
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 1 (69). 2016. gada 29. janvāris. Bezmaksas

Īs zi ņas

8.janvārī Veselavas muiža
svinēja savu 250 jubileju.
Muižas ēka celta 1760-tajos
gados un 1766.gada 1.janvārī
virskonsistorijas asesors fon
Brunnings  jaunuzcelto dzīvo-
jamo  ēku  Veselavas  muižā,
kopienas  brāļu  draudzes  sa -
nāk smēm  domātā  zālē, iesvē-
ta ar  mīlestības  maltīti un
tai  sekojošu  dievgaldu. 

Jubilejas pasākumā nelielā
teatralizētā uzvedumā, kurā
satikās Krievijas imperatore
Katrīna II (atveidoja Īrisa
Uldriķe) ar muižas baronesi
no Kampenhauzenu dzimtas
(Ilona Tauniņa), viesiem tika
izstāstīta Veselavas muižas
vēsture, svarīgākie un intere-
santākie fakti par muižas
īpašniekiem un to, kā viņi te
dzīvoja.

Veselavas muižas vēsturē
vispaliekošākās pēdas atstā-
juši Kampenhauzeni. Vesela -
vas muižu un Pauļu pusmui-
žu 1797.gadā nopirka slepen-
padomnieks barons Baltazars
fon Kampenhauzens. Viņš
bija Vidzemes viceguberna-
tors, vicegubernators Sāmsa -
lā, ietilpa Valsts likumu komi-
sijas sastāvā Sanktpēterbur -
gā, bija mežsaimniecības
pamatlicējs  Baltijā, Meža
likuma  autors cariskajā
Krievijā. Veselavas  kungu
mājai viņš  daudz  ko  sagādā-
ja: konsoles  ar  spoguļiem,
marmora  galdus, kroņluktu-
rus, magoņkoka  grāmatplauk-
tus  bibliotēkai, graciozas,  ar
dārgu  zīdu  apvilktas  mēbe-
les, šampanieša  glāzes, lai
jauno  īpašumu  varētu  iesvē-
tīt kopā  ar  plašu  sabiedrību.

Pagrabos – tabakas  fabri-
kas  galā tika guldītas lielās
vīna un alus mucas. Divi no
šiem pagrabiem kalpoja
priekš iekšējās mājsaimniecī-
bas un kāda līdzīga velvēta
telpa, kas tiem piekļāvās, kal-
poja kā vasaras ēdamistaba.

1801.gadā muižas mantoja
viņa dēls barons Kristofs
Johans fon Kampenhauzens. 

1841. gada janvārī ēka
cieta postošā ugunsgrēkā.
Kalps apsildot muižu bija
piedzēries, sakrāvis malku,
aizdedzis un aizmidzis. Pa
skursteni uguns bija  izlauzu-
sies līdz  augšējam  stāvam
un  no  koridora ātri ar  lielo
kāpņu velkmi  līdz  bēniņiem,
kur  tā  atrada  visbagātāko
degvielu. Sadega gandrīz visa
iedzīve.

Pēc Kristofa Johana fon
Kampenhauzena nāves mui-
žas mantoja viens no viņa 13
bērniem, zemes tiesas asesors
barons Teofīls fon Kampen -
hau zens. 1871.g. par muižu
īpašnieku kļuva Teofīla dēls
landrāts Baltazars Teofīls fon
Kampenhauzens. Pēdējais
Veselavas muižas īpašnieks
bija viņa dēls Aurēlijs fon
Kampenhauzens. Viņa īpašu-
mā muiža atradās no 1910.g.
-20. gadu agrārreformai,
kuras laikā no Veselavas
muižas zemēm izveidoja 93
jaunsaimniecības, 14 sīk-
saimniecības un 24 rentes
saimniecības. 

1920. gadā valsts muižas
piešķīra pagasta valdēm,
tikai uz tādiem noteikumiem,
ja tās tur ierīkos  skolas,
nabagmājas vai  līdzīgus
objektus. Veselavas muižā
bija nabagmāja un pienotava.
1930-to gadu beigās pirmajā
stāvā ierīko  dzīvokļus  vec-
mātei un  policistam. Kara
laikā muižas ēkā atradās
Vācu armijas štābs un hospi-
tālis. Pēckara gados muižā
darbojas ciema padome, fel-
šerpunkts, tautas nams, bib-
liotēka.

No 1997. gada, kad Vese -
lavas pagasta padomes
priekšsēdētājs kļūst Egils
Gruzde, viņš daudz laika un
enerģijas velta muižas vēstu-
res izpētei, vāc vēstures mate-
riālus, apzina vēsturiskās

vērtības. Sākas muižas pils
atjaunošana, sakopta muižas
apkārtne. 

2011. gadā latviski tiek
izdota Zigfrīda Fon  Fegezaka
(rakstnieka māte Ženija ir
dzimusi Veselavas muižā)
grāmata „Senči  un  pēcteči”
par  Veselavas  muižu, kurā
lasītājs detalizēti var iepazī-
ties ar Kampenhauzenu pla-
šās Livonojas dzimtas dzīvi
piecās paaudzē. Interesen -
tiem šī grāmata ir pieejama
visās pagastu bibliotēkās.

Šobrīd Veselavas muiža ir
Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācijā, tā ir valsts aizsargā-
jams arhitektūras pieminek-
lis. 

Neskatoties uz auksto
laiku, muižas dzimšanas die-
nas svinībās zāle bija ļaužu
pilna. Priekuļu novada vadī-
tāja Māra Juzupa savā uzru-
nā sacīja: „Klausoties muižas
vēsturē, saprotam, cik tā
bagāta. Katrs nākamais
saimnieks tajā atstājis savas
pēdas. Bijuši skaisti un slikti
gadi, pāri gājis karš, uguns-
grēki, bet muiža allaž ir
atjaunota. Arī mēs atstāsim
muižā savas pēdas. Paies
gadi, un tiks stāstīts, ko esam
izdarījuši, kā atjaunojuši, vēr-
tēs. Esam lepni par savu
muižu.” Domes priekšsēdētā-
ja pateicās Egilam Gruzdem,
kurš daudz laika un enerģijas
veltījis muižas vēstures izpē-
tei. Latvijā nav daudz vietu,

kur vēsture tik nopietni izzi-
nāta un tiek atgādināta pasā-
kumos, kur reiz muižā noti-
kušo izspēlē vai izstāsta
pagasta amatiermākslas
kolektīvi. Māra Juzupa arī
pateicās Emeritai Gruzdei un
Rudītei Ignatjevai, kuras
ikdienā popularizē muižu,
stāsta par to tūristiem.  

Dzimšanas dienas noska-
ņās muižā notika arī semi-
nārs „Pils, muiža un dārzs ir
vienota ainavas  sastāvdaļa”.
Bija sabraukuši ne tikai
muižu apsaimniekotāji, aina-
vu arhitekti un dizaineri.
Seminārs bija domu apmai-
ņa, diskusija. “Muižas parks
nav parasts parks, tas veidots
pēc noteiktas sistēmas, sava
laika prasībām, tas prasa pie-
tāti – to uzsvēra ikviens runā-
tājs,” pastāsta Emerita Gruzde
un uzsver, ka ikviens seminā-
rā guvis vērtīgas atziņas.

Dzimšanas dienā koncertu
muižā sniedza Ingus Pēter -
sons un Ziemeļlatvijas  kame-
ransamblis  „Livonija”. Visi
viesi tika cienāti ar svētku
torti, un balle ilga līdz jaunai
dienai.

Viss 2016.gads ritēs mui-
žas jubilejas zīmē - būs jūnijā
novada svētki, jūlijā -rožu
svētki un, protams, oktobrī
par tradīciju kļuvusī „Piļu
muižu nakts”, gan citi kultū-
ras pasākumi.

Īrisa Uldriķe

Veselavas muiža 2016. gadu
dzīvos 250 gadu jubilejas zīmē Izmaiņas Veselavas

pārvaldes vadībā

Ar 2016.gada janvāri par
Veselavas pagasta pārval-
des vadīta pienākumu pil-
dītāju, ar domes lēmumu
apstiprināts novada izpild -
direktors Fjodors Puņeiko.
Iepriekšējais Veselavas
pārvaldes vadītājs Ainārs
Amantovs savu amatu
atstāja uz personīga iesnie-
guma pamata, paliekot
strādāt Priekuļu novadā
par mežzini.

Tūrisma izstāde Balttour

Rīgā, no 5. līdz 7.februā-
rim notiks tūrisma izstāde
Balttour, kur Enter Gauja
(Gaujas Nacionālā parka
tūrisma biedrība) stendā
tiks pārstāvēts arī Priekuļu
novads. Novadu pārstāvēs
Tūrisma darba organizato-
re Elīna Tilaka un Eduarda
Veidenbauma memoriālā
muzeja “Kalāči” vadītāja
Tamāra Kurzemniece.

Aicinās lauksaimniekus
un lauku uzņēmējus 

uz apspriedēm

Priekuļu  novada pašval-
dība februāra beigās aicinās
lauksaimniekus un lauku
uzņēmējus uz apspriedēm
pagastos par Lauku atbal-
sta programmas 2014. -
2020. gadam pasākumu
“Pamatpakalpo jumi un cie-
matu atjaunošana lauku
apvidos”, kas  atbalstīs
investīcijas publiskās ceļu
infrastruktūras kvalitātes
uzlabošanai lauku teritori-
jās, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzī-
votību. Precīza informācija
tiks ievietota novada mājas
lapā www.priekuli.lv pēc
domes sēdes saņemtā
apstiprinājuma, izvirzīta-
jiem ceļu vērtēšanas kritē-
rijiem.

Sāks remontdarbus 
Cēsu prospektā 1

Ēkai Cēsu prospektā 1,
Priekuļos, februārī uzsāks
otrā stāva remontdarbus.
Šeit ir paredzēts izveidot
telpas atbilstoši mākslas
skolas vajadzībām. Pēc
remontdarbiem visu ēkas
2.stāvu aizņems Priekuļu
mākslas skola, Cēsu pilsē-
tas mākslas skolas filiāle. 
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Priekuļu pagastā 
2015.gadā lielākie būvniecības, renovācijas un

ēkas siltināšanas darbi tika veikti „Sabiedriskajā
centrā” Raiņa ielā. Ēka, kurā atrodas
Dzimtsarakstu nodaļa, bibliotēka, bērnu centrs,
ģimenes ārsti, tika nosiltināta, tādejādi iegūstot
energoefektivitāti. Tajā tika izbūvēta jauna
telpa, par kuras pielietojumu lems deputāti, jo
tās izmantošanai  jau ir pieteikušies vairāki gri-
bētāji, tika izbūvēta stiklota piebūve ar rezerves
kāpnēm, kuras ļaus ēku izmantot efektīvāk,
nomainīts arī ēkas jumta segums. 

Aizvadītās vasaras periodā tika sakārtoti un
renovēti vairāki ielu segumi: Dukuru iela
Dukuros 600 m² apjomā, Priekuļos –
Izmēģinātāju ielas posms no Sporta birzītes līdz
Dārza ielai, šajā vasarā iecerēts Izmēģinātāju
ielas renovāciju turpināt līdz Vanagkalniņam.
Tika atjaunotas nojumes četrām pieturvietām –
Zinātnes un Selekcijas ielā, pie vecās skolas un
Jaunraunā.

Piedaloties KPFI projektā, kura mērķis bija
oglekļa dioksīda emisiju samazināšana un elek-
tro enerģijas taupīšana, Priekuļu centrā tika
nomainīts ielu apgaismojums uz LED spuldzēm. 

Centra katlumājai tika renovēts zemspriegu-
ma sadales elektro ievads, jo tas gadu gaitā nolie-
tojies un ir palielinājušās elektro jaudas.

Priekuļu kultūras namā ilgus gadus pietrūka
palīgtelpas mākslas kolektīviem. Aizvadītajā
gadā šim nolūkam pagrabstāvā tika izremontē-
tas aktiertelpas, ierīkotas ģērbtuves un izbūvētas
tualetes.

Priekuļu novada domes izsludinātajā mazo
projektu konkursā „Mēs novadam”, par tēmu
„ Vide un kultūra” no 9 iesniegtajiem projektiem
tika atbalstīti pieci. Līdz ar to Mārsnēnos bērni
tika pie jauna rotaļu laukuma. Veselavas muižas
parkā tika izveidoti krāsaini rožu apstādījumi,
piešķirot muižas parkam renesanses krāšņumu.
Senioru deju grupa „Mežrozīte” tika pie jauniem
koncrttērpiem. Un, saglabājot mūsu tautas vēs-
turi, Jaunraunā, komunistiskā genocīda upuru
piemiņas vietā, uzstādīta plāksne tautiešiem,
kuri miruši izsūtījumā.

Domājot par pagasta infrastruktūras uzlabo-
šanu, pateicoties valsts budžeta programmai
„Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem”, Sporta
birzītē ir uzstādīti 9 āra trenažieri, lai iedzīvotā-
ji varētu aktīvāk pavadīt savu brīvo laiku.

Ikgadējie kosmētiskie telpu remonti vasarā
tika veikti vidusskolā un bērnudārzos.

Protams, ikdienā netika aizmirsta ceļu un ielu
uzturēšana, kā arī veikti dažādi pagasta labie-
kārtošanas darbi, piemēram, paplašināts un
labiekārtots ar jauniem apstādījumiem, pastaigu
takām un soliņiem Saules parks.2014.gadā tika
pasūtīta un pērnajā gadā veikta kapsētu digitali-
zācija, uzstādīts žogs Jaunraunas kapsētai, lai
šovasar turpinātu kapsētas paplašināšanu.

Fjodors Puņeiko, 
novada izpilddirektors

Liepas pagastā
Baudot šo skaisto, sniegiem bagāto ziemu,

izvērtējam pagājušajā – 2015.gadā  padarītos
darbus Liepas pagastā. Lieli līdzekļi tika ieguldī-
ti, lai mazie liepēnieši varētu uzturēties, rotaļā-
ties, mācīties, atpūsties, sportot skaistās, izre-
montētās telpās: PII “Saulīte” tika veikts kosmē-
tiskais remonts 1.stāva gaitenī, 2. un 5.grupiņā
un aktu zālē.

Augustā liepēnieši tika pie sava Saules pulk-
steņa, kas ir trešais pēc skaita  Priekuļu novadā.

Pēc vasaras brīvlaika Liepas pamatskolas sko-

lēnus un darbiniekus priecēja izremontētais
darbmācības kabinets un 3.stāva gaitenis. Pie
skolas sporta laukuma tika uzstādīts āra tenisa
galds.

Vērīgie kultūras nama pasākumu apmeklētāji
rudenī pamanīja, ka skatuve ir ieguvusi jaunu
izskatu.

Ieguldīti līdzekļi ciemata labiekārtošanā:
izveidota bruģēta taka pie pieminekļa, brauktu-
ves un veikta ietves seguma nomaiņa Rūpnīcas
ielā 6a un Rūpnīcas ielā 8. Tika atjaunots gājēju
celiņa asfaltbetona segums Maija ielā 4. Nevar
nepieminēt gaismekļu nomaiņu Liepas centrā –
tika uzstādīts 71 LED gaismeklis.

Lai centra iedzīvotājus un iestādes varētu sek-
mīgāk nodrošināt ar siltumu, budžetā tika atvē-
lēti līdzekļi katlu mājas iekārtu atjaunošanai.
Liepas komunālās saimniecības vajadzībām tika
iegādāts riteņtraktors “Belarus”, kas ziemas
sezonā tiek izmantots sniega tīrīšanai.

Vairākiem pašvaldības dzīvokļiem tika nomai-
nīti vecie logi, durvis, lai dzīvokļi kļūtu energoe-
fektīvāki.

Pagājušajā gadā tika veikta Liepas kapsētas
datu digitalizācija. 

Turpmāk radošus plānus un visu ieceru piepil-
dījumu! 

Evita Šīrante, 
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja

Mārsnēnu pagastā
Aizvadītais gads Mārsnēnu pagastā pagāja,

ierastajā ritmā strādājot un arī atpūšoties. Viens
no nozīmīgākajiem pasākumiem bija – novada
svētki. Tie pulcēja lielu apmeklētāju skaitu- gan
mārsnēniešus, gan viesus. Šie svētki mums
visiem bija priecīgs un jauks notikums. 

2015. gadā tika veikti darbi, kuriem pašvaldī-
bas budžetā bija paredzēts finansējums.
Nozīmīgākais un izmaksu ziņā dārgākais darbs
bija saistīts ar labiekārtošanu. Uzklājot bruģa
segumu, tika pabeigts gājēju celiņš gar valsts
autoceļu 430 metru garumā. Darbu uzsākām
2014.gadā, tad tika izbūvēts gājēju celiņa pamats
un ierīkots apgaismojums. Tagad gan skolas, gan
bērnudārza un “Saulrietu” daudzdzīvokļu mājas
iedzīvotājiem, it īpaši skolēniem,  ir iespēja kom-
fortabli un  droši nokļūt līdz ciemata centram pa
bruģētu gājēju celiņu.

Pagastā tika veikti vairāki citi darbi, kuri
neprasīja tik lielus ieguldījumus. Mārsnēnu kap-
sētas kapličas sienām veikts kosmētiskais
remonts, ambulances tualete pielāgota invalīdu
vajadzībām, Mārsnēnu pamatskolā veikti dažādi
kosmētiskie remontdarbi.  

Plānotās ieceres un veicamie darbi Mārsnēnu
pagasta attīstībai 2016. gadā atkarīgi no pašval-
dības budžeta iespējām. Plānoto darbu sarakstā
kā lielākais būtu minams -Tautas nama siltinā-
šana un centralizētās apkures izveidošana.
Realizējot to, mēs izvairītos no situācijas, ka pie
zemām āra gaisa temperatūrām Tautas namu
nav iespējams piekurināt. Kā pirmais solis,
apstiprinot pašvaldības 2016.gada budžetu, būtu
nepieciešams iedalīt līdzekļus tehniskā projekta
izstrādei. 

Bez šī nopietnā projekta realizācijas paredzēti
dažādi citi darbi – nelieli kosmētiskie remonta
darbi skolā, kapličas grīdas flīzēšana un dažās
Tautas nama telpās kosmētiskais remonts.  

Nākamajā gadā novēlu mums visiem veiksmi
un plānu īstenošanu!

Ralfs Saļmo,
izpilddirektora vietnieks

Veselavas pagastā
Kad zemi klāj baltas sniega kupenas, tad

varam atskatīties uz aizvadīto gadu, padarīta-
jiem darbiem. 2015. gadā Veselavas pagasta
dzīve, salīdzinot ar 2014. gadu, ir aizritējusi
nedaudz mierīgākā, rimtākā ritējumā.
Aizvadītajā gadā kā vienu no galvenajiem noti-
kumiem vēlos atzīmēt „Bērzkroga tirdziņa” dzim-
šanu. Turpmāk divas reizes mēnesī Bērzkrogā
norisināsies tirdziņš, kur varēs iegādāties
Priekuļu novada un apkārtējo novadu mājražotā-
ju, zemnieku, amatnieku piedāvātos izstrādāju-
mus, produktus.

2015. gadā tika izstrādāts Bērzkroga centra
dīķa rekonstrukcijas projekts, zeme ierakstīta
Zemesgrāmatā. Tāpat uzmērīta un ierakstīta
Zemesgrāmatā pašvaldībai piederošā „Strazdu”
zeme. Lai uzturētu kārtību Bērzkrogā, pie-
ņemts darbā sētnieks, kura pienākumos ir
sekot līdzi arī tīrībai un kārtībai sabiedriskajā
tualetē. 

Jāatzīmē tas, ka pagājušajā gadā Veselavas
pagastā tika sakārtots ceļš un ceļa malas uz
„Mindaugām”, pie „Vanagu” mājām pašvaldības
ceļā tika ierakta caurteka un novērsta ūdens pār-
plūde pāri ceļam. Lai novērstu uzpludinātā dīķa
ūdeņu pārplūdi pāri pašvaldības ceļam pie
„Rauņu” fermas, ceļa malā tika izrakti grāvji. Pie
„Dikļu” mājām vecā, salūzusī caurteka nomainī-
ta pret jaunu. Visā pagasta teritorijā tika sakār-
totas caurtekas – no to galiem novākts apau-
gums, atrakta zeme. 

Tāpat kā līdz šim, tika veikti kārtējie ceļu
uzturēšanas darbi - ceļmalas tika pļautas 2 reizes
gadā, ceļi regulāri, pēc vajadzības, greiderēti,
ziemā sniegs tīrīts pēc vajadzības.

Veselavas muižā 2015. gadā remonta darbi
iekavējās, jo tika izstrādāta muižas attīstības
stratēģija, kas sakārtoja darāmos darbus noteik-
tā secībā. Gada nogalē noslēdzās divu podiņu
krāšņu iepirkums muižas lielai zālei – šogad tās
tiks izbūvētas.

Muižā notika „Rožu svētku” un „Leģendu
nakts” pasākumi, dažādi koncerti.

Par 2016. gadā paredzētajiem darāmajiem
darbiem konkrēti varēs runāt pēc budžeta apstip-
rināšanas.

Ar šā gada janvāri Veselavas pagasta saimnie-
cisko dzīvi vadīs Priekuļu novada izpilddirektors
Fjodors Puņeiko. 

Vēlos pateikties visiem Veselavas pagasta
iedzīvotājiem par kopā pavadītajiem trijiem,
manuprāt, ražīgiem, darbīgiem gadiem! Daudz
kas Veselavas pagastā tika izdarīts, bet daudz
kas vēl ir darāms... Lai mums izdodas!!!

Ar ziemīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem, 

Ainārs Amantovs,
novada mežzinis

Kopējā Priekuļu novada
iedzīvotāju 
statistika

Izvērtējot statistisko informāciju redzam, ka
arī iedzīvotāju ziņā Priekuļu novads turas sta-
bili.

Uz 2016.gada sākumu Priekuļu novadā dzīve-
svietu bija deklarējuši 8618 iedzīvotāji
(2014.gadā - 8688; 2015.gadā - 8627)

Sadalījums pa pagastiem: Priekuļi 4289
(2015.gadā - 4294); Liepā 2941 (2948); Mārsnēnos
766 (756); Veselavā 622 (629).

Aizvadīts gads un varam 
rezumēt paveikto
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Pašvaldības Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļa, kurā
ietilpst jauniešu centri
„Apelsīns”, „REST[e]” un
bērnu dienas centrs „Zīļuks”,
kā arī Priekuļu novada jau-
niešu Dome, arī 2016.gadā
turpinās aktīvi strādāt, lai
nodrošinātu jauniešiem iespē-
ju piedalīties interesantos
pasākumos, lekcijās un nodar-
bībās, dotu iespēju pašiem
īstenot kādu ieceri, rīkot pasā-
kumus un veidot novadu sev
patīkamāku.

„Zīļuks” laipni gaidīs ikvie-
nu bērnu vecumā no 1-13
gadiem ne tikai no Priekuļu
novada, bet arī no citiem
novadiem. „Apelsīns” laipni
gaidīs interesentus uz radoša-
jām nodarbībām, pasāku-
miem un priekšnesumiem, un
„REST[e]” kopā ar Jauniešu
Domi meklēs veidus, kā veidot
izglītojošus un interesantus
pasākumus.  Šā gada plānos
paredzēts izveidot jaunatnes
politikas stratēģiju un stipri-
nāt sadraudzību starp novadā
esošajām mācību iestādēm un
jauniešu centriem, kā arī

izveidot patstāvīgu jauniešu
centru Mārsnēnos. 

Priekuļu novada dome ir
apstiprinājusi Mārsnēnu jau-
niešu centra darbības nodroši-
nāšanu uz laiku līdz 2015/16.
mācību gada beigām maijā.
Jauniešu centrs joprojām
atrodas Mārsnēnu Tautas
namā, un tautas nama vadītā-
ja Vita Vilum sone pašlaik ir
„Pagrabiņa” vadītāja, līdz tiks
izlemts par centra tālāko dar-
bību. 

Janvārī aukstā laika dēļ
centrs nedarbojās, bet ar
1.februāri jauniešiem būs
iespēja trīs reizes nedēļā
izmantot „Pagrabiņa” piedā-
vātos pakalpojumus. Ar 1.feb-
ruāri centrs būs atvērts katru
pirmdienu, trešdienu un
ceturtdienu no plkst. 15:00-
18:00. Protams, būs spēles,
filmu vakari un citas intere-
santas nodarbības. 

Seko centra jaunumiem arī
www.twitter.com/Marsnenu_JC.

Elīna Krieviņa, 
novada jauniešu un bērnu

lietu speciāliste

Jaunatnes un bērnu
lietu nodaļa
2016.gadā

Ar baltu puteņu sniegu
Jaunais gads atnācis, nu
varam tajā kā baltā lapā rak-
stīt jaunus dienu notikumus.
Bet iepriekšējais gads, glītā
kamolā satīts, iegulst nodzī-
voto gadu krājumā. Novada
Dzimtsarakstu nodaļā tas
sanācis pietiekami krāsains
ar priecīgiem, laimīgiem brī-
žiem un arī skumju asara
kādā brīdī ir ritējusi.

Lielākais un redzamākais
notikums aizvadītajā gadā
bija sabiedriskā centra ēkas,
kurā atrodas arī Dzimt -
sarakstu nodaļa, renovācija
un siltināšana, līdz ar to ēka
ieguvusi vizuāli skaistu
izskatu. Pavasarī tika atjau-
nota arī laulību mazā zāle.
Tagad svinīgās laulību cere-
monijas var notikt skaistās
un gaišās telpās, kas ceremo-
niju padara svinīgāku nekā
līdz šim. Laulību zālē vairs
nenotiek citi pasākumi, tikai
Dzimtsarakstu nodaļas orga-
nizētie – laulības, Zelta un
Sudraba ģimeņu godināša-
nas pasākumi. Aizvadītajā
gadā pieauga pāru skaits,
kas izteica vēlēšanos laulību
reģistrēt Veselavas muižā
vai tās dārzā. Esam domāju-
ši arī par jauno pāru izklaidi
pēc svinīgās ceremonijas,
tāpēc muižas dārzā tika
uzstādītas arkas un pie tām
iestādītas rozes, kuras jaunie
pāri ar viesiem var izmantot
kāzu foto sesijai. Ir iegādāta
arī balta laiva, ar kuru izvizi-
nāties muižas parka dīķi.

2015.gadā novada Dzimt -
sarakstu nodaļā tika reģis-
trētas 48 laulības. Laulību
skaits nedaudz pieaudzis
(2014.gadā 39 laulības), tas

saistās ar to, ka ļaudis no
galvaspilsētas vēlas sev indi-
viduālu svinīgāku un emocio-
nālāku ceremoniju, ko nova-
du nodaļu darbinieki var
nodrošināt.

Dzimtsarakstu nodaļā
pagājušajā gadā reģistrēti 73
dzimušie – 46 zēni un 27
meitenītes. 2015.gadu varam
uzskatīt arī par dvīņu gadu.
Esmu novērojusi interesantu
faktu: ir gadi, kad dvīņu nav
nemaz, bet, kad piesakās,
tad to ir vairāki pāri, pagāju-
šajā gadā bija četri dvīņu
pāri. Savukārt no reģistrēta-
jiem bērniņiem pirmdzimtie
bijuši 30, otrie bērni – 21, tre-
šie un vairāk – 22. Statistika
rāda, ka no modes iziet
dubultie vārdi. Aizvadītajā
gadā dubultie vārdi likti
tikai 10 bērniem. Īpaši „ekso-
tisku” vārdu nav, toties ir
parādījušies senie, stiprie
vārdi – viena Līga, četras
Martas, bet zēnu vidū ir divi
Pēteri, pa vienam – Jānis,
Jēkabs, Mārtiņš. 

Pagājušajā gadā nodaļā
reģistrēti 69 miršanas gadī-
jumi. Dzimtsarakstu nodaļas
veic arī vārda un uzvārda
maiņas dokumentu kārtoša-
nu, labojumus un papildinā-
jums iepriekšējo gadu reģis-
tros, tā kā ar katru gadu pie-
aug nodaļā sastādīto reģistru
arhīvs, tad arī darba apjoms
attiecīgi palielinās.

Šo gadu novada ļaudīm
vēlu dzīvot ar sirds degsmi,
ar to prieku, kas katram sirdī
mīt, ar mīlestību un saticību!

Īrisa Uldriķe, 
dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja

Atskats Dzimtsarakstu
nodaļas darbā

2015.gadā Priekuļu nova-
dā notikušas dažādas aktivi-
tātes arī tūrisma jomā.
Labiekārtoti tūrisma objekti,
uzņemti viesi un organizētas
ekskursijas. 

Dabas aizsardzības pārval-
de pabeigusi labiekārtošanas
darbus, un apmeklētājiem
pieejamas pastaigu takas uz
Ērgļu klintīm. Veikti labie-
kārtošanas darbi arī Līču –
Laņģu klinšu takā, kas ir ap
kilometru gara klinšaina krau-
ja Gaujas senlejas kreisā
pamatkrasta nogāzē, bet no
pašas upes nav saskatāma.
Pastaiga pa šo taku dod iespē-
ju redzēt līdz pat 30 m augstas
daudzveidīgas smilšakmens
atsegumu formas, ko saposmo
dziļas sānu gravas. No
Līču–Laņģu klinšu piekājes
izplūst ~ 20 avoti, kuru darbī-
bas rezultātā izveidojušās
dažāda garuma alas un dažādu
izmēru nišas. Izdots arī buklets
maršrutam, kurš ietver Līču –
Laņģu kinšu taku. 

Nozīmīgs darbs veikts, lai
nodrošinātu daudzveidīgus
informatīvos materiālus par
Priekuļu novadu un tūrisma
piedāvājumu tajā. Atjaunota
un papildināta informācija
Priekuļu novada mājaslapā
par tūrisma iespējām novadā.

Izstrādāts jauns informatī-
vais materiāls par Priekuļu
novadu, iekļaujot tajā visus
novada pagastus, dabu, izglī-
tību, kultūru, sportu, tūrismu
un uzņēmējdarbību. Sagata -
vota Priekuļu novada tūris-
ma karte, kas tiks vesta arī
uz “Balttour 2016” tūrisma
izstādi Rīgā. Nofilmēts reklā-
mas klips par tūrisma objek-
tiem Priekuļu novadā, kas,
prezentējot Priekuļu novadu,
tika rādīts ERASMUS + pro-
jekta „Threat 2.0” nodarbībās
Sicīlijā un Innovation Circle
Network konferencē Berlīnē.
Ir izveidota informatīva ani-
mācija, iekļaujot svarīgākos
faktus par novada vēsturi,
uzņēmējdarbību, izglītību,
kultūru un sportu. 

Nozīmīgs pasākums Prieku -
ļos 2015. gada vasarā bijis
Pasaules latviešu ģimeņu
saiets „3x3”, kura ietvaros tika
uzņemti gandrīz 400 latvieši no
visas pasaules un tika organi-
zētas ekskursijas pa visu nova-
du, tajā apmeklējot gan dabas
un kultūrvēsturiskos objektus,
gan tūrisma uzņēmējus un
mājražotājus. 

Aktīvi darbojoties Gaujas
Nacionālā parka tūrisma
biedrībā, kuras mērķis ir
popularizēt Gaujas Nacionālo

parku kā pievilcīgu komplek-
su piedāvājumu ne tikai
Latvijas, bet arī pasaules
tirgū, Priekuļu novads pieda-
lījies ārējā mārketinga pro-
jektā. Gaujas Nacionālā par -
ka biedrības zīmola „Enter
Gauja” ietvaros 2015.gadā
tika izveidots Latvijā vēl
nebijis tūrisma materiāls
ģimenēm ar bērniem, kas
stāsta par Susuriņa piedzīvo-
jumiem Gaujas Nacionālajā
parkā. Tūrisma materiāls lat-
viešu, angļu, igauņu un krie-
vu valodā vēsta arī par susu-
riņa piedzīvojumiem Prieku -
ļu novadā un novada tūrisma
piedāvājumu bērniem. 

Aktīvi darbojies Ed. Vei -
den bauma memoriālais
muzejs “Kalāči” un dažādi
pasākumi notikuši Veselavas
muižā. Uz Kalāčiem ar īpašu
aktivitāšu programmu tika
aicināti apmeklētāji Muzeju
naktī,  kā arī nosvinēta
Eduarda diena un Eduarda
Veidenbauma 148. dzimša-
nas diena. Toties Veselavas
muižā notikuši klasiskās
mūzikas koncerti, 2015.gadā
atklāta jauna tradīcija – Rožu
svētki, kas turpmāk notiks
katru gadu jūlija mēnesī.
2016.gada sākumā nosvinēta
Veselavas muižas 250. dzim-
šanas diena.

Arī 2016.gads plānots
dažādām aktivitātēm bagāts.
Jau šī gada februārī Priekuļu
novads piedalīsies Balttour
2016 Enter Gauja stendā, kur
kopā ar Cēsu, Valmieras,
Siguldas, Līgatnes, Amatas
Kocēnu, Pārgaujas un Inču -
kalna novadu tūrisma speciā-
listiem piedalīsies arī tūrisma
darba organizatore Elīna
Tilaka un Ed.Veidenbauma
memoriālā muzeja “Kalāči”
vadītāja Tamāra Kurzem -
niece. Biedrības ietvaros tiek
veidots jauns tūrisma mate-
riāls, kurā iekļauti arī
Priekuļu novada dabas, kul-
tūras un aktīvās atpūtas
tūrisma objekti, kā arī nakts-
mītnes, ēdināšanas iestādes
un konferenču telpas. 

Elīna Tilaka, tūrisma
darba organizatore

Līdz ar jaunu gadu, kā
allaž, tiek apcerēti jauni
sapņi, kurus  ikviens gada
gājumā vēlas piepildīt, kā arī
izvirzīti dažnedažādi mērķi.
Arī mums ir padomā dažādi
mērķi, kurus esam ieplānoju-
ši šajā gadā īstenot.

Kā vienu no tiem varu
minēt sadraudzību un sadar-
bību ar pašvaldībā esošajām
mācību iestādēm. 12.janvārī
mums bija pirmā kopsapul-
ce ar Priekuļu vidusskolas
parlamentu un Valsts
Priekuļu Lauksaimniecības
tehnikuma pašpārvaldi. Šis
ir tikai pats sākums mūsu
draudzībai un sadarbībai,
tomēr esam pārliecināti, ka
veidojam kaut ko ilgnoturī-
gu un panākumiem bagātu.
Pēc šīs kopsēdes esam ideju
pārpilni un gatavi plānot
jaunus, nebijušus pasāku-

mus Prie kuļu novada jau-
niešiem. Sportiskā garā
baudām ziemas priekus
mūsu pašu Priekuļu biatlo-
na trasē, kur atsvaidzinā-
jām slēpošanas iemaņas,
stiprinājām komandas garu
un vienkārši labi pavadījām
laiku.  

Pirmais kopīgais pasā-
kums jauniešiem bija 22.jan-
vārī, tas bija filmu vakars
Jauniešu Iniciatīvu Centrā
(JiC) “Rest[e]”, 27.janvārī,
plkst. 17:00 pie mums ciemo-
jās Baiba Roze, kura dalījās
pieredzē un stāstīja par
neformālo izglītību un
“Erasmus +” programmu.

Sākoties jaunam gadam,
vēlamies piesaistīt jaunus
dalībniekus jauniešu domei,
vēlamies vērst jauniešu
uzmanību iespējai piedalīties
Priekuļu novada jauniešu

brīvā laika plānošanā un dzī-
ves kvalitātes uzlabošanā, kā
arī lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku, piedaloties pašu
organizētos pasākumos.
Ikviens interesents ir aici-
nāts ierasties uz mūsu
sēdēm, nākamā sēde notiks
2.februārī, plkst. 16:00 JiC
“Rest[e]” telpās. Tāpat tiek
plānota “Kafija ar politi-
ķiem”, kura norisināsies 3.
februārī, plkst. 16:00,
Priekuļu Saieta namā, kā arī
17. februārī notiks otrais
Jauniešu forums, kurā tiek
aicināti piedalīties novada
jaunieši. 

Sekojiet jaunumiem: twit-
ter.com/pnjauniesudome;
Facebook: Priekuļu novada
jauniešu dome; www.instag-
ram.com/priekulu_novada_jd/

Sigita Kovaļevska

Jauniešu dome uzsāk 2016.gadu
ar jauniem plāniem

TTūūrriissmmss
nnoovvaaddāā  aattīīssttāāss
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Enerģiskā Evita Šīrante
jaunu gadu sāk ar jaunu
amatu. No Valmieras 2001.
gadā nonāca Liepā, divus
gadus dzīvojusi Skotijā,
2007. gada augustā atgrie-
zusies atpakaļ Liepā. Nu
jau divus mēnešus vada
Liepas pagastu. Evitai vēl
palicis pus gads, lai iegūtu
maģistra grādu jurispru-
dencē. Kādā vēlā pēcpus-
dienā uz sarunu aicināju
Evitu, lai noskaidrotu, kā
sokas jaunajā amatā un ko
patīk darīt pēc darba. 

Pastāstiet, kā Jūs sākāt
savas darba gaitas Liepā?

Aktīvi darbu sāku meklēt
2009.gada septembrī, kad
meita sāka apmeklēt Liepas
pirmsskolas izglītības iestādi
“Saulīte”. Uzzināju, ka šajā
bērnudārzā meklē lietvedi un
pieteicos. Tā kā 2005.gadā
ieguvu bakalaura grādu juris-
prudencē un paralēli iegūta
arī darba pieredze strādājot
par sekretāri A/S “Diena” un
biroja administratori
”McDonald`s Latvia”, tad
domāju, ka mana pieredze un
zināšanas derētu arī PII
“Saulīte”. Un tā 2009.gada
1.oktobrī sāku strādāt bērnu-
dārzā par lietvedi. Darba bija
daudz, jo nebija sakārtota liet-
vedības dokumentācija. Tika
izveidota sistēma, sakārtota
lietvedība. Atskatoties uz
šiem sešiem gadiem, ko pava-
dīju bērnudārzā, ir daudz kas
paveikts un ir gandarījums
par paveikto. Liels nopelns
šeit ir arī iestādes vadītājai
Elijai Latko, bez kuras atbal-
sta tas nebūtu iespējams.
Uzskatu, ka katrs cilvēks
ieejot darbavietā tiek nosūtīts
ar konkrētu mērķi, lai tieši
viņš, tur kaut ko paveiktu.

Paralēli darbam bērnudār-
zā, 2010.gada februārī mani
ievēlēja par priekšsēdētāju
Priekuļu novada pašvaldības
Dzīvokļa jautājumu komisijā.
Šis darbs man ļāva iepazīties
ar novada iedzīvotājiem, palī-
dzēt dažādu jautājumu risinā-
šanā un ciešāk iepazīt pašval-
dības lielo kolektīvu.

Mainoties amatam, mai-
nījās arī pienākumi un
darba ikdiena. Pastāstiet,
kāda tagad ir Jūsu darba
diena?

Šajā nelielajā periodā, ko
esmu pavadījusi jaunajā
amatā, katru dienu ir darbs
ar dokumentiem – jāizskata,
jāsniedz atbildes, jāparaksta.
Bet mana darba diena ir
neparedzama un tāpēc tā ir
tik interesanta. Te pēkšņi
atnāk kāds iedzīvotājs, kurš
jāuzklausa un jāpalīdz atrisi-
nāt kādu sasāpējušu jautāju-
mu. Te notiek kāds atgadī-
jums, kuru jāsteidz noskaid-
rot, te jābrauc uz kādu citu
iestādi, jāpārstāv pašvaldības
intereses tiesā.  Protams, ir
lietas, ko var paredzēt uz
priekšu, bet ir lietas, kas vien-
kārši notiek un tāpēc katra
diena ir kā piedzīvojums.
Pirms pati nonācu šajā
amatā, domāju, ko tad tie

pagasta veči dara, tik sēž un
paraksta dokumentus, bet tā
nepavisam nav. Apjoms, kas
jāapgūst, ir milzīgs. Darbs ir
daudzšķautņains, tam ir liels
informācijas apjoms un tas
pieprasa būt zinošam. Žēl, ka
nav tādas skolas, kur to visu
varētu apgūt, jo viss notiek
pašmācības ceļā, cik daudz
pats izlasīs, kādam pajautās
vai izraksi, tik daudz arī būs
to zināšanu.  

Kādas ir nepilnības, ko
vajadzētu labot?

Ir ļoti daudz nepilnību,
kuras konkrēti neminēšu, bet
savu iespēju robežās plānoju
uzlabot. Ir lietas, kas nav
sakārtotas un palaistas
pašplūsmā, tāpēc strādāšu
pie tā.

Kādi ir primārie darbi,
kas būtu jāveic Liepā?

Noteikti jāuzstāda vairā-
kas video novērošanas kame-
ras, jo diemžēl ir cilvēki, kas
savas darbības vai bezdarbī-
bas rezultātā nodara zaudēju-
mus pašvaldībai. Tas uzlabos
iedzīvotāju drošību un apkār-
tējās vides kvalitāti. Nepie -
ciešamības gadījumā būs
iespējams vieglāk un ātrāk
noskaidrot vainīgās personas
un saukt tās pie atbildības.  

Ir paredzēti vairāki labie-
kārtošanas darbi, taču tas
viss atkarīgs no piešķirtajiem
budžeta līdzekļiem. Plānojam
lēnām nomainīt soliņus, kur
cilvēkiem atpūsties. Arī gājēju
celiņi ir katastrofālā stāvoklī,
ko ir nepieciešams atjaunot.
Domāsim par papildu apgais-
mojuma uzstādīšanu pie gājē-
ju celiņiem. Ir nepieciešams
izveidot tirdzniecības vietu
pie veikala „Top”, lai tirgotā-
jiem būtu vieta, kur izlikt
savu preci, jo pašlaik tā tiek
liekta uz zemes, kas nav īsti
pievilcīgi. Pie Brīvības cīnītā-
ju pieminekļa ir nepieciešams
uzstādīt informācijas plāksni
apmeklētājiem ar aprakstu
par pieminekli, kā arī ierīkot
tam papildus apgaismojumu.
Dažādi labiekārtošanas darbi
paredzēti arī Lielajā Ellītē, lai
tā kļūtu pieejamāka apmeklē-
tājiem. 

Pašlaik aicinām Liepas
iedzīvotājus iesaistīties ap -
tau jā un paust savu redzēju-
mu par pagastu. Vēlamies
noskaidrot, kur iedzīvotāji

redz ciema pulcēšanās vietu,
tādu kā Liepas centru, jo gadu
no gada Ziemassvētku eglīte
tika uzstādīta starp daudzdzī-
vokļu mājām. Tāpēc, cerot uz
iedzīvotāju iesaisti, ar kopī-
giem spēkiem atradīsim
Liepas pulcēšanās vietu. 

Otrs jautājums ir par
pļavu, kas iet gar Pāvila
Rozīša mājām, bērnudārzu un
dārza kooperatīvu, tautā
sauktu arī par kazu pļavu. Šo
vietu vēlētos sakārtot, tāpēc
jautājam iedzīvotājiem viņu
idejas. Arī pašvaldībai ir savs
redzējums, ko varētu darīt ar
šo pļavu, bet iespējams, ka
iedzīvotājiem ir kāda labāka
ideja.

Kā Jums patīk pavadīt
brīvo laiku?

Man patīk to pavadīt pēc
iespējas aktīvāk. Pēc darba
spēlēju volejbolu, tā ir mana
sirdslieta. Volejbolu sāku spē-
lēt jau pamatskolā, laikam 7.
klasē. Vasarā spēlēju pludma-
les volejbolu, piedalos arī tur-
nīros. Pēc vidusskolas, kad
dzīvoju un studēju Rīgā, Val -
mieras volejbola sieviešu
komanda aicināja spēlēt pie
viņām. Kad vien laiks atļāva,
braucu un piedalījos. Esmu
absolvējusi Valmieras Bērnu
sporta skolu, kur astoņus
gadus trenējos basketbolā. 

Apmeklēju arī TRX nodar-
bības, kas notiek Priekuļos.
TRX nodarbībās visi vingroju-
mi tiek izpildīti virvēs. Šajos
treniņos tiek nodarbinātas
daudzas muskuļu grupas, un
tā kā man ir sēdošs darbs, tad
šie treniņi liek pamatīgi
izkustēties. Vasarā patīk
braukt ar riteni. Tas ir lielisks
veids, kā izvēdināt galvu.

Pastāstiet par savu
ideālo brīvdienu!

Mana ideālā brīvdiena ir
atkarīga no situācijas. Ja ilgi
neesmu atpūtusies, tad ideā-
lā brīvdiena tiek pavadīta
dīvānā pie TV ekrāna. Bet,
ja neesmu pārāk sagurusi,
tad ideālajā brīvdienā vēlos
darīt ko aktīvu un pagūt
daudz ko izdarīt. Šī diena
noteikti tiek pavadīta ar
meitu, jo bērns mammu redz
vairāk ejam, nevis nākam, jo
vai nu esmu darbā, vai
mācos, vai kāds pasākums
jāapmeklē. Es priecājos, ka
viņai ir vecvecāki. Esmu
viņiem neizsakāmi pateicīga
par palīdzību un meitas pie-
skatīšanu, jo bez viņiem es
būtu kā bez rokām.

Ko Jūs novēlētu Liepas
iedzīvotājiem šajā gadā?

Es novēlu , lai iedzīvotāji
būtu atsaucīgāki, ja ir kādi
jautājumi, ieteikumi, pārme-
tumi, lai nebaidoties nāk un
saka, jo tikai savstarpēji
komunicējot, sadarbojoties un
kopīgi darot, mēs varam
nonākt pie rezultāta. Gal -
venais, lai iedzīvotāji iesais-
tās, jo kopīgi strādājot mēs
paši savu vidi varam veidot
labāku. Uz sadarbību!

Lita Lapsele,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Iepazīsimies  – Liepas pagasta
pārvaldniece

Auksta ziemas diena, bet
sirdī siltums. Tā varētu rak-
sturot dāmu deju grupas
„Mežrozīte” piecu gadu jubile-
jas koncertu, kas notika
16.janvārī Priekuļu kultūras
namā. Koncertā savu dejas
māku rādīja dāmas, kuras
prot ne tikai dejot, bet arī
organizēt un padarīt savu
ikdienu par svētkiem sev un
citiem. 

Pasākuma ieskaņā ar
video mirkļu palīdzību varē-
jām atsaukt atmiņā deju gru-
pas pirmsākuma laikus,
vēlāk - doties interesantā
deju piedzīvojumā.

Ko gan dejo meitenes labā-
kajos gados? Visu – jautro
danci, čarlstonu, dāņu polku,
padespaņ, un dažas kundzes
skrien vēl pakaļ Laurim
Reinikam. Tik netradicionāls
un interesants bija koncerta
repertuārs, ko prasmīgi vadī-
ja Māris Brasliņš.

Tad sekoja apsveikumu
teātris - viens par otru sirsnī-

gāki un humora pilnāki laba
vēlējumi.

Kopā ar „Mežrozītēm” jubi-
lejas reizē ziedēja arī viesu
deju grupas no tuvākās ap -
kaimes un visas Latvijas -
„Vīgriezes”, „Ābeļziedi”, „Pī -
pe nes”, „Papardītes”, kā arī
deju grupas - „Varavīksne”, „
Gaujmalietes”, „Mare”, „Var -
būt”, „Kņopienes.LV”, „Dzel -
de” un, „Tik un tā”.

Kad savi danči tika atrādī-
ti un apsveikuma vārdi uz -
klausīti, pasākuma dalībnie-
kus ar skanīgām balsīm, kā arī
kokles un ģitāras skaņām prie-
cēja Aivars un Ieva Lapšāni. 

Kopā rosoties un darot
labas lietas, bēdas un nebū-
šanas netiek klāt, vai vismaz
uz mirkli nav dāmu sabiedro-
tās. 

Pirmie pieci gadi aizdejoti
godam un gribas saukt – Tā
tik turēt!

Inga Cipe,
māksliniciskās daļas

vadītāja

Deju grupas „Mežrozītes” piecu gadu jubilejas koncerts.

Mežrozītes zied 
un zied

Ziemas brīvlaikā starp
Ziemassvētku laiku un Vecā
gada pavadīšanas brīdi
Ama tas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Prie -
kuļu, Raunas un Vecpie -
balgas novadu pedagogi pie-
dalījās meistarklasēs, kuras
organizēja mūsu paši peda-
gogi no Priekuļu tehnikuma,
Amatas pamatskolas, Strau -
pes pamatskolas un Stalbes
vidusskolas, Raiskuma inter-
nātpamatskolas – rehabilitā-
cijas centra, Līgatnes vidus-
skolas, Raunas vidusskolas
un Priekuļu vidusskolas.
Pavisam desmit meistarkla-
ses, kurās varēja pamācīties,
kā kolēģi organizē saistošas
latviešu valodas un literatūras,
bioloģijas, matemātikas, klases
audzinātāju stundas, kā mudi-
na bērnus izprast dzīvi, sadar-
boties, noticēt saviem spēkiem.
Vairāki pedagogi dalījās piere-
dzē, ko bija ieguvuši dažādu
projektu ietvaros, viesojoties
citās valstīs. 

Apvienotās izglītības pār-
valdes darbinieki bija patīka-
mi pārsteigti par lielo klausī-
tāju atsaucību, apmeklējot
kolēģu vadītās meistarkla-
ses. Teju simts cilvēku pietei-

cās darboties. Īpaši aktīvi
bija Priekuļu vidusskolas,
Nītaures vidusskolas un
Drabešu internātpamatsko-
las pedagogi, jo ideju jau
nekad neesot par daudz, esot
jāizmanto iespējas brīvlaikos
pilnveidot pašiem sevi un
papildināt metožu klāstu, lai
veidotu daudzpusīgāku mā -
cību un audzināšanas proce-
su saviem skolēniem. 

Plānots arī turpmāk pie-
dāvāt iespēju skolotājiem būt
par lektoriem, lai stāstītu
savu labo pieredzi citiem.
Un, kā atzina Nītaures
vidusskolas direktors Māris
Ķēniņš: ,,Bieži vien tās pašas
metodes, kas labas latviešu
valodā, noderēs arī matemā-
tikā, vēsturē vai kādā citā
mācību stundā”. 

Tieši tādēļ, mīļie skolotā-
ji, uzdrošināsimies stāstīt
kolēģiem to, kas mums izde-
vies, mācīsimies paši mācī-
ties no saviem kolēģiem, lai
kopā veidotu skolu, kurā
bērni darbojas ar prieku un
aizrautību! 

Diāna Briede, 
apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Pedagogi dalās
pieredzē



No 2016.gada 1.janvāra
stājušies spēkā grozījumi
Ministru kabineta 2013.gada
13.marta noteikumos Nr.172
„Noteikumi par uztura nor-
mām izglītības iestāžu izglī-
tojamiem, sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas
institūciju klientiem un ārs-
tniecības iestāžu pacien-
tiem.”

Noteikumi nosaka – izglī-
tības iestādēs tiek pasniegts
svaigi pagatavots ēdiens no
dabīgiem pārtikas produk-
tiem. Šo noteikumu izpratnē
dabīgi pārtikas produkti ir
neapstrādāti pārtikas pro-
dukti (gaļa, zivis, olas, grau-
daugi, augļi, dārzeņi), kas
nav ģenētiski modificēti.
Papildus ēdienkartē iekļauj
apstrādātus un pārstrādātus
pārtikas produktus (piem.,
jogurtu, maizi, sieru, gaļas
produktus), kas nesatur
ģenētiski modificētus orga-
nismus, kā arī aromatizētā-
jus un pārtikas piedevas:
krāsvielas, garšas pastipri-
nātājus, konservantus, saldi-
nātājus.

Stingri noteiktas arī citas
normas. Gatavojot ēdienu,
sāls daudzums nedrīkst pār-
sniegt 0,4 gramus uz 100
gramiem produkta, bet
cukurs – 5 gramus uz 100
gramiem. Skolā nedrīkstam
izplatīt cukura un miltu kon-
ditorejas izstrādājumus,
kuru sastāvā ir daļēji hidro-
genēti  augu tauki un pievie-
notas pārtikas piedevas.

Grozījumi MK noteikumos
nosaka – komplekso un izvē-
les pusdienu ēdienkartē
nedrīkst iekļaut dzērienus,
kam pievienots kofeīns, ami-
noskābes, pārtikas piedevas.

Skolas ēdnīcā pasniegto
ēdienu jauno noteikumu
ieviestās izmaiņas maz ietek-
mējušas, jo pie samazināta
sāls daudzuma jau skolēni
pieraduši.  Izmaiņas vairāk
skārušas kafejnīcu – uz laiku
to esam slēguši, jo kafejnīcas
pieprasītāko sortimentu –
jogurtus, biezpiena sieriņus,
bulciņas, saldējumu, šokolā-
di – tirgot skolas telpās
nedrīkst produktu sastāvā
esošā cukura daudzuma un
hidrogenēto tauku dēļ.

Nereti kafejnīcas pakalpo-

jumus izmantoja skolēni, kas
mājās nav paēduši brokastis,
tādēļ šobrīd piedāvājam sko-
las ēdnīcā arī rīta cēlienā
salātus, maizi, tēju, dārzeņu
sulu un četru veidu firmas
“Solo” bezpiedevu bulciņas.

Skola, rūpējoties par vese-
līgu uzturu, ir iesaistījusies
programmās - “Skolas aug-
lis” un “Skolas piens”. Katrs
skolēns no 1. līdz 9.klasei 3
reizes nedēļā rīta cēlienā
saņem ābolu un katru dienu
var dzert pienu skolas ēdnī-
cā, veselīgas uzkodas paņe-
mot no mājas.

Savukārt pēcpusdienā,
piesakoties līdz plkst. 10:00
un samaksājot 0,50 EUR,
skolēniem piedāvājam lau-
nagu.

Esam gandarīti, ka valsts
līmenī tiek pieņemti lēmumi,
kas pozitīvi ietekmē skolēnu
veselību un izpratni par
veselīgu uzturu. Veselīgs
ēdiens ir vienkāršs ēdiens,
bez nevajadzīgām piedevām. 

Skolā secinām, ka skolē-
niem ir labas zināšanas par
veselīgu uzturu, par vērtī-
giem un kaitīgiem pārtikas
produktiem, bet šīs zināša-
nas ne vienmēr pārtop pras-
mē, ko pielieto ikdienā.
Trūkst disciplinētības un gri-
bas atteikties no mazvērtī-
giem, pārsaldinātiem pro-
duktiem, kas izraisa hipe-
raktivitāti un nespēju ilgsto-
ši koncentrēties mācību pro-
cesā.

Ja bērni ir saņēmuši visas
nepieciešamās vielas normā-
lai ķermeņa attīstībai, nakts
laikā labi atpūtušies un
dienā atrodas harmoniskā
vidē, tad arī mācību process
ir vieglāks un patīkamāks.

Ļoti svarīgi šajā skolēnu
veselīgu ēšanas paradumu
veidošanā iesaistīties visiem
– sabiedrībai, skolai, ģime-
nei. Tieši ģimene ir tā, kurā
bērnam nostiprinās ikdienas
paradumi, kurā ar vecāku
piemēru iespējams visveik-
smīgāk veidot bērna attiek-
smi pret  savu uzturu, veselī-
bu, dzīves kvalitāti.

Sarma Gūta,
Priekuļu vidusskolas 

medmāsa
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Aktualitātes 
skolēnu 

ēdināšanā

14.janvārī notika Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada vēs-
tures olimpiāde. 

Priekuļu vidusskolas skolēnu panākumi: 9.klašu grupā  –
Agnim Salmiņam 3.vieta, 12.klašu grupā Tomam Ozolam
1.vieta. Skolēniem sagatavoties palīdzēja skolotāja Dzintra
Kaparkalēja.

Starpnovadu latviešu valodas un literatūras olimpiādē
11.klasēm 3.vieta Aivaram Pētersonam (skolotāja Anita
Skrastiņa), latviešu valodas olimpiādē 10.klasēm 3.vieta
Natālijai Mahņovai (skolotāja Sarmīte Spruģevica)

Mācību olimpiāžu
ziņas

8 mācību iestādes Priekuļu novadā reģis-
trējušās izglītības atbalsta programmā
„Savai skolai”, kurā no pagājušā gada
2.novembra līdz šī gada 7.februārim ir
iespēja piedalīties visām Latvijas pirmssko-
las izglītības iestādēm, skolām, profesionā-
lajām izglītības iestādēm jeb arodskolām,
kā arī privātajiem bērnudārziem. Kopumā
programmai reģistrējušās vairāk nekā 80%
jeb 172 Vidzemes reģiona mācību iestāžu.

Izglītības atbalsta programmas laikā
iedzīvotāji par katriem 7 eiro iepērkoties
„Maxima Latvija” veikalos saņem uzlīmes,
ko tālāk var novirzīt sevis izvēlētai izglītī-
bas iestādei, lai tā varētu savā īpašumā
iegūt bumbas, mūzikas centrus, printerus,
datorus un citas mācību procesa modernizē-
šanai nepieciešamās lietas. Izglītības iestā-
des pēc saņemto uzlīmju daudzuma izvēlas
sev nepieciešamo inventāru, ko pavasarī
saņems bez maksas. Uzlīmes veikalos tiks
izsniegtas līdz 7.februārim un līdz 14. feb-
ruārim tās varēs nodot sevis izvēlētajai
mācību iestādei. To varēs izdarīt divējādi –

nogādājot tās izglītības iestādei, iemetot
īpašā kastē vai iedodot personālam, kā arī
iemetot īpašā kastē jebkurā „Maxima” vei-
kalā.   

No Priekuļu novada programmai reģis-
trējušās: Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestāde, Liepas pamatskola, Liepas pirm-
sskolas izglītības iestāde “Saulīte”,
Mārsnēnu pamatskola, Priekuļu pirmssko-
las izglītības iestāde “Mežmaliņa”, Priekuļu
vidusskola un Veselavas pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Vālodzīte”. 

Priekuļu vidusskolas sapnis ir ar pro-
grammas palīdzību iegūt jaunu videokame-
ru, interaktīvos mācību materiālus un
bumbu komplektu, savukārt Liepas pamat-
skola vēlēts iegūt jaunu novusa komplektu,
galda tenisa komplektu un planšetdatoru.
Skolai izdevies sakrāt jau 86% no mērķa
sasniegšanai nepieciešamajām uzlīmēm.

Jānis Beseris, 
„Maxima Latvija” komunikācijas 

vadītājs

Futbols aizrauj
Šā gada 7.janvārī Priekuļu

vidusskolā notika futbola
sacensības starp 9.-12.kla-
sēm, bet 14.janvārī starp 7.-
8. klasēm. Sacensības organi-
zēja skolēnu pašpārvalde
sadarbībā ar sporta skolotā-
jām. Skolēni ir priecīgi, ka
skolā notiek šādas sporta
aktivitātes. Visiem patīk
sportot, kā arī draudzīga
konkurence klašu starpā
nenāk par ļaunu.

Kāpēc šoreiz tieši futbols?
Tāpēc, ka skolas apkārtnē ir
2 futbola laukumi un
Priekuļiem pašiem ir savs
futbola klubs. Kad skolēniem
uzdeva jautājumu – kurš ir
tas sporta veids, kurā varētu
rīkot klašu sacensības, tad
“futbols” bija pirmā un skaļā-
kā atbilde. Protams, tas bija
lielākoties dzirdams no

zēniem, tādēļ noteikums bija-
komandā jābūt vismaz vienai
meitenei. Tātad formāts bija
4+1, bet drīkstēja būt arī
maiņas.

Patīkami, ka skolēniem
attieksme pret sportu ir
nopietna,  sportot gribētāju
netrūka. Bet, protams, sacen-
sības ir sacensības – ir uzva-
rētāji un zaudētāji. 

Starp 9.–12. klasēm uzvarē-
tāji bija 11.klase, iegūstot 1.
vietu. Komandā spēlēja: L.Ko -
roļovs, D.Amirhanovs, R.Rož -
kalns, M.Lampika, E.Kama -
rūta, A.Bērziņa un A.Liel -
bārdis. 2.vietu ieguva 12.klase,
bet 3.vietu – 10.klase. 9.A un
9.B  palika aiz strīpas ar 4. un
5. vietu. Rezultatīvākais spēlē-
tājs turnīrā bija Leonīds
Koroļovs ar 7 gūtiem vārtiem.

Starp 7.–8. klasēm 1.vietu

ieguva 7.A klase. Komandā
spēlēja: N.Kupracēvičs, R.Mi -
tenieks, D.Krieviņš, R.Kopļa -
rovs un P.Pupure. 2.vietu
ieguva 7.B klase, 3. vietu
ieguva 8.B klase, bet 4. vietu
ieguva 8.A klase. Šī turnīra
rezultatīvākais spēlētājs arī
guva 7 vārtus – Roberts
Mitenieks.

Visi ar turnīru bija apmie-
rināti un vēlas līdzīgās
komandu sporta sacensībās
piedalīties biežāk. Gan jau
pavasarī iziesim ārā uz lielā
laukuma uzspēlēt.  Protams,
futbols nav vienīgais sporta
veids, kurš ir tuvs skolēniem.
Tāpēc mēs turpināsim orga-
nizēt un sportot.

Nikola Kovaļevska,
skolēnu pašpārvaldes

vadītāja

Izglītības atbalsta programmā
„Savai skolai” reģistrējušās 

8 mācību iestādes Priekuļu novadā

Imanta Ziedoņa fonds
“Viegli” izsludinājis pieteik-
šanos apbalvojumam

“Laiks Ziedonim”.
Apbalvojums jau trešo gadu
tiks pasniegts piecās nomi-
nācijās:

zinātnē, novadpētniecībā,
bērniem un jauniešiem,
tautsaimniecībā un par
dzīvi literatūrā.

Pieteikšanās līdz 26. feb-
ruārim apbalvojuma
mājaslapā www.laiksziedo-
nim.lv. Laureāti tiks paziņo-
ti īpašā ceremonijā 3. maijā,
Imanta Ziedoņa dzimšanas
dienā.

I. Ziedoņa fonds “Viegli”
apbalvojumu iedibinājis
2014.gadā, lai iedvesmotu,

novērtētu un cildinātu jaun-
radi, kā arī dzejniekam
Imantam Ziedonim svarīgās
vērtības – degsmi, sūtību,
stāju, veiksmi un savpatnī-
bu. Tā ir iespēja ikvienam
pamanīt un izcelt kādu savu
novadnieku, darba devēju,
kolēģi vai aktīvu jaunieti.

“Imants Ziedonis ir teicis,
ka tauta caur leģendām
redz pati savu spēku. Ik
gadu Ziedoņa apbalvojums
palīdz mums satikt un iepa-
zīt izcilus, savpatīgus un ar
degsmi bagātus cilvēkus,
kuri iedvesmo un iegulda
Latvijas attīstībā. Šogad
īpaši aicinām ikvienu pie-
teikt savu apbalvojuma pre-
tendentu, lai mēs – sabiedrī-

ba – mācītos cildināt cits
citu par paveikto un izcilām
personības vērtībām,” par
apbalvojumu stāsta projek-
ta vadītāja Ināra Kehre. 

Laureātus atbalsta mece-
nāti Boriss un Ināra
Teterevi, nodrošinot katras
nominācijas laureātam nau-
das balvu 3000 eiro apmērā.
Apbalvojumu īstenot palī-
dzēs cilvēki, kuri ir kompe-
tenti nomināciju jomā, pār-
redz un pārzina nozares
aktualitātes. Šos cilvēkus
fonds “Viegli” nosaucis par
vizionāriem. 

Plašākai informācijai:
Ināra Kehre, Imanta Ziedoņa
fonds“Viegli”, tālr. 29616900,
inara.kehre@fondsviegli.lv.

Aicina pieteikt pretendentus
apbalvojumam 

„Laiks Ziedonim”
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Šogad gandrīz 100 izglī -
tības iestādes pieteikušas
dalību SIA ZAAO gadskārtējā
konkursā pirmsskolas izglītī -
bas iestādēm un skolām
“Dabai labu darīt”, kurā tiek
vāktas PET pudeles un
makulatūra. Pirmajā semes -
trī savākts ievērojams apjoms
otrreizējai pārstrādei derīgo
materiālu – vairāk nekā 110
tonnas makulatūras un
vairāk nekā 95 m3 PET
pudeļu. Salīdzinājumā ar
iepriekšējā mācību gada
pirmo semestri, savāktais
apjoms ir par 20% lielāks.

Konkurss “Dabai labu
darīt” turpināsies līdz 2016.
gada 29. aprīlim. Aicinām
izglītības iestādes savlaicīgi,
līdz 31. martam, pieteikt ma -
kulatūras un PET pudeļu
izvešanu, lai maija sākumā
pulcētos svinīgā pasākumā un
godinātu čaklākos konkursa
dalībniekus. Konkurss notiek
sadarbībā ar AS „Latvijas
Zaļais punkts”.

Kaspars Zakulis, AS
“Latvijas Zaļais punkts”
direktors: “Vēlos pateikties
ikvienam, kas iesaistās akcijā
“Dabai labu darīt”. Šī ir
lieliska iespēja bērniem un
jauniešiem praksē apgūt videi
draudzīgas dzīvošanas pama -
tus un apzināties, ka arī katra
individuāla rīcība sniedz
redzamus rezultātus. Ie -
saistīšanās akcijā vēlreiz liek

aizdomāties, ka nevaja dzīga
grāmata vai izlietota plast -
masas pudele nav jāizmet
atkritumos, bet to visu ir
iespējams nodot otr reizējai
pārstrādei jaunu lietu ra -
dīšanai, kas savukārt ļauj
saudzēt dabas dotos resur -
sus.”

ZAAO apstiprina, ka sa -
vāktās PET pudeles un
makulatūru reģionālajā at-
kri tumu apsaimniekošanas
centrā „Daibe” sagatavos no-
došanai pārstrādei, lai tālāk
pārstrādes uzņēmumi izgata -
votu jaunas preces. 

Šobrīd aktīvākas ZAAO
darbības reģiona aktīvākās
pirmsskolas izglītības iestā -
des – Salacgrīvas novada
Salacgrīvas PII “Vilnītis”,
Priekuļu novada Veselavas
PII un Valkas PII “Pasaciņa”. 

Konkursa dalībnieki par
katru savākto tonnu ma -
kulatūras vai katriem 10
kubikmetriem PET pudeļu
saņems dāvanu karti 10 eiro

vērtībā mācību ekskursijai
vai kancelejas preču iegādei. 

Tiks piešķirtas arī pār -
steiguma balvas
vis ak    tī  vā kajai  pirmskolas
un skolu grupas izglītības
iestādei un to aktīvākajiem
dalībniekiem. 

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko

attiecību speciāliste

„Nu nākat, bērniņi, 
izstāstat,
Ko divpadsmit mēnešus 
darīsat?”
Skandējot šīs Raiņa dze-

jas rindas, Jāņmuižas bēr-
nudārzā, esam sparīgi iesā-
kuši Jauno 2016.gadu.
Mums priekšā ir apaļš gads
ar bagātiem un raibiem pie-
dzīvojumiem, interesantām
tikšanām. Kā pirmā kopā
sanākšanas reize notika
6.janvārī Zvaigznes dienā.
Mūsu bērnudārzā tā ir sena
tradīcija, ka tieši šajā dienā
visi dodamies uz zāli, lai
atvadītos no Ziemassvētku
galvenās egles. 

Citugad bērni paši sev un,
svarīgākais, eglītei ir snie-
guši koncertu ar skanīgāka-
jām Ziemassvētku dzies-
mām un dzejoļiem, citreiz
gājuši jautrās rotaļās par
ziemu, bet šogad sagatavo-
šanas grupas bērni rādīja
citiem Ziemassvētku uzve-
dumu “Kur palicis sniegs?”.
Skatītājus priecēja Snieg -
pārsliņu vieglais deju solis,
sajūsmināja 3 braši Snie -
gavīri un pārsteidza Rūķu

radītās lukturu gaismiņas.
Bet, kā galvenajiem perso-
nāžiem pieklājas, visu vie-
tās salika Eņģeļmeitiņa ar
Sētnieci.

Uzveduma sižets tik
pazīstams – visi gaida svēt-
kos sniegu, bet tas ir pazu-
dis. Tad atrast to var tikai
ar siltu sirdi, ar patiesiem
lūgumiem un.... nedaudz
burvju vārdiem....

Pēc uzveduma noskatīša-
nās bērni gāja kopīgās rota-
ļas un dejās ar Lielo Rūķi.
Atvadījāmies no lielās egles
un tās mazajām māsām,
novēlot tām interesantas
pārvērtības, pārtopot par
mums derīgām un oriģinā-
lām lietām bērnu un vecāku
darbīgās rokās.

Jauku dāvanu kolēģēm
šajā dienā sagatavoja skolo-
tāja Dagnija Pūce, aicinot
visas uz atklāto nodarbību
savā grupā.

„Še tev dālders,
Pērc ko gribi!
Nesaki ne jā, ne nē,
Ne BALTS, 
ne MELNS!”

Audzinātāja stāsta:
“Izvēloties savai radošajai
nodarbībai tēmu, es teicu –
jā – melnās un baltās krāsas
saspēlei. Un, iestādes veido-
šanas pagrabtelpā, it kā
spēlējoties ar melnbaltām
papīra plaukstiņām, bēr-
niem radās tiešām spocīgi
spociņi. Tie turpināja spoko-
ties pēcpusdienā ēnu teātrī.
Negaidītus pārsteigumus
bērniem radīja tumsas ezīšu
zīmēšana ar sveci un izkrā-
sošana ar melno krāsu. Kā
jau Zvaigznes dienā, bērni
ar dažādām melnām un bal-
tām sēkliņām, podziņām,
pērlītēm, spīdumiņiem, pēc
savas vēlēšanās un iztēles,
radoši izrotāja sālsmīklas
zvaigznītes.”

Jā, par dālderi var
nopirkt gandrīz visu, tikai
ne bērnu darbošanās prieku
un radošumu!

Lai radošu ideju un darbu
bagāts viss mācību gads!

Velta Olengoviča 
un Dagnija Pūce,

Jāņmuižas PII skolotājas

Zvaigznes dienaKopā dabai
labu darīt

Veselavas pirmsskolas
izglītības iestāde jau sesto
gadu darbojas kā EKO
skola. Šobrīd esam ieguvuši
iespēju piedalīties intere-
santā EKO skolu projektā,
kura iniciatori ir Somijas
izglītības iestādes. Kopā 23
albūmi no Somijas izglītības
iestādēm uzsāks savu ceļu
pa visu pasauli.

Šīs kampaņas nosaukums
-„Eko skolu globālā albumu
kampaņa”.  Kampaņas mēr-
ķis ir kontaktēties EKO sko-
lām dažādās valstīs, dalīties
ar pieredzi, interesantiem
piemēriem, risinājumiem.
Mūsu uzdevums būs saviem
sadarbības partneriem

pastāstīt par savas iestādes
kā EKO skolas darbību un
sasniegumiem. Mēs pastās-
tīsim par savu valsti, nova-
du, savu iestādi, par uzde-
vumiem, pasākumiem, ko
esam paveikuši šajos sešos
gados. 

Ko darīsim projekta
ietvaros? Pirmie EKO sko-
las globālo albūmu ar
saviem stāstiem piepildīs
Somijas bērnudārznieki.
Februāra sākumā viņi pa
pastu šo albūmu atsūtīs
mums. Mēs uzrakstīsim
savējo stāstu un sūtīsim uz
bērnudārzu Turcijā, viņi uz
Horvātiju, tad atpakaļ uz
Somiju. Rezultātā albūms

būs bijis četrās valstīs.
Maija mēnesī tas atgriežas
Somijā un projekts noslē-
dzas. Visi interesantākie
stāsti, sasniegumi, pieredze
tiks publicēti arī EKO skolu
mājaslapās. 

Mēs esam priecīgi par
iespēju piedalīties šādā pro-
jektā, gūt pieredzi no citu
valstu bērnudārziem, popula-
rizēt savu valsti, novadu,
izglītības iestādi, pastāstot
citiem par visiem labajiem
darbiņiem, ko kopā ar bēr-
niem un vecākiem, ar pašval-
dības atbalstu paveicam. 

Iveta Liepiņa,
iestādes vadītāja

Jauna iespēja 
darboties

Bērnu zīmētie ezīši un veidotās zvaigznītes izdevās lieliski

Bērni PET pudeļu un makulatūras vākšanas akcijā
iesaistās aktīvi un jūtas ļoti atbildīgi par uzticēto

pienākumu.
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4 Izdoti Priekuļu novada

pašvaldības saistošie notei-
kumi:

lNr.15/2015 „Par grozīju-
miem Priekuļu novada paš -
valdības saistošajos noteiku-
mos Nr.1 „Par Priekuļu nova-
da budžetu 2015. gadam””;

lNr.16/2015 “Par Prie kuļu
novada domes saistošo notei-
kumu publicēšanas vietu”;

l Nr.17/2015 „Grozījumi
Priekuļu novada 2012.gada
12.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.1 „Atkritumu
apsaimniekošanas noteiku-
mi Priekuļu novadā””.

4 Apstiprināta mērķdotā-
cija Priekuļu novada pašval-
dības izglītības iestādēm no
2016.gada 1.janvāra līdz
2016.gada 31.augustam. 

4 Nolemts norakstīt bez-
cerīgo parādu prasības par
vecāku maksām Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestā-
dei „Mežmaliņa” par kopējo

summu EUR 450,74.
4 Pieņemts lēmums veikt

grozījumus Priekuļu novada
pašvaldības domes, pašval-
dības amatpersonu un dar-
binieku Atlīdzības noliku-
mā. Nolemts 2016.gada
budžeta projektā plānot
darba algas (atlīdzības)
fonda (izņemot pedagogi)
palielinājumu 5 % apmērā.

4  Sākot ar 2016.gada
1.janvāri noteikta maksa
par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Priekuļu
novada administratīvajā
teritorijā 11,88 EUR par 1
m3 atkritumu plus pievieno-
tās vērtības nodoklis.

4 Nolemts atzīt Priekuļu
novada pašvaldības dalību:

l AS „CATA” par atbilsto-
šu Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 88.panta pirmās daļas
3., 5.un 6.punktu noteiku-
miem;

l SIA “ZAAO” par atbil-
stošu Publiskas personas
kapitāla daļu un kapitālsa-
biedrību pārvaldības likuma

4.panta nosacījumiem. 
4 Pieņemts lēmums

iekļaut Priekuļu novada
pašvaldības Amatu klasifi-
kācijas katalogā Mežu
apsaimniekošanas nodaļu
un vienu amata vienību.

4 Apstiprināti Priekuļu
novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu izsoles notei-
kumi:

l Meistaru ielā 5,
Jāņmuižā, Priekuļu pagas-
tā, izsoles noteikumi;

l Meistaru ielā 7,
Jāņmuižā, Priekuļu pagas-
tā, izsoles noteikumi;

l dzīvokļa Nr.31, Pāvila
Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā,
otrās izsoles noteikumi.

l dzīvokļa Nr.38, Pāvila
Rozīša ielā 11, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā,
otrās izsoles noteikumi.

4  Pieņemts lēmums paga-
rināt neapdzīvojamo telpu
nomas līgumu uz laiku līdz
2016.gada 31.decembrim:
„Aptieka”, Mārsnēnu pagasts;

Pāvila Rozīša iela 5, Liepa;
Maija iela 4 -46, Liepa.

4  Nolemts nodot atsavi-
nāšanai šādus dzīvokļa īpa-
šumus Liepā, Liepas pagas-
tā: „Doktorāts”- 2; Rūpnīcas
iela 23-34; Rūpnīcas iela 23-
48; Rūpnīcas iela 13-4;
Rūpnīcas iela 9-2; Maija iela
3-37; Maija iela 2-1.

4  Nolemts pilnvarot
Priekuļu novada pašvaldī-
bas galveno nodokļu speciā-
listi Inetu Eberhardi, pie-
ņemt lēmumus un veikt
visas nepieciešamās darbī-
bas, kas saistītas ar nekus-
tamā īpašuma nodokļa
parādu piedziņu.

4  Pieņemts lēmums par
piedāvājumā norādīto pir-
kuma maksu pašvaldības
funkciju veikšanai iegādā-
ties nekustamo īpašumu
“Ābeļdārza iela, Priekuļi,
par pašvaldības budžeta
līdzekļiem, kas paredzēti
dzīvojamā fonda apsaimnie-
košanai.

4  Noteikta  telpu (labora-
torijas vajadzībām) Rūp -
nīcas ielā 8, Liepā, nomas
maksa EUR 10,68 mēnesī
bez pievienotās vērtības
nodokļa.

4  Nolemts ar 2016.gada
1.janvāri atbrīvot A.Aman -
tovu no Veselavas pagasta
pārvaldes vadītāja amata
pienākumu pildīšanas un
uzdot Priekuļu novada
pašvaldības izpilddirekto-
ram F.Puņeiko pildīt Vese -
lavas pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumus.

4  Nolemts atļaut atsavi-
nāt pašvaldībai piederošo
mantu – cirsmas, kas atro-
das Priekuļu novada
Veselavas pagasta īpašuma
„Veselavas pagasta padomes
zeme” 9. un 10. kvartālā.

4  Dažādi saimnieciskie
jautājumi.

Pilns domes sēdes proto-
kola izraksts pieejams
mājaslapā: priekuli.lv, vai
Priekuļu novada domē pie
sekretāres.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.16/2015.  28.12.2015.

“Par Priekuļu novada
domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”
1. Saistošie noteikumi nosaka Priekuļu novada domes

saistošo noteikumu publicēšanas vietu.

2. Priekuļu novada domes saistošo noteikumu publicēša-
nas vieta ir laikraksts „Priekuļu Novada Vēstis”. 

Domes priekšsēdētāja
M. Juzupa

Šajā gadā lauksaimniecībā nopietnāka
atbalsta politika vērsta ražojošo saimniecību
attīstībai, saimniecību konkurētspējas veici-
nāšanai.

Atgādinājumam: Pārskats par stāvokli
ganāmpulka novietnē Lauksaimniecības
datu centrā jāiesniedz līdz 31.01.2016. ar
atskaites datumu 01.janvāris. (Labāk vēlu kā
nemaz).

9.februārī pl.11:00 Vaives pagasta kultū-
ras namā seminārs “Latvāņu ierobežoša-
na, izmantojot integrētās augu aizsardzī-
bas metodes”, iepriekš  pieteikties Adrijai
Dorbei; Integrētās audzēšanas  skola; tālru-
nis:  26456623.

Projekti
2016.gadā Lauku atbalsta dienestā ir plā-

nots atvērt vairākas projektu kārtas. Pašlaik
līdz 4.februārim Lauku atbalsta dienests
pieņem projektus saimniecību modernizāci-
jai, pārstrādei, meliorācijai; šogad plāno
vasarā izsludināt projektu pieņemšanu jauna-
jiem lauksaimniekiem un mazajām saimniecī-
bā, gada otrajā pusē – nelauksaimnieciskai
ražošanai. Taču ikvienam projektu gatavotā-
jam vajadzīgi arī savi ieguldījumi, lai piedalī-
tos finansējuma ieguves konkursā.

Projektu iesniegumu pieņemšana apakšpa-
sākumā „Atbalsts profilaktiskajiem pasā-
kumiem, lai mazinātu epizootiju un epi-
fitotiju iespējamās sekas“ Lauku atbalsta
dienestā notiks no 2016.gada 22.februāra līdz
2016. gada  22. martam.

Platību maksājumu pieteikumi
2016.gadā, lai saņemtu platību maksāju-

mus pilnā apjomā, būs jāievēro Zaļināšanas
prasības. Tās noteikti jāievēro saimniecībās,

kurās aramzemes platība ir vismaz 10ha.
Sākot ar šo gadu, pieteikties platību mak-
sājumiem varēs tikai elektroniski, izman-
tojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu
(EPS). Zaļināšanas prasību ievērošanas aprē-
ķinam, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas
kalkulatoru (https://eps.lad.gov.lv/login),
kurā, ievadot informāciju par savu saimniecī-
bu, ir iespējams uzzināt un aprēķināt, vai plā-
notās zaļināšanas prasības saimniecībā ir
ievērotas. Ieteicams veikt atkārtotu
Zaļināšanas prasību aprēķinu saimniecībā
pavasarī – pirms 2016. gada Platību maksāju-
mu sezonas sākuma, lai pārliecinātos par
atbilstību jaunās sezonas prasībām.

Ja pavasarī plāno pieteikt maksājumiem
jaunas lauksaimniecībā izmantojamas
platības, ir LAD jāpiesaka bloku precizē-
šana EPS (elektroniskajā pieteikšanās sistē-
mā).

Iespējams, ka drīzumā platību maksājumu
pieteikumi visiem būs jāiesniedz elektroniski.
Lūgums laikus noslēgt līgumu par pieeju elek-
troniskai pieteikšanās sistēmai Ziemeļvid -
zemes lauksaimniecības pārvaldē LAD Val -
mierā, Mūrmuižas ielā 18.

Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas
pieprasījums nav Vienotais iesniegums.

EPS lietotājiem, visas darbības saistītas ar
Vienotā iesnieguma datu izmaiņām jāveic
elektroniski.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos par
lauku platībām, pieteikšanos sazinieties ar
Lauku atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni:
64201500, 26515571 vai Cēsu konsultāciju
biroju, Priekuļos, Dārza ielā 12, tel. 64230023.

Dace Kalniņa, 
lauku attīstības konsultante, t. 28381477

Svarīgi lauksaimniekiem

Kā katru gadu arī
2016.gadā tiks izsūtīti
nekustamā īpašuma nodok-
ļa   maksāšanas paziņojumi.
Diemžēl, joprojām daudzi
īpašnieki, kuriem tas ir
iespējams, neizmanto elek-
tronisko pieteikšanos mak-
sājumu saņemšanai e-pastā.
Tāpēc, lai arī pieradumam ir
liels spēks un ir ierasts šos
paziņojumus  saņemt pasta
kastītē papīra formātā,  vēl-
reiz atgādinu, ka tos var
saņemt elektroniski. Un tas
ir   ātrāk, ērtāk, drošāk,
videi draudzīgāk un arī
mūsdienīgāk.  

Kāpēc ātrāk? Tāpēc, ka
sagatavojot maksāšanas
paziņojumus elektroniski,
nav nepieciešams tos drukāt,
kas aizņem laiku, un pēc
tam nogādāt pasta kastītēs,
kas atkal aizņem laiku.
Kāpēc ērtāk? Jo maksāšanas
paziņojumu varat atvērt un
iepazīties ar to tādā laikā un
situācijā, kādā tas jums ir
ērtāk, kaut nakts vidū!
Kāpēc drošāk? Jo nereti ir
gadījumi, kad pasta kastīšu
sliktā stāvokļa vai kaimiņu
ziņkārības dēļ, pie jūsu mak-
sāšanas paziņojuma var pie-
kļūt kāda pavisam nepiede-

roša persona. Kāpēc videi
draudzīgāk? Pavisam vien-
kārši – tā ir reāla iespēja
savas dzīves laikā izglābt
pat vairākus kokus.  

Pieteikšanās noris portāla
www.e-pakalpojumi.lv  sada-
ļā „Nekustamais īpašums“ -
E-pasta un SMS pieteikums.
Un to izdarīt nav ne grūti, ne
arī sāpīgi, tāpēc aicinu neat-
likt un   ar internetbankas
karti autorizējoties portālā
www.e-pakalpojumi.lv bei-
dzot to izdarīt! Kā arī infor-
mējiet par šo iespēju savus
radiniekus, draugus un kolē-
ģus! Un jau februārī saņem-
siet savā e-pastā nekustamā
īpašuma nodokļa maksāša-
nas paziņojumu 2016.
gadam. Vēl viens ieguvums
no elektroniskā paziņojuma
– tas, ka paziņojumā ir visi
īpašumi vienkopus.

Ja   nevēlaties pieteikties
portālā www.e-pakalpoju-
mi.lv, tad varat arī pašvaldī-
bā iesniegt iesniegumu,
kurā norādīts e-pasts, uz
kuru sūtīt maksāšanas
paziņojumu.

Ineta Eberharde, 
galvenā nodokļu 

speciāliste
Tālr.:64107873

Nekustāmā īpašuma
nodokļa paziņojums

Visā valstī strauji attīstās e-pakalpojumi,
kas sniedz vairāk iespējas, procesus padara
ātrākus un samazina administratīvo slogu.

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un
ērtāku iesniegumu iesniegšanu, Lauku
atbalsta dienests (LAD) jau 2007.gadā uzsā-
ka darbu pie Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas (EPS) izstrādes.

Kā pirmais e-pakalpojums 2008.gadā
tika izveidots Platību maksājumu pietei-

kums, bet šobrīd sistēmā ir pieejami pakal-
pojumi gan no Lauku atbalsta dienesta, gan
citu valsts iestāžu pakalpojumi. Gadu gaitā
EPS krasi pieaudzis gan lietotāju skaits,
gan piedāvāto pakalpojumu klāsts, bet kā
viens no lielākajiem lauksaimnieku atbal-
sta rīkiem pieminams Zaļināšanas kalkula-
tors, kas izveidots 2014. gadā, lai lauksaim-
niekiem sniegtu atbalstu zaļināšanas prasī-
bu ievērošanā.

Lauku atbalsta dienesta 
E-pieteikšanās sistēma – 
palīgs lauksaimniekiem



8 Priekuïu Novada Vçstis

Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis”. 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kult ras afiša febru rim 
 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
Veselavas muiž  

 
12.febru r  

19:00 

 
VALENT N DIENAS 

KONCERTS 
 

Anita Intaite un  Gints Smukais 
Bi etes iepriekšp rdošan  4,00 euro

Pas kuma  dien  5,00 euro
www.veselava.lv

 
M rsn nu tautas nam  

Par p r jiem pas kumiem, kas attiecas uz febru ra m nesi, l dzu sekot l dzi www.priekuli.lv 
m jaslap , k  ar  citos inform cijas sazi as l dzek os. 

13.febru r  
 
 

Deju kolekt va „MI ELIS”  
KONCERTS 

 „Še Tev mana sirds” 

Kop  ar vid j s paaudzes deju kolekt vu 
„Mi elis” sadejos deju kolekt vi no tuv kas un 
t l kas apkaimes. 
 

Ieeja: 1,00 euro

20.febru r  
21:00 

BALLE 
Sp l  grupa „KRAUJAS BAND” 

Grupas dal bnieki: Ira Krauja-D duma Andris 
Barons, Gints Hartmanis, Valdis Blaubuks, 
Guntars Linti š. 
Darbosies kafejn ca Galdi u rezerv cija –10,00eur

 ieejas bi etes – 7.00 eur

24.febru r  
10:00 un 

12:00 

Valmieras kinostudijas  

IZR DE B RNIEM 

„Kung Fu Panda” 

 

Izr d  b s Panda, zin ma k  sen s c u m kslas 
meistars. Šoreiz t  gan b s c a ar š ietami 
nekait giem pretiniekiem – P li un Peli. Tom r 
c as m ksla neb s lab kais pal gs, jo ne vienm r 
visu var atrisin t ar sp ku un izveic bu.  

Ieeja: 2,00 euro

26.febru r  
18:00 

B rnu deju koncerts 

„T GADI ”  
B rnu deju kolekt vu „T gadi š„ un „Spol tes”, 
no Ikš iles koncerts  

Ieeja: 1,00 euro

13.febru r  
22:00 

VALENT N DIENAS 
DISKOT KA 

Dj Malina 
Ieeja– 2,00 euro

 
20.febru r  

18:00 

 
„SADAN U” 
KONCERTS 

Kop  sadanco visi Latvijas deju kolekt vi, kuru 
nosaukums ir “Sadancis”, kopskait  7 

Ieeja: 1,00 euro

 
13.febru r  

22:00 

 VALENT N DIENAS 
DISKOT KA 

Par ener isku m ziku un labu noska ojumu 
r p sies DJ Demyjan & DJ KDM 

  Ieeja: 3,00 euro

Kultūras afiša februārimLaiks ir īss kā saules diena,
Steidzas viņš kā kumeļš ašs
Tāda mirkļa nav neviena,
Kurš mums būtu lieks un svešs.

/A.Skujiņa/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu
novada janvāra jubilārus,
īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Ainu Anitu Bērziņu, Gaļinu Bičkovu,
Marfu Ļeščiku, Ilgu Šmiti, Āriju Zirnīti
Mārsnēnos: Leontīnu Agurjanovu, 
Marinu Dovnaroviču, Jāni Valteru Irbi,
Staņislavu Mihaļēviču

85 gadu jubilejā
Mārsnēnos Jekaterinu Jančenko
Priekuļos: Ritu Kļaviņu, Voldemāru Šēnbergu,
Jāni Raimondu Vītolu, Mariju Zavgorodņaju

90 gadu jubilejā Āriju Krieviņu Jaunraunā un
Annu Sorokinu Liepā
93 gadu jubilejā Mirdzu Butāni Jaunraunā 
97 gadu jubilejā Zentu Ieviņu Liepā

Priekuļu novada
pašvaldība 

aicina 
iedzīvotājus

iesaistīties projektā
„Atceries

Lāčplēšus”
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs

no 2014.gada uzsāka jaunu projektu
„Atceries Lāčplēšus”. Projekta galvenais
mērķis ir apzināt Lāčplēša Kara ordeņa
kavalieru biogrāfijas, atdusas un cīņu vie-
tas, lai pēc tam varētu uzstādīt piemiņas
plāksni kapsētā, godinot Latvijas Brīvības
cīņās kritušos karavīrus. Projektu ir plā-
nots pabeigt līdz Latvijas simtgadei.
Pašlaik vēl tiek diskutēts un izsvērts, vai
stēlas uzstādīs katrā kapsētā, vai būs
viena kopīga visiem pašvaldībā apglabā-
tajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem. 

Lai projekts ritētu sekmīgi, ir nepiecie-
šama sabiedrības līdzdalība. Tāpēc
Priekuļu novada pašvaldība lūdz iedzīvo-
tājus iesaistīties. Ja Jums ir ziņas par
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kuri
apglabāti Priekuļu novada kapsētās, viņu
dzīvesstāstiem, atdusas vietām, lūgums
ziņot uz epastu Lita.Lapsele@priekuluno-
vads.lv, vai zvanīt – 64130395

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Priekuļu novada
Sociālo pakalpojumu

centrs aicina 
bezdarbniekus, 

pirmspensijas un
pensijas vecuma

personas piedalīties
sociālās

rehabilitācijas
programmā!

Sociālās rehabilitācijas program-
mas mērķis ir uzlabot dzīves kvali-
tāti – atjaunot un pilnveidot sociā-
lās un funkcionālās prasmes, veici-
nāt iekļaušanos darba tirgū un
integrēšanos sabiedrībā.
Pakalpojums ir bez maksas, to
nodrošina Sociālo pakalpojumu
centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.
Nodarbības sāksies martā. Aicinām
izmantot šo lielisko iespēju.
Pieteikties līdz š.g. 29. februārim.
Informāciju par sociālās rehabilitā-
cijas programmu var saņemt:
Priekuļos, Cēsu prospekts 1 
(tel. 64130525; 25603313)
Liepā, Rūpnīcas ielā 18 
(tel. 64107306)
Mārsnēnos, ,,Pagastnams” 
(tel. 64129168)
Veselavā, ,,Vārpas”, Bērzkrogs, 
(tel. 64177383) 

Pirmā kopā sanākšana 
05.02.2016. plkst.14:00

Mārsnēnu TN Dzeltenajā zālītē
(Diskutēsim, dalīsimies ar padomiem 

un idejām, malkosim siltu tēju 
un daudz citu interesantu aktivitāšu)

Uz tikšanos!
Mārsnēnu aktīvās sievietes

Svētdien, 31.janvārī plkst. 13.00
Liepas jauniešu centrā „Apelsīns” būs lieliska
iespēja tikties ar dejotāju un aktieri no Indijas 

Aviku Parkauru, kurš interesentiem pastāstīs 
par Indiešu deju un mācīs tās pamatus.

Aicinām ikvienu – ļaujies Indijas deju ritmiem 
un pavadi aktīvu svētdienas pēcpusdienu.

Bērzkroga tirdziņš
14. un 28.februārī

no plkst. 10:00 – 15:00
Atkal gaidīs visus tirdziniekus!

Par pārējiem pasākumiem, kas attiecas uz februāra mēnesi, lūdzu sekot līdzi
www.priekuli.lv mājaslapā, kā arī citos informācijas saziņas līdzekļos.

Aicinājums!
Mīļās sievietes!

Aicinām Jūs pievienoties

„Sieviešu 
klubi am


