
Baltā galdauta svētkus Priekuļu novadā šogad atzīmēja 
Priekuļos un Jāņmuižā.

Priekuļos
3.maijā Priekuļu novada ļaudis tika aicināti uz Baltā 

galdauta svētku svinībām.
Priekuļu kultūras nams gaidīja ikvienu, kam ir sava 

maza, balta brīvība, lai kopā to atzīmētu lielā, baltā brīvībā.
Paldies ikvienam, kurš atnāca un ar savu artavu 

piedalījās šajā pasākumā!
Brīvā un nepiespiestā gaisotnē spēlējām spēli “Latvijai 

100”, kuras autori ir ar novadu saistīti cilvēki – Evita 
Muceniece un Raitis Jelevičs. Kopā atcerējāmies spilgtākos 
mirkļus no Latvijas un arī savas dzīves vēstures. Galda 
saimniece – Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna 
Stapulone – rūpējās par sirsnīgu un atvērtu gaisotni, lai 
ikviens dalībnieks justos kā mājās.

Par nepiespiestu muzikālu noskaņu pateicamies puišiem 
no ansambļa “Harmonija Rīga” Ārija Šķepasta vadībā, kā 
arī mazajai dziedātājai Ancei Puriņai un viņas skolotājai 
Indrai Kumsārei.

Par cienastu uz galda īpašs paldies Priekuļu novada 
uzņēmējiem un mājražotājiem – Imantam Daukstam, 
Ainai Tarasovai, Gundaram Skudriņam, Ancei Jēkabsonei, 
Ievai Ziediņai, Ērikam Nordenam, Jeļenai Juhno, Varim 
Dedumetam, Renatai Katkovskai un Guntai Eglītei.

Lai baltas domas un balti darbi baltos svētkos svinami!

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja
Inga Cipe

Jāņmuižā
2018. gada 18. novembrī svinēsim Latvijas simtgadi. 

Gatavojoties šim svarīgajam notikumam, Latvijā jau no-
risinās dažādi pasākumi, kuru vidū ir arī Baltā galdauta 
svētki. Šī mūsu valstī ir salīdzinoši jauna tradīcija, kad 
Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs aicina 
vienkopus pie skaisti klāta svētku galda sanākt ģimenēm, 
kaimiņiem, kolēģiem, radot ciešāku piederību savai ap-
kaimei un valstij, esot kopā un radot svētku sajūtu sevī 
un citos.

Jāņmuižas bērnudārzs šobrīd ir vienīgā pašvaldības 
iestāde Jāņmuižā, tādēļ savā ziņā jūtam atbildību un pa-
tiesu vēlmi savā dzīvē iesaistīt arī Jāņmuižas iedzīvotājus, 
lai viņi zina un jūt, ka ir šeit gaidīti, piederīgi, svarīgi. 
Tas ir nozīmīgi arī mums pašiem, tādējādi audzinām 
bērniem cieņu un mīlestību ne tikai pret mūsu valsti, bet 
arī Jāņmuižu. Un viņi to mīl. Tomēr Jāņmuiža ir ne tikai 
mūsu burvīgās meža takas un Gauja, stadions, veikals un 
bērnudārzs. Pati galvenā tās vērtība ir cilvēki. Cilvēki, 

kas viens otru pazīst, sveicina, ir atsaucīgi, izpalīdzīgi un 
strādīgi. Jā, arī mazliet noskumuši par savu Jāņmuižu. Mēs 
gribam, lai bērni redz un sajūt, ka varam šos cilvēkus pulcēt 
un no sirds iepriecināt. Tieši tādēļ jau gadiem ik rudeni 
Jāņmuižas seniorus aicinām uz vakarēšanu ar bērniem. 
Ir bijušas reizes, kad šie pasākumi ir labi apmeklēti, un ir 
bijuši gadi, kad atnāk vien pāris cilvēku. Šogad, godinot 
Latvijas simtgadi, pirmo reizi rīkojām arī Baltā galdauta 
svētkus, uz kuriem mīļi tika aicināti visi jāņmuižnieki. 
Bērni grupu audzinātāju un muzikālās skolotājas vadībā 
gatavoja dziesmas un atkārtoja deju soļus. Tika meklēti 
baltie galdauti mūsu saimes galdam, gādāta rudzu maize 
un medus, ar ko sagaidīt viesus.

Gatavojoties svētkiem, tika veidotas video intervijas 
ar bērniem un jāņmuižniekiem. Paldies visiem, kas atsaucās
– Dainai Ķepei, Baibai Lielbārdei, Guntaram Meijam, 
Ludmilai Mihailovai, Asnātei Podniecei, Inesei Koreško-

vai, Aivaram Olengovičam, Skaidrītei Tīronei, Aivaram 
Pikšenam, Mudītei un Martai Blūmām, kā arī Priekuļu 
novada domes priekšsēdētājai Elīnai Stapulonei! Un, pro-
tams, paldies visiem bērniem par uzticēšanos, asprātībām, 
prātojumiem un pārdomām! Īpašs paldies Daigai un Mārim 
Ozoliņiem, kas laipni dalījās ar fotogrāfijām no sava 
arhīva! Mēs zinājām, ka neviens cits Jāņmuižas burvību 
fotogrāfijās nespēs atainot tik labi kā jūs.

Svētki izdevās. Netrūka ne smieklu, ne aizkustinājuma 
asaru, bet pats galvenais – mēs visi jutām vienotību un 
dziļu lepnumu, un prieku par piederību savai ģimenei, 
savai Jāņmuižai, mūsu novadam un Latvijai. Pēc koncerta 
pulcējāmies ābeļdārzā pie balti klāta galda, vienojāmies 
spēka dziesmā pie ugunskura, kā arī kopīgi veidojām dabas 
rotu – dāvanu Latvijai. No sirds priecājamies par katru, 
kurš nepalika vienaldzīgs un atnāca. Kopā mēs varam!

Ingrīda Zazīte

Baltā galdauta svētki Priekuļu novadā

Baltā galdauta svētki ar Priekuļu novadā saražoto produkciju. Foto: Ieva Fogele

Turpinās projekta “Priekuļu novada 
pašvaldības grants ceļu pārbūve” realizācija

Priekuļu novada pašvaldība pagājušajā gadā uzsāka 
projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pār-
būve” Nr.17-09-A00702-000054 īstenošanu Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos».

Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem atsākas grants 
ceļu pārbūve posmos:

•  A1 Auniņi – Dzeguzes (posmā 3,8 km – 5,6 km, 
Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā);

•  A1 Kainaži – Sarkaņi (posmā 0 km – 0,90 km, 
   2,00 km – 2,60 km, Priekuļu novada Liepas pagastā);
•  B10 Kalāči – Irbītes (posmā 2,00 km – 2,60 km, 
   Priekuļu novada Liepas pagastā);
•  A15 Sīkuļi – Lisa (posmā 2,00 km – 3,40 km, 
   Priekuļu novada Mārsnēnu pagastā).

Autoruzraudzību veic SIA “Ceļu komforts”, būvuz-
raudzību nodrošina SIA “Balt Line Globe”.

Būvdarbu veicēji:
Ceļu  pārbūves darbus posmā A1 Auniņi – Dzeguzes 

veic SIA “Imbertex” par līguma summu EUR 113 631,90 
(bez PVN), savukārt SIA “Virāža” pārbūves darbus veic 
ceļa posmā A1 Kainaži – Sarkaņi par līguma summu EUR 
130 060,48 (bez PVN), posmā B10 Kalāči – Irbītes par 
līguma summu EUR 45 056,79 (bez PVN), posmā A15 
Sīkuļi – Lisa par līguma summu EUR 99 695,42 (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja 

Vineta Lapsele

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Veiktas ūdens analīzes 3 Priekuļu 
novada avotiem un 1 ezeram

Priekuļu novada pašvaldība veica ūdens kvalitātes pār-
baudi trīs novada avotiem – Spāriņu avotam Jaunraunā, 
Mežavotam Priekuļos un Dukuru avotam, kā arī Niniera 
ezeram, nododot ūdens analīzes pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” 
diagnostikas centram.

Informējam, ka pēc 2018.g. 21. maijā veiktajām ūdens 
kvalitātes pārbaudēm Niniera ezera ūdens kvalitāte atbilst 
prasībām.

Saņemot avotu ūdens kvalitātes kontroles rezultātus, 
tika konstatēts, ka uzturā drīkst lietot ūdeni no Spāriņu 
avota, Mežavota, savukārt Dukuru avota ūdens ir mikro-
bioloģiski piesārņots. Dukuru avota ūdenī tika konstatētas 
koliformas baktērijas.

BIOR diagnostikas centrs informēja, ka kopējo koli-
formas baktēriju un E.coli normatīvs saskaņā ar 2015. 
gada 15.decembraMinistru kabinetanoteikumu Nr. 736 
“Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” 
prasībām ir 0/250 ml. 

Turinājums 2.lpp



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 31. maijs, 2018

Priekuļu novada domes sēdes apskats /26.04.2018./
1. Izdoti saistošie noteikumi:

•  Nr.6/2018 “Priekuļu novada teritorijas plānojums”;
• Nr.7/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašval-

dības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””.

2. Atcelti Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 3/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 
2011.gada 20.janvāra Saistošajos noteikumos Nr.1 “Prie-
kuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi””.
3. Pieņemts lēmums par Priekuļu novada Liepas pamat-
skolas direktora un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestā-
des vadītājas apstiprināšanu. Lēmumi stājas spēkā pēc to 
saskaņošanas ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes 
ministriju.
4. Apstiprināts aktualizētais Priekuļu novada attīstības pro-
grammas 2015.- 2021. gadam Rīcības plāns un Investīciju 
plāns (2018.-2020.gadam).
5. Nolemts projekta “Priekuļu novada pašvaldības grants 
ceļu pārbūve, 2.kārta” iesnieguma atbalstīšanas gadījumā 
nodrošināt projekta īstenošanas uzsākšanai nepieciešamo 
finansējumu EUR 337 400.46
6. Pieņemts lēmums atbalstīt projekta iesnieguma sagata-
vošanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 
specifiskā atbalsta mērķa 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu 
infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar 
invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” otrajā projektu 
iesniegumu atlases kārtā.
7. Nolemts:

• nekustamajam īpašumam – Krasta ielā 2, Jāņmuižā, pie-
šķirt adresi Krasta ielā 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā;

• Apbūvētai zemes vienībai apstiprināt adresi “Priedes”, 
Mārsnēnu pagasts;

• uz zemes vienības esošām ēkām/būvēm  mainīt ap-
stiprināto adresi ciemā – “Priedes”, Mārsnēni, Mārsnēnu 
pagasts, Priekuļu novads, uz adresi ārpus ciema – 
“Priedes”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu novads;

• uz zemes vienības esošai ēkai/būvei apstiprināt adresi  
– “SL.TP.6013 Govči”, Mārsnēnu pagasts;

• zemes vienība “Pakalni 2”, Liepas pagastā, ir pie-
kritīga Priekuļu novada pašvaldībai, un nostiprināt 
zemesgrāmatā uz  Priekuļu novada pašvaldības vārda;

8. Pieņemts lēmums:
• atdalīt no nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma 

ielā 9, Liepā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna 
izveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt 
jaunu nosaukumu “Baltalkšņi”, Liepas pagasts;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Liepas pa-
gastā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna izvei-
dotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu 
nosaukumu “Muižnieki”, Liepas pagasts;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam “Kalna Mežciemi”, Priekuļu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Meža prospektā 1 un Krasta ielā 1, Jāņ-
muižā, Priekuļu pagastā;

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Upmaļi”, Liepas pagastā;

• nekustamajā īpašumā “Kalna Dankas”, Priekuļu pa-
gastā, ietilpstošās zemes vienības daļai apstiprināt 
zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme;

• zemes vienībai Meldru ielā 19, Sarkaņos, Liepas pagastā, 
apstiprināt zemes lietošanas mērķi – daudzdzīvokļu 
māju apbūves zeme;

9. Nolemts nodot atsavināšanai:
• pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Maija ielā 3-88, 

Liepā;
• izsolē pašvaldības nekustamo īpašumu “Sigma”, Liepas 

pagastā.
10. Pieņemts lēmums par Priekuļu novada pašvaldībai 
piekrītošās zemes vienības “Eduarda Veidenbauma iela 13”, 
Liepa, Liepas pagastā, zemes robežu uzmērīšanu, ierak-
stīšanu zemesgrāmatā, tirgus novērtējuma noteikšanu un 
atsavināšanu.
11. Nolemts pagarināt nomas līguma termiņu:

• par zemes vienību ar nosaukumu “Lielstuķi” un “Lejas 
Stuķi”, Liepas pagastā, iznomāšanu;

• par neapdzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 8, Liepā, iz-
nomāšanu.

12. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu trīs personām 
Liepas pagastā, divām – Priekuļu pagastā un četrām – 
Veselavas pagastā.
13. Nolemts atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu no-
vada pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedza-
mās Palīdzības reģistrā.
14. Ar 2018.gada 1.septembri noteikta šāda Priekuļu no-
vada izglītības iestāžu ēdnīcu un palīgtelpu nomas maksa 
mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa:

1.1. Liepas pamatskolā EUR 21.04;
1.2. Priekuļu vidusskolā EUR 124.37.

2018.gada 26.aprīlī                               Nr.6/2018

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības 
domes lēmumu (protokols Nr.5, p.3)

Priekuļu novada teritorijas 
plānojums

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma
25.pantu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 3.punktu.

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumus (1.pielikums), funkcionālo 
zonējumu (2.pielikums), aizsargjoslas un apgrūtinājumus 
(3.pielikums) Priekuļu novada administratīvajā teritorijā.

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekuļu novada 
domes 2009.gada 17.septembra saistošos noteikumus 
Nr. 8 “Par Priekuļu novada teritorijas plānojumiem” ar 
2011.gada 15.decembra grozījumiem Liepas pagastā, kas 
apstiprināti ar saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Priekuļu 
novada Liepas pagasta teritorijas plānojuma 2005.-2017.
g. grozījumu grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

2018.gada 26.aprīlī                                                                                               Nr.7/2018
APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības

2018.gada 26.aprīļa domes sēdē, protokols  Nr.5, p.4

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa Saistošie noteikumi 
Nr.7/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”

21.panta 2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”
1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 

budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus un Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā 
redakcijā (2.pielikums).

2. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (vadītāja I.Rumba).

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar Priekuļu novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2018 2.pielikumu iespējams iepazīties 
Priekuļu novada mājaslapā sadaļā “Budžets”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Priekuļu 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” 9.punkts;
Domes Finanšu komitejas 2018.gada 23.aprīļa lēmums, protokols Nr.4.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada pamatbudžeta izdevumu pozīcijas 
ekonomiskās klasifikācijas kodu sadalījumā.
Samazina 
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem:

• KK 2275 EUR 232 par finansējumu Politiski represēto pasākuma organizē-
šanai saskaņā ar faktiskajiem izdevumiem. Domes 2018.gada 22.februāra 
lēmums Nr.3, punkts 46 “Biedrības “Politiski represēto apvienība” iesnieguma 
izskatīšana””;

klasifikācijas kodā:
• KK 2300 “Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, biroja preces un 

inventārs, ko neuzskaita kodā 5000” EUR 365;
•  KK 5200 “Pamatlīdzekļi” EUR 30 779 izdevumu klasifikācija pēc būtības;
• KK 7200 “Pašvaldību uzturēšanas izdevumu transferti” EUR 1 821. 

Projekta Jaunatnes politikas stratēģijas īstenošana līdzfinansējums kā 
darījums projektu īstenošanai.

Palielina:
•  KK 2200 “Pakalpojumi” EUR 32 287, klasifikācija pēc izdevumu būtības;
• KK 5100 “Nemateriālie ieguldījumi” EUR 678. Programmas uzskaite  

grāmat\vedībā pēc būtības. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu -

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Priekuļu novada Finanšu un grāmat-
vedības nodaļa

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Turtinājums no 1.lpp
Dukuru avotā 21.05.2018. ņemtajam ūdens paraugam 

rādītājs Escherichia coli (E.coli) bija 1 KVV/250ml.
Dukuru avotu ūdeni dzeršanai, zobu tīrīšanai, mutes 

dobuma skalošanai, ēdiena gatavošanai, dārzeņu mazgā-
šanai un tml. nepieciešams lietot uzvārītu (baktēriju 
bojāejai pietiek ar 1 min. ilgu ūdens vārīšanos).

Šādu nevārītu ūdeni nevajadzētu lietot maziem bēr-
niem un veciem cilvēkiem, kā arī slimiem cilvēkiem un 
grūtniecēm.

Kopējās koliformas baktērijas ir plaši sastopamas ap-
kārtējā vidē (augsnē un veģetācijā) un parasti ir nekaitīgas, 
neizraisa saslimšanu. Tomēr to klātbūtne norāda, ka līdzīgi 
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 
klātbūtne liecina par fekālu piesārņojumu. Neskatoties 
uz to, ka E.coli (zarnu nūjiņa) ir normālās zarnu mik-
rofloras neatņemama sastāvdaļa, ir arī sastopamas šīs 
baktērijas patogēnas formas, kuras var radīt zarnu darbības 
traucējumus. Ja ūdenī atrastas E.coli, pastāv lielāka 
citu patogēno baktēriju klātbūtnes iespējamība nekā, ja 
konstatētas tikai kopējās koliformas baktērijas.

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ieva Fogele
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Liepas pagasta 
“Kalāčos” tiks izbūvēta 
lapene ar pavarda vietu

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas valsts 
budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta pro-
jektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO” ietvaros, 
projektam “Saieta vietas izveide ģimenēm draudzīgas vides 
veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes veicināšanā 
Priekuļu novadā” Nr.2/GIMEN/18/009.

Mērķa sasniegšanai esam plānojuši izbūvēt lapeni ar 
pavarda vietu, ar soliem un galdiem netālu no pašvaldībai 
piederošā E. Veidenbauma muzeja, kas atrodas Liepas 
pagastā. Tā ir lauku vide, un netālu esošiem darbiniekiem 
iespējams veikt izveidotās infrastruktūras apsaimniekošanu. 
Viens no darbības mērķiem ir nodot lauku sētas tradīcijas 
nākamajām paaudzēm, organizēt ģimeniskus pasākumus, 
ietverot praktiskus ēdiena gatavošanas piemērus brīvā 
dabā. Izvēlētā vieta – pie muzeja – ļaus izjust senatnes 
elpu, piedāvātās aktivitātes ietvers arī iepazīšanos ar E. 
Veidenbauma dzimtas vēsturi, tā laika dzīvi un paražām, 
tas savukārt stiprinās piederības izjūtu savam novadam.

Izveidotā infrastruktūra būs ieguldījums ģimenēm 
draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības 
veicināšanā. Iecerēts veikt pētījumu/aptauju, iesaistot 
ģimenes, kā rezultātā varēsim novada iedzīvotājiem parādīt
kādreizējās apkārtējo zemnieku ēšanas tradīcijas (kultūru).

Īstenojot projektu, vēlamies veicināt ģimenes vērtību 
apzināšanos. Pasākumā ar saukli “Ģimene – pavarda 
šūpulis”, kas ir muzeja 2018.gada tēma, muzeja darbinieki 
būs galvenie organizatori.

Pēc projekta īstenošanas triju gadu laikā tiks izveidota 
“pavārgrāmata” ar novada 19.-21. gs. zemnieku ēdienu 
receptēm un ēšanas kultūras aprakstu (latviešu valodā un 
nepieciešamības gadījumā – svešvalodās). To veidos, iz-
pētot ģimeņu ēšanas tradīcijas. Projektā paredzēto aktivitāšu 
īstenošanai un pasākumu dažādošanai savu apliecinājumu 
par sadarbību ir iesniegusi biedrība “Sargiet bērnus”.

Šobrīd notiek tehniskās doku-
mentācijas sagatavošana saskaņo-
šanai būvvaldē. Plānotais projekta 
īstenošanas termiņš ir līdz š.g. 
novembrim.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja 

Vineta Lapsele 

Informācija par adrešu maiņu un adrešu piešķiršanu 
ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā
Priekuļu novada dome 2018.gada 25. janvārī un 22. 

martā pieņēma lēmumu “Par adrešu maiņu un adrešu pie-
šķiršanu ciematā Sarkaņi, Liepas pagastā, Priekuļu novadā”
pašvaldības autoceļiem “Kainaiži-Sarkaņi” un “Ceļš 
Sarkaņos”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, noteikt ielas 
statusu Sarkaņu ciema robežās.

Ceļa posmā Kainaiži-Sarkaņi no jauna izveidotai ielai 
apstiprināts nosaukums Meldru iela. Pašvaldības ceļam 
“Ceļš Sarkaņos” apstiprināts nosaukums Mētru iela.

Par adreses maiņu un jaunas adreses piešķiršanu paš-
valdība informēja Valsts zemes dienestu (VZD), kas veica 
izmaiņas savos reģistros, tādejādi iestādes, kuras izmanto 
šos reģistrus, saņem atjaunotos datus. 

Adrešu reģistru izmanto pašvaldības, Lauku atbalsta 
dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Valsts 
ieņēmumu dienests (VID).

Īpašniekiem, kura īpašumā esošajam adresācijas objek-
tam mainīta adrese, valsts iestādes par to nav jāinformē.

 Juridiskajām personām ir jāinformē Uzņēmumu 
reģistrs par adreses maiņu. Tās maiņa būs bez maksas, 
ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu.

VID par adreses maiņu uzzina automatizēti, un līdz ar 
to izmaiņas nodokļu maksātāja datos VID Elektroniskās 
deklarēšanas sistēmā (EDS) notiek automatizēti.

 Valsts ieņēmumu dienestā jāvēršas tiem, kas VID 
reģistrējušies kā nodokļu maksātāji saistībā ar nodokļu
maksātāja reģistrācijas apliecības un nodokļu maksā-
tāja struktūrvienības (faktiskās adreses) apliecības 
maiņu, kā arī atļauju, licenču, sertifikātu, vispārējā 
nodrošinājuma apliecību un kases aparātu rekvizītu 
nomaiņu.

Par adreses maiņu jāinformē iestādes, ar kurām 
ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses 
maiņas fakts var interesēt, piemēram, “Lattelecom”, 
bankas, ģimenes ārsti, kā arī personas, ar kurām no-
tiek personiskā un lietišķā sarakste, citādi vēstule var 
nesasniegt savu adresātu.

Iedzīvotājiem dzīvesvietas deklarēšana no jauna nav 
jāveic.

Gadījumos, kad tiek mainīta adrese, normatīvie akti 
neparedz obligātu īpašumtiesību un citu dokumentu no-
maiņu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1269 
“Adresācijas sistēmas noteikumi”, ja adresācijas objekta 
nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs mainīts, kā arī ja 
precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, 
iepriekšējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks 
jaunajam vai precizētajam nosaukumam vai numuram. 
Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto 
jauno nosaukumu vai numuru. Dokumenti, kas izdoti 
līdz adreses maiņai un kuros fiksēta iepriekšējā adrese, 
joprojām ir spēkā. Ja dokumentu īpašnieks vēlas, viņš var 
veikt to maiņu, bet tas nav obligāti. Turklāt zemesgrāmatu 
apliecībās kā īpašuma unikālais identifikators ir norādīts 
kadastra numurs, kurš nemainās.

Par aktuālajām adresēm ikviens var pārliecināties, 
izmantojot bezmaksas datu meklēšanas un pārlūkošanas 
iespēju VZD datu publicēšanas portālā kadastrs.lv vai 
mobilajā aplikācijā Kadastrs.lv. Deklarētās dzīvesvietas 
adresi ikviens var pārbaudīt elektroniski e-pakalpojumā 
“Mani dati iedzīvotāju reģistrā” www.latvija.lv.

Lēmumi par adreses maiņu ir nosūtīti nekustamo 
īpašumu īpašniekiem. 

Priekuļu novada pašvaldība

Saņemts atbalsts
 atpūtas laukuma izveidei Jāņmuižā

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 
projektam “Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma 
izveide Jāņmuižā” Nr.18-09-AL18-A019.2202-000001, 
kas tika iesniegts pamatojoties uz “Cēsu rajona lauku 
partnerība” izsludināto atklāto konkursu projektu iesnie-
gumu iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. 
gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta plānotā kopējā summa ir EUR 22 559,34, kas 
tiks precizēta pēc cenu aptaujas vai iepirkuma veikšanas.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais 
finansējums – EUR 15 299,99.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot laukumu un uzstādīt 
sešas dažāda vecuma bērniem un jauniešiem piemērotas 
rotaļu ierīces: karuselis (3-12 gadu veciem bērniem), mazā 
šķēršļu taka (3-14 g.v.), šūpoles “ligzda” (6-14 g.v.), rotaļu 
komplekss “kaskāde” (6-12 g.v), līdzsvara šūpoles (3-6 
g.v.), Multifitness gym trenažieris (no 14 g.v.)

Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Vineta Lapsele 

Priekuļu novadā tiks uzstādīti 
velostatīvi sabiedriskajās vietās

Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinā-
jumu projektam “Velostatīvu uzstādīšana Priekuļu novadā” 
Nr.18-09-AL18-A019.2201-000001, kas tika iesniegts pa-
matojoties uz “Cēsu rajona lauku partnerība” izsludināto 
atklāto konkursu projektu iesniegumu iesniegšanu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta plānotā kopējā summa ir EUR 10 999,79, kas 
tiks precizēta pēc cenu aptaujas vai iepirkuma veikšanas.

Projekta īstenošanas gadījumā apstiprinātais publiskais 
finansējums – EUR 9 899,81.

Projekta ietvaros izstrādātais risinājums ļaus pieslēgt 
gan velosipēda rāmi, gan abus ratus,  pie viena statīva varēs 
novietot 2 velosipēdus. Uzstādīšanas vietas: Priekuļos 
(Saules parks, kultūras nams, sabiedriskais centrs, Sporta 
birzīte), Liepā (Lielā Ellīte, kultūras nams, Veidenbauma 

muzejs, bibliotēka), Mārsnēnos (Tautas nams), Veselavā 
(Veselavas muiža). Vadoties pēc apkopotajiem anketas 
rezultātiem, tika iekļautas iedzīvotājiem nepieciešamākas 
vietas, izņemot privātās teritorijas. Izvēlētās vietas ir 
iedzīvotāju iecienītākās, apmeklētākās un populārākās. Šā 
brīža problēma – velo cienītājiem, apmeklējot šīs sabied-
riskās vietas, nav iespēju droši novietot velosipēdus un 
apmeklēt ēku, parku u.c. Īstenojot projektu, tiks veikta 
vietējo objektu sakārtošana, tādējādi nodrošinot pakalpo-
juma pieejamību novadā un uzlabojot iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Projektā ir izstrādāts individuāla dizaina velo-
statīvs (tikai Priekuļu novadam), kas veidots savienojot 
koku un metālu. Kā interesants jauninājums būs velosta-
tīva forma un apvienojums ar letes veida galdu, kas tiks 
uzstādīts divās vietās. 

Informāciju sagatavoja
Projektu vadītāja Vineta Lapsele 

Noslēgusies konkursa 
“Sabiedrība ar dvēseli 2018”

 projektu izvērtēšana
Noslēgusies pašvaldības izsludi-

nātā konkursa “Sabiedrība ar dvēseli
2018” projektu iesniegumu izvērtē-
šana. Šogad tika saņemti seši projektu 
iesniegumi, no kuriem četri tika 
atbalstīti pilnā finansējuma apjomā, 
viens projekts atbalstīts ar daļēju
finansējuma piešķiršanu, viens projekts, kuram iegūtais 
punktu skaits nebija pietiekošs finansējuma iegūšanai, 
noraidīts finansējuma trūkuma dēļ.

 Atbalstītās sabiedriskā labuma projektu idejas, 
finansējums un iegūtais punktu skaits no maksimāli 14 
iespējamiem punktiem :

1. Pieškalnu “Zviedru priede” – piešķirtais finansējums 
EUR 604.56 (12,08 punkti);

2. Tenisa galds – multifunkcionāla laukuma papildi-
nājums Jāņmuižas ciematā – piešķirtais finansējums 
EUR 700,00 (10.75 punkti);

3. Laimīgiem un aktīviem bērniem Saulrietos – bērnu 
rotaļu laukuma izveide – piešķirtais finansējums EUR 
700,00 (9,25 punkti);

4. Volejbola laukuma labiekārtošana – piešķirtais finan-
sējums EUR 693,00 (8,58 punkti);

5. Piemiņas vietas labiekārtošana Latvijas karoga autoram
Jānim Lapiņam Veselavā – piešķirtais daļējais finan-
sējums EUR 102,44 (8,30 punkti).

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Vineta Lapsele

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Jaunatnes darbinieku mācības par Erasmus+ 
apmaiņas projektu veidošanu Vācijā

Šajā pavasarī, no 24. līdz 28. aprīlim, Bonnā, Vācijā, 
notika starptautisks mācību kurss “BiTriMulti training 
course” jaunatnes darbiniekiem, kas vēlas veidot jaunatnes 
apmaiņas projektus. Piedalījās 26 jaunatnes darbinieki 
no kopumā 17 dažādām valstīm – Spānijas, Turcijas, 
Horvātijas, Grieķijas, Somijas, Nīderlandes, Ungārijas un 
citām, tai skaitā arī no Latvijas, no Priekuļiem. Dalībnieku 
vecuma amplitūda bija teju 30 gadi, un tas  mācību procesu 
padarīja vēl interesantāku. Visi bija ļoti komunikabli un 
gatavi dalīties savos pieredzes stāstos. Skolotāju profesijas 
pārstāvji bija tikai trīs – pārējie dalībnieki bija no dažādām 
jauniešu organizācijām un brīvprātīgā darba ar jauniešiem 
pārstāvji.

Mācību kursu rīkoja organizācija SALTO-youth sadar-
bībā ar Erasmus+ jaunatnes programmu. Kursa mērķis 
bija iepazīstināt ar Erasmus+ jaunatnes apmaiņas projektu 
veidošanas pamatiem un procesu – kas, kur, kā un kāpēc 
notiek. Mērķauditorija – jaunatnes darbinieki un izglītības 
sektora pārstāvji – bez vai ar nelielu pieredzi šāda veida 
projektos. Es pārstāvēju Latviju kā angļu valodas skolotāja 
no Priekuļu vidusskolas. Mācības vadīja pieredzējušie 
Jo Claeys, kuru droši var uzmeklēt sociālajā vietnē 
facebook.com un uzrunāt, ja ir jautājumi par jaunatnes 
apmaiņas projektu organizēšanu, un Elisabeth Kasa. Mācības 
notika pārsvarā neformālā vidē, gan lekciju/prezentāciju 
veidā, gan arī caur simulāciju uzdevumiem. Atmosfēra 
bija ļoti brīva, ar “vieglu” humoru. Manuprāt, simulācijas 
uzdevumi bija paši būtiskākie un interesantākie, jo ar to 
palīdzību varējām izsekot visam projekta procesam, sākot 
ar ideju ģenerēšanu, turpinot ar domubiedru, projekta 
partneru, meklēšanu, projekta plānošanu un, visbeidzot, 
pieteikuma formas pildīšanu. Kā skolotājai man ļoti no-
derēja iesildīšanās uzdevumi (“energizers”) – tos es uzreiz 
varēju izmantot savās stundās ar skolēniem. 

Mācību organizatori neaizmirsa arī par brīvo laiku. 
Visiem bija iespēja pārstāvēt savu organizāciju starpkultūru 

vakarā, to brīvā formā prezentējot un pacienājot ar savas 
valsts gardumiem. Viena pēcpusdiena/vakars tika veltīts 
Bonnas iepazīšanai – vecpilsētas apmeklējumam – un 
draudzības vakariņām. Brīvajos brīžos paši dalībnieki 
organizēja dažādas aktivitātes – rīta skrējienu, pēc pus-
dienām bija iespēja pamēģināt Akro jogu vai meditāciju. 
Katrā ziņā visa mācību procesa laikā – interesantas sarunas 
un kārtīgs angļu valodas treniņš.

Kā uz šādām mācībām nokļūt? Iesaku apmeklēt 
organizācijas mājaslapu www.salto-youth.net. Šajā lapā 
Jūs atradīsiet iespēju pieteikties dažādām mācībām (sadaļa 
Tools -> European training calendar), tikai jāseko līdzi, 
vai tās finansiāli atbalsta Erasmus+ programma, jo tad 
apstiprinātajiem dalībniekiem tie būs bez maksas. Par 
transporta izmaksām atbild Jaunatnes starptautisko pro-
grammu aģentūra (https://jaunatne.gov.lv/), kas ir ļoti 
atbalstoša un priecājas, ja šādos kursos uzņem dalībniekus 
arī no Latvijas. Ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru var sazināties, ja ir vēlme piedalīties, bet nezinām,
kur meklēt vajadzīgo. Kāds no pārstāvjiem noteikti 
ieteiks piemērotāko iespēju, lai mēģinātu tikt pie kārotā. 
Piedāvājumā ir arī maksas kursi, bet, ja ir atbalsts no pār-
stāvētās iestādes, organizācijas, tad viss var būt iespējams. 
Papildus “Salto-youth” lapā var atrast arī piedāvājumus 
kopā veidot vai pieteikties kā dalībvalstij jau gatavos, 
apstiprinātos projektos (Tools -> Otlas partner-finding), 
kā arī daudz citas noderīgas informācijas.

Noteikti iesaku visiem, kas strādā ar jauniešiem gan 
organizācijās, gan jauniešu centros, gan skolās, sekot līdz 
“Salto-youth” lapai un pieteikties tam, kas šķiet interesants 
un darbā noderīgs. Tā ir ļoti laba pieredze, kā arī kontaktu 
dibināšanas iespēja, kas noder ne tikai darbam, sadarbības 
projektu veidošanai, bet arī pašiem, piemēram, ceļojot.

Teksts un foto: Priekuļu vidusskolas angļu valodas 
skolotāja Madara Palsiņa-Šantare

Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs
Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk 

plašākā sabiedrībā, tāpēc ir svarīgi, lai šī vide būtu bērniem 
droša un draudzīga. Tādēļ ir īpaši svarīgi pirmsskolas peda-
gogiem spēt pamanīt grūtības, ko bērnam rada apkārtējā 
vide, sabiedrība un notikumi ģimenē.

Lai pirmsskolā palīdzētu virzīties uz šo mērķi, biedrība 
Latvijas SOS Bērnu ciemata asociācija un nodibinājums 
“Centrs Dardedze” ir izveidojušas preventīvu programmu
pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un drau-
dzīgs bērnudārzs”. Tajā ir iesaistījušās 22 pirmsskolas 
izglītības iestādes no Latvijas. Viena no tām ir arī Liepas 
PII “Saulīte”, kura pēc četru posmu programmas apguves 
pretendē uz sertifikāta saņemšanu “Bērniem drošs un 
draudzīgs bērnudārzs”.

Lai sasniegtu šo mērķi, Liepas PII “Saulīte” tika izvei-
dota atbalsta komanda (BTA komanda), kura, balstoties 
uz bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem, izstrādāja 

un ieviesa Bērnu tiesību aizsardzības protokolu un izvei-
doja bukletu, kas rada vienotu izprati par saskaņotu rīcību 
problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai, risināšanai un 
bērnu interešu ievērošanai.

Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas drošības pro-
gramma sagatavošanas grupas bērniem, kurā interaktīvā 
un viegli saprotamā valodā māca personiskās drošības 
iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, kā arī veicina 
bērna personības izaugsmi. Par katru nodarbību vecāki 
saņem informatīvu vēstuli par nodarbības tēmu, saturu un 
ieteikumiem pārrunām.

Īstenojot šo programmu, Liepas PII “Saulīte” kļūs 
vēl drošāka, draudzīgāka un labvēlīgāka gan bērniem un 
vecākiem, gan iestādes darbiniekiem.

Liepas PII “Saulīte” BTA komanda
Foto: Ineta Kunga

Iegūta lieliska pieredze un jauni kontakti apmaiņas projektā Vācijā

Džimbas skolotāja Natālija Buličeva un 4.grupas 
bērni – Džimbas skolas absolventi

Skaista mana 
tēvu zeme par 
visām zemītēm

Ar šādu devīzi š.g. 16.maijā no visām Priekuļu no-
vada izglītības iestādēm pirmsskolnieki ieradās Veselavas 
muižas parkā, lai kopā satiktos novada pirmsskolnieku 
sporta svētkos. 

Parkā mazās bitītes no Veselavas sagaidīja ciemos 
vizbulītes no Jāņmuižas PII, pienenītes no Liepas PII, 
mārītes no Mārsnēniem un taurenīšus no Priekuļu PII. Tad 
visi pāri šķēršļiem, kā jau uz jauno kompetenču pieeju, 
devāmies gājienā līdz parka lielajam ozolam. 

Sporta dienu atklājām, vienojoties kopējā spēka aplī 
apkārt lielajam ozolam, lai domās gan Latvijai simtgadē, 
gan paši sev veltītu ozollapu spēku un ozola sakņu stiprumu. 
Mūsu Latvijai visi kopā veltījām tautasdziesmu “Skaista 
mana tēvu zeme”. Un sportošana varēja sākties.

Parka estrādē vietas ir daudz, tā ka veiklajiem un 
kustīgajiem pirmsskolniekiem tika dota iespēja izskrieties 
no sirds. Četros etapos bērni pārbaudīja savas zināšanas gan 
burtu un ciparu pazīšanā, gan veiklībā, atjautībā, skriešanā. 
Noslēdzošajā etapā katrai grupa bija iespēja izveidot ģipsī 
gleznu no dažādiem mūsu dabas dārgumiem un kā atmiņu 
no pasākuma paņemt līdzi. 

Pēc tam sekoja priekšnesumi, rotaļas un dejas, un 
cienasts svaigā gaisā.

Svētki sapulcināja vairāk kā simts pirmsskolnieku un 
pedagogu. Šajā dienā izdejojām, izdziedājām, izskrējām 
un mākslas darbos ieaudām savu mīlestību pret Latviju 
mūsu domās, darbos un attieksmē.

Paldies Veselavas pirmsskolas darbinieku komandai 
par svētku organizēšanu! 

Paldies novada domei par dāvanām pirmsskolniekiem 
skolas gaitu uzsākšanai!

Informāciju sagatavoja: 
Veselavas PII vadītāja 

Iveta Liepiņa

Veidojot gleznu no mūsu dabas dārgumiem. 
Foto: Normunds Kažoks
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Jaunieši aicināti iesaistīties 
projektā “PROTI un DARI!”

Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūru īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “PROTI un DARI!”. Tas norisinās 
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju 
vai jauniešu centru darbībā” ietvaros.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti 
izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA), kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Priekuļu novada pašvaldība kā sadarbības partneris būs atbildīga par mērķa grupas 
jauniešu iesaisti projektā, jauniešu profilēšanu (novērtēšanu) un individuālo programmu 
izstrādi, mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā 
ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu. Projektā iesaistītajam 
jaunietim paredzēts šāds atbalsts:

1. Veikta jaunieša profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, 
kā arī nosakot attīstības virzienus;

2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa 
individuālā pasākumu programma;

3. Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu 
programmas īstenošanā projekta ietvaros;

4. Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika 
periodā, nodrošinot tajā paredzētos bezmaksas pasākumus, kas var ietvert šādas 
aktivitātes:

• regulārs, individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī), kura 
laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu 
programmas īstenošanā;

•  formālā un ikdienas mācīšanās;
• speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u.c., izņemot ārstniecības 

personālu), dalība un iesaiste dažādos pasākumos (nometnes, semināri, sporta 
aktivitātes, kultūras pasākumi);

•  brīvprātīgā darba aktivitātes;
• iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un 

projektos;
• profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt 

profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
•  iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs;
• specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta 

palīdzību, specializēto transportu).
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, ja nestrādā, nemācies, neapgūsti 

arodu, neesi reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, 
piesakies projektam “PROTI un DARI”!

Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie programmas vadītājām – Maijas Ozoliņas E-pasts: 
Maija.Ozolina@priekulunovads.lv tālr. nr.20328829 (Liepa), Annas Rakules E-pasts:
Anna.Rakule@priekulunovads.lv tālr.nr. 26605044 (Priekuļi) vai Selgas Skrastiņas 
E-pasts: Selga.Skrastina@priekulunovads.lv tālr. nr. 28446862 (Mārsnēni).

Informaciju sagatavoja Arma Rakule, jaunatnes Iietu specialiste

Starptautiskās apmācības 
Communication Matters TC III

Laika posmā no 22. līdz 28. Aprīlim Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja Selga 
Skrastiņa piedalījās starptautiskās apmācībās “Komunikācijas jautājumi treniņu kurss III” 
(“Communication Matters TC III”) Budapeštā, Ungārijā. Apmācībās piedalījās Slovākijas,  
Slovēnijas,  Maķedonijas,  Turcijas,  Šveices  u.c.  valstu  pārstāvji. Apmācības organizēja 
Ungārijas Nacionālā aģentūra. Visi ar braucienu saistītie izdevumi tika segti no “Erasmus+” 
Jaunatne darbībā finanšu līdzekļiem. Jāpiebilst, ka šajās apmācībās Latvija vienīgā pār-
stāvēja Baltijas reģionu. Eiropas Jauniešu centrā Budapeštā piecas dienas notika intensīvs 
komunikāciju apmācību kurss (no plkst. 9.00 līdz 18.30), kura laikā dalībnieki apguva 
dažādas neformālās izglītības metodes, pētīja komunikāciju un tās veidus, nostiprināja 
savas zināšanas projektu rezultātu izplatīšanā, apguva DEOR metodi, veica grupu darbu, 
veidoja savas prezentācijas, kā arī apciemoja Budapeštas nevalstisko organizāciju un 
dažādas radošās darbnīcas. Apmācību noslēgumā dalībnieki ieguva Youthpass sertifikātu, 
kas darbojas kā starptautisks apliecinājums kompetenču pilnveidē.

Šāda veida starptautiskas apmācības ir lielisks veids, kā piln-
veidot savas zināšanas, apgūt dažādas jaunas neformālās izglītības
metodes, iegūt jaunus – starptautiskus kontaktus, kā arī prezentēt 
savu pašvaldību starptautiskā līmenī.

Lai varētu piedalīties šādās apmācībās, ir jāpiesakās konkrētām 
apmācībām vietnē http://jaunatne.gov.lv/, jāaizpilda pieteikuma forma 
un jābūt gataviem doties jaunu izaicinājumu iekarošanā. Apmācības ir 
lielisks veids, kā izkāpt no savas komforta zonas un pilnveidot sevi 
kā personību.

Teksts un foto: Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja Selga Skrastiņa

Apmācību “Komunikācijas jautājumi treniņu kurss III” dalībnieki

Apceļošanas akcija “Apceļosim 
Baltijas muižas – svinēsim kopā!”

Šogad no 24.maija līdz 16.septembrim notiks apceļošanas akcija “Apmeklēsim Baltijas 
muižas – svinēsim kopā!”, kuru organizē četras Baltijas valstu piļu un muižu asociācijas un 
kurā piedalīsies 131 pils/muiža: 45 no Latvijas, 55 no Igaunijas un 31 no Lietuvas.

Akcija veltīta Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas simt-
gadei, Eiropas Kultūras mantojuma gadam.

Katra akcija ir kā liels pārbaudījums, no kā mācību un pieredzi gūst gan piļu un muižu 
apsaimniekotāji, gan arī apceļotāji.

Īsts ceļojuma prieks slēpjas ne tikai skaistās ēkās, interjerā vai bagātās vēsturiskās 
ekspozīcijās, bet arī aizraujošos stāstos par šo ēku likteņiem, leģendām un īstu viesmīlību.

http://www.visitbalticmanors.com/lv/
Emerita Gruzde

Foto: Ieva Leinisa

Akcijas “Apceļosim Baltijas muižas – svinēsim kopā!”preses konference
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SVĒTKU MODINĀŠANAS RITUĀLS LIEPAS MUIŽĀ:
7.00  Skaņu rīts – gongu meditācija un čella mūzika (mākslinieces Dace Straume un 
                                 Ieva Šķendere). Līdzi ņemt spilvenu un pledu.
8.00  Māla spēks – mākslas terapijas darbnīca (mākslas terapeite Iveta Jermolājeva).

LIELĀ SVĒTKU SKATUVE (stāvlaukumā pie Lielās Ellītes):
10.00 svētku atklāšana;
10.30-12.00  Liepas mākslinieciskie kolektīvi;
13.00-14.00  Mārsnēnu mākslinieciskie kolektīvi;
14.00-16.30  Priekuļu mākslinieciskie kolektīvi;
16.30-18.00  Brīvā skatuve (karaoke u.c. mūzika);
19.00-20.00  Elza Rozentāle,
23.00  BALLE ar grupu “Džentelmeņu špagats”.

LIELĀ ELLĪTE – DABAS KNCERTZĀLE:
Aicinām uz dabas, vārdu un mūzikas saspēli. Brīvā un nepiespiestā gaisotnē baudīsim 
brīnišķīgu mākslinieku klātbūtni – skaņās, sarunās un vibrācijās. Līdzi ņemt spilvenus, 
pledus siltākai sēdēšanai.
18.00-19.00  jauniešu muzikālās programmas;
20.00-21.00  Valdis Atāls un Ilze Grunte;
21.30-22.40  Haralds Sīmanis un Arvīds Ulme.

TEĀTRIS (Liepas pagasta pārvaldes pagalmā)
11.30-12.05  Liepas pamatskolas teātris “Pigornieki” (H. Paukšs “Pelīte Melīte”).
13.00-15.00  Liepas pagasta amatierteātris “Krams” (E.Zālīte “Bīstamais vecums”).
15.30-16.30  Mārsnēnu pagasta amatierteātris (A.Alunāns “Mūsu pokāls”).
17.00-18.30  Veselavas pagasta amatierteātris “Kurlās vardes” un JDK “Veselava”
                     (A.Grīniece “Līgošanas nerātnības”).

12.00-16.00  EKSKURSIJAS:
LIEPAS MUIŽA;
LODES ĶIEĢEĻU RŪPNĪCA.
Pieteikšanās pasākuma dienā informācijas teltī. Uz notikumu vietām kursēs autobuss 
no Liepas KN.

SUŅU SACENSĪBAS (pļavā pie skatuves):
11.00-14.00  sacensības profesionāļiem;
14.00        suņu amatieru parāde.

10.00-17.00 BĒRNU UN JAUNIEŠU ATRAKCIJAS (laukumā pie ūdenstorņa 
un pagasta pārvaldes): piepūšamās atrakcijas, māla slīdtaka, putu ballīte u.c.

10.30-15.00  ZIRGU SACENSĪBAS (Bokalderos)

10.30-17.00  ZEMESSARGI UN JAUNSARGI

10.30-16.00  RADOŠĀS DARBNĪCAS (svētku teritorijā)
Podnieku darbnīca, Land art/zemes mandala, baltmāla pīpes, māla krelles, sausā pirts
“Mindaugas” u.c. aktivitātes

11.00-16.00  SPORTA ZONA (pie skolas)
Komandu un individuālās sacensības

GAISA BALONA LIDOJUMI (labvēlīgos laika apstākļos)

12.00  GĀJIENS 
Informācijas plāksnes atklāšana pie Lodes akmens. Gājiens no Rūpnīcas ielas 1 līdz 
Pagasta pārvaldei – liepu pirtsslotu rituāls.

24.00  UGUNS ŠOVS (pļavā pie ūdenstorņa)

9.00-15.00  TIRDZIŅŠ (ielas garumā)
Uzmanību! Svētku laikā turpinās akcija – māla pudeļu vākšana!

Autobuss no pagastu centriem
9:00  Priekuļu vsk. - Jāņmuiža - Liepas KN 
9:00  Bērzkrogs - Veselavas muiža - Jaunrauna - Liepas KN 
9:00  Mārsnēni - Liepas KN
13:00  Liepas KN - Priekuļi
13:30  Priekuļu vsk. - Jāņmuiža - Liepas KN
14:30  Liepas KN - Mārsnēni - Bērzkrogs
16:00  Bērzkrogs - Veselavas muiža - Jaunrauna - Liepa
15:00  Mārsnēni - Liepa
Svētku norises laikā tiks nodrošināts autobuss nokļūšanai uz:
•  Liepas muižu – plkst. 11:00, 13:00, 15:00;
•  Bokalderiem (jāšanas sacensības plkst.10:30);
•  Rūpnīcu “Lode” – plkst. 13:30, 14:00, 14:30, 15:00.
Mājupceļš no Liepas KN uz pagastu centriem – plkst. 19:00.
Nakts reiss tiks nodrošināts plkst. 00.30 pēc Uguns šova (pieteikšanās informācijas 
teltī līdz plkst.19.00).
Plašāka informācija par svētkiem Priekuļu mājas lapā.
Pasākuma dienā tiks fotografēts un filmēts. Atrodoties pasākuma teritorijā, Jūs apliecināt, 
ka esat informēts/a  un Jums nav iebildumu, ka tiekat iekļauts/a audio vizuāla materiāla 
izveidē par pasākumu.

Priekuļu novada svētku norise MĀLS – ZEMES SĀLS 
Liepas pagastā, 16. jūnijā

Muzeju nakts “Kalāčos”
19. maijā visā Latvijā tika atzīmēta kārtējā Eiropas 

Muzeju nakts, kas ir arī viens no E. Veidenbauma memo-
riālā muzeja “Kalāči” apmeklētāju iecienītākajiem pa-
sākumiem. Šogad daudzi interesenti līdz pat vēlai nakts
stundai apskatīja muzeja ekspozīciju un izstādes, izbaudīja 
mierīgo, jauko vakaru, kad dārzā tika iedegtas lāpas un 
iekurts ugunskurs, cepta koka maize un dziedātas dziesmas. 
Paldies visiem ciemiņiem gan no tuvienes, gan tālākām 
Latvijas vietām!

Muzeju nakts tēma bija “Šūpulis”, tā iekļaujas Latvijas 
valsts simtgades stāstā. Arī “Kalāčos” tika godināti tie 
cilvēki un notikumi, kas dzimuši šajā vietā – Karlīna Luste 
(dz. Veidenbauma), Biruta Leite (dz. Luste), memoriālais 
muzejs “Kalāči”, kolhozs “Eduards Veidenbaums” un 
šūpuļa glabātāja, E. Veidenbauma māte Mārieta.

Tika atklātas divas jaunas izstādes, kuras muzeja telpās 
būs apskatāmas šajā sezonā līdz oktobrim. “Šūpulis” ir 
Priekuļu novada iedzīvotāju radošo darbu izstāde, kas ir 
kā veltījums Latvijai dzimšanas dienā. Tajā  savu veikumu 
varēja parādīt ikviens, kurš to vēlējās. Paldies par atsaucību 
un skaistajiem, iedvesmojošajiem darbiem Priekuļu vidus-
skolas 1. – 9. klašu skolēniem, Zaigai Grīnbergai, Paulam 
Stelpem, Liepas PII “Saulīte” 5. grupas audzēkņiem!

Otra dzīvespriecīgā un krāsainā izstāde ir atceļojusi no 
Jelgavas. Muzeja izstāžu zālē ir uzplaukuši krāšņi ziedi, 
Zemgales puses lauku un pilsētas ainavas un klusās dabas 
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Tautas gleznošanas 
studijas dalībnieku kolekcijas darbos. Muzeja pūralādes 
grezno audējas Ausmas Spalviņas austās segas. Šī izstāde 
tiešām sniedz estētisku baudījumu, tāpēc aicinām to no-
teikti apmeklēt pašiem un par to pārliecināties.

Vieni svētki aizvadīti, bet “Kalāčos” gatavojas jau nā-
kamajam pasākumam – Eduarda dienai 27. maijā plkst. 
14:30. Pie mums viesosies Jaunpiebalgas amatierteātris 
“Triksteri” ar savu uzvedumu “Reiz zaļoja jaunība...” 
(režisore Aina Damroze). Ieeja – brīva, līdzi ņemams vien 
labs noskaņojums.

Centīsimies apmeklētājus iepriecināt ar kaut ko jaunu 
arī jūnijā, kad ar nepacietību gaidām kādu pirmizrādi. 10. 
jūnijā plkst. 14:30 pie mums viesosies Jaunā Rīgas teātra 
aktieris Vilis Daudziņš ar savu domubiedru grupu – aktieri 
Mārtiņu Meijeru un mūziķi Jēkabu Nīmani uzvedumā 
“Brāļi”. Viņi centušies izprast brāļu Eduarda un Kārļa 
Veidenbaumu dzīvi un savstarpējās attiecības. Aicinām 
visus teātra un dzejas cienītājus ciemos!

Sīkāka informācija par aktualitātēm un tuvākajiem 
pasākumiem muzejā: Tālr.: 25601677.

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs
www.draugiem.lv/kalaachi
https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs
https://twitter.com/VeidenbaumsE

Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

Mākslinieces  no Jelgavas izstādes iekārtošanas procesā

Šūpulī izšūpoti cilvēki un notikumi, kas dzimuši “Kalāčos”
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Kultūras afiša jūnijā
Priekuļu kultūras namā

14.jūnijs
11:00

Piemiņas brīdis 
Komunistiskā genocīda 
upurus pieminot

Represēto piemiņas vietā Jaunraunā
Kursēs autobuss: 10:20  Priekuļu kultūras nams – Priekuļu b/d 
“Mežmaliņa” – novada pašvaldība – 10:30 Priekuļu vidusskola –
Jaunrauna

Liepas kultūras namā

15.jūnijs
18:00

Liepas pamatskolas
9.klases izlaidums

16.jūnijs Priekuļu novada svētki
“Māls-zemes sāls”

Svinēsim ikgadējos svētkus par godu mūsu novadam. 
Šogad svētku norises vieta būs Liepas pagastā.

22.jūnijs Cēsu kauju atceres 
pasākums

Pie Brīvības cīnītāju pieminekļa Liepā. Ikgadējs Cēsu kauju 
atceres pasākums. Ziedu nolikšana, svecīšu iedegšana 
(par pasākuma laiku sekot līdzi reklāmai).

22.jūnijs
18:00

Jāņu ielīgošana Liepas kultūras nama pašdarbnieku Jāņu ielīgošanas pasākums 
pļavā pie Veselības takas.

Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu tautas namā

2. jūnijs
19:00

Koncerts “Iegriežam
vasaru... Mārsnēnos”

Piedalās ansambļi, dāmu deju grupas un līnijdejotājas no 
Mārsnēniem, Priekuļiem, Raunas, Smiltenes, Blomes.

Ieeja: 2,00 EUR

22.jūnijs
21:00

“Līgo saule, līgo bite…
līgo Mārsnēnos, līgo 
Latvijā!”

Jāņu ielīgošana.
Ieeja Līgodziesma un Jāņu zāles.

Veselavas muižā

15.jūnijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Galaktika”.
Ieeja: 6,00 EUR

23.jūnijs
12:00

Brīvdabas izrāde
Bērzkroga stāvlaukumā

Piedalās Veselavas pagasta pašdarbnieki.

29.jūnijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Apvedceļš”.
Ieeja: 6,00 EUR

Starptautiskās 
apmācības Ungārijā

No 22.aprīļa līdz 27.aprīlim Liepas pagasta pārvaldes va-
dītāja E.Šīrante devās komandējumā uz Budapeštu Ungārijā, lai 
pārstāvētu Priekuļu novada pašvaldību un piedalītos projekta 
“Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai (PANEL 2050)” 
projekta starptautiskajās apmācībās “CEESAN Bootcamp” 
(turpmāk – CEESEN apmācības), kur vienuviet satikās, idejām 
apmainījās, viens otrā ieklausījās 25 CEESEN apmācību dalīb-
nieki no 11 valstīm, lai kopīgiem centieniem virzītos tuvāk 
pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem, zema oglekļa 
kopienas izveidei, tās dzīvotspējas saglabāšanai un Eiropas 
Savienības izvirzīto mērķu sasniegšanai. CEESEN apmācība  
notika  projekta  “Partnerība  jaunai  energoresursu  pārvaldībai 
2050” (PANEL 2050) ietvaros, kuru īsteno Vidzemes plāno-
šanas reģions kopā ar projekta partneriem no Igaunijas, 
Čehijas Republikas, Polijas, Maķedonijas, Austrijas, Lietuvas, 
Rumānijas, Slovēnijas, Bulgārijas un Ungārijas.

Starp Centrālās un Austrumeiropas valstu profesionāļiem 
un viedokļa līderiem enerģētikas nozarē CEESEN apmācības 
vadīja Austrijas kompānijas SIA Con Plus Ultra Enerģētikas 
un vides nodaļas vecākais konsultants un vadītājs Andreas 
Karner, kurš izglītoja stratēģijas un rīcības plāna izstrādē 
pārejai uz zema oglekļa emisiju sabiedrību līdz 2050.gadam.

Hector C. Pagan, pasniedzējs no Ņujorkas (ASV), pārstā-
vēja Tartu Universitāti Igaunijā. Viņš ir ieinteresēto personu 
un nodarbību aktivitāšu galvenais koordinators projektā 
PANEL 2050. CEESAN apmācībās iepazīstināja dalībniekus 
ar starptautisku ES projekta idejas izstrādi, koncentrējoties 
uz konkrētiem projekta mērķiem, budžeta un partnerības 
veidošanu.

Elis Vollmer un Giorgi Davidovi, lektori no Tartu univer-
sitātes Igaunijā, sniedza praktisku apmācību, kā uzrunāt un 
iesaistīt dažādas ieinteresētās personas vīzijas, darbības plāna 
un projekta idejas  īstenošanā.

Mums bija iespēja apmeklēt KS ORKA ģeotermālo staciju, 
kur 1,5 km zem zemes atrodas termālais ezers ar aptuveni 
120°C temperatūru, kas spēj saražot 75 MW jaudu.

Apmeklējām projektu “Faluhaz”. Tā ir daudzstāvu dzīvo-
jamā māja, kas tika uzcelta no 1968. līdz 1975.gadam, kas ir 338 
metri gara, un tajā ir 886 dzīvokļi. Ēka tika renovēta no 2010. 
līdz 2012.gadam, un uz tās jumta ir uzstādīti saules kolektori 
1515 m2 platībā ar divām 50 m3 uzglabāšanas noliktavām.

Lai CEESEN apmācībās iegūtās zināšanas pārnestu uz 
Vidzemi, ir jāsāk ar pašvaldību intensīvāku izglītošanu energo-
pārvaldībā, saprotot tā nozīmīgumu ilgtermiņā, tādējādi tuvo-
joties pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem, zema oglekļa
 kopienas izveidei.

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante
Foto: Elis Vollmer

Grupas darba prezentācija 
(no kreisās Evita Šīrante, Latvija; Tomaz Pristovnik, 

Slovēnija; Leos Gal, Čehija; Mircea Dan Lucian, Rumānija)

7., 14., 21., 23., 28.jūnijā, 5., 12., 19.jūlijā 
plkst.18:00 Smilšu volejbola turnīrs – 2018 
“Sporta birzītē”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, 
Priekuļu novadā.

23.jūnija spēle plkst.10:00 skaitās gan 
kā kārta (punkti dubultojas), gan kā atsevišķs “Līgo turnīrs”. 
Vērtējumā iet visas 8 kārtas.

Uzvarētāju komanda iegūst tik punktu, cik ir startējošās 
komandas +1 bonusa punkts.

Katrai nākamajai komandai par 1 punktu mazāk. Dalības 
maksa 2,- € no komandas katrā kārtā.

Būs arī vērtīgas balvas.
Ar turnīra nolikumu iespējams iepazīties Priekuļu novada 

mājaslapā.
Vairāk informācija pa tālr. 26387244 (Jānis Mičulis).

Smilšu volejbola 
turnīrs 2018

10. jūnijā plkst. 14:30 E. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči” skatītājiem būs iespēja baudīt 
pirmizrādi – poētisku lekciju par Eduardu un Kārli Veidenbaumiem “Divi brāļi” (Melnraksts). 

Šī uzveduma autors ir Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš, piedaloties Valmieras drāmas teātra 
aktierim Mārtiņam Meieram un komponistam Jēkabam Nīmanim. Ieeja pasākumā brīva.

Cienījamie, Liepas pagasta bibliotēkas apmeklētāji 
un lasītāji!

Informējam, ka Liepas pagasta bibliotēkā ir sācies 
sen gaidītais remonts. Remonta laikā bibliotēka turpinās 
apkalpot apmeklētājus, bet ar mainītiem darba laikiem 
(jūnijā, jūlijā un augustā):

Pirmdien:   9.00 – 18.00
Otrdien:      9.00 – 17.00
Trešdien:    9.00 – 17.00
Ceturtdien: 9.00 – 17.00
Piektdien:   9.00 – 16.00
Sestdien, svētdien –  brīvs

Var gadīties, ka remonta laikā kādas dienas biblio-
tēka būs slēgta. Mēs centīsimies par to laicīgi izvietot 
informāciju Priekuļu mājas lapā – www.priekuli.lv, kā 
arī pie bibliotēkas durvīm.

Lūdzam būt saprotošiem un pacietīgiem, gaidot jaunās 
un modernās bibliotēkas telpas.

Bibliotēkas vadītāja 
Benita Sausiņa

Informācija!



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 31. maijs, 2018

Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. 
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv 
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli. 

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

2., 3.maijā Priekuļu vidusskolā norisinājās projektu 
dienas. Gatavojoties Latvijas svētkiem katra klase plānoja 
un īstenoja kādu labo darbu. Klases piedalījās gan savas
tuvākās apkārtnes (klases, skolas), novada centra sakopšanā, 
gan čakli pastrādāja citur novada teritorijā – Veselavas 
muižā, E.Veidenbauma muzejā. Skolēni apmeklēja Cēsu 
dzīvnieku patversmi, kur parūpējās gan par dzīvnieku 
mājvietu tīrīšanu, gan veda pastaigā suņus.

Paldies ikvienam par paveiktajiem Labajiem darbiem!
Anita Skrastiņa

Projektu dienas 
Priekuļu vidusskolā

Ar dziļu pateicību pieminot igauņu un latviešu apvie-
noto spēku karavīrus, kas nežēlojot savas dzīvības 1919. 
gada jūnijā Vidzemē notikušajās kaujās (kas vēlāk tika 
nosauktas par Cēsu kaujām) sagrāva daudz spēcīgāko vācu 
un landesvēra karaspēku; 

apzinoties, ka uzvara šajās kaujās bija izšķiroši 
svarīgs priekšnoteikums 1918. gadā izsludināto Latvijas 
un Igaunijas valstu reālas neatkarības iedibināšanai un 
nostiprināšanai un to simtgades svinēšanai šogad; 

augstu novērtējot šo Latvijas un Igaunijas spēku ap-
vienošanu abām tautām svarīgam mērķim un atzīstot to 
par paraugu mūsu valstu sadarbībai nākotnē, un ņemot vērā 
to, ka:

- šo kauju izšķirošie notikumi risinājās Priekuļu novada  
Liepas, Veselavas, Mārsnēnu un Priekuļu pagastos,

- Latvijas valsts likums “Par svētku, atceres un atzīmē-
jamām dienām” Cēsu kauju gadadienu 22. jūniju ir 
noteicis par “Varoņu piemiņas dienu (Cēsu kauju 
atceres dienu)”,

- Igaunijā 23. jūnijs – Uzvaras diena – ir noteikta par 
Valsts svētku dienu; 
un pamatojoties uz “Latvijas valsts karoga likuma” 

7. panta 3.daļu, kas arī pašvaldībām paredz tiesības noteikt 
gadījumus, kad lietojams valsts karogs, Priekuļu novada 
dome AICINA Priekuļu novada iedzīvotājus, iestādes, 
organizācijas un uzņēmumus Cēsu kauju gadadienā 2018. 
gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos gados 22. jūnijā pie 
dzīvojamam mājām un biroju ēkām pacelt) Latvijas valsts 
karogu.

Aicinājums 
22. jūnijā pacelt 

Latvijas valsts karogu

Priekuļu vidusskolas audzēkņi dodas iestādīt 
īves Saules parkā

Saules parka puķu dobēs augs arī skolēnu iesētie 
pākšaugi un graudaugi

Nu jau 13. reizi tika rīkots tradicionālais, atjaunotais 
skrējiens “Apkārt Liepai”. Neskatoties uz karsto laiku, 
skrējienā piedalījās vairāk kā 200 dalībnieki no dažādiem 
Latvijas novadiem. Īpašs pateikties sportistiem, kas mēroja
garu ceļu uz skrējienu – no Balviem, Gulbenes, Varak-
ļāniem, Madonas. Skrējienā piedalījās arī sportisti no 
Balkāniem. Tiesa gan, šoreiz no Balkāniem, kas atrodas 
Viļakas novadā.

Paldies skrējiena atbalstītājiem par dāvanām un pār-
steiguma balvām, par kurām priecājās ne tikai skrējiena 
uzvarētāji, bet arī citi dalībnieki, jo tika rīkota balvu izloze. 
Galveno balvu – velosipēdu, ko dāvināja SIA “Strazdu 
Grava” – laimēja Priekuļu novada jaunā sportiste.

Ar skrējiena rezultātiem iespējams iepazīties Priekuļu 
novada mājaslapā.

Uz tikšanos nākamajā skrējienā!
Teksts un foto: Zigfrīds Bitainis

Aizvadīts skrējiens “Apkārt Liepai 2018”

No kreisās puses – Priekuļu domes priekšsēdētāja 
E.Stapulone, 5,3km distances uzvarētājas V.Skrastiņa, 

A.Tīlena un A.Ieviņa un Liepas pagasta pārvaldes 
vadītāja E.Šīrante Galvenās balvas – velosipēda – ieguvēja

Priekuļu novada pašvaldība pavasarī aicināja iestādes, 
uzņēmumus un privātpersonas iesaistīties akcijā un audzēt 
samtenes, ar kurām izdaiļot ne tikai Saules parka, bet arī 
piemājas un citu novada vietu puķu dobes.

Aicinājumam atsaucās Priekuļu novada pašvaldība, 
izglītības iestādes, kā arī VSIA “Sertifikācijas un testēša-
nas centrs”. Priekuļu PII “Mežmaliņa” un Jāņmuižas PII 
audzēkņi savus izaudzētos samteņu stādiņus iestādīja 
Saules parkā. VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” 
jau uzziedējušās samtenītes iestādīja pie Priekuļu novada 

domes ēkas. Paldies arī Priekuļu vidusskolas audzēkņiem, 
kuru izaudzētie samteņu stādi priecēs ikvienu Saules parka 
un Priekuļu novada pašvaldības apmeklētāju. Liepas pa-
matskolas  un Liepas PII “Saulīte” izaudzētās samtenes 
saules krāsā ziedēspie Liepas baskāju veselības takas.

Paldies visiem, kas atsaucās un iesaistījās, lai Priekuļu 
novads Latvijas simtgadēkrāšņi uzziedētu mūsu novada 
simbola – zeltītās saules – krāsā.

Teksts un foto: Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Fogele

Uzziedēsim Latvijas simtgadei!

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” darbinieki 
izaudzējuši vairākus desmitus samtenes

Priekuļu novada PII audzēkņi stāda samtenes 
Saules parkā

Liepas pamatskolas direktores amatā 
apstiprināta Anžela Kovaļova

Ar vienbalsīgu lēmumu 2018.g. 26.aprīlī Prie-
kuļu novada domes sēdē tika apstiprināta jaunā 
Liepas pamatskolas direktore Anžela Kovaļova.

Ir saņemts arī Izglītības un zinātnes ministrijas 
saskaņojums par Anželas Kovaļovas kandidatūru 
Liepas pamatskolas direktores amatam.

Konkurss noritēja 2 kārtās, un tam bija pietei-
kušās 2 kandidātes.

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ieva Fogele
Liepas pamatskolas direktore Anžela Kovaļova (no labās)


