saulgriežu laika muzikāls pasākums Liepasmuižā.
Atklāšanā – jaunā talantīgā marimbas solista Reiņa Tomiņa 
koncerts.
Interesentiem no pagasta centriem tiks nodrošināts autobuss.
Precizēta informācija sekos Priekuļu novada mājas lapā.

Liepas 
muižas 

dabas parks

22.jūnijs
9:30

Cēsu kauju atceres
diena

Visi mīļi aicināti nolikt  baltus ziedus pie pieminekļa, tādejādi
godinot mūsu varoņus. Šogad Cēsu kaujām atzīmējam 100 gadus.

Brīvības
cīnītāju

piemineklis

23.jūnijs
12:00

Muzikāls  uzvedums
Līgo, Bērzkrogā

Uzstāsies Veselavas pagasta pašdarbnieki
Ieeja: bez maksas

Bērzkrogs

6 – 7.jūlijs
11:00 –  
17:00

“Dārzu dienas muižās 
un pilīs”

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

7.jūlijs
11:00 –
12:00

Muzikālās pankūku
brokastis

Skaista mūzika muižas dārzā 60 minūšu garumā.
Līdzi ņemt plediņus, spilvenus un termosā siltu tēju vai kafi ju.

Ieejas biļete: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša jūnijs / jūlijs

Tuvojoties Cēsu kauju simtgadei, ieskats
Kalevlaste Maleva bataljona vēsturē

Kalevlaste Maleva bija Igaunijas Tautas spēku (armijas)
bataljons, ko 1918. gada 20. decembrī veidoja no Tallinas 
Kalevsporta biedrības biedriem.

Bataljona dibināšanas sanāksme notika 1918. gada 16. 
decembrī, Tallinas sporta asociācijas Kalev priekšsēdētāja
Leopolda Tensona vadībā.

Komandieri:
• jaunākais leitnants (lipnik) Leopolds Tensons (1918- 
  1919)
• jaunākais leitnants (lipnik) Oto Tiefs (1919-1920)

21. jūnijā igauņu 3. divīzijas vadības rīcībā pa dzelzceļu 
Lodes stacijas apkārtnē ieradās sekojošas vienības:

1) Kuperjanova bataljons ar 2 haubicēm,
2) Kalevlaste Maleva bataljons,
3) Bruņotais vilciens Nr.2.

22. jūnija kaujas.
Nakts no 21. uz 22. jūniju bija silta un skaidra.
03:00 pa dzelzceļu no Valkas ieradās bruņotais vilciens 

Nr.2 un Kalevlasti – Maleva bataljons un 2 kilometrus uz 
ziemeļiem no Lodes stacijas pie pārbrauktuves izkāpa no 
vilciena.

Kalevieši tūlīt pēc izkravāšanās no vagoniem, tūliņ  
iesāka uzbrukumu Bērzu krogam caur “Līzītes” mājām. 
Pie šīm mājām 3. rotai pievienojās arī bruņotā vilciena 
Nr.2  desants.

Kaleviešu 1. un 2. rota, kas devās uz “Silmatuļa” mājām,
tika apšaudīta no sāniem. Izrādījās, ka latviešu 5. rota 
igauņus aiz pārskatīšanās bija noturējusi par vāciešiem, 
jo agrā rītā vāci no tās vietas bija apšaudījuši latviešus. 
Kaleviešu rotas apstājās, kaut gan nekādus zaudējumus 
nebija cietušas.

06:30 kaleviešu 3. rota ar bruņotā vilciena desantu 
ielauzās Skangaļu muižā un tur saņēma 2 lielgabalus. 
Ienaidnieks pārgāja pretuzbrukumā, igauņu rindās izcēlās 
apjukums un Skangalu muiža, kā arī iegūtās trofejas tika
pazaudētas.

No Skangaļu muižas izsistā igauņu 3. rota un desants 
pievienojās 1. un 2. rotai.

Landesvēristi no Skangaļu muižas atklāja stipru  
ložmetēju un mīnmetēju uguni, baterija no Startu kroga 
puses attīstīja enerģisku uguni. Apvienotās igauņu rotas, 
pabalstītas ar latviešu bateriju uguni no šosejas puses, 
mēģināja atgūt Skangaļu muižu, bet viņu kreiso fl angu 
apsargāja mūsu II bataljona rotas no Silmatuļa meža dien-
vidaustrumu malas. Uzbrukums neizdevās.

13:00 uzbrukumu atkārtoja un pēc niknas tuvcīņas 
landesvēristus izsita no Skangaļu muižas.

Trofejās saņēma vienu lietojamu un vienu sabojātu 
haubici, ieguva 8 ložmetējus, 2 patšautenes, lielu dau-
dzumu munīcijas un citu kaujas piederumu.

Kaleviešu kaujas zaudējumi pie Skangaļu muižas  
ieņemšanas bija 58 karavīri, skaitot kopā kritušos, mirušos 
no ievainojumiem un ievainotos.

15:00  igauņi ieņēma svarīgo ceļu mezglu pie Startu  
kroga, iegūstot 5 ložmetējus un daudz munīcijas. Pie kroga 
vāci pameta 31 kritušo.

Ienaidnieks steigā atgāja uz Jaunraunu, bet Kalevasti-
Maleva bataljons vakarā sasniedza “Obuļus” un “Irbītes”.

Par varonību Cēsu kaujās astoņi Kalvelaste Maleva 
bataljona karavīri tika apbalvoti ar 3. šķiras Lācplēša Kara 
ordeni.

Pārskats sagatavots pēc publicētajiem materiāliem.

Ēvalds Krieviņš, Latviešu Strēlnieku apvienības 
Cēsu nodaļas vadītājs atvaļināts pulkvežleitnants

Piemineklis Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo 
karavīru piemiņai Liepā. 

Foto: no Priekuļu novada pašvaldības arhīva

Tā kā ir vēl brīvas vietas skolēnu nodarbinātībai 
vasarā Priekuļu novada pašvaldībā, aicinām 

skolēnus vecumā no 15 gadiem pieteikties NVA.

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties 
Priekuļu novada pašvaldības personāla speciālisti 

Daigu Rūei 64130593 vai 29420011 vai 
e-pastā: daiga.ruke@priekulunovads.lv



Atzīmējot Ugunsdzēsēju un glābēju dienu un uguns-
dzēsības Latvijā 154.gadadienu, š.g. 15.maijā notika Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Vidzemes
reģiona brigādes (VRB) svinīgais pasākums, kurā tika 
pasniegti VUGD apbalvojumi, kā arī deviņi jaunie uguns-
dzēsēji glābēji  no Valkas, Limbažu, Cēsu, Gulbenes un 
Madonas daļām un posteņiem deva svinīgo zvērestu.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes 
svinīgajā pasākumā tika sumināti arī vairāki Vidzemes 
reģiona brigādes sadarbības partneri. Priekuļu novada paš-
valdības ugunsdzēsības dienesta darbinieki Jānis Sedlenieks
 un Juris Bogens saņēma Goda rakstu par atbalsta sniegšanu 
VUGD un sakarā ar Latvijas ugunsdzēsības 154.gadadienu.
 Apsveicam!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871.
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli.

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Bērnu svētki Liepā

1.jūnijā daudzviet tika atzīmēta Starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena. Arī Priekuļu novada Liepā svētkus svi-
nēja. Pasākumu rīkoja biedrība “Sargiet bērnus” sadarbībā 
ar Liepas kultūras namu. Tajā piedalījās aptuveni 250 
svinētāju – gan lieli, gan mazi. Lai svētki notiktu, strādāja 
brīvprātīgo komanda, starp tiem arī Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone ar savu meitu. Paldies 
visiem, kuri palīdzēja radīt svētkus!

Inta Zaksa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Bērni piedalās dažādās radošajās darbnīcās
Foto: no Liepas kultūras nama arhīva

Sumināti Vidzemes reģiona brigādes 
sadarbības partneri, viņu vidū Priekuļu novada 
pašvaldības ugunsdzēsības dienesta darbinieki 

Jānis Sedlenieks (trešais no labās puses) un 
Juris Bogens (ceturtais no labās puses).

Foto: no VUGD arhīva

Skrējiens “Apkārt Liepai 2019” aizvadīts
25.maijā Priekuļu novada pašvaldība rīkoja atjaunoto,

nu jau 14. skrējienu “Apkārt Liepai”. Šo četrpadsmit gadu 
laikā skrējiens ir kļuvis ļoti populārs. Tajā piedalās skrējēji 
ne tikai no Vidzemes, bet arī no tālākiem Latvijas novadiem,
piemēram,dalībnieks no Varakļāniem, kurš jau vairākus 
gadu atsakās no savām mājām tuvākām sacensībām, kur 
viņš ir viens no sacensību līderiem, lai ierastos Liepā. 
Esmu vaicājis daudziem skrējējiem, kas ir tas, kas viņus 
saista šajā skrējienā. Dalībnieki kā pozitīvo norādīja to, 
ka skrējiens nav komercializēts, ir sportisks, draudzīgs un 
ka novada vadība ir ļoti atbalstoša un klātesoša. 2019.g. 
skrējienā piedalījās vairāki vīri cienījamos gados, kuri ir 
piedalījušies arī pirmajā skrējienā

1973. gadā Viņi šeit tiekas ar draugiem, kuri vairs ne-
skrien, bet vienmēr nāk līdzi just. Līdzjutējos vienmēr ir 
M.Rajevs un J.Kuplis, kuri kādreiz ir bijuši sporta meistari.

2018.gadā SIA “Strazdu Grava” dāvāto velosipēdu 
laimēja meitene no Priekuļu vidusskolas. Šogad laimīgais 
bija kāds kungs no Cēsīm, kurš tūlīt pēc balvas saņemšanas 
kopā ar dēlu veica goda apli Liepas stadionā.

Viss redzētais, izjustais un lielais Priekuļu novada paš-
valdības atbalsts un sapratne dod iedvesmu organizēt šo 

pasākumu vēl un vēl. Sportistu vārdā saku paldies Priekuļu 
novada vadībai un Vidzemes uzņēmējiem, kuri atbalsta 
skrējienu. Rezultāti par skrējienu pieejami Priekuļu no-
vada mājas lapā un interneta vietnē par skrējieniem.

Zigfrīds Bitainis,
skrējiena “Apkārt Liepai” organizators

Foto: Roberts Mitenieks

Noslēdzies VUGD Vidzemes reģiona brigādes 
svinīgais apbalvošanas pasākums

Starptautiskajā Ģimenes dienā Jāņmuižā 
atklāts rotaļu laukums

Man ir liels prieks par katru, kurš Starptautiskajā 
Ģimenes dienā bija kopā ar mums Jāņmuižas bērnu lau-
kuma atklāšanas svētkos!

Tā nebija nejaušība, ka pasākumu plānojām tieši 
Ģimenes dienā. Jāņmuižnieki vienmēr ir bijuši kā liela 
ģimene, kurā katram ir sava vieta, loma un pienākumi.

Zinām viens otra stiprās un vājās puses, varam pastrīdē-
ties, bet sniegsim arī palīdzīgu roku, labus vārdus, atbalstu 
un pleca sajūtu. To ļoti sajutu arī šovakar. Paldies!

Ļoti īpašs paldies Priekuļu novada domes priekšsēdē-
tājai Elīnai Stapulonei par patiesu interesi, atbalstu un 
atsaucību! Pateicamies arī mūsu darbīgajai, vienmēr atvēr-
tajai un profesionālajai Priekuļu novada projektu vadītājai 
Vinetai Lapselei par sapņa pārvēršanu realizējamā pro-
jektā!

Paldies talantīgajam Latvijas kalnu riteņbraucējam 
Arnim Pētersonam par klātbūtni un mūsu sportisko iz-
glītošanu! Tagad esam zinoši, kā jaunās iekārtas izmantot 
savas veselības un visu muskuļu grupu attīstībā.

Sirsnīgs paldies arī jāņmuižniecei Jūlijai Denisovai 
par jautrajām, atraktīvajām un vienojošajām aktivitātēm! 
Patika kā lieliem, tā maziem!

Paldies visiem bērniem par neviltoto prieku! Paldies 
vecākiem, ka mums ir bērni! Paldies, ka bijām visi kopā!

Teksts un foto: Ingrīda Zazīte

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
 pārgriež atklāšanas lentu


