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Katlumājas sagatavotas 
jaunās apkures 

sezonas uzsākšanai
Visas desmit Priekuļu novada katlumājas ir pilnībā 

sagatavotas jaunās apkures sezonas uzsākšanai. Tajās ir 
ieguldīti līdzekļi profilakses un remontdarbu veikšanai. 
Liepas katlumājā diviem katliem veikts priekškurtuves 
apmūrējuma remonts, kā arī veikta siltumtrases nomaiņa 
no Rūpnīcas ielas 5 līdz Rūpnīcas ielai 19. Siltumtrases 
maiņa Liepā tika iesākta 2018. gadā, kad tās nomaiņai 
izlietoti 42 344 EUR. Darbi turpinājās 2019. gadā un 
darbu veikšanai tika investēti 185411 EUR, savukārt 
Liepas katlumājas katlu un priekškurtuves remontdarbu 
veikšanai izlietoti 2 000 EUR.

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē tika izremontēta 
katlumāja par kopējo summu 2645,- EUR.

Priekuļu centra katlumājā 2019. gadā ir nomainīti 
šķeldas bīdītāji, jo iepriekšējie kalpoja 19 gadus. Tie bija 
korodēti un deformēti. Kopā šo darbu veikšanai izlietoti 
13700 EUR.

Granulu apkures katlu mājās savu darbu paveicis 
skursteņslauķis.

2019. gadā arī dabas spēki bija paveikuši nedarbus –
Veselavas muižas katlumājā zibens sabojājadivus frekvenču
pārveidotājus, kurus bija nepieciešams nomainīt. Darbu 
veikšanai tika izlietoti 637 EUR.

Eksperti veikuši katlu ārējās, iekšējās un hidrauliskās 
pārbaudes, pēc kurām secināts, ka tās ir atbilstošas apkures
sezonas uzsākšanai.

Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste

2019. gada 13. septembrī tika atklāts jaunais stāv-
laukums pie Priekuļu kultūras nama, kurā paredzētas 65 
autostāvvietas, tajā skaitā divas stāvvietas invalīdiem un 
divas – autobusiem.

Pirms jaunā stāvlaukuma izveides, mēģinājumu un 
pasākumu apmeklētājiem esošās stāvvietas otrā ielas pusē
bija nepietiekošā daudzumā. Automašīnas nācās novietot 
blakus esošā privātā auto stāvvietā, ceļā malā vai arī uz 
netālu esošā zemes ceļa.

Priekuļu kultūras namā katru darba dienu notiek mēģi-
nājumi kā lieliem, tā maziem amatiermākslas kolektīvu 
dalībniekiem. Domājot par apmeklētāju ērtībām un bērnu 
drošību, tika izveidots jauns, apgaismots auto stāvlaukums 
uz pašvaldības zemes. Kad beidzas viens mēģinājums un 
sākas nākamais, ir nepieciešams samainīties apmēram 30 
automašīnām.

Līgums par stāvlaukuma projektēšanu tika noslēgts 
2017. gadā. 2018. gadā noritēja projektēšanas darbi, savu-
kārt, būvdarbi apgaismojuma un laukuma ierīkošanai no-
tika 2019. gadā. Kopējās apgaismojuma un stāvlaukuma 
izbūves izmaksas bija 169 917 EUR. Būvdarbus veica 
SIA “SiMC” Tā kā stāvlaukuma atklāšanas dienā laika 

apstākļi nelutināja, pasākums norisinājās Priekuļu kultūras 
nama zālē. Tajā piedalījās vairāki Priekuļu kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi un bija redzams, ka jaunā stāvlau-
kuma lielākā daļa bija aizņemta.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Izveidots jauns stāvlaukums pie
Priekuļu kultūras nama

Pasākuma “Iebrauc manā dārzā buss” atklāšanas dienā.
Foto: Inga Cipe

Trešdienā, 25.septembrī, Liepas ciema Maija ielas 4 
pagalmu piepildīja vairāku desmitu bērnu čalas un smiekli,
jo mazie liepēnieši bija pulcējušies uz bērnu rotaļu lau-
kumiņa atklāšanu. Tagad māju pagalmā atrodas rotaļu 
laukums, kas ir aprīkots gan ar rotaļu, gan sporta rīkiem, 
kas ir paredzēti dažāda vecuma bērniem.

Mazajiem liepēniešiem šī bija īpaša diena, jo prieks bija 
gan par jauno rotaļu laukumiņu, gan par Karlsonu, kas bija 
atlidojis uz Liepu, gāja rotaļās kopā ar bērniem un dāvāja 
saldumus kopā ar Priekuļu novada domes priekšsēdētāju 
Elīnu Stapuloni un izpilddirektoru Fjodoru Puņeiko.

Pēc laukumiņa atvēršanas bērni steidza iemēģināt 
jaunās atrakcijas. Viņi šūpojās, šļūca pa slidkalniņu, rāpās 
piramīdā, lēkāja un vingroja.

Laukuma atklāšanas dienā bērnu vecāki novērtēja, ka 
izveidotais rotaļu laukums ir vieta, kur bērniem pavadīt 
brīvo laiku, aktīvi kustoties un spēlējoties brīvā dabā.

Liepas rotaļu laukuma izbūvēja SIA “MK Dizains”, 
projektēja SIA “Marta saule”, bet būvuzraudzību veica 
IK “J.B.Projekti”.

Rotaļu laukuma kopējās izmaksas ir 36680.03 EUR.

Teksts un foto: Ieva Fogele,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Liepā atklāts bērnu rotaļu laukums

Bērni izmēģina jaunajā rotaļu laukuma iekārtas

Šā gada maijā neformālā grupa “Strautmaļi” iesniedza 
savu projekta pieteikumu Priekuļu novada pašvaldības 
finansētajā projektu konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019”. 
Projekta mērķis bija labiekārtot Strautmaļu ielu, uzlabojot 
tās seguma virskārtu. TasStrautmaļuielas iedzīvotājiem 
nodrošinātu labāku piekļuvi saviem īpašumiem neatkarīgi 
no laika apstākļiem. Projekta īstenošanai tika piešķirts 
finansējums – 700,- EUR. Par piešķirto finansējumu tika
iegādātas šķembas ceļa virskārtas uzlabošanai un labie-
kārtošanai. Projekta īstenošanā piedalījās Strautmaļuielas 
iedzīvotāji. Projekta īstenošana ne tikai uzlaboja pār-
vietošanās kvalitāti ciema teritorijā, bet arī kopīgā talkā 
veicināja ciema iedzīvotāju draudzīgu sadarbošanos.

Ņemot vērā faktu, ka šī vasaras nogale mūs pārsteidza 
ar diezgan lieliem nokrišņiem, tad jau šobrīd Strautmaļu 
ielas iedzīvotāji var priecāties par paveikto, jo ceļa kvalitāte
ir būtiski uzlabojusies.

Neformālā grupa “Strautmaļi” pateicas visiem 
Strautmaļu ielas iedzīvotājiem, kas piedalījās talkā!

Strautmaļu ielas iedzīvotāju vārdā pateicamies Priekuļu 
novada pašvaldībai par sniegto atbalstu!

Kristīne Lauga

Īstenots “Sabiedrība ar dvēseli 2019” 
projekts par Strautmaļu ielas labiekārtošanu

Strautmaļu ielas iedzīvotāju talka. Foto: Kaspars Lauga

Visskaistākais ir taisnība, vislabākais – veselība, 
vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas.
                                                          /Aristotelis/

Vērtības, tās mācās noteikt, saredzēt un novērtēt 
visa mūža garumā. Mācāmies ģimenē no vecākiem un
vecvecākiem, izglītības iestādē – no pasniedzējiem, 
dzīvē – no līdzcilvēkiem. Iemācīties saredzēt un 
novērtēt mūsu dārgumus – ģimeni, sasniegumus, 
vērtības un mācēt tās saglabāt un spodrināt.

Lietas var būt dārgas, tomēr dārgākas ir mūsu 
emocijas, atmiņas un zināšanas. Mēs dzīvē meklējam 
katrs savus dārgumus un vērtības. Dzenoties pakaļ 
savam iztēles auglim, vēlamies realizēt savus sapņus 
un nospraustos mērķus. Lai to sasniegtu mums ir 
nepieciešamas iemaņas un spēja izsijāt dzintara 
gabaliņus no tūkstošiem krāsainu smilšu graudiņiem. 
To iemāca mūsu skolotāji. Viņi iemāca saredzēt, 
sajust un novērtēt dzīves dārgumus.

Dārgie skolotāji – Jūs esat mūsu dārgumi. Jūs 
iemācāt mums saredzēt vērtības, saredzēt savu spēku
un novērtēt savas spējas, lai dzīvē iegūtu vispatī-
kamāko – sasniegt to, ko katrs vēlas!

Sirsnīgi sveicam Skolotāju dienā!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Elīna Stapulone
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Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/26.09.2019./
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Maija iela 3-78, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

Nr.42609000973, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, piektajā stāvā 

un sastāv no divām dzīvojamām telpām, virtuves, 
sanmezgla ar dušu un tualeti un gaiteni. Dzīvokļa 

platības lielums ir 53,9 m2. Kopīpašuma domājamā 
daļa no būves (kadastra apzīmējums 42600030240001) 

– 524/51249. Kopīpašuma domājamā daļa no zemes 
(kadastra apzīmējums 42600030240) – 524/51249.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.10.00, 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
8 500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit 
euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar Krasta iela 6, Jāņmuiža, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

Nr.42720020105, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 0,7897 ha un tā lietošanas mērķis ir noteikts – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, ir 
pieejamas ciemata komunikācijas, turpmāk tekstā – 

“Nekustamais īpašums”. Uz zemes gabala atrodas 
būves pamati bez noskaidrotas piederības.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.10:30, 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 500,00 EUR (pieci simti euro
 un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Muižas pļava”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42720070700, kas sastāv no zemes gabala ar 

kopējo platību 1,2904 ha un tā lietošanas mērķis 
ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

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

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

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

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 
2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

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

15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci 

simti euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 
pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.

LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.
Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 

laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Tehnikums – 

Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42720070492, kas sastāv no zemes 

gabala ar kopējo platību 0,9945 ha un tā lietošanas 
mērķis ir noteikts – ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.10.00,

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens 
simts euro un 00 centi)iemaksājams Priekuļu novada  

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bites”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4294 001 0127, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,76 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

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

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

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

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

2019.gada 13.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.10.30,

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
17 500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti 

euro un 00 centi).
Nodrošinājums 1750,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 
piecdesmit euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par 
nosolīto objektu 
veicama viena 

mēneša 
laikā no 

izsoles rezultātu 
apstiprināšanas 

dienas.”

Izsoles

Pieņemts lēmums:
• Ar  2019.gada  1.oktobri  Priekuļu  novada  Liepas  pagastā    
noteikt apkures sistēmas tehniskā ūdens viena m3 izceno-
jumu EUR 1.83, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• ApstiprinātPriekuļu novada pašvaldības noteikumus 
“Apsaimniekošanas, īres, komunālo pakalpojumu parāda 
piedziņas un administrēšanas kārtība Priekuļu novada 
pašvaldībā”.
• Apstiprināt, ka licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmos,
kas sķērso Priekuļu novada administratīvo teritoriju,
organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, 
adrese: Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
reģistrācijas Nr.50008235771.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 26. 
septembra Saistošos noteikumus Nr.14/2019 “Par grozī-
jumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu
2019. gadam”.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0.6171ha platībā, pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Dārza 
iela 6”, reģistrācijas numurs 4008286507, juridiskā adrese:  
Dārza iela 6-39, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, LV-4126, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā      
īpašuma “Bites”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4294 001 0127, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma – Maija iela 3-78, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra Nr.4260 900 0973, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Tehnikums – Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0492, izsoles no-
teikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā   
īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4272 007 0700, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Krasta iela 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra Nr.4272 002 0105, izsoles noteikumus.

Priekuļu novada 
domē darbu uzsāk 

jauna deputāte 
Elīna Krieviņa

2019.gada 26.septembrī Priekuļu novada domē darbu
uzsāk jauna deputāte Elīna Krieviņa, pamatojoties uz 
2019.gada 22.augustā Priekuļu novada dome pieņemto 
lēmumu par deputātes A.Brokas (partija “Vienotība”) 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa pēc viņas iesnieguma.

Elīna Krieviņa darbosies Sociālo lietu jautājumu
komitejā. Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

Priekuļu novada domes deputāti pēc domes sēdes
Foto: Ieva Fogele
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1. Veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikums Nr.7/2019 “Par 
Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”, izsakot 2.1., 2.2. punktus šādā 
redakcijā:

1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 10 151 498 euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 838 876 euro”.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 14
“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos  noteikumos 

Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Priekuļu novada Priekuļu pagastā 2019. gada 26. septembrī

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam” 6. punkts.
Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra Rīkojums
Nr. 460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām 
– pašvaldību izglītības iestādēm 2019. gadam”.
Domes 2019. gada 22. augusta lēmums Nr.354 “Par 
brīvpusdienām izglītojamiem 2019/2020. mācību 
gadā”.
Līgums ar LR Kultūras ministriju par valsts budžeta 
finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” 
īstenošanu 2019/2020.m.g.
Domes Finanšu  komitejas 2019. gada 23. septembra 
lēmums, protokols Nr. 10.
Izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības struktūrvie-
nībās, atalgojumā funkcionālo kategoriju sadalījumā.
Ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumi.
Budžeta izpildītāju iesniegumi grozījumiem 2019. 
gada tāmēs.

2. Ieņēmumi,
    Izdevumi,
    Finansēšana

Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta 
ieņēmumus un izdevumus ekonomiskās klasifikācijas 
kodos un funkcionālajās kategorijās, kā arī samazinās
naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada sākumā.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0.)
• EUR 3 990 par valsts budžeta finansējumu pro-

grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai.
• EUR 278 294 par valsts budžeta mērķdotāciju pamata

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām (05.000 programma);

• EUR 14 872 par valsts budžeta mērķdotāciju interešu
izglītības programmu īstenošanā daļējai pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām (05.000 programma);

• EUR 60 028 par valsts budžeta mērķdotāciju pe-
dagogiem darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībai (10.000 programma);

• EUR 35 678 valsts budžeta mērķdotācija Veselavas
pirmsskolas izglītības iestādei pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām.

IZDEVUMI 
Palielina
• EUR 931 finansējumu Liepas pamatskolai pro-

grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai (KK 
2200);

• EUR 3 059 finansējumu Priekuļu vidusskolai pro-
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai (KK 
2200);

• EUR 389 900 par mērķdotāciju pedagogiem darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām (KK 1100, KK 1200).

Pārklasificē izdevumus
Samazina:
• EUR 35 913 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, 

Domes 2019. gada 22. augusta Lēmums Nr.354 par
finansējumu brīvpusdienām 2019. gada 4.mēnešos 
(struktūrvienība  0189, KK 2275);

• EUR 2 341 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem par
lietus kanalizācijas pārbūves darbiem Raiņa ielā 8, 
Priekuļi. Domes priekšsēdētājas rīkojums (struk-
tūrvienība 0189, KK 2275);

• EUR 699 darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām starp struktūr-
vienībām. (struktūrvienība no 01112 uz 09511, KK
1100, 1200);

• EUR 3 117 finansējumu pagrabstāva remontam PII 
Mežmaliņa. (struktūrvienība 09113, KK 2421)

• EUR 1 158 finansējums Veselavas PII ēku, būvju 
remonti, (struktūrvienība 09153, KK 2241);

• EUR  216 196  finansējumu investīciju projektiem uz 
atbilstošo struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem (struktūrvienība 0111 KR, KK 5240).

Palielina:
• EUR 35 913 finansējumu brīvpusdienām, Domes 

2019. gada 22. augusta lēmums Nr.354  (struktūr-
vienība 0960, KK 2363);

• EUR 3 117 PII Mežmaliņa datora un gumijas se-
guma zem groza šūpolēm iegādei. (struktūrvienība  
09113, KK 5238, 5239);

• EUR 2 341 par lietus kanalizācijas pārbūves darbiem
Raiņa ielā 8, Priekuļi (struktūrvienība 0628, KK 
2241);

• EUR 1 158 Veselavas PII pamatlīdzekļu – zāles 
pļāvējs EUR 507, gaļas mašīnas EUR 651 iegādei 
(struktūrvienība 09153, KK 5239).

• EUR 216 196 finansējums investīciju projektiem uz
atbilstošo struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumam  par Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūvi Priekuļu novada Mārsnēnos (struktūrvienība
0633, KK 5240).

Naudas līdzekļu izmaiņas (finansēšana)
• EUR 7 101 pārklasificē atbilstoši MK 2016. gada 5.

jūlija noteikumu “Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs” 2.3. apakšpunktu un 
17¹ punkts nosaka, ja novadu un republikas pilsētu
pašvaldību pārskatā uzrādītais atlikums uz kārtējā 
budžeta gada sākumu pārsniedz vienu procentu no 
pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā gadā,
Izglītības un zinātnes ministrija samazina mērķ-
dotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam
no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim (no struktūrvienība 01112 uz struktūr-
vienību 09153 un 09219213, F22000 (plānošanā)).

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu 
novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Informācija dārziņu nomniekiem
2019.gada 31.decembrī visiem mazdārziņu nomniekiem 

beigsies nomas līguma termiņš. Lai veiktu līgumu apstrādi 
un nodrošinātu savlaicīgu rēķinu sagatavošanu nākamajam 
gadam, aicinām visus pārslēgt mazdārziņu nomas līgumus 
nākamajiem pieciem gadiem no 2019.gada oktobra līdz 
2019.gada beigām. Ja noteiktajā termiņā nomas līgums 
netiks noslēgts, apstrādātais mazdārziņš tiks uzskatīts kā 
brīvais un tiks iznomāts citai personai. Informējam, ka nomas maksa būs 5% no 
objekta kadastrālās vērtības līdzšinējo 1,5 % vietā, nekustamā īpašuma nodokļa 
likme paliek nemainīga.
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Priekuļu novada 
domes sēdes apskats 

/26.09.2019./
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā  

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu Maija iela 3-78, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

Nr.42609000973, kas atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, piektajā stāvā 

un sastāv no divām dzīvojamām telpām, virtuves, 
sanmezgla ar dušu un tualeti un gaiteni. Dzīvokļa 

platības lielums ir 53,9 m2. Kopīpašuma domājamā 
daļa no būves (kadastra apzīmējums 42600030240001) 

– 524/51249. Kopīpašuma domājamā daļa no zemes 
(kadastra apzīmējums 42600030240) – 524/51249.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.10.00, 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
8 500,00 EUR (astoņi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums 850,00 EUR (astoņi simti piecdesmit 
euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar Krasta iela 6, Jāņmuiža, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 

Nr.42720020105, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo 
platību 0,7897 ha un tā lietošanas mērķis ir noteikts – 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, ir 
pieejamas ciemata komunikācijas, turpmāk tekstā – 

“Nekustamais īpašums”. Uz zemes gabala atrodas 
būves pamati bez noskaidrotas piederības.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.10:30, 

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 500,00 EUR (pieci simti euro
 un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Muižas pļava”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42720070700, kas sastāv no zemes gabala ar 

kopējo platību 1,2904 ha un tā lietošanas mērķis 
ir noteikts – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

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

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

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

pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, 

Priekuļu pagastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 
2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.

Izsole notiks 2019.gada 6.novembrī plkst.11.00, 
Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 

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

15 000,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).
Nodrošinājums 1500,00 EUR (viens tūkstotis pieci 

simti euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 
pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.

LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.
Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 

laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Tehnikums – 

Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.42720070492, kas sastāv no zemes 

gabala ar kopējo platību 0,9945 ha un tā lietošanas 
mērķis ir noteikts – ar maģistrālajām elektropārvades 

un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 

ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve.

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

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

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

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

2019.gada 6.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.10.00,

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
11 000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 1100,00 EUR (viens tūkstotis viens 
simts euro un 00 centi)iemaksājams Priekuļu novada  

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

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

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

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Bites”, Veselavas 

pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.4294 001 0127, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 3,76 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

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

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

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

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

2019.gada 13.novembrim plkst.9.30.
Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.10.30,

Cēsu prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, 2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
17 500,00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši pieci simti 

euro un 00 centi).
Nodrošinājums 1750,00 EUR (viens tūkstotis septiņi simti 
piecdesmit euro un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada 

pašvaldības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.

Samaksa par 
nosolīto objektu 
veicama viena 

mēneša 
laikā no 

izsoles rezultātu 
apstiprināšanas 

dienas.”

Izsoles

Pieņemts lēmums:
• Ar  2019.gada  1.oktobri  Priekuļu  novada  Liepas  pagastā    
noteikt apkures sistēmas tehniskā ūdens viena m3 izceno-
jumu EUR 1.83, bez pievienotās vērtības nodokļa.
• ApstiprinātPriekuļu novada pašvaldības noteikumus 
“Apsaimniekošanas, īres, komunālo pakalpojumu parāda 
piedziņas un administrēšanas kārtība Priekuļu novada 
pašvaldībā”.
• Apstiprināt, ka licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmos,
kas sķērso Priekuļu novada administratīvo teritoriju,
organizē biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, 
adrese: Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, 
reģistrācijas Nr.50008235771.
• Izdot Priekuļu novada pašvaldības 2019. gada 26. 
septembra Saistošos noteikumus Nr.14/2019 “Par grozī-
jumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu
2019. gadam”.
• Atbalstīt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dārza ielā 6, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, un tai funkcionāli 
piesaistītā zemes gabala 0.6171ha platībā, pārvaldīšanas 
tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Dārza 
iela 6”, reģistrācijas numurs 4008286507, juridiskā adrese:  
Dārza iela 6-39, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, LV-4126, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem;
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā      
īpašuma “Bites”, Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, 
kadastra Nr.4294 001 0127, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma – Maija iela 3-78, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra Nr.4260 900 0973, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā  
īpašuma “Tehnikums – Lāčplēša iela”, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā, kadastra Nr.4272 007 0492, izsoles no-
teikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā   
īpašuma “Muižas pļava”, Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, kadastra Nr.4272 007 0700, izsoles noteikumus.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma Krasta iela 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, kadastra Nr.4272 002 0105, izsoles noteikumus.

Priekuļu novada 
domē darbu uzsāk 

jauna deputāte 
Elīna Krieviņa

2019.gada 26.septembrī Priekuļu novada domē darbu
uzsāk jauna deputāte Elīna Krieviņa, pamatojoties uz 
2019.gada 22.augustā Priekuļu novada dome pieņemto 
lēmumu par deputātes A.Brokas (partija “Vienotība”) 
pilnvaru izbeigšanu pirms termiņa pēc viņas iesnieguma.

Elīna Krieviņa darbosies Sociālo lietu jautājumu
komitejā. Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

Priekuļu novada domes deputāti pēc domes sēdes
Foto: Ieva Fogele
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1. Veikt grozījumus Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikums Nr.7/2019 “Par 
Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”, izsakot 2.1., 2.2. punktus šādā 
redakcijā:

1.1. 2.1. punkts “kārtējā gada ieņēmumi – 10 151 498 euro”;
1.2. 2.2. punkts “kārtējā gada izdevumi – 11 838 876 euro”.

Domes priekšsēdētāja E. Stapulone

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.panta pirmo un otro daļu un likumu “Par pašvaldību budžetiem” 7. pantu

SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr. 14
“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos  noteikumos 

Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Priekuļu novada Priekuļu pagastā 2019. gada 26. septembrī

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.7/2019 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 
2019. gadam” 6. punkts.
Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra Rīkojums
Nr. 460 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām 
– pašvaldību izglītības iestādēm 2019. gadam”.
Domes 2019. gada 22. augusta lēmums Nr.354 “Par 
brīvpusdienām izglītojamiem 2019/2020. mācību 
gadā”.
Līgums ar LR Kultūras ministriju par valsts budžeta 
finansējumu programmas “Latvijas skolas soma” 
īstenošanu 2019/2020.m.g.
Domes Finanšu  komitejas 2019. gada 23. septembra 
lēmums, protokols Nr. 10.
Izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības struktūrvie-
nībās, atalgojumā funkcionālo kategoriju sadalījumā.
Ekonomiskās klasifikācijas kodu grozījumi.
Budžeta izpildītāju iesniegumi grozījumiem 2019. 
gada tāmēs.

2. Ieņēmumi,
    Izdevumi,
    Finansēšana

Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada budžeta 
ieņēmumus un izdevumus ekonomiskās klasifikācijas 
kodos un funkcionālajās kategorijās, kā arī samazinās
naudas līdzekļu atlikumu pārskata gada sākumā.
PAMATBUDŽETS
Palielina
IEŅĒMUMI
Transfertu ieņēmumi (KK 18.6.2.0.)
• EUR 3 990 par valsts budžeta finansējumu pro-

grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai.
• EUR 278 294 par valsts budžeta mērķdotāciju pamata

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām (05.000 programma);

• EUR 14 872 par valsts budžeta mērķdotāciju interešu
izglītības programmu īstenošanā daļējai pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām (05.000 programma);

• EUR 60 028 par valsts budžeta mērķdotāciju pe-
dagogiem darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībai (10.000 programma);

• EUR 35 678 valsts budžeta mērķdotācija Veselavas
pirmsskolas izglītības iestādei pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām.

IZDEVUMI 
Palielina
• EUR 931 finansējumu Liepas pamatskolai pro-

grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai (KK 
2200);

• EUR 3 059 finansējumu Priekuļu vidusskolai pro-
grammas “Latvijas skolas soma” īstenošanai (KK 
2200);

• EUR 389 900 par mērķdotāciju pedagogiem darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām (KK 1100, KK 1200).

Pārklasificē izdevumus
Samazina:
• EUR 35 913 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem, 

Domes 2019. gada 22. augusta Lēmums Nr.354 par
finansējumu brīvpusdienām 2019. gada 4.mēnešos 
(struktūrvienība  0189, KK 2275);

• EUR 2 341 līdzekļi neparedzētiem izdevumiem par
lietus kanalizācijas pārbūves darbiem Raiņa ielā 8, 
Priekuļi. Domes priekšsēdētājas rīkojums (struk-
tūrvienība 0189, KK 2275);

• EUR 699 darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām starp struktūr-
vienībām. (struktūrvienība no 01112 uz 09511, KK
1100, 1200);

• EUR 3 117 finansējumu pagrabstāva remontam PII 
Mežmaliņa. (struktūrvienība 09113, KK 2421)

• EUR 1 158 finansējums Veselavas PII ēku, būvju 
remonti, (struktūrvienība 09153, KK 2241);

• EUR  216 196  finansējumu investīciju projektiem uz 
atbilstošo struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem (struktūrvienība 0111 KR, KK 5240).

Palielina:
• EUR 35 913 finansējumu brīvpusdienām, Domes 

2019. gada 22. augusta lēmums Nr.354  (struktūr-
vienība 0960, KK 2363);

• EUR 3 117 PII Mežmaliņa datora un gumijas se-
guma zem groza šūpolēm iegādei. (struktūrvienība  
09113, KK 5238, 5239);

• EUR 2 341 par lietus kanalizācijas pārbūves darbiem
Raiņa ielā 8, Priekuļi (struktūrvienība 0628, KK 
2241);

• EUR 1 158 Veselavas PII pamatlīdzekļu – zāles 
pļāvējs EUR 507, gaļas mašīnas EUR 651 iegādei 
(struktūrvienība 09153, KK 5239).

• EUR 216 196 finansējums investīciju projektiem uz
atbilstošo struktūrvienību saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumam  par Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu 
izbūvi Priekuļu novada Mārsnēnos (struktūrvienība
0633, KK 5240).

Naudas līdzekļu izmaiņas (finansēšana)
• EUR 7 101 pārklasificē atbilstoši MK 2016. gada 5.

jūlija noteikumu “Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs” 2.3. apakšpunktu un 
17¹ punkts nosaka, ja novadu un republikas pilsētu
pašvaldību pārskatā uzrādītais atlikums uz kārtējā 
budžeta gada sākumu pārsniedz vienu procentu no 
pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā gadā,
Izglītības un zinātnes ministrija samazina mērķ-
dotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam
no kārtējā budžeta gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim (no struktūrvienība 01112 uz struktūr-
vienību 09153 un 09219213, F22000 (plānošanā)).

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Nav būtiskas ietekmes

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu 
novada Finanšu un grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Informācija dārziņu nomniekiem
2019.gada 31.decembrī visiem mazdārziņu nomniekiem 

beigsies nomas līguma termiņš. Lai veiktu līgumu apstrādi 
un nodrošinātu savlaicīgu rēķinu sagatavošanu nākamajam 
gadam, aicinām visus pārslēgt mazdārziņu nomas līgumus 
nākamajiem pieciem gadiem no 2019.gada oktobra līdz 
2019.gada beigām. Ja noteiktajā termiņā nomas līgums 
netiks noslēgts, apstrādātais mazdārziņš tiks uzskatīts kā 
brīvais un tiks iznomāts citai personai. Informējam, ka nomas maksa būs 5% no 
objekta kadastrālās vērtības līdzšinējo 1,5 % vietā, nekustamā īpašuma nodokļa 
likme paliek nemainīga.
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“Mežmaliņa RIPO” 
Eiropas Mobilitātes 

nedēļā

Ceturtdien, 19.septembrī, Eiropas Mobilitātes nedēļas 
ietvaros notika ikgadējais pasākums “Mežmaliņa RIPO”, 
kad rīta pusē Mežmaliņas bērni devās veiklības braucienos, 
savukārt vakarā bērni kopā ar vecākiem devās izbraukumā 
ar velosipēdu cauri Priekuļiem.

Rīta pusē Mežmaliņā bērni devās veiklības braucie-
nos, pirms tam vēlreiz atkārtojot satiksmes noteikumus, 
piemēram, rīcību pie luksofora, stāvlaukuma apzīmējumus, 
kā arī rīcību, redzot ceļazīmi “STOP”.

Mazie Mežmaliņas audzēkņi pārvarēja dažādus šķērš-
ļus ar skrejriteņiem, divriteņiem, arī ar skrituļslidām. 
Vispirms līkloča brauciens, tad, šķērsot paaugstinājumu, 
paņemt no galda riņķīti un uzlikt to stabiņam, izbraukt zem 
“tiltiņa”, to neapgāžot, kā arī prast apstāties pie “STOP” 
zīmes, izmēģinot prasmes, kas ikdienā noder ikvienam 
velobraucējam. Pirmo reizi varbūt nedaudz bailīgi, pa 
vidu gadās arī pa kādam kritienam, taču nākamie braucieni 
arvien drošāki, kamēr brīdī, kad jādodas uz grupas kop-
bildi, dažiem braucējiem velobraucieni šķita saistošāki 
par to. Pēc braucieniem ikviens mazais dalībnieks saņēma 
saldumiņu no Eiropas Mobilitātes nedēļas organizētājiem.

Dienas noslēgumā ikgadējā tradīcija – PII “Mežmaliņa” 
velo izbrauciens bērniem kopā vecākiem caur Priekuļiem 
uz Sporta birzīti, kur noslēgumā pulcējās apmēram 250 
dalībnieki.

Kad visi bija ieradušies, varēja sākties izlozes. Vairāki 
dalībnieki izlozēja un saņēma Eiropas Mobilitātes nedēļas, 
kā arī Priekuļu novada pašvaldības sarūpētos suvenīrus. Un 
tad – visgaidītākā balva – SIA “Strazdu Grava” sarūpētais 
divritenis. Šoreiz laimīgais numurs bija Martinam no 
“Rūķīšu” grupas.

Peldbaseina “Rifs” dāvanu – atpūtu baseinā – laimēja 
“Rūķīšu” grupiņa.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja K.Bernāne patei-
cās atbalstītājiem – SIA “Strazdu Grava”, peldbaseinam 
“Rifs”, Priekuļu novada pašvaldībai, kā arī pašvaldības 
policijai, kas rūpējās par dalībnieku drošību velobraucienā 
“Mežmaliņa RIPO”.

Lai visiem izdevies un aktīvs Latvijas krāsainais rudens!
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Noslēdzies Erasmus +projekts “100 STEPS” 
(“100 SOĻI”)

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” 
pēc 2 gadu aktīva un interesanta darba noslēdzies Erasmus+
projekts “100 steps”. Ko tas ir devis mūsu iestādei, iestādes 
pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem?

Projekta realizācijas laikā pirmsskolas izglītības iestā-
des “Mežmaliņa” pedagogiem bija iespēja būt kādā no 
četrām projekta dalībvalstīm (Somija, Igaunija, Horvātija, 
Spānija), lai tuvāk iepazītu tās kultūru, atšķirības izglītības 
sistēmā, iepazītu konkrētās valsts brīvdabas pedagoģijas 
pieredzi, tehnoloģiju izmantošanas iespējas bērnu apmā-
cībā, apmainītos mācību metodēm, iedvesmotos no katras
dalībvalsts labās prakses piemēriem, pilnveidotu angļu 
valodas prasmes.

Skolotāji apguva inovatīvas metodes pirmsskolas ve-
cuma bērnu apmācībā, papildināja prasmes IKT rīku 
lietderīgā izmantošanā, veicinot audzēkņu aktīvu mācīša-
nos. Pedagogi pārliecinājās, ka viedā ierīce var būt palīgs 
un motivētājs dažādām darbībām ārpus mācību telpām,  
piemēram, pārgājieniem, braukšanai ar riteni, dejošanai, 
sportošanai, mākslai, prasmei orientēties dabā.

Projekta ietvaros savā izglītības iestādē organizējām   
datorkursus. Pateicoties jauniegūtajām zināšanām (veidot
fi lmas, apstrādāt fotogrāfi jas, gatavot prezentācijas, iz-
mantot Google dokumentus u.c.), pedagogi var justies 
radošāki, pārliecinātāki savā ikdienas darbā, saziņā ar 
kolēģiem un vecākiem.

Divu gadu garumā projekta ietvaros iestādes darbi-
niekiem bija iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas 
speciālista vadībā.

Erasmus+ projekta “100 steps” laikā esam nodibinājuši
starptautiskus kontaktus, kas attīstīs ilgtspējīgu sadarbību 
arī ārpus šī konkrētā projekta.

Vecāki kopā ar bērniem piedalījās dažāda veida pro-
jekta aktivitātēs un svinībās, papildinot zināšanas, kā 
jēgpilni izmantot mobilās ierīces, atrodoties dabā kopā ar
saviem mazuļiem un aktīvi pārvietojoties. Tas saliedēja 
ģimenes, veicināja sadarbību starp vecākiem un pirms-
skolu. Veiksmīgas sadarbības rezultātā tapa interesantas 
idejas jauniem izglītojošiem pasākumiem.

Bērni bija šī projekta aktivitāšu aizrautīgi dalībnieki un 
nosacītos 100 soļus izstaigāja 6 dažādos posmos – “100 
soļi savā pilsētā/novadā”, “100 soļi, izmantojot spēli”, 
“100 soļi mežā”, “100 soļi sportojot”, “100 soļi pie ūdens, 
uz ledus vai sniegā”, “100 soļi dejā”. Darbošanās dabā 
pozitīvi ietekmēja bērnu fi ziskās kompetences, vispārējās 
zināšanas par dabu un klimatu, veicinot “mācīšanos darot” 
un radošo izpausmi.

Mūsu iestādes mācību vide ir kļuvusi modernāka un  
dinamiskāka, tas stimulē inovatīvu turpmāko darbu.

Projekts veicināja iestādes atpazīstamību reģionālā, 
valsts un starptautiskajā līmenī.

To apliecina vairāku Latvijas pirmsskolas izglītības 
iestāžu (no Daugavpils, Rīgas, Preiļiem, Rūjienas, Balviem,  
Ikšķiles, Ķeguma, Cēsīm) ieinteresētība braukt pie mums 
pieredzes apmaiņā, lai vērotu aktīvas mācīšanās metodes  
āra vidē, izmantojot IKT, lai smeltos idejas āra telpas 
jēgpilnai izmantošanai.2018. gada janvārī uzņēmām arī 
viesus no Somijas un Lietuvas.

2018. gada 23. augustā mūsu iestādes pedagogus 
aicināja dalīties ar labās prakses piemēriem starptautiskajā 
konferencē “Dabas resursu izmantošana darbā ar bērniem,
kuriem ir speciālās vajadzības”. Konference notika Priekuļu

novada Liepas pagasta Skangaļu muižā. Prezentācijā līdz-
tekus āra vides aktivitātēm tika iekļautas arī projekta “100    
steps” inovatīvās apmācības metodes. 

Projekta ietvaros ir uzrakstīta grāmata “Priekuļu 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” pedagogu 
profesionālā pilnveide, realizējot Erasmus+ projektu 
“100 steps”. Grāmatā apkopoti galvenie ieguvumi no 
starptautiskajām sanāksmēm un katra projekta posma, 
kurā iestādes pedagogi dalās pieredzē par dabas resursu
izmantošanu darbā ar bērniem, veicinot aktīvu mācīšanos. 
Grāmatas teksts tulkots angļu valodā, tāpēc to varēsim 
dāvināt gan Latvijas, gan ārzemju draugiem dažādās pirms-
skolas izglītības iestādēs. Ar grāmatas palīdzību pateik-
simies skolotājiem un vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās 
projekta norisē.

Informācija par projekta aktivitātēm regulāri tika 
ievietota Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. Ar to 
varēja  iepazīties ikviens interesents: bērnu vecāki, no-
vada ļaudis, citu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki 
un citi interesenti. Informāciju par starpvalstu sanāksmēm 
un galvenajām aktivitātēm varējām lasīt arī Priekuļu 
novada informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Projekta rezultātā izveidota digitālā rokasgrāmata  
“Creative Backpack”, kurā ietverta dažādu mācību 
materiālu kolekcija pirmsskolas skolotājiem. Sadarbojoties
dalībvalstīm, tapa brošūra ar ieteikumiem vecākiem – 
“Outdoor activities with children”. Šajā materiālā var 
atrast inovatīvas idejas bērnu aktivitātēm āra vidē. Abas
brošūras atrodamas projekta mājas lapā www.100steps
project.weebly.com

Erasmus+ projekta “100 STEPS” ietvaros tika izvei-
dots eTwinnig projekts ar tādu pašu nosaukumu. Twins-
pace mājas lapā Eiropas skolotājiem ir pieejami projekta 
materiāli no starptautiskajām sanāksmēm, apmācībām 
Somijā un projekta posmu aktivitātēm https://twinspace.
etwinning.net/51772/home

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā, projekta “100 soļi” 

koordinatore Ilze Freimane

SIA “Strazdu Grava” sarūpēto divriteni laimēja Martins 
no “Rūķīšu” grupas. Foto: Ināra Ikauniece

“Daba kā fantastiska klase, kur mācīties”
 Veselavas PII

No 2019.gada septembra Veselavas pirmsskolas iz-
glītības iestāde uzsāk Erasmus+ programmas projektu 
“Daba kā fantastiska klase, kur mācīties”. Projekta ietvaros 
pedagogi dosies mācībās un uz Zviedriju un Portugāli, 
kur apgūs jaunas metodes, atkārtos jau zināmās, kā 
rosināt bērnus pētīt, kritiski domāt, gūt sev interesējošas 
zināšanas, sadarboties ar vienaudžiem, darbojoties āra 
vidē. Lai šo projektu īstenotu, daudz vairāk laika kopā ar 
bērniem pavadīsim svaigā gaisā, uzmanību pievērsīsim 
izglītojošu uzdevumu un aktivitāšu saplānošanai āram, 
lai rosinātu bērnus ar lielāku interesi paraudzīties apkārt, 
izprast dabā notiekošos procesus, ieraudzīt gadalaikiem  
atbilstošās pazīmes, gadalaiku maiņu. Mēs šo projektu 
varam īstenot ar aizrautību un prieku, jo iestādes apkārtne 
ar plašo teritoriju, pļavām, dīķiem, mežu apkārt to rosina.

Teksts un foto: Iveta Liepiņa, 
Veselavas PII vadītāja

Vide, kas rosina darboties. Foto:S. Veitmane

Daba kā fantastiska klase, kur mācīties

Peldbaseina “Rifs” dāvanu – atpūtu baseinā – laimēja 
“Rūķīšu” grupiņa. Foto: Ināra Ikauniece
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PII “Mežmaliņa” 
Zaļais karogs plīvos 

arī šogad

16. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē, notika Latvijas Ekoskolu apbalvošanas 
ceremonija. Šogad 172 izglītības iestādes no 75 pašval-
dībām visā Latvijā saņēma Ekoskolu programmas apbal-
vojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Starptautiskā 
Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties, – 
to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj 
organizē aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas no-
saukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Esam lepni, ka PII “Mežmaliņa” saņēma apbalvojumu
– Zaļo karogu – jau vienpadsmito reizi. Ekoskolu pro-
grammā iesaistās arī  citas Priekuļu novada izglītības 
iestādes (Liepas PII “Saulīte” – Latvijas Ekoskolas nosau-
kums un diploms, Jāņmuižas PII – astotais Zaļais karogs, 
Priekuļu vidusskola – 13.Zaļais karogs). Apsveicam!

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības pro-
gramma Latvijā un arī pasaulē.

Pie mums tā apvieno vairāk kā 200 izglītības iestāžu 
– no pirmsskolām līdz augstskolām. Ekoskolu programmā 
pasaulē piedalās vairāk kā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs 
mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā 
un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina   
ilgtspējīgu attīstību. Programmas koordinators Latvijā 
Daniels Trukšāns apbalvošanas pasākumā atgādināja: “Nav 
jāgaida rītdiena, lai rīkotos. Jārīkojas šodien! Un neviens 
nav par mazu, lai rūpētos un rīkotos vides saudzēšanā un 
ilgtspējīgā attīstībā.”

Ilze Kizāne,
Ekoskolu programmas koordinatore PII “Mežmaliņa”

Trešais Latvijas PII “Saulīte” salidojums Liepā
Piektdien, 20. septembrī, Liepas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Saulīte” viesojās kolēģi no Liepājas, Siguldas, 
Skrīveru, Alsviķu pagasta PII ar tādu pašu nosaukumu. 
Viesus sagaidīja Liepas PII “Saulīte” audzēkņi ar pašu 
izdomātām sportiskām aktivitātēm. Šodien audzēkņi ie-
jutās pedagogu lomā un Olimpiskajā dienā uzdeva viesiem 
dažādus sportiskus uzdevumus.

Salidojuma dalībniekus sveica Priekuļu novada domes
priekšsēdētāja Elīna Stapulone. Priekšsēdētāja pastāstīja, 
ka mums katrā pagastā ir savs saules pulkstenis, kurš nekad 
neapstājas, novēlēja arī klātesošajiem nekad neapstāties 
saules ceļā, nest sauli sirdī un domās. Priekšsēdētāja 
pateicās Liepas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 
Elijai Latko par pastāvīgo, saulaino smaidu sejā, par at-
vērtību dažādām jaunām saulainām idejām un uzdāvināja 
iestādei no auduma gatavotu saulīti. Elīna Stapulone katrai
iestādei pasniedza piezīmju bloku, kurā ierakstīt domu
graudus, un novēlēja gūt daudz jaunu iespaidu un ideju.

Pasākuma turpinājumā viesi iepazīstināja pārējos dalīb-
niekus ar savu izglītības iestādi, ar ko tā ir īpašaun ar ko 
lepojas. Pēc tam notika radošās darbnīcas mākslas studijā, 
kur tika veidotas lapiņas no māla, tad visi devās uz Lielo 
Ellīti un baskāju sajūtu taku. Dienas otrā pusē salidojuma
dalībnieki devās uz Maizes māju, kur piedalījās latviešu 
tradīciju izzināšanā, lai noskaidrotu, kāds ir ceļš no grauda 
līdz maizei, un izbaudītu tradīcijām, garšām un smaržām 
bagātīgu pīrāgu balli senā lauku klētiņā.

“Saulīšu” salidojuma tradīcija tika aizsākta Lietuvā, 
kur jau vairākus gadus satiekas visi bērnudārzi ar nosau-
kumu “Saulīte”. Pārņemot ideju no kolēģiem un atklājot, 
ka mūsu valstī ir 19 pirmsskolas izglītības iestādes ar šādu 

nosaukumu, 2017.gadā notika pirmais “Saulīšu” salido-
jums Siguldā. Turpinot tradīciju, otrais salidojums notika 
Liepājas PII “Saulīte”, un trešais – Priekuļu novada Liepas
PII “Saulīte”.

Nākamais “Saulīšu” salidojums notiks Skrīveros.

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Radošās darbnīcas mākslas studijā, veidojot māla lapas.
Foto no PII “Saulīte” arhīva

Jauka dzīve mežmalā

Saulainā ceturtdienas rītā “Mežmaliņā” notika liela ro-
sība. Pirmsskolas iestādes bērni kopā ar savām skolotājām 
laukumiņā pie karoga mastiem kārtoja dažādas rudens 
veltes. Drīz vien daudzkrāsaina saulīte ar 7 stariņiem (tik 
bērnudārzā ir grupiņu) bija gatava.

Kad bērni bija piedalījušies grupu organizētajās Miķeļ-
dienas aktivitātēs, visi pulcējās pie izveidotās rudens 
saulītes, lai kopā ar Eko skolas vadītāju Ilzi Kizāni paceltu
Zaļo karogu. Pasākuma noslēgumā bērni dziedāja “Mež-
maliņas” himnu “Jauka dzīve mežmalā”.

PII “Mežmaliņa” skolotāja I. Kizāne

Zaļā karoga pacelšana pie PII “Mežmaliņa”. 
Foto: Ināra Ikauniece

Eko skolas koordinatore I. Kizāne. Foto: Dina Nazarova

Priekuļu novada iedzīvotāju aptauja par iespēju iesaistīties 
mākslas skolas aktivitātēs visām vecuma grupām

Cēsu mākslas skola aicina piedalīties aptaujā par 
potenciālajām iespējām Priekuļu novada iedzīvotājiem 
iesaistīties Cēsu pilsētas Mākslas skolas mācību punkta
Priekuļos (Cēsu prospekts 1, Priekuļi) aktivitātēs.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Cēsu mākslas skolas 
mācību punkta Priekuļos turpmākās attīstības iespējas 
un paplašināšanās virzienus. Aptaujas rezultātā tiks 
noskaidrotas Priekuļu novada iedzīvotāju vēlmes saistībā
ar dažādu mākslas interešu nodarbību piedāvājumu 
visām vecuma grupām, kā arī viedoklis par iesaistīšanos
Cēsu pilsētas Mākslas skolas atbalsta biedrības veidošanā, 
aktivitāšu organizēšanā un apmeklēšanā.

Anketu iespējams aizpildīt līdz 8. oktobrim. Saite anketas aizpildīšanai pieejama Priekuļu mājaslapā sadaļā 
“Izglītība”.

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”
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“Mežmaliņa RIPO” 
Eiropas Mobilitātes 

nedēļā

Ceturtdien, 19.septembrī, Eiropas Mobilitātes nedēļas 
ietvaros notika ikgadējais pasākums “Mežmaliņa RIPO”, 
kad rīta pusē Mežmaliņas bērni devās veiklības braucienos, 
savukārt vakarā bērni kopā ar vecākiem devās izbraukumā 
ar velosipēdu cauri Priekuļiem.

Rīta pusē Mežmaliņā bērni devās veiklības braucie-
nos, pirms tam vēlreiz atkārtojot satiksmes noteikumus, 
piemēram, rīcību pie luksofora, stāvlaukuma apzīmējumus, 
kā arī rīcību, redzot ceļazīmi “STOP”.

Mazie Mežmaliņas audzēkņi pārvarēja dažādus šķērš-
ļus ar skrejriteņiem, divriteņiem, arī ar skrituļslidām. 
Vispirms līkloča brauciens, tad, šķērsot paaugstinājumu, 
paņemt no galda riņķīti un uzlikt to stabiņam, izbraukt zem 
“tiltiņa”, to neapgāžot, kā arī prast apstāties pie “STOP” 
zīmes, izmēģinot prasmes, kas ikdienā noder ikvienam 
velobraucējam. Pirmo reizi varbūt nedaudz bailīgi, pa 
vidu gadās arī pa kādam kritienam, taču nākamie braucieni 
arvien drošāki, kamēr brīdī, kad jādodas uz grupas kop-
bildi, dažiem braucējiem velobraucieni šķita saistošāki 
par to. Pēc braucieniem ikviens mazais dalībnieks saņēma 
saldumiņu no Eiropas Mobilitātes nedēļas organizētājiem.

Dienas noslēgumā ikgadējā tradīcija – PII “Mežmaliņa” 
velo izbrauciens bērniem kopā vecākiem caur Priekuļiem 
uz Sporta birzīti, kur noslēgumā pulcējās apmēram 250 
dalībnieki.

Kad visi bija ieradušies, varēja sākties izlozes. Vairāki 
dalībnieki izlozēja un saņēma Eiropas Mobilitātes nedēļas, 
kā arī Priekuļu novada pašvaldības sarūpētos suvenīrus. Un 
tad – visgaidītākā balva – SIA “Strazdu Grava” sarūpētais 
divritenis. Šoreiz laimīgais numurs bija Martinam no 
“Rūķīšu” grupas.

Peldbaseina “Rifs” dāvanu – atpūtu baseinā – laimēja 
“Rūķīšu” grupiņa.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja K.Bernāne patei-
cās atbalstītājiem – SIA “Strazdu Grava”, peldbaseinam 
“Rifs”, Priekuļu novada pašvaldībai, kā arī pašvaldības 
policijai, kas rūpējās par dalībnieku drošību velobraucienā 
“Mežmaliņa RIPO”.

Lai visiem izdevies un aktīvs Latvijas krāsainais rudens!
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Noslēdzies Erasmus +projekts “100 STEPS” 
(“100 SOĻI”)

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” 
pēc 2 gadu aktīva un interesanta darba noslēdzies Erasmus+
projekts “100 steps”. Ko tas ir devis mūsu iestādei, iestādes 
pedagogiem, bērniem un viņu vecākiem?

Projekta realizācijas laikā pirmsskolas izglītības iestā-
des “Mežmaliņa” pedagogiem bija iespēja būt kādā no 
četrām projekta dalībvalstīm (Somija, Igaunija, Horvātija, 
Spānija), lai tuvāk iepazītu tās kultūru, atšķirības izglītības 
sistēmā, iepazītu konkrētās valsts brīvdabas pedagoģijas 
pieredzi, tehnoloģiju izmantošanas iespējas bērnu apmā-
cībā, apmainītos mācību metodēm, iedvesmotos no katras
dalībvalsts labās prakses piemēriem, pilnveidotu angļu 
valodas prasmes.

Skolotāji apguva inovatīvas metodes pirmsskolas ve-
cuma bērnu apmācībā, papildināja prasmes IKT rīku 
lietderīgā izmantošanā, veicinot audzēkņu aktīvu mācīša-
nos. Pedagogi pārliecinājās, ka viedā ierīce var būt palīgs 
un motivētājs dažādām darbībām ārpus mācību telpām,  
piemēram, pārgājieniem, braukšanai ar riteni, dejošanai, 
sportošanai, mākslai, prasmei orientēties dabā.

Projekta ietvaros savā izglītības iestādē organizējām   
datorkursus. Pateicoties jauniegūtajām zināšanām (veidot
fi lmas, apstrādāt fotogrāfi jas, gatavot prezentācijas, iz-
mantot Google dokumentus u.c.), pedagogi var justies 
radošāki, pārliecinātāki savā ikdienas darbā, saziņā ar 
kolēģiem un vecākiem.

Divu gadu garumā projekta ietvaros iestādes darbi-
niekiem bija iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas 
speciālista vadībā.

Erasmus+ projekta “100 steps” laikā esam nodibinājuši
starptautiskus kontaktus, kas attīstīs ilgtspējīgu sadarbību 
arī ārpus šī konkrētā projekta.

Vecāki kopā ar bērniem piedalījās dažāda veida pro-
jekta aktivitātēs un svinībās, papildinot zināšanas, kā 
jēgpilni izmantot mobilās ierīces, atrodoties dabā kopā ar
saviem mazuļiem un aktīvi pārvietojoties. Tas saliedēja 
ģimenes, veicināja sadarbību starp vecākiem un pirms-
skolu. Veiksmīgas sadarbības rezultātā tapa interesantas 
idejas jauniem izglītojošiem pasākumiem.

Bērni bija šī projekta aktivitāšu aizrautīgi dalībnieki un 
nosacītos 100 soļus izstaigāja 6 dažādos posmos – “100 
soļi savā pilsētā/novadā”, “100 soļi, izmantojot spēli”, 
“100 soļi mežā”, “100 soļi sportojot”, “100 soļi pie ūdens, 
uz ledus vai sniegā”, “100 soļi dejā”. Darbošanās dabā 
pozitīvi ietekmēja bērnu fi ziskās kompetences, vispārējās 
zināšanas par dabu un klimatu, veicinot “mācīšanos darot” 
un radošo izpausmi.

Mūsu iestādes mācību vide ir kļuvusi modernāka un  
dinamiskāka, tas stimulē inovatīvu turpmāko darbu.

Projekts veicināja iestādes atpazīstamību reģionālā, 
valsts un starptautiskajā līmenī.

To apliecina vairāku Latvijas pirmsskolas izglītības 
iestāžu (no Daugavpils, Rīgas, Preiļiem, Rūjienas, Balviem,  
Ikšķiles, Ķeguma, Cēsīm) ieinteresētība braukt pie mums 
pieredzes apmaiņā, lai vērotu aktīvas mācīšanās metodes  
āra vidē, izmantojot IKT, lai smeltos idejas āra telpas 
jēgpilnai izmantošanai.2018. gada janvārī uzņēmām arī 
viesus no Somijas un Lietuvas.

2018. gada 23. augustā mūsu iestādes pedagogus 
aicināja dalīties ar labās prakses piemēriem starptautiskajā 
konferencē “Dabas resursu izmantošana darbā ar bērniem,
kuriem ir speciālās vajadzības”. Konference notika Priekuļu

novada Liepas pagasta Skangaļu muižā. Prezentācijā līdz-
tekus āra vides aktivitātēm tika iekļautas arī projekta “100    
steps” inovatīvās apmācības metodes. 

Projekta ietvaros ir uzrakstīta grāmata “Priekuļu 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” pedagogu 
profesionālā pilnveide, realizējot Erasmus+ projektu 
“100 steps”. Grāmatā apkopoti galvenie ieguvumi no 
starptautiskajām sanāksmēm un katra projekta posma, 
kurā iestādes pedagogi dalās pieredzē par dabas resursu
izmantošanu darbā ar bērniem, veicinot aktīvu mācīšanos. 
Grāmatas teksts tulkots angļu valodā, tāpēc to varēsim 
dāvināt gan Latvijas, gan ārzemju draugiem dažādās pirms-
skolas izglītības iestādēs. Ar grāmatas palīdzību pateik-
simies skolotājiem un vecākiem, kuri aktīvi iesaistījās 
projekta norisē.

Informācija par projekta aktivitātēm regulāri tika 
ievietota Priekuļu novada pašvaldības mājas lapā. Ar to 
varēja  iepazīties ikviens interesents: bērnu vecāki, no-
vada ļaudis, citu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki 
un citi interesenti. Informāciju par starpvalstu sanāksmēm 
un galvenajām aktivitātēm varējām lasīt arī Priekuļu 
novada informatīvajā izdevumā “Priekuļu novada vēstis”.

Projekta rezultātā izveidota digitālā rokasgrāmata  
“Creative Backpack”, kurā ietverta dažādu mācību 
materiālu kolekcija pirmsskolas skolotājiem. Sadarbojoties
dalībvalstīm, tapa brošūra ar ieteikumiem vecākiem – 
“Outdoor activities with children”. Šajā materiālā var 
atrast inovatīvas idejas bērnu aktivitātēm āra vidē. Abas
brošūras atrodamas projekta mājas lapā www.100steps
project.weebly.com

Erasmus+ projekta “100 STEPS” ietvaros tika izvei-
dots eTwinnig projekts ar tādu pašu nosaukumu. Twins-
pace mājas lapā Eiropas skolotājiem ir pieejami projekta 
materiāli no starptautiskajām sanāksmēm, apmācībām 
Somijā un projekta posmu aktivitātēm https://twinspace.
etwinning.net/51772/home

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā, projekta “100 soļi” 

koordinatore Ilze Freimane

SIA “Strazdu Grava” sarūpēto divriteni laimēja Martins 
no “Rūķīšu” grupas. Foto: Ināra Ikauniece

“Daba kā fantastiska klase, kur mācīties”
 Veselavas PII

No 2019.gada septembra Veselavas pirmsskolas iz-
glītības iestāde uzsāk Erasmus+ programmas projektu 
“Daba kā fantastiska klase, kur mācīties”. Projekta ietvaros 
pedagogi dosies mācībās un uz Zviedriju un Portugāli, 
kur apgūs jaunas metodes, atkārtos jau zināmās, kā 
rosināt bērnus pētīt, kritiski domāt, gūt sev interesējošas 
zināšanas, sadarboties ar vienaudžiem, darbojoties āra 
vidē. Lai šo projektu īstenotu, daudz vairāk laika kopā ar 
bērniem pavadīsim svaigā gaisā, uzmanību pievērsīsim 
izglītojošu uzdevumu un aktivitāšu saplānošanai āram, 
lai rosinātu bērnus ar lielāku interesi paraudzīties apkārt, 
izprast dabā notiekošos procesus, ieraudzīt gadalaikiem  
atbilstošās pazīmes, gadalaiku maiņu. Mēs šo projektu 
varam īstenot ar aizrautību un prieku, jo iestādes apkārtne 
ar plašo teritoriju, pļavām, dīķiem, mežu apkārt to rosina.

Teksts un foto: Iveta Liepiņa, 
Veselavas PII vadītāja

Vide, kas rosina darboties. Foto:S. Veitmane

Daba kā fantastiska klase, kur mācīties

Peldbaseina “Rifs” dāvanu – atpūtu baseinā – laimēja 
“Rūķīšu” grupiņa. Foto: Ināra Ikauniece
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PII “Mežmaliņa” 
Zaļais karogs plīvos 

arī šogad

16. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē, notika Latvijas Ekoskolu apbalvošanas 
ceremonija. Šogad 172 izglītības iestādes no 75 pašval-
dībām visā Latvijā saņēma Ekoskolu programmas apbal-
vojumus par sasniegumiem vides izglītībā. Starptautiskā 
Zaļā karoga balva ir kvalitātes zīme, ar ko lepoties, – 
to saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj 
organizē aktivitātes vides jomā. Latvijas Ekoskolas no-
saukums un diploms savukārt ir nacionāla līmeņa balva 
skolām, kuras ir ceļā uz Zaļo karogu.

Esam lepni, ka PII “Mežmaliņa” saņēma apbalvojumu
– Zaļo karogu – jau vienpadsmito reizi. Ekoskolu pro-
grammā iesaistās arī  citas Priekuļu novada izglītības 
iestādes (Liepas PII “Saulīte” – Latvijas Ekoskolas nosau-
kums un diploms, Jāņmuižas PII – astotais Zaļais karogs, 
Priekuļu vidusskola – 13.Zaļais karogs). Apsveicam!

Ekoskolu programma ir plašākā vides izglītības pro-
gramma Latvijā un arī pasaulē.

Pie mums tā apvieno vairāk kā 200 izglītības iestāžu 
– no pirmsskolām līdz augstskolām. Ekoskolu programmā 
pasaulē piedalās vairāk kā 51 000 skolu. Tās vieno kopīgs 
mērķis – iesaistīt skolēnus aizraujošā, uz rīcību orientētā 
un sociāli atbildīgā vides izglītības procesā, kas veicina   
ilgtspējīgu attīstību. Programmas koordinators Latvijā 
Daniels Trukšāns apbalvošanas pasākumā atgādināja: “Nav 
jāgaida rītdiena, lai rīkotos. Jārīkojas šodien! Un neviens 
nav par mazu, lai rūpētos un rīkotos vides saudzēšanā un 
ilgtspējīgā attīstībā.”

Ilze Kizāne,
Ekoskolu programmas koordinatore PII “Mežmaliņa”

Trešais Latvijas PII “Saulīte” salidojums Liepā
Piektdien, 20. septembrī, Liepas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Saulīte” viesojās kolēģi no Liepājas, Siguldas, 
Skrīveru, Alsviķu pagasta PII ar tādu pašu nosaukumu. 
Viesus sagaidīja Liepas PII “Saulīte” audzēkņi ar pašu 
izdomātām sportiskām aktivitātēm. Šodien audzēkņi ie-
jutās pedagogu lomā un Olimpiskajā dienā uzdeva viesiem 
dažādus sportiskus uzdevumus.

Salidojuma dalībniekus sveica Priekuļu novada domes
priekšsēdētāja Elīna Stapulone. Priekšsēdētāja pastāstīja, 
ka mums katrā pagastā ir savs saules pulkstenis, kurš nekad 
neapstājas, novēlēja arī klātesošajiem nekad neapstāties 
saules ceļā, nest sauli sirdī un domās. Priekšsēdētāja 
pateicās Liepas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai 
Elijai Latko par pastāvīgo, saulaino smaidu sejā, par at-
vērtību dažādām jaunām saulainām idejām un uzdāvināja 
iestādei no auduma gatavotu saulīti. Elīna Stapulone katrai
iestādei pasniedza piezīmju bloku, kurā ierakstīt domu
graudus, un novēlēja gūt daudz jaunu iespaidu un ideju.

Pasākuma turpinājumā viesi iepazīstināja pārējos dalīb-
niekus ar savu izglītības iestādi, ar ko tā ir īpašaun ar ko 
lepojas. Pēc tam notika radošās darbnīcas mākslas studijā, 
kur tika veidotas lapiņas no māla, tad visi devās uz Lielo 
Ellīti un baskāju sajūtu taku. Dienas otrā pusē salidojuma
dalībnieki devās uz Maizes māju, kur piedalījās latviešu 
tradīciju izzināšanā, lai noskaidrotu, kāds ir ceļš no grauda 
līdz maizei, un izbaudītu tradīcijām, garšām un smaržām 
bagātīgu pīrāgu balli senā lauku klētiņā.

“Saulīšu” salidojuma tradīcija tika aizsākta Lietuvā, 
kur jau vairākus gadus satiekas visi bērnudārzi ar nosau-
kumu “Saulīte”. Pārņemot ideju no kolēģiem un atklājot, 
ka mūsu valstī ir 19 pirmsskolas izglītības iestādes ar šādu 

nosaukumu, 2017.gadā notika pirmais “Saulīšu” salido-
jums Siguldā. Turpinot tradīciju, otrais salidojums notika 
Liepājas PII “Saulīte”, un trešais – Priekuļu novada Liepas
PII “Saulīte”.

Nākamais “Saulīšu” salidojums notiks Skrīveros.

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Radošās darbnīcas mākslas studijā, veidojot māla lapas.
Foto no PII “Saulīte” arhīva

Jauka dzīve mežmalā

Saulainā ceturtdienas rītā “Mežmaliņā” notika liela ro-
sība. Pirmsskolas iestādes bērni kopā ar savām skolotājām 
laukumiņā pie karoga mastiem kārtoja dažādas rudens 
veltes. Drīz vien daudzkrāsaina saulīte ar 7 stariņiem (tik 
bērnudārzā ir grupiņu) bija gatava.

Kad bērni bija piedalījušies grupu organizētajās Miķeļ-
dienas aktivitātēs, visi pulcējās pie izveidotās rudens 
saulītes, lai kopā ar Eko skolas vadītāju Ilzi Kizāni paceltu
Zaļo karogu. Pasākuma noslēgumā bērni dziedāja “Mež-
maliņas” himnu “Jauka dzīve mežmalā”.

PII “Mežmaliņa” skolotāja I. Kizāne

Zaļā karoga pacelšana pie PII “Mežmaliņa”. 
Foto: Ināra Ikauniece

Eko skolas koordinatore I. Kizāne. Foto: Dina Nazarova

Priekuļu novada iedzīvotāju aptauja par iespēju iesaistīties 
mākslas skolas aktivitātēs visām vecuma grupām

Cēsu mākslas skola aicina piedalīties aptaujā par 
potenciālajām iespējām Priekuļu novada iedzīvotājiem 
iesaistīties Cēsu pilsētas Mākslas skolas mācību punkta
Priekuļos (Cēsu prospekts 1, Priekuļi) aktivitātēs.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Cēsu mākslas skolas 
mācību punkta Priekuļos turpmākās attīstības iespējas 
un paplašināšanās virzienus. Aptaujas rezultātā tiks 
noskaidrotas Priekuļu novada iedzīvotāju vēlmes saistībā
ar dažādu mākslas interešu nodarbību piedāvājumu 
visām vecuma grupām, kā arī viedoklis par iesaistīšanos
Cēsu pilsētas Mākslas skolas atbalsta biedrības veidošanā, 
aktivitāšu organizēšanā un apmeklēšanā.

Anketu iespējams aizpildīt līdz 8. oktobrim. Saite anketas aizpildīšanai pieejama Priekuļu mājaslapā sadaļā 
“Izglītība”.

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”
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Septembris “Kalāčos”

Gan dabā, gan arī “Kalāču” ikdienā jaušama sezonas 
beigu tuvošanās, tāpēc jāatskatās uz paveikto. Latvijā tikko
norisinājušās Dzejas dienas, un dzeja ik pa laikam izskan 
arī mūsu pagalmā. Septembris piepilda muzeja telpas 
ar skolēnu balsīm un radošu darbošanos, jo iniciatīvas 
“Latvijas Skolas soma” ietvaros, īpaši 9. klašu skolēni, 
brauc iepazīties ar dzejnieku Eduardu Veidenbaumu 
viņa mājās. Veicot dažādus uzdevumus, lasot, klausoties 
stāstījumā, jaunieši uzzina par mūsu novadnieku. Ceru, 
ka vismaz kādu iedvesmo dzejnieka dzīvesstāsts, uzrunā 
dzejas rindas un “Kalāču” miers dod spēku jaunām iecerēm 
un darbiem.

14. un 15. septembrī “Kalāčos” notika Ceļotāju dienas, 
kuras jau otro gadu notiek Gaujas Nacionālā parka teritorijā. 
Laika apstākļi gan šogad nelutināja un centās kārtīgi 
pārbaudīt, cik liela ir katra ceļotgriba, sūtot krusu, pērkonu 
un lietus mākoņus citu pēc cita. Bet drosmīgākie ceļotāji 
tomēr ieradās arī “Kalāčos”, lai Veidenbaumu iepazītu 
paši, orientējoties muzeja teritorijā un telpās. Ģimenes 
mēģināja atpazīt dažādu objektu fragmentus, mērīt diž-
kokus, minēt mīklas, atšifrēt tekstus un meklēt koka 
ripas ar burtiem. Pēc paveiktajiem darbiem ikviens varēja
sasildīties ar karstu piparmētru tēju. Paldies izturīgajiem 
ceļotājiem!

25. septembrī “Kalāčos” viesojās Liepas pamatskolas 
radošākie skolēni uz ikgadējo Dzejas dienu pēcpusdienu. 
Pirms pasākuma bērni apmeklēja izstādi par E.Veidenbaumu. 
Tad dalībnieki lasīja savus sacerētos dzejoļus. Bērnus 
klausījās Cēsu Kultūras biedrības “Harmonija” piere-
dzējušie dzejnieki Astrīda Kamša, Inga Čupranova un 
Jānis Rīts. Pēc tam arī viņi dalījās savās pārdomās, lasīja 
dzeju un atskaņoja dziesmas. Paldies Liepas pamatskolas 
skolotājām – Inesei Lācei, Irisai Žiganovai un īpaši Rutai 
Stodoļņikai – par pasākuma organizēšanu!

Muzejā ir gaidāms šīs sezonas pēdējais notikums – 
E. Veidenbauma 152. dzimšanas diena, kuru šogad 
atzīmēsim 6. oktobrī plkst. 14.30. Šogad apmeklētājus 
priecēs dzejnieks un mūziķis Guntars Račs ar autorvakaru
“Mīlestība ir”.

Autorvakarā piedalīsies grupas “Saldās sejas” un “bet 
bet” dalībnieki Uģis Tirzītis (ģitāra) un Andris Alviķis 
(bass). Īpašais viesis – jaunā un daudzsološā dziedātāja 
Kristena Cīrule. Programmā dzirdēsiet dziesmas no jau-
najai grāmatai “Mīlestība ir” pievienotā akustiskā albuma,
kurā iekļautas Raimonda Paula, Tomasa Kleina, Ainara 
Virgas, Kārļa Lāča, Zigfrīda Muktupāvela un paša Guntara
dziesmas ar Rača vārdiem. Dzirdēsiet dzejas dienām 
veltītus autora lasījumus no grāmatas “Mīlestība ir”, kā 
arī dzejoļus no populārās grāmatas “365”. Apmeklētājiem
būs iespēja iegādāties grāmatas un saņemt autora auto-
grāfus, un kopīgi nofotografēties. Gaidāmi arī iepriekš 
neparedzēti priekšnesumi un pārsteigumi.

Ieeja bez maksas. Aicinām saģērbties silti un atbilstoši 
laika apstākļiem.

Atgādinām, ka vēl līdz 15. oktobrim E. Veidenbauma 
memoriālajā muzejā “Kalāči” ir apskatāma Rīgas Rakst-
niecības un mūzikas muzeja veidotā izstāde “Eduards 
Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”. Iesakām ap-
meklēt visiem, kas to vēl nav redzējuši.

Lai ražas bagāts rudens!
Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Domas ir tik dažādas… 
Pārskats par anketēšanas rezultātiem 

Priekuļu novada bibliotēkās
Priekuļu novada pagastu bibliotēku darbinieki no 

12.aprīļa līdz 12.maijam aicināja iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā un izteikt savu viedokli par publisko bibliotēku 
pieejamību, sniegtajiem pakalpojumiem un turpmāko 
darbību.

Tika saņemtas 105 anketas, no kurām nederīgas bija
divas. Visvairāk viedokļu ir par Priekuļu bibliotēku – 39 
anketas, Liepas bibliotēka vērtēta 34 anketās, Veselavas – 
21 un Mārsnēnu – 18 anketās.

90% aptaujas dalībnieku bija sievietes, no kopējā  
dalībnieku skaita teju 47% bija strādājošie, 31% pen-
sionāri, mazliet vairāk par 7% – skolēni un 15% – citu 
kategoriju pārstāvji.

Lielākā daļa aptaujāto uz bibliotēkām nāk vismaz 
vienu reizi mēnesī vai biežāk. Viņi, galvenokārt, izvēlas 
lasīt daiļliteratūru (gandrīz 66%), daudzi ņem uz māju 
preses izdevumus (33%), teju trešdaļa cilvēku apmeklē 
bibliotēku organizētos pasākumus un izstādes (29%) un 
izmanto materiālu kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas 
pakalpojumus (28%). Prieks, ka 76% bibliotēku apmek-
lētāju ir informēti par Priekuļu novada bibliotēku pie-
dāvājumu un šo informāciju visbiežāk saņem klātienē – 
bibliotēkā.

Visvairāk komentāru anketās bija par bibliotēku darba 
laiku. 79% klientu gan ir apmierināti ar novada bibliotēku 
pašreizējo darba laiku, bet netrūkst ierosinājumu. Visvairāk 
ieteikumu ir par Liepas bibliotēkas darba laiku (10 anketas 
no 34) – lasītāji vēlētos, lai bibliotēka ir atvērta ne tikai 
līdz plkst. 16:00, bet vairākus vakarus strādā ilgāk. Daudz 
ieteikumu ir arī Mārsnēnu bibliotēkai (8 anketas no 18) –
apmeklētāji ir norādījuši, ka vēlētos, lai bibliotēka kādu 
vakaru nedēļā ir pieejama vismaz līdz plkst. 18:00, kā 
arī daļa klientu labprāt apmeklētu bibliotēku sestdienās. 
Salīdzinoši maz ieteikumu darba laika izmaiņām saņēma 
Veselavas bibliotēka (2 anketās no 21 ir ierosināts, lai 
bibliotēka ir atvērta atsevišķās dienās ilgāk) un Priekuļu 
bibliotēka (4 anketās no 39 rakstīts, ka lasītāji vēlētos 
nokļūt bibliotēkā no 8:00 līdz pat 20:00). Bibliotēku 
vadītājas iespēju robežās ņems vērā apmeklētāju iero-
sinājumus, tomēr vēlos atgādināt, ka lasītājiem pašiem 
cītīgāk ir jāaplūko savas lasītāju kartītes un bibliotēku 
durvju plāksnes – tur ir norādīti bibliotēku darba laiki. 
Piemēram, vairāki anketu aizpildītāji atzīmējuši, ka vēlas, 
lai bibliotēkas Liepā un Priekuļos strādātu arī sestdienās, 
kas no septembra līdz maija beigām notiek jau vairākus 
gadus.

Anketās aicinājām vērtēt arī novada bibliotēku ma-
teriāltehnisko bāzi. Pēc saņemtajām atbildēm secinām, 
ka vairāk nekā 70% lasītāju ir apmierināti ar bibliotēku 
daiļliteratūras krājumiem, turpretī nozaru literatūras  
krājumi kā pietiekami daudzveidīgi tiek vērtēti teju 50%  
anketu. Ar preses izdevumu piedāvājumu bibliotēkās ir 
apmierināti 67% lasītāju. Ar novada bibliotēku biroja 
tehniku, datoriem un internetu apmeklētāji gan ir mazāk 
apmierināti – anketās ir norādīts, ka internets ir lēns, 

datortehnika ir novecojusi un klienti vēlētos izmantot 
jaunākus, jaudīgākus un modernākus datorus. Tāpat viņi 
vēlētos saņemt kvalitatīvas krāsu drukas un kopēšanas 
pakalpojumus visās novada bibliotēkās.

Mēs, bibliotēku speciālisti, īpaši gaidījām ieteikumus 
un viedokļus par to, kādas bibliotēkas vēlas redzēt mūsu 
esošie un topošie apmeklētāji. Tomēr aptaujas dalībnieki 
lielā daļā anketu atstāja šo jautājumu neaizpildītu. Žēl, 
jo šī bija iespēja anonīmi izteikties. Paldies tiem, kuri īpaši 
uzslavēja bibliotēkas darbinieku darbu Veselavas, Priekuļu 
un Mārsnēnu bibliotēkās. Vērā ņemamas ir arī norādes, 
ka bibliotekāriem Liepas un Mārsnēnu bibliotēkās ne-
pieciešams veiksmīgāk komunicēt ar saviem klientiem. 
Visās novada bibliotēkās visvairāk priekšlikumu bija par 
pasākumiem – tos nepieciešams dažādot (pieaugušajiem, 
jauniešiem, bērniem, tikšanās, nodarbības, konkursi u.c.); 
lai tie notiek biežāk; lai pasākumi notiek apmeklētājiem 
pieejamā laikā (vēlāk pēcpusdienās, vakaros). Atsevišķos 
ieteikumos bija redzams, ka apmeklētāji vēlas plašāku 
grāmatu piedāvājumu (vairāk Mārsnēnos), ērtākas 
mēbeles (Veselavā) un kvalitatīvu biroja un datortehniku 
(Priekuļos). Vairāki cilvēki tika norādījuši, ka viņiem ļoti 
patīk izremontētās Liepas bibliotēkas telpas. Priekuļu 
bibliotēkas apmeklētāji vēlas plašāku vietu lasītavai, kā 
arī klusāku stūri, kur netraucē apkārt notiekošais. Kāds
Veselavas bibliotēkas klients izteicis vēlmi, lai bibliotēka 
atrastos Bērzkrogā. Dažās anketās arī minēts, ka bibliotēkās
būtu jāorganizē nometnes, fi lmu seansi, uz jauniešiem 
aktuālo orientēti pasākumi un aktivitātes. Šeit es gribētu 
piebilst, ka, manuprāt, iestādēm novadā nav vēlams dublēt 
pienākumus, jo iepriekšminēto veic Priekuļu novada 
jauniešu centri, arī kultūras nami. Piemēram, nometnes 
drīkst organizēt konkrētas organizācijas un personas, 
kurām ir attiecīgas atļaujas un zināšanas. Bibliotēkas vairāk
rūpējas par lasīšanu, grāmatu popularizēšanu jauniešu 
vidū, informācijpratību.

Anketu pārskata nobeigumā es vēlos pateikties visiem, 
kuri atrada brīvu brīdi un vēlmi atbildēt uz jautājumiem. 
Bibliotēku speciālisti meklē iespējas, kā strādāt efektīvāk, 
labāk un darīt visu, kas ir iespējams, lai uz bibliotēkām 
apmeklētāji nāktu ar prieku un saņemtu to pakalpojumu, 
pēc kā ir ieradušies. Lūdzam apmeklētājus runāt ar biblio-
tēku darbiniekiem, lai kopīgi atrastu veidu, kā nonākt līdz 
rezultātam. Ir reizes, kad pakalpojumu iespējams saņemt 
attālināti; ja nav iespējam atnākt uz bibliotēku, grāmatas 
var pasūtīt, izmantojot elektronisko katalogu. Reizēm Jūsu
vietā uz bibliotēku var atnākt Jūsu radinieks, kaimiņš, 
lai paņemtu pasūtīto, ja zināt, ka bibliotēkas darba laikā  
nepaspēsiet. Lai pagarinātu lasīšanas laiku, var uzrakstīt 
e-pastu, piezvanīt, atsūtīt ziņu sociālajos tīklos, varbūt 
arī atsūtīt īsziņu. Būsim radoši, runāsim viens ar otru!

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un izteica 
viedokli!

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja 
L.Zuimača

Par Sociālā dienesta vadītāju apstiprināta 
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Priekuļu novada pašvaldībā tika saņemti 
8 Sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu 
pieteikumi. Konkursa otrajai kārtai tika virzīti 
četri pretendenti.

Izvērtējot Priekuļu novada Sociālā dienesta 
vadītāja amata pretendentus, komisija rekomen-
dēja virzīt izskatīšanai Priekuļu novada domes  
Sociālo lietu jautājumu komitejā Skaidrītes 
Astahovskas-Eglītes kandidatūru Priekuļu novada 
Sociālā dienesta vadītājas amatam.

2019. gada 26. septembra Priekuļu novada 
domes sēdē par Sociālā dienesta vadītāju tika 
apstiprināta Skaidrīte Astahovska-Eglīte. Skaidrīte
Astahovska Eglīte amatā stājās 2019.gada 3. 
oktobrī. Vēlam veiksmi jaunajā darba vietā!

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis 
sveic Sociālā dienesta vadītāju S.Astahovsku Eglīti

Foto: Laura Prikule
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

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

6. oktobris
14:30

Guntara Rača 
autorvakars 

“Mīlestība ir”

Autorvakarā piedalīsies grupas “Saldās sejas” un “bet bet” 
dalībnieki Uģis Tirzītis (ģitāra) un Andris Alviķis (bass). 
Īpašais viesis – dziedātāja Kristena Cīrule. Programmā dzies-
mas no jaunajai grāmatai “Mīlestība ir” pievienotā akustiskā 
albuma, dzejas dienām veltīti autora lasījumi no grāmatas 
“Mīlestība ir”, kā arī dzejoļi no populārās grāmatas “365”.

Ieeja: bez maksas

Ed. 
Veidenbauma 
memoriālais 

muzejs 
“Kalāči”

9.oktobris
19:00

Skolotāju dienas 
pasākums

“Dārgumus meklējot”

Ikgadējais izglītības jomas darbinieku godināšanas pasākums
ar muzikāli dramatisku pārsteigumu.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

12.oktobris
17:00

Režisoru J.Kilmi 
un G.Grūbes 

dokumentāla fi lma 
“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 
spēlfi lma 

“Jelgava 94

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

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

12.oktobris
19:00

Izrāde “Zvirbuļu 
brokastis”

Liepas amatierteātris KRAMS, atklājot jauno sezonu, atkal 
mīļi gaidīs savus skatītājus, lai vērotu brīnišķīgo Monikas 
Zīles izrādi “Zvirbuļu brokastis”.

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Liepas
kultūras nams

19.oktobris
16:30

Vīru senioru
ansambļa “Neprāc”
15 gadu jubilejas 

koncerts
“Es gribu savus
gadus izdziedāt”

Piedalīsies ansambļi no Ikšķiles, Valmieras pagasta, Līgatnes.
Liepas, Pārgaujas un Priekuļiem

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Priekuļu 
kultūras nams

19.oktobris
21:00

Sezonas atklāšanas
balle ar grupu

“Zēgevaldes Trio”

Ieeja pasākumā no 21:00. Darbosies bufete.
Ieejas maksa: 5.00 EUR
Galdiņu rezervācija 10.00 EUR pa tālr.: 28819116, 29177314

Priekuļu 
kultūras 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

8.novembris
20:00

Režisora Andra 
Gaujas kaisles 

drāma “Nekas mūs 
neapturēs”

Tas ir stāsts par harizmātisku personību – mūzikas produ-
centu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura 
dēļ pārliecina sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot 
zem viena jumta. Filma ir provokatīvs skatījums uz vīrieša 
un sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

15.novembris
19:00

Valsts svētku 
pasākums 

“Kino Latvijā”

Svētku brīdis.
Interesanti fakti par kino Latvijā.
Filma “Zigfrīds Anna Meierovics” (vietu skaits ierobežots)

Veselavas
muiža

Kultūras afiša oktobris / novembris

Dāmu klubiņš 
Mārsnēnos

Dāmai var būt 18 vai 80, vecums nav svarīgs. Galvenais
ir vēlme darboties. Tādēļ aktīvās dāmas ...vai tu esi jauna
māmiņa, sprigana sieva būdama gados, kundze sirmu 
galvu, lauciniece vai pilsētniece, tiekamies 2 reizes mēnesī 
Mārsnēnu tautas namā, lai darbotos gan praktiskās, gan 
teorētiskās nodarbībās, lai kopā varam apgūt ko noderīgu, 
piem., kulinārijas prasmes, fl oristiku, skaistumkopšanu, 
veselīgu dzīvesveidu, vingrošanu, utt.. Malkojot siltu tēju, 
dalīsimies ar padomiem un idejām!!! Visas interesentes 
laipni aicinātas uz “Dāmu klubiņu”

8.oktobrī pl.18.00 Mārsnēnu tautas nama 
Dzeltenajā zālītē (2.stāvā)

 Pirmās nodarbības tēma: “Kas tavā burciņā?”

Zvani, ja interesē! 26666983 Santa Kalniņa

Svecīšu vakari 
Priekuļu novadā

• Priekuļu kapos 12.oktobrī plkst.18:00;
• Jaunraunas kapos 19.oktobrī plkst.16:00;
• Veselavas kapos 19.oktobrī plkst.17:00;
• Liepas kapos 26.oktobrī plkst.16:00.

Liepas pagasta pārvaldei jauns tālruņa numurs
Lai sazvanītu Liepas pagasta pārvaldi, turpmāk aicinām izmantot Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra Liepas atbalsta punkta telefona numuru 66954895.
No 2019.gada 31.oktobra esošais Liepas pagasta pārvaldes telefona numurs 64107300 tiks 

slēgts.

Dzejniece no Jāņmuižas lasa dzeju 
Priekuļu novada domes sēdē

Priekuļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 
par atbalsta sniegšanu novadnieces Līgas Rimšas Eglītes 
dzejoļa krājumu par Latvijas dabu, cilvēkiem un pārdomām
par dzīvi izdošanai.

Dzejniece domes sēdē deputātiem nolasīja dzeju no 
sava satīriskās dzejas krājuma “Vēlos būt deputāte” un 
pastāstīja par otru dzejoļu krājumu “Ko nezina Sfi nksa”. 

Apsveicam mūsu novadnieci un vēlam neizsīkstošu 
radošo garu un vēlmi aktīvi darboties!

◄ Dzejniece Līga Rimša Eglīte lasa dzeju 
     Priekuļu novada domes sēdē. Foto: Laura Prikule

“Šķiro un samazini!? 
Padalies, kā veicās!”

No 1.oktobra līdz 30.novembrim biedrība “Daibes 
ilgtspējas centrs” un  SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA” organizē foto akciju “Šķiro un samazini!? 
Padalies, kā veicās!”. Akcijas laikā dalībnieki tiek aicināti 
iemūžināt videi draudzīgu rīcību un iedvesmot arī citus, 
publicējot attēlus izmantot tēmturus #URDAšķirounsamazina
un #atkritumminimum.

Foto akcija aicina ne tikai runāt par videi draudzīgu 
dzīves veidu, bet to arī izvērst darbībā gan ikdienā, gan 
svētku reizēs. Videi draudzīga rīcība paredz samazināt 
radīto atkritumu daudzumu vai censties tos neradīt vispār.

Akcijā var piedalīties ģimenes, draugu pulciņi, 
uzņēmumi, izglītības iestādes vai katrs atsevišķi. Dalība 
akcijā var būt kā aizraujošs piedzīvojums un izaicinājums.
Ar akcijas uzdevumiem un nolikumu var iepazīties 
Dabas un tehnoloģijas parka “URDA” mājas lapā 
http://www.urda.lv/lv/akcijas.

Katra mēneša sākumā tiks noteikts aizvadītā mēneša 
iedvesmojošākais un atbilstošākais pasākuma vai ikdienas
darbību atspoguļojums fotoattēlā, balstoties uz nolikumā 
noteiktajiem uzdevumiem. Akcijas noslēgumā abu mēnešu 
labākie piecdesmit akcijas dalībnieki tiksies kopīgā pa-
sākumā dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, katra mēneša 
uzvarētājs saņems balvu no beziepakojuma veikaliem.

Foto akciju atbalsta beziepakojuma veikali: BURKA, 
TURZA, ieber.lv, Ber un sver, Zemes Draugs, Zeroveikals. 

Foto akcija noris biedrības “Daibes ilgtspējas centrs”
projekta “URDA šķiro un samazina” (projekta reģ.nr. 
1-08/57/2019) ietvaros, ko fi nansē Latvijas vides aiz-
sardzības fonds (LVAF).

Vairāk informācija:
Ieva Freimane-Mihailova

25459399
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Septembris “Kalāčos”

Gan dabā, gan arī “Kalāču” ikdienā jaušama sezonas 
beigu tuvošanās, tāpēc jāatskatās uz paveikto. Latvijā tikko
norisinājušās Dzejas dienas, un dzeja ik pa laikam izskan 
arī mūsu pagalmā. Septembris piepilda muzeja telpas 
ar skolēnu balsīm un radošu darbošanos, jo iniciatīvas 
“Latvijas Skolas soma” ietvaros, īpaši 9. klašu skolēni, 
brauc iepazīties ar dzejnieku Eduardu Veidenbaumu 
viņa mājās. Veicot dažādus uzdevumus, lasot, klausoties 
stāstījumā, jaunieši uzzina par mūsu novadnieku. Ceru, 
ka vismaz kādu iedvesmo dzejnieka dzīvesstāsts, uzrunā 
dzejas rindas un “Kalāču” miers dod spēku jaunām iecerēm 
un darbiem.

14. un 15. septembrī “Kalāčos” notika Ceļotāju dienas, 
kuras jau otro gadu notiek Gaujas Nacionālā parka teritorijā. 
Laika apstākļi gan šogad nelutināja un centās kārtīgi 
pārbaudīt, cik liela ir katra ceļotgriba, sūtot krusu, pērkonu 
un lietus mākoņus citu pēc cita. Bet drosmīgākie ceļotāji 
tomēr ieradās arī “Kalāčos”, lai Veidenbaumu iepazītu 
paši, orientējoties muzeja teritorijā un telpās. Ģimenes 
mēģināja atpazīt dažādu objektu fragmentus, mērīt diž-
kokus, minēt mīklas, atšifrēt tekstus un meklēt koka 
ripas ar burtiem. Pēc paveiktajiem darbiem ikviens varēja
sasildīties ar karstu piparmētru tēju. Paldies izturīgajiem 
ceļotājiem!

25. septembrī “Kalāčos” viesojās Liepas pamatskolas 
radošākie skolēni uz ikgadējo Dzejas dienu pēcpusdienu. 
Pirms pasākuma bērni apmeklēja izstādi par E.Veidenbaumu. 
Tad dalībnieki lasīja savus sacerētos dzejoļus. Bērnus 
klausījās Cēsu Kultūras biedrības “Harmonija” piere-
dzējušie dzejnieki Astrīda Kamša, Inga Čupranova un 
Jānis Rīts. Pēc tam arī viņi dalījās savās pārdomās, lasīja 
dzeju un atskaņoja dziesmas. Paldies Liepas pamatskolas 
skolotājām – Inesei Lācei, Irisai Žiganovai un īpaši Rutai 
Stodoļņikai – par pasākuma organizēšanu!

Muzejā ir gaidāms šīs sezonas pēdējais notikums – 
E. Veidenbauma 152. dzimšanas diena, kuru šogad 
atzīmēsim 6. oktobrī plkst. 14.30. Šogad apmeklētājus 
priecēs dzejnieks un mūziķis Guntars Račs ar autorvakaru
“Mīlestība ir”.

Autorvakarā piedalīsies grupas “Saldās sejas” un “bet 
bet” dalībnieki Uģis Tirzītis (ģitāra) un Andris Alviķis 
(bass). Īpašais viesis – jaunā un daudzsološā dziedātāja 
Kristena Cīrule. Programmā dzirdēsiet dziesmas no jau-
najai grāmatai “Mīlestība ir” pievienotā akustiskā albuma,
kurā iekļautas Raimonda Paula, Tomasa Kleina, Ainara 
Virgas, Kārļa Lāča, Zigfrīda Muktupāvela un paša Guntara
dziesmas ar Rača vārdiem. Dzirdēsiet dzejas dienām 
veltītus autora lasījumus no grāmatas “Mīlestība ir”, kā 
arī dzejoļus no populārās grāmatas “365”. Apmeklētājiem
būs iespēja iegādāties grāmatas un saņemt autora auto-
grāfus, un kopīgi nofotografēties. Gaidāmi arī iepriekš 
neparedzēti priekšnesumi un pārsteigumi.

Ieeja bez maksas. Aicinām saģērbties silti un atbilstoši 
laika apstākļiem.

Atgādinām, ka vēl līdz 15. oktobrim E. Veidenbauma 
memoriālajā muzejā “Kalāči” ir apskatāma Rīgas Rakst-
niecības un mūzikas muzeja veidotā izstāde “Eduards 
Veidenbaums – neiespējamais dzejnieks”. Iesakām ap-
meklēt visiem, kas to vēl nav redzējuši.

Lai ražas bagāts rudens!
Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja 

“Kalāči” muzejpedagoģe

Domas ir tik dažādas… 
Pārskats par anketēšanas rezultātiem 

Priekuļu novada bibliotēkās
Priekuļu novada pagastu bibliotēku darbinieki no 

12.aprīļa līdz 12.maijam aicināja iedzīvotājus piedalīties 
aptaujā un izteikt savu viedokli par publisko bibliotēku 
pieejamību, sniegtajiem pakalpojumiem un turpmāko 
darbību.

Tika saņemtas 105 anketas, no kurām nederīgas bija
divas. Visvairāk viedokļu ir par Priekuļu bibliotēku – 39 
anketas, Liepas bibliotēka vērtēta 34 anketās, Veselavas – 
21 un Mārsnēnu – 18 anketās.

90% aptaujas dalībnieku bija sievietes, no kopējā  
dalībnieku skaita teju 47% bija strādājošie, 31% pen-
sionāri, mazliet vairāk par 7% – skolēni un 15% – citu 
kategoriju pārstāvji.

Lielākā daļa aptaujāto uz bibliotēkām nāk vismaz 
vienu reizi mēnesī vai biežāk. Viņi, galvenokārt, izvēlas 
lasīt daiļliteratūru (gandrīz 66%), daudzi ņem uz māju 
preses izdevumus (33%), teju trešdaļa cilvēku apmeklē 
bibliotēku organizētos pasākumus un izstādes (29%) un 
izmanto materiālu kopēšanas, drukāšanas un skenēšanas 
pakalpojumus (28%). Prieks, ka 76% bibliotēku apmek-
lētāju ir informēti par Priekuļu novada bibliotēku pie-
dāvājumu un šo informāciju visbiežāk saņem klātienē – 
bibliotēkā.

Visvairāk komentāru anketās bija par bibliotēku darba 
laiku. 79% klientu gan ir apmierināti ar novada bibliotēku 
pašreizējo darba laiku, bet netrūkst ierosinājumu. Visvairāk 
ieteikumu ir par Liepas bibliotēkas darba laiku (10 anketas 
no 34) – lasītāji vēlētos, lai bibliotēka ir atvērta ne tikai 
līdz plkst. 16:00, bet vairākus vakarus strādā ilgāk. Daudz 
ieteikumu ir arī Mārsnēnu bibliotēkai (8 anketas no 18) –
apmeklētāji ir norādījuši, ka vēlētos, lai bibliotēka kādu 
vakaru nedēļā ir pieejama vismaz līdz plkst. 18:00, kā 
arī daļa klientu labprāt apmeklētu bibliotēku sestdienās. 
Salīdzinoši maz ieteikumu darba laika izmaiņām saņēma 
Veselavas bibliotēka (2 anketās no 21 ir ierosināts, lai 
bibliotēka ir atvērta atsevišķās dienās ilgāk) un Priekuļu 
bibliotēka (4 anketās no 39 rakstīts, ka lasītāji vēlētos 
nokļūt bibliotēkā no 8:00 līdz pat 20:00). Bibliotēku 
vadītājas iespēju robežās ņems vērā apmeklētāju iero-
sinājumus, tomēr vēlos atgādināt, ka lasītājiem pašiem 
cītīgāk ir jāaplūko savas lasītāju kartītes un bibliotēku 
durvju plāksnes – tur ir norādīti bibliotēku darba laiki. 
Piemēram, vairāki anketu aizpildītāji atzīmējuši, ka vēlas, 
lai bibliotēkas Liepā un Priekuļos strādātu arī sestdienās, 
kas no septembra līdz maija beigām notiek jau vairākus 
gadus.

Anketās aicinājām vērtēt arī novada bibliotēku ma-
teriāltehnisko bāzi. Pēc saņemtajām atbildēm secinām, 
ka vairāk nekā 70% lasītāju ir apmierināti ar bibliotēku 
daiļliteratūras krājumiem, turpretī nozaru literatūras  
krājumi kā pietiekami daudzveidīgi tiek vērtēti teju 50%  
anketu. Ar preses izdevumu piedāvājumu bibliotēkās ir 
apmierināti 67% lasītāju. Ar novada bibliotēku biroja 
tehniku, datoriem un internetu apmeklētāji gan ir mazāk 
apmierināti – anketās ir norādīts, ka internets ir lēns, 

datortehnika ir novecojusi un klienti vēlētos izmantot 
jaunākus, jaudīgākus un modernākus datorus. Tāpat viņi 
vēlētos saņemt kvalitatīvas krāsu drukas un kopēšanas 
pakalpojumus visās novada bibliotēkās.

Mēs, bibliotēku speciālisti, īpaši gaidījām ieteikumus 
un viedokļus par to, kādas bibliotēkas vēlas redzēt mūsu 
esošie un topošie apmeklētāji. Tomēr aptaujas dalībnieki 
lielā daļā anketu atstāja šo jautājumu neaizpildītu. Žēl, 
jo šī bija iespēja anonīmi izteikties. Paldies tiem, kuri īpaši 
uzslavēja bibliotēkas darbinieku darbu Veselavas, Priekuļu 
un Mārsnēnu bibliotēkās. Vērā ņemamas ir arī norādes, 
ka bibliotekāriem Liepas un Mārsnēnu bibliotēkās ne-
pieciešams veiksmīgāk komunicēt ar saviem klientiem. 
Visās novada bibliotēkās visvairāk priekšlikumu bija par 
pasākumiem – tos nepieciešams dažādot (pieaugušajiem, 
jauniešiem, bērniem, tikšanās, nodarbības, konkursi u.c.); 
lai tie notiek biežāk; lai pasākumi notiek apmeklētājiem 
pieejamā laikā (vēlāk pēcpusdienās, vakaros). Atsevišķos 
ieteikumos bija redzams, ka apmeklētāji vēlas plašāku 
grāmatu piedāvājumu (vairāk Mārsnēnos), ērtākas 
mēbeles (Veselavā) un kvalitatīvu biroja un datortehniku 
(Priekuļos). Vairāki cilvēki tika norādījuši, ka viņiem ļoti 
patīk izremontētās Liepas bibliotēkas telpas. Priekuļu 
bibliotēkas apmeklētāji vēlas plašāku vietu lasītavai, kā 
arī klusāku stūri, kur netraucē apkārt notiekošais. Kāds
Veselavas bibliotēkas klients izteicis vēlmi, lai bibliotēka 
atrastos Bērzkrogā. Dažās anketās arī minēts, ka bibliotēkās
būtu jāorganizē nometnes, fi lmu seansi, uz jauniešiem 
aktuālo orientēti pasākumi un aktivitātes. Šeit es gribētu 
piebilst, ka, manuprāt, iestādēm novadā nav vēlams dublēt 
pienākumus, jo iepriekšminēto veic Priekuļu novada 
jauniešu centri, arī kultūras nami. Piemēram, nometnes 
drīkst organizēt konkrētas organizācijas un personas, 
kurām ir attiecīgas atļaujas un zināšanas. Bibliotēkas vairāk
rūpējas par lasīšanu, grāmatu popularizēšanu jauniešu 
vidū, informācijpratību.

Anketu pārskata nobeigumā es vēlos pateikties visiem, 
kuri atrada brīvu brīdi un vēlmi atbildēt uz jautājumiem. 
Bibliotēku speciālisti meklē iespējas, kā strādāt efektīvāk, 
labāk un darīt visu, kas ir iespējams, lai uz bibliotēkām 
apmeklētāji nāktu ar prieku un saņemtu to pakalpojumu, 
pēc kā ir ieradušies. Lūdzam apmeklētājus runāt ar biblio-
tēku darbiniekiem, lai kopīgi atrastu veidu, kā nonākt līdz 
rezultātam. Ir reizes, kad pakalpojumu iespējams saņemt 
attālināti; ja nav iespējam atnākt uz bibliotēku, grāmatas 
var pasūtīt, izmantojot elektronisko katalogu. Reizēm Jūsu
vietā uz bibliotēku var atnākt Jūsu radinieks, kaimiņš, 
lai paņemtu pasūtīto, ja zināt, ka bibliotēkas darba laikā  
nepaspēsiet. Lai pagarinātu lasīšanas laiku, var uzrakstīt 
e-pastu, piezvanīt, atsūtīt ziņu sociālajos tīklos, varbūt 
arī atsūtīt īsziņu. Būsim radoši, runāsim viens ar otru!

Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un izteica 
viedokli!

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja 
L.Zuimača

Par Sociālā dienesta vadītāju apstiprināta 
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Priekuļu novada pašvaldībā tika saņemti 
8 Sociālā dienesta vadītāja amata pretendentu 
pieteikumi. Konkursa otrajai kārtai tika virzīti 
četri pretendenti.

Izvērtējot Priekuļu novada Sociālā dienesta 
vadītāja amata pretendentus, komisija rekomen-
dēja virzīt izskatīšanai Priekuļu novada domes  
Sociālo lietu jautājumu komitejā Skaidrītes 
Astahovskas-Eglītes kandidatūru Priekuļu novada 
Sociālā dienesta vadītājas amatam.

2019. gada 26. septembra Priekuļu novada 
domes sēdē par Sociālā dienesta vadītāju tika 
apstiprināta Skaidrīte Astahovska-Eglīte. Skaidrīte
Astahovska Eglīte amatā stājās 2019.gada 3. 
oktobrī. Vēlam veiksmi jaunajā darba vietā!

Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks A.Tīdemanis 
sveic Sociālā dienesta vadītāju S.Astahovsku Eglīti

Foto: Laura Prikule
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

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

6. oktobris
14:30

Guntara Rača 
autorvakars 

“Mīlestība ir”

Autorvakarā piedalīsies grupas “Saldās sejas” un “bet bet” 
dalībnieki Uģis Tirzītis (ģitāra) un Andris Alviķis (bass). 
Īpašais viesis – dziedātāja Kristena Cīrule. Programmā dzies-
mas no jaunajai grāmatai “Mīlestība ir” pievienotā akustiskā 
albuma, dzejas dienām veltīti autora lasījumi no grāmatas 
“Mīlestība ir”, kā arī dzejoļi no populārās grāmatas “365”.

Ieeja: bez maksas

Ed. 
Veidenbauma 
memoriālais 

muzejs 
“Kalāči”

9.oktobris
19:00

Skolotāju dienas 
pasākums

“Dārgumus meklējot”

Ikgadējais izglītības jomas darbinieku godināšanas pasākums
ar muzikāli dramatisku pārsteigumu.

Ieeja: bez maksas

Priekuļu 
kultūras nams

12.oktobris
17:00

Režisoru J.Kilmi 
un G.Grūbes 

dokumentāla fi lma 
“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 
spēlfi lma 

“Jelgava 94

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

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Mārsnēnu 
tautas nams

12.oktobris
19:00

Izrāde “Zvirbuļu 
brokastis”

Liepas amatierteātris KRAMS, atklājot jauno sezonu, atkal 
mīļi gaidīs savus skatītājus, lai vērotu brīnišķīgo Monikas 
Zīles izrādi “Zvirbuļu brokastis”.

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Liepas
kultūras nams

19.oktobris
16:30

Vīru senioru
ansambļa “Neprāc”
15 gadu jubilejas 

koncerts
“Es gribu savus
gadus izdziedāt”

Piedalīsies ansambļi no Ikšķiles, Valmieras pagasta, Līgatnes.
Liepas, Pārgaujas un Priekuļiem

Ieejas maksa: 1.00 EUR

Priekuļu 
kultūras nams

19.oktobris
21:00

Sezonas atklāšanas
balle ar grupu

“Zēgevaldes Trio”

Ieeja pasākumā no 21:00. Darbosies bufete.
Ieejas maksa: 5.00 EUR
Galdiņu rezervācija 10.00 EUR pa tālr.: 28819116, 29177314

Priekuļu 
kultūras 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

8.novembris
20:00

Režisora Andra 
Gaujas kaisles 

drāma “Nekas mūs 
neapturēs”

Tas ir stāsts par harizmātisku personību – mūzikas produ-
centu Ralfu (Andris Keišs), kurš sava nepiekāpīgā rakstura 
dēļ pārliecina sievu, mīļāko un nepilngadīgo meitu sadzīvot 
zem viena jumta. Filma ir provokatīvs skatījums uz vīrieša 
un sievietes mainīgo lomu mūsdienu ģimenē.

Ieejas maksa: 3.00 EUR

Veselavas 
muiža

15.novembris
19:00

Valsts svētku 
pasākums 

“Kino Latvijā”

Svētku brīdis.
Interesanti fakti par kino Latvijā.
Filma “Zigfrīds Anna Meierovics” (vietu skaits ierobežots)

Veselavas
muiža

Kultūras afiša oktobris / novembris

Dāmu klubiņš 
Mārsnēnos

Dāmai var būt 18 vai 80, vecums nav svarīgs. Galvenais
ir vēlme darboties. Tādēļ aktīvās dāmas ...vai tu esi jauna
māmiņa, sprigana sieva būdama gados, kundze sirmu 
galvu, lauciniece vai pilsētniece, tiekamies 2 reizes mēnesī 
Mārsnēnu tautas namā, lai darbotos gan praktiskās, gan 
teorētiskās nodarbībās, lai kopā varam apgūt ko noderīgu, 
piem., kulinārijas prasmes, fl oristiku, skaistumkopšanu, 
veselīgu dzīvesveidu, vingrošanu, utt.. Malkojot siltu tēju, 
dalīsimies ar padomiem un idejām!!! Visas interesentes 
laipni aicinātas uz “Dāmu klubiņu”

8.oktobrī pl.18.00 Mārsnēnu tautas nama 
Dzeltenajā zālītē (2.stāvā)

 Pirmās nodarbības tēma: “Kas tavā burciņā?”

Zvani, ja interesē! 26666983 Santa Kalniņa

Svecīšu vakari 
Priekuļu novadā

• Priekuļu kapos 12.oktobrī plkst.18:00;
• Jaunraunas kapos 19.oktobrī plkst.16:00;
• Veselavas kapos 19.oktobrī plkst.17:00;
• Liepas kapos 26.oktobrī plkst.16:00.

Liepas pagasta pārvaldei jauns tālruņa numurs
Lai sazvanītu Liepas pagasta pārvaldi, turpmāk aicinām izmantot Valsts un pašvaldības 

vienotā klientu apkalpošanas centra Liepas atbalsta punkta telefona numuru 66954895.
No 2019.gada 31.oktobra esošais Liepas pagasta pārvaldes telefona numurs 64107300 tiks 

slēgts.

Dzejniece no Jāņmuižas lasa dzeju 
Priekuļu novada domes sēdē

Priekuļu novada domes sēdē tika pieņemts lēmums 
par atbalsta sniegšanu novadnieces Līgas Rimšas Eglītes 
dzejoļa krājumu par Latvijas dabu, cilvēkiem un pārdomām
par dzīvi izdošanai.

Dzejniece domes sēdē deputātiem nolasīja dzeju no 
sava satīriskās dzejas krājuma “Vēlos būt deputāte” un 
pastāstīja par otru dzejoļu krājumu “Ko nezina Sfi nksa”. 

Apsveicam mūsu novadnieci un vēlam neizsīkstošu 
radošo garu un vēlmi aktīvi darboties!

◄ Dzejniece Līga Rimša Eglīte lasa dzeju 
     Priekuļu novada domes sēdē. Foto: Laura Prikule

“Šķiro un samazini!? 
Padalies, kā veicās!”

No 1.oktobra līdz 30.novembrim biedrība “Daibes 
ilgtspējas centrs” un  SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju 
parks “URDA” organizē foto akciju “Šķiro un samazini!? 
Padalies, kā veicās!”. Akcijas laikā dalībnieki tiek aicināti 
iemūžināt videi draudzīgu rīcību un iedvesmot arī citus, 
publicējot attēlus izmantot tēmturus #URDAšķirounsamazina
un #atkritumminimum.

Foto akcija aicina ne tikai runāt par videi draudzīgu 
dzīves veidu, bet to arī izvērst darbībā gan ikdienā, gan 
svētku reizēs. Videi draudzīga rīcība paredz samazināt 
radīto atkritumu daudzumu vai censties tos neradīt vispār.

Akcijā var piedalīties ģimenes, draugu pulciņi, 
uzņēmumi, izglītības iestādes vai katrs atsevišķi. Dalība 
akcijā var būt kā aizraujošs piedzīvojums un izaicinājums.
Ar akcijas uzdevumiem un nolikumu var iepazīties 
Dabas un tehnoloģijas parka “URDA” mājas lapā 
http://www.urda.lv/lv/akcijas.

Katra mēneša sākumā tiks noteikts aizvadītā mēneša 
iedvesmojošākais un atbilstošākais pasākuma vai ikdienas
darbību atspoguļojums fotoattēlā, balstoties uz nolikumā 
noteiktajiem uzdevumiem. Akcijas noslēgumā abu mēnešu 
labākie piecdesmit akcijas dalībnieki tiksies kopīgā pa-
sākumā dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, katra mēneša 
uzvarētājs saņems balvu no beziepakojuma veikaliem.

Foto akciju atbalsta beziepakojuma veikali: BURKA, 
TURZA, ieber.lv, Ber un sver, Zemes Draugs, Zeroveikals. 

Foto akcija noris biedrības “Daibes ilgtspējas centrs”
projekta “URDA šķiro un samazina” (projekta reģ.nr. 
1-08/57/2019) ietvaros, ko fi nansē Latvijas vides aiz-
sardzības fonds (LVAF).

Vairāk informācija:
Ieva Freimane-Mihailova

25459399
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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”

Fotoatskats uz notikumiem septembrī Priekuļu novadā

Rotaļu laukuma atklāšanā Liepā bija atlidojis Karlsons, 
kurš kopā ar bērniem gāja rotaļās

Foto: no pašvaldības, Jāņmuižas PII, Liepas PII “Saulīte”, Priekuļu vidusskolas arhīva

Priekuļu novada pašvaldības policija rūpējas 
par bērnu drošību uz ceļa

Eiropas mobilitātes nedēļā PII “Mežmaliņa” audzēkņi 
apgūst drošas riteņbraukšanas prasmes

Miķeļdiena Liepas PII “Saulīte” ar rudens krāsā 
izveidotu Putnubiedēkli, lai tas sargātu rudens dārzu

Zinātnieku nakts Agroresursu un ekonomikas institūtā

Jaunajā bērnu rotaļu laukumā ikviens atradīs 
sev kādu piemērotu aktivitāti

Liepā militāro mācību ietvaros bija iespēja apskatīt 
militāro tehniku un satikt klātienē karavīrus.

Foto: Zemessardzes publicitātes fotoPriekuļu vidusskolā Zīļuks uz Miķeļdienu 
ved rudens veltesMiķeļdienā Jāņmuižas PII kopā ar Miķeli, 

Saimnieci, Maiznieku, lielām un mazām pelītēm dejoja, 
dziedāja, gāja rotaļās un cienājās ar maizi

Priekuļu vidusskolas bērni veido rudens velšu Zīļuku

26.septembrī, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 
tehnikumā notika Vidzemes reģiona diskusija 

“Pieaugušo izglītības īstenošana Latvijā” Izglītības 
un zinātnes ministrijas īstenota Erasmus+ programmas 
projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas 

īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros

Rudens dārza sargs Liepas PII “Saulīte

Mežmaliņa RIPO riteņbraukšanas prasmju vingrinājumi


