
Piektdien, 23.augustā, Liepā  durvis vēra Priekuļu no-
vada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas 
centra (VPVKAC) Liepas atbalsta punkts. Tas ir izvietots 
Liepas pagasta pārvaldes ēkas – Rūpnīcas ielā 18, 1.stāvā.

Priekuļu novada pašvaldības priekšsēdētāja Elīna 
Stapulone izteica gandarījumu par to, ka tagad arī Liepā 
ir pieejams Valsts un pašvaldības vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs, kas iedzīvotājiem nodrošina iespēju 
klātienē pieteikt Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī 
saņemt Priekuļu novada pašvaldības pakalpojumus.

VPVKAC Liepā iedzīvotāji vienuviet varēs pieteikt 
gan Priekuļu novada pašvaldības pakalpojumus, gan valsts 
iestāžu – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts 
ieņēmumu dienesta pakalpojumus un Lauksaimniecības 
datu centra pakalpojumus, kā arī būs iespēja saņemt 
konsultācijas par Lauku atbalsta dienesta, Nodarbinātības 
valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 
Uzņēmumu reģistra, Valsts zemes dienesta un Valsts darba 
inspekcijas pakalpojumiem.

VPVKAC pieejamie populārākie valsts iestāžu 
pakalpojumi:
• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pa-

kalpojumi, piem., bērna piedzimšanas pabalsta, bērna 
kopšanas pabalsta, maternitātes vai paternitātes pabalsta, 
ģimenes pabalsta, slimības pabalsta, apbedīšanas pa-
balsta pieprasīšana. Tāpat ir iespējams iesniegt iesnie-
gumu par vecuma pensijas pārrēķinu sakarā ar uzkrāto 
pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/
pārrēķināšanas, kā arī iesniegumu par personas datu vai 
izmaksas adreses maiņai, un citi VSAA pakalpojumi.

• Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteiktie pakalpojumi:
□ Iesniegumu pieņemšana par:

○ algas nodokļa grāmatiņu;
○ iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu re-

ģistrēšanu/anulēšanu; Valsts ieņēmumu dienesta 
identifikatoru un paroli elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas lietošanai.

□ Atbalsta sniegšana darbam ar elektroniskās deklarēšanas 
sistēmas lietošanai.
○ Gada ienākumu deklarāciju pieņemšana.

No 2019.gada 2.janvāra iedzīvotājiem ir arī iespēja 
izveidot oficiālu elektronisko adresi jeb e-adresi, kas ir 
digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv, un nodrošinās iespēju valsts iestādēm veidot 
saraksti ar iedzīvotājiem un juridiskajām privātpersonām 
(komersantiem, biedrībām, u.c.) elektroniski.

Līdzīgi kā tagad, kad katram iedzīvotājam ir dekla-
rētās dzīvesvietas adrese, uz kurieni valsts iestādes sūta 
ziņojumus, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinus u.c. 
papīra formā, tā no 2019. gada 2. janvāra ikvienam 
iedzīvotājam ir iespēja izveidot savu e-adresi un aktivizēt 
e-adreses kontu. Ar šo darbību iedzīvotājs paziņo, ka 
saziņu ar valsts iestādēm turpmāk vēlas organizēt tikai 
elektroniskā veidā (e-adresē), līdz ar to valsts iestādēm būs 
pienākums visu korespondenci (gan papīrā sūtīto, gan citās 
informācijas sistēmās esošo) sūtīt uz aktivizēto e-adresi. 
Lai izveidotu e-adresi, klientam, dodoties uz VPVKAC, 
līdzi jāņem personas apliecība (eID), kurā ir aktivizēts 
e-paraksts.

Klientiem, kuri vēlēsies saņemt valsts iestāžu pakal-
pojumus, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas centru 
līdzi jāņem:

•  pase vai personas apliecība (eID);
• ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas apliecība

(eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts;
• atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetbankas 

pieejas kodi.

Vairāk informācijas par VPVKAC sniegtajiem pa-
kalpojumiem iedzīvotāji var uzzināt savā pašvaldībā vai 
valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā 
https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošanas centra Liepas atbalsta punkta kontaktinfor-
mācija: 

Adrese: Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts 
Tālrunis: 66954895 
E-pasts: priekuli@pakalpoju mucentri.lv
Pakalpojumu pieteikumu pieņemšanu un konsultācijas 

e-pakalpojumu saņemšanā nodrošinās pašvaldības klientu 
apkalpošanas speciālisti.

Aicinām Liepas, Mārsnēnu un ikvienu tuvākas vai 
tālākas apkārtnes iedzīvotāju iegriezties un pieteikt paš-
valdības vai kādu no  iepriekš minētajiem valsts iestāžu 
pakalpojumiem, kā arī saņemt konsultācijas par e-pakal-
pojumiem no klientu apkalpošanas speciālistiem.

Laipni aicināti!
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Valsts un pašvaldības vienotais klientu 
apkalpošanas centrs tagad arī Liepā

Vidzemnieku dārza 
svētkos godina arī 
Priekuļu novada 
iedvesmas stāstu

Vasaras izskaņā jau astoto gadu īpašā dārza svētku 
pasākumā Vidzemes plānošanas reģions sumināja ap-
ņēmīgus un veiksmīgus vidzemniekus, kurus par saviem 
profesionālajiem nopelniem, drosmi, spītību un neatlaidību 
darboties reģionā izvirzījušas vietējās pašvaldības.

Priekuļu novada Liepas muižā pulcējās teju 150 cilvēku 
– iepriekšējo un šī gada nominācijām izvirzītie, pašval-
dību pārstāvji un žurnālisti. Pasākuma laikā ikviens tā 
dalībnieks varēja vaigā skatīt īpašo stāstu varoņus – 
uzņēmējus, zemnieku saimniecību īpašniekus un indivi-
duālos komersantus. Tāpat no īpašo stāstu panākumiem 
gūt iedvesmu darboties reģionā, noskatoties Vidzemes 
plānošanas reģiona īpaši dārza svētku pasākumam saga-
tavotus video par katru no nominantiem un viņu darbību.

Veiksmes stāsti tika godināti, balstoties uz vairākām 
tematiskajām kategorijām – inovatīvs uzņēmējs, tūrisma 
uzņēmējs, atbildīgs uzņēmējs, saimniecība, debija, eks-
portspēja, mājražotājs/amatnieks, entuziasts. No Priekuļu 
novada nominācijā “inovatīvs uzņēmējs” sumināja “Māju 
kokos”.

Lai gan sākotnēji ideja par māju kokos Valaiņu ģimenei 
šķitusi kā joks, tomēr, pētot ārvalstu pieredzi, viņi pieņēma 
izaicinājumu un 2015. gadā SIA “Krāčupe” saviem 
spēkiem uzbūvēja pirmo šāda tipa māju Latvijā. Šobrīd 
tā ir Maijas Valaines pārziņā un kalpo kā atpūtas māja 
tūristiem. Būvniecības procesā izmantotas tehnoloģijas, 
lai konstrukcijas varētu turēt lielu slodzi, vienlaikus ne-
bojājot kokus – tā arī ir galvenā inovācija šajā procesā. Lai 
sasniegtu labāko rezultātu, esošie risinājumi sadarbībā ar 
Latvijas speciālistiem tika ilgi testēti un pielāgoti vietējām 
vajadzībām. Publiskai apskatei ir pieejamas vairākas paš-
valdību pasūtītas skatu platformas kokos ar nojumēm – 
viena no tām Stāmerienā. Šobrīd attīstītais tūrisma virziens 
– “Māja kokos” ir kļuvis par lielisku naktsmītni vasarā un, 
kopš pagājušā gada, arī ziemā. Te jau ir nakšņojuši tūristi 
no daudzām pasaules vietām, vēl tiek gaidīti pirmie viesi 
no Dienvidamerikas un Āfrikas kontinentiem.

Turpinājums 3.lpp

Griežot lentu Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone kopā ar klientu apkalpošanas 
speciālistēm Marinu Strojevu un Aiju Tīlenu. 

Foto: Leonīds Rižakovs
No kreisās: Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna 
Stapulone kopā ar uzņēmējiem Maiju un Valdi Valaiņiem.

Foto: Ieva Fogele
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Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/22.08.2019./
Nekustamā īpašuma Liepas pagasta pašvaldības 
nekustamā īpašuma zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, 

Liepas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Liepas 
pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabals 
Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42600050091, kas sastāv no divām zemes vienībām 
82,0 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 005 0091 42,0 ha kopplatībā, no kuras 40,7 ha ir 
mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 
0124 40,0 ha kopplatībā, no kuras 34,07 ha ir mežs. Zemes 
vienības lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Izsoles 
noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai Priekuļu 
novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.11.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
340 000,00 EUR. Nodrošinājums 34 000,00 EUR iemak-
sājams 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Gāršas”, 

Priekuļu pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Gāršas”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272004
0163, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
28,8 ha, no kuriem 26,3 ha ir mežs. Zemes vienības 
lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.11.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
93 500,00 EUR.

Nodrošinājums 9 350,00 EUR 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Lapiņi”, 

Veselavas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lapiņi”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4294001
0182, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,76 
ha, no kuriem 6,59 ha ir mežs, internāta ēkas ar kopējo 
platību 412,8 m2 un divām nedzīvojamām ēkām (noliktavas 
un kūts). Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – 
izglītības iestāžu apbūve.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
48 000,00 EUR.

Nodrošinājums 4 800,00 EUR 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Veselavas skola”, 

Veselavas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Veselavas
skola”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42640010181, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 17,27 ha, skolas ēkas ar kopējo platību 1331,2 m2

un divām nedzīvojamām ēkām (katlu mājas un šķūņa). 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – izglītības 
iestāžu apbūve.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.10.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –
59 200,00 EUR.

Nodrošinājums 5 920,00 EUR 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 diena.

*****
Nomas tiesību izsole uz nekustamo īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0070, 
Veselavas pagastā

Priekuļu novada pašvaldība pirmajā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4294 003 0070, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, 42,3 ha kopplatībā, nomnieka noteikša-
nai saskaņā ar LR likumu “Par  pašvaldībām” un Latvijas 
Republikas Ministru  kabineta 2018.gada 19. jūnija no-
teikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi”.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 23.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 23.septembrī plkst.10.00,
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības 
nosacītā izsoles 
sākuma cena – 
EUR 1600,00 (bez 
pievienotās vērtības 
nodokļa) gadā.

Izsoles

Pieņemts lēmums:
• Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Pušklaipi”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 001 0049.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam “Lejas Pušklaipi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot atdalīt no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 001 0048 neapbūvētu zemes vienību un 
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši pievienotajai 
shēmai.
• Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalāči”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 4272 004 0162.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu
“Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4294 001 0211, 17,98 ha platībā.
• Iznomāt zemes īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pa-
gastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 4294 001 0391 daļu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā      
īpašuma “Lapiņi”,Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4294 001 0182, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Liepas pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma 
zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā,  izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Veselavas skola”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, izsoles noteikumus.
• Iznomāt ZS “Mētras”, pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību, ar nosaukumu “Lejas Stuķi”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, lauksaimniecības vajadzībām.
• Izslēgt no Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifi-
kācijas kataloga sadaļas – Priekuļu novada Priekuļu bāriņ-
tiesas un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas amatu kla-
sifikācijas katalogus. Iekļaut Priekuļu novada pašvaldības
amatu klasifikācijas katalogā sadaļu Priekuļu novada 
bāriņtiesas amatu klasifikācijas katalogs.
• Atbrīvot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju 
Ilzīti Rumbu no Priekuļu novada pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles komisijas locekles amata; Iecelt 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedi Lolitu 
Baroni par Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavinā-
šanas un izsoles komisijas locekli.
• 2019/2020.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas visiem 
Priekuļu vidusskolas 5. – 12.klašu izglītojamiem un 
Liepas pamatskolas 5. – 9.klašu izglītojamiem. Finansējumu
EUR 35 913 skolēnu ēdināšanai 2019/2020. mācību gadā 
2019.gadam novirzīt no sadaļas: “līdzekļi neparedzētiem 
izdevumiem”.
• Apstiprināt Noteikumus par publisko iepirkumu plā-
nošanas un organizēšanas kārtību Priekuļu novada paš-
valdībā.
• Apstiprināt 2019.gada 7.augusta notikušās izsoles rezul-
tātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4-36.
• Apstiprināt 2019.gada 7.augusta notikušās izsoles rezul-
tātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Sigma”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 
pagastā, izsoles rezultātiem.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 16A, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un tai 
funkcionāli piesaistītā zemes gabala 0.2725ha platībā, 
pārvaldīšanas tiesību nodošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai SIA 
“ADzL pārvalde”, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 
un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Izbeigt pirms termiņa Annai Brokai Priekuļu novada   
domes deputāta pilnvaras.Uzdot Administratīvajai nodaļai 
nosūtīt lēmumu Priekuļu novada Vēlēšanu komisijai.
• Un citi saimnieciskie jautājumi.
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Turpinājums no 1.lpp

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
lepojas ar novada uzņēmējiem:

“Kreatīvā projekta “Māja kokos” autori Maija Valaine 
un Valdis Valainis ir uzņēmēji ar skaidru mērķi, ambi-
cioziem plāniem, inovatīvām idejām, enerģiju un neno-
gurdināmu strādāt gribu. Lepojos ar mūsu uzņēmējiem un 
novēlu turpināt iesākto ceļu, attīstīt jaunas idejas, un arī 
turpmāko spertsoli tikpat drosmīgu un drošu – ceļš ved 
augšup!”.

Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja 
Guna Kalniņa-Priede uzsver, ka Vidzemes uzņēmēju spēks 
ir viņu dažādībā: “Šogad Vidzemes stāstos pārstāvētās 
nozares ir ļoti dažādas, sākot ar inovatīvu mūzikas in-
strumentu izgatavošanu, izstrādājumiem, kas ražoti ar 
modernizētām tradicionālajām stellēm, mājām kokos un 
vēl, un vēl. Ar šo pasākumu vēlreiz guvām apstiprinājumu 
paši un parādījām citiem, ka mēs varam būt radoši, 
piemēroties ikdienas izaicinājumiem un visu, kas mums 
nepieciešams, varam radīt tepat reģionā. Daba mūs vieno
un tas ir arī mūsu spēks!” Vidzemes uzņēmējdarbības 
centra vadītāja Laima Engere skaidro: “Mēs ar šo pasākumu

darām zināmus entuziastus, kuri veicina uzņēmējdarbības 
attīstību novadā. Mērķis visa starpā ir arī iedvesmot tos, 
kuri vēl gatavojas spert soli un mesties nezināmajā. Mūsu 
piešķirtās nominācijas nav noteicošās, bet tas ir veids kā 
izsijāt īpašo un atšķirīgo katrā stāstā. Lepojamies un pa-
teicamies uzņēmējiem par veiksmīgu darbību!”

Dārza svētkus vidzemniekiem organizē Vidzemes plā-
nošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. Uz 
to tiek aicināti ik gadu no jauna izvirzītie enerģiskie un  
darbīgie uzņēmēji, gan arī iepriekšējo gadu stāstu varoņi 
un pašvaldību pārstāvji. Šogad pirmo reizi pasākuma iet-
varos norisinājās arī neformāls tīklošanās pasākums, kurā 
klātesošos par savas idejas veiksmīgu pārdošanu konsultēja 
vieni no pagājušā gada nominantiem – SIA “Rezidence” 
(Madonas novads). Savukārt par to, kā tūrismam un citu 
nozaru pakalpojumiem radīt papildu pievienoto vērtību, 
pastāstīja SIA “K Laboratorija” (Ērgļu novads).

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona 

Sabiedrisko attiecību speciāliste un
Ieva Fogele, Priekuļu novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kas ir mājmācība? Kas ir tālmācība? Cik sarežģīti ir 
mājskolot bērnu? Vai mājskolot bērnu spēj ikviens vecāks? 
Kā juridiski ir iespējama mājmācība vai tālmācība? Vai 
ir iespējams bērnu nelaist bērnu dārzā un kā nodrošināt 
pilnvērtīgu ikdienu bērnam un mātei, ja bērns neiet bērnu 
dārzā?

Aicināti uz tikšanos ikviens, kurš vēlas uzzināt atbildes
uz šiem un vēl citiem interesējošiem jautājumiem 18. 
septembrī Priekuļu bērnu dienas centrā “Zīļuks” Priekuļos, 
Raiņa ielā 8 plkst. 11:00. Pieredzē dalīsies māmiņas, kuras 
jau mājskolo savus bērnus un kurām bērni mācās tālmācībā. 

Tāpat ar saviem apsvērumiem un pārdomām dalīsies sie-
vietes, kuras vēl tikai apdomā mājmācības vai tālmācības 
iespēju.

Pamatskolas “Universum” direktors Andis Apsītis  
dalīsies ar informāciju par mājskološanas organizēšanas 
juridiskajiem aspektiem, kā arī pastāstīs kāda ir skolas 
loma, ja vecāki nolēmuši bērnu skolot paši.

Dalība pasākumā bez maksas. Vairāk informācija pa 
tālr.26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Citāda iespēja bērna izglītībai – 
mājmācība vai tālmācība!

Tuvojoties Latvijas Valsts prok-
lamēšanas 101 gadadienai, Priekuļu 
novadadome vēlas apzināt un īpaši 
sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši
atzinību par ieguldījumu novada 
attīstībā, par sabiedrisko līdzdalību, 
par panākumiem izglītības, kultūras 
un sporta nozarēs, par nozīmīgu 
darbību saimnieciskajā vai publiskajā sektorā, par novada 
atpazīstamības veidošanu Latvijāun ārpus tās robežām, 
kā arī vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk, kā pienākums to 
liek.

Novadnieku godināšana valsts svētku pasākumā 
Priekuļu novadā ir tradīcija jau desmit gadu garumā, tādēļ 
arī šogad Priekuļu novada dome aicina līdz 2019.gada 13. 
oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu 
cilvēkus sekojošās nominācijās:

• GODA NOVADNIEKS;
• GADA CILVĒKS izglītībā un zinātnē, kultūrā, sportā, 

medicīnā, uzņēmējdarbībā, labdarībā, sociālā vidē, 
vides estētikā, mecenātismā un par mūža ieguldījumu;

• GADA KOLEKTĪVS.
Iesniegt pieteikumu par apbalvošanu var jebkurš iedzī-

votājs, iestāde, organizācija uzņēmums vai neformāla 
grupa. Novadniekus apbalvošanai apstiprina Priekuļu no-
vada dome. Goda nosaukuma “Goda novadnieks”, “Gada 
cilvēks” un “Gada kolektīvs” ieguvējiem tiek piešķirts 
Goda raksts vai Atzinības rakstsun simboliska balvasaskaņā 
ar nolikumu “Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvo-
jumiem”. Ar to iespējams iepazīties Priekuļu novada paš-
valdības mājaslapā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (VPVKAC), VPVKAC Liepas atbalsta
punktā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības mājaslapā, 
VPVKAC un pagastu pārvaldēs.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Aicinām pieteikt 
pretendentus 

Priekuļu novada
apbalvojumiem 

“Goda novadnieks”, 
“Gada cilvēks” un 
“Gada kolektīvs”

Dodies pastaigā ar 
ratiņiem un vingro!

Priekuļu un Liepas jauniešu centri aicina jaunos 
vecākus ar mazuļiem ratos doties pastaigā un piedalīties 
vingrošanā, kas notiks 17. septembrī plkst. 13:30 Priekuļu 
Sporta birzītē un 19. septembrī plkst. 13:30 Liepā, Lielajā 
Ellītē.

Jaunietes, sertificētas trenerītes Santas Putniņas vadībā 
dalībniekiem būs iespēja kopīgi smelties jaunas idejas kā 
ikdienas pastaigu padarīt interesantāku! Bez tam, pieredze  
rāda,  ka,  vingrojot  kopā,  nodibinot  jaunas  pazīšanās,  
sportošana  vairs neliksies kā mokas vai pienākums, bet 
būs interesants un jautrs pasākums gan māmiņai, gan 
mazulim.

Pasākums notiks Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. 
Dalība pasākumā bez maksas.

Vairāk informācija pa tālr. – 26605044 (Anna) Priekuļi 
un 20328829 (Maija) Liepa.

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Raudāšana ir bērna pamatvajadzība. Tā ir vēlama, 
klātesoša un skaista. Kā būt līdzās bērniņam, kad viņš raud? 
Kā “paņemt” šo bērna raudāšanu, lai tā būtu dziedinoša 
kā mammai, tā mazulim? Kā bērniņš raud, kad viņš tiek 
uzklausīts? Vai tiešām šī raudāšana ir citāda? Nemierīgs 
bērniņš, nogurusi mamma... tam tā nav jābūt! 

Par sievieti un viņas jauno māmiņas lomu, par zīdaini un  
viņa emocijām, par raudāšanu un būšanu līdzās pieredzē 
un zināšanās dalīsies Līva Lauska – Luca, PEP mamma 
apmācībā. Trīs brīnišķīgu bērnu māmiņa un sertifikāta 
“psiholoģija grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību ap-
rūpē” ģimenes centrā “Līna” ieguvēja.

Par ierašanos ar bērniem. Ir tā, ka runājot par raudāšanu,  
mazie mēdz ļoti labi atsaukties – un nereti sāk raudāt tieši 
tikšanās laikā. Mammas nedalīta uzmanība šai tēmai ir 
zelta vērta!

Pasākums notiks Priekuļu bērnu dienas centra “Zīļuks”
telpās. Priekuļos, Raiņa ielā 8, 23. septembrī plkst. 11:00.

Dalība pasākumā bez maksas, iepriekš piesakoties,
sūtot SMS, zvanot 26605044 (Anna) vai rakstot e-pastu
uz Anna.Rakule@priekulunovads.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Bērna raudāšana. 
Rūpes par bērna emocionālo stāvokli

Augusts Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” pagājis 
aktīvos darbos. Augusta priekšpēdējā nedēļā, nu jau kā 
tradīcija vairāku gadu garumā, sākās ar “Vasaras skolas” 
aktivitātēm. Aktivitātes bērniem un jauniešiem notika 
vienu nedēļu no 19. līdz 23. augustam. Katra diena bija 
veltīta savai tēmai.

Pirmajā dienā jaunieši viens otru iepazina un veidoja 
vienu saliedētu grupu, tika pielietotas dažādas metodes 
un “ledus laušanas” spēles, kā rezultātā visi atraisījās un 
iepazina viens otru, diena tika pavadīta spēlējot aktīvas 
spēles, kuru galvenais uzdevums ir veidot komandas, 
komunicēt savā starpā, uzlabot atmiņu, attīstīt iztēli. 
Dienas otrā daļa iesākās ar sarunu par drošību interneta 
vidē, kā arī par izsmiešanu internetā, tika risināti dažādi 
uzdevumi, skatīta pamācoša īsfilma par drošību interneta 
vidē un grupu darbos izveidoti plakāti, kas aicina aiz-
domāties par drošību un izsmiešanu internetā.

Otrajā dienā devāmies uz tuvāko Priekuļu mežiņu un 
sakopām to – vācām atkritumus un savstarpēji pārrunājām 
iemeslus, kādēļ cilvēki rīkojas tik nesaudzīgi pret dabu un 
apkārtējiem iedzīvotājiem, kuriem uz šiem atkritumiem
ikdienā jāskatās. Atgriezušies jauniešu centra telpās, 
šķietami ārā metamām lietām piešķīrām “otro elpu” un 
izveidojām dažādas kastītes mantu glabāšanai.

Trešajā dienā pie mums viesojās austrumu cīņu meistars 
Volfgans Vinters (Volfs). Ar dažādiem kustību elemen-
tiem visas “Vasaras skolas” dienas garumā izzinājām sevi 
un pārspriedām tēmu “mobings skolā un mums apkārt” 
(fiziskais mobings ir saistīts ar spēka pielietošanu pret

otru cilvēku, verbālais mobings ir vārdiska pazemošana, 
apsmiešana, izjokošana, aprunāšana, iebiedēšana. Izstum-
šana jeb slēptais mobings ir, kad cilvēks tiek izstumts no 
grupas, tiek ignorēts, izolēts, pret viņu izturas tā, it kā 
viņa nemaz nebūtu). Bērni un jaunieši mācījās atslābināt 
savu ķermeni un domas, nododoties kopīgā meditācijā. 
Kopīgi centāmies izprast, kā darbojas mūsu ķermenis 
un spēja sajust sāpes. Paši izturīgākie un ieinteresētākie 
jaunieši palika ilgāk un apguva arī dažādus pašaizsardzības 
paņēmienus.

Ceturtajā dienā Jauniešu centrā ciemojās māksliniece 
Laura Meize un iepazīstināja “Vasaras skolas” dalībniekus 
ar mākslinieka profesiju, kā arī iedrošināja izpausties ik-
vienam, gleznojot mākslas darbus pēc savas sirds patikas, 
neievērojot nekādas vispār pieņemtas normas, ko māca 
skolās. Jaunieši veidoja katrs savu mākslas darbu kā arī 
radīja kopīgu mākslas darbu uz liela formāta papīra. Kā 
“saldais ēdiens” bērniem bija iespēja šajā dienā mētāties 
ar krāsām un izdaiļot pašiem sevi. Bērni patiesi atvērās 
un izbaudīja procesu.

Piektajā – noslēdzošajā “Vasaras skolas” dienā bērni un 
jaunieši iepazinās ar fotogrāfi Ingu Bērziņu. Katram bija 
iespēja iejusties fotogrāfa un modeļa ādā. Meitenes ar lielu 
aizrautību klausījās Ingas padomos, kā bildēs izskatīties 
pēc iespējas labāk.

Foto atskatu uz Vasaras skolu sk. 8.lpp.
Informāciju sagatavoja 

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Aizvadīta Priekuļu “Vasaras skola” bērniem!
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Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/22.08.2019./
Nekustamā īpašuma Liepas pagasta pašvaldības 
nekustamā īpašuma zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, 

Liepas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Liepas 
pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma zemes gabals 
Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42600050091, kas sastāv no divām zemes vienībām 
82,0 ha kopplatībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4260 005 0091 42,0 ha kopplatībā, no kuras 40,7 ha ir 
mežs, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 
0124 40,0 ha kopplatībā, no kuras 34,07 ha ir mežs. Zemes 
vienības lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Izsoles 
noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai Priekuļu 
novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.11.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
340 000,00 EUR. Nodrošinājums 34 000,00 EUR iemak-
sājams 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Gāršas”, 

Priekuļu pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Gāršas”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272004
0163, kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
28,8 ha, no kuriem 26,3 ha ir mežs. Zemes vienības 
lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā. 

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.11.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
93 500,00 EUR.

Nodrošinājums 9 350,00 EUR 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Lapiņi”, 

Veselavas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Lapiņi”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4294001
0182, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 10,76 
ha, no kuriem 6,59 ha ir mežs, internāta ēkas ar kopējo 
platību 412,8 m2 un divām nedzīvojamām ēkām (noliktavas 
un kūts). Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – 
izglītības iestāžu apbūve.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
48 000,00 EUR.

Nodrošinājums 4 800,00 EUR 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 diena.

*****
Nekustamā īpašuma “Veselavas skola”, 

Veselavas pagastā, izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Veselavas
skola”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42640010181, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 17,27 ha, skolas ēkas ar kopējo platību 1331,2 m2

un divām nedzīvojamām ēkām (katlu mājas un šķūņa). 
Zemes vienības lietošanas mērķis ir noteikts – izglītības 
iestāžu apbūve.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājas lapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 9.oktobra 
plkst.09.30.

Izsole notiks 2019.gada 9.oktobrī plkst.10.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –
59 200,00 EUR.

Nodrošinājums 5 920,00 EUR 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 diena.

*****
Nomas tiesību izsole uz nekustamo īpašumu 

ar kadastra apzīmējumu 4294 003 0070, 
Veselavas pagastā

Priekuļu novada pašvaldība pirmajā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 4294 003 0070, Veselavas pagastā, 
Priekuļu novadā, 42,3 ha kopplatībā, nomnieka noteikša-
nai saskaņā ar LR likumu “Par  pašvaldībām” un Latvijas 
Republikas Ministru  kabineta 2018.gada 19. jūnija no-
teikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi”.

Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības mājaslapā vai 
Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

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 23.septembrim 
plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 23.septembrī plkst.10.00,
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības 
nosacītā izsoles 
sākuma cena – 
EUR 1600,00 (bez 
pievienotās vērtības 
nodokļa) gadā.

Izsoles

Pieņemts lēmums:
• Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Lejas Pušklaipi”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvētu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 4272 001 0049.
• Neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam “Lejas Pušklaipi”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, paredzot atdalīt no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 4272 001 0048 neapbūvētu zemes vienību un 
izveidot jaunu nekustamo īpašumu, atbilstoši pievienotajai 
shēmai.
• Piekrist atdalīt no nekustamā īpašuma “Kalāči”, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar kadastra ap-
zīmējumu 4272 004 0162.
• Nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu
“Pagasta zeme”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kas 
sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
4294 001 0211, 17,98 ha platībā.
• Iznomāt zemes īpašuma “Pagasta zeme”, Veselavas pa-
gastā, Priekuļu novadā, zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumu 4294 001 0391 daļu.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā      
īpašuma “Lapiņi”,Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4294 001 0182, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma “Liepas pagasta pašvaldības nekustamā īpašuma 
zemes gabals Nr.1 un Nr.2”, Liepas pagastā, Priekuļu no-
vadā,  izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Veselavas skola”, Veselavas pagastā, Priekuļu 
novadā, izsoles noteikumus.
• Iznomāt ZS “Mētras”, pašvaldībai piekritīgo zemes 
vienību, ar nosaukumu “Lejas Stuķi”, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā, lauksaimniecības vajadzībām.
• Izslēgt no Priekuļu novada pašvaldības amatu klasifi-
kācijas kataloga sadaļas – Priekuļu novada Priekuļu bāriņ-
tiesas un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas amatu kla-
sifikācijas katalogus. Iekļaut Priekuļu novada pašvaldības
amatu klasifikācijas katalogā sadaļu Priekuļu novada 
bāriņtiesas amatu klasifikācijas katalogs.
• Atbrīvot Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāju 
Ilzīti Rumbu no Priekuļu novada pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles komisijas locekles amata; Iecelt 
Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedi Lolitu 
Baroni par Priekuļu novada pašvaldības mantas atsavinā-
šanas un izsoles komisijas locekli.
• 2019/2020.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas visiem 
Priekuļu vidusskolas 5. – 12.klašu izglītojamiem un 
Liepas pamatskolas 5. – 9.klašu izglītojamiem. Finansējumu
EUR 35 913 skolēnu ēdināšanai 2019/2020. mācību gadā 
2019.gadam novirzīt no sadaļas: “līdzekļi neparedzētiem 
izdevumiem”.
• Apstiprināt Noteikumus par publisko iepirkumu plā-
nošanas un organizēšanas kārtību Priekuļu novada paš-
valdībā.
• Apstiprināt 2019.gada 7.augusta notikušās izsoles rezul-
tātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā  
īpašuma, kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, 
Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4-36.
• Apstiprināt 2019.gada 7.augusta notikušās izsoles rezul-
tātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Sigma”, kas atrodas Priekuļu novada Liepas 
pagastā, izsoles rezultātiem.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Selekcijas ielā 16A, 
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un tai 
funkcionāli piesaistītā zemes gabala 0.2725ha platībā, 
pārvaldīšanas tiesību nodošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai SIA 
“ADzL pārvalde”, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 
un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Izbeigt pirms termiņa Annai Brokai Priekuļu novada   
domes deputāta pilnvaras.Uzdot Administratīvajai nodaļai 
nosūtīt lēmumu Priekuļu novada Vēlēšanu komisijai.
• Un citi saimnieciskie jautājumi.
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Turpinājums no 1.lpp

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
lepojas ar novada uzņēmējiem:

“Kreatīvā projekta “Māja kokos” autori Maija Valaine 
un Valdis Valainis ir uzņēmēji ar skaidru mērķi, ambi-
cioziem plāniem, inovatīvām idejām, enerģiju un neno-
gurdināmu strādāt gribu. Lepojos ar mūsu uzņēmējiem un 
novēlu turpināt iesākto ceļu, attīstīt jaunas idejas, un arī 
turpmāko spertsoli tikpat drosmīgu un drošu – ceļš ved 
augšup!”.

Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja 
Guna Kalniņa-Priede uzsver, ka Vidzemes uzņēmēju spēks 
ir viņu dažādībā: “Šogad Vidzemes stāstos pārstāvētās 
nozares ir ļoti dažādas, sākot ar inovatīvu mūzikas in-
strumentu izgatavošanu, izstrādājumiem, kas ražoti ar 
modernizētām tradicionālajām stellēm, mājām kokos un 
vēl, un vēl. Ar šo pasākumu vēlreiz guvām apstiprinājumu 
paši un parādījām citiem, ka mēs varam būt radoši, 
piemēroties ikdienas izaicinājumiem un visu, kas mums 
nepieciešams, varam radīt tepat reģionā. Daba mūs vieno
un tas ir arī mūsu spēks!” Vidzemes uzņēmējdarbības 
centra vadītāja Laima Engere skaidro: “Mēs ar šo pasākumu

darām zināmus entuziastus, kuri veicina uzņēmējdarbības 
attīstību novadā. Mērķis visa starpā ir arī iedvesmot tos, 
kuri vēl gatavojas spert soli un mesties nezināmajā. Mūsu 
piešķirtās nominācijas nav noteicošās, bet tas ir veids kā 
izsijāt īpašo un atšķirīgo katrā stāstā. Lepojamies un pa-
teicamies uzņēmējiem par veiksmīgu darbību!”

Dārza svētkus vidzemniekiem organizē Vidzemes plā-
nošanas reģiona Vidzemes uzņēmējdarbības centrs. Uz 
to tiek aicināti ik gadu no jauna izvirzītie enerģiskie un  
darbīgie uzņēmēji, gan arī iepriekšējo gadu stāstu varoņi 
un pašvaldību pārstāvji. Šogad pirmo reizi pasākuma iet-
varos norisinājās arī neformāls tīklošanās pasākums, kurā 
klātesošos par savas idejas veiksmīgu pārdošanu konsultēja 
vieni no pagājušā gada nominantiem – SIA “Rezidence” 
(Madonas novads). Savukārt par to, kā tūrismam un citu 
nozaru pakalpojumiem radīt papildu pievienoto vērtību, 
pastāstīja SIA “K Laboratorija” (Ērgļu novads).

Informāciju sagatavoja:
Ieva Bīviņa, Vidzemes plānošanas reģiona 

Sabiedrisko attiecību speciāliste un
Ieva Fogele, Priekuļu novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kas ir mājmācība? Kas ir tālmācība? Cik sarežģīti ir 
mājskolot bērnu? Vai mājskolot bērnu spēj ikviens vecāks? 
Kā juridiski ir iespējama mājmācība vai tālmācība? Vai 
ir iespējams bērnu nelaist bērnu dārzā un kā nodrošināt 
pilnvērtīgu ikdienu bērnam un mātei, ja bērns neiet bērnu 
dārzā?

Aicināti uz tikšanos ikviens, kurš vēlas uzzināt atbildes
uz šiem un vēl citiem interesējošiem jautājumiem 18. 
septembrī Priekuļu bērnu dienas centrā “Zīļuks” Priekuļos, 
Raiņa ielā 8 plkst. 11:00. Pieredzē dalīsies māmiņas, kuras 
jau mājskolo savus bērnus un kurām bērni mācās tālmācībā. 

Tāpat ar saviem apsvērumiem un pārdomām dalīsies sie-
vietes, kuras vēl tikai apdomā mājmācības vai tālmācības 
iespēju.

Pamatskolas “Universum” direktors Andis Apsītis  
dalīsies ar informāciju par mājskološanas organizēšanas 
juridiskajiem aspektiem, kā arī pastāstīs kāda ir skolas 
loma, ja vecāki nolēmuši bērnu skolot paši.

Dalība pasākumā bez maksas. Vairāk informācija pa 
tālr.26605044 (Anna).

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Citāda iespēja bērna izglītībai – 
mājmācība vai tālmācība!

Tuvojoties Latvijas Valsts prok-
lamēšanas 101 gadadienai, Priekuļu 
novadadome vēlas apzināt un īpaši 
sumināt tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši
atzinību par ieguldījumu novada 
attīstībā, par sabiedrisko līdzdalību, 
par panākumiem izglītības, kultūras 
un sporta nozarēs, par nozīmīgu 
darbību saimnieciskajā vai publiskajā sektorā, par novada 
atpazīstamības veidošanu Latvijāun ārpus tās robežām, 
kā arī vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk, kā pienākums to 
liek.

Novadnieku godināšana valsts svētku pasākumā 
Priekuļu novadā ir tradīcija jau desmit gadu garumā, tādēļ 
arī šogad Priekuļu novada dome aicina līdz 2019.gada 13. 
oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbalvojumu 
cilvēkus sekojošās nominācijās:

• GODA NOVADNIEKS;
• GADA CILVĒKS izglītībā un zinātnē, kultūrā, sportā, 

medicīnā, uzņēmējdarbībā, labdarībā, sociālā vidē, 
vides estētikā, mecenātismā un par mūža ieguldījumu;

• GADA KOLEKTĪVS.
Iesniegt pieteikumu par apbalvošanu var jebkurš iedzī-

votājs, iestāde, organizācija uzņēmums vai neformāla 
grupa. Novadniekus apbalvošanai apstiprina Priekuļu no-
vada dome. Goda nosaukuma “Goda novadnieks”, “Gada 
cilvēks” un “Gada kolektīvs” ieguvējiem tiek piešķirts 
Goda raksts vai Atzinības rakstsun simboliska balvasaskaņā 
ar nolikumu “Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvo-
jumiem”. Ar to iespējams iepazīties Priekuļu novada paš-
valdības mājaslapā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā (VPVKAC), VPVKAC Liepas atbalsta
punktā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldības mājaslapā, 
VPVKAC un pagastu pārvaldēs.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Aicinām pieteikt 
pretendentus 

Priekuļu novada
apbalvojumiem 

“Goda novadnieks”, 
“Gada cilvēks” un 
“Gada kolektīvs”

Dodies pastaigā ar 
ratiņiem un vingro!

Priekuļu un Liepas jauniešu centri aicina jaunos 
vecākus ar mazuļiem ratos doties pastaigā un piedalīties 
vingrošanā, kas notiks 17. septembrī plkst. 13:30 Priekuļu 
Sporta birzītē un 19. septembrī plkst. 13:30 Liepā, Lielajā 
Ellītē.

Jaunietes, sertificētas trenerītes Santas Putniņas vadībā 
dalībniekiem būs iespēja kopīgi smelties jaunas idejas kā 
ikdienas pastaigu padarīt interesantāku! Bez tam, pieredze  
rāda,  ka,  vingrojot  kopā,  nodibinot  jaunas  pazīšanās,  
sportošana  vairs neliksies kā mokas vai pienākums, bet 
būs interesants un jautrs pasākums gan māmiņai, gan 
mazulim.

Pasākums notiks Eiropas Mobilitātes nedēļas ietvaros. 
Dalība pasākumā bez maksas.

Vairāk informācija pa tālr. – 26605044 (Anna) Priekuļi 
un 20328829 (Maija) Liepa.

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Raudāšana ir bērna pamatvajadzība. Tā ir vēlama, 
klātesoša un skaista. Kā būt līdzās bērniņam, kad viņš raud? 
Kā “paņemt” šo bērna raudāšanu, lai tā būtu dziedinoša 
kā mammai, tā mazulim? Kā bērniņš raud, kad viņš tiek 
uzklausīts? Vai tiešām šī raudāšana ir citāda? Nemierīgs 
bērniņš, nogurusi mamma... tam tā nav jābūt! 

Par sievieti un viņas jauno māmiņas lomu, par zīdaini un  
viņa emocijām, par raudāšanu un būšanu līdzās pieredzē 
un zināšanās dalīsies Līva Lauska – Luca, PEP mamma 
apmācībā. Trīs brīnišķīgu bērnu māmiņa un sertifikāta 
“psiholoģija grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību ap-
rūpē” ģimenes centrā “Līna” ieguvēja.

Par ierašanos ar bērniem. Ir tā, ka runājot par raudāšanu,  
mazie mēdz ļoti labi atsaukties – un nereti sāk raudāt tieši 
tikšanās laikā. Mammas nedalīta uzmanība šai tēmai ir 
zelta vērta!

Pasākums notiks Priekuļu bērnu dienas centra “Zīļuks”
telpās. Priekuļos, Raiņa ielā 8, 23. septembrī plkst. 11:00.

Dalība pasākumā bez maksas, iepriekš piesakoties,
sūtot SMS, zvanot 26605044 (Anna) vai rakstot e-pastu
uz Anna.Rakule@priekulunovads.lv

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Bērna raudāšana. 
Rūpes par bērna emocionālo stāvokli

Augusts Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” pagājis 
aktīvos darbos. Augusta priekšpēdējā nedēļā, nu jau kā 
tradīcija vairāku gadu garumā, sākās ar “Vasaras skolas” 
aktivitātēm. Aktivitātes bērniem un jauniešiem notika 
vienu nedēļu no 19. līdz 23. augustam. Katra diena bija 
veltīta savai tēmai.

Pirmajā dienā jaunieši viens otru iepazina un veidoja 
vienu saliedētu grupu, tika pielietotas dažādas metodes 
un “ledus laušanas” spēles, kā rezultātā visi atraisījās un 
iepazina viens otru, diena tika pavadīta spēlējot aktīvas 
spēles, kuru galvenais uzdevums ir veidot komandas, 
komunicēt savā starpā, uzlabot atmiņu, attīstīt iztēli. 
Dienas otrā daļa iesākās ar sarunu par drošību interneta 
vidē, kā arī par izsmiešanu internetā, tika risināti dažādi 
uzdevumi, skatīta pamācoša īsfilma par drošību interneta 
vidē un grupu darbos izveidoti plakāti, kas aicina aiz-
domāties par drošību un izsmiešanu internetā.

Otrajā dienā devāmies uz tuvāko Priekuļu mežiņu un 
sakopām to – vācām atkritumus un savstarpēji pārrunājām 
iemeslus, kādēļ cilvēki rīkojas tik nesaudzīgi pret dabu un 
apkārtējiem iedzīvotājiem, kuriem uz šiem atkritumiem
ikdienā jāskatās. Atgriezušies jauniešu centra telpās, 
šķietami ārā metamām lietām piešķīrām “otro elpu” un 
izveidojām dažādas kastītes mantu glabāšanai.

Trešajā dienā pie mums viesojās austrumu cīņu meistars 
Volfgans Vinters (Volfs). Ar dažādiem kustību elemen-
tiem visas “Vasaras skolas” dienas garumā izzinājām sevi 
un pārspriedām tēmu “mobings skolā un mums apkārt” 
(fiziskais mobings ir saistīts ar spēka pielietošanu pret

otru cilvēku, verbālais mobings ir vārdiska pazemošana, 
apsmiešana, izjokošana, aprunāšana, iebiedēšana. Izstum-
šana jeb slēptais mobings ir, kad cilvēks tiek izstumts no 
grupas, tiek ignorēts, izolēts, pret viņu izturas tā, it kā 
viņa nemaz nebūtu). Bērni un jaunieši mācījās atslābināt 
savu ķermeni un domas, nododoties kopīgā meditācijā. 
Kopīgi centāmies izprast, kā darbojas mūsu ķermenis 
un spēja sajust sāpes. Paši izturīgākie un ieinteresētākie 
jaunieši palika ilgāk un apguva arī dažādus pašaizsardzības 
paņēmienus.

Ceturtajā dienā Jauniešu centrā ciemojās māksliniece 
Laura Meize un iepazīstināja “Vasaras skolas” dalībniekus 
ar mākslinieka profesiju, kā arī iedrošināja izpausties ik-
vienam, gleznojot mākslas darbus pēc savas sirds patikas, 
neievērojot nekādas vispār pieņemtas normas, ko māca 
skolās. Jaunieši veidoja katrs savu mākslas darbu kā arī 
radīja kopīgu mākslas darbu uz liela formāta papīra. Kā 
“saldais ēdiens” bērniem bija iespēja šajā dienā mētāties 
ar krāsām un izdaiļot pašiem sevi. Bērni patiesi atvērās 
un izbaudīja procesu.

Piektajā – noslēdzošajā “Vasaras skolas” dienā bērni un 
jaunieši iepazinās ar fotogrāfi Ingu Bērziņu. Katram bija 
iespēja iejusties fotogrāfa un modeļa ādā. Meitenes ar lielu 
aizrautību klausījās Ingas padomos, kā bildēs izskatīties 
pēc iespējas labāk.

Foto atskatu uz Vasaras skolu sk. 8.lpp.
Informāciju sagatavoja 

Jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Aizvadīta Priekuļu “Vasaras skola” bērniem!
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Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestāde 

“Mežmaliņa” saņem 
eTwinning skolas 

nosaukumu

Augusta beigās, īsi pirms jaunā mācību gada skolotāju 
konferences laikā Priekuļos, Jaunpiebalgas vidusskolai un 
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” tika 
pasniegtas “eTwinning Skola” plāksnes, suvenīri un ES 
izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisāra Tibora 
Navračiča pateicības vēstule.

Vēstulē komisārs pateicas skolas vadībai un skolotājiem 
par aktīvu darbu eTwinning: “Iegūtais “eTwinning Skola” 
statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos 
digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību 
sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām 
eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz Jūsu 
pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādē-
jādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu 
labā.”

“eTwinning Skola” statusu iegūstskolas, kurās darbojas 
aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus 
skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Pirmajā  
iniciatīvas gadā eTwinning Skolas statusu ieguva 24 Latvijas
vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes 
un šogad tām pievienojās vēl 10 iestādes, starp tām arī   
Priekuļu “Mežmaliņa” https://etwinning.lv/10-izglitibas-
iestadem-pasniegs-etwinning-skola-sertifikatu-un-eiropas-
komisijas-pateicibas-vestuli/

Zinību dienā, blakus Latvijas un Eko skolu karogiem 
kā trešais uzvijās eTwinning Skolas karogs. Tas varēja 
notikt, pateicoties iestādes pedagogu un atbalsta personāla 
komandas darbam, bērniem un vecākiem, kas ar atsaucību 
un interesi iesaistījās dažādos eTwinning projektos. Paldies 
visiem par ieguldīto darbu ceļā uz “eTwinning Skolu”!

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne

Notiks nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija “Sper EKO soli”

No 1. līdz 30. septembrim notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) 
organizēta nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper 
EKO soli”, kuras laikā, ZAAO izveidotajos 20 EKO 
laukumos nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra 
sadzīves elektrotehniku, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

EKO laukumos pārstrādei pieņem televizorus, ledus-
skapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, 
matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, 
putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas ierīces, kas 
darbinātas ar elektrību vai baterijām.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela 
jaunu preču ražošanai. Jāatceras, ka nolietotās elektriskās 
un elektroniskās iekārtas satur arī cilvēkiem un dabai 
kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt dabā un tās nav 
atļauts ievietot arī sadzīves atkritumu konteineros.

ZAAO darbinieki nolietoto sadzīves elektrotehniku  
akcijas beigās sašķiros pa materiālu veidiem atbilstoši 
kvalitātes prasībām un nodos pārstrādes uzņēmumiem.

Iepriekšējos gados organizētajās minētā atkritumu
veida nodošanas akcijās mēneša laikā iedzīvotāji EKO
laukumos nogādāja līdz par 40 tonnāmnolietotas sadzīves
elektrotehnikas. Tāpat akcija palielina laukumu apmeklē-
tāju skaitu, iedzīvotāji kļūst zinošāki par atkritumu ap-
saimniekošanas infrastruktūras dažādību un pieejamajiem 
pakalpojumiem.

Starp akcijas dalībniekiem balvās tiks izlozēti 3 grīdas 
tīrīšanas roboti. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu pārziņiem.

Atgādinām, ka ikdienā, ja pašiem nav iespējams 
nogādāt elektrotehniku uz EKO laukumiem, ZAAO var 
nodrošināt nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanu 
no mājsaimniecības adreses. Par transporta pakalpojumu 
jāmaksā 3 eiro, neatkarīgi no pieteikto vienību skaita. 
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 64281250 vai e-pastā 
zaao@zaao.lv.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Zinību dienā mastā tiek pacelts eTwinning Skolas karogs. 
No kreisās: skolotājas Liene Pastuhova, Ilze Kizāne, 

vadītāja Kristīna Bernāne. Foto: Ilze Freimane

LAUKU ZIŅAS
Informatīvā diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē  

“Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicinā-
šanai”

20.09.2019. Cēsīs, Bērzaines ielā 5, SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīko informatīvo 
dienu par Valsts Laukutīkla aktivitāti “Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” un konkursu 
“Laukiem būt!”.

Aicināti jauni cilvēki no 18-40 gadiem, kuri vēlas lauku  
teritorijā attīstīt savu rūpalu, uzņēmumu, pakalpojumu.

Būs iepazīstināšana ar pasākuma mērķiem un līdz-
šinējo pieredzi. Iepazīšanās ar jauniešiem, viņu idejām 
un motivāciju piedalīties mācībās un konkursā. Mācības 
notiks oktobrī, reizi nedēļā Cēsīs. Mācību beidzēji ar 
savu biznesa plānu varēs startēt konkursā “Laukiem būt”, 
uzvarētāji iegūs naudas balvu ieceres īstenošanai. Mācības 
tiek Dalībniekiem pieteikties Zanei Zirnei, tel.26360434.

“Novadu garša” noslēguma pasākums Hanzas personā.
27. un 28. septembrī Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs rīko lielu noslēguma pasākumu “Novadu 
garša 2019” – Rīgā, Hanzas perona izstāžu kompleksā.
Pirmajā dienā notiek konference, kuras mērķis ir veicināt 
veselīgu uzturu sabiedrībai – skolās, bērnu iestādēs u.c.,   
diskutēt par vietējo produktu nonākšanu iepirkumos. 
Konferences programma ir izstrādāta ļoti aptveroša no 
pl.10-19. Konferences dalības maksa – 60.00 EUR, ietilpinot 
pasākuma norisi, ēdināšanu, auto stāvvietu apmaksu.

28. septembrī grandiozi garšas svētki “Nogaršo 
Latviju Rīgā!”

Latvijas zemnieki, un pārtikas ražotāji no Vid-
zemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Pierīgas ar 
savu labāko, veselīgāko un interesantāko produkciju! 
Garšu pieturas visām gaumēm un garšām! Iepirkšanās un 
baudīšana! Bērnu pieturā, lauku dzīves ziņa un burvība! 
Konkursa “Tautas garša” uzvarētāju gatavotā produkcija!

Kūpinātas zivis, grilēts steiks, putraimdesas, pašbrūvēts 
alus un sulas, pašcepta maize un kliņģeri, pašsiets siers un 
kaņepju sviests, Latgales špeks, “šmakovka” un “gunjaks”, 
un pat Imanta Ziedoņa kulturālie kartupeļi, un daudz vēl 
kā laba acīm, vēderam un sirdspriekam! Slavenu Latvijas
pavāru visu novadu garšu meistarklases, degustācijas un 
svētku maltīte! Populāri dziesminieki un mūziķi no Latvijas
novadiem! Konkursi un garšīgas balvas! Vietējo produktu
izsoles! Namatēvs aktieris Normunds Laizāns! Visas dienas 
garumā Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” “Kartupeļu lauka 
radio” tiešraide un intervijas no notikumu vietas!  (Uzstājas 
Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, Mārtiņš Ruskis, Post-
folkloras grupa “Rikši”) Biļetes cena 5 eiro. Daudzbērnu 
ģimenēm ar 3+ karti un bērniem līdz 17 gadu vecumam 
vecāku pavadībā ieeja par brīvu! Pirmajām 1000 biļetēm 
cena 3 eiro. Vairāk informācijas LLKC Cēsu konsultāciju 
birojā – Dace tel. 28381477.

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu 
produktu izstrādei lauksaimniecībā Lauku atbalsta 
dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 
1.novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 
pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā” Atbalsts jaunu 
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 
diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaim-
niecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē 
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacīju-
miem, iesnieguma veidlapa un cita informācija pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/
Projekti un investīcijas.

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšanai

No 2019. gada 1.septembra var pieteikties atbalstam
lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai 
(LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt 
vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas 
brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās 
šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas 
zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu 
šķirnes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta 
dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir jāiesniedz 
iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku 
audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību    
šķirnes aprakstam. Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot
Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.

Atbalsts mežu īpašniekiem
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:

• apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteik-
ties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā 
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

• apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” at-
balstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās 
atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta preten-
dentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem 
jautājumiem var lasīt LAD mājaslapā sadaļā  Atbalsta 
pasākumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra” publicēto informāciju.

Priekuļu Lauku attīstības konsultante Dace Kalniņa 
T:28381477
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Liepas kultūras 
namā darbu atsāks 

pašdarbības kolektīvi
Tāpēc aicinām rudenī jūs pievienoties mūsu kolektīviem!
• Liepas amatierteātris “Krams”, uzsākot 23.sezonu, savā 

pulkā aicina jaunus dalībniekus. Vecumam, dzimumam 
un fi gūrai nav nozīmes, galvenais ir vēlme darboties 
uz skatuves. Sīkāka informācija pa tālruni 26497506 
(režisore Benita Sausiņa).

• Vēlies lustīgi un kustīgi pavadīt trešdienu un piektdienu 
vakarus? Esi sirdī jauns un darboties gribošs? Nav svešas 
latviešu tautas tradīcijas? Vēlies piedalīties koncertos, 
skatēs, festivālos gan Latvijā, gan citās zemēs, pagasta 
un novada pasākumos? Tad pievienojies VPDK “Sadancis”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29162271 (vadītāja Marita 
Rieksta – Krivjonoka).

• Liepas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Uguntiņa” arī gaida savā pulkā jaunas, dziedāt gribošas 
dāmas. Sīkāka informācija pa tālruni 26038157 (vadītāja 
Sarma Puriņa).

• Liepas kultūras nama BDK “Dālderīši” aicina savam 
kustīgajam un darbīgajam pulkam pievienoties jaunus
dalībniekus – gan pirmsskolas vecuma bērnus, gan 
skolēnus. Uzstāsimies kopā gan Liepā, gan dažādās citās 
Latvijas vietās uz dažādām skatuvēm, ielām un pļavās. 
Tuvojas Dziesmu un deju svētki – piedzīvojumi un īpašs
notikums katra tautas deju dejotāja mūžā. Piesakies un 
dancosim kopā! Sīkāka informācija pa tālruni 29162271 
(vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka).

• Liepas kultūras nama folkloras kopa “Liepa” arī aicina 
pievienoties jaunus dalībniekus. Aicinām kopā iepazīt 
latvisko dzīvesziņu, latviešu tautas tradīcijas, latviešu 
gadskārtu ieražas! Svinēt svētkus, dziedāt dziesmas, iet 
rotaļās, būt kopā īsti latviskā garā. Iemācīties ko jaunu 
un atcerēties piemirsto. Gaidīsim gan vecus, gan jaunus, 
gan individuāli, gan ģimenes! Sīkāka informācija pa 
tālruni 26339342 (vadītāja Ieva Kalniņa).

Priekuļu novada pirmsskolas skolotāji dodas 
uz starptautisku konferenci Igaunijā

Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pār-
stāvji saulainā augusta pēdējās dienas pavadīja Igaunijā, 
kur jau trešo gadu piedalījās starptautiskā konferencē. Šī 
gada tēma bija veselīgs dzīvesveids, tāpēc visas trīs die-
nas aizritēja aktīvi piedaloties dažādos Igaunijas kolēģu 
organizētos pasākumos.

“Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti izglītojošs. 
Pirmās dienas ietvaros apmeklējām muzeju, kur uzzinā-
jām daudz jaunas informācijas par Igaunijas skolu dzīvi 
draudzes skolās 19.gs beigās un tautā iemīļoto igauņu 
rakstnieku Oskaru Lutsu. Iepazināmies arī ar igauņu 
tautas nacionālo instrumentu – kokli. Interesanti bija tas, 
ka mūsu tautas dziesmas sakrita ar igauņu dziesmām, tāpēc 
varējām dziedāt līdzi savā valodā”, tā par saviem pirmās 
dienas iespaidiem izteicās Liepas PII “Saulīte” skolotāja 
Gita.

Arī Priekuļu PII “Mežmaliņa” skolotāja Ilze pozitīvi 
novērtēja šo dienu: “Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas 
kopā ar savām kolēģēm, skolotājām Inesi Iesmiņu un 
Daci Lezdiņu izbaudīju trīs brīnišķīgas, pieredzes bagātas 
dienas Igaunijā! Jau ierodoties Palamuses pirmsskolas 
izglītības iestādē, fascinēja tās forma. Telpas izkārtotas pa 
apli, bet centrā aktivitāšu laukums bērniem. Šajā bērnu-
dārzā strādā radoša izglītības metodiķe, kura vadīja meistar-
klasi gleznošanā ar akvareli. Nekad neesmu pratusi skaisti 
zīmēt, bet todien radītos darbus nebūtu kauns pat parādīt 
izstādē! Palamusē ir muzejs-skola, kurā saglabājušās 
mēbeles ne tikai no 19.gs mācību telpas, bet arī skolotāja 
un mācītāja dzīvojamām istabām. Viss ir tik autentisks un 
taustāms! Var pat iemērkt spalvas kātu tintē un pamēģināt 
rakstīt. Pēc ciemošanās Tabiveres bērnudārzā, vakara 
noslēgumā baudījām igauņu nacionālās mūzikas vakaru, 
kurā muzicējām uz dažādiem tautiskiem instrumentiem un 
dziedājām”.

Otrā diena arī pagāja gan izglītojoši, gan izklaidējoši. 
Priekuļu bērnudārza kolēģes stāsta: “Bijām bērnudārzā 
Jegevā “Karikakar” (“Margrietiņa”), kur vērojām sporta
nodarbību. Bērnudārzā “Nukitsamees” (Pusītis ar radzi-
ņiem) strādā radoša izglītības metodiķe, kura vadīja meistar-
klasi gleznošanā ar akvareli. Nekad neesmu pratusi skaisti 
zīmēt, bet todien radītos darbus nebūtu kauns pat parādīt 
izstādē! Pēcpusdienā piedalījāmies peldēt apmācības 
nodarbībā Palamuses b/d, kurā ūdens līmeni regulē ar 
paceļamu baseina grīdu”. Nodarbības iesildīšanās posmu 
vadīja gan Igaunijas bērnudārzu treneres, gan Liepas PII 
“Saulīte” sporta skolotāja. Liepas bērnudārza kolektīva 
iespaidi par šo dienu bija šādi: “Ļoti patika sporta nodar-
bība. Bērni darbojās patstāvīgi un droši. Pedagogs bērniem 
sniedzot norādījumus izmantoja arī zīmju (ķermeņa) valodu. 
Varēja novērot, ka iepriekš bērni ir daudz darbojušies un 
labi orientējas gan telpā, gan ārpus tās un uzticas savam 

pedagogam. Tikāmies ar domes pārstāvjiem, kuri mūs 
ļoti viesmīlīgi uzņēma. Ļoti patika Mākslas nodarbība, 
kur izmantojot akvareļa krāsas, varējām iejusties bērnu 
vietā un izpausties savā darbībā. Žēl, ka pietrūka laika, 
lai varētu vairāk bagātināt savu pieredzi šajā jomā, jo
bērnudārza metodiķe iemācīja, kā pielietot dažādās teh-
nikas un metodes”. Akvareļa meistarklase patiešām bija 
ļoti interesanta, tāpēc sarunājām ar mākslinieci Amino, 
ka viņa tuvākajā laikā atbrauks pie mums uz Liepu un 
padalīsies savā pieredzē ar mūsu novada skolotājām.

“Trešajā dienā piedalījāmies starptautiskā konferencē 
par pareizu uzturu, bērna stāju un interesantām apmācības 
metodēm, kad bērns mācās kustībā”, stāsta Priekuļu PII 
“Mežmaliņa” kolēģes. Konferencē uzstājās arī Liepas 
PII “Saulīte” sporta skolotāja Natālija ar Ļenas Juškovas 
sagatavotu prezentāciju par pareizu stāju.

“No šī pieredzes apmaiņas brauciena guvām ļoti 
daudz radošu ideju gan telpu iekārtojumam kompetencēs 
balstīta mācību satura ieviešanai, gan praktiskas idejas 
rotaļu vadīšanai. Paldies Liepas PII “Saulīte” vadītājai 
Elijai Latko par iespēju apmeklēt kaimiņzemi Igauniju:  
PII “Mežmaliņa” skolotāja Ilze Kizāne “Gribam teikt 
paldies Liepas PII vadītājai Elijai par uzrakstīto projektu, 
kas pavēra mums iespēju piedalīties konferencē Igaunijā. 
Pasākums bija ļoti labi noorganizēts, dažādi darbības veidi 
mijās ar pilnvērtīgu atpūtu. Prieks, ka valdīja draudzīga, 
cieņpilna atmosfēra. Konferences laikā pārliecinājāmies 
par savām spējām mūzikas, mākslas, sporta jomā, guvām 
jaunas idejas, ierosmes turpmākajam darbam ar bērniem. 
Vēlreiz paldies par sniegtajām pozitīvajām emocijām! Ar 
cieņu, Anna, Gunta” no Veselavas PII.

“Dzintra un Sandra no Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādes saka lielu paldies vadītājai, Elijai par uzraks-
tīto projektu, pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. 
Paldies mūsu vadītājai, Ivetai par šo doto iespēju. Iespaidi 
kurus esam guvušas, ir tie labākie. Sirsnīga uzņemšana. 
Skaists vakars ar kopīgu sadziedāšanos, sadancošanos un 
garšīgu vakariņu baudīšanu. Akvareļu plūdums un baseina 
fi ziskās aktivitātes sniedza pozitīvas emocijas. Īpaši skaists 
vakars, brauciens ar kuģīti un saulrieta baudīšana. Paldies 
kolēģītēm par mīļiem vārdiem un smaidu! Ar cieņu, 
Dzintra”.

Centīsimies arī turpmāk sadarboties ar Igaunijas ko-
lēģiem un piedalīties šādos jēgpilnos, aktīvos un radošos 
pasākumos.

Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par atbalstu.

Liepas PII “Saulīte” 
pirmsskolas skolotāja

 Liene Eizengrauda

Publicitātes foto.
Dalībnieku kopbilde pie Igaunijas bērnudārza “Nukitsamees”

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums aicina 

ziedot audzēkņiem velosipēdus 
veselīgākai nokļūšanai skolā

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 
uzsāk kampaņu “ĀTRĀKAI NOKĻŪŠANAI LĪDZ 
ZINĀŠANĀM 6 KM”, aicinot atsaucīgus cilvēkus ziedot 
tehnikumam lietotus vai sev nevajadzīgus velosipēdus 
audzēkņu veselīgākai nokļūšanai uz mācībām no 
Priekuļiem uz Cēsīm.

Kā stāsta tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, 
šajā gadā mācību process tehnikumā norit divās ēkās – 
Priekuļos un Cēsīs. “Daļai audzēkņu no rīta jāmēro ceļš uz 
Cēsīm un pēcpusdienā atpakaļ. Šobrīd audzēkņi izmanto 
sabiedriskā transporta pakalpojumus. Taču, domājot gan 
par izmaksām, gan veselīgām transporta alternatīvām un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū, esam 
uzsākuši šo kampaņu, kur aicinām ziedot velosipēdus, kas 
pašiem nav vajadzīgi vai kuriem līdz šim nav rasts pielie-
tojums. Velosipēdi var būt gan lietojamā, gan pielabojamā 
stāvoklī. Kampaņā ceram savākt ap 30 braucamrīku.”

Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi interesenti, kuri ir gatavi 
iesaistīties un ziedot savu braucamrīku, aicināti laikā no 
6.-22.septembrim sazināties ar skolu, rakstot ziņu sociālajos 
tīklos (Facebook/VTDT.lv vai Instagram/vtdt.lv) e-pastā 
sarapova.liene@pt.edu.lv vai zvanot uz telefona numuru 
22307826. Informāciju sagatavoja: 

Liene Sarapova, komunikācijas speciāliste
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Priekuļu pirmsskolas 
izglītības iestāde 

“Mežmaliņa” saņem 
eTwinning skolas 

nosaukumu

Augusta beigās, īsi pirms jaunā mācību gada skolotāju 
konferences laikā Priekuļos, Jaunpiebalgas vidusskolai un 
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” tika 
pasniegtas “eTwinning Skola” plāksnes, suvenīri un ES 
izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisāra Tibora 
Navračiča pateicības vēstule.

Vēstulē komisārs pateicas skolas vadībai un skolotājiem 
par aktīvu darbu eTwinning: “Iegūtais “eTwinning Skola” 
statuss parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi jaunākos 
digitālos un radošos rīkus, lai uzlabotu skolēnu mācību 
sasniegumus, atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām 
eTwinning skolām. Šis apbalvojums norāda arī uz Jūsu 
pūliņiem veicināt pedagogu profesionālo pilnveidi, tādē-
jādi palīdzot pedagogiem uzlabot savas prasmes skolēnu 
labā.”

“eTwinning Skola” statusu iegūstskolas, kurās darbojas 
aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus 
skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību. Pirmajā  
iniciatīvas gadā eTwinning Skolas statusu ieguva 24 Latvijas
vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestādes 
un šogad tām pievienojās vēl 10 iestādes, starp tām arī   
Priekuļu “Mežmaliņa” https://etwinning.lv/10-izglitibas-
iestadem-pasniegs-etwinning-skola-sertifikatu-un-eiropas-
komisijas-pateicibas-vestuli/

Zinību dienā, blakus Latvijas un Eko skolu karogiem 
kā trešais uzvijās eTwinning Skolas karogs. Tas varēja 
notikt, pateicoties iestādes pedagogu un atbalsta personāla 
komandas darbam, bērniem un vecākiem, kas ar atsaucību 
un interesi iesaistījās dažādos eTwinning projektos. Paldies 
visiem par ieguldīto darbu ceļā uz “eTwinning Skolu”!

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja Kristīna Bernāne

Notiks nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija “Sper EKO soli”

No 1. līdz 30. septembrim notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) 
organizēta nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper 
EKO soli”, kuras laikā, ZAAO izveidotajos 20 EKO 
laukumos nododot neizjauktu nolietoto dažāda izmēra 
sadzīves elektrotehniku, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

EKO laukumos pārstrādei pieņem televizorus, ledus-
skapjus, tējkannas, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, 
matu fēnus, gludekļus, mobilos telefonus, pulksteņus, 
putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas ierīces, kas 
darbinātas ar elektrību vai baterijām.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela 
jaunu preču ražošanai. Jāatceras, ka nolietotās elektriskās 
un elektroniskās iekārtas satur arī cilvēkiem un dabai 
kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt dabā un tās nav 
atļauts ievietot arī sadzīves atkritumu konteineros.

ZAAO darbinieki nolietoto sadzīves elektrotehniku  
akcijas beigās sašķiros pa materiālu veidiem atbilstoši 
kvalitātes prasībām un nodos pārstrādes uzņēmumiem.

Iepriekšējos gados organizētajās minētā atkritumu
veida nodošanas akcijās mēneša laikā iedzīvotāji EKO
laukumos nogādāja līdz par 40 tonnāmnolietotas sadzīves
elektrotehnikas. Tāpat akcija palielina laukumu apmeklē-
tāju skaitu, iedzīvotāji kļūst zinošāki par atkritumu ap-
saimniekošanas infrastruktūras dažādību un pieejamajiem 
pakalpojumiem.

Starp akcijas dalībniekiem balvās tiks izlozēti 3 grīdas 
tīrīšanas roboti. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma 
mājas lapā www.zaao.lv un pie EKO laukumu pārziņiem.

Atgādinām, ka ikdienā, ja pašiem nav iespējams 
nogādāt elektrotehniku uz EKO laukumiem, ZAAO var 
nodrošināt nolietotās sadzīves elektrotehnikas savākšanu 
no mājsaimniecības adreses. Par transporta pakalpojumu 
jāmaksā 3 eiro, neatkarīgi no pieteikto vienību skaita. 
Pieteikumi tiek pieņemti pa tālruni 64281250 vai e-pastā 
zaao@zaao.lv.

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Zinību dienā mastā tiek pacelts eTwinning Skolas karogs. 
No kreisās: skolotājas Liene Pastuhova, Ilze Kizāne, 

vadītāja Kristīna Bernāne. Foto: Ilze Freimane

LAUKU ZIŅAS
Informatīvā diena Valsts Lauku tīkla aktivitātē  

“Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicinā-
šanai”

20.09.2019. Cēsīs, Bērzaines ielā 5, SIA “Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centrs” rīko informatīvo 
dienu par Valsts Laukutīkla aktivitāti “Atbalsts lauku 
jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” un konkursu 
“Laukiem būt!”.

Aicināti jauni cilvēki no 18-40 gadiem, kuri vēlas lauku  
teritorijā attīstīt savu rūpalu, uzņēmumu, pakalpojumu.

Būs iepazīstināšana ar pasākuma mērķiem un līdz-
šinējo pieredzi. Iepazīšanās ar jauniešiem, viņu idejām 
un motivāciju piedalīties mācībās un konkursā. Mācības 
notiks oktobrī, reizi nedēļā Cēsīs. Mācību beidzēji ar 
savu biznesa plānu varēs startēt konkursā “Laukiem būt”, 
uzvarētāji iegūs naudas balvu ieceres īstenošanai. Mācības 
tiek Dalībniekiem pieteikties Zanei Zirnei, tel.26360434.

“Novadu garša” noslēguma pasākums Hanzas personā.
27. un 28. septembrī Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centrs rīko lielu noslēguma pasākumu “Novadu 
garša 2019” – Rīgā, Hanzas perona izstāžu kompleksā.
Pirmajā dienā notiek konference, kuras mērķis ir veicināt 
veselīgu uzturu sabiedrībai – skolās, bērnu iestādēs u.c.,   
diskutēt par vietējo produktu nonākšanu iepirkumos. 
Konferences programma ir izstrādāta ļoti aptveroša no 
pl.10-19. Konferences dalības maksa – 60.00 EUR, ietilpinot 
pasākuma norisi, ēdināšanu, auto stāvvietu apmaksu.

28. septembrī grandiozi garšas svētki “Nogaršo 
Latviju Rīgā!”

Latvijas zemnieki, un pārtikas ražotāji no Vid-
zemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales un Pierīgas ar 
savu labāko, veselīgāko un interesantāko produkciju! 
Garšu pieturas visām gaumēm un garšām! Iepirkšanās un 
baudīšana! Bērnu pieturā, lauku dzīves ziņa un burvība! 
Konkursa “Tautas garša” uzvarētāju gatavotā produkcija!

Kūpinātas zivis, grilēts steiks, putraimdesas, pašbrūvēts 
alus un sulas, pašcepta maize un kliņģeri, pašsiets siers un 
kaņepju sviests, Latgales špeks, “šmakovka” un “gunjaks”, 
un pat Imanta Ziedoņa kulturālie kartupeļi, un daudz vēl 
kā laba acīm, vēderam un sirdspriekam! Slavenu Latvijas
pavāru visu novadu garšu meistarklases, degustācijas un 
svētku maltīte! Populāri dziesminieki un mūziķi no Latvijas
novadiem! Konkursi un garšīgas balvas! Vietējo produktu
izsoles! Namatēvs aktieris Normunds Laizāns! Visas dienas 
garumā Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” “Kartupeļu lauka 
radio” tiešraide un intervijas no notikumu vietas!  (Uzstājas 
Kārlis Kazāks, Tomass Kleins, Mārtiņš Ruskis, Post-
folkloras grupa “Rikši”) Biļetes cena 5 eiro. Daudzbērnu 
ģimenēm ar 3+ karti un bērniem līdz 17 gadu vecumam 
vecāku pavadībā ieeja par brīvu! Pirmajām 1000 biļetēm 
cena 3 eiro. Vairāk informācijas LLKC Cēsu konsultāciju 
birojā – Dace tel. 28381477.

Iespēja pieteikties atbalstam inovāciju un jaunu 
produktu izstrādei lauksaimniecībā Lauku atbalsta 
dienests (LAD) no 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 
1.novembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu 
pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumā” Atbalsts jaunu 
produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei”.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību starp vismaz 
diviem sadarbības partneriem lauksaimniecības, mežsaim-
niecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē 
jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei.

Plašākā informācija par atbalsta pasākuma nosacīju-
miem, iesnieguma veidlapa un cita informācija pieejama 
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Atbalsta veidi/
Projekti un investīcijas.

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko 
resursu saglabāšanai

No 2019. gada 1.septembra var pieteikties atbalstam
lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai 
(LDGRS). Šo valsts atbalsta maksājumu var saņemt 
vietējo nozīmīgo lauksaimniecības šķirņu – Latvijas 
brūnās un Latvijas zilās šķirnes govju, Latvijas baltās 
šķirnes cūku, Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, Latvijas 
zirgu šķirnes braucamā tipa zirgu, Latvijas vietējās kazu 
šķirnes audzētāji.

Lai saņemtu atbalstu pretendentam Lauku atbalsta 
dienestā līdz 2019.gada 30.septembrim ir jāiesniedz 
iesniegums, kā arī Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku 
audzētāju organizācijas atzinums par dzīvnieku atbilstību    
šķirnes aprakstam. Iesniegumu var iesniegt tikai izmantojot
Lauku atbalsta dienesta Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Pieteikuma veidlapas un sīkāka informācija pieejama 
mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Valsts atbalsts.

Atbalsts mežu īpašniekiem
No 2019.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.decembrim:

• apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteik-
ties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā 
arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai.

• apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas 
katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” at-
balstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās 
atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa – vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi.

Plašāku informācija par prasībām atbalsta preten-
dentiem, nosacījumiem atbalsta saņemšanai un citiem 
jautājumiem var lasīt LAD mājaslapā sadaļā  Atbalsta 
pasākumi.

Informācija sagatavota, pamatojoties uz Lauku atbalsta 
dienesta un SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 
centra” publicēto informāciju.

Priekuļu Lauku attīstības konsultante Dace Kalniņa 
T:28381477
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Liepas kultūras 
namā darbu atsāks 

pašdarbības kolektīvi
Tāpēc aicinām rudenī jūs pievienoties mūsu kolektīviem!
• Liepas amatierteātris “Krams”, uzsākot 23.sezonu, savā 

pulkā aicina jaunus dalībniekus. Vecumam, dzimumam 
un fi gūrai nav nozīmes, galvenais ir vēlme darboties 
uz skatuves. Sīkāka informācija pa tālruni 26497506 
(režisore Benita Sausiņa).

• Vēlies lustīgi un kustīgi pavadīt trešdienu un piektdienu 
vakarus? Esi sirdī jauns un darboties gribošs? Nav svešas 
latviešu tautas tradīcijas? Vēlies piedalīties koncertos, 
skatēs, festivālos gan Latvijā, gan citās zemēs, pagasta 
un novada pasākumos? Tad pievienojies VPDK “Sadancis”.
Sīkāka informācija pa tālruni 29162271 (vadītāja Marita 
Rieksta – Krivjonoka).

• Liepas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis 
“Uguntiņa” arī gaida savā pulkā jaunas, dziedāt gribošas 
dāmas. Sīkāka informācija pa tālruni 26038157 (vadītāja 
Sarma Puriņa).

• Liepas kultūras nama BDK “Dālderīši” aicina savam 
kustīgajam un darbīgajam pulkam pievienoties jaunus
dalībniekus – gan pirmsskolas vecuma bērnus, gan 
skolēnus. Uzstāsimies kopā gan Liepā, gan dažādās citās 
Latvijas vietās uz dažādām skatuvēm, ielām un pļavās. 
Tuvojas Dziesmu un deju svētki – piedzīvojumi un īpašs
notikums katra tautas deju dejotāja mūžā. Piesakies un 
dancosim kopā! Sīkāka informācija pa tālruni 29162271 
(vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka).

• Liepas kultūras nama folkloras kopa “Liepa” arī aicina 
pievienoties jaunus dalībniekus. Aicinām kopā iepazīt 
latvisko dzīvesziņu, latviešu tautas tradīcijas, latviešu 
gadskārtu ieražas! Svinēt svētkus, dziedāt dziesmas, iet 
rotaļās, būt kopā īsti latviskā garā. Iemācīties ko jaunu 
un atcerēties piemirsto. Gaidīsim gan vecus, gan jaunus, 
gan individuāli, gan ģimenes! Sīkāka informācija pa 
tālruni 26339342 (vadītāja Ieva Kalniņa).

Priekuļu novada pirmsskolas skolotāji dodas 
uz starptautisku konferenci Igaunijā

Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pār-
stāvji saulainā augusta pēdējās dienas pavadīja Igaunijā, 
kur jau trešo gadu piedalījās starptautiskā konferencē. Šī 
gada tēma bija veselīgs dzīvesveids, tāpēc visas trīs die-
nas aizritēja aktīvi piedaloties dažādos Igaunijas kolēģu 
organizētos pasākumos.

“Šis pieredzes apmaiņas brauciens bija ļoti izglītojošs. 
Pirmās dienas ietvaros apmeklējām muzeju, kur uzzinā-
jām daudz jaunas informācijas par Igaunijas skolu dzīvi 
draudzes skolās 19.gs beigās un tautā iemīļoto igauņu 
rakstnieku Oskaru Lutsu. Iepazināmies arī ar igauņu 
tautas nacionālo instrumentu – kokli. Interesanti bija tas, 
ka mūsu tautas dziesmas sakrita ar igauņu dziesmām, tāpēc 
varējām dziedāt līdzi savā valodā”, tā par saviem pirmās 
dienas iespaidiem izteicās Liepas PII “Saulīte” skolotāja 
Gita.

Arī Priekuļu PII “Mežmaliņa” skolotāja Ilze pozitīvi 
novērtēja šo dienu: “Pirms jaunā mācību gada uzsākšanas 
kopā ar savām kolēģēm, skolotājām Inesi Iesmiņu un 
Daci Lezdiņu izbaudīju trīs brīnišķīgas, pieredzes bagātas 
dienas Igaunijā! Jau ierodoties Palamuses pirmsskolas 
izglītības iestādē, fascinēja tās forma. Telpas izkārtotas pa 
apli, bet centrā aktivitāšu laukums bērniem. Šajā bērnu-
dārzā strādā radoša izglītības metodiķe, kura vadīja meistar-
klasi gleznošanā ar akvareli. Nekad neesmu pratusi skaisti 
zīmēt, bet todien radītos darbus nebūtu kauns pat parādīt 
izstādē! Palamusē ir muzejs-skola, kurā saglabājušās 
mēbeles ne tikai no 19.gs mācību telpas, bet arī skolotāja 
un mācītāja dzīvojamām istabām. Viss ir tik autentisks un 
taustāms! Var pat iemērkt spalvas kātu tintē un pamēģināt 
rakstīt. Pēc ciemošanās Tabiveres bērnudārzā, vakara 
noslēgumā baudījām igauņu nacionālās mūzikas vakaru, 
kurā muzicējām uz dažādiem tautiskiem instrumentiem un 
dziedājām”.

Otrā diena arī pagāja gan izglītojoši, gan izklaidējoši. 
Priekuļu bērnudārza kolēģes stāsta: “Bijām bērnudārzā 
Jegevā “Karikakar” (“Margrietiņa”), kur vērojām sporta
nodarbību. Bērnudārzā “Nukitsamees” (Pusītis ar radzi-
ņiem) strādā radoša izglītības metodiķe, kura vadīja meistar-
klasi gleznošanā ar akvareli. Nekad neesmu pratusi skaisti 
zīmēt, bet todien radītos darbus nebūtu kauns pat parādīt 
izstādē! Pēcpusdienā piedalījāmies peldēt apmācības 
nodarbībā Palamuses b/d, kurā ūdens līmeni regulē ar 
paceļamu baseina grīdu”. Nodarbības iesildīšanās posmu 
vadīja gan Igaunijas bērnudārzu treneres, gan Liepas PII 
“Saulīte” sporta skolotāja. Liepas bērnudārza kolektīva 
iespaidi par šo dienu bija šādi: “Ļoti patika sporta nodar-
bība. Bērni darbojās patstāvīgi un droši. Pedagogs bērniem 
sniedzot norādījumus izmantoja arī zīmju (ķermeņa) valodu. 
Varēja novērot, ka iepriekš bērni ir daudz darbojušies un 
labi orientējas gan telpā, gan ārpus tās un uzticas savam 

pedagogam. Tikāmies ar domes pārstāvjiem, kuri mūs 
ļoti viesmīlīgi uzņēma. Ļoti patika Mākslas nodarbība, 
kur izmantojot akvareļa krāsas, varējām iejusties bērnu 
vietā un izpausties savā darbībā. Žēl, ka pietrūka laika, 
lai varētu vairāk bagātināt savu pieredzi šajā jomā, jo
bērnudārza metodiķe iemācīja, kā pielietot dažādās teh-
nikas un metodes”. Akvareļa meistarklase patiešām bija 
ļoti interesanta, tāpēc sarunājām ar mākslinieci Amino, 
ka viņa tuvākajā laikā atbrauks pie mums uz Liepu un 
padalīsies savā pieredzē ar mūsu novada skolotājām.

“Trešajā dienā piedalījāmies starptautiskā konferencē 
par pareizu uzturu, bērna stāju un interesantām apmācības 
metodēm, kad bērns mācās kustībā”, stāsta Priekuļu PII 
“Mežmaliņa” kolēģes. Konferencē uzstājās arī Liepas 
PII “Saulīte” sporta skolotāja Natālija ar Ļenas Juškovas 
sagatavotu prezentāciju par pareizu stāju.

“No šī pieredzes apmaiņas brauciena guvām ļoti 
daudz radošu ideju gan telpu iekārtojumam kompetencēs 
balstīta mācību satura ieviešanai, gan praktiskas idejas 
rotaļu vadīšanai. Paldies Liepas PII “Saulīte” vadītājai 
Elijai Latko par iespēju apmeklēt kaimiņzemi Igauniju:  
PII “Mežmaliņa” skolotāja Ilze Kizāne “Gribam teikt 
paldies Liepas PII vadītājai Elijai par uzrakstīto projektu, 
kas pavēra mums iespēju piedalīties konferencē Igaunijā. 
Pasākums bija ļoti labi noorganizēts, dažādi darbības veidi 
mijās ar pilnvērtīgu atpūtu. Prieks, ka valdīja draudzīga, 
cieņpilna atmosfēra. Konferences laikā pārliecinājāmies 
par savām spējām mūzikas, mākslas, sporta jomā, guvām 
jaunas idejas, ierosmes turpmākajam darbam ar bērniem. 
Vēlreiz paldies par sniegtajām pozitīvajām emocijām! Ar 
cieņu, Anna, Gunta” no Veselavas PII.

“Dzintra un Sandra no Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādes saka lielu paldies vadītājai, Elijai par uzraks-
tīto projektu, pieredzes apmaiņas braucienu uz Igauniju. 
Paldies mūsu vadītājai, Ivetai par šo doto iespēju. Iespaidi 
kurus esam guvušas, ir tie labākie. Sirsnīga uzņemšana. 
Skaists vakars ar kopīgu sadziedāšanos, sadancošanos un 
garšīgu vakariņu baudīšanu. Akvareļu plūdums un baseina 
fi ziskās aktivitātes sniedza pozitīvas emocijas. Īpaši skaists 
vakars, brauciens ar kuģīti un saulrieta baudīšana. Paldies 
kolēģītēm par mīļiem vārdiem un smaidu! Ar cieņu, 
Dzintra”.

Centīsimies arī turpmāk sadarboties ar Igaunijas ko-
lēģiem un piedalīties šādos jēgpilnos, aktīvos un radošos 
pasākumos.

Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par atbalstu.

Liepas PII “Saulīte” 
pirmsskolas skolotāja

 Liene Eizengrauda

Publicitātes foto.
Dalībnieku kopbilde pie Igaunijas bērnudārza “Nukitsamees”

Vidzemes Tehnoloģiju un 
dizaina tehnikums aicina 

ziedot audzēkņiem velosipēdus 
veselīgākai nokļūšanai skolā

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums 
uzsāk kampaņu “ĀTRĀKAI NOKĻŪŠANAI LĪDZ 
ZINĀŠANĀM 6 KM”, aicinot atsaucīgus cilvēkus ziedot 
tehnikumam lietotus vai sev nevajadzīgus velosipēdus 
audzēkņu veselīgākai nokļūšanai uz mācībām no 
Priekuļiem uz Cēsīm.

Kā stāsta tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs, 
šajā gadā mācību process tehnikumā norit divās ēkās – 
Priekuļos un Cēsīs. “Daļai audzēkņu no rīta jāmēro ceļš uz 
Cēsīm un pēcpusdienā atpakaļ. Šobrīd audzēkņi izmanto 
sabiedriskā transporta pakalpojumus. Taču, domājot gan 
par izmaksām, gan veselīgām transporta alternatīvām un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū, esam 
uzsākuši šo kampaņu, kur aicinām ziedot velosipēdus, kas 
pašiem nav vajadzīgi vai kuriem līdz šim nav rasts pielie-
tojums. Velosipēdi var būt gan lietojamā, gan pielabojamā 
stāvoklī. Kampaņā ceram savākt ap 30 braucamrīku.”

Iedzīvotāji, uzņēmēji un citi interesenti, kuri ir gatavi 
iesaistīties un ziedot savu braucamrīku, aicināti laikā no 
6.-22.septembrim sazināties ar skolu, rakstot ziņu sociālajos 
tīklos (Facebook/VTDT.lv vai Instagram/vtdt.lv) e-pastā 
sarapova.liene@pt.edu.lv vai zvanot uz telefona numuru 
22307826. Informāciju sagatavoja: 

Liene Sarapova, komunikācijas speciāliste
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Mārsnēnu bibliotēka 
aicina

Iesaistoties SIA “Līgatnes papīrs” akcijā, Mārsnēnu 
bibliotēka aicina iedzīvotājus iesaistīties un līdz 31. okto-
brim nogādāt uz bibliotēku makulatūru – sev nevajadzīgas, 
novecojušas grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto 
biroja papīru, bukletus un cita veida papīra izstrādājumus,
lai kopīgi izdarītu labu darbu.

Dosim nevajadzīgajam papīram otru dzīvi!
Neskaidrību gadījumā vai, lai saskaņotu makulatūras 

nogādāšanu bibliotēkā, zvaniet uz bibliotēku – 64129165, 
vai rakstiet: marsnenu.biblioteka@priekulunovads.lv

Visi grāmatu draugi un ne tikai – 5. oktobrī plkst. 18:00 
Mārsnēnu tautas namā, laipni aicināti un mīļi gaidīti uz 
pasākumu “Poētiskā kafejnīca”. Pie mums viesosies radošā 
apvienība Pūces māja ar Mārsnēnu bibliotēkas lasītāju 
iecienīto grāmatu autori rakstnieci Daci Judinu un kom-
ponistu, dzejnieku Arturu Nīmani. Šiem brīnišķīgajiem 
cilvēkiem pievienosies arī dziesminieks Ginters Cepurītis. 
Ieeja bez maksas.

Inta Puriņa,
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Cēsu un Priekuļu novados notiks 
militārās mācības “Zobens 2019”

No 13. līdz 15.septembrim Vidzemē notiks Zemes-
sardzes 2. Vidzemes brigādes militārās  mācības  “Zobens  
2019”,  kuru  laikā  tiks  vērtēta  Zemessardzes  27.  kājnieku 
bataljona   vienību  spējas  reaģēt   uz  hibrīdapdraudējumu,   
sniedzot   atbalstu  valsts  un pašvaldību institūcijām.

Mācību laikā zemessargi patrulēs un apsargās militāros 
un civilos objektus Cēsu pilsētā, atpūtas bāzes “Pipariņi” 
teritorijā un Priekuļu novada Liepā. Mācību mērķu 
sasniegšanā bataljons sadarbosies ar Cēsu sadarbības teri-
torijas civilās aizsardzības komisiju un Valsts policiju. Lai 
vingrinātu sadarbību ar sabiedrību krīzes situācijās, Civilās 
aizsardzības komisija mācībās iesaistīs vietējās institūcijas 
un uzņēmējus.

Mācību laikā nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas 
un Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kas darbosies civilajā
apģērbā ar mācību laikā noteiktu atšķirības zīmi.

Militāro mācību ietvaros 14. septembrī Cēsīs, Valmieras 
ielā 8, pie NBS Instruktoru skolas, un Pils laukumā 17, kā 
arī Priekuļu novada Liepā, stāvlaukumā pie “Lielās Ellītes”, 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 būs iespēja apskatīt NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas militārās 
tehnikas un ekipējuma izstādi.

Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas 
imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst 
aiztikt. Teritorijas pēc mācībām tiks sakoptas.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa ielām, ceļiem un mežiem,  
tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu. Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējama-
jiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas 
var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa 
autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo   
šķēršļu izvietošanu Cēsu ielās. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi 
un nebojā infrastruktūru.

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju 
paaugstināšanu un katra vietējā zemessarga profesiona-
litāti.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes Sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Ķevere

Tālr.nr. 28326080

Rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis. 
Foto: Krists Čaupals

Makulatūra. Foto: Inta Puriņa

Bērnības svētki Priekuļos!

24.augustā Priekuļu kultūras namā astoņpadsmit bērniņi 
kopā ar saviem vecākiem, krustvecākiem, vecvecākiem,   
brāļiem, māsām un draugiem svinēja Bērnības svētkus. 
Sirsnīgā un jautrā atmosfērā kopā ar Čučumuižas rūķiem
tika izšūpoti bērnības sapņi un arī paši mazie svētku  

gaviļnieki. Prieks, ka mazo gaviļnieku skaits aug, tātad 
aug arī Priekuļu novads! Šogad Bērnības svētkus svinēja 
gandrīz 20 bērnu un tas vislielākais skaits, kopš šīs 
tradīcijas aizsākuma – 2006.gadā.

Santa Kalniņa

Foto: Inga Bērziņa – Mirklis no Bērnības svētkiem.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Svētdiena
17:15 – 19:45
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš
Kultūras namā

17:30– 19.30
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

17:15 – 19:45
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

17:30 – 19.30
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

12:00 – 14:00
Zelta virpulis 
Jauniešu deju 
kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:30 – 21:30
Jumis 
Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:30 – 21:30
Jumis 
Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

17.00 – 19.00
Mežrozīte 
Dāmu deju grupa 
Māris Brasliņš
Sabiedriskajā
centrā

19:30 – 21:30
Zelta virpulis 
Jauniešu deju 
kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:00 – 21:00
Laumas 
Sieviešu koris 
Iveta Lapiņa 
Priekuļu vsk.

20:00 – 22:00
Miķelis 
Vidējās paaudzes 
Deju kolektīvs 
Māris Brasliņš 
Kultūras namā

19:00 – 21:00
Laumas 
Sieviešu koris
Iveta Lapiņa
Priekuļu vsk.

20:00 – 22:00
Miķelis 
Vidējās paaudzes 
Deju kolektīvs 
Māris Brasliņš 
Kultūras namā

Priekuļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi atsāk darbu!
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

14.septembris
19:00

Ginta Ristameca 
solo koncerts
“Pāri visam”

Neatkārtojamās balss īpašnieks un vairāku starptautisku 
konkursu laureāts Gints Ristamecs ielūdz uz savu solo kon-
certu Liepas kultūras namā. Koncerts ir Ginta dāvana saviem
klausītājiem. Pēc koncerta plkst. 22.00 būs sezonas ieskaņas
balle, kuru spēlēs Gints un Gints.

Ieejas maksa: koncertā – bez maksas,
ballē – 3.00 EUR

Liepas 
kultūras nams

15.septembris
10:00-13:00

“Iebrauc manā 
dārzā buss”

Kultūras nama jaunā stāvlaukuma atklāšanas svētki.
Jautra un interaktīva darbošanās – 
andelēšanās ar dažādām rudens veltēm: 

ievārījuma burciņām, puķu stādiem, kartupeļiem, 
burkāniem, zirņiem, ar visu, kas ir izaudzis jūsu dārzos.

Ēdīsim gardo lauku zupu, cildināsim lielāko ķirbi, atpūtīsimies
un baudīsim jautru mūziku!

Nāciet ārā no pagrabiem!
Ja vēlaties pieteikties ar savu piedāvājumu, lūdzu rakstiet 
līdz 11.septembrim uz adresi: elina.tilaka@priekulunovads.lv
(ar norādi Buss) vai tālruņiem:29362837, 29177314.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

18.septembris
16:00

Rotaļu laukuma 
Liepā atklāšanas 

svētki

Karlsons aicina bērnus kopā vecākiem uz rotaļu laukuma 
Liepā atklāšanu 18.septembrī plkst.16:00.
Iesim rotaļās, spēlēsimies jaunajās rotaļu iekārtās un baudīsim
kopā būšanas prieku!

Rotaļu 
laukums 

Liepā

26.septembris
10:00

Izrāde bērniem
“Mana dzimšanas 

diena”

Jautra izrāde bērniem, veidota tā, lai mazie skatītāji aktīvi 
piedalītos izrādes norisē. Kopā ar izrādes varoņiem bērni 
varēs mesties aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā!
Izrādes garums: 1h
Žanrs: jautra komēdija bērniem un
Izrādē piedalās: Armands Ekštets, Gerda Dinsberga, Inta 
Bankoviča vai Helēna Vasiļevska.

Ieejas biļete: 3.00 EUR
Grupu pieteikumi: agni-inga@inbox.lv, tālr.28352521

Priekuļu 
kultūras nams

1.oktobris
14:00 un 18:00

Muzikālā izrāde
“Veidenbaums.

Live”

Rēzeknes teātris “Joriks” savā muzikālajā izrādē parādīs 
Eduardu Veidenbaumu pavisam citā gaismā un tēlā. Veiden-
baums atdzīvosies uz Liepas kultūras nama skatuves ar skaļu 
mūziku, piparotu dzeju un iespēju mums katram palūkoties 
uz sevi no malas cauri tai “tumsai un miglai, kas pasauli 
sedz”. Režisors: Georgijs Surkovs. Ieejas maksa: 5 EUR

Liepas 
kultūras nams

5.oktobris
18:00

“Poētiskā kafejnīca” Mārsnēnu bibliotēkas rīkotajā pasākumā piedalās: rakstniece
D.Judina, komponists A.Nīmanis, dziesminieks G.Cepurītis 
Detektīvi, simtgades stāsti, instrumentālā mūzika un balādes,
nobeigumā – sadziedāšanās Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu 
tautas nams

9.oktobris
19:00

Skolotāju dienas 
pasākums

Izglītības darbinieku dienai veltīts pasākums.
Mīļi gaidīti visu Priekuļu novada izglītības iestāžu darbinieki.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

12.oktobris
17:00

Režisoru J.Kilmi 
un G.Grūbes 

dokumentāla filma 
“Spiegs, kurš mans 

tēvs

Personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē  
un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas
un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un 
notikumiem, kas risinājās pirms  40 gadiem

Ieejas maksa: 3,00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

12.oktobris
18:30

Režisora J.Ābeles 
spēlfilma 

“Jelgava 94

Ironisks un humoristisks pieaugšanas stāsts par identitātes 
meklējumiem 90. gados Jelgavā.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

26.oktobris
20:00-03.00

Leģendu nakts 
Veselavas muižā 

“Tauriņu lidojums”

Akustiskās mūzikas koncerti, dziedājumi, izrāde, foto galerija, 
balle. Darbosies restorāns un bārs. Spēlēs grupa “Bruģis”

Ieejas maksa: 10.00 EUR,
iepriekšpārdošanā 7.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša septembris/oktobrisZinātnieku nakts 
2019

27. septembrī Priekuļos, Latvijas laukaugu selekcijas 
muzejā Selekcijas ielā 3 notiks Eiropas Zinātnieku nakts 
2019, kuru organizē Agroresursu un ekonomikas institūts 
(AREI). Pasākuma norises laiks 17.00-21.00.

Pielikumā vispārīga afiša par notikumu. Detalizētāka 
informācija par pasākumu sekos vēlāk. Šobrīd var minēt, 
ka “Tikšanās un sarunas ar zinātniekiem, iesaistošas 
aktivitātes. Varēs noskaidrot, kurš ātrāks, kurš pre-
cīzāks  – cilvēks, vai mašīna”.

6.septembrī
18:00 Līnijdeju grupa “Malide” (mēģinājumi piektdienās no 18:00-20:00) Vadītāja

Gunta Salmiņa

14.septembrī
10:00

Pirmsskolas bērnu dziesmu un tautisko deju kolektīvs 
(mēģinājumi sestdienās no 10:00-11:00)

Vadītājas
Dace Purmale
Zita Aļeškēvica

14.septembrī
11:00

Mūsdienu deju grupa”Soul Step” (Housedance) 
(mēģinājumi sestdienās no 11:00-12:20)
Uzņem dalībniekus no 7 gadu vecuma

Vadītājs
Eduards Ruicis

16. septembrī
19:00 Dāmu deju grupa “Mare” (mēģinājumi pirmdienās no 19:00-21:00) Vadītājs

Māris Brasliņš
19. septembrī

18:00 Sieviešu vokālais ansamblis “Mona” (mēģinājumi ceturtdienās no 18:00-20:00) Vadītājs
Juris Krūze

27. septembrī
20:00 Amatierteātris (mēģinājumi piektdienās no 20:00-22:30) Režisore

Ingrīda Zilgalve

Mārsnēnu tautas namā jauno darba sezonu atsāk pašdarbības kolektīvi,
aicinot savā pulkā arī jaunus dalībniekus (sīkāka info t.26666983 Santa)

Veselavas tautas namā 
savu darbību uzsāk 

pašdarbības kolektīvi
•  Radošā darbnīca – nodarbības piektdienās 
   no plkst.16.00-18.00 (vadītāja Iluta Mārtiņjēkaba)
•  Bērnu tautisko deju kolektīvs – nodarbības trešdienās 

no plkst.18.00-19.00 (vadītāja Emerita Gruzde)
• Zīmēšanas, gleznošanas un rotu veidošanas studija –
  nodarbības otrdienās no 17.00-18.00 (vadītāja Kitija 

Gruzde)
•  Teātra studija nodarbības piektdienās 
   no plkst.18.00-20.00 (vadītāja Ilona Tauniņa)
•  Deju kolektīvs “Veselava” – 
    nodarbības  piektdienās no plkst.20.00-22.00, 
    svētdienās no 10.00-12.00 (vadītāja Emerita Gruzde)
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Mārsnēnu bibliotēka 
aicina

Iesaistoties SIA “Līgatnes papīrs” akcijā, Mārsnēnu 
bibliotēka aicina iedzīvotājus iesaistīties un līdz 31. okto-
brim nogādāt uz bibliotēku makulatūru – sev nevajadzīgas, 
novecojušas grāmatas, periodikas izdevumus, izlietoto 
biroja papīru, bukletus un cita veida papīra izstrādājumus,
lai kopīgi izdarītu labu darbu.

Dosim nevajadzīgajam papīram otru dzīvi!
Neskaidrību gadījumā vai, lai saskaņotu makulatūras 

nogādāšanu bibliotēkā, zvaniet uz bibliotēku – 64129165, 
vai rakstiet: marsnenu.biblioteka@priekulunovads.lv

Visi grāmatu draugi un ne tikai – 5. oktobrī plkst. 18:00 
Mārsnēnu tautas namā, laipni aicināti un mīļi gaidīti uz 
pasākumu “Poētiskā kafejnīca”. Pie mums viesosies radošā 
apvienība Pūces māja ar Mārsnēnu bibliotēkas lasītāju 
iecienīto grāmatu autori rakstnieci Daci Judinu un kom-
ponistu, dzejnieku Arturu Nīmani. Šiem brīnišķīgajiem 
cilvēkiem pievienosies arī dziesminieks Ginters Cepurītis. 
Ieeja bez maksas.

Inta Puriņa,
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Cēsu un Priekuļu novados notiks 
militārās mācības “Zobens 2019”

No 13. līdz 15.septembrim Vidzemē notiks Zemes-
sardzes 2. Vidzemes brigādes militārās  mācības  “Zobens  
2019”,  kuru  laikā  tiks  vērtēta  Zemessardzes  27.  kājnieku 
bataljona   vienību  spējas  reaģēt   uz  hibrīdapdraudējumu,   
sniedzot   atbalstu  valsts  un pašvaldību institūcijām.

Mācību laikā zemessargi patrulēs un apsargās militāros 
un civilos objektus Cēsu pilsētā, atpūtas bāzes “Pipariņi” 
teritorijā un Priekuļu novada Liepā. Mācību mērķu 
sasniegšanā bataljons sadarbosies ar Cēsu sadarbības teri-
torijas civilās aizsardzības komisiju un Valsts policiju. Lai 
vingrinātu sadarbību ar sabiedrību krīzes situācijās, Civilās 
aizsardzības komisija mācībās iesaistīs vietējās institūcijas 
un uzņēmējus.

Mācību laikā nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas 
un Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kas darbosies civilajā
apģērbā ar mācību laikā noteiktu atšķirības zīmi.

Militāro mācību ietvaros 14. septembrī Cēsīs, Valmieras 
ielā 8, pie NBS Instruktoru skolas, un Pils laukumā 17, kā 
arī Priekuļu novada Liepā, stāvlaukumā pie “Lielās Ellītes”, 
no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 būs iespēja apskatīt NATO 
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas militārās 
tehnikas un ekipējuma izstādi.

Mācību laikā tiks lietota mācību munīcija un kaujas 
imitācijas līdzekļi, kas rada troksni, bet neapdraud cilvēku
veselību un dzīvību, tomēr, ja tāda tiek atrasta, to nedrīkst 
aiztikt. Teritorijas pēc mācībām tiks sakoptas.

Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot karavīru un 
zemessargu pārvietošanos pa ielām, ceļiem un mežiem,  
tehnikas un cita veida aprīkojuma izvēršanu un pozīciju 
ieņemšanu. Lūdzam ar sapratni izturēties pret iespējama-
jiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas 
var rasties sakarā ar militārās tehnikas pārvietošanos pa 
autoceļiem vai īslaicīgu kontrolpunktu un pārvietojamo   
šķēršļu izvietošanu Cēsu ielās. Šie šķēršļi nepiesārņo vidi 
un nebojā infrastruktūru.

Zemessardzes 2.Vidzemes brigāde izsaka pateicību tiem
darba devējiem, kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos 
mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju 
paaugstināšanu un katra vietējā zemessarga profesiona-
litāti.

Informāciju sagatavoja Zemessardzes 2.Vidzemes 
brigādes Sabiedrisko attiecību speciāliste Laima Ķevere

Tālr.nr. 28326080

Rakstniece Dace Judina un komponists Arturs Nīmanis. 
Foto: Krists Čaupals

Makulatūra. Foto: Inta Puriņa

Bērnības svētki Priekuļos!

24.augustā Priekuļu kultūras namā astoņpadsmit bērniņi 
kopā ar saviem vecākiem, krustvecākiem, vecvecākiem,   
brāļiem, māsām un draugiem svinēja Bērnības svētkus. 
Sirsnīgā un jautrā atmosfērā kopā ar Čučumuižas rūķiem
tika izšūpoti bērnības sapņi un arī paši mazie svētku  

gaviļnieki. Prieks, ka mazo gaviļnieku skaits aug, tātad 
aug arī Priekuļu novads! Šogad Bērnības svētkus svinēja 
gandrīz 20 bērnu un tas vislielākais skaits, kopš šīs 
tradīcijas aizsākuma – 2006.gadā.

Santa Kalniņa

Foto: Inga Bērziņa – Mirklis no Bērnības svētkiem.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Svētdiena
17:15 – 19:45
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš
Kultūras namā

17:30– 19.30
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

17:15 – 19:45
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

17:30 – 19.30
Tūgadiņš 
Mārtiņš Jurciņš 
Kultūras namā

12:00 – 14:00
Zelta virpulis 
Jauniešu deju 
kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:30 – 21:30
Jumis 
Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:30 – 21:30
Jumis 
Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

17.00 – 19.00
Mežrozīte 
Dāmu deju grupa 
Māris Brasliņš
Sabiedriskajā
centrā

19:30 – 21:30
Zelta virpulis 
Jauniešu deju 
kolektīvs
Uldis Blīgzna
Kultūras namā

19:00 – 21:00
Laumas 
Sieviešu koris 
Iveta Lapiņa 
Priekuļu vsk.

20:00 – 22:00
Miķelis 
Vidējās paaudzes 
Deju kolektīvs 
Māris Brasliņš 
Kultūras namā

19:00 – 21:00
Laumas 
Sieviešu koris
Iveta Lapiņa
Priekuļu vsk.

20:00 – 22:00
Miķelis 
Vidējās paaudzes 
Deju kolektīvs 
Māris Brasliņš 
Kultūras namā

Priekuļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi atsāk darbu!
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

14.septembris
19:00

Ginta Ristameca 
solo koncerts
“Pāri visam”

Neatkārtojamās balss īpašnieks un vairāku starptautisku 
konkursu laureāts Gints Ristamecs ielūdz uz savu solo kon-
certu Liepas kultūras namā. Koncerts ir Ginta dāvana saviem
klausītājiem. Pēc koncerta plkst. 22.00 būs sezonas ieskaņas
balle, kuru spēlēs Gints un Gints.

Ieejas maksa: koncertā – bez maksas,
ballē – 3.00 EUR

Liepas 
kultūras nams

15.septembris
10:00-13:00

“Iebrauc manā 
dārzā buss”

Kultūras nama jaunā stāvlaukuma atklāšanas svētki.
Jautra un interaktīva darbošanās – 
andelēšanās ar dažādām rudens veltēm: 

ievārījuma burciņām, puķu stādiem, kartupeļiem, 
burkāniem, zirņiem, ar visu, kas ir izaudzis jūsu dārzos.

Ēdīsim gardo lauku zupu, cildināsim lielāko ķirbi, atpūtīsimies
un baudīsim jautru mūziku!

Nāciet ārā no pagrabiem!
Ja vēlaties pieteikties ar savu piedāvājumu, lūdzu rakstiet 
līdz 11.septembrim uz adresi: elina.tilaka@priekulunovads.lv
(ar norādi Buss) vai tālruņiem:29362837, 29177314.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

18.septembris
16:00

Rotaļu laukuma 
Liepā atklāšanas 

svētki

Karlsons aicina bērnus kopā vecākiem uz rotaļu laukuma 
Liepā atklāšanu 18.septembrī plkst.16:00.
Iesim rotaļās, spēlēsimies jaunajās rotaļu iekārtās un baudīsim
kopā būšanas prieku!

Rotaļu 
laukums 

Liepā

26.septembris
10:00

Izrāde bērniem
“Mana dzimšanas 

diena”

Jautra izrāde bērniem, veidota tā, lai mazie skatītāji aktīvi 
piedalītos izrādes norisē. Kopā ar izrādes varoņiem bērni 
varēs mesties aizraujošā dzimšanas dienas svinēšanas priekā!
Izrādes garums: 1h
Žanrs: jautra komēdija bērniem un
Izrādē piedalās: Armands Ekštets, Gerda Dinsberga, Inta 
Bankoviča vai Helēna Vasiļevska.

Ieejas biļete: 3.00 EUR
Grupu pieteikumi: agni-inga@inbox.lv, tālr.28352521

Priekuļu 
kultūras nams

1.oktobris
14:00 un 18:00

Muzikālā izrāde
“Veidenbaums.

Live”

Rēzeknes teātris “Joriks” savā muzikālajā izrādē parādīs 
Eduardu Veidenbaumu pavisam citā gaismā un tēlā. Veiden-
baums atdzīvosies uz Liepas kultūras nama skatuves ar skaļu 
mūziku, piparotu dzeju un iespēju mums katram palūkoties 
uz sevi no malas cauri tai “tumsai un miglai, kas pasauli 
sedz”. Režisors: Georgijs Surkovs. Ieejas maksa: 5 EUR

Liepas 
kultūras nams

5.oktobris
18:00

“Poētiskā kafejnīca” Mārsnēnu bibliotēkas rīkotajā pasākumā piedalās: rakstniece
D.Judina, komponists A.Nīmanis, dziesminieks G.Cepurītis 
Detektīvi, simtgades stāsti, instrumentālā mūzika un balādes,
nobeigumā – sadziedāšanās Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu 
tautas nams

9.oktobris
19:00

Skolotāju dienas 
pasākums

Izglītības darbinieku dienai veltīts pasākums.
Mīļi gaidīti visu Priekuļu novada izglītības iestāžu darbinieki.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

12.oktobris
17:00

Režisoru J.Kilmi 
un G.Grūbes 

dokumentāla filma 
“Spiegs, kurš mans 

tēvs

Personisks stāsts par to, ko nozīmē piedzimt spiega ģimenē  
un atrasties aukstā kara aizskatuvē. Filma vēsta par tulkotājas
un atdzejotājas Ievas Lešinskas-Geiberes dzīvesstāstu un 
notikumiem, kas risinājās pirms  40 gadiem

Ieejas maksa: 3,00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

12.oktobris
18:30

Režisora J.Ābeles 
spēlfilma 

“Jelgava 94

Ironisks un humoristisks pieaugšanas stāsts par identitātes 
meklējumiem 90. gados Jelgavā.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

26.oktobris
20:00-03.00

Leģendu nakts 
Veselavas muižā 

“Tauriņu lidojums”

Akustiskās mūzikas koncerti, dziedājumi, izrāde, foto galerija, 
balle. Darbosies restorāns un bārs. Spēlēs grupa “Bruģis”

Ieejas maksa: 10.00 EUR,
iepriekšpārdošanā 7.00 EUR

Veselavas 
muiža

Kultūras afiša septembris/oktobrisZinātnieku nakts 
2019

27. septembrī Priekuļos, Latvijas laukaugu selekcijas 
muzejā Selekcijas ielā 3 notiks Eiropas Zinātnieku nakts 
2019, kuru organizē Agroresursu un ekonomikas institūts 
(AREI). Pasākuma norises laiks 17.00-21.00.

Pielikumā vispārīga afiša par notikumu. Detalizētāka 
informācija par pasākumu sekos vēlāk. Šobrīd var minēt, 
ka “Tikšanās un sarunas ar zinātniekiem, iesaistošas 
aktivitātes. Varēs noskaidrot, kurš ātrāks, kurš pre-
cīzāks  – cilvēks, vai mašīna”.

6.septembrī
18:00 Līnijdeju grupa “Malide” (mēģinājumi piektdienās no 18:00-20:00) Vadītāja

Gunta Salmiņa

14.septembrī
10:00

Pirmsskolas bērnu dziesmu un tautisko deju kolektīvs 
(mēģinājumi sestdienās no 10:00-11:00)

Vadītājas
Dace Purmale
Zita Aļeškēvica

14.septembrī
11:00

Mūsdienu deju grupa”Soul Step” (Housedance) 
(mēģinājumi sestdienās no 11:00-12:20)
Uzņem dalībniekus no 7 gadu vecuma

Vadītājs
Eduards Ruicis

16. septembrī
19:00 Dāmu deju grupa “Mare” (mēģinājumi pirmdienās no 19:00-21:00) Vadītājs

Māris Brasliņš
19. septembrī

18:00 Sieviešu vokālais ansamblis “Mona” (mēģinājumi ceturtdienās no 18:00-20:00) Vadītājs
Juris Krūze

27. septembrī
20:00 Amatierteātris (mēģinājumi piektdienās no 20:00-22:30) Režisore

Ingrīda Zilgalve

Mārsnēnu tautas namā jauno darba sezonu atsāk pašdarbības kolektīvi,
aicinot savā pulkā arī jaunus dalībniekus (sīkāka info t.26666983 Santa)

Veselavas tautas namā 
savu darbību uzsāk 

pašdarbības kolektīvi
•  Radošā darbnīca – nodarbības piektdienās 
   no plkst.16.00-18.00 (vadītāja Iluta Mārtiņjēkaba)
•  Bērnu tautisko deju kolektīvs – nodarbības trešdienās 

no plkst.18.00-19.00 (vadītāja Emerita Gruzde)
• Zīmēšanas, gleznošanas un rotu veidošanas studija –
  nodarbības otrdienās no 17.00-18.00 (vadītāja Kitija 

Gruzde)
•  Teātra studija nodarbības piektdienās 
   no plkst.18.00-20.00 (vadītāja Ilona Tauniņa)
•  Deju kolektīvs “Veselava” – 
    nodarbības  piektdienās no plkst.20.00-22.00, 
    svētdienās no 10.00-12.00 (vadītāja Emerita Gruzde)
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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”

Skolotāju konference “notiek arī tad, 
ja līst...” Priekuļos

Liepas pamatskolas sporta skolotāja Rudīte Zaķe, 
saņemot IZM Atzinības rakstu

Ceturtdien, 22.augustā, Priekuļu kultūras namā nori-
sinājās Amatas novada pašvaldības Apvienotās izglītības 
pārvaldes rīkotā skolotāju konference “notiek arī tad, ja 
līst...”, kurā dalībniekiem bija iespēja noklausīties SEB 
bankas ekonomista Daiņa Gašpuiša lekciju “Kā saprast 
lietas un izdzīvot mainīgajā vidē...” un Dinas Dombrovskas 
prezentāciju.

Pēc prezentācijām norisinājās pedagogu godināšana, 
kur IZM Atzinības rakstu saņēma Liepas pamatskolas 
sporta skolotāja Rudīte Zaķe.

Amatas apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības rakstus 
saņēma Inga Griezēna un Sandra Tomiņa no Veselavas 
pirmsskolas izglītības iestādes, Lucija Bruģe no Priekuļu 
PII “Mežmaliņa”, Svetlana Vāpa no Liepas PII “Saulīte”, 
kā arī Daiga Jakobsone, Daiga Sarkane, Iveta Gulbinska, 
Agita Norvele, Līga Laurīte no Priekuļu vidusskolas.

Arī Erasmu + programmas pārstāve pateicās PII 
“Mežmaliņa” par aktīvu iesaistīšanos programmas projektos. 
Lai ražīgs un lieliskām sekmēm piepildīts nākamais mācību 
gads! Teksts un foto: Ieva Fogele

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Jauns mācību gads ir atkal jauns sākums, jaunam, 
gaišam, zināšanu piepildītam mācību gadam. Katra mācību
stunda ir atspēriena punkts ceļojumā, kas ved uz panā-
kumiem. Izbaudiet katru savas izglītības mirkli!

Zinību dienā Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone viesojās Priekuļu novada skolās un bērnu-
dārzos kopā ar izpilddirektora vietnieku Ralfu Saļmo, 
sveicot skolēnus un pedagogus jauno mācību gadu uzsākot 
un vēlot raženu un jauniem sasniegumiem piepildītu 
mācību gadu!

Foto: Normunds Kažoks

Zinību diena Priekuļu novada skolās

Pirmklasnieku un audzinātāju pirmā skolas diena 
Liepas pamatskolā Priekuļu novada domes priekšsēdētāja kopā ar 

Izpilddirektora vietnieku Ralfu Saļmo sveic 
pirmklasnieku Liepas pamatskolā

Priekuļu “Vasaras 
skola” bērniem!

Bērni Priekuļu “Vasaras skolā” izmēģina 
fotogrāfa profesiju

Priekuļu novada skolotājas, kas saņēma Amatas 
apvienotās izglītības pārvaldes

Atzinības rakstus kopā ar Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni

Kopā austrumu cīņu meistaru ar Volfganu Vinteru 
Priekuļu vasaras skolā

Priekuļu vasaras skolas aktivitātes

Foto: Anna Rakule

Piedalies fizisko aktivitāšu izaicinājumā “Aktīvs 
Priekuļu novadā” un laimē pārsteiguma balvu no Priekuļu 
novada pašvaldības!

Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros no 16. līdz 22. 
septembrim aicinām ikvienu Priekuļu novada iedzīvotāju 
atstāt auto mājās un ejot, skrienot vai braucot ar velo 
iesaistīties fizisko aktivitāšu izaicinājumā “Aktīvs Priekuļu 
novadā”.

Lai piedalītos loterijā par pārsteiguma balvas saņem-
šanu, tev no 16. septembra 7:00 līdz 22. septembra 11:00 
jāveic vismaz 3 fiziskās aktivitātes minimums 1 kilometra
garumā katra, kas reģistrētas lietotnē Endomondo. Izaici-
nājums ir spēkā līdz 22. septembra pusnaktij. Uzvarētājs 
tiks paziņots 23. septembrī.

Šis izaicinājums paredzēts tikai Priekuļu novadā dek-
larētiem iedzīvotājiem.

12.klases skolēni Zinību dienas pasākumā 
svinīgi ieved pirmklasniekus

Pirmā skolas diena Priekuļu vidusskolā ierībināta un 
iešūpota ritmā kopā ar 9.a un 9. b

klases skolēniem Dzintara Vīksnas vadībā

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, 
Priekuļu ēkā, norisinājās svinīgais Zinību dienas

Fizisko aktivitāšu izaicinājums 
“Aktīvs Priekuļu novadā!”


