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Visu gadu gaidīta, lolota un izsapņota beidzot
pienāca dzejnieka E. Veidenbauma 150. dzimša-
nas diena, kas “Kalāčos” tika svinēta 1. oktobrī.
Ar sarkanām pīlādžogām, krāsainām mārtiņro-
zēm, kļavu un ozollapu piebirušām takām, ābolu
smaržu, vējluktura gaismu klētiņas logā un siena
zārdos iekārtiem apmeklētāju vēlējumiem
muzejs sagaidīja ikvienu, kas vēlējās šai dienā
būt kopā ar mūsu novadnieku.

Šis gads, īpaši rudens, Latvijā aizrit Eduarda
Veidenbauma zīmē. Viņa dzeju skandē
Nacionālajā bibliotēkā, aktieri ierunā Latvijas
Radio, lasa un mācās skolās, režisori  iestudē
uzvedumus, jaunieši veido video sociālajos tīklos,
interpretē no zinātnes un filozofijas viedokļa
(“Mehāniskais Veidenbaums”), sacer mūziku ar
viņa vārdiem, daudzi entuziasti un fani rīko atce-
res pasākumus, pēcpusdienas Rīgā, Barkavā un
citviet Latvijā. Paldies viņiem! Tas ļauj
Veidenbauma vārdam un viņa darbiem izskanēt
tikpat skaļi kā tajos laikos, kad viņa ar roku pār-
rakstītās dzejas burtnīcas ceļoja no mājas uz
māju un tika uztvertas kā svaiga gaisa malks.
Par lielo atsaucību liecina arī muzeja apmeklētā-
ju daudzums un neviltotā interese par
Veidenbauma personību un daiļradi. 

E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči”
darbinieki šogad īpaši aicināja un centās apzināt
tos, kuri ir iedvesmojušies no dzejnieka dzīvesstās-
ta vai izteiktajiem domu graudiem. Viņi tad arī bija
tie, kas centās radīt klātesošajos svētku sajūtu un
godināt Eduarda piemiņu. Tika saņemtas arī vēs-
tules un dzejoļi, kuri tapuši par godu jubilāram.  

Muzejā svētki sākās
jau 30. septembra
vakarā, kad tika sagai-
dīts viens no lielāka-
jiem E. Veidenbauma
faniem – dzejnieks un
Veidenbauma dzejas
atdzejotājs igauņu
valodā Contra jeb
Margus Konnula. Viņš
kopā ar domubiedriem
tālo ceļu no Tartu uz
“Kalāčiem” skrēja. Kā
gandarījums viņus
muzejā sagaidīja izku-
rināta pirts un tikko

cepta baltmaize un pīrāgi. 
1. oktobra rīts, lai arī miglains un apmācies,

nenobiedēja daudzos E. Veidenbauma cienītājus,
fanus un iedvesmotos ierasties “Kalāčos”, lai
nosvinētu dzejnieka 150. gadskārtu. Svētku
pasākumā bija ļauts izteikties visiem tiem, kas
sevī ir sajutuši iekrītam dzirksti no
Veidenbauma šķiltās uguns. Uzstāšanās bija
emocionāli piepildītas, spēcīgas, tādas, kāda ir
pati dzeja, un katra izskanēja ar savu atšķirīgu
skatījumu, pieeju un izpratni par aizgājušo laiku
un atstāto mantojumu. Sevi parādīja ļoti dažādu
vecumu un dažādu dzīves pieredzi guvuši cilvēki.
Jauks  un savdabīgs bija skolotājas Ineses Lāces
veidotais Liepas skolas audzēkņu uzvedums ar
Veidenbauma un pašu sacerētiem tekstiem, ko
papildināja Melisas un Trīnes skaistās balsis,
izpildot J. Kulakova komponētās dziesmas ar E.
Veidenbauma vārdiem. Kā vienmēr ar savu per-
sonību saistīja dzejnieks Contra, kurš lasīja gan
savu, gan Veidenbauma dzeju. Pagātnes atmosfē-
ru sajust un vairāk kā pirms gadsimta valdošos
uzskatus iepazīt ļāva Liepas teātra kopa
“Krams”, izspēlējot kaimiņa un drauga E.
Treimaņa - Zvārguļa rakstītu lugu “Svešinieki”. 

Ļoti pārdomāta un emocionāla bija aktiera
Rolanda Zagorska un komponista Māra Balaško
uzstāšanās. Mākslinieka ieskats Veidenbauma
dzejas pasaulē, sava interpretācija, lai arī nelie-
lām skumjām un atmiņām bagāta, radīja pārdo-
mu pilnu noskaņu.

Tālākā pasākuma gaita jau noritēja daudz brī-

vāk. Tika paziņots E. Veidenbauma literārās prē-
mijas laureāts. 2017. gadā  to saņems Igauņu
dzejnieks – tulkotājs Margus Konnula. Balva tiks
pasniegta novembra beigās Liepas kultūras
namā. Tika teikti arī daudzi pateicības vārdi gan
tiem, kas gadiem ilgi ir kopuši dzejnieka piemiņu
“Kalāčos”, gan tiem, kas popularizējuši, pētījuši
un visādi citādi veicinājuši Veidenbauma vārda,
piemiņas un māju saglabāšanu. Tad tika dots
vārds ikvienam, kas vēlējās kaut ko pateikt vai
veltīt dzejniekam lielajā jubilejā. Un, protams,
arī dzimšanas dienas torte! Visa pēcpusdiena
tika pieskandināta ar dzeju, dziesmām, sarunām
un atmiņām. 

Noslēdzot šo pasākumu, tika izteikts novēlē-
jums sildīties pie E. Veidenbauma kurtā dzejas
ugunskura un aiznest arī kādu dzirksti citiem,
mājās palicējiem, “lai visiem siltāk, lai visiem
tiek, lai nevienas mājas bez uguns  nepaliek”. Arī
katram atrast pa vienai zīlei no “Kalāču” ozoliem
un noglabāt kabatā, lai, to aptaustot, ikreiz
ataustu atmiņā šīsdienas pozitīvās emocijas, lai
tā dotu tikpat daudz spēka kā savulaik
Eduardam vai varbūt izaugtu par kuplu ozolu
kādā dārzā un iedvesmotu rasties diženiem lat-
viešiem. 

Taču svētki ar šo pasākumu nebeidzās. Liepā
3. oktobrī plkst. 18.00 Veidenbaumu pieminējām
svecīšu gājienā uz Liepas kapiem. Paldies idejas
autorei skolotājai Inesei Lācei! Pasākumi  vēl
notiks daudzviet Latvijā. Nozīmīgākais būs no
26. līdz 28. oktobrim Rīgā, “Kalāčos” un Tartu –
E. Veidenbaumam veltīta konference. Tās ietva-
ros 27. oktobra pēcpusdienā “Kalāčos” viesosies
Juris Kulakovs un Ieva Akuratere ar ciklu
“Septiņas ar pusi dziesmas ar Veidenbauma vār-
diem ”. 

Sīkāka informācija par aktualitātēm un tuvā-
kajiem pasākumiem muzejā Priekuļu novada
mājaslapā www.priekuli.lv/kulturas-
iestades/muzejs, www.draugiem.lv/kalaachi un
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Uz tikšanos Kalāčos!
Kalāču saime

______________________________
Andra Ķīse

Ed. Veidenbauma memoriālā
muzeja “Kalāči” muzejpedagogs

Tad, cilvēks, iedomā, cik īsais brīdis
Ir laiku mūžībā tavs dzīves sprīdis. 

/E. Veidenbaums/ 

Man pieder šodiena-
ik mirklis no agra rīta
līdz vakaram vēlam,
gan jautri priecīgais,
gan smeldzīgi skumjais,
arī sāpīgi dzelošais
bet visvairāk –
mirklis mīļuma pilnais.
To es noglabāšu,
klāt pie citiem
mīļiem mirkļiem likšu
un kā ceļamaizi
rītdien līdzi ņemšu.

/Mia/

Liels paldies Jums, Skolotāji, 
par neizsīkstošo pacietību, labestību, enerģiju,

iedvesmu, aizrautību un pozitīvo attieksmi,
veidojot mūsu bērnu ikdienu gaišāku un bagātāku!

Novēlam, lai Jūsu darbadienas piepildītu 
dzīvesprieks, darba spars, bērnu atzinība 

un gandarījumu par paveikto!

Sirsnīgi sveicam 
Skolotāju dienā!

Fotogrāfs: Normunds Kažoks
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4 Apstiprināts Aivars Kalnietis

par Priekuļu novada domes deputā-
tu no kandidātu saraksta „LATVI-
JAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”.

l Apstiprināta Priekuļu novada
vēlēšanu komisija šādā sastāvā:
Inga Bēme; Dace Ikauniece; Alek -
sandrs Ļubinskis; Andrejs Rampāns;
Daina Ročāne; Linda Petroviča;
Aksenija Zilvere.

4 Nolemts izveidot Valsts un
pašvaldības vienoto klientu apkal-
pošanas centru Cēsu prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Prie -
kuļu novadā.

4 Pieņemts lēmums noteikt
zemes vienības “Krustiņi”, Bērz -
krogā, Veselavas pagastā, piekritību
valstij.

4 Nolemts, ka zemes vienība:
l “Jaunbajāri”, Mārsnēnu pagas-

tā, piekrīt pašvaldībai;
l “Vecsīkuļi” un “Otrupes”, Mārs -

nēnu pagastā, “Vecģerdēni”, Liepas
pagastā,  un “Birzmaļi”, Veselavas
pagastā, piekrīt valstij un ieskaitā-
mas rezerves zemes fondā. 

4 Pieņemts lēmums par kadastra
datu precizēšanu nekustamajam

īpašumam “Velliņi”, Mārsnēnu
pagastā.

4 Nolemts nodot atsavināšanai
izsolē pašvaldības nekustamo īpašu-
mu:

l Eduarda Veidenbauma iela
Nr.4, Liepa, Liepas pagasts;

l Eduarda Veidenbauma iela
Nr.6, Liepa, Liepas pagasts;

l Eduarda Veidenbauma iela
Nr.22, Liepa, Liepas pagasts.

4 Pieņemts lēmums par Priekuļu
novada pašvaldībai piekrītošās
zemes vienības:

l „Ziedoņi”, Liepas pagastā, ze -
mes robežu uzmērīšanu, ierakstīša-
nu zemesgrāmatā, tirgus novērtēju-
ma noteikšanu un atsavināšanu;

l Cēsu prospekts 31 b, Priekuļos,
Priekuļu pagastā, tirgus novērtēju-
ma noteikšanu un atsavināšanas
procesa uzsākšanu.

4 Apstiprināti izsoles noteikumi
par Priekuļu novada pašvaldības:

l kustamo īpašumu - galvenās
izlases cirtes cirsma Nr.1;

l kustamo īpašumu - kailcirtes
cirsma Nr.2;

l kustamo īpašumu - kailcirtes un
galvenās izlases cirtes cirsma Nr.3;

l dzīvokļa īpašumu – Rūpnīcas
iela 11-2, Liepā, Liepas pagastā. 

4 Nolemts iznomāt neapdzīvoja-
mās telpas Liepā:

l biedrībai “Sargiet bērnus”,
biedrības darbības nodrošināšanai;

l fiziskai personai friziera pakal-
pojumu sniegšanai.

4 Pieņemti lēmumi:
l izsniegt SIA ,,Liepas parks”

izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu Veidenbauma
ielā 2, Priekuļos, Priekuļu pagastā;

l apstiprināt nekustamajam īpa -
šumam „Dzintari”, Mārsnēnu pa -
gastā, jaunu nosaukumu „Dzin -
tarkalni”, Mārsnēnu pagastā, Prie -
kuļu novadā;

l neiebilst zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamajam īpašu-
mam „Avotiņi”, Veselavas pagastā,
sadalot zemes vienību divās daļās
un izveidojot divus jaunus nekusta-
mos īpašumus;

l neiebilst zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamajam īpašu-
mam „Gaušas”, Priekuļu pagastā,
sadalot zemes vienību trīs līdzīgās
daļās, izveidojot trīs jaunus nekus-
tamos īpašumus;

l neiebilst zemes ierīcības projek-
ta izstrādei nekustamajam īpašu-
mam „Pēterupītes”, Priekuļu pagas-
tā, sadalot zemes vienību divās

daļās, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu;

l apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam
„Buli”, Veselavas pagastā, no zemes
vienības atdalot neapbūvētu zemes
vienību un izveidojot jaunu nekusta-
mo īpašumu No jauna izveidotajam
nekustamajam īpašumam apstipri-
nāt jaunu nosaukumu „Jaunbuli”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;

l apstiprināt nekustamajam īpa-
šumam „Centra Autogarāžas”, Lie -
pas pagastā, jaunu nosaukumu
„Mežvalde”, Liepas pagastā, un pie-
šķirt jaunu adresi ,,Mežvalde”,
Liepas pagasts, Priekuļu novads.

4 Pieņemts lēmums 2017./2018.
mācību gadā piešķirt brīvpusdienas
5.– 12.klašu izglītojamiem.

4 Nolemts atbalstīt līguma slēg-
šanu ar atklātā konkursa „Tehniskās
ēkas un basketbola laukuma izbūve
Izmēģinātāju ielā 12, Priekuļos” (Nr.
PNP 2017/34) pretendentu, kuram
tiks piešķirtas līguma slēgšanas tie-
sības un projekta īstenošanai
2018.gada budžetā paredzēt finansē-
jumu EUR 156 998  ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Priekuļu novada Priekuļu
pagasta saimniecībā “Zemitāni”
ar 23 mājas cūkām, konstatēts
Āfrikas cūku mēra uzliesmo-
jums.

Pārtikas un veterinārais die-
nests (PVD) saimniecībā veic
Āfrikas cūku mēra apkarošanas
pasākumus, tostarp cūku likvi-
dēšanu, kā arī epidemioloģisko
izmeklēšanu, lai noskaidrotu,
kā slimība iekļuva novietnē.

Ņemot vērā, ka nedēļas laikā
šis ir jau otrais Āfrikas cūku
mēra uzliesmojums mājas
cūkām, PVD atgādina – rudens
lauku velšu, piemēram, ābolu,
kartupeļu, biešu un citu dārze-
ņu, arī dārzeņu lapu, izbarošana cūkām ir ļoti
bīstama!   Tāpat atgriežoties no sēņošanas,
pastaigām pa mežu vai lauku, pirms iešanas
kūtī, ir obligāti jānomaina gan apģērbs, gan
apavi, kā arī jālieto dezinfekcijas līdzekļi!

Līdzīgi kā citos gadījumos, ap slimības
skarto saimniecību noteikta karantīna - aiz-
sardzības zona trīs kilometru rādiusā un
uzraudzības zona desmit kilometru rādiusā.
Šajā teritorijā esošajās novietnēs tiks pastip-
rināti kontrolēta cūku reģistrācijas un biodro-
šības prasību ievērošana un cūku veselības
stāvoklis, kā arī transportlīdzekļu kustība.
Īpaša uzmanība būs pievērsta dzīvnieku, kā
arī gaļas izcelsmes produktu pārvadāšanai.

PVD aizsardzības un uzraudzības zonā eso-
šajiem mājas cūku turētājiem atgādina, ka
aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz
saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu
ārpus aizsardzības zonas. Tāpat bez PVD
inspektora atļaujas nedrīkst pārvietot arī
citus mājdzīvniekus.

Šis ir jau sestais Āfrikas cūku mēra uzlies-
mojums mājas cūkām šajā gadā.

PVD atgādina – lai pasargātu mājas cūkas
no saslimšanas ar Āfrikas cūku mēri un neiz-
bēgamas to likvidēšanas, stingri jāievēro biod-
rošības pasākumi:

Jānovērš tiešs un netiešs cūku kontakts ar
savvaļas un klaiņojošiem dzīvniekiem.

Nedrīkst pieļaut savvaļas putnu iekļūšanu
cūku novietnēs un barības uzglabāšanas vie-
tās; pastāvīgi jāapkaro grauzēji.

Nedrīkst lietot tādus pakaišus, kuriem
varētu būt piekļuvuši savvaļas dzīvnieki.

Cūkām nedrīkst izbarot zaļbarību (arī
pagalmos pļauto zāli!), termiski neapstrādā-
tus kartupeļus u.c

Kopjot dzīvniekus, jāizmanto tikai šim dar-
bam paredzēts apģērbs un apavi, kuri netiek
valkāti ārpus novietnes.

Pie ieejas novietnē jānodrošina apavu
dezinfekcija, kā arī novietnē jāveic regulāri
tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tāpat
rūpīgi jādezinficē fermas teritorijā iebraucošie
transportlīdzekļi.

Ja cūkas izskatās neveselas, nekavējoties
jāizsauc veterinārārsts!

Atgādinām, ka bioloģiskā drošība ir pasā-
kumu komplekss, kuru ievērojot, var pasargāt
dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimī-
bām un maksimāli samazināt infekcijas slimī-
bu izplatīšanos apkārtējā teritorijā. Par biod-
rošības pasākumu ieviešanu un izpildi noviet-
nēs, kurās tur un audzē cūku sugas dzīvnie-
kus, tajā skaitā dezinfekcijas līdzekļu iegādi,
atbildīgs ir dzīvnieku īpašnieks vai turētājs.

PVD aicina cūku turētājus būt atbildīgiem
un, ja tas vēl nav izdarīts - reģistrēt cūkas
Lauksaimniecības datu centrā, kā arī rūpīgi
ievērot biodrošības noteikumus. Ja biodrošī-
ba nebūs ievērota un cūkas nebūs reģistrē-
tas, PVD dzīvnieku īpašnieku administratīvi
sodīs.  

Informācijas avots: Pārtikas un veterinā-
rais dienests

Dzīvokļa Rūpnīcas ielā 11-2, Liepā izsole

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu Rūpnīcas ielā 11-2, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42609000967,
kas atrodas divu stāvu dzīvojamā mājā uz pašvaldībai pie-
derošas zemes, pirmajā stāvā un sastāv no divām dzīvoja-
mām istabām, viena no tām caurstaigājama, virtuve, san-
mezgls ar vannu un tualeti, gaitenis. Dzīvokļa kopējā pla-
tība 46,6 m2, dzīvojamā platība 32,4 m2, palīgtelpu platī-
ba 14,2 kvm. Kopīpašuma domājamā daļa no būves
(kadastra apzīmējums 42600030219001) – 466/3556.
Kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra apzīmē-
jums 42600030219) – 466/3556.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu nova-
dā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai -
27882840 (Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagas-
tā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.oktob-
rim plkst.10.00. 

Izsole notiks 2017.gada 11.oktobrī plkst.10.00, Cēsu
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena –
EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti  euro, 00 centi). 

Nodrošinājums EUR EUR 360,00 (trīs simti sešdesmit
euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības
norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta
Nr.LV07UNLA0004011130808, kods UNLALV2X vai kasē.  

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

Priekuļu novada Priekuļu
pagastā mājas cūkām konstatēts

Āfrikas cūku mēris

Noslēgusies aptauja 
par vēlamo Svecīšu vakara

datumu Liepas kapsētā
Liepas kapsētā vēsturiski Svecīšu vakars notika oktobra

pēdējā nedēļas nogalē. Pirms dažiem gadiem tas tika pār-
celts uz septembra pēdējo nedēļas nogali. Sakarā ar saņem-
to iedzīvotāju ierosinājumu par Svecīšu vakara datuma
maiņu Liepas kapos uz tā vēsturisko datumu Priekuļu
novada pašvaldība augustā izsludināja aptauju.

Aptaujā savu viedokli izteica 92 respondenti. No  tiem
internetā viedokli izteica 34 respondenti, savukārt papīra
formātā -  58 aptaujas dalībnieki.

38 respondenti norādīja, ka vēlētos, lai Svecīšu vakars
notiktu septembra pēdējā nedēļas nogalē, savukārt 54 –
oktobra pēdējā nedēļas nogalē.

Ņemot vērā izteikto iedzīvotāju viedokli, Svecīšu vakars
Liepas kapsētā turpmāk notiks oktobra pēdējā nedēļas
nogalē – šajā gadā attiecīgi 28. oktobrī plkst.16.00.

Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Veiktas ūdens
analīzes 4 Priekuļu

novada avotiem
Priekuļu novada pašvaldība veica ūdens kvalitātes pār-

baudi 4 novada avotiem – Spāriņu avotam Jaunraunā,
Mežavotam Priekuļos, Raibačavotam Liepā un Dukuru
avotam - nododot ūdens analīzes SIA “Valmieras ūdens”
testēšanas laboratorijā.

Saņemot ūdens kvalitātes kontroles rezultātus, tika kon-
statēts, ka uzturā drīkst lietot ūdeni no Spāriņu
avota, Mežavota un Raibačavota, savukārt Dukuru
avota ūdens ir mikrobioloģiski piesārņots. Dukuru
avota ūdenī tika konstatētas koliformas baktērijas.

SIA “Valmieras ūdens” testēšanas laboratorija informē-
ja, ka kopējo koliformas baktēriju un E.coli normatīvs
saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa notei-
kumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” pra-
sībām ir 0/100 ml.  Dukuru avotā 20.09.2017. ņemtajam
ūdens paraugam rādītājs Escherichia coli (E.coli)  bija
4.1/100 ml.

Dukuru avota ūdeni dzeršanai, zobu tīrīšanai, mutes
dobuma skalošanai, ēdiena gatavošanai, dārzeņu mazgāša-
nai u.c. nepieciešams lietot uzvārītu (baktēriju bojāejai pie-
tiek ar 1 min. ilgu ūdens vārīšanos). 

Nevārītu ūdeni nevajadzētu lietot maziem bērniem un
veciem cilvēkiem, kā arī slimniekiem un grūtniecēm. 

Kopējās koliformas baktērijas ir plaši sastopamas apkār-
tējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas,
neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzī-
gi tam, kādā veidā šīs baktērijas nokļuvušas ūdenī, tādā
pat veidā pastāv iespēja tajā iekļūt patogēnām, slimības
izraisošām baktērijām. 

E.coli ir viens no koliformas baktēriju veidiem. To klāt-
būtne liecina par fekālu piesārņojumu. Neskatoties uz to,
ka E.coli (zarnu nūjiņa) ir normālas zarnu mikrofloras
neatņemama sastāvdaļa, ir arī sastopamas šīs baktērijas
patogēnas formas, kuras var radīt zarnu darbības traucē-
jumus. Ja ūdenī atrastas E.coli, pastāv lielāka citu patogē-
no baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā, ja konstatētas
tikai kopējās koliformas baktērijas. 

Par dzeramā ūdens kvalitātes atsevišķu parametru
neatbilstības ietekmi varat gūt papildus informāciju
Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļā L.Paegles
ielā 9, Valmierā, kā arī http://www.vi.gov.lv/lv/vides-veseli-
ba/dzeramais-udens 

Informāciju sagatavoja:
Ieva Fogele,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Laikā, kad jau novāktā
rudens raža iegūlusi apcir-
kņos, ir brīdis piesēst,
atskatīties uz paveikto un
padomāt par to labo, ka līdz
šim paveikts. Tādēļ, tuvojo-
ties Latvijas Republikas

99 proklamēšanas gadadie-
nai, Priekuļu novada dome
aicina ikvienu iedzīvotāju,
iestādi, organizāciju vai
uzņēmumu līdz 2017.
gada  20. oktobrim pie-
teikt apbalvošanai ar
pašvaldības apbalvoju-
mu cilvēkus, kas devuši
īpašu ieguldījumu novada
attīstībā, tā popularizēšanā
ārpus Latvijas robežām un
vienkārši nesavtīgi darījuši
vairāk, kā pienākums to liek
sekojošās nominācijās:
GODA NOVADNIEKS,
GADA CILVĒKS izglītībā
un zinātnē, kultūrā,
sportā, medicīnā, uzņē-
mējdarbībā, labdarībā,

sociālā vidē, vides estēti-
kā, mecenātismā un par
mūža ieguldījumu un
GADA KOLEKTĪVS.

Ar nolikumu „Par
Priekuļu novada pašvaldī-
bas apbalvojumiem” iespē-
jam iepazīties Priekuļu
novada pašvaldībā un
mājaslapā www.priekuli.lv. 

Pieteikuma anketas pie-
ejamas pašvaldībā vai mājas-
lapā pie nolikuma „Par
Priekuļu novada pašvaldības
apbalvojumiem”.

Pieteikumus apbalvoju-
miem iespējams iesniegt Prie -
kuļu novada domē vai pagas-
tu pārvaldēs, vai arī e-pastā: 
dome@priekulunovads.lv.  

Dāvana Latvijas simtgadei -
Priekuļu rotācijas apļa
apstādījumu ierīkošana

Tuvojoties Latvijas simt-
gadei, arī Priekuļu novadā
dzima ideja par dzimšanas
dienas dāvanu, kas priecētu
ne tikai priekuliešus, bet arī
visus garāmbraucējus.

Tā šajā rudenī Priekuļu
ceļa rotācijas aplī, uz valsts
ceļa P30, tika uzsākts darbs
pie skaistu apstādījumu, ko
veidos mūžzaļie un vasarza-
ļie kokaugi, ierīkošanas. 

Apstādījumi plānoti čet-
rlapu āboliņa formā, kas ir
veiksmes simbols un viena
no Priekuļu novada atpa-
zīstamības zīmēm, jo āboli-
ņu selekcionē Agroresursu
un ekonomikas institūts
(AREI) savos selekcijas
laukos Priekuļos. 

Stādījumu sortiments
visos gadalaikos radīs krā-
sainu un dzīvespriecīgu

noskaņu. Plānots iestādīt
vairāk nekā 530 dēstus
(Japānas spirejas, Tunberga
bārbeles, dažādu šķirņu
horizontālos kadiķus).

Darbus plānots paveikt
2018.gada pavasarī.

Ieva Fogele,
Sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Aicinām pieteikt novadniekus
godināšanai valsts svētkos

Pie Dukuru avota uzstādīta informācija par ūdens
analīžu rezultātiem

Foto: Aivars Vīksna

Priekuļu pagasta
bibliotēkas apmeklētāji!

Informējam, ka Priekuļu bibliotēkā
remontdarbi vēl turpinās un tā periodiski
būs slēgta apmeklētājiem.

Pašlaik lasītājiem ir iespēja izmantot bib-

liotēkas daiļliteratūras un nozaru grāmatu
krājumu. Grāmatas pirmsskolas vecuma
bērniem un skolēniem ir pieejamas ierobe-
žoti,  pārējo  pakalpojumu  (datorlasītava,
internets utt.) piedāvājums tiks atjau-
nots pakāpeniski.

Atvainojamies par sagādātajām neērtī-
bām!

Tālr. informācijai 26232221,
priekulu.biblioteka@inbox.lv  vai https://ww
w.facebook.com/Priekulubiblioteka/?ref=boo
kmarks

Jauns siltumenerģijas
tarifs Priekuļos.

Priekuļu novada domes sēdē 2017.gada
27.jūlijā veiktas izmaiņas maksā par siltu-
menerģiju Priekuļos jaunajā apkures sezo-
nā. Līdz 2018.gada 1.janvārim noteikta
maksa par pašvaldības piegādāto siltume-
nerģiju Priekuļos 33,65 EUR par vienu
MWh bez PVN.

Turpinās remontdarbi Priekuļu
bibliotēkas lasītavā

Foto: Liene Zuimača

Bija 27. septembra rīts, bet tas atšķīrās
ar to, ka devāmies ekskursijā uz Raunu, kur
apmeklējām ražotni SIA „Latvijas ķiploks”.

Ķiploku namiņā mūs sagaidīja laipnās
darbinieces. Lai tuvāk iepazītu ķiploku un
tā ārstnieciskās īpašības, mums tika rādīts
teātris “Ķiploku bruņinieku cīņa ar vīrusu”.

Bruņinieki arī mūs iesaistīja aktivitā-
tēs - klausījāmies himnu, kas veltīta ķip-
lokam, aplūkojām  ražošanas procesus un
iekārtas. Ekskursija bija tik aizraujoša,
ka bērniem radās dažādi jautājumi: “Ko
dara ar to mašīnu? Kas ir tai krāsniņā ,
ledusskapī?’’

Protams, ekskursijā neizpalika arī degus-
tācijas. Baudījām ķiploku tēju ar ingveru,
gardās uzkodu maizītes ar ķiploku sviestu,
medu ar ķiploku, konfektes ar dažādām

garšām – upeņu, zemeņu, citronu u.c.
Mīļie vecāki, atcerieties savu skolas

laiku un ekskursijas! Tajās neizpalika vei-
kala apmeklējums un satraukums, vai pie-
tiks naudiņas kārotajam našķim. Tieši
tādas izjūtas ekskursijā piedzīvoja bērni!
Viņi jutās kā lieli cilvēki, kuriem jāmāk
saskaitīt naudiņa un nedusmoties,  ja
kārotais našķis nesanāk, bet jāpērk tas,
kam naudiņa pietika. 

Diena bija bezgala jauka un izzinoša.
Uzzinājām daudz ko jaunu. Rauna ieprieci-
nāja un aicināja braukt atkal, jo palika vēl
daudz interesanta, ko aplūkot.

Paldies arī ekskursijas šoferītim
Albertam. 

Zita Aļeškēviča
Mārsnēnu pirmsskolas skolotāja palīgs

Mārsnēnu PII rudens ekskursija
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Augusts – ražas laiks. Zemnieki laukos novāc
jauno ražu. Mežs mums dāvina savas dabas veltes
– ogas un sēnes. Dārzos ābelēm jau pirmie āboli.
Bet puķu dobēs zied asteres un gladiolas. Vēl tikai
tuvojas jaunais mācību gads. Ir laiks pilnveidot
savas zināšanas.

Vienā no augusta dienām delegācija no Priekuļu
novada pirmsskolas izglītības iestādēm devās uz
Igauniju. Liepas pirmsskolas izglītības iestāde
“Saulīte” jau 15 gadus draudzējas ar Palamuses
pirmsskolas izglītības iestādi Igaunijā. Šogad saņē-
mām ielūgumu piedalīties starptautiskā konferen-
cē “Personiski orientēto pieeju izmantošana un
iekļaujošās izglītības izvērtēšana kaimiņvalstīs”(
Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva). Tas ir pašvaldī-
bu projekts, kuru iesākusi viena no Somijas pašval-
dībām 2016. gadā. Šajā gadā to realizēja Jogevas
pašvaldība (Igaunijā), bet 2018. gadā, kad visas
Baltijas Republikas svinēs savas neatkarības 100
gadu jubileju, to lūdz turpināt Priekuļu novada
pašvaldībai.

Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes vadītā-
ja Iveta Liepiņa atzina: “Mums bija iespēja gūt
priekšstatu par Igaunijas pirmsskolas vecuma
bērnu ar īpašām vajadzībām izglītošanas procesu,
dienas gaitu un tradīcijām bērnudārzos. Jauki, ka
parādīja mums gan vienkāršākus b/d, gan arī pil-
nīgi jaunus, moderni iekārtotus. No šī vizuālā ska-
tījuma guvām priekšstatu par igauņu bērnu izglī-
tošanas prioritātēm - cik daudz rotaļājas, cik spēlē
lomu spēles, cik daudz darbojas pie galda. Grupas
nav pārblīvētas ar mēbelēm, lai ir ērti kustēties.
Pagalmā ir plaši laukumi ar vienkāršiem āra ele-
mentiem - šūpolēm, smilšu kastēm. Ieinteresēja arī
stāstījums par b/d darbības vērtēšanu - ka iestādi
izvērtē gan paši darbinieki, gan arī ierodas vērtē-
tāji no malas un izsaka savu neatkarīgo viedok-
li.  Paldies par psiholoģes lekciju par bērniem un
vecākiem. Šī ir mūžam aktuāla tēma gan pedago-
giem, gan vecākiem. Domāt, domāt un vienmēr
domāt, kā veiksmīgāk audzināt mūsu bērnus labā-

kai nākotnei!
Priekšlikums: Lai visu valstu pārstāvji labāk

sadraudzētos un neformālās sarunās apspriestu
katras valsts izglītības jautājumus, turpināt katrā
valstī izcelt alternatīvās izglītošanas metodes,
paņēmienus, piemēram, spēles smiltīs, nodarbības
meža takā, pēdu masāžu akmens takā.

Paldies vēlreiz Elijai par braucienu!”.
Arī Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes

vadītājas p.i. Inese Ceriņa pateicas par iespēju pie-
dalīties starptautiskā konferencē, kurā tika risinā-
tas bērnu ar īpašām vajadzībām problēmas: “Tā
bija lieliska iespēja redzēt un iepazīt iestādes mate-
riālo nodrošinājumu - rotaļu laukumus, grupu
iekārtojumu gan jaunās, nesen uzceltās un iekār-
totās ēkās, gan pirmsskolas izglītības iestādēs, kas
ilgstoši strādā.

Dzīvojot Latvijā, liekas, ka problēmas ar jauno
ģimeņu izbraukšanu no valsts pastāv tikai šeit.
Izrādās - arī kaimiņos tā ir problēma.

Starptautiski risinot kopīgus jautājumus un
atbalstot jaunās ģimenes ar bērniem, var rast risi-
nājumu.

Vēlētos, lai šī sadarbība turpinātos. Arī Priekuļu
novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem
ir labā prakse un piemēri, ar kuriem dalīties ar kai-

miņvalstu kolēģiem no Somijas, Lietuvas,
Igaunijas.”.

Liepas PII pirmsskolas izglītības skolotāja Liene
Eizengrauda atzinīgi novērtēja komandējuma
braucienu uz Igauniju, kur igauņu kolēģi viņus
uzņēma ļoti sirsnīgi, viesmīlīgi: “Par visu bija pado-
māts. Ekskursijas pa Jogevas pilsētas bērnudār-
ziem ļāva gūt jaunas idejas un arī pārliecināties
par to, ka mēs strādājam līdzīgi. Konferencē
guvām jaunas idejas darbam ar bērniem, kuriem ir
īpašas vajadzības, kā arī dalījāmies ar savu piere-
dzi, prezentējot darbu Liepas, Veselavas,
Jāņmuižas pirmsskolas iestādēs. Vēl ilgi biju pozi-
tīvo emociju pārņemta.”.

Liepas PII pirmsskolas izglītības skolotāja Inese
Sniedze atzina, ka konference deva iespēju gūt
priekšstatu par līdzīgām problēmām Latvijā,
Igaunijā, Lietuvā un Somijā, uzzināt, kā darbs ar
bērniem tiek organizēts pie viņiem. “Apmeklējot
speciālo izglītības iestādi, ievēroju, ka bērniem ar
īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešama indivi-
duāla, īpaša pieeja, pedagogs ir viņu labākai draugs,
paraugs, uzticības persona.” Vienlaikus I.Sniedze
norādīja: “Ir prieks, ka katrā valstī par šiem bēr-
niem tiek domāts, runāts, risinātas problēmas.”

Liepas PII “Saulīte” vadītāja Elija Latko, dalo-
ties domās par pieredzēto, atzina: “Pēc dalības kon-
ferencē braucām mājās priecīgi, ar gandarījuma
sajūtu sirdī.

Mūsu novada pirmsskolas iestādēm ir ko parā-
dīt kolēģēm no citām valstīm. Cerams, ka izdosies
to realizēt 2018. gadā, iesaistot “Mežmaliņas” un
Mārsnēnu pirmsskolas izglītības iestādes.

Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par trans-
porta nodrošināšanu un šoferim Jānim par jauko
braucienu!

Mīļi sveicieni visiem, arī pensionētajiem, skolo-
tājiem Skolotāju dienā! Lai jums veselība un dzī-
vesprieks, un skaistas atmiņas ir vienmēr blakus!”

Elija Latko
Liepas PII “Saulīte” vadītāja

IZGLĪTĪBA

No 14.septembra līdz 17.septembrim
Siguldā norisinājās starptautisks seminārs
pirmsskolas pedagogiem “eTwinning pro-
jects in preschool environment “, kurā pie-
dalījās pirmsskolas pedagogi no Apvienotās
Karalistes, Polijas, Lietuvas, Horvātijas,
Čehijas, Latvijas (kopā 32 pedagogi). 

Mācību ietvaros semināra dalībnieki
apmeklēja Priekuļu pirmsskolas izglītības
iestādi “Mežmaliņa”, kur vēroja pedagogu
darbu. Viesus sagaidīja Vinnija Pūka un
Ežuku grupas bērni, kas mūzikas skolotājas
Aijas Pēlmanes vadībā izpildīja dziesmas
un dejas no Miķeļdienas repertuāra. 

Iepazīstinājām viesus ar mūsu pieredzi
āra pedagoģijā, vides izglītībā un projektu
darbā, atbildējām uz jautājumiem par peda-
gogu darba slodzi, darba stundām, pirm-
sskolas izglītības programmu u.c. Pēc tam
viesi apskatīja grupas un vēroja nodarbības

un aktivitātes, kuras notika iestādes telpās
un laukumos. Drosmīgākie skolotāji izmēģi-
nāja Mežmaliņas  aktīvās atpūtas trasīti.

Kristīna Bernāne,
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes

„Mežmaliņa“ vadītāja

Starptautiska semināra dalībnieki
apmeklē Priekuļu PII “Mežmaliņa”

Septembris Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestādē

Pirmsskolas izglītības darbinieku pieredzes apmaiņa Igaunijā

Gūstot jaunas idejas Jogevas bērnudārzā
Foto no PII "Saulīte" arhīva

Zaļie darbiņi, mācību
gadu uzsākot!

2017./2018. mācību
gadu Veselavas pirm-
sskolas izglītības iestā-
de iesāka ar EKO sko-
las karoga uzvilkšanu
mastā un dažādiem
zaļajiem  darbiem, tur-
pinot jau pagājušā
mācību gadā iesāktos.

Pagājušā gadā visi,
gan mazie, gan lielie,
aktīvi piedalījāmies
ZAAO piedāvātajā otr-
reizējo materiālu vāk-
šanas akcijā. Savācām
gana daudz makulatū-
ras un PET pudeļu, par
ko ieguvām dažādas
balvas. Patīkamu pār-
steigumu saņēmām no
Priekuļu novada
pašvaldības, kas novēr-
tēja mūsu centienus,
uzdāvinot dāvanu karti

100 eiro apmērā bērnudārza apkārtnes apzaļumošanai. 
Visi domājām, ko labāk pirkt, kādus augus iestādes

plašajā teritorijā vēl iestādīt. Rezultātā pie Veselības
akmens takas iestādījām kalnu priedes, lai labāks gaiss
un priežu skuju adatiņas bērniem dursta basās kājas.
Papildinājām bērnudārza ābeļdārzu ar jāņogu krūmiem,
no kuriem bērni, atgriežoties iestādē pēc vasaras brīv-
laika, varēs našķoties.

Tagad lai viss, kas rūpīgi iestādīts, arī ražīgi aug!
Paldies mūsu pašvaldībai par dāvanu! 

Ar to zaļie darbi nebeidzas. Tā kā mums ir ļoti plaša teri-
torija, varam izpausties un stādīt kokus pašiem par prieku.
Šoreiz stādījām ozolus mūsu Latvijas simtgadei. Trīs jau
esam iestādījuši bērnudārza teritorijā. Lai aug lieli un ir
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā!

Iveta Liepiņa,
Veselavas pirmsskola izglītības iestādes vadītāja

Jāņogkrūms iestādīts.
Gaidīsim, kad būs ogas, ar

kurām našķoties.
Foto no Veselavas PII arhīva

Izmēģinot Mežmaliņas aktīvās 
atpūtas trasīti

Foto no PII "Mežmaliņa" arhīva

Septembris ir paskrējis ātri un nemanāmi.
Tas bija pasākumu pilns. Viss sākās jau 1. sep-
tembrī, kad bērni atgriezās bērnudārzā, kur
viņus sagaidīja grupu skolotājas. Zinību dienas
pasākumā bērni kopā ar Mūzikas rūķi svinēja
jaunā mācību gada sākumu.

Kā ik gadu, septembrī tika atzīmētas Dzejas
dienas. Dzejas dienu pasākums iestādē norisi-
nājās 11. septembrī, kad ar priekšnesumiem
uzstājās 2.- 4.grupas bērni ar skolotājām. Šoru-
den Dzejas dienas tēma bija “Transports”, tā
rosināja bērnus klausīties un iepazīt transpor-
ta līdzekļus ar dzejas palīdzību.

13. septembra pēcpusdienā tika aicināti tēti,
vectētiņi, arī mammas un omītes, kas iejutās
atbalstītāju lomā, lai kopā ar bērniem atzīmē-
tu Tēvu dienu. Pasākums sākās ar svinīgu
brīdi aktu zālē, kur uzstājās 4. un 5. grupas

kopkoris ar dziesmām par tēti. Savukārt
otrā daļa norisinājās grupās, kur tēti kopā ar
bērniem piedalījās dažādās aktivitātēs: gata-
voja automašīnas no otrreizējiem materiāliem,
darināja no ābola rudens groziņus, grieza un
degustēja augļu salātus un piedalījās sportis-
kās aktivitātēs. Noslēgumā bērni sveica tētus
un vectētiņus ar pašizgatavotām dāvaniņām.

Pēdējā septembra nedēļa norisinājās
“Eiropas sporta nedēļas “ ietvaros. Viena no
galvenajām sporta aktivitātēm bērniem bija
velo braukšana, kā arī pārgājiens Jāņmuižas
apkārtnes izzināšanā. 

Mēnesis noslēdzās ar Miķeļiem un tiem veltītu
Miķeļdienas gadatirgu ar rudens ražas veltēm.

Radošu, aktīvu un idejām bagātu mācību gadu!
Agita Peneze

Jāņmuižas PII iestādes metodiķe
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„Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai“ 

Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Priekuļu novada pašvaldība un
Valsts izglītības satura centrs parakstījis
sadarbības līgumu par projekta “Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstī-
bai” īstenošanu Liepas pamatskolā un
Priekuļu vidusskolā, lai nodrošinātu
izglītības pakalpojumu, kas balstīti uz indi-
viduālās mācību pieejas attīstību un ievie-
šanu, daudzveidību, tādējādi uzlabojot
izglītojamo kompetences un mācību sasnie-
gumus, kā arī nodrošinot pedagogu profe-
sionālo pilnveidi pēc katras iestādes aktua-
litātēm un izvirzītajām prioritātēm.

Izglītojamo individuālo kompetenču attīs-
tības plāns paredz divu mācību gadu laikā
abās izglītības iestādēs īstenot vairākus
pasākumus un aktivitātes, akcentējot
dabaszinību, vides, matemātikas, IT un
valodu jomu, kā arī piesaistot atbalsta per-
sonas – logopēda, pedagoga palīga, psiholo-
ga -  pakalpojumus, izmantojot projekta
ietvaros pašvaldībai piešķirtos 41982,70
eiro (pēc kopējā izglītojamo skaita uz
01.09.2016.)

Projektā iesaistīto skolu darbības indivi-
duālās pieejas attīstībā un izglītības pakal-
pojuma dažādošanā tiks uzsāktas  oktobrī
pēc skolas izstrādāta Atbalsta pasākuma
plāna, kas pamatots esošās situācijas izvēr-
tējumā, skolu vajadzību noteikšanā un
jaunu risinājumu izstrādē.   

Projekta īstenošanas rezultātā visā
Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās
izglītības iestādes būs izstrādājušas un
ieviesušas plānu izglītojamo vajadzībām
atbilstošas individuālās pieejas veicināša-
nai - ieviesušas jaunas pieejas formas mācī-
bu satura apguvei (individualizētās nodar-
bības, nodarbību cikli, mācību vizītes u.c.),
kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformā-
lās izglītības pasākumu kopu (tematiskās
nometnes, konkursus, inovatīvas interešu
izglītības programmas, kā arī pedagogu pro-
fesionālās pilnveides pasākumus).

Plašāka informācija par projekta īsteno-
šanu pieejama Valsts izglītības satura cen-
tra mājas lapā: http://visc.gov.lv un projektā
iesaistīto skolu mājas lapās.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jeb-
kuru iespējamo izlietojumu.

Sagatavoja
Diāna Briede, 

izglītības metodiķe

Darbs jaunajā Erasmus+
projektā „100 soļi” 

Priekuļu novada skolas uzsāks
īstenot ESF projektu

01.09.2017. - 31.08.2019. pirmsskolas
izglītības iestāde „Mežmaliņa” piedalīsies
Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības
starpskolu stratēģisko partnerību projektā
„100 soļi”.

Projekta  dalībvalstis – Igaunija,
Horvātija, Somija, Spānija, Latvija.

Šos nosacītos 100 soļus visu dalībvalstu
bērni izstaigās, izdejos, izskries pļavā,
mežā, sniegā, ūdenī. Aktīvi izzinās savu
tuvāko un tālāko apkārtni rotaļājoties,
fotografējot, pārvietojoties ar riteņiem kopā
ar vecākiem un pedagogiem, slēpojot. 

Projekta tēma tika izvēlēta, apzinoties
visu valstu kopīgo problēmu - bērni pārāk
daudz laika pavada telpās, sevi izklaidējot
pie mobilajām ierīcēm. Kā motivēt bērnus
un pieaugušos būt vairāk dabā, kā ieintere-
sēt aktīvi pārvietoties, neatņemot prieku
darboties ar šīm ierīcēm?

Projekts sevī ietvers 6 posmus:
„100 soļi pilsētā/ ciematā/ novadā”, „100

soļi, izmantojot spēli”,  „100 soļi mežā”, „100
soļi sportojot”, „100 soļi dejā”, „100 soļi pie
ūdens, uz ledus vai sniegā”. 

Projekta darbības laikā vecāki kopā ar
bērniem aktīvi izzinās sava novada  skais-
tākās vietas, fotografējot un veidojot foto
izstādi. 

Organizēsim ģimeņu skriešanas svētdie-
nu, izmantojot lietotnes (GPS, Endomondo,
Sport Tracker u.c. ), dosimies velo izbrau-
cienos.

Apmainoties ar mūziku, katra dalīb-
valsts izveidos deju, kuru tiešsaistē iemācīs
viens otram.

Organizēsim  zinātnes dienas, kurās
eksperimentēsim  ar smiltīm, ūdeni, sniegu
un ledu.  

Dalībvalstis vienā un tajā pašā laika
posmā izvēlēsies konkrētu dabas objektu
un, fotografējot to ik nedēļu, vēros izmai-
ņas, salīdzinās, kā šis pats dabas objekts
konkrētajā  gadalaikā izskatās dažādās
valstīs.   

Projekta partneri  veidos savu laika sta-
ciju. Izveidojot laika ziņu grāmatu, uzzinā-
sim par laika apstākļu atšķirībām dažādās
valstīs.

Veidosim projekta  tiešsaistes foto grā-
matu.

Projekta darbības laikā notiks vairākas
starpvalstu sanāksmes (Igaunijā,
Horvātijā, Latvijā, Spānijā) un transnacio-
nālās apmācības sanāksme Somijā, kurā
piedalīsies katras valsts projekta koordina-
tors un iestādes pedagogi. 

Projekta noslēgumā tiks izveidota digitā-
lā rokasgrāmata „Radošā mugursoma”, no
kuras pirmsskolas skolotājas un vecāki ik
pa laikam varēs izņemt jaunas, interesan-
tas, radošas idejas bērnu ieinteresēšanai
aktīvi izzināt pasauli, izmantojot IKT. 

Ilze Freimane
vadītājas vietniece izglītības jomā PII

„Mežmaliņa”, projekta koordinatore

Pie saviem
sapņiem

pieTURIES 
Priekuļu kultūras nams rudeni iesācis ar trim spilgtu

emociju pilniem pasākumiem – bērnu izrādi
„Sarkangalvīte un vilks” Armanda Ekšteta režijā, enerģijas
un karstasinīgu priekšnesumu pilno Gruzīnu tautas māk-
slas kolektīva „Gori” koncertu un Skolotāju dienai veltītu
pasākumu „Pie saviem sapņiem pieTURIES!”.

28.septembra vakarā kopā sanāca Priekuļu novada izglī-
tības iestāžu darbinieki. Iepriekšējos divus gadus skolotāju
diena aizritēja humora un jautru emociju karuselī. Šogad
tai bija cita noskaņa - nedaudz sentimentāla, filozofiska un
eksistenciāla. Runājām par draugu un līdzcilvēku nozīmi
ikdienas gaitās. Par to, cik svarīgi, ka ir pie kā pieturēties –
pie sapņiem, savām domām, viedokļa, stila un arī – izvēlētā
ceļa. Cik viegli ir noturēties laikā un, tomēr neskriet tam
līdzi? Pasākuma esence bija ietverta šajā mazajā stāstiņā.

Jūra pēc vētras izskaloja krastā milzum daudz jūraszvaig-
žņu. To bija tūkstošiem – visa pludmale izskatījās pēc zvaig-
žņotām debesīm. Maza meitenīte gāja gar ūdens malu, ik pa
brīdim pieliecās un citus pēc cita lika šos daiļos radījumus
atpakaļ ūdenī. Kāds vīrs to visu redzēja, pienāca klāt teica:
„Tas ko tu dari, ir neprāts. Tu nespēsi viņām visām palīdzēt!”

„Tas tiesa, es nespēšu palīdzēt visām, taču šai konkrētai
zvaigznei es varu izglābt dzīvību!” atbildēja meitene un tur-
pināja iesākto. (E.Untāls „Korporatīvās pasakas”).

Kā jau ierasts, tika sumināti jaunie un ilggadējie izglītī-
bas darbinieki, kā arī pedagogi, kuri devuši īpašu ieguldī-
jumu savā darbā.

Jau vairākus gadus šis pasākums izceļas ar personīgu
attieksmi. Katrs izglītības darbinieks arī šoreiz saņēma
mazu dāvaniņu iedvesmai, kā arī kopēju muzikālu baudīju-
mu, ko sniedza „Trio MEDIANTE” – Zanes Jankunas vokāls
un Māra Rozenfelda akordeonspēle ar vienreizēju un augs-
tvērtīgu skanējumu, kam līdzīga šobrīd Latvijā nav. Lai šis
vakars ir kā spēka avots jaunajam mācību gadam!

Apbalvotie pedagogi
30 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Liepas PII “Saulīte”: Irēna Ribakova, Indra Kumsāre
Priekuļu PII “Mežmaliņa” Iveta Zālīte
Liepas pamatskolā Svetlana Labetova
Mārsnēnu pamatskolā Sarma Riekstiņa
Priekuļu tehnikumā: Dita Bambe, Jelizaveta Mieriņa,

Daiga Puriņa

35 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Liepas PII “Saulīte” Ingūna Miška
Jāņmuižas PII Velta Anta Olengoviča
Liepas pamatskolā: Inese Lāce, Inta Smukā

40 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Priekuļu PII “Mežmaliņa” Lucija Zelča
Liepas pamatskolā Velta Tītmane, Rudīte Zaķe
Priekuļu vidusskolā Inese Kaparkalēja
Priekuļu tehnikumā Imants Pārums

45 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Liepas PII “Saulīte” Vija Treimane

50 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Jāņmuižas PII Lilita Siņicina

Pateicības par īpašu ieguldījumu un sasniegumiem
pedagoģijas jomā: Zandai Zīverei, Lindai Maļčjonokai,
Rutai Stodoļņikai, Inesei Lācei, Rudītei Zaķei, Sintijai
Soboļevai, Lienei Eizengraudai, Natālijai Buličevai,
Sarmītei Cīrulei, Zaigai Cīrulei, Santai Kalniņai, Lindai
Siksnei, Ilutai Mārtiņjēkabai, Lienei Luterei, Mārim
Brasliņam, Līgai Laurītei un Jānim Mičulim.

Inga Cipe
Priekuļu kultūras nama

Mākslinieciskās daļas vadītāja
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JAUNIEŠIEM

Latvijas pašvaldību sa -
vienības projekta “Pašval -

dību labie darbi parkos
Latvijas simtgadei” un Me ža

dienu 2017 ietvaros, sadar-
bojoties Priekuļu no va da
Labiekārtošanas struk tūr -
vienības vadītājam, Priekuļu
Jauniešu centram “REST[e]”
un tā organizētās Vasaras
radošo darbnīcu dalībnie-
kiem, Priekuļu Saules parkā
tika iestādīti kadiķi un īves,
papildinot parka teritoriju
ar jauniem kokiem.

Projekts tika īstenots jūli-
ja beigās. Tajā piedalījās
bērni un jaunieši no
Priekuļu Jauniešu centra
“REST[e]”, jaunatnes lietu
speciālisti, labiekārtošanas
nodaļas darbinieki un citi
pašvaldības speciālisti. 

Bērniem, aktīvi piedalo-
ties koku stādīšanā, tika
pastāstīts, kā pareizi iestā-
dīt kokus un citus augus.
Izglītošana par apkārtējās
vides saudzēšanu un rūpēm
par dabu  radīja jauniešos
interesi uzzināt vairāk, kā
arī veicināja atbildības sajū-
tu pret savu darbu, augiem
un vidi. Tāpat tas rosināja
bērnus padomāt par dar-
biem, kas ir paveikti, lai
saudzētu dabu un apkārtējo
vidi mājās, skolā, apkārtnē.

Jauniestādītie kadiķi un
īves ir bagātīgs papildinā-
jums Priekuļu Saules parka
teritorijai. Tas piesaistīs vēl
vairāk apmeklētāju - it īpaši

jauniešus un bērnus, kas
spēs dalīties savā pieredzē,
ka ir iesaistījušies parka
teritorijas labiekārtošanā,
tādējādi rādot piemēru vie-
naudžiem, kā veikt labos
darbus novadā.

Šī projekta rezultātā
Priekuļu Saules parkā pie
rododendru dārza tika
iestādīti 33 kadiķi un 9
īves. Projekta īstenošanu
atbalsta Latvijas pašvaldī-
bu savienība un Meža attīs-
tības fonds.

Liene Vecgaile
Jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

No desmit desmit! 9. septembrī
Liepas jauniešu centrs “Apelsīns”
atzīmēja savu apaļo dzimšanas dienu
un nosvinēja to godam – ar skaļu,
priecīgu, košu un krāsainu koncertu
un ballēšanos. Par dzimšanas dienas
simbolu tika izvēlēts taurenis.
Taurenis ir būtne, kas priecājas par
dzīvi, kas no kāpura pārvēršas par
ko skaistu. Taurenis draudzējas ar
ziediem un māca mūs turēties gaisā
pat zemestrīcē. Lai radītu pasākuma
īsto noskaņu jaunieši Liepas kultū-
ras nama zāli izrotāja ar 878 taure-
ņiem.

Desmit gadu laikā jauniešu cen-
tram izveidojošās daudz un dažādas
tradīcijas un savs īpašais darbības
virziens. “Apelsīnā” esam attīstījuši
neformālās izglītības aktivitāšu un
nodarbību piedāvājumu. Esam kļuvu-
ši pazīstami kā jauniešu centrs, kas
organizē daudz dažādus pasākumus,
lai jaunieši varētu piedzīvot, līdzdar-
boties un iepazīt dažādus kultūras,
mūzikas un mākslas veidus. Šīs savas
tradīcijas, zināšanas un   priekus izce-
ļot, arī svinējām savu desmito dzim-
šanas dienu.

Dzimšanas dienas koncertā, kas
bija dāvana mums pašiem, vecākiem,

atbalstītājiem, draugiem un sadarbī-
bas partneriem, jaunieši stāstīja, ko
jauniešu centrs ir devis katram no
viņiem, rādīja pašu veidoto filmiņu
par jauniešu centra desmit gadiem,
dziedāja, dejoja, iepazīstināja viesus
ar dažām mīļākajām neformālās izglī-
tības aktivitātēm. 

Liels prieks visiem bija par jaunie-
šu centra muzikālajiem draugiem,
kas šo gadu garumā ir mācījuši jau-
niešiem klausīties dažādu labu mūzi-

ku. Liels pārsteigums visiem bija
Nauris Jansons – Ķirsis, bijušais lie-
pēnietis ar pārsteidzoši spēcīgu un
bagātu balsi, emocionālu dziedājumu
un dziesmām, kuras gribējās dzirdēt
atkal un atkal, kā arī ar savu sirsnī-
bu. Piesakot Elzu Rozentāli, jaunieši
sacīja, ka viņa var dziedāt kaut telefo-
na grāmatu, jo, lai kādu dziesmu Elza
dziedātu, visiem gribas smaidīt, dzie-
dāt un dejot. Pirmo reizi jauniešu cen-
tra pasākumā skanēja folkmūzika,

kas jauniešiem bija liels pārsteigums,
jo daudziem tā bija pirmā iepazīšanās
ar tautas mūziku. Ar to mūs iepazīsti-
nāja folkgrupa “Jāņoga” no Rīgas.
Koncertu noslēdza grupa “Pisang
Ambon”, kas “uzspridzināja” Liepas
kultūras namu ar savu enerģiju,
dāsni dodot to arī jauniešiem un
savās dziesmās atklājot  jauniešiem
latviešu dzejas klasiku. 

Pasākumu noslēdzot, izturīgākie
viesi ēda svētku torti, izspēlēja mīļā-
kās jauniešu centra spēles un ap pus-
nakti priecīgi devās mājup. 

Par pasākuma sagatavošanu liels
paldies Seirai Jēkab sonei, Paulai
Beatrisei Pu purei, Kristiānai
Eltermanei, Nikolai Ancei Salmiņai,
Zanei Maļjonokai, Madarai Kiselei,
Ilvai Kalniņai, Raivim Rožkalnam,
Mārti ņam Gailim, Gatim Ābolam!
Paldies Liepas kultūras na ma vadītā-
jai Diānai Kārk liņai! Paldies arī
mazajiem “apelsīnēniem”: Līvai,
Adria nai, Undīnei, Evelīnai, Annai,
Džuliānam.

Un paldies arī visiem, kas bija ar
mums kopā!

Baiba Roze,
Jauniešu centra „Apelsīns“

speciāliste

Liepas jauniešu centram “Apelsīns” dzimšanas diena

Meža dienu 2017 ietvaros Saules parkā iestādīti 
kadiķi un īves 

Sagaidīsim Latvijas simtgadi ar labām domām un
labiem darbiem

Foto no jauniešu centra arhīva

Priekuļu novada un Alūksnes novada jaunatnes
lietu speciālistu pieredzes apmaiņas tikšanās

30.augustā Priekuļu nova-
da Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļu apmeklēja Alūksnes
novada pašvaldības jaunat-
nes jomas darbinieki.
Alūksnes Bērnu un jauniešu
centra Jaunatnes lietu spe-
ciāliste Evija Eglīte un
Jaunatnes lietu koordinato-
res Sanita Silirova no
Mārkalnes pagasta, Elita
Jansone no Jaunannas
pagasta un Maija Rozīte no
Veclaicenes pagasta tikās ar
Priekuļu novada Jaunatnes
lietu speciālistēm Lieni
Vecgaili, Baibu Rozi, Selgu
Skrastiņu un Elīnu Krieviņu,
kā arī Latvijas jaunatnes
padomes valdes (LJP) locekli
Edgaru Muktupāvelu.

Tikšanās notika valsts
finansētā projekta „Virknes
slēgums“ ietvaros ar mērķi
iepazīt citu pašvaldību piere-
dzi darbā ar jaunatni, jaunat-

nes darba koordinēšanu un
pieredzi projektu rakstīšanā
un īstenošanā. Tikšanās
laikā Priekuļu novada jau-
natnes un bērnu lietu noda-
ļas vadītāja pastāstīja par
darba ar jaunatni  specifiku
mūsu novadā, savukārt
Priekuļu, Liepas un
Mārsnēnu jauniešu centru
vadītājas iepazīstināja ar
sava darba specifiku, mēr-
ķauditoriju un  veidiem,  kā
risināt ikdienas situācijas.

Edgars Muktupāvels ir ne
tikai LJP loceklis, bet arī
Priekuļu jauniešu centra
REST[e] sadarbības organi-
zācijas „Bērnu un jauniešu
centrs “Dari Vari”„ vadītājs.
Viņa pieredze projektu vadī-
šanā un biedrības ikdienas
darbu organizēšanā bija ļoti
noderīga, to uzklausot, klāte-
sošie varēja smelties iedves-
mu turpmākajam darbam.

Dienas laikā viesi apmek-
lēja bērnu dienas centru
„Zīļuks“ un Jauniešu centru
REST[e]. Viesi iepazinās arī
ar Priekuļu Saules parku un
izmasēja pēdas Veselības
takā.

Pēc šīs tikšanās varam
lepoties ar svarīgo darbu,
kuru veic mūsu novada
Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļa un tās speciālisti.
Katram novadam un pat
pagastam ir sava darba spe-
cifika. Katrs plāno savu dar-
bību atbilstoši bērnu un jau-
niešu vajadzībām. Katram
pieeja ir atšķirīga, bet
domās esam vienoti. Mums
savukārt bija lietderīgi uzzi-
nāt, kā Alūksnes novadā
strādā jaunatnes darba
koordinatori un kādus jau-
niešiem draudzīgus pakal-
pojumus tie sniedz.

Jaunatnes jomā ir svarīgi

nepārtraukti komunicēt un
dalīties ar pieredzi un labo
praksi ar citiem kolēģiem.
Tā kā jaunatne mainās līdzi
laikam, tā arī jaunatnes
darbiniekiem ir svarīgi būt
lietas kursā par jaunākām
tendencēm un metodēm
darbā ar savu mērķa grupu -
jauniešiem. Šajā jomā ir
neierobežotas iespējas

izpausties, tādēļ mums ir
nepieciešams pēc iespējas
biežāk atrasties līdzīgi
domājošu speciālistu vidū,
lai gūtu iedvesmu, atziņas
darbam ar jauniešiem.

Rakstu sagatavoja 
Jaunatnes Lietu speciā-

listes Elīna Krieviņa 
un Liene Vecgaile
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No 22. -29. augustam es, Priekuļu
Jaunatnes iniciatīvu centra REST[e]
Jaunatnes lietu speciāliste Elīna
Krieviņa, apmeklēju starptautiskas apmā-
cības “Jauniešiem draudzīgi pakalpojumi”.
Apmācības norisinājās Kauņā, un tās pul-
cēja 30 jaunatnes jomas pārstāvjus un
darbiniekus no sešām valstīm: Norvēģijas,
Slovēnijas, Turcijas, Portugāles, Lietuvas
un Latvijas.

Apmācību dalībnieki nedēļas garumā
strādāja pie vienotu “Jauniešiem draudzī-
gu pakalpojumu” standartu un iniciatīvas
“Jauniešiem draudzīgs” izstrādes.
Dalībnieki iepazīstināja klātesošos ar
savu valstu pieredzi par jauniešu iesaisti
un iedrošināšanu, kā arī mācījās padziļi-
nāti izprast jauniešu vajadzības un psiho-
loģiju. Nedēļas garumā vairāki vieslektori
dalījās savā pieredzē un zināšanās.

Tāpat no 6. līdz 10.septembrim kopā ar
vēl 14 pārstāvjiem no 10 valstīm –
Latvijas, Lielbritānijas, Francijas,
Serbijas, Bosnijas un Hercegovinas,
Melnkalnes, Ungārijas, Itālijas un Polijas
-  piedalījos mācībās “Mainīgā Eiropā”
Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā. Mācību
galvenie mērķi bija izprast, kā pasaules
un Eiropas migrācijas krīze ietekmē jau-
niešus un jaunatnes jomu un sniegt atbal-
stu jaunatnes jomā strādājošajiem, lai
ikdienas darbā vieglāk saprastu, kā visla-
bāk reaģēt uz pārmaiņām Eiropā. 

Diskutējot ar kolēģiem arī no citām
Eiropas valstīm, kritiski pārdomājām mig-
rantu tematiku no dažādiem skatu pun-
ktiem. Tāpat veicinājām kritisko domāša-
nu ar neformālās izglītības metodēm, pētī-
jām jēdzienus un to  daudzveidību par šo
tēmu, noteicām, kādu loma viedokļa veido-
šanā var būt jaunatnes darbam,  izstrādā-
jām metodes, lai veicinātu daudzveidību
un atbalstītu starptautisko sadarbību
starp dalībniekiem un pētījām, kā veidojas
cilvēku motivācija, uzskati un attieksmes,
kā veidojas sabiedriskā doma. 

Abās mācības piedalījos ERASMUS+
programmas ietvaros. Nereti cilvēkiem
rodas jautājumi par šādu mācību lietderī-
bu, nepieciešamību un finansēšanas kārtī-
bu. Pārsvarā šīs programmas ietvaros
iespēju doties mācībās, piedalīties piere-
dzes apmaiņas braucienos un veidot starp-
tautisko partnerību izmanto jaunatnes
jomā strādājošās personas un iestādes,
taču piedalīties var arī citu nozaru pār-
stāvji, ja to mērķi atbilst programmas
noteikumiem. Mana motivācija piedalīties
šajās mācībās bija vienkārša – vēlējos

uzzināt, ko Priekuļu novads var mācīties
no citām valstīm, lai piedāvātu jauniešiem
maksimāli labākus pakalpojumus. 

Jaunieši, to iespējas un vēlmes atšķiras
katrā pagastā, novadā, pilsētā un valstī.
Tomēr ikviena vieta saskaras ar neaktī-
viem jauniešiem, jauniešiem no sociālā
riska grupām un minoritātēm (rasu, sek-
suālās orientācijas, reliģijas, nacionalitā-
tes u.c.). Var šķist, ka Priekuļu novads ir
gana vienveidīgs un jauniešiem draudzīgs.
Tomēr mūsu novadā ir jaunieši, kuriem
latviešu valoda nav dzimtā valoda, kuri,
iespējams, ir netradicionāla dzīves veida
piekritēji un interesējas par lietām un
aktivitātēm, kuras ne vienmēr atbalsta
sabiedrība. 

Mana pieredze rāda, ka mūsu vidū ir
jaunieši, kuri jūtas ģimenes un draugu
nesaprasti. Šo bērnu un jauniešu dēļ jau-
natnes lietu speciālistam un jauniešu cen-
triem ir jābūt vietai, kur ikviens var jus-
ties pieņemts un saprasts. JC ir vietas,
kur jaunietis var justies droši un pārlieci-
nāti par savu būtību. 

Ir zinātniski pierādīts, ka cilvēki kļūst
daudzpusīgāki, izglītotāki un saprotošāki,
ja regulāri ir saskarsmē ar citādi domājo-
šām personām un atrodas vidē, kura
atšķiras no ikdienas.  Lai mēs, jaunatnes
lietu speciālisti,  varētu būt šī uzticības
persona, mūsu redzeslokam ir jābūt pla-
šam un mūsu nostājai atvērtai par katra
indivīda vēlmi dzīvot, kā pašam tīk. 

Pēc mācībām Kauņā un Sarajevā varu
droši apgalvot, ka es esmu saskatījusi
nepilnības, kuras nepieciešams uzlabot ne
tikai man kā speciālistei, bet arī jaunat-
nes lietu sistēmai kā kopumam. Izglītots
darbinieks ir labs darbinieks. 

Otrs iemesls, kādēļ ir jāizmanto ERAS-
MUS+ un citu projektu iespējas, ir veici-
nāt sadarbību starptautiskā līmenī.
Jauniešiem un speciālistiem, kuri pieda-
lās projektos, kā arī skolotājiem, kuri
izmanto Twinning projektus, tā dod iespē-
ju atrast līdzīgi domājošus draugus un
partnerus, ar kuriem diskutēt par līdzī-
gām problēmām un kopīgi īstenot dažādas
iniciatīvas. Varam ieraudzīt citu skatīju-
mu, saprast, kā problēmsituācijas risina
citā vietā, un pēc tam labo praksi ieviest
pie mums. 

Aicinu ikvienu turpināt pilnveidot
savas zināšanas, apmeklējot mācības un
iesaistoties kompetenču pilnveidošanas
pasākumos! 

Elīna Krieviņa
Jaunatnes lietu speciāliste

Starptautiska pieredze
starptautiskās mācībās

Kad iegūtas jaunas zināšanas un pieredze, ir gandarījums par paveikto.
Foto no jauniešu centra arhīva

APSTIPRINĀTI
Priekuļu novada pašvaldības domes

2017.gada 25.maija sēdē
protokols Nr.6, p.5

PRECIZĒTI
2017.gada 27.jūlija sēdē

protokols Nr.9, p.28

Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada 25.maija 
Saistošie noteikumi Nr.4/2017

„Par kārtību Priekuļu novada publiski pieejamos
bērnu rotaļu un sporta laukumos”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 4.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)

nosaka kārtību, kāda jāievēro Priekuļu novada pašvaldības
(turpmāk – pašvaldība) īpašumā esošos publiski pieejamos
bērnu rotaļu un sporta laukumos (turpmāk – laukumi). 

2. Laukums šo Noteikumu izpratnē ir ierobežota, un
nožogota vai nenožogota vieta ar vai bez speciāli ierīkotas
pamatnes, uz kuras atrodas viena vai vairākas rotaļu, vin-
grošanas vai sporta iekārtas. 

3. Laukumi ir pašvaldības īpašums, to sastāvā ietilpst apgais-
mojums, žogs, būves un to elementi, aprīkojumi un stādījumi. 

4. Laukumi ir izveidoti un ierīkoti novada iedzīvotāju un
viesu aktīvai atpūtai ar prioritāti bērnu un pusaudžu vese-
lības, fiziskās un garīgās attīstības veicināšanai. 

5. Laukumu apmeklēšana un izmantošana ir bezmaksas.
Maksas pakalpojumu sniegšana laukumu teritorijā pieļau-
jama tikai ar pašvaldības rakstisku atļauju. 

II. Kārtības noteikumi
6. Laukumi brīvi pieejami apmeklētājiem katru dienu. 
7. Laukumos aizliegts: 
7.1. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņe-

mot teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus vai pašval-
dības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņotos publiskos pasā-
kumos); 

7.2. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļsli-
dām, ja tas apdraud laukuma apmeklētāju drošību (izņe-
mot tam paredzētās vietas); 

7.3. patvaļīgi pārvietot laukumos esošos rotaļu vai vin-
grošanas elementus; 

7.4. izmantot laukumu elementus sliktos laika apstākļos
(apledojums, putenis, lietusgāze, krusa, stiprs vējš u.tml.); 

7.5. lietot ierīces un elementus neatbilstoši to paredzēta-
jam lietošanas veidam un nestspējai; 

7.6. ienest un izmantot jebkura veida pirotehnikas
priekšmetus, lāpas un dūmu sveces; 

7.7. ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar
pašvaldību saskaņotos publiskos pasākumos; 

7.8. ienest un lietot jebkādus dzērienus stikla iepakojumos.
8. Laukumu apmeklētājiem ir pienākums: 
8.1. ievērot laukumu aprīkojuma izmantošanas un lieto-

šanas noteikumus;
8.2. ievērot sabiedriskās kārtības, uzvedības, sanitārās

tīrības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normas; 
8.3. vērsties pret jebkuriem laukumu kārtības noteiku-

mu pārkāpumiem, cenšoties tos novērst vai pārtraukt,
vajadzības gadījumā informējot laukumu apsaimniekotāju
(+371 29425621) vai pašvaldības policiju (+371 26290581,
+371 64107871); 

8.4. atturēties no jebkādas darbības vai rīcības, kas traucē,
rada neērtības citiem apmeklētājiem un izraisa pamatotus
iebildumus, apdraud savu vai citu apmeklētāju veselību; 

8.5. ievērot pašvaldības pilnvaroto personu, policijas darbi-
nieku norādījumus un pakļauties viņu pamatotām prasībām; 

8.6. konstatējot iekārtu bojājumus, informēt laukumu
apsaimniekotāju pa tālruni +371 29425621 vai e-pastu:
dome@priekulunovads.lv. 

III. Noslēguma jautājumi
9. Pašvaldība neuzņemas civiltiesisku atbildību par

Noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu,
kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu un to
sakarā iespējamo mantisko, personisko vai morālo kaitēju-
mu, ja apmeklētāji neievēro Noteikumos noteiktās prasības
un nosacījumus. 

10. Laukumu apmeklētāji nes atbildību par laukumos
bez uzraudzības atstātām materiālām vērtībām un perso-
niskām mantām. 

11. Uzraudzību un kontroli par Noteikumu ievērošanu
veic pašvaldības pilnvarotie pārstāvji un pašvaldības poli-
cijas darbinieki. 

12. Administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods
tiek piemērots par šo noteikumu 7.1., 7.3., 7.6., 7.7. un
7.8.apakšpunktos noteikto aizliegumu neievērošanu.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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Palīdzi noskaidrot
ģimenei

draudzīgāko
pašvaldību un
laimē vērtīgas
balvas savai

ģimenei 
Mūsu pašvaldība piedalās

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM)
organizētajā konkursā “Ģimenei
draudzīga pašvaldība”. Šajā kon-
kursā svarīgs ir arī jūsu viedoklis,
jo tas var palīdzēt mums uzvarēt!
Balsot par pašvaldības sniegta-
jiem pakalpojumiem ģimenēm

varēs no 2. līdz 31.oktobrim jaunajā vietnē
www.vietagimenei.lv. 

Lai noteiktu pašvaldības, kas nodrošina lielāko
atbalstu, daudzveidīgākos un pieejamākos pakal-
pojumus ģimenēm ar bērniem, VARAM šogad
pirmo reizi rīko konkursu „Ģimenei draudzīga
pašvaldība”. Pašvaldību sniegto atbalstu ģime-
nēm vērtē gan konkursa komisija, balstoties uz
pašvaldību iesniegto informāciju, gan ikviens
Latvijas iedzīvotājs, kuru viedoklis  tiks ņemts
vērā, izvēloties konkursa uzvarētājus. 

Laikā no 2017. gada 2. oktobra līdz 31.
oktobrim ikviens var novērtēt vienas, divu vai
pat trīs pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm
dažādās jomās. Priecāsimies arī par jūsu ierosi-
nājumiem par to, kādu atbalstu ģimenēm no
mūsu pašvaldības vēlaties vēl saņemt. To varē-
siet ierakstīt balsojuma anketā.

Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģis-
trēties ar savu Facebook vai Draugiem profilu
vai e-pasta adresi. Balsot var ne tikai par tām
55 pašvaldībām, kas piedalās konkursā, bet arī
par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan
netiks ņemts vērā konkursā, bet noderēs
pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā
ģimenēm ar bērniem. 

Aktīvi balsojot, jūs arī palīdzēsiet sev un savai
pašvaldībai tikt pie jauna rotaļu laukuma. To,
papildus VARAM balvai, iegūs kāda no tām čet-
rām pašvaldībām, kas tiks atzītas par ģimenei
draudzīgākajām, un kuras iedzīvotāju - balsotāju
īpatsvars būs lielāks pret kopējo pašvaldības
iedzīvotāju skaitu. Pašvaldībai tikai jāpiemeklē
bērniem drošu un piemērotu vidi rotaļu laukuma
ierīkošanai. Rotaļu laukumu dāvinās SIA
“Jūrmalas Mežaparki”, kas kā ģimenes uzņēmu-
mus augstu vērtē ģimeniskās vērtības sabiedrībā
un savos produktos. 

Tāpat katrs, kas sniegs vērtējumu kaut vai par
vienu pašvaldību, piedalīsies izlozē, kurā katru
nedēļu var laimēt dāvanu karti 50 eiro vērtībā
ģimenes izklaidei un citas jaukas balvas.
Piemēram, katru nedēļu izlozēs trīs mobilo saka-
ru operatora  laimīgām ģimenēm Amigo dāvātās
mobilo tālruņu uzlādes baterijas un starptautis-
kās izstādes Baltic Beauty 2017 divas ieejas biļe-
tes (katra 2 cilvēkiem), kas notiks 3.-5. novembrī
Rīgā, Ķīpsalas hallē kā arī trīs Rimi dāvanu kar-
tes katru 10 EUR vērtībā. 

Vietnē www.vietagimenei.lv atradīsiet infor-
māciju gan par mūsu, gan citu pašvaldību snieg-
to atbalstu ģimenēm - ne tikai pabalstiem,
sabiedrisko transportu skolēniem, ēdināšanu
skolās, bet arī interešu izglītību, rotaļu lauku-
miem, pasākumiem ģimenēm pašvaldībās, ēku
pieejamību un citām pašvaldību iniciatīvām
ģimeņu atbalstam. Pagaidām, vietnē ir pieejama
informācija tikai par tām 85 pašvaldībām, kas ir
iesniegušas datus, tomēr informācija tiek regulā-
ri papildināta. 

Konkursa norisi atbalsta: Konkursa liel-
draugs - SIA “Jūrmalas Mežaparki”, mobilo saka-
ru operators   laimīgām ģimenēm Amigo, SIA
“Rimi Latvia”, SIA “ZAAO”, starptautiskā izstāde
Baltic Beauty, “Māmiņu klubs”, Latvijas vecāku
organizācija “Mammamuntetiem.lv”. 

Saskaņā ar Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnēm
2011. - 2017.gadam, ir izstrādā-
ta Pirmslaulību mācību pro-
grammas personām, kuras
vēlas reģistrēt laulību dzimtsa-
rakstu nodaļā, kuras mērķis ir
veicināt ģimeņu stiprināšanu,
stabilitāti, labklājību un sek-
mēt dzimstību, kā arī stiprināt
laulības institūtu un tās vērtī-
bas sabiedrībā.

Apmācības programma
sastāv no četriem moduļiem –
katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība
– sniedz iespēju apgūt zināša-
nas un pilnveidot izpratni par
naudas gudru pārvaldību: plā-
not, krāt, aizņemties, lai palī-
dzētu sasniegt ģimenes nākot-

nes mērķus.
2. modulis – Laulības tiesis-

kie aspekti – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot
izpratni par laulības tiesiska-
jiem aspektiem.

3. modulis – Laulības psiholo-
ģiskie un ētiskie aspekti.
Laulāto un ģimenes attiecību
veidošana – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot
izpratni par emocionāli veselī-
gām, pilnvērtīgām, harmonis-
kām, uz savstarpējo cieņu bal-
stītām attiecībām ģimenē.

4. modulis – Vecāku pienāku-
mi un atbildība – sniedz iespēju
apgūt zināšanas un pilnveidot
izpratni par bērna attīstību,
vecumposmus raksturojošām
iezīmēm un vecāku lomu bērna
attīstības veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek
īstenots profesionāla lektora
vadībā, kā pamata metodi
izmantojot abpusējas diskusi-
jas par konkrētu tēmu, viedok-
ļu apmaiņu, situāciju analīzi,
pieredzes stāstus, praktiskus
uzdevumus un refleksijas, res-
pektējot katra pāra individuālo
dzīves pieredzi un izpratni. 

2017.  gadā apmācības pro-

gramma tiek īstenota kā pilot-
projekts, šādu iespēju piedāvā-
jot 50  pāriem. Ņemot vērā, ka
minētais pasākums nav plā-
nots kā masu pasākums, bet
gan ar individuālu pieeju
noteiktam cilvēku skaitam
vienā reizē, dalībnieku skaits
vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri.
Apmācības notiks vienu vai
divas reizes gadā (atkarībā no
nokomplektētās grupas lielu-
ma) dažādās norises vietās
Vidzemē, Latgalē, Zemgalē,
Kurzemē, kā arī Rīgā. 

Vidzemē – Cēsīs apmācības
realizēs Rīgas Pedagoģijas un
izglītības akadēmija (no oktob-
ra Latvijas valsts universitāte).

Apmācības personām, kuras
vēlas noslēgt laulību, ir bezmak-
sas un brīvprātīgas. Plānots,
ka apmācības būs pieejamas līdz
pat š.g. 30. novembrim.

Pieteikties apmācībām var
jebkurā dzimtsarakstu nodaļā
vai Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamentā. 

Tieslietu ministrijas
Dzimtsarakstu departamenta
kontaktinformācija: 67216032,
67830681, 67226222.  E-pasts
dzimts.dep@tm.gov.lv.

Tiek organizētas mācības pāriem
kuri vēlas stāties laulībā

Smotrovs uzvar Latvijā visgrūtāko kalnu
riteņbraukšanas sacensību otro posmu
Svētdien, 20. augustā Priekuļu biatlona cen-

trā norisinājās  olimpiskā velokrosa sacensību
“Gruzis acī” otrais posms, kurā elites grupā
uzvaru guva Konstantīns Smotrovs no koman-
das Ebike Machine. Šīs sacensības riteņbraucē-
ju vidū tiek atzītas kā vienas no grūtākajām
kalnu riteņbraukšanas sacensībām Latvijā.

Braucēju izturība tika pārbaudīta Priekuļu
slēpošanas trases stāvajos kalnos, kur trase
izvērtās vēl grūtāka kā bija plānots, jo dienu
pirms sacensībām lija spēcīgas lietusgāzes, kas
padarīja visu trasi ļoti dubļainu. Dalībnieki
nevarēja pat atpūsties nobraucienos, jo tajos
atradās dažādi tramplīni, virāžas un saknes,
kas pēc stiprā lietus bija palikušas vēl bīstamā-
kas. Neizpalika arī daudz kritienu.

Dalībnieks Jēkabs Stankevičs, kurš “Gruzis
acī” sacensībās piedalijās pirmo reizi,  finišēja
pacilātā omā, jo trase bija sagādājusi viņam pozi-
tīvas emocijas: “Nebiju gaidījis tik smagu trasi,
biju dzirdējis, ka ir grūtāk, salīdzinot ar Vivus
MTB, bet, ka tik radikāli, tiešām nē. Bija vērīgāk
jānolasa trase, lai pieļautu pēc iespējas mazāk
kļūdu. Kad jau aizgāja otrais un trešais aplis, tad
sacensību azartā bailes jau bija aiz muguras,
atlika tikai mīt pedāļus un izdzīvot. Katrā ziņā
adrenalīna līmeni asinīs var konkrēti pacelt. ”

Elites vīru grupā – 2. vietā ierindojās Kārlis
Baltacis no komandas Patria, atpaliekot no
uzvarētāja par 6 minūtēm. Trešo vietu guva
Smotrova komandas biedrs Kristaps Kipurs.

Zēnu grupā līdz 15 gadiem dubultuzvaru guva
KS Sporta kluba braucēji un brāļi Oskars un
Ronalds Blumbergi. Oskars ierindojās pirmajā
vietā un Ronalds otrajā. Trešajā vietā piekāpās
Kārlis Ancāns no komandas Riteņvasara.

Jauniešu grupā zem 17 gadiem pirmos divus
apļus līdera pozīcijās stabili turējās Arvo Godiņš
(Dobeles dzirnavnieks), ar katru apli palielinot
atstarpi starp otro vietu par 2 minūtēm, tomēr
trešajā aplī Godiņš zaudēja tempu, un viņu
panāca Bruno Noreiko (NN sporta klubs). Visu
izšķīra sprinta finišs, kurā uzvarēja Bruno
Noreiko. Trešajā vietā, atpaliekot no abiem brau-
cējiem, ierindojās Mārtiņš Nurža (Ādaži Velo).

Jauniešu grupā zem 19 gadiem ar 12 sekunžu
pārsvaru uzvaru guva Artūrs Krasts (NN sorta
klubs), aiz sevis otrajā vietā atstājot Andri
Romanovski (KS Sporta klubs) un trešajā vietā
Arti Bisnieku (Sportlife.lv).

Vietējais braucējs no Priekuļiem Jānis
Bisenieks, pārstāvot komandu MTB Priekuļi,
guva pārliecinošu uzvaru grupā jaunieši zem 23
gadiem. Bisenieks uzrādija sacensībās arī visāt-
rāko apļa laiku starp visiem grupu braucējiem.
Otrajā vietā ierindojās Raivis Sarkans no
komandas NN sporta klubs un trešajā vietā
Sarkana komandas biedrs Roberts Birkants.

Lielpratēju grupā, kas ir alternatīva Elites
grupai ar mazāku apļu skaitu, pirmo vietu guva
Nauris Selga (Hawaii Express), otrajā vietā
Reinis Rozenbergs (MTB Priekuļi) un trešajā
Edgars Melnalksnis.

Meistaru grupā uzvaru izcīnija Jānis Roskošs
(Vidzemes mērnieks / Dako Ziemeļvidzeme),
otrajā vietā Reinis Avens (Ebike Machine) un
trešajā vietā Juris Skrebels (Dobeles dzirnav-
nieks). Par senioru grupas uzvarētāju kļuva
Rego Strazdiņš no komandas Hawaii Express,
kam sekoja Armands Berķis (Mammadaba) un
Aldis Slaidiņš (ĀdažiVelo).

Ar detalizētiem posma rezultātiem ikviens
var iepazīties sacensību mājas lapā –
www.xco.lv. Sacensību  “Gruzis acī” noslēdzošais
trešais posms norisināsies 24. septembrī Ikšķilē.

Normunds Skrebelis

Jau otro gadu pēc kārtas bargie laika
apstākļi apvienojumā ar sarežģīto XCO

trasi padarīja šīs sacensības par nopietnu
pārbaudījumu ikvienam.

Foto: Ģirts Kehris
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Liepas pagasta Lielajā Ellītē 2.septembrī
tika filmēta populārzinātniska dokumentā-
lā filma par baltu ciltīm. Filma  izceļas ar
krāšņām animētām epizodēm un vēsturis-
kās realitātes inscenējumiem. No Priekuļu
novada filmējās trīs cilvēki: Zigmārs Gailis,
Līva Lezdiņa, Andrejs Vilnis Lezdiņš.

Filma vēsta par 13. gadsimta baltu tau-
tām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju.
Filmas galvenais varonis, tirgotājs Larss no
Gotlandes, apceļo zemes, ko apdzīvo kurši,

latgaļi, sēļi, zemgaļi, prūši, jātvingi, galindi,
augštaiši un žemaiši, kas tobrīd sasnieguši
savu augstāko attīstības pakāpi.
Vēsturiskas rekonstrukcijas un inscenēju-
mi, datoranimācija un ekspertu aizkadra
teksts ļaus ieskatīties Baltijas reģiona seno
tautu, Eiropas pēdējo pagānu, dzīvē – ko
viņi darīja, kam ticēja un kas viņus darīja
stiprus?

Diāna Kārkliņa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Aizvadīta Kārļa
Ulmaņa 140

dzimšanas dienai
veltītā konference

4. septembrī Priekuļu tehnikumā notika pazīstamāka-
jam Latvijas valstsvīram Kārlim Ulmanim veltīta konfe-
rence. To tieši viņa dzimšanas dienā, atzīmējot viņa 140.
jubileju organizēja Latvijas agronomu biedrība, konkrē-
tāk, tās Cēsu nodaļa, sadarbībā ar Latvijas Zemnieku
savienību.

Konferenci vadīja agronomu biedrības Cēsu nodaļas
vadītāja Laima Beroza. To ar uzrunu atklāja Latvijas
Agronomu biedrības prezidents Valdis Dzenis. Sanākušos
uzrunāja arī Priekuļu novada domes priekšsēde Elīna
Stapulone, Priekuļu tehnikuma direktors Imants Kupčs,
LZS Cēsu nodaļas vadītājs Māris Niklass, Agroresursu un
ekonomikas institūta pārstāve Baiba Ošmane.

Galvenais runātājs konferencē bija Aivars Berķis – žur-
nālists, lauku sētu konkursu organizators un LZS runas
vīrs. Viņš atzīmēja Ulmaņa trīs galvenos nopelnus: rūpes
par zemniecības un lauku attīstību, vidusšķiras nostipri-
nāšanu, lai valstī būtu daudz cilvēku, kam pieder zeme, un
izglītības attīstību, un skolu celtniecību. Tēdējādi nostipri-
nājās Latvijas tautas nacionālā pašapziņa un Ulmaņa
vadonības gadi tautas atmiņā palika ar neizdzēšamu
nosaukumu – Ulmaņa laiks.

Māris Niklass vērtēja salīdzinājumā Ulmaņa labos un ne
visai labos darbus, un Ulmaņa darbības īpatnības.
Aleksandrs Lingarts iepazīstināja ar tehnikuma muzejā
esošiem materiāliem, kas parāda viņa saites ar Priekuļiem.
Trīs Latvijas Lauksaimniecības universitātes studentes
referēja par saviem studentu zinātniskajiem darbiem par
Kārļa Ulmaņa dzimtu un viņa ģimeņu politiku.

Es atzīmēju, ka Ulmaņa stiprā un labā valsts saimnieka
slava, kā labais piemērs, un viņa autoritārisms ar savām
nenovēršamajām negatīvajām sekām, kā sliktais piemērs,
drīzumā bieži tiks izmantoti Saeimā un sabiedrībā, disku-
tējot par to, vai Latvijas Valsts prezidenta ievēlēšanas kār-
tību vajag grozīt un, ja vajag, tad kā grozīt.

Konference beidzās ar dalībnieku gājienu un piemiņas
brīdi pie Ulmaņa akmens birzītē. Vairākas dziesmas
izdziedāja Priekuļu vīru ansamblis. Agronome Veldze
Sproģe pastāstīja, kā vēl vecās varas laikā, 1989.gadā,
radās ideja un uzņēmība šo piemiņas zīmi Ulmanim uzstā-
dīt un kā tika meklēta vieta, kas būtu saistīta ar Ulmaņa
vārdu, būtu labi pārredzama un brīvi pieejama.

Jānis Līpacis

Liepā tika uzņemta dokumentālā
filma par baltu ciltīm

Baltu ciltis vēsturiskās realitātes inscenējumos Lielajā Ellītē, Liepā
Foto: Diāna Kārkliņa

Š.g. 9.septembrī  tika
uzsākta projekta “Mēs
sabiedrībai” īstenošana. Tā
ietvaros bija plānota bērnu
rotaļu laukuma zonas noda-
līšana no automašīnu novie-
tošanas zonas daudzdzīvok-
ļu mājas “Saulrieti” pagal-
mā, Mārsnēnu pagastā.

Piesaistot vietējo traktor-
tehniku no zemnieku saim-
niecības “Upmaļi” un aktī-
vākos mājas iedzīvotājus,
tika paveikti iespaidīgi teri-
torijas sakārtošanas darbi.
175 m2 lielā teritorijā 15 cm
dziļumā ar traktortehnikas

palīdzību tika norakts
zemes virsējais slānis. Lai
nodalītu divas zonas, norak-
tā virskārta tika atjaunota
ar 27m3 grants un šķembu
maisījumu, kuru sagādāja
SIA Būvniecības firma
‘’Virāža’’. Lai laukumam
saglabātos ilgtspēja, virs-
kārta tika nostiprināta ar
blietes palīdzību. Pēc darbu
paveikšanas  bērnu lauku-
ma zona ir nodalīta no auto
novietošanas zonas.

Projekts īstenots Prie -
kuļu novada pašvaldības
izsludinātā Mazo projektu

konkursa „Sabiedrība ar
dvēseli 2017” ietvaros.

Paldies Priekuļu novada
pašvaldībai, par piešķirto
finansējumu un doto iespēju
īstenot šo projektu!

Pateicamies arī Kasparam
Skrandam un saimniecībai
“Upmaļi” par atbalstu  rak-
šanas un šķembu maisījumu
uzbēršanas darbiem ar trak-
tortehniku. Liels paldies arī
aktīvajiem Mārsnēnu pagas-
ta “Saulrietu” mājas iedzīvo-
tājiem, kas iesaistījās projek-
ta realizēšanā.

Vita Vilumsone

Realizēts projekts “Mēs
sabiedrībai 2017” Mārsnēnos

Iesaistoties māju iedzīvotājiem, darbi uz priekšu rit ātrāk.
Foto: Vita Vilumsone

Biedrība „Rollertour“
īsteno projektu

„Sporta un fizisko
aktivitāšu

dažādošana Priekuļu
novadā“ 

Biedrība „Rollertour“  Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ir uzsākusi īstenot projektu „Sporta un fizisko aktivitāšu
dažādošana Priekuļu novadā“ (Nr. 17-09-AL18-
A019.2202-000019). Projekta  ietvaros ir iegādāti 12 kom-
plekti klasikā stila rollerslēpju un speciālās fiziskās sagata-
vošanas inventāra komplekts. Ir paredzēts organizēt speciā-
lās fiziskās sagatavotības un rollerslēpošanas apmācības
bezsniega periodā. Piedāvātās aktivitātes sociālais mērķis ir
veicināt novada iedzīvotāju iesaistīšanos mērķtiecīgās fizis-
kās aktivitātēs, uzlabojot fizisko labsajūtu un darba spējas.
No 26. augusta jau ir uzsāktas rollerslēpošanas apmācības
slēpošanas-biatlona kompleksā „Priekuļi. Nodarbības notiek
1 x nedēļā. Nodarbību laiki publicēti  Facebook vietnē
https://www.facebook.com/trxcesis/ 

Martins Niklass, 
biedrība „Rollertour“, valdes loceklis
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Saistošie noteikumi Nr.5/2017
„Sabiedrisko ūdenssaimniecības

pakalpojumu sniegšanas 
un lietošanas  kārtība 

Priekuļu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 1.punktu, 

43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu, 
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu likuma 6.panta 
ceturto un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk -

noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli

vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pie-
vienotas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai vai centralizētajai kanalizāci-
jas sistēmai, tai skaitā prasības komer-
cuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;

1.2. centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības prasības, tai skaitā, prasī-
bas notekūdeņu novadīšanai centralizē-
tajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu
un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;

1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramos notei-
kumus, tai skaitā līguma slēgšanas, gro-
zīšanas un izbeigšanas kārtību;

1.4. administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpšanu.

2. Noteikumos tiek lietoti termini
tādā nozīmē, kādā tie ir ietverti
Ūdenssaimniecības pakalpojumu liku-
ma un citos uz tā pamata izdotos ārējos
normatīvajos aktos.

3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu lietotājs –

nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu
īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki)
vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpo-
jumus, pamatojoties uz noslēgto
Pakalpojuma līgumu;

3.2. Pakalpojuma līgums – sabied-
riskā ūdenssaimniecības pa kal pojuma
līgums starp Pakal pojumu lietotāju un
Pakalpojumu sniedzēju par noteikta
veida sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas, lietošanas,
uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un
atbildības robežām;

3.3. Tīklu apkalpošanas robežu
akts – Pakalpojuma līgumam pievie-
nots akts, kurā norādītas robežas,
kādās ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lus apkalpos katra Pakalpojuma līgu-
ma puse (pusēm vienojoties, tās var būt
arī ārpus sabiedriskā pakalpojuma
sniegšanas piederības robežas);

3.4. Brīvkrāns – sabiedriskā ūdens
ņemšanas vieta;

3.5. Centralizētā ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūra – Pakalpojuma
sniedzēja īpašumā esoši ūdensvada un
kanalizācijas tīkli, akas, sūkņu stacijas,
dzeramā ūdens ražošanas kompleksi;

3.6. Decentralizētā kanalizācijas
sistēma – lokāla kanalizācijas sistēma,
kas nodrošina kanalizācijas notekūde-
ņu novadīšanu no ēkām un to uzkrāša-
nu krājtvertnēs, vai to attīrīšanu pirms
to novadīšanas apkārtējā vidē.

3.7. Decentralizēta ūdensapgādes
sistēma – lokāla ūdenssaimniecības sis-
tēma, kas nodrošina ūdensapgādi ēkai;

3.8. Ūdens patēriņa norma ko -
mercuzskaitei – ūdens patēriņa norma
vienam iedzīvotājam kubikmetri mēne-
sī) atbilstoši noteikumu 2.pielikumam.

4. Noteikumu mērķis ir noteikt
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu (turpmāk – ūdenssaimniecības
pakalpojumi) sniegšanas un lietošanas
kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakal-
pojumu pieejamību un nodrošinātu
Pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauk-
tiem pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju Priekuļu novadā un dabas
resursu racionālu izmantošanu.

5. Noteikumi ir saistoši visām fizis-

kajām un juridiskajām personām
Priekuļu novada administratīvajā teri-
torijā.

6. Noteikumi neattiecas uz lietus
notekūdeņu novadīšanu lietus kanali-
zācijas sistēmā un uz decentralizēta-
jiem kanalizācijas pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli vai būves tiek

pievienotas centralizētajai 
ūdensapgādes un centralizētajai

kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un

kanalizācijas tīkli un būves tiek pievie-
notas centralizētajai ūdensapgādes sis-
tēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums, saistītie Ministru
kabineta noteikumi un šie noteikumi.

8. Pakalpojumu sniedzējs izdod
noteikumus, kas nosaka pievienošanās
maksu un kārtību, kas jāievēro nekus-
tamā īpašuma īpašniekam vai valdītā-
jam, pievienojot nekustamo īpašumu
centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem un noteikumus,
kas nosaka komercuzskaites mēraparā-
tu uzstādīšanas un lietošanas kārtību.

9. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu snie-
dzējam aizpildītu tehnisko noteikumu
saņemšanas pieprasījumu, papildu nor-
matīvajos aktos noteiktajam pievieno
nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdī-
tāja piekrišanu personas datu apstrādei
un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti
tehnisko noteikumu pieprasījumā.

10. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir divi gadi.

11. Nekustamā īpašuma pieslēgšana
centralizētās ūdensapgādes sistēmai un
centralizētās kanalizācijas sistēmai ir
obligāta apbūves teritorijām, kurās
saskaņā ar pašvaldības teritorijas plāno-
jumu ir ierīkojamas centralizētās ūden-
sapgādes un kanalizācijas sistēmas.

12. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta
no divām neatkarīgām ārējās ūdensap-
gādes sistēmām (piemēram: no vietējās
akas vai urbuma un centralizētās ūden-
sapgādes sistēmas), tām ir jābūt sav-
starpēji atdalītām, tas ir, nav pieļauja-
ma iespēja ēkas ūdensapgādei vienlaicī-
gi izmantot abas sistēmas. 

13. Pēc ievada vai izvada izbūves
pabeigšanas nekustamā īpašuma īpaš-
nieks vai valdītājs Pakalpojumu snie-
dzējam iesniedz:

13.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma
plānu grafiskā vai grafiskā un digitālā
formā;

13.2. kanalizācijas pašteces tīkliem ar
dn≥200mm TV inspekcijas rezultātus.

14. Pēc nekustamā īpašuma izvada
izbūves līdz centralizētajam kanalizāci-
jas tīklam, nekustamā īpašuma īpašnie-
ka vai valdītāja pienākums ir likvidēt
viņa īpašumā esošās būves un sistēmas,
kuras tika izmantotas nekustamajā īpa-
šumā radīto komunālo notekūdeņu
uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.

15. Ja ūdensvada ievadu vai kanali-
zācijas izvadu centralizētajai ūdensap-
gādes sistēmai vai centralizētajai kana-
lizācijas sistēmai nav iespējams pievie-
not tīklu izvietojuma dēļ, tad
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut
nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam kā blakuslietotājam pievadu
pievienot pie cita Pakalpojumu lietotāja
ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas
cauruļvadiem, tai skaitā šķērsojot cita
īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda
pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar
zemes īpašnieku un Pakalpojumu lieto-
tāju, un šāda pievienošana nepasliktina
ūdensapgādes un kanalizācijas pakal-
pojuma saņemšanu citiem Pakal -
pojumu lietotājiem. Šādā gadījumā ir
jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas
robežu aktam un noslēgtam līgumam
starp blakuslietotāju un Pakalpojumu
lietotāju.

16. Ja nav iespējams komercuzskai-
tes mēraparāta mezglu izbūvēt norma-
tīvajos aktos noteiktajā vietā, Pakal -
pojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to
izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteik-
tajā vietā.

17. Pēc komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūves, Pakalpojumu sniedzējs

uzstāda verificētu komercuzskaites
mēraparātu, kas ir Pakalpojumu snie-
dzēja īpašums.

18. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina
Pakalpojumu sniedzējam izdevumus
komercuzskaites mēraparāta zādzības
vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktis-
kiem apmēriem, kas saistīti ar jauna
komercuzskaites mēraparāta iegādi un
uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla
atrašanās vieta ir ārpus Pakalpojumu
lietotāja atbildības robežas.

III. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās 

kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas 
un aizsardzības prasības

3.1. Ūdensapgādes un kanalizāci-
jas sistēmu piederība un uzturēšana

19. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes
zonā ir ūdensapgādes un kanalizācijas
infrastruktūras daļas, kas ir Pakal -
pojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā.

20. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes
zonā var būt ūdensvada un kanalizāci-
jas infrastruktūras daļas, kuras nav
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai
valdījumā, bet kuras tam ir nodotas
pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas
Pakalpojumu lietotāja un Pakalpojumu
sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā
par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu
ar pašvaldību.

21. Pakalpojumi, kas saistīti ar šīs
infrastruktūras apkalpošanu, nav
uzskatāmi par ūdenssaimniecības pakal-
pojumiem, un to maksai ir jābūt noteik-
tai attiecīgajā līgumā, ja tāda paredzēta.

22. Trīs dienas iepriekš brīdinot Pa -
kalpojumu lietotāju, Pakalpojumu snie-
dzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tie-
sīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojumu
lietotāja nekustamo īpašumu, lai pārlie-
cinātos par ūdensapgādes un kanalizā-
cijas inženierbūvju ekspluatācijas dro-
šību un atbilstību ekspluatācijas notei-
kumiem.

23. Gadījumā, ja Pakalpojumu snie-
dzējs konstatē centralizētās ūdensapgā-
des un centralizētās kanalizācijas sistē-
mas drošas ekspluatācijas apdraudēju-
ma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu no centralizē-
tās ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmas.

3.2. Prasības notekūdeņu novadī-
šanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā

24. Centralizētajā kanalizācijas sistē-
mā ir atļauts novadīt notekūdeņus:

24.1. kuri nekaitē centralizētās
kanalizācijas sistēmas būvēm un neie-
tekmē būvju funkcijas, to ekspluatāci-
jas mūžu;

24.2. kuri nav bīstami centralizētās
kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla
veselībai;

24.3. kurus kopā ar sadzīves notekū-
deņiem var attīrīt Pakalpojumu sniedzē-
ja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievē-
rojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās
piesārņojošās darbības atļaujas prasības
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā
arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos
parametrus;

24.4. kuru temperatūra nepārsniedz
+40°C, un vides pH ir robežās no 6,5
līdz 8,5;

24.5. kuri nesatur vielas, kuras pie-
sārņo kanalizācijas cauruļvadus vai
nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram – tauki);

24.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu
koncentrācijas nepārsniedz 1.pielikumā
noteiktās maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas. 

25. Ja Pakalpojumu lietotāja novadā-
mo notekūdeņu piesārņojums pārsniedz
1.pielikumā maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:

25.1. Pakalpojumu lietotāja notekū-
deņiem, pirms to novadīšanas centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attī-
rītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā
pakāpē, ka netiek pārsniegtas piesārņo-
jošo vielu maksimāli pieļaujamās kon-
centrācijas, kas norādītas 1.pielikumā;

25.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot
normatīvos aktus, Pakalpojumu snie-

dzējs var atļaut Pakalpojumu lietotājam
novadīt centralizētā kanalizācijas sistē-
mā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrī-
šanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu
piesārņojuma koncentrācijas un papildu
maksa par piesārņošanu noteikta
Pakal pojuma līgumā, un ja piesārņoju-
ma koncentrāciju pārsniegumu gadīju-
mā netiek nodarīts kaitējums centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai un/vai
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

26. Pakalpojumu lietotāja pienā-
kums ir nekavējoties ziņot Pakal -
pojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadī-
jumā, kā arī ziņot par atklātiem bojāju-
miem centralizētajā ūdensapgādes vai
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

27. Gadījumos, ja noteikumu 25.pun-
ktā minētais piesārņojums tiek konsta-
tēts iepludinātajos notekūdeņos centra-
lizētajā kanalizācijas sistēmā un to pie-
ņemšanas nosacījumi nav noteikti
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu
sniedzēju, un tas var izraisīt vai izraisa
avāriju centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā vai notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tas darbības traucējumus, tad Pakal -
pojumu sniedzējam ir tiesības pār-
traukt notekūdeņu pieņemšanu bez brī-
dinājuma.

28. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesī-
bas veikt paraugu noņemšanu un ūden-
sapgādes un kanalizācijas tīklu apseko-
šanu Pakalpojumu lietotāja nekustama-
jā īpašumā, ja tiek konstatēts Pakal -
pojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīk-
los paaugstināts notekūdeņu piesārņo-
jums. Pakalpojumu lietotājam nav tiesī-
bu aizliegt paraugu noņemšanu.

29. Centralizētajā kanalizācijas sis-
tēmā ir aizliegts novadīt notekūde-
ņus, kuri satur:

29.1. prioritārās vielas, kuras atzītas
par ūdens videi īpaši bīstamām un kuru
emisiju un noplūdi nepieciešams
novērst līdz normatīvajos aktos noteik-
tajam laikam;

29.2. degošus piemaisījumus un izšķī-
dinātas gāzveida vielas, kuras var veici-
nāt uzliesmojošu maisījumu rašanos
centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

29.3. bioloģiski nedegradējamas sin-
tētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);

29.4. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zil-
skābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;

29.5. radioaktīvas vielas;
29.6. cietus priekšmetus, tekstilizs-

trādājumus, smiltis, grunti, eļļas, tau-
kus un citas vielas, kas var veicināt cen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas (vai
cauruļvadu) aizsērēšanu;

29.7. nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus, koncentrētus
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdu-
mus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus un tml. 

3.3. Prasības centralizēto ūdens -
apgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijai un aizsardzībai

30. Jebkurai personai ir aizliegts:
30.1. novietot automašīnas un cita

veida transporta tehniku vai citus sma-
gus priekšmetus uz atbilstoši apzīmē-
tām hidrantu akām;

30.2. centralizētās kanalizācijas
tīklu skatakās izliet asenizācijas un
citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un
gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos
atkritumus vai citus priekšmetus;

30.3. nepiederošām personām veikt
jebkādas darbības Pakalpojumu snie-
dzēja īpašumā vai valdījumā esošajās
centralizētās ūdensapgādes un centrali-
zētās kanalizācijas sistēmās;

30.4. atvērt un pārvietot centralizē-
tās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas tīklu skataku vākus;

30.5. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un
citu iekārtu informatīvās plāksnītes.

31. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku
izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.

3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lieto-
šanas un aizsardzības prasības

32. Ja Pakalpojumu lietotāja komer-
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cuzskaites mēraparāta mezglā ir apvad-
līnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iek-
šējā ūdensvada un/vai Pakalpojumu lie-
totāja teritorijā esošo hidrantu darbību,
Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvad-
līnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un
sastāda plombēšanas aktu. Pakal -
pojumu lietotājs ir atbildīgs par plombas
tehnisko stāvokli un saglabāšanu.

33. Noņemt plombu no apvadlīnijas
aizbīdņa drīkst, tikai dzēšot ugunsgrē-
ku vai ugunsdzēsības dienestam veicot
ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi.
Pakalpojumu lietotājam 24 stundu
laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam
par notikušo ugunsgrēku un jāizsauc
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aiz-
bīdņa noplombēšanai.

34. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka
gadījumā un Pakalpojumu sniedzēja
vajadzībām.

35. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos
gadījumos var atļaut lietot ūdeni no
ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto
ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši komer-
cuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja
tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz
Pakalpojuma sniedzēja veikto aprēķinu.

3.5. Brīvkrānu lietošanas un aiz-
sardzības prasības

36. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodro-
šināšanai nekustamajā īpašumā,
Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz
Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju.

37. Gadījumos, ja tiek konstatēts
brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties
jāziņo Pakalpojumu sniedzējam vai
pašvaldības policijai.

38. Pakalpojumu lietotājam, kam ir
noslēgts līgums ar Pakalpojumu snie-
dzēju par ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu nodrošināšanu nekustamajam
īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrā-
nu, patērēto ūdens daudzumu no brīv-
krāna nosaka pēc komercuzskaites
mēraparāta rādījumiem vai ūdens
patēriņa normas, kas noteikta noteiku-
mu 2.pielikumā.

IV. Sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā ietveramie

noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšana

un tajā ietveramie noteikumi
39. Pakalpojuma līgumu ar Pakal -

pojumu sniedzēju slēdz:
39.1. nekustamā īpašuma īpašnieks

vai valdītājs;
39.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalī-

tas dzīvokļu īpašumos - dzīvojamās
mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu īpaš-
nieku kopības pilnvarotā persona, attie-
cīgās dzīvojamās mājas īpašnieka
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzī-
vokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks,
gadījumos, kad dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas tiesības nav pārņemtas no
pašvaldības;

39.3. dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvoja-
mās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpaš-
niekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnie-
ku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās
lietvedības ietvaros;

39.4. nedzīvojamo ēku gadījumos -
visi kopīpašnieki vai kāds no nekustamā
īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots
citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;

39.5. būvuzņēmējs vai persona, kas
veic būvdarbus nekustamajā īpašumā
un izmanto sabiedriskos ūdenssaimnie-
cības pakalpojumus būvniecības laikā;

40. Pakalpojuma līguma sagatavoša-
nai, Pakalpojuma līguma slēdzējs
iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai
nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās ziņas un pievienojot sekojošo:

40.1. dokumentu, kas apliecina
nekustamā īpašuma piederību, ja ir
attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma
lietotāju (zemesgrāmatas akts, pirkša-
nas un pārdošanas līgums, maiņas
līgums, dāvinājuma līgums vai cits
dokuments, kas apliecina, ka īpašuma
tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvē-

jam, vai spēkā stājies tiesas spriedums,
mantojuma apliecība u.c.);

40.2. informāciju par nekustamā īpa-
šuma lietošanas veidu;

40.3. dzīvojamās mājas pārvaldīša-
nas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas lēmumu par Pakalpojuma līguma
slēgšanu;

40.4. ja Pakalpojuma līgumu paraksta
pilnvarota fiziska persona un šis pilnva-
rojums neizriet no likuma – dokumentu,
kas apliecina šīs fiziskās personas tiesī-
bas parakstīt Pakalpojuma līgumu;

40.5. tehnisko informāciju (izpildmē-
rījumu vai shēmu) par vietējo ūdens
ieguves vietu un/vai notekūdeņu decen-
tralizēto savākšanas sistēmu, ja
Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;

40.6. dzīvojamās mājas īpašnieka
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvok-
ļu īpašnieku kopības) lēmumu gadīju-
mā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks
(daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvok-
ļu īpašnieku kopība) ir nolēmis nodibi-
nāt tiešo maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem.

41. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs,
ja tas nepieciešams Pa kalpojuma līguma
noslēgšanai, apsekot Pakalpojumu lieto-
tāja iekšējos un ārējos ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilsto-
ša faktiskai situācijai un tā ir pietieka-
ma Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

42. Pakalpojumu lietotājs pirms
Pakalpojuma līguma noslēgšanas infor-
mē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehno-
loģiskajos procesos izmanto vai ja ražo-
šanas tehnoloģiskajā procesā rodas nor-
matīvajos aktos definētās prioritārās vai
bīstamās vielas vai to grupas, par
kurām sniegta detalizēta informācija
iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesār-
ņojošās darbības veikšanai, un kuras
var tikt novadītas centralizētajā kanali-
zācijas sistēmā.

43. Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs,
pārņemot nekustamo īpašumu, nav pie-
aicinājis Pakalpojuma sniedzēju komer-
cuzskaites mēraparāta rādījumu fiksē-
šanai vai nevar uzrādīt komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu fiksēšanas
dokumentu (piemēram, rādījumu nodo-
šanas-pieņemšanas aktu), Pakalpojuma
līguma slēdzējam norēķini par ūdens-
saimniecības pakalpojumiem jāsāk ar
Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrē-
tajā īpašumā uzskaitīto komercuzskai-
tes mēraparāta rādījumu.

44. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanu Pakalpojuma līguma slēdzē-
jam pirms Pakalpojuma līguma noslēg-
šanas procedūras pabeigšanas, bet ne
ilgāk kā vienu mēnesi, skaitot no brīža,
kad starp Pakalpojumu sniedzēju un
Pakalpojuma līguma slēdzēju ir panākta
vienošanās par saņemto pakalpojumu
samaksas nosacījumiem.

45. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēg-
šanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma
līguma slēdzējam rakstveida paziņoju-
mu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:

45.1. viena mēneša laikā no Pakal -
pojumu sniedzēja pieprasījuma nav
iesniedzis pieprasītos dokumentus un
informāciju atbilstoši prasībām;

45.2. nav veicis vai nav vienojies ar
Pakalpojumu sniedzēju par komercuz-
skaites mēraparāta mezgla izbūvi;

45.3. nav nodrošinājis, ka ūdensap-
gādes ievada un/vai kanalizācijas izva-
da tehniskais stāvoklis atbilst eksplua-
tācijas prasībām.

46. Pakalpojuma līguma noslēgšanas
procedūras pārtraukšanas gadījumā,
Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakst -
veida paziņojumā norāda datumu un
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniegšana Pakal -
pojuma līguma slēdzēja nekustamajam
īpašumam un pievieno aprēķinu par
Pakalpojuma līguma noslēgšanas proce-
dūras laikā sniegtajiem ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumiem, kas viena mēneša
laikā jāapmaksā Pakalpojuma līguma slē-
dzējam uz Pakalpojumu sniedzēja raks-
tveida paziņojumā norādīto bankas kontu.

47. Pakalpojuma līgums tiek sagata-
vots viena mēneša laikā no visu doku-
mentu iesniegšanas. Minētais termiņš
tiek skaitīts no dienas, kad Pakal pojumu
sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma

līguma slēdzēja visus nepieciešamos
dokumentus Pakal pojuma līguma
noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

48. Pakalpojuma līgumā papildu
citos normatīvajos aktos noteiktajam
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:

48.1. informācija par līdzējiem;
48.2. sniegtā ūdenssaimniecības

pakalpojuma veids un izmantošanas
mērķis;

48.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;

48.4. Pakalpojuma līguma un pakal-
pojuma sniegšanas sākuma datums (ja
tie nesakrīt);

48.5. maksa par sniegto ūdenssaim-
niecības pakalpojumu/-iem;

48.6. pakalpojumu uzskaites kārtība;
48.7. līgumsods vai samaksas noka-

vējuma procenti.
49. Pakalpojuma līgumam pievieno-

jams Pakalpojumu sniedzēja sagatavots
Tīklu apkalpošanas robežu akts, kurā,
ja nepieciešams, tiek norādītas arī note-
kūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kon-
trolakas). Akts ir neatņemama Pa -
kalpojuma līguma sastāvdaļa.

50. Iebildumi par Pakalpojumu snie-
dzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojumu lie-
totājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10
darba dienu laikā no rēķina saņemšanas
dienas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no
rēķina samaksas pilnā apmērā Pa -
kalpojuma līgumā noteiktajā termiņā.
Pamatotu iebildumu gadījumā Pakal -
pojumu sniedzējs veic korekcijas, izrak-
stot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

51. Pakalpojuma līguma noteikumu
izpildes kontrolei Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojumu lietotā-
ja īpašumā esošās iekšējās un ārējās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
un to darbību. Pakalpojumu sniedzējs
par to paziņo Pakalpojumu lietotājam,
kurš nav tiesīgs aizliegt Pakalpojumu
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju
pārbaudi. Pakal pojumu lietotājam jānod-
rošina piekļuve Pakal pojumu lietotāja
īpašumā esošajai ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmai septiņu darba dienu
laikā no Pakalpojumu sniedzēja paziņo-
juma saņemšanas. Ja veiktās pārbaudes
rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi
Pakalpojuma līguma noteikumos,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pār-
traukt pakalpojuma sniegšanu līdz brī-
dim, kad Pakalpojumu lietotājs ir novēr-
sis konstatētos pārkāpumus vai vienojies
ar Pakalpojumu sniedzēju par pārkāpu-
mu novēršanas kārtību un termiņiem.

52. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
veikt Pakalpojumu lietotāja iesniegto
datu atbilstības pārbaudi, nolasot fak-
tiskos komercuzskaites mēraparāta
rādījumus par Pakal pojumu lietotājam
sniegto ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu daudzumu un, ja tiek konstatēta
neatbilstība Pakalpojumu lietotāja
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu
sniedzējs veic pārrēķinu, un Pakal -
pojumu lietotājs veic samaksu atbilstoši
faktiskajiem rādījumiem.

53. Ja personai ir parādi par ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, ko tā
saņem no Pakalpojumu sniedzēja tās īpa-
šumā vai valdījumā esošajos nekustama-
jos īpašumos un šī persona vēlas ar
Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu
par pakalpojumu saņemšanu citā īpašu-
mā, Pakal pojumu sniedzējs ir tiesīgs pie-
prasīt Civillikumā paredzētu saistību
izpildes nodrošinājumu (drošības naudas
iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno
Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona
nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgu-
si ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos
par minēto parādu nokārtošanas kārtību.

4.2. Pakalpojuma līguma grozīša-
nas kārtība

54. Pakalpojuma līgumu var grozīt,
abām pusēm par to rakstiski vienojoties.

55. Normatīvo aktu izmaiņu gadīju-
mā, kas būtiski groza Pakalpojuma
līguma noteikumus, Pakalpojuma līgu-
ma noteikumi tiek piemēroti un izpildī-
ti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar nor-
matīvā akta regulējumu.

56. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi,
kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļau-
to Tīklu apkalpošanas robežu aktu,
Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo
Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā

oriģināleksemplāru nosūta Pakalpojumu
lietotājam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas
robežu akts stājas spēkā viena mēneša
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas
Pakalpojumu lietotājam.

4.3. Pakalpojuma līguma izbeig-
šanas kārtība

57. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz
brīdim, kad:

57.1. puses Pakalpojuma līgumu
izbeidz savstarpēji vienojoties;

57.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu
iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts
pēc Pakalpojumu lietotāja pieprasījuma;

57.3. Pakalpojuma līgumu noteiku-
mu 58.punktā paredzētajā kārtībā
izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;

57.4. beidzas Pakalpojuma līguma
termiņš;

57.5. ir atsavināts nekustamais īpa-
šums, un jaunais īpašnieks trīs mēnešu
laikā no nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas brīža nav nodrošinājis jauna
Pakalpojuma līguma noslēgšanu.

58. Pakalpojumu sniedzējs var vien-
pusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:

58.1. ja mainoties nekustamā īpašu-
ma īpašniekam vai valdītājam, jaunais
īpašnieks vai valdītājs iesniegumu
Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir
iesniedzis, bet Pakalpojumu lietotājs
paziņojumu par Pakalpojuma līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;

58.2. Pakalpojumu lietotājam izbei-
dzas valdījuma tiesības (piemēram, no
pārvaldīšanas saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu
īpašnieku kopības noteiktajā datumā);

58.3. pilnvarotās personas maiņas
gadījumā;

58.4. ja Pakalpojumu lietotājs ir mai-
nījis Pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas mērķi;

58.5. ja Pakalpojumu lietotājs vairāk
kā sešus mēnešus Pakalpojumu sniedzē-
jam nav iesniedzis informāciju par lietoto
pakalpojumu apjomu, nav informējis par
ūdenssaimniecības pakalpojumu nelieto-
šanu un nav atbildējis uz Pakalpojumu
sniedzēja rakstisko brīdinājumu par
Pakalpojuma līguma laušanu.

59. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu,
Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam
īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgā-
des un/vai kanalizācijas pakalpojumus.

60. Ja Pakalpojuma līgums tiek
izbeigts, Pakalpojumu lietotājs līgumā
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu
par tiem ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko tas ir saņēmis līdz Pakal -
pojuma līguma izbeigšanai.

V. Administratīvā atbildība
par noteikumu pārkāpšanu

61. Par noteikumu 26., 29., 30., 31. un
33.punktā minēto prasību pārkāpumiem
fiziskās personas var tikt administratīvi
sodītas ar naudas sodu līdz 350 euro, bet
juridiskās personas - līdz 1000 euro.

62. Noteikumu izpildi kontrolēt un
sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus savas kompetences robežās
ir tiesīgas Priekuļu novada pašvaldības
policijas amatpersonas;

63. Administratīvos protokolus
izskata un lēmumus par administratīvā
soda uzlikšanu saistībā ar noteikumu
pārkāpumiem pieņem pašvaldības
Administratīvā komisija.

64. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pil-
dīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
65. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu likuma un šo noteikumu spēkā
stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma
līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā
saistīto normatīvo aktu regulējumu un
šiem noteikumiem. Pretrunu konstatē-
šanas gadījumā, Pakalpojumu lietotā-
jam un Pakalpojumu sniedzējam ir pie-
nākums nodrošināt Pakalpojuma līgu-
ma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz
Pakalpojuma līguma pārslēgšanas
jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir
piemērojami Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma 6.panta ceturtās daļas
3.punktā minētie sabiedriskā ūdens-
saimniecības pakalpojuma līguma
noteikumi un šie noteikumi.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Priekuļu novada vēstis”, 

bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī.
Metiens 2000 

Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, 
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag.,

Priekuļu nov. Tār. 64107871
Kontaktinformācija: Priekuļu novada

pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Fogele, tālr. 64107868 
e-pasts ieva.fogele@priekulunovads.lv

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild autori. Publicētajos rakstos paustie

viedokļi ne vienmēr sakrīt ar Priekuļu
novada pašvaldības viedokli.
Iespiests SIA ”Latgales druka”

Kultūras afiša oktobrī

Prieku u kult ras nam  
13. oktobr  
21:00 

Balle 
Sp l  grupa “Rumbas 
kvartets” 

Galdi u rezerv cija 10,00 EUR 
Ieeja: 5,00 EUR 

31. oktobr   
10:00 

Valmieras kinostudijas 
izr de b rniem 
“Rota lietu st sts” Ieeja: 3,00 EUR 

5. novembr   
14:00 

Valsts sv tku m neša  
ieska as koncerts 
“St sts par seno Bever nu 
un ni u T livaldi”  
Etnom zikas grupa 
“Vairogi” 
 

Muzik l  programma ir izveidota k  
ce š cauri latviskajam laika ritam, 
iesaistot taj  st stu par seno Bever nu, 
T lavu un ni u T livaldi. 
Grup  muzic  seši dal bnieki: 
Uldis Punksti š – sitamie instrumenti - 
balss 
M ris Ziemelis – ells 
Ando Kr ze – 12 st gu it ra, ru 
buzuka, perkusijas- balss 
Voldem rs Tjuni š – Bass – balss 
Lauris Rozenbaks – it ras – 
akordeons – mandol na 
M rti š boli š – D das – stabules – 
vargans – kokle – akordeons – 
mandol na u.c. tautas instrumenti 
Ieeja: bez maksas 

Liepas kult ras nam  
7.oktobr  
19:00 

Liepas kult ras nama 
amatierte trim “Krams” 20 
gadu jubileja 

Liepas kult ras nama amatierte tris 
“Krams” svin s savu 20. dzimšanas 
dienu. Esi m i aicin ts uz svin b m! 
P c svin b m b s balle, kuru sp l s 
Andris Pried tis. Ieeja ball : 3,00 EUR 

Veselavas muiž  
28. oktobr  
20:00-03:00 

„Le endu nakts Latvijas 
pil s un muiž s” 

"Klaunu par de galm ." 
nu te tris "Viltus m la"(1853 gads. 

Pleskavas šosejas b ve. Joki un 
intrigas kungu m j , p c G.Alkš a 
v sturisk  rom na “Meln  ska miltus 
mala”), akustisk s m zikas koncerts, 
dzied jumi, “R gas cirka” klauna triki, 
foto izst des, nakts pastaiga muižas 
d rz , senlietu kambara apmekl jums, 
ekskursija gida pavad b , foto salons, 
šanas prieki un kafija, balle ar grupu 

“Apvedce š”. 
Bi etes iepriekšp rdošan  7,00 EUR, 
pas kuma dien  10,00 EUR. 
 

Septembra jubilāri:

Zelta rudens zelta lapas bārsta,
Zelta mūžs ar darbu vainagots.

Visiem mums no Jūsu domu pūra
Ir pa riekšaviņai dots.

/ J. Silazars /
Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada septembra

jubilārus, īpaši

80 gadu jubilejā
Liepā: Uldi Baižu, Pēteri Balinkeviču, 
Valdi Bērtiņu, Silviju Bīberi, Valentīnu 
Jegutiju, Aivaru Nāzaru, Mariju Petuhovu
Mārsnēnos: Ainu Teteri
Priekuļos: Vladimiru Kriviļovu, Kārli Odiņu

85 gadu jubilejā
Liepā: Vilni Jansonu
Priekuļos: Jāni Langovski, Ēriku Simsonu, 
Tālivaldi Vizuli
Veselavā: Anastasiju Grozu

92 gadu jubilejā
Ausmu Ķīsi Mārsnēnos
Valdiju Liepiņu Priekuļos

Svecīšu vakari  
Priekuļu novada kapsētās

Priekuļu kapos 14. oktobrī plkst. 18:00;
Jaunraunas kapos 21. oktobrī plkst. 15:00;
Veselavas kapos 21. oktobrī plkst. 17:00;
Liepas kapos 28. oktobrī plkst.16:00.

Priekuļu novada paš -
val dība, Cēsu novada
pašvaldība un Latvijas
Olimpiskā komiteja aici-
na darbā SIA “Cēsu
Olimpiskais centrs” val-
des priekšsēdētāju pilnas

slodzes darbam.

Prasības kandidātiem:
l Vidējā vai augstākā izglītība;
l Prasmes darbā ar datoru;
l Mērķtiecīga, aktīva un radoša personība;
l Pieredze šādā amatā nav obligāta;
l Svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par
priekšrocību.

Pienākumi:
l Cēsu Olimpiskā centra darbības koordinē-
šana;
l Gada pasākumu plāna izveide;
l Sadarbība ar  organizācijām, federācijām,
valsts un pašvaldību iestādēm;

l Cēsu Olimpiskā centra attīstības stratēģi-
jas izveidošana;
l Projektu rakstīšana, finanšu līdzekļu pie-
saistīšana;
l Dažādu atskaišu sniegšana (pasākumu,
finanšu, u.c.).

Piesakoties vakancei, Jums ir jāiesniedz:
l CV;
l Izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
l Vīzija par Cēsu Olimpiskā centra attīstību
(Apraksts brīvā formā).

Pieteikumu var sūtīt uz e-pastu
dome@priekulunovads.lv ar norādi “Valdes
priekšsēdētājs”, kā arī personīgi iesniedzot
Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu prospektā
5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā. 

Pieteikties līdz šā gada 1.oktobrim.
Vēlamais darba uzsākšanas termiņš –

9.oktobris.
Tālrunis uzziņām – 26387244 (Jānis

Mičulis)


