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Īs zi ņas

Septiņu gadu tradicionālais pedagogu
augusta ceļojums pa septiņiem novadiem
2017.gada 22.augustā noslēdzās Līgatnē, kur
pulcējās Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadu vadītāji un izglītības darbinieki.
Tikšanās reize kā ierasts piesātināta ar
domām un runām par jauno mācību gadu.
Vairāk kā 200 pedagogiem bija svarīgi
saklausīt, ieraudzīt un paņemt savā krājumā
gan faktus, gan emocijas, kuri mācību gada
laikā varēs kalpot kā atspēriens vai iedrošinā-
jums nepavisam ne vieglajā darbā.

Skolotājus atraktīvi uzrunāja Līgatnes
novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins,
norādot, ka izglītība ir svarīga joma arī šajā
novada un piedzīvo pārmaiņas tieši šobrīd.
Priekšsēdētājs runāja par katra novada krāsai-
nību un iespēju meklēt savu seju savām izglī-
tības iestādēm. Tas bija kā labs ievads nāka-

majam lektoram, Rolandam Ozolam, biedrī-
bas “Mūžizglītības un kultūras centrs
“Vitae”” direktoram. Lektors mūsu pedagogu
auditorijai jau ir kļuvis kā labi pazīstams
padomdevējs, ceļa rādītājs šī brīža pārmaiņu
vējos. R.Ozols norādīja uz pārmaiņām pasau-
lē, lielās un mazākās sabiedrībās, kā rezultātā
ir nepieciešamība mainīties uzstādījumiem
katras skolas pedagoģiskajā laukā, nevis
novelkot griestus skolēnu spējām, bet ļaujot
augt katram. Lai tas sekmētos ar rezultātu,
skolotājam ir jāmācās orientēties jaunajos
pedagoģiskajos instrumentos, jāpapildinās,
jādalās.

Amatas novada pašvaldības apvienotās
izglītības pārvaldes vadītāja Dina
Dombrovska turpināja lektora iesākto, uzsve-
rot pasaules tendences, kur agrāk vai vēlāk
lielie domātāji runā ne tikai par kvalitatīvu
izglītības piedāvājumu, bet arī par vēlmi

redzēt laimīgu cilvēku, kurš prot tikt galā ar
savu dzīvi.

Emocionālā gaisotnē skolotāji saņēma
IZM un izglītības pārvaldes  Atzinības rak-
stus, to visu papildināja Olgas Rajeckas
sniegtais priekšnesums – ar dziļumu un vieg-
lumu piepildīts.

Ar Izglītības ministrijas atzinības rakstu
par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa
attīstībā, radošumu un nesavtību darbā ar
skolēniem tika apbalvotas Priekuļu vidus-
skolas skolotājas Gunta Puriņa, Ruta
Kanušniece un Ingrīda Zilgalve. Apvienotās
izglītības pārvaldes atzinības raksts par nozī-
mīgu ieguldījumu izglītības procesa attīstībā,
radošumu un nesavtību darbā ar skolēniem
tika pasniegts Priekuļu vidusskolas skolotā-
jai Rutai Purvinskai.

Dina Dombrovska

Skolotāju augusta konference

No 2017. gada 15.
augusta līdz 15. oktobrim
uzsākta balsošana par pie-
teiktajiem ainavu dārgu-
miem tīmekļa vietnē
www.ainavudargumi.lv.  
To vidū arī Veselavas mui-
žas kompleksa ainava un
Kazu gravas ainava
Priekuļu novadā.
Aicinām balsot par ainavu
dārgumiem, lai arī Priekuļu
novada ainavas tiktu
iekļautas elektroniskajā
Latvijas ainavu dārgumu
krātuvē “Latvijas ainavu
dārgumi vakar, šodien, rīt”.

Priekuļu novada iedzī-
votāju ērtībām izveidotais
Priekuļu novada pašvaldī-
bas  WhatsApp SOS konts
tiek izmantots regulāri.
Kopš tā izveides ir saņem-
tas vairāk kā 10 ziņas – gan
par nepieciešamību greide-
rēt ceļus, gan bojājumiem
bērnu rotaļu laukumos, kā
arī citi ierosinājumi, kurus
nepieciešams risināt vai
sakārtot Priekuļu novadā.
Atgādinām, ka Priekuļu
novada pašvaldības
WhatsApp SOS tālrunis ir
29481004. Nosūtot
WhatsApp ziņu, tā nonāks
pie Sabiedrisko attiecību
speciālistes, kur tā darba
laikā tiks apstrādāta un
nodota attiecīgajiem spe-
ciālistiem.

Septembra sākumā tiks
uzsākta ietves pārbūve
Rūpnīcas ielā, Liepā
(posmā no Rūpnīcas ielas
31 līdz Smiltenes ielai).
Darbus plānots pabeigt līdz
2017.g. oktobrim.

Noslēgti līgumi par
asfaltbetona seguma atjau-
nošanu ielām Priekuļu un
Liepas pagastā – ar SIA
“Imberteh” par Izstādes
ielas, Priekuļos un  pašval-
dības autoceļa “Kapu ceļš”
un stāvlaukuma pie Liepas
kapiem atjaunošanu, ar
SIA Limbažu ceļi par
Vedenbaumas ielas,
Priekuļos un Raunas ielas,
Liepā asfaltbetona seguma
atjaunošana.

Darbu izpildes termiņš –
2017.g. 13.oktobris. Ir jau
uzsākta Kapu ceļa asfaltbe-
tona seguma atjaunošana,
pārējie tiks uzsākti septem-
bra sākumā.

Cilvēka prātam ir trīs atslēgas,
Ar kurām var atslēgt visu.

Tas ir cipars, burts, nots.
Jeb – zināt, domāt, sapņot.

/Viktors Igo/

1.septembris ir jauna posma
sākums. Tas ir nozīmīgs  gan sko-
lēniem, gan vecākiem, gan peda-
gogiem. Skolēniem jaunais mācī-
bu gads sākas ar mērķu nosprau-
šanu, jauniem piedzīvojumiem,
pārdzīvojumiem un jaunu zināša-
nu iegūšanu. Vecākiem tas ir pār-
baudījumu un jaunu pienākumu
laiks, savukārt pedagogiem –
atbildīgs darba posms.

Vēlu visiem jauno mācību gadu
sākt ar mērķu izvirzīšanu un
apņēmību tos īstenot, un visu tur-
pmāko mācību gadu sasniegt
arvien jaunas zinību virsotnes.
Neaizmirstiet sapņot par savām
iecerēm, kaut arī tie ir vispārgal-
vīgākie sapņi.

Veiksmīgu, radošu, enerģisku
un mērķu piepildītu jaunu
2017./2018. mācību gadu!

Elīna Stapulone,
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja  

Visiem novada pirmklasniekiem 
dāvinām pasaku grāmatu, 

lai tā ir kā tilts starp bērnību 
un skolas sākumu. 



2 Priekuïu Novada Vçstis

29.06.2017.
4 Apstiprināti izsoles noteikumi:
m  automašīnai Opel Vectra Caravan;
m  zāles pļāvējam pašgājējam YTH-200

TWIN; 
m  lietotam Raideri Stiga par Power 18;
m  lietotu mopēdu Baotian Rebel 49.
4 Nolemts ar 2017.gada 1.jūliju veikt

izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības
amatu klasifikācijas katalogā.

4 Nolemts iznomāt  zemes vienību ar
nosaukumu “Eduarda Veidenbauma iela
Nr.6”, Liepas pagastā, bez apbūves tiesībām.

4 Apstiprināts 2017.gada 7.jūnijā
notikušās izsoles protokols ar izsoles
rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai
piederošās kustamās mantas – katlu mājas
aprīkojuma Gaujas ielā 1,  Jāņmuiža,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,  neno-
tikušu atsavināšanu.

4 Nolemts noteikt mēneša nomas
maksu EUR 145,00 apmērā bez pievieno-
tās vērtības nodokļa par nedzīvojamām
telpām Priekuļu novada Veselavas pagas-
ta “Veselavas skolā” un Priekuļu novada
Veselavas pagasta “Lapiņi”.

4 Pieņemts lēmums izbeigt Garāžu
īpašnieku biedrībai “Gauja” pastāvīgās

zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību.   
4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

27.07.2017.
4 Izdarīti redakcionāli precizējumi

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada
25.maija saistošajos noteikumos:

m  Nr.4/2017 „Par kārtību Priekuļu
novada publiski pieejamos bērnu rotaļu
un sporta laukumos”

m  Nr.5/2017 „Sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lieto-
šanas kārtība Priekuļu novadā”:

4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Par gro-
zījumiem Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par
Priekuļu novada budžetu 2017.gadam””. 

4 Nolemts izveidot Priekuļu novada
vēlēšanu komisiju 7 locekļu sastāvā un
noteikt Priekuļu novada vēlēšanu komisi-
jas locekļu kandidātu pieteikšanās termi-
ņu līdz 2017.gada 18.augustam. 

4 Pieņemts zināšanai ziņojums par
2017.gada novada budžeta izpildi līdz
1.jūlijam.

4 Nolemts projekta „Priekuļu novada

pašvaldības grants ceļu pārbūve” iesnie-
guma atbalstīšanas gadījumā nodrošināt
projekta īstenošanas uzsākšanai nepiecie-
šamo finansējumu EUR 345 675.65.

4 Nolemts:
m  ievēlēt deputātu Jāni Ročānu Izglī -

tības, kultūras un sporta jautājumu komite-
jas un Tautsaimniecības komitejas  sastāvā; 

m  apstiprināt Priekuļu novada pašval-
dības darījumu ar lauksaimniecības zemi
izskatīšanas komisijas sastāvā Aiju Tīlenu
– Liepas pagasta pārvaldes sekretāri.

4 Pieņemts lēmums izvirzīt Priekuļu
novada domes priekšsēdētāju Elīnu
Stapuloni par pārstāvi darbam Vidzemes
plānošanas reģiona Attīstības padomē.

4 Nolemts nodot atsavināšanai izsolē
ar augšupejošu soli pašvaldības īpašumā
esošās cirsmas:

m  cirsmu Nr.1 – Priekuļu pagasta
pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2 un noga-
bals Nr.28, 37, kopējā platība 5.98 ha gal-
venā izlases cirte ar izsoles sākumcenu
EUR 59000.00; 

m  cirsmu Nr.2 – Priekuļu pagasta
pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2, nogabals
Nr.28, kopējā platība 2.06 ha, kailcirte ar
izsoles sākumcenu EUR 31000.00;

m  cirsmu Nr.3 – Priekuļu pagasta

pašvaldības zeme, kvartāls Nr.2, nogabals
29,  platība 1.72 ha,  kailcirte un platība
0.84 ha – galvenās izlases cirte ar izsoles
sākumcenu EUR 35000.00.

4 Nolemts piešķirt nepieciešamos
finanšu līdzekļus no 2017.gadā plānota-
jiem dzīvokļu fonda līdzekļiem daudzdzī-
vokļu mājas Maija ielā 4, Liepā,  jumta un
skursteņa remontam.

4 Nolemts:
m  apstiprināt nekustamā īpašuma Parka ielā

4-2, Priekuļos un transportlīdzekļa Mercedes
Benz Sprinter 212. izsoles noteikumus;

m  apstiprināt pašvaldībai piederošās
kustamās mantas izsoles rezultātus:

m  automašīnas Opel Vectra Caravan;
m  mopēda Baotian Rebel 49; 
m  raidera Stiga par Power 18, 
m  zāles pļāvēja YTH-200TWIN.
4 Nolemts ievēlēt uz Priekuļu novada

domes pilnvaru laiku Priekuļu novada
pašvaldības Administratīvo komisiju šādā
sastāvā: komisijas priekšsēdētājs –
Valentins Ciguzis; komisijas priekšsēdē-
tāja vietniece – Svetlana Feoktistova;
komisijas locekļi – Ināra Dumbre, Aigars
Labrencis, Skaidra Cīrule un Inita Ķerpe;
sekretāre – Sandra Mizga.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Afišu stabu uzstādīšana 
Priekuļu novada teritorijā

2017.gada 06.jūlijā saņemts
apstiprinājums projektam „Afišu
stabu uzstādīšana Priekuļu novada
teritorijā, pakalpojuma pieejamības
uzlabošanai” Nr.17-09-AL18-
A019.2201-000014, kas tika
iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajo-
na lauku partnerība” izsludināto
atklāto konkursu projektu iesniegu-
mu iesniegšanu Eiropas Lauk -
saimniecības fonda lauku attīstībai
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020.gadam apakšpasā-
kuma „Darbības īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” ietvaros.

Plānotās kopējās projekta izmak-
sas EUR 12 390,40, no tām publis-
kais finansējums sastāda EUR
11 151,36, darbu izpildes termiņš ir
2018.gada 31.augusts.

Projekta mērķis ir izvietot jaunus,
funkcionāli daudzveidīgākus un
mūsdienīgus afišu stabus, tādējādi
sakārtojot vietējo novada teritoriju un
uzlabojot pakalpojuma pieejamību,
kvalitāti un sasniedzamību vietējiem
iedzīvotājiem. Mērķa sasniegšana
palielinās vietas potenciālu un pievil-
cību, nodrošinās informācijas pieeja-
mību publiskajā telpā. Projekta ietva-
ros plānots uzstādīt trīs četrpusējus
stabus, vienu vienpusēju stabu un
labiekārtot novietošanas vietas. Tie
tiks izvietoti Priekuļu, Liepas,
Veselavas pagastos. Afišu stabiem ir
izstrādāts unikāls dizains, kas veici-
nās kopējo novada tēla veidošanu un
ieturēs vienotu stilu. Stabu dizainā
tiks izmantoti mūsdienīgi materiāli,
kas pagarinās izmantošanas laiku, kā
arī pēc nepieciešamības būs iespēja
pievienot arī apgaismojumu. Četrpu-
sējo stabu konstrukcija sastāvēs no
trīs kubiem, kuru vidējo daļu būs
iespēja grozīt ap savu asi. Apakšējā
kubā velobraucēji varēs novietot
savu velosipēdu, vidējā kuba daļā
būs pašvaldības informācija un vieta
iedzīvotāju sludinājumiem, augšējā
kuba daļā varēs izvietot paliekošu
informāciju, kā piem. objektu fotog-
rāfijas vai karti. Projekta rezultāts
nodrošinās brīvu neierobežotu pie-
ejamību ne tikai Priekuļu novada
iedzīvotājiem, bet arī garāmbraucē-
jiem, kuri vēlēsies iepazīties ar notie-
košajiem kultūras pasākumiem, kā
arī izvietot savu sludinājumu, kas
varētu būt saistoša novada iedzīvotā-
jiem. Izvietotie afišu stabi - kubi būs
vizuāli pievilcīgi, kas piesaistīs iedzī-
votāju uzmanību un kalpos ne tikai

kā informācijas nesējs, bet gan arī kā
vides objekts. Vizualizācijas izstrā-
des gaitā tika izgatavots makets un
novietots vienā no plānotajām
uzstādīšanās vietām - Priekuļos
(pie veikala “Lats”).

Šī projekta ietvaros tiks veikta
afišu stabu izvietošana uz zemes,
kas atrodas pašvaldības īpašumā vai
valdījumā.

Profesionālas deju grīdas iegāde 
Priekuļu kultūras namam

Šogad tiks īstenots Lauku atbalsta
dienesta apstiprinātais projekts
“Profesionālas deju grīdas iegāde
Priekuļu kultūras namam” Nr.17-09-
AL18-A019.2202-000021, kas tika
iesniegts pamatojoties uz „Cēsu rajo-
na lauku partnerība” izsludināto
atklāto konkursu projektu iesniegu-
mu iesniegšanu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīs-
tībai Latvijas Lauku attīstības pro-
grammas 2014.-2020.gadam apakš-
pasākuma „Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietē-
jās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir  profesionālas
deju grīdas iegāde organizēto kultū-
ras pasākumu kvalitātes uzlabošanai
Priekuļu novadā.

Deju grīdu būs iespējams
izmantot gan uz skatuves, gan citās
telpās, kurās notiks pasākums, kā
arī uz līdzenām brīvdabas plaknēm.
Tā būs pārvietojama un stiprināma
ar fiksācijas lentu. Deju grīdas plaši
izmanto dažādu deju žanru un ska-
tuves mākslas pasākumos, jo tās
pilda pretslīdes un nelielas amorti-
zācijas funkcijas, kā arī ir ērta ska-
tuves gaismošanai, jo grīdas
segums mazāk atstaro gaismu. 

Plānotās kopējās projekta
izmaksas EUR 1391,50, no tām
publiskais finansējums sastāda
EUR 1252,35, darbu izpildes ter-
miņš ir 2017.gada 31.decembris.

Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izvei-
došana Veselavas pagasta bērnu-

dārza teritorijā
Ir saņemts Lauku atbalsta dienes-

ta apstiprinājums projekta “Aktīvo
rotaļu šķēršļu takas izveidošana
Veselavas pagasta bērnudārza terito-
rijā” Nr.17-09-AL18-A019.2202-
000020 īstenošanai, kas tika iesniegts
pamatojoties uz „Cēsu rajona lauku
partnerība” izsludināto atklāto kon-
kursu projektu iesniegumu iesniegša-
nu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam
apakšpasākuma „Darbības īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-

tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projektā izvirzītais mērķis -

nodrošināt iespēju aktīvai brīvā
laika pavadīšanai Veselavas pagas-
ta pirmsskolas un sākumskolas

vecuma bērniem ‘’Aktīvo rotaļu
šķēršļu takā’’, veicinot bērnu fizis-
ko, garīgo un emocionālo attīstību.
Projekta īstenošana ir kā svarīgs
faktors pievilcīgas dzīves vides
radīšanai ģimenēm ar bērniem, kas
veicinātu apdzīvotības saglabāša-
nos noteiktajā teritorijā.

Projektu plānots īstenot Ve -
selavas PII teritorijā, jo tās apkārtnē
atrodas plaša teritorija, kas piemēro-
ta bērniem dažādām aktivitātēm
svaigā gaisā. Pirmsskolas vecumā
bērniem kustības ir ļoti svarīgas vis-
pārējai attīstībai. Bērniem ir iespēja
darboties ārā iekārtotajās nojumēs,
izmasēt pēdas akmens pastaigu takā,
kā arī Veselavas pagasta pirmsskolas
vecuma bērnu vecāki kopā ar savām
atvasēm un skolas vecuma bērni arī
labprāt vakaros pēc darba var doties
atpūsties bērnudārza labiekārtotajā
teritorijā, jo šobrīd citas vietas nav.
Viena no aktuālajām problēmām ir
nepietiekoša brīvā laika pavadīšanas
iespēja bērniem, jo Veselavas pagas-
tā nav bērniem pieejamas rotaļu vie-
tas. Vienā no Veselavas pagasta teri-
torijā esošajiem pieejamiem rotaļu
plačiem no koka veidotie kāpelēša-
nas atribūti ir nokalpojuši un kļuvuši
bīstami, tādēļ nepieciešams uzstādīt
jaunu ‘’Aktīvo rotaļu šķēršļu taku’’ ,
lai pagasta pirmsskolas un sākumsko-
las vecuma bērniem būtu iespēja dar-
boties, attīstīt savas veiklības, izveicī-
bas prasmes, iejusties sižeta lomu
rotaļu tēlos, interesanti un lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku. Šī ‘’Aktīvo
rotaļu šķēršļu taka’’ būs vieta ar dažā-
diem kāpelēšanai paredzētiem atribū-
tiem, kur bērniem iespējams svaigā
gaisā trenēt savas pamatkustības:
kāpt, iet, skriet, noturēt līdzsvaru,
velties, līst, rāpot, uzlēkt, nolēkt,
lēkāt, griezties uz riņķi, rāpties. Šādi
aktīvi darbojoties, bērniem trenējot
līdzsvaru un vestibulāro aparātu,
bērniem tiek netīši veicināta valo-
das attīstība un intelekta attīstība.
Dodot iespēju pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem inte-
resanti pavadīt laiku ārā, dabā,
svaigā gaisā, rotaļu atribūtos, mēs
izdarām lielu darbu, sekmējam
bērnu attīstību, lai viņi sekmīgi
varētu uzsākt mācības vispārizglī-
tojošajās skolās un izaugtu par gud-
riem, inteliģentiem cilvēkiem. 

Plānotās kopējās projekta
izmaksas EUR 9026,60, no tām
publiskais finansējums sastāda
EUR 8123,94, darbu izpildes ter-
miņš ir 2018.gada 30. jūnijs.

Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Priekuļu novada pašvaldība piedalās projektā 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Nr.8.4.1.0/16/I/001

Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadar-
bībā ar Latvijas pašvaldībām, Izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts
aģentūru.

Projekta mērķis - Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompe-
tenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes
pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31.
decembris.

Projekta finansējuma avots ir Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums
un Valsts budžeta līdzfinansējums.

Pašvaldības aktivitātes projektā: mācību piedāvājuma un mācību
vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā, nodarbināto iedzīvotāju infor-
mēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem, nodarbināto iedzīvotāju
vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.

Projekta mērķa grupa nodarbinātie vecumā no 25 gadiem visos Latvijas
novados, tajā skaitā:

ar zemu izglītības līmeni,
ar izglītību specialitātē, kurā vērojams darbaspēka trūkums,
ar izglītību specialitātē, kurā cilvēkresursu piedāvājums pārsniedz pie-

prasījumu.
prioritārs atbalsts sociālā riska grupu nodarbinātajiem, tostarp: 

m  nodarbinātajiem vecumā no 45 gadiem, kas strādā profesiju klasi-
fikatora 5.pamatgrupas profesijās (pakalpojumu un tirdzniecības darbi-
nieki), 7.pamatgrupas profesijās (kvalificēti strādnieki un amatnieki),
8.pamatgrupas profesijās (iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu
montieri, kā arī 9.pamatgrupas profesijās – vienkāršajās profesijās strā-
dājošie. Sīkāk profesiju klasifikatorā,

m  nodarbinātajiem vecumā no 50 gadiem, kas NVA īstenotā projek-
tā ietvaros atbilstoši 7.3.2. specifiskā atbalsta mērķim „Paildzināt gados
vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību“ saņēmuši
rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides
vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar
alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:
pilnā apmērā nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcī-

gas personas statuss.
90% apmērā nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai

trūcīgas personas statuss
Nodarbinātajiem pieejamais atbalsts projekta laikā:
profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās

izglītības programmu apguve;
karjeras konsultanta pakalpojumi;
ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences

novērtēšana;
papildu atbalsta pasākumu īstenošana sociālās atstumtības riskam

pakļauto nodarbināto iedzīvotāju iesaistei mācībās:
m  nepieciešamā asistenta vai surdotulka pakalpojuma nodrošinājums

nodarbinātai personai ar invaliditāti,
m  atbalsts reģionālajai mobilitātei nodarbinātajiem, kam piešķirts maz-

nodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.
Kontaktinformācija pašvaldībā Projekta koordinators: Vineta

Lapsele, vineta.lapsele@priekulunovads.lv, tālrunis:28616777
Sīkāka informācija Mājaslapā www.viaa.gov.lv: /Projekta jaunumi/

Projekta aktivitāšu kalendārs
Projekta īstenošanas pamats Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.

8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnvei-
de”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.
474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”
īstenošanas noteikumi”
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Latvijas
Pašvaldību
savienības 

28. kongresā 
18. augustā Alūksnē aizritēja LPS 28.

kongress, kurā piedalījās valsts augstākās
amatpersonas, tika apstiprinātas piecas
jaunas rezolūcijas, kā arī debatēts par
vairākiem pašvaldībām aktuāliem jautā-
jumiem. Šī kongresa moto bija: “Esiet
kopā, un būsiet stipri!” 

Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis savā runā uzsvēra pašvaldību
lielo nozīmi ikviena iedzīvotāja labvēlī-
gas dzīves vides veidošanā, kā arī izteica
gandarījumu par redzēto reģionālajās
vizītēs. “Kongresa sauklis ļoti labi sasau-
cas ar manis redzēto pašvaldībās, ka tikai
vienotā un kopīgā darbā ir izaugsme.
Īpaši vēlos uzslavēt uzņēmēju panāku-
mus un iedzīvotāju iniciatīvas – tikai
kopā mēs varam būt stipri un darīt visu
iespējamo iedzīvotāju labā,” uzsvēra R.
Vējonis. Valsts prezidents pateicās LPS
priekšsēdim Andrim Jaunsleinim par
ilggadējo darbu, pasniedzot Valsts prezi-
denta Cildinājuma rakstu. “Šo gadu laikā
LPS ir kļuvusi par nopietnu sadarbības
partneri, par ko noteikti jāpateicas
Andrim Jaunsleinim,” apsveicot uzsvēra
prezidents.

Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece, uzrunājot klātesošos, pauda vie-
dokli, ka pašvaldību intereses vienmēr ir
bijušas valsts interešu augšgalā. “Esmu atve-
dusi līdzi arī cildinājuma vārdus Latvijas
Pašvaldību savienībai. Tās balss parlamentā
vienmēr ir dzirdama skaidri un noteikti.”
Ministru prezidents Māris Kučinskis aktua-
lizēja jautājumus par nodokļu reformu un
skolu tīklu optimizāciju.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrs Kaspars Gerhards savā runā
nebija tik optimistisks, jo aizskāra tēmu,
kuru pašvaldības neatbalsta, proti, jaunu teri-
toriālo reformu, kas, kā izteicās ministrs,
nesīs lielas izmaiņas, līdzšinējo 119 pašval-
dību vietā atstājot tikai ne vairāk kā 30, kuras
plānots saukt par apriņķiem.

Kongresā izskanēja LPS Revīzijas
komisijas ziņojums, tika apstiprināti LPS
Statūtu grozījumi, kā arī tika debatēts par
vairākām šī brīža aktuālākajām problē-
mām, ar kurām saskaras pašvaldības. 

28. kongress bija iezīmīgs, jo notika
LPS priekšsēdētāju maiņa. Pēc 23 gadiem
amatu atstāja  Andris Jaunsleinis, par
jauno priekšsēdi ievēlēts Auces novada
domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis. 

LPS Atzinības rakstu par ieguldījumu
demokrātiskas pašvaldību iekārtas veido-
šanā un Eiropas pašvaldību hartas īsteno-
šanā Latvijā saņēma arī mūsu novada
iepriekšējā priekšsēdētāja Māra Juzupa.

Sagatavoja Īrisa Uldriķe

Šogad novada svētki “PA-SAULE IR
TE-PAT!” tika svinēti Priekuļu pagastā,
krāšņi, saulaini no saules lēkta līdz saules
rietam, galveno akcentu liekot uz
Selekcijas laukos ziedošajiem zirņiem,
kartupeļiem, āboliņu un tritikāli.

Savukārt pēcpusdienā unikāls un tra-
koti labs notikums bija muzikālā karavā-
na „Māksla ratos”! Kratījāmies cauri lai-
kiem ar jauniem un veciem vāģiem, ar
dziesmām, dejām un citām lustēm!

Lai svētki izdotos, kā bija iecerēts,
daudzi jo daudzi tiem veltīja savu
enerģiju, darbu, līdzekļus, tāpēc
Priekuļu novada pašvaldība saka
LIELU paldies ikvienam, kas iesaistī-
jās Priekuļu novada svētku izveidē un
īstenošanā. Paldies novadnieku hobiju
izstādes dalībniekiem ar saviem ekspo-
nātiem, zāļu tirdziņa dalībniekiem,

muzikālās karavānas dalībniekiem:
Priekuļu tehnikumam, SIA “Strazdu
grava”,  LLU Agroresursu un ekono-
mikas institūtam (AREI), SIA
“Vidzemes mežsaimnieks”, SIA “Agro
Silja”, SIA “Petriks un Ko”, SIA
“LADGRO”, kā arī Allai un Dzintrai
par zirgu pajūgiem, Sloku ģimenei,
Vigo Rubenim par sporta ekipāžām,
Edgaram Krustam par retro auto.
Priecājāmies par jauko ģimenītei, kas
piedalījās ratiņu parādē.

Paldies novada aktīvajiem jauniešiem
un Priekuļu jauniešu (pa)domei, Priekuļu
mākslas skolai, Veselavas deju kolektī-
vam un amatierteātrim “Kurlās vardes”,
Cēsu sporta skolai, sieviešu korim
“Laumas”, vīru ansamblim “Neprāc”,
Priekuļu vidusskolai, Priekuļu sociāla-
jam dienestam un aktīvajiem pensionā-

riem, dāmu deju grupai “Mežroze”,
AREI vokālajam ansamblim, bērnu deju
kolektīvam “Tūgadiņš”, deju kolektī-
vam “Miķelis, Mārsnēnu vokālajam
ansamblim un dāmu deju grupai
“MARE”, Priekuļu boksa klubam,
Mārsnēnu breikotājiem, Liepas amatier-
teātrim “Krams”, Slackline.lv, SIA
“FIELD and Forest”, baseinam “Rifs”,
“Mindaugi” pirtij, deju kolektīviem
“Zelta virpulis” un “Jumis”, kā arī
visiem pārējiem karavānas dalībnie-
kiem, tehniku vadītājiem un ikvienam,
kas palīdzēja noorganizēt muzikālo
karavānu “Māksla ratos”. 

Kā arī liels paldies ikvienam, kas pieli-
ka roku, lai kopā mēs nosvinētu krāšņus,
izdarībām un pārsteigumiem piepildītus
Priekuļu novada svētkus PA-SAULE IR
TE-PAT!

Vidzemes veiksmes stāsts

Priekuļu novada
pašvaldība

nodod
atsavināšanai

izsolē 
2017.gada 27.septembrī  šādu

Priekuļu novada pašvaldības kustamo
mantu:

Transportlīdzekli  MERCEDES
BENZ SPRINTER 212;

Priekuļu novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu Parka ielā 4-2, Priekuļos,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā

Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties  mājas lapā www.priekuli.lv 

Vidzemes plānošanas reģions ik gadu
meklē uzņēmīgus, darbīgus un aktīvus
cilvēkus, kas ar savu darbu, aizrautību
iedvesmo darboties arī citus. 

Arī šogad augusta pirmajā pusē lauk-
saimnieki, uzņēmēji, mājražotāji, amat-

nieki, sava darba entuziasti šogad pulcē-
jās Smiltenes novada Grundzāles pagasta
“Purgaiļos”, lai padalītos ar savu stāstu.

Jau sesto gadu Vidzemes plānošanas
reģions sveica radošākos, uzņēmīgākos,
izdomas bagātākos un aizrautīgākos vid-

zemniekus no 26 reģiona pašvaldībām.
Viņu vidū arī Priekuļu novada Liepas

pagasta zemnieku saimniecība
“Krūmiņi”, kas ar savu sirdsdarbu un
prieka avotu – pīrāgu un maizes cepšanu
izglīto ikvienu Maizes mājas apmeklētāju
par senču tradīcijām.

ZS „Krūmiņi” Maizes mājā ikvienam
apmeklētājam ir iespēja ne tikai nobaudīt
pašu gatavotus pīrāgus un īstu lauku
maizi, bet arī piedalīties rupjmaizes un
pīrāgu mīklas gatavošanas un cepšanas
tradīcijās. Un, kad pašu ceptie pīrāgi vai
maizīte gatava, silta un smaržīga, stāv
goda vietā uz kopējā saimes galda klēti-
ņā,  apmeklētājiem ir iespējams baudīt
kopības sajūtu un kluso lauku gaisotni.

Kā pastāstīja ZS “Krūmiņi” Maizes
Mājas saimnieces Ainas Tarasovas meita
Kristīna, viņu veiksmes stāsts aizsācies
gandrīz 100 gadus atpakaļ, kad viņas vec-
vectēvs, atgriezies no brīvības cīņām,
saņēma iespēju izpirkt Latvijas zemi. Tā
vēl tagad pēc 5 paaudzēm Maizes mājās
tiek cepti pīrādziņi ar brīvības garšu.

Apsveicam ZS “Krūmiņi” Maizes
mājas saimi un lepojamies ar saviem
novadniekiem, par viņu neatlaidību un
ieguldīto darbu, lai atkal iedvesmotu citus
uzdrīkstēties celties, iet un darīt!

Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto Normunds Kažoks

Maizes mājas saime prot gan strādāt, gan svētkus svinēt
un godam tautas tērpu nest

Foto Uģis Raibacis

PPaallddiieess  ppaarr  nnoovvaaddaa  ssvvēēttkkiieemm    
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Liepas pagastā
Vasara mūs šogad nav lutinājusi, bet neskatoties uz

to, Liepas pagastā darbi neapstājas. 
Ar caurduršanas metodi, lai nebojātu dārzus un

ceļus, ir veikti kanalizācijas pārsūknētavas stacijas
rekonstrukcijas darbi, pārceļot staciju no tautā sauktās
“Kazu pļavas” uz Lauku ielu, tādējādi novēršot kana-
lizācijas nosprostošanos, kas radās ļoti lielā zemes
augstuma starpības rezultātā.

Liepas katlu mājā ir uzstādīts 3 degļu vārsts, kas
samazina siltuma zudumus siltumtrasē un nodrošina
labāku katla darbību. Kā arī nomainītas divas siltuma
kameras pie Maija ielas 4 un pie Rūpnīcas ielas 19
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.

Tiko pabeigta pašvaldības ceļa virsmas atjaunošana
no Liepas ciema attīrīšanas iekārtām līdz “Atvaru”
mājām. 

Ieguldīti līdzekļi ciemata labiekārtošanā, nomainot
10 soliņus gar Rūpnīcas ielu, kurus pakāpeniski nāko-
šā gadā turpināsim mainīt arī pārējā pagasta teritorijā. 

Izbūvēts ielas apgaismojums gar Eduarda
Veidenbauma ielu un ceļu Cēsis- Smiltene posmā līdz
“Pūpolu” mājām, kas ekspluatācijā tiks nodots jau sep-
tembrī.

Pirmsskolas izglītības iestādes ”Saulīte” teritorija ir
uzstādītas 8 video novērošanas kameras, tādējādi
nodrošinot iestādes bērniem papildus drošību.

Ir pabeigti Liepas pamatskolas fasādes siltināšanas
darbi.

Noslēgti līgumi par gājēju celiņa rekonstrukciju no
Liepas kultūras nama līdz stāvlaukumam pie
“Veselības takas”, par Raunas ielas rekonstrukciju, kā
arī ceļa un stāvlaukuma izbūve pie Liepas kapsētas. 

Evita Šīrante, 
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja

Mārsnēnu pagastā
Vasara tiek izmantota lielajiem celtniecības, remon-

ta un apkures sistēmu sakārtošanas darbiem. Šovasar
Mārsnēnu tautas namā  ir uzsākta apkures pārbūve uz
granulām. Tas ir sākums tautas nama renovācija, jo
nākamgad, ja finansiālie līdzekļi atļaus, tiek plānota
tautas nama siltināšana. 

Arī pagastmājastmājā apkures sistēma tiek pārkār-
tota uz centrālapkuri. Izremontējot telpas pagastmājā
uz turieni tiks pārvietota pagasta bibliotēka, tādejādi
atbrīvosies telpas tautas namā kuras paredzētas jaunie-
šu centram.

Aktīvi darbojušies pagasta iedzīvotāji, piedaloties
novada izsludinātajā “Mazo projektu konkurs” sakop-
jot un izveidojot Starta ezera peldvietu, par to izvēr-
stāk var lasīt “Komforts un tīrība Startu ezera krastos”.

Priekuļu pagastā
Sākušies autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona

posmā no rotācijas apļa ar ceļu P20 Valmiera-Cēsis-
Drabeši Cēsīs līdz Ģūģeriem (2,14. līdz 8,02.kilo-
metrs) rekonstrukcijas darbi, kurus plānots paveikt
līdz 2018.gada jūlijam. Darbu tehnoloģiskais pārtrau-
kums no 2017.gada 1.decembra līdz 2018.gada
30.aprīlim. Rekonstrukcijas ietvaros plānots pārbūvēt
ceļa segumu, izbūvēt apgaismotu gājēju un veloceliņu
no Cēsīm līdz Priekuļiem (vairāk kā 2km garumā), kā
arī izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju Priekuļos. Darbus
veic SIA „8 CBR“. Projekta kopējā līguma summa 5,9
miljoni eiro, ieskaitot PVN. Projektu līdzfinansē
Eiropas reģionālās attīstības fonds (ERAF).  

Tika labiekārtota Sporta birzīte izbūvējot auto stāv-
vietas, tādejādi novēršot bīstamo situāciju, kad mašī-
nas tika atstātas ielu malās. Sakārtota āra trenažieru
vieta, izbūvētas bruģētas taciņas un turpinās bērnu
rotaļu laukuma labiekārtošana.

Turpinās Priekuļu pagasta bibliotēkas lielie remon-
tdarbi pēc kuru pabeigšanas bibliotēkas telpas būs
paplašinātas ar lasītavas telpu un speciālu vietu bēr-
niem un jauniešiem.

Veselavas pagastā
Visu vasaru notiek muižas remontdarbi pirmajā

stāvā izbūvējot garderobi un tualetes telpas apmeklē-
tājiem. Šai sakarā jāatvainojas akcijas Piļu un muižu
apceļotājiem kuri remontdarbu dēļ nevarēja muižā
iekļūt pa centrālajām kāpnēm, bet nācās kāpt pa stāva-
jām kalpu gala kāpnēm.

Apkopoja Īrisa Uldriķe

VASARĀ PAVEIKTAIS Novada mazo projektu realizācija
„Komforts un tīrība 

Startu ezera krastos”
Šī gada jūlijā tika sasniegts projekta „Komforts un tīrī-

ba Startu ezera krastos” mērķis – tīrāka vide un uzlabotas
atpūtas iespējas Startu ezera krastā. Ezerkrastā tika uzstā-
dīti 2 koka soli, 2 koka karkasa atkritumu tvertnes un
ģērb tuve.

Sakām paldies Priekuļu novada domei, par iespēju
realizēt projektu un piešķirto finansējumu, paldies IK
„Mazais Kastanis” un darbiniekiem par ieguldīto darbu,
un veltīto laiku realizēt arī mazos projektus, paldies
Aļeškēviču ģimenei par sadarbību un Mārsnēnu iedzīvo-
tājiem, kas atbalstīja projekta uzsākšanas etapu.

Braucam atpūsties un neaizmirstam - cienīsim citu
darbu un saudzēsim to!

Neformālā grupa- Startu ezera atbalsītāji

Iedzīvotāju projekts 
Cēsu prospektā 11, Priekuļos

2016. gadā realizējām pašvaldības projektu un mājas
pagalmā ierīkojām bērnu rotaļu laukumu. Mājas iedzīvo-
tāji aktīvi iesaistījās projekta realizācijā un sanākot kopā,
nolēma, ka vēl būtu nepieciešams pagalmu apzaļumot,
radot patīkamu un estētisku ainavu. Paldies pašvaldībai
par doto iespēju arī šogad piedalīties projektu konkursā
un par piešķirto finansējumu mūsu ieceres realizācijai.

Pavasara talkā gar īpašuma robežu iestādījām dzīvžo-
gu, tas veidos skaistu ainavu un dos papildus drošību bēr-
niem, kas rotaļājas pagalmā. Iegādājāmies puķupodus, ko
novietojām pie katras mājas ieejas. Pavasara pusē mūs
priecēja atraitnītes, bet tagad katru mājas ieeju rotā skais-
tas vasaras ziedu kompozīcijas. Tas rada vienotu, skaistu
un sakoptu pagalma un mājas kopainu. Pašu ērtībai
uzstādījām arī atkritumu konteinerus, lai vieglāk uzturēt
kārtību un tīrību pagalmā.

Prieks par mājas iedzīvotāju atsaucību un atbalstu
pagalma labiekārtošanas darbos, kur varam justies piede-
rīgi, būt kopā un labi atpūsties.

Biedrība Cēsu prospekts 11

Šī gada 17.maijā Priekuļu novada
pašvaldība cirsmu izsolē pārdeva
pašvaldībai piederošās trīs sanitārās
izlases cirsmas īpašumā
“Vanagkalns” un vienu kailcirti īpa-
šumā “Egļu kalns”. Pavisam tika pār-
doti 1437 m3 likvidās koksnes krā-
jas, tai skaitā 1081 m3 lietkoksnes
par 56000,00 EUR. Cirsmas nopirka
un izstrādā SIA “L.P.Jana”. Šobrīd
cirsmu izstrāde vēl nav pabeigta, jo
vēl no cirsmām ir jāizved zari, jāpie-
līdzina un jāsatīra pievešanas ceļi,
jāsaved kārtībā krautuves. Cirsmu
izstrādes termiņš ir šī gada
31.decembris, bet plānots, ka darbus
pabeigs līdz 30.septembrim.

Nākamajā cirsmu izsolē paredzēts
izsolīt divas kailcirtes un trīs galve-
nās izlases cirtes pašvaldībai piede-
rošajā īpašumā “Priekuļu pagasta
pašvaldības zeme”, kas atrodas pie
Niniera ezera. Pārdošanai paredzēti
2821,87 m3 likvidās koksnes krājas,
tai skaitā 2606,37 m3 lietkoksnes.
Kopējā cirsmu izsoles sākuma cena
ir 125000 EUR.

Lai pamatotu ciršanas nepiecieša-
mību, vēlos paskaidrot, ka mežā viss
notiek pēc noteiktām likumsakarī-
bām. Cirsmu izsolē pārdodamās cir-
smas ir pāraugušajās mežaudzēs,
kuru vecums tuvojas brīdim, kad
tajās pašvaldība vairs nedrīkstēs
veikt nekādu saimniecisko darbību,
jo tā ir noteikts 02.05.2012. MK
noteikumos Nr. 317 “Gaujas nacio-
nālā parka individuālie aizsardzības
un izmantošanas noteikumi”.

Necērtot mežaudzes, koki ar katru
gadu kļūst vecāki, tie nenovēršami
sāk bojāties, tie nokalst, nolūzt, izgā-
žas ar saknēm, aiziet bojā. Varbūt tas
uzlabo mežaudzes ekoloģisko vērtī-
bu – jo nokaltušie, nolūzušie, izgāz-
tie koki, kritalas rada dažāda rakstu-
ra dzīvotnes, kur augt un vairoties
sēnēm, mikroorganismiem, kukai-
ņiem, kalties dzeņiem. 

Tomēr ir jāuzdod jautājumi: “Kas
notiks pēc tam, kad pašreizējā
mežaudze lēnām aizies bojā? Kāds
izskatīsies mežs pēc divdesmit
gadiem vai vēl ilgāk?”. Zinot mežā
notiekošo procesu likumsakarības un
paredzot notikumu gaitu, varu apgal-
vot, ka pēc 20 un vairāk gadiem šīs
laika gaitā izretinājušās mežaudzes
būs aizzēlušas ar 5-7 m garām laz-
dām, ievām, jo tās aug un sakuplo
ātrāk nekā vērtīgākās koku sugas.
Varbūt starp lazdām būs izsprauku-
sies kāda egle vai bērzs, būs saglabā-
jusies vēl kāda izturīgākā vecā prie-
de, uz zemes būs resno koku kritalas.
Jauno priežu mežaudzē noteikti vairs
nebūs, jo tās tur nevarēs augt lielā
apēnojuma dēļ.

Savukārt nocērtot mežaudzi kail-
cirtē, atstājot ekoloģiskos kokus,
sagatavojot augsni, iestādot priedītes
vai eglītes, tās regulāri kopjot, pēc 20
un vairāk gadiem būs izaugušas
aptuveni 10 m garas priedes un egles
ar atsevišķiem bērziem, apsēm vai
baltalkšņiem, kā arī atsevišķām
vecām, lielas dimensijas ekoloģiska-
jām priedēm.

Varu apliecināt, ka Priekuļu nova-
da pašvaldībai piederošie meži
nezaudē savu vērtību, kvalitāti un
bioloģisko daudzveidību. Pašvaldība
visus izcirtumus ir apmežojusi ar
kvalitatīvu stādāmo materiālu, sav-
laicīgi kopusi jaunaudzes. Ir veiktas
arī izlases cirtes, kuru rezultātā mežs
ir atjaunojies dabiski. Pašvaldībai
pieder daudzas mežaudzes, kur jau ir
iestājies mežsaimnieciskās darbības
aizlieguma vecums. Pašvaldībai pie-
derošajā īpašumā “Vanagkalns” pie
biatlona trases no 76,0 ha mežau-
dzēm šobrīd mežsaimnieciskā darbī-
ba ir aizliegta jau 44,2 hektāros, īpa-
šumā “Priekuļu pagasta pašvaldības
zeme” pie Niniera ezera no 67,3 ha
saimnieciskā darbība ir aizliegta 9,5
hektāros. Ja tagad īpašumā “Priekuļu
pagasta pašvaldības zeme” ciršana
netiks veikta, tad pēc pieciem
gadiem aizlieguma platība vēl palie-
lināsies par 10 hektāriem.

Noslēgumā vēlos uzdot jautāju-
mus pārdomām visiem mums: “Cirst
vai necirst? Ko par necirstu, kritalām
bagātu, aizzēlušu, bet dabisku mežu
pēc 20 un vairāk gadiem teiks mūsu
bērni un mazbērni? Ko mūsu pēcteči
pēc 20 un vairāk gadiem teiks par
nocirstu, atjaunotu, izkoptu mežu?”.
Vienas pareizas atbildes uz šiem jau-
tājumiem nav - cik cilvēku, tik vie-
dokļu.

Ar rudenīgiem sveicieniem
Ainārs Amantovs, Priekuļu novada

pašvaldības mežzinis

Par koku ciršanu Vanagkalnā un
pašvaldības mežā pie Niniera ezera
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Bagātīgi saziedējušo un reibinoši smaržīgo
flokšu kupenas tā vien aicina sekot šim dzejnieka
aicinājumam, un muzeja saime bez raizēm atskatās
uz aizejošās vasaras veikumu. Un paveikts ir gana
daudz. Vispirms mēs lepojamies ar jauno mājas
jumtu, kas priecē ne tikai darbiniekus, bet arī
apmeklētājus. Tas liecina, ka muzejs attīstās un
domā par nākotni. Paldies SIA ‘’Roofline’’ čakla-
jiem puišiem par paveikto darbu!

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, šajos vasa-
ras mēnešos ir palielinājies apmeklētāju skaits, kas
liek secināt, ka interese par Ed. Veidenbaumu un
‘’Kalāčiem’’ pieaug. Atgādinām, ka vēl līdz sezo-
nas beigām oktobrī var apskatīt Cēsu 27. kājnieku
bataljona veterānu apvienības priekšnieka J.
Bahmaņa 18., 19. gadsimta naudas kolekciju.
Tāpat līdz rudenim priecēs Jelgavas mākslinieku
R. Līcīša, A. Kaltiginas, I. Ezernieces, D. Veģes un
I. Vilks un fotogrāfa E. Nordmaņa darbu izstāde. 

Līdztekus ierastajam muzeja darbam ir notikuši
arī dažādi pasākumi, kas pulcēja interesentus no
tuvākas un tālākas apkārtnes. Jūlijs bija īpaši bagāts
ar kultūras notikumiem. Skatītāju atsaucību guva
koncertuzvedums ‘’Pasaulē nav prātīgs it nekas”.
Uzvedumā izskanēja Jura Kulakova komponētais
dziesmu cikls “7,5 dziesmas ar Ed. Veidenbauma
vārdiem”, ar autora un dziedātājas ievas Akurāteres
piedalīšanos,  kuru papildināja pasākuma režisores
Raimondas Vazdikas un aktiera Gata Cīruļa tēlo-
jums. Kā pēc izrādes atzina dzejnieka lomas atvei-
dotājs: “Ja sākumā es uz Veidenbauma dzejoļiem,
kas rakstīti pirms vairāk nekā simts gadiem, raudzī-
jos ar nelielu ironiju, tad pašlaik varu teikt – tie ir
neapšaubāmi ir aktuāli arī šodien! Tas, laikam,
nozīmē, ka cilvēku īpašības nemainās.” 

19. gadsimta lauku noskaņu ‘’Kalāčos’’ ienesa
Liepas teātra kopas ‘’Krams’’ izrādītā R.
Blaumaņa luga ‘’Sestdienas vakars’’. 

Muzejs visvairāk lepojas ar saņemto lielisko

dāvanu Ed. Veidenbauma 150 gadu jubilejā – dze-
jas izlasi ‘’Par spīti grūtiem laikiem’’, kas tika
pasniegta pateicoties izdevniecībai  ‘’Jumava’’. 20.
jūlijā ‘’Kalāčos’’ notika tās atvēršanas svētki.
Grāmatā ievietoti Ed. Veidenbauma dzejoļi, kas
ieinteresējuši dažādus komponistus un ir dzirdami
dziesmās. Krājums apliecina šīs dzejas unikalitāti,
spēju nenovecot un būt aktuālai arī mūsdienās.
Paldies grāmatas sastādītājai S. Ratniecei, redakto-
rei E. Jansonei un Priekuļu novada pašvaldībai par
finansiālu atbalstu! Muzikāli šo pasākumu iekrāso-
ja Mārsnēnu sieviešu ansamblis, kas dziedāja Jura
Krūzes dziesmas ar Ed. Veidenbauma vārdiem.

Šis ir Ed. Veidenbauma gads, tāpēc notiek aktī-
va sadarbība ar Rakstniecības un mūzikas muzeju,
lai varētu tapt Ed. Veidenbaumam veltīta izstāde
un konference oktobra beigās Rīgā un Tartu. 

Septembrī un oktobrī visi laipni aicināti apmek-
lēt ne tikai muzeja ekspozīcijas, bet arī gaidāmos
pasākumus.  9. septembrī no 11:00-18:00 notiks
dažādas aktivitātes Eiropas kultūras mantojuma
dienas ietvaros. Sadarbībā ar Liepas skolu atzīmē-
sim arī kārtējās Dzejas dienas. Bet, protams, vis-
nozīmīgākais pasākums šogad būs 1. oktobrī, kad
svinēsim dzejnieka Ed. Veidenbauma 150. dzimša-
nas dienu un gaidīsim lielus un mazus ciemiņus no
tuvienes un tālienes. Aicinām ikvienu atsaukt atmi-
ņā to, kas katram saistās ar Ed. Veidenbauma
vārdu, pāršķirstīt viņa dzejoļu krājumu, atbraukt
un izbaudīt ‘’Kalāču’’ mierpilno gaisotni, izstaigāt
sen aizmirstas vai vēl neiepazītas takas, tādējādi
godinot tik izcila novadnieka piemiņu. 

Par aktualitātēm muzejā rudens – ziemas sezo-
nā sekojiet līdzi Priekuļu novada mājaslapā 

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, 
www.draugiem.lv/kalaachi un 
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Andra Ķīse, muzejpedagogs

Veiksmīga vasara
tūrisma jomā

Priekuļu novadā
Priekuļu novadā aizvadīta veiksmīga vasara arī tūrisma jomā.

Veselavas muiža un Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs
“Kalāči”. Priekuļos notika vēl līdz šim neredzēti notikumi Novada
svētku ietvaros - rīta modināšana, tējas rati un mākslas karavāna.

Arī šovasar ļoti populārs bijis Līču – Lanģu klinšu maršruts. Skolēnu
un pensionāru grupu vidū iecienīti apskates objekti bijuši arī Priekuļu
saules parks un Lielā Ellīte ar Veselības taku un Saules pulksteni. 

Darbs turpinājies pie Priekuļu novada tūrisma materiāliem.
Atjaunota Priekuļu novada tūrisma karte, sadarbībā ar Cēsīm,
Amatas un Pārgaujas novadu, pēdējā darba stadijā ir Cēsu un apkār-
tnes karte latviešu, angļu un vācu valodā. Izstrādāts arī jauns tūris-
ma materiāls par Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu, kurā
iekļauts Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā esošo pašvaldību
objekti. Veicināta sadarbība ar biedrībā iesaistītajām pašvaldībām,
piedaloties pieredzes apmaiņas braucienos uz pārējiem novadiem,
uzlabojot zināšanas par visu Gaujas Nacionālo parku un radot zino-
šākus teritorijas tūrisma speciālistus. Uz Priekuļu novadu biedrības
tūrisma speciālisti dodies septembra vidū.

Izveidots speciāls Priekuļu novada tūrisma informācijas telefona
numurs, pa kuru iespējams uzzināt ar Priekuļu novadu saistīto infor-
māciju tūrisma jomā.  Jautājumu gadījumā darba laikā iespējams
zvanīt uz tālruni: 29362837.

Turpinās darbs pie dižkoku izzināšanas novadā. Līdz šim jau 6
koki iesniegti izskatīšanai Dabas aizsardzības pārvaldē, kā iespējami
valsts nozīmes dižkoki. Aicinām iedzīvotājus informēt arī par citiem
novadā esošajiem ievērojamajiem kokiem, kas varētu atbilst dižko-
ka statusam! Informāciju sūtīt uz elina.tilaka@priekulunovads.lv vai
zvanot uz novada tūrisma tālruni.

Vasaras sezonas noslēgumā aicinām novadniekus apmeklēt
Eiropas kultūras mantojuma dienas Eduarda Veidenbauma memoriā-
lajā muzejā “Kalāči” 9. septembrī. Jau otro gadu tiks piedāvātas
dažādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Būs iespēja
iepazīt patriotisko, daudzšķautņaino un smeldzīga pesimisma bagā-
to latviešu dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzeju, kā arī uzzināt
Latvijas vēsturē nozīmīgus notikumus, kas notikuši vai saistīti ar
Liepas pagastu. Dažādas aktivitātes tiks piedāvātas arī ģimenēm ar
bērniem – zīmēšanas un dzejas stūrītis, dažādas galda spēles, kā arī
būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Latvijas kanonu arhitektū-
ras un dizaina, kino, literatūras, mūzikas, skatuves mākslas, tautas
tradīciju un vizuālā mākslas jautājumos.

Elīna Tilaka, tūrisma darba organizatore

Liepas Raibačavota ūdeni
var lietot uzturā

Daudzi Liepas pagasta iedzīvotāji lieto dzeršanai ūdeni no avota
”Raibači”, tāpēc Priekuļu novada pašvaldība nolēma veikt šā avota
ūdens kvalitātes kontroli. 

Neskatoties uz to, ka ūdenim no avota, ko individuālie lietotāji ņem
savām vajadzībām, normatīvajos aktos nav noteiktas kvalitātes un
nekaitīguma prasības, iedzīvotāju ērtībām tika veiktas šī ūdens analīzes.

Pieaicinot pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zināt-
niskā institūta BIOR speciālisti Ninu Landišu, tika paņemts
Raibačavota ūdens paraugs. Saņemot analīžu rezultātus un izvērtējot
tos pēc 29.04.2003. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 235
“Dzeramā ūdens obligātā nekaitīguma un kvalitātes prasības, moni-
toringa un kontroles kārtība” prasībām, informējam, ka galvenie
ūdens kvalitātes un nekaitīguma rādītāji atbilst šīm prasībām: duļ-
ķainība ir mazāka par 0,10NTU (norma 3NTU), koliformu un
Escerichia baktērija skaits 0kVV/100ml, kas atbilst normai, kopējais
dzelzs 0,02 mg/l (norma 0,2mg/l). Normām atbilst arī elektrovadīt-
spēja, oksidējamība un amonija joni. 

Arī Veselības inspekcija ir iepazinusies ar Raibačavota ūdens analīžu
rezultātiem un atzinusi, ka šī avota ūdeni iedzīvotāji var lietot uzturā.

Lai gan ūdens cietība veselību neietekmē un iepriekš minētajos notei-
kumos tā nav limitēta, tomēr, lai iedzīvotājus informētu par iespējām,
kas notiks vārot šo ūdeni, tika veikta arī ūdens cietības pārbaude.
30.06.2015. Ministru kabineta noteikumos Nr. 326 „Noteikumi par
Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves“” apstipri-
nātajā būvnormatīvā „Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15
„Ūdensapgādes būves“” cietībai noteikts kritērijs būvniecībai, kur tas ir
būtiski. Iedzīvotājiem, lietojot šo ūdeni ikdienā, veselību tas neietekmēs,
bet tiks bojātas sadzīvē lietojamās ierīces, kurās tiks sildīts šis ūdens.
Tajās veidosies vairāk katlakmens un bojāsies tējkannu sildelementi. 

Papildus informējam, ka saistībā ar Latvijas ģeoloģiskajām īpatnī-
bām, dzeramajam ūdenim, t.sk. no avotiem ir raksturīga paaugstinā-
ta cietība. Veselību tā neietekmē. Tā ietekmē ūdens garšu, kā arī rada
nosēdumus ūdensapgādes sistēmas caurulēs un bojā sadzīvē lietoja-
mās ierīces. Sildot cietu ūdeni, uz traukiem veidojas katlakmens.
Savukārt, mazgājot veļu šādā ūdenī, nepieciešams lietot vairāk maz-
gāšanas līdzekļa un ūdens mīkstinātāju.

Ilmārs Miķelsons,
Komunālās saimniecības nodaļas 

Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu daļas
(Liepā – Mārsnēnos)  vadītājs

Tuvojoties rudenim, ceļmalas, mežmalas un
vietām arī plašāki lauki kļūst krāšņi dzelteni ar zie-
došajām Kanādas zeltslotiņām. Tieši tāpat tā ir
iedzīvojusies arī mazdārziņos. 

Lai arī pagaidām tā nav iekļauta Latvijas inva-
zīvo augu sarakstā, tomēr Dabas aizsardzības pār-
valde to uzskata par invazīvu augu.  Tā ir par tādu
atzīta gandrīz visās Eiropas valstīs. Kanādas zelt-
slotiņa ir bīstama vietējām augu sugām. Tai vairo-
joties, ar laiku plašajās zeltslotiņu teritorijās nespēj
augt neviens cits augs. 

Zeltslotiņas visplašāk un ātrāk vairojas aizaugu-
šās un nekoptās lauksaimniecības zemēs. Lai pilnī-
bā apkarotu to izplatību ir nepieciešama regulāra
augsnes apstrāde un apsaimniekošana tam pare-
dzētiem mērķiem.

Zeltslotiņām izziedot, to pūkainās sēklas izplatās
ar vēja palīdzību. Lai ierobežotu to augšanu, vismaz
pāris reižu gadā tās pirms ziedēšanas ir jānopļauj.
Galvenais, lai nenogatavojas un neizsējas sēklas. Tā

kā zeltslotiņas ir daudzgadīgs augs, tas izplatītās arī
ar saknēm. Ja zeltslotiņa ieviesusies samērā nesen
un tās nav daudz, invazīvo sugu var izravēt, neļau-
jot tam augt un attīstīties. Taču, ja zeltslotiņas izau-
gušas plašākā teritorijā, lai to ierobežotu, nepiecie-
šams veikt pļaušanas darbus vismaz 2 reizes gadā
vairāku gadu garumā. Ja tām neļauj vairoties un
augt, ar laiku tās kļūst mazākas, vārgākas, līdz vairs
neveido ziedkopas un ar laiku izzūd.

Tādēļ arī Priekuļu novadā jau trešo gadu tiek
veikti zeltslotiņu pļaušanas darbi, ne tikai ceļma-
lās, bet arī pašvaldības mazdārziņos, tādējādi palī-
dzot iedzīvotājiem cīnīties ar invazīvo augu.

Tomēr, ja ir vēlme saglabāt dārziņā šo krāšņo
augu, ir jāievēro auga augšanas ierobežošanas
pasākumi, lai tas nekontrolēti neizplatītos ar pūkai-
nām sēklām apkārtējā teritorijā. 

Jautājumu gadījumā, aicinām konsultēties
Priekuļu novada Labiekārtošanas darbu vadītāju
Jāni Sirlaku, tālr. 29425621, 
e-pasts: janis.sirlaks@priekulunovads.lv

Zeltslotiņu augšanas ierobežošana  

“Kam patīk, tas var raizes ciest,
Es labāk guļu puķēs.’’ 

/Ed. Veidenbaums/

Koncertuzvedums “Pasaulē nav prātīgs it nekas” sajūsmināja daudzus skatītājus, šķita – 
pats Eduards ir te pat līdzās.
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Šī gada jūnijā un jūlijā jaunat-
nes iniciatīvu centrs REST[e]
organizēja brīvā laika pavadīša-
nas aktivitātes Veselavas un
Priekuļu pagasta bērniem
Vasaras skolu un Vasaras darbnī-
cu ietvaros. 107 dalībnieki vecu-
mā no 5- 15 gadiem piedalījās
radošās darbnīcās, sporta dienās,
pārgājienos, izbraucienos un
pašu organizētās spēļu dienās.
Šīs aktivitātes vadīja Elīna
Krieviņa un Liene Vecgaile kopā
ar vairākiem palīgiem. 

Pirmo reizi organizējām
Vasaras skolas Veselavā un
Jāņmuižā ar mērķi uzzināt kāda
ir atsaucība šajās vietās, kādas
intereses ir šo vietu bērniem un
kādas iespējas ir attīstīt iespējas
bērniem un jauniešiem šajās
apdzīvotajās vietās. Patīkami
pārsteidza vecāku un pašu jau-
niešu atsaucība un vēlme piedalī-
ties šajā aktivitātē. Veselavas
Vasaras skola notika no 5.-9.jūni-
jam un tajā piedalījās 12 bērni,
savukārt Jāņmuižā no 3.-14.jūli-
jam - 34 dalībnieki. 

Priekuļos notika Vasaras skola

no 15.-22.jūnijam ar 40 dalībnie-
kiem un Vasaras darbnīcas no
17.-28.jūlijam ar 21 dalībnieku. 

Vasaras skolas Priekuļu novadā
notiek jau ceturto gadu un šogad
tās ir notikušas visos pagastos,

dodot iespēju vairāk bērniem liet-
derīgi pavadīt laiku un iepazīt jau-
niešu centru darbu. Aktivitātes tiek
finansētas no pašvaldības, sponso-
ru un privātajiem līdzekļiem.

Pateicamies par palīdzību

aktivitāšu īstenošanā:
Veselvas Vasaras skolā- Lailai

Āboliņai, Veselavas bibliotēkai
un bibliotekārei Ingrīdai Rencei,
Ēvaldam Krieviņam, Veselavas
pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājai Ivetai Liepiņai,
Jāņmuižas Vasaras skolā -

Dinai Herbstai, Asnātei, Montai,
Leldei, Jāņmuižas PII vadītājai
Lilitai Siņicinai, 

Priekuļu Vasaras skolā -
Lienei Ļubinskai, Ellai, Sindijai,
Kristiānai, Kristam un Kristapam,
Lindai Bajārei, Evijai un Karīnai,
Mārsnēnu Jauniešu centram
„Trampalīns“ un Liepas Jauniešu
centram “Apelsīns”, Priekuļu
Biatlona Trasei, 

Vasaras darbnīcas JIC
REST[ē] - SIA “Mašīnu stacija”
Andrim Melnbārdim un SIA
“Agro Silja”, Dores virtuvei un
Guntai Eglītei, SIA “PRINTMii”,
SIA “Strazdu Grava”. 

Tāpat pateicību ir pelnījuši
Dr.Tereško zāļu tējas, kuras dzē-
rām katru dienu un “Autine by
John Neeman” par iespēju ne
tikai doties ekskursijā, bet arī par
dāvinātajiem Vasaras skolas pie-
miņas atslēgu piekariņiem.

Elīna Krieviņa, 
jaunatnes lietu speciāliste

Jauniešu Vasaras skolas un Vasaras darbnīcas

Skolēnu vasaras nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017“

Vasaras skoliņu vadītājas ar visu savu “svītu” 
Foto no jauniešu centra arhīva

Izglītojoša un atpūtas nomet-
ne Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas novadu
talantīgajiem bērniem vecumā
no 14 līdz 16 gadiem ,,ČETRAS
ATSLĒGAS 2017“ šogad aizri-
tēja Jaunpiebalgas vidusskolā.
Nometnes devīze bija -  personī-
bas attīstību veido pašiniciatīva,
drosme un radošums.

Tā ir ikgadēja balva, kas
nopelnāma ar čaklu un atbildīgu
mācību darbu, iesaistīšanos
sabiedriskās aktivitātēs visa
mācību gada garumā. Nometnes
izmaksas sedz sadraudzības
pašvaldības, lai atbalstītu sava
novada talantīgos un mērķtiecī-
gos skolēnus.

Šogad nometnē jaunieši apgu-
va sabiedrisko attiecību, publis-
kās runas, lietišķās etiķetes un
medijpratību jomu. Mācījās
domāt plašāk un dziļāk, apguva
prasmi argumentēt, uzrunāt un
pārliecināt publiku, sadarboties.
Un, protams, ieguva jaunus
draugus, jautri un lietderīgi
pavadīja brīvo laiku. Sportoja,
sapņoja, vēroja zvaigžņu lietu,
spēlēja galda spēles, prātoja un
klausījās, un diskutēja, un deba-

tēja, un improvizēja... 
Nometnē kopā ar bērniem

darbojās skolotāji no Rīgas,
Amatas, Cēsu, Priekuļu un
Jaunpiebalgas novadiem, kā arī
vairāki vieslektori: Vita Bra -
kovska - personības izaugsmes
trenere, organizācijas ZINIS
vadītāja, Māris Resnis - piedzī-
vojumu organizācijas LŪZUM-
PUNKTS apmācību treneris,
Rolands Ozols - konsultants per-
sonības un domāšanas attīstības
jautājumos, Mūž izglītības un
kultūras institūta “VITAE” vadī-
tājs,  Māris Tūtins - NATO
Izcilības centra vecākais eks -
perts, kurš mudināja jauniešus
domāt un kritiski izvērtēt virtuā-
lajā vidē pieejamo informāci-
ju, pirms tai noticēt, un padomāt,
ko par ikvienu no mums vēsta
mūsu viedtālrunis, mājas lapas,
kuras apmeklējam, un sociālie
tīkli, kuros veidojam savu dzīvi.

Pēcpusdienās un vakaros noti-
ka aktīvas, radošas nodarbības,
sarunu šovi, saliedēšanās spēles,
foto orientēšanās, olu un balonu
kaujas, bija saldējuma un joku
laiks. Un, protams, bija aizraujo-
ša Piebalgas gleznaino vie -
tu, Emīla Dārziņa un Jāņa

Sudrabkalna memoriālā muzeja
“Jāņaskola” un Jaunpiebalgas
Svētā Toma evaņģēliski luteris-
kās  baznīcas apskate. Pēc tam -
desu cepšana ugunskurā,  kino
vakars, sacensības, VIP erudīci-
jas spēles. 

Par lielisku piedzīvojumu
izvērtās vecāku vakars, kurā
kopā ar vecākiem tika spēlēts
futbols un galda spēles. Vecāki
teica daudz atzinīgu vārdu gan
nometnes pedagogiem, gan
savām pašvaldībām par iespēju
bērniem nedēļas garumā iegūt
jaunas zināšanas un lieliski
atpūsties kopā ar vienaudžiem.

Uz noslēguma pasākumu bija
ieradušies vecāki, pašvaldību
vadītāji un deputāti, lai  kopīgi
priecātos par nometnes
,,ČETRAS ATSLĒGAS 2017“
laikā piedzīvotu un apgūto.
Jaunieši bija sagatavojuši
priekšnesumu, kurā demonstrēja
gan savu prasmi darboties
komandā, gan medijpratības
iemaņas, gan prasmi publiski
uzstāties, radošumu un atraktivi-
tāti. Katram dalībniekam šogad
tika piešķirts atzinības raksts un
īpašs tituls – smaidīgākais,
asprātīgākais, drau dzīgākais,

zinātkārākais, jautrākais u.c.  
Šī bija jau ceturtā reize, kad

tika organizēta nometne ‘’ČET -
RAS ATSLĒGAS“. Iepriekšējos
gados tā notikusi Amatas,
Līgatnes un Priekuļu novados.
Noslēguma pasākumā tika izlo-
zēts, kurā novadā nometne tiks
rīkota nākamajā vasarā. Un pilnā
loze tika  Pārgaujas novadam. 

Atvadoties bērni, apņēmības
pilni, solīja čakli mācīties jauna-
jā mācību gadā, lai nākamajā
vasarā atkal varētu tikties nomet-

nē ,,ČETRAS ATSLĒGAS
2018”, kurā slēgsim durvis uz
TOP prasmēm, kas būs visvairāk
pieprasītas darba tirgū, sākot ar
2020. gadu, proti, spriestspēja un
lēmumu pieņemšana, kompleksa
problēmu risināšana, sarunu
vešanas māksla un emocionālā
inteliģence. 

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības

apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Ja darbs rit komandā- svarīgs ir katrs tās dalībnieks, 
lai rezultāts būtu veiksmīgs

Mārsnēnu jauniešu centrs
“Trampalīns” rīkoja vasaras
skolu laika posmā no 10.-21.
jūlijam kurā piedalījās 27 bērni
un to vadīja Selga Skrastiņa ar
palīgiem!

Vasaras skolu varēja apmeklēt
2 nedēļas, un katru dienu bija
kas jauns. Pirmajās dienās spēlē-
jām spēles, kas ļāva iepazīt vie-
nam otru. Iemācījāmies, kā aiz-
sargāties un aizsargāt citus kopā
ar treneri Kasparu Meļņikoni no
biedrības ‘’Atklāj Sevi!’’. Viens
no jaunumiem bija iespēja
pašiem gatavot savas raķetes un
skatīties eksperimentus kopā ar
Ingmāru Grīnbergu. Pirmās
nedēļas vidū mācījāmies gan

breiku kopā ar treneri Eduardu,
gan hip-hopu kopā ar Anitu
Lielmani no deju studijas
‘’Kustību bāze’’, kas visiem ļoti
patika. Devāmies arī uz Liepu,
kur bijām gan jauniešu centrā
“Apelsīns”, gan Liepas Ellītē.
Nākošajā dienā apmeklējam
Liepas bibliotēku. Ļoti intere-
santi bija gatavot ēst sadarbojo-
ties komandā. Radās īsts koman-
das gars!

Otrajā nedēļā paši sakām tai-
sīt savu teātri un savu scenāriju.
Vislielāko interesi radīja brau-
ciens uz Ādažu čipšu ražotni,
kur paši veidojām savus čipsus.
Uzzinājām par Valdorfa skolas
mācību metodēm. “Jump

Space” - mēs visi kārtīgi izprie-
cājāmies. Šīs divas nedēļas
pagāja ļoti ātri un interesanti.
Pēdējā dienā visi rādījām, ko pa
šīm  nedēļām iemācījāmies
pašu iestudēto teātri, breiku un
hip-hopu, kā arī mielojāmies ar
gardu kliņģeri! 

Vasaras skoliņa tika organizē-
ta ar pašvaldības atbalstu.

Šī vasaras skoliņa  deva
visiem jaunu pieredzi un zināša-
nas. Man bija ļoti liels prieks
piedalīties! Ar nepacietību gaidu
nākamo gadu ar jauniem, intere-
santiem pasākumiem un piedzī-
vojumiem!

Selva Tetere

Jaunieši vērtē vasaras skolas Pievienojies
Priekuļu novada

Jauniešu (pa)Domei!
Jaunu un darbīgu sezona vēlas atsākt Priekuļu novada

Jauniešu (pa)Dome, tāpēc aicinām pievienoties jauniešu koman-
dai ikvienu novada jaunieti vecumā no 13 – 25 gadiem, kurš
vēlas īstenot savas idejas, pilnveidot sevi un darīt labus darbus
novadam.

Gaidīsim tavu pieteikumu, motivācijas vēstuli līdz 20.septem-
brim e-pastā: pnjaniesudome@gmail.com , kurā pastāsti par sevi,
savu nodarbošanos un motivāciju iesaistīties Jauniešu(pa)Domes
darbībā.

Sīkākai informācijai vari sazināties ar Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļas vadītāju Lieni Vecgaili telefoniski: 28713330 vai e-
pastā: liene.vecgaile@priekulunovads.lv 
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25.augustā Priekuļu kultūras namu piepildīja
jautras bērnu čalas, satraukum un svētku sajūtas.
Deviņi bērniņi kopā ar saviem vecākiem, krustve-
cākiem, vecvecākiem, brāļiem, māsām un drau-
giem svinēja Bērnības svētkus. Sirsnīgā un jautrā
atmosfērā kopā ar Čučumuižas rūķiem – Taustiņu,

Bučiņu, Kikī un Rūķu krustmāmiņu tika izšūpoti
bērnības sapņi un arī paši mazie svētku gaviļnieki
– Ketrīna Kopļarova, Bruno Vīķis, Kristaps
Leimanis, Enija Serdāne, Elza Miķelsone, māsiņas
Anna un Elza Melbārdes, brāļi Kristers un Raivo
Kreitūži.

Priekuļu kultūras nama
pašdarbības kolektīvi 

atsāk darbu

Mārsnēnu Tautas namā
jauno pašdarbības 

sezonu atsāk
Ar septembri:
*Dāmu deju kolektīvs ‘’MARE’’ - vadītājs Māris Brasliņš

26305436.
*Līnijdeju kolektīvs ‘’MALIDE’’ - vadītāja Gunta Salmiņa

29389771
*Sieviešu vok.ansamblis - vadītājs Juris Krūze 26418990
*Breika pulciņš ‘’Soul Steps’’ - vadītājs Eduards Ruicis

26380429
*Pirmsskolas dziesmu kolektīvs - vadītāja Dace Purmale

28740629
*Pirmsskolas deju kolektīvs - Zita Aļeškēviča 29197147
*Par klavierpulciņa turpmāko darbību informācija vēl tiks papil-

dināta

Ar oktobri:
*Mārsnēnu Amatierteātris - vadītāja Santa Kalniņa 28353425

Ārstniecisko vingrošana Rudītes Truces vadībā atsāksim
19.septembrī plkst.18:00 Mārsnēnu Klabes estrādē, līdzi ņemot vin-
grošanas paklājiņus.

Lūgums iepriekš pieteikties zvanot pa tālr.28356065

INFORMĀCIJAI – līdz 13.oktobrim Mārsnēnu TN notiks
remontdarbi, līdz ar to pašdarbības kolektīvu mēģinājumi notiks
Mārsnēnu Klabes estrādē.

Liepas kultūra
namā 

septembrī darbu atsāk un uzņem jaunus dalībniekus

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Dālderīši” 
5-6 gadu vecuma bērniem pirmā tikšanās (ar vecākiem) 04.sep-

tembrī plkst. 18:00 
7-11 gadu vecuma bērniem pirmā tikšanās (ar vecākiem) 06.sep-

tembrī plkst. 18:00 (vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka mob.
29162271)

Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs “Sadancis” 
Pirmā tikšanās 06.septembrī plkst.20:00 
(vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka mob. 29162271)

Bērnu teātra studija “Pigornieki” 
No 4. līdz 9. klašu grupai pirmā 05.septembrī plkst. 16:00 
(vadītāja Ruta Stodoļņika mob. 29390428)

Liepas amatierteātris “Krams” 
Pirmā tikšanās 04.septembrī plkst. 19:30 
(vadītāja Benita Sausiņa mob. 26497506)

Vokālais ansamblis “Uguntiņas” 
Pirmā tikšanās Liepas kultūras namā 08.septembrī plkst. 18:00 
(vadītāja Sarma Puriņa mob. 26038157)

Rokdarbu pulciņš 
Pirmā tikšanās 27.septembrī plkst. 15:00 
(vadītāja Inese Puriņa mob. 29417396)

Svinam Bērnības
svētkus

No 2017.gada 1.jūlija visām
personām, par kurām tiek iekļau-
tas ziņas Iedzīvotāju reģistrā tai
skaitā jaundzimušajiem tiek pie-
šķirts individuāls personas kods,
kas sākas ar cipariem “32”. 

Personas kodu veido no 11
cipariem, nodrošinot personas
kodu neatkārtošanos. Personas
koda pirmie cipari ir „32“, bet
pārējie cipari ir sistēmas auto-
mātiski ģenerēti nejauši cipari
no „0“ līdz „9“. Jaunais personas
kods, kas sākas ar “32” ir nemai-
nīgs, izņemot gadījumu, ja per-
sona tiek adoptēta. 

No 2017.gada 1.jūlija persona
ir tiesīga VIENU REIZI PER-
SONĪGI mainīt personas kodu,
ja personai bija piešķirts perso-
nas kods, kas satur dzimšanas
datumu. Personas koda maiņa ir
bez maksas. 

Ciparu kombināciju personas
kodam izvēlēties nav iespējams
un pēc personas koda maiņas
persona vairs nevarēs pārdomāt
un atgūt iepriekšējo personas

kodu, jo Iedzīvotāju reģistrā to
ģenerē automātiski vienu reizi!

Personas kodu, kurā ir dzim-
šanas datums, var mainīt visā
personas dzīves laikā, iesniedzot
iesniegumu klātienē jebkurā
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai
Latvijas Republikas pārstāvnie-
cībā ārvalstī.

Ja personai ar personas kodu,
kurā ir dzimšanas datums, ir
konstatētas neprecizitātes dzim-
šanas datumā, arī jāveic perso-
nas koda maiņa.

Pēc personas koda maiņas:
4 personu apliecinošs doku-

ments (pase un/vai personas
apliecība) kļūst lietošanai nede-
rīgs;

4 personas pienākums ir 30
dienu laikā iesniegt dokumentus
jauna personu apliecinoša doku-
menta (pase un/vai personas
apliecība) saņemšanai, par ko
maksājama valsts nodevas
samaksa;

4 nepieciešams mainīt visus

dokumentus, kuros norādīts per-
sonai Latvijā piešķirtais perso-
nas kods (piemēram, transportlī-
dzekļa vadītāja apliecība, perso-
nalizētās kartes, studenta, invalī-
da vai pensionāra apliecība u.c.).
Ja šos dokumentus izdevēja
iestāde izsniedz vai maina par
maksu, tad personas koda maiņa
nav iemesls, lai atbrīvotu perso-
nu no samaksas par jauna doku-
menta saņemšanu;

4 ja personas kods tiek mai-
nīts nepilngadīgai personai un
viņas vecāku pasē ir ierakstīts
bērns ar personas kodu, vecā-
kiem būs nepieciešams saņemt
jaunu pasi, kurā iekļautas aktuā-
las ziņas par bērnu, ja vecāki
vēlas ceļot kopā ar šo bērnu vai,
piemēram, uzrādīt pasi ar bērna
ierakstu citā iestādē. Par jaunas
pases saņemšanu veicama valsts
nodevas maksa. 

Īrisa Uldriķe,
Dzimtsarakstu nodaļas

vadītāja

Personas kods 
un tā maiņa

Jauniešu centrs “Apelsīns” ziņo!
Pastāvēs, kas pārmainīsies ir sacījis Rainis. Jauniešu centram „Apelsīns” ir lielas pārmaiņas un

Jurģu laiks. Šobrīd uz nenoteiktu laiku Jauniešu centrs atrodas Rūpnīcas ielā 8, visa iedzīve mums
ir kastēs, taču darbs turpinās. 

Sākot no septembra novada skolām ir iespēja izmantot Jauniešu centra neformālās izglītības
nodarbības sociālo prasmju attīstīšanai. 

Informācija par jauniešu centra aktivitātēm baiba3roze@inbox.lv, 26530846

KOLEKT VS VAD T JS DARBA LAIKI PIRM  TIKŠAN S 
REIZE

 
DK „T GADI Š” 

 
M rti š 
Jurci š

A grupa (3. – 4.g. b rni) P.,T., 
plkst.18:00-18:45 (Maz  z le) 
B grupa (4. – 7.g. b rni) P.,T., 
plkst.17:00-17:45 (Skatuve) 
C grupa (1.-2.kl.) O.,C. (Skatuve) 
plkst.17:30 -18:30(Skatuve) 
D grupa (3.- 4.kl.) O., C. 
plkst.17:45 -18:45 (Skatuve) 
E grupa (4.-6.kl.) P.,T. plkst.18:45 -
19:45 (Skatuve) 
F grupa C. 18:30-20:00 (Skatuve)

 
4.septembr  plkst.18:00 
Sapulce visu grupu 
vec kiem

VPDK „MI ELIS” M ris  
Brasli š

Otrdienas, Ceturtdienas 
plkst.20:00-22:00

15.septembr  plkst.20:00

VPDK „JUMIS” Uldis 
 Bl gzna

Pirmdienas, Trešdienas  
Plkst.19:30-21:30

6.septembr  plkst. 20:00

DK „ZELTA 
VIRPULIS”

Uldis 
 Bl gzna

Piektdienas plkst.19:30-21:30 
Sv tdienas plkst.12:00-14:00

8.septembr  plkst. 20:00

JDK „VIRPULIS” Uldis 
 Bl gzna

Pirmdienas, Trešdienas 
Plkst.16:30-18:30 
Prieku u tehnikuma telp s

4. septembr  plkst. 16:30 

SIEVIEŠU KORIS 
„LAUMAS”

Iveta 
 Lapi a

Trešdienas 
plkst.19:00-21:00 
Prieku u vsk. z l

18.septembr  plkst.19:00

V RU SENIORU 
ANSAMLIS „NEPR C”

Ulla 
Siksne

Ceturtdienas  
 plkst.18:30 -20:00 
Sabiedrisk  centra telp s, Rai a 
iela 8

1.septembr  plkst.18:30

Visos kolekt vos gaid m jaunus dal bniekus! 

Mazā gaviļniece Anna Melbārde ar saviem krustvecākiem Agitu un Artūru
Teksts un foto Inga Cipe
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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 

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” 

Kultūras afiša septembrī
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

Veselavas muiž  
 

3.septembr  
12:00 

 
Anim cijas/ imenes filma 

"Misija rieksti 2: "Trak  daba" 

 Jautrie un astainie piedz vojumi turpin s - šoreiz 
galvenajiem varo iem ir j apvienojas jaun  
misij , lai gl btu savas m jas. Pils tas m rs ir 
nol mis likvid t lielo za o atp tas zonu un t  viet  
uzcelt atrakciju parku.  

Ieeja:  3,00 euro

17.septembri 
17:00 

koncerts  
dziesmu un deju ansamblis  

“GORI” 

ansamblis no Gruzijas skat t jus priec s ar 
daudzbals giem un meistar giem dzied jumiem, k  
ar  karstasin g m un ugun g m dej m. 

Ieeja: 5,00 euro, Pension ri, skol ni: 3,00 euro  

28.septembr  
10:00 

Radoš  apvien ba “Te tris un ES” 
Izr de b rniem 

"Sarkangalv te un Vilks" 

Muzik la kom dija– Sarkangalv te nav parasta 
meitene. Vi a prot karat , dzied un m c s 
svešvalodas. Mež  Sarkangalv tei ir daudz draugu, 
par kuriem vi a r p jas un kurus aizst v. Bet k p c 
ce š pie vecm mi as izr d s tik nosl pumu pilns? 
To j s uzzin siet jaunaj  le u izr d .  

Grupu pieteikumi pa t lr. – 29177314
Ieeja: 3.00 euro

28.septembr  
19.00 

SKOLOT JU DIENA 
 

„pieTURIES” 
 

Izgl t bas darbinieku dienai velt ts pas kums.  
M i gaid ti Prieku u novada visu izgl t bas iest žu 
darbinieki. Ieteikto darbinieku sveikšana. 

15.septembr  
19:00 

Koncerts  
dziedošais aktieris  

Varis V tra 

Ieeja: 5,00 euro 
Pension riem, inval diem  4,00 euro

B rniem l dz 18.g.v.  4,00 euro
Bi etes iepriekšp rdošan  pie Liepas pagasta 

p rvaldes sekret res

30.septembr  
19:00 

Izr de  
R.Blauma is  

„ aunais gars” 

Kauguru pagasta amatierte tris „V zija” (režisors 
Oskars Morozovs) 

Ieeja: 2,00 euro

Paņem baltas miglas stīgu,
Dāvini man to.
Tajā savīšu es dienas,
Gadus laimīgos
/A.Krūklis/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
jūlija un augusta jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Gunāru Bajāriņu, Pēteri Gavrilovu, Ritu Grasi,
Raisu Jevsenkovu, Jeļizavetu Aņisimoviču,
Zinaidu Vasiļjevu
Veselavā: Guntu Aiju Lapseli un Margaritu Ziemeli
Albinu Ieviņu Priekuļos

85 gadu jubilejā
Liepā: Laumu Kalimesu, Ainu Kundziņu, Ainu Dreimani
Veru Plauku Mārsnēnos

90 gadu jubilejā Priekuļos: Leonardu Kuvagu,
Antoņinu Lucevu un Antoņinu Lukšu
91 gada jubilejā Priekuļos: Klāru Kalkausu un 
Pēteri Kļaviņu
91 gada jubilejā Leonoru Romušu Liepā
92 gadu jubilejā Annu Kokorēviču Liepā
92 gadu jubilejā Venerandu Siksnāni Priekuļos
93 gadu jubilejā Mariju Kirimovu Mārsnēnos

Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola Grāvji 7:00-
Zeikeri 7:10 – Bērzkrogs 7:15 – Pauļi 7:18 – Veselavas skola 7:22 – Jāņa skola 7:35
– caur Cimzu – Līvānu mājas 7:50 -Mārsnēnu skola 7:55 – Starti 8:00 – Sarkaņi
8:07 – Liepa 8:15 – Garkalne 8:25 – Priekuļu v/sk. 8:40

Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Priekuļu vidusskola
Priekuļu v/sk.7:35 – Brunīši 7:40 – Salmiņi 7:45 - Liepas skola 7:50 – Uplejas 7:55
- Jāņmuiža 8:05- Priekuļu v/sk. 8:20

Maršruts: Priekuļu vidusskola- Cēsis - Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk 8:20- Pagrieziens uz Dukuriem 8:25 - Cēsīs autobusa pietura pie

„Akmens ligzdas” 8:35 –Lauciņi 8:38 - Vīņaudi 8:40 –Priekuļu v/sk. 8:45

Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk Priekuļi 7:55 – Lejas Cīpas 8:10 – Rabākas
8:15 – Veselavas skola 8:25 – Bērzkrogs 8:30 – Veselavas kapi 8:32 – Upītes 8:35 –
Priekuļu v/sk 8:45

Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. Priekuļi 7:10 – Rauna 7:30 –
Spāriņkalns 7:35 – Šautuves –Jaunrauna 7:40 – Priekuļu v/sk. 7:55

Pēcpusdienā 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 16:30
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:45
Priekuļu vidusskola – Cēsis 16:30
Priekuļu vidusskola – Jāņmuiža - Liepa 15:45
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 16:30

Piektdienās 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 15:50
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:00
Priekuļu vidusskola – Cēsis 15:45
Priekuļu vidusskola – Jāņmuiža - Liepa 15:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 15:00

Svecīšu vakars 
Mārsnēnu kapos

23.septembrī plkst. 17:00

Aptaujas anketa par vēlamo svecīšu vakara datumu 
Liepas kapsētā 

Liepas kapsētā vēsturiski svecīšu vakars notika oktobra pēdējās nedēļas nogalē. Pirms dažiem gadiem svecīšu vakars tika pārcelts uz septembra pēdējās nedēļas nogali.
Sakarā ar saņemto iedzīvotāju ierosinājumu par svecīšu vakara Liepas kapos datuma maiņu atpakaļ uz tā vēsturisko datumu – oktobra pēdējā nedēļā, Priekuļu novada pašval-
dība izsludina aptauju – par svecīšu vakara Liepas kapsētā datumu.

Tās mērķis ir noskaidrot respondentu viedokli par  vēlamo svecīšu vakara datumu Liepas kapsētā. Aptaujas ilgums no 2017.gada 21.augusta līdz 11.septembrim.
Anketā iegūtie dati tiks izmantoti rezultātu analīzei tikai apkopotā veidā.
Tās iespējams saņemt Liepas pagasta pārvaldē, ambulancē, aptiekā, dzīvokļu komunālās saimniecības ēkā, kā arī “LATS” veikalos. Anketas iespējams iesniegt Liepas pagasta

pārvaldē un kastītēs pie dzīvokļu komunālās saimniecības, ambulances, aptiekas, bankomāta, kā arī elektroniski līdz 2017.gada 11.septembrim.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Skolēnu pārvadāšanas autobusu saraksts (ikdienā)

Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 1.septembrī 
Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola Grāvji 7:40- Zeikari 7:50 – Bērzkrogs 7:55 – Pauļi 7:58 – Veselavas skola 8:02 – Jāņa skola 8:15 – caur

Cimzu - Līvānu mājas 8:30 - Mārsnēnu skola 8:35 – Starti 8:40 – Sarkaņi 8:47 – Liepa 8:55 – Garkalne 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:20
Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis-  Priekuļu vidusskola Priekuļu v/sk.8:45 – Brunīši 8:48 -  Liepas skola 9:00 – Uplejas 9:05 – Jāņmuiža

9:15- Purmaļi 9:20- Pagrieziens uz Dukuriem 9:25 -  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 9:30 –Lauciņi 9:32 - Vīņaudi 9:35  - Priekuļu v/sk. 9:40
Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk.
Priekuļi 9:00 – Lejas Cīpas 9:10 – Rabākas 9:15 – Veselavas skola 9:25 – Bērzkrogs 9:30 – Veselavas kapi 9:32 – Upītes 9:35 – Priekuļu v/sk 9:45
Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. Priekuļi 8:15 – Rauna 8:35 – Spāriņkalns 8:40 – Šautuves –Jaunrauna 8:45 – Priekuļu v/sk. 9:00

$

$
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