
Ar azartiskām, aktīvām un veselīgām aktivitātēm 4. 
augustā tika atklāta Sporta birzīte Priekuļos. Tās izveide 
notikusi vairākos posmos. Sākotnēji šī vieta bija Priekuļu 
pamatskolas sporta laukums. Kad uzbūvēja jauno Priekuļu 
vidusskolu, laukums palika novārtā. Laikam ejot, tajā tika 
izveidota neliela BMX trasīte. Taču, kā atzina Priekuļu 
novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone: “Sapratām, 
ka nevar koncentrēties tikai uz vienu sporta veidu, ir 
nepieciešams attīstīt dažādus laukumus un iespējas mūsu 
iedzīvotājiem.”

Tādēļ vispirms tika izveidots volejbola laukums, pēc 
tam – uzstādīti trenažieri. 2017. gadā uzsāka tiesnešu mājas 
un basketbola laukuma izbūvi, kuru pabeidza šajā vasarā. 
Paralēli iepriekš minētajiem darbiem notika arī apgais-
mojuma sakārtošana, apkārtnes labiekārtošanas darbi un 
izveidots bērnu rotaļu laukumsar sertificētām rotaļu un 
aktivitāšu ierīcēm.Piesaistos ES finansējumu tika izbūvēts 
birzītes nožogojums, soliņi un atkritumu urnas.

Kamēr Sporta birzītē vēl ritēja basketbola laukuma iz-
veides darbi, ierīkotajos volejbola laukumos jau no vasaras 
sākuma aizvadīti vairāki volejbola spēļu turnīri, pulcējot 
dalībniekus dažādās vecuma grupās gan dienā, gan naktī.
Kā pastāstīja sporta darbu koordinators Priekuļu novadā 
Jānis Mičulis: “Smilšu volejbola turnīrs notika no jūnija 
sākuma līdz jūlija beigām 8 kārtās, piedaloties vidēji 28 
komandām katrā kārtā. Dalībnieki ir ļoti gandarīti un prie-
cīgi, ka laukumi tagad ir apgaismoti, jo turnīri bieži ilga 
līdz pat vieniem naktī. Dalībnieki uz turnīra kārtām ieradās 
tepat no Priekuļiem un Cēsīm, kā arī no Smiltenes, Valmieras, 
Gulbenes, Limbažiem un Rīgas. Tā kā volejbola laukumi 
ir apgaismoti, šogad tika organizēts nakts volejbola turnīrs, 
kurā piedalījās 22 komandas. Sākām spēlēt deviņos vakarā 
un beidzāmtrijos naktī. Vēl šajā vasarā notika pludmales 
volejbols Mix komandām un arī senioriem.”

Sporta birzītes atklāšanas dienā notika sacensības strīt-
bolā un basketbola soda metienu konkurss uz jaunā lau-
kuma, kā arī smilšu volejbola un futbola turnīri.

Strītbola turnīrā piedalījās 11 komandas. Bija atbraukuši 
Latvijas augstākās līgas basketbola spēlētāji no Valmieras, 
kas ieguva 1.vietu strītbola turnīrā. Vietējā komanda no 
Priekuļiem ieguva 2.vietu.

Smilšu laukumos futbolu spēlēja 5 komandas, volejbolu 
– 13.

J.Mičulis ir gandarīts par īstenotajām idejām, jo Sporta 
birzītē cilvēkus var sastapt kā svētkos, tā ikdienā. Sporta
koordinators dalījās ar idejunākamajam gadam, kad pa-
ralēli pludmales volejbola turnīram varētu organizētarī 
strītbola turnīru.

Domājot par nākotni, Priekuļu novada domes priekš-
sēdētāja informēja, ka arī citās Priekuļu novada vietās ir 
plānoti rotaļu laukumu un sporta infrastruktūras uzlabojumi: 
“Jau šogad Jāņmuižā tiks īstenots projekts par bērnu rotaļu 
laukuma izveidi. Savukārt nākamgad plānojam ierīkot bērnu 
rotaļu laukumu Liepā. Ir jau veikti uzmērīšanas darbi, lai 
arī Liepas bērniem būtu vieta aktivitātēm ārā.”.

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
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Sporta birzīte papildināta ar jaunām 
aktivitāšu iespējām

Īstenots projekts afišu stabu izgatavošanai un uzstādīšanai
Īstenots projekts “Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu 

novada teritorijā, pakalpojuma pieejamības uzlabošanai” 
Nr.17-09-AL18-A019.2201-000014, 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 apakšpasākumā 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju”.

Projekta ietvaros uzstādīti trīs četrpusēji afišu stabi, 
viens vienpusējs afišu stabs un labiekārtotas novietošanas 

vietas. Tie izvietoti Priekuļos, Cēsu prospektā 44B un 
Selekcijas ielā 6A, Liepā, Rūpnīcas ielā 4, Veselavā, Bērzu 
ielā 1. 

Slēdzamajā daļā tiks ievietoti pašvaldības plakāti, afišas,
bet atvērtā daļa paredzēta iedzīvotāju sludinājumu izvie-
tošanai.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 15 757.57 (t.sk.PVN), 
no tām publiskais finansējums sastāda EUR 11 151.36.

Informāciju sagatavoja:
Projektu vadītāja Vineta Lapsele 

Sirsnīgi sveicu skolēnus, studentus, skolotājus un vecākus jauno mācību gadu uzsākot!
Lai izdodas izzināt vēl nezināmo, apgūt jaunas prasmes un iemaņas, noticēt sev un 

saviem spēkiem!
Pirmā skolas diena – diena, kad sākas jauns mācību gads ar vēlēšanos iemācīties, apgūt, 

iepazīt un izzināt to jauno, to tālo, to nezināmo…
Vinnijs Pūks reiz teica: “Apsoli man, ka vienmēr atcerēsies: Tu esi drosmīgāks nekā 

Tu tam tici, un stiprāks nekā izskaties, un gudrāks nekā Tu domā.”
Būsim drosmīgi, ticēsim saviem spēkiem saviem sapņiem, būsim gudri!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Foto: no pašvaldības arhīva
Soda metienu konkurss jaunajā basketbola laukumā

Aicinām pieteikt 
novadniekus godināšanai 

valsts svētkos
Izdejotas Latvijas simtgades zaļumballes, novāktā rudens 

raža jau iegūlusi apcirkņos, ir brīdis piesēst, atskatīties uz 
paveikto un padomāt par visu to labo, kas ir paveikts. Tādēļ, 
tuvojoties Latvijas Republikas 100 proklamēšanas gada-
dienai, Priekuļu novada dome aicina ikvienu iedzīvotāju,   
iestādi, organizācijuvai uzņēmumu līdz 2018.gada 10.   
oktobrim pieteikt apbalvošanai ar pašvaldības apbal-
vojumu 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, 
uzņēmējdarbībā, labdarībā, sociālā vidē, vides estētikā, 
mecenātismā un par mūža ieguldījumu un GADA 
KOLEKTĪVS.

Ar nolikumu “Par Priekuļu novada pašvaldības apbal-
vojumiem” iespējam iepazīties Priekuļu novada pašvaldībā 
un mājaslapā www.priekuli.lv.

Pieteikuma anketas pieejamas pašvaldībā vai mājaslapā 
pie nolikuma “Par Priekuļu novada pašvaldības apbalvo-
jumiem”.

Pieteikumus apbalvojumiem iespējams iesniegt Priekuļu 
novada domē vai pagastu pārvaldēs, vai arī sūtīt uz e-pastu: 
dome@priekulunovads.lv.

Par VSAA darbnespējas 
pabalsta saņemšanu

Priekuļu Valsts un pašvaldības vienotais klientu ap-
kalpošanas centrs informēt, ka, pēc ģimenes ārsta elek-
troniskās B lapas noslēgšanas, ir nepieciešams rakstīt 
iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

Instrukcija, kā saņemt VSAA e-darbnespējas lapas B 
pabalstu:

1) Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu. 
2) Ārsts noslēdz e-darbnespējas lapu B. 
3) Darba devējs saņem informāciju par darbinieka no-

slēgto darbnespējas lapu VID EDS. Pacientam darbnespējas 
lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam papīra formā. 

4) Pacients ar iesniegumu pieprasa un saņem slimības 
pabalstu no VSAA.

Iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 
(VSAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniski.

Instrukcija iesniegumam slimības pabalsta piešķir-
šanai vai pārrēķināšanai. 

Elektroniski:
• vietnē www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu 

“E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”;
• ja tiek izmantots e-paraksts, aizpildot veidlapu, kas ir 

pieejama www.vsaa.lv, un nosūtot iesniegumu uz e-pasta 
adresi edoc@vsaa.lv.

Rakstiski papīra formā:
• personīgi jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai 

valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā, tai skaitā 
Priekuļu VPVKAC – Cēsu prospektā 5, Priekuļos.

Informāciju sagatavoja: 
klientu apkalpošanas speciāliste Elīna Tilaka
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Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /28.06.2018./
1. Apstiprināts:
•   Priekuļu novada pašvaldības 2017.gada publiskais pārskats;
• Priekuļu novada pašvaldības attīstības programmas  

2015.-2021.gadam Ikgadējais ieviešanas uzraudzības 
ziņojums;

• Priekuļu novada pašvaldības Personas datu apstrādes 
noteikumi;

• Priekuļu novada pašvaldības Informācijas sistēmas lie-
tošanas noteikumi.

2. Nolemts nodot Priekuļu novada Jaunatnes politikas 
stratēģiju 2019.-2023.gadam publiskajai apspriešanai.
3. Pieņemts lēmums:
• pagarināt nomas līguma termiņu par zemes vienības 

Veselavas pagastā un Mārsnēnu pagastā, iznomāšanu;
• iznomāt no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Dārza iela 11C”, Priekuļi, piecas garāžas.
• apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Tālītes”, 

Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
4. Nolemts:
• nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumus 
Rūpnīcas iela 21-29 un Rūpnīcas iela 25-49, Liepā;
• atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 

“Kalmes”, Veselavas pagastā, fiziskai personai.
5. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām 
Liepas pagastā.
6. Nolemts slēgt ar vienu personu dzīvojamās telpas īres  
līgumu un atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu novada 
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā.
7. Pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
domes 2017.gada 23.oktobra lēmumā “Par zemes ierīcības 
projekta nekustamajam īpašumam “Lauka Jēkuļi” un “Spārni”, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā”.
8. Nolemts:
• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpa-

šumam “Birzmaļi” un “Vidus Birzītes”, Veselavas pa-
gastā, nekustamajam īpašumam “Milagro” un “Vecgaiļi”, 
Priekuļu pagastā;

• apstiprināt zemes vienības V.Skubiņa ielā 14, Priekuļos, 
daļai zemes lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme;

• apstiprināt zemes vienības Muižas ielā 10, Priekuļos, 
daļai zemes lietošanas mērķi – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūves zeme.

9. Pieņemts lēmums piešķirt biedrībai “Latvijas politiski 
represēto apvienība” finansējumu EUR 70,00 novadā dzī-
vojošo politiski represēto personu dalībai Latvijas poli-
tiski represēto personu salidojumā 2018.gada 25.augustā 
Ikšķilē.
10. Apstiprināti ar 2018.gada 1.jūliju šādu pakalpojumu 
izcenojumi, bez pievienotās vērtības nodokļa:
• pļaušanai ar traktoru Belarus 320.4 – EUR 37.89 par 

vienu hektāru;
• pļaušanai ar traktoru Valtra vai Belarus – EUR 35.58 par 

vienu hektāru;
• pļaušanai ar HUSTLER pļaujmašīnu – EUR 10.63 par 

vienu stundu;
• pļaušanai ar trimmeri – EUR 0.072 par vienu kvadrātmetru;
• dzīvžogu cirpšanai ar dzīvžogu šķērēm EUR 0.12 par 

vienu kvadrātmetru;
• nocirpto zaru savākšana – EUR 2.43 par 50 kvadrātmetriem;
• nocirpto zaru aizvešana – EUR 11.70 par vienu stundu.
11. Pieņemts lēmums samazināt mērķa finansējumu EUR  
113 652 “Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā Liepā, atzari 
līdz P.Rozīša ielai”, finansējumu 2018.gadam novirzīt:
11.1. Ūdensapgādes tīkla Liepas ciemā izbūvei EUR 36 329;
11.2. Ūdensapgādes tīkla Muižas iela Priekuļos izbūvei 

EUR 66 846;
11.3. Jumta remontam katlu mājas kurināmā angāra noviet-

nei, Dārza ielā 10 Priekuļos EUR10 477.
12. Nolemts uzdot Iepirkumu komisijai veikt pašvaldībai 
piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
pakalpojuma iepirkumu.

26.07.2018. sēdes apskats
1. Dome pieņem zināšanai 2018.gada budžeta izpildi I 
pusgadā.
2. Nolemts izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos 
noteikumus:

• Nr.8/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības  
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
pašvaldības budžetu 2018.gadam””;

•  Nr.9/2018 “Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu”.
3. Apstiprināts:
•  Priekuļu novada simbolikas lietošanas komisijas nolikums;
• Priekuļu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019.-

2023.gadam;
• Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” 

nolikums;
• nolikums par apmaksas kārtību medicīnisko redzes korek-

cijas līdzekļu (briļļu) iegādei pašvaldībā nodarbinātiem;
• Priekuļu novada Priekuļu pagasta bibliotēkas noteikumi.
4. Nolemts izveidot Priekuļu novada simbolikas lietošanas 
komisiju šādā sastāvā: 

Dace KALNIŅA – domes deputāte;
Arnis MELBĀRDIS – domes deputāts;
Evita ŠĪRANTE – Liepas pagasta pārvaldes vadītāja;
Vineta LAPSELE – projektu vadītāja;
Ieva FOGELE – sabiedrisko attiecību speciāliste.

5. Nolemts izsniegt SIA “Liepas Parks” atļauju vīna, rau-
dzēto dzērienu un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 
mazā alkoholisko dzērienu darītavā “Liepiņās”, Liepā, 
Liepas pagastā.
6. Pieņemts lēmums anulēt trīs personām ziņas par dek-
larēto dzīvesvietu Liepā un piecām personām Priekuļu 
pagastā.
7. Nolemts atteikt reģistrēt trīs personas Priekuļu novada 
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā.
8. Pieņemts lēmums:
• iznomāt zemes vienības ar nosaukumu “Ulmaņbirzs”, 

Priekuļu pagastā, daļu zemes zaļās zonas izveidošanai;
• slēgt telpu nomas līgumu par neapdzīvojamās telpas 

Maija ielā 4-31, Liepā, lietošanu friziera pakalpojumu 
sniegšanai;

•  izīrēt dzīvojamo telpu Raiņa ielā 7, Priekuļos.
9. Pieņemts lēmums:
• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam  

īpašumam “Lubiņas”, Liepas pagastā;
• piešķirt dzīvojamai mājai adresi “Jaunpodragi”, Priekuļu 

pagasts.

AICINĀJUMS – Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 51.pants nosaka, ka pašvaldība var nodot 
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu 
pilnvarotai personai.

Saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu pašvaldības 
funkcijās neietilpst dzīvojamo māju pārvaldīšana.

Tādēļ, lai nodrošinātu efektīvu, kvalitatīvu, normatīvo 
aktu prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
pārvaldīšanu, pašvaldība informē, ka turpmāk pašvaldības 
dzīvokļu īpašumu pārvaldīšanu plāno nodot iepirkumu 
procedūrā izvēlētam pakalpojuma sniedzējam.

Lai visā novadā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tiktu 
pienācīgi pārvaldītas un apsaimniekotas, Priekuļu novada 
pašvaldība aicina daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus 
līdz 2018.gada 30.septembrim sasaukt kopsapulces, lai 
vienotos un pieņemtu lēmumu par mājas pārņemšanu savā 
valdījumā vai pārvaldīšanas līgumu slēgšanu ar pakalpo-
juma sniedzēju.

Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Dzīvojamo māju pārvaldības galvenie regulējošie nor-

matīvie akti:
1. Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju”:
- Ministru kabineta noteikumi Nr.408 “Dzīvojamās mājas

pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķinā-
šanas noteikumi.”

- Ministru kabineta noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā 
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa 
īpašuma lietošanu.”
2. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums:

- Ministru kabineta noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas 
sanitārās apkopes noteikumi.”

- Ministru kabineta noteikumi Nr. 907 “Noteikumi par
dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo
remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām.”
3. Dzīvokļa īpašuma likums.
Brīdī, kad dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu:

1. Dzīvojamo māju pārvaldīšanu organizē atbilstoši likumam 
“Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 
vai savstarpēji vienojoties ar dzīvokļu īpašniekiem;
2. Dzīvojamo māju pārvaldīšanu organizē atbilstoši Dzī-
vojamo māju pārvaldīšanas likumam un noslēgtajam pār-
valdīšanas līgumam.

Kas ir dzīvokļa īpašums?
• Dzīvokļa īpašums ir dzīvojamā mājā tiesiski nodalīts 

patstāvīgs nekustamais īpašums.
• Dzīvokļa īpašums kā lietu kopība sastāv no atsevišķā 

īpašuma un attiecīgas kopīpašuma domājamās daļas. 
Dzīvokļa īpašuma sastāvā ietilpstošais atsevišķais 
īpašums un kopīpašuma domājamā daļa tiesiski nav 
atdalāma.

• Dzīvokļa īpašums ir nodibināts līdz ar tā ierakstīšanu 
zemesgrāmatā.

Kādi ir dzīvokļa īpašnieka pienākumi?
•  Piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
•  Segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus;
• Norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem (ūdens, 

kanalizācija, apkure, atkritumi);

•  Maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos nodokļus;
• Maksāt nomas maksu par zemes lietošanu, ja dzīvojamā 

māja atrodas uz citai personai piederošas zemes;
• Saudzīgi izturēties pret kopīpašumā esošo daļu, ievērot 

normatīvajos aktos noteiktās prasības;
• Pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.

Kā uzsākt apsaimniekošanas organizēšanu mājā?
• Noorganizē daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 

kopsapulci;
• Kopsapulcē pieņem lēmumu par daudzdzīvokļu mājas 

pārvaldīšanas formu;
• Veic nepieciešamo dokumentu sakārtošanu (līgumu 

slēgšanu) vai biedrības dibināšanu;
• Viena mēneša laikā pārņem pārvaldīšanas tiesības no 

pašvaldības;
•  Uzsāk daudzdzīvokļu dzīvojamā mājās pārvaldīšanu.

Kādi ir ieguvumi, apsaimniekojot māju, pārņemot 
pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības?

•  Pašiem organizēt dzīvojamās mājas pārvaldīšanu;
•  Iespēja kontrolēt mājas maksājumu plūsmu;

Turpinājums 4. lpp
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Priekuļu novada pašvaldības noteiktā simbolika, kuras 
lietošanas kārtību regulē šie noteikumi, ir:

1.1. Priekuļu novada ģerbonis;
1.2. Priekuļu novada karogs;
1.3. Priekuļu novada galda karodziņš;
1.4. Priekuļu novada vimpelis.

2. Priekuļu novada simbolikas attēliem jāatbilst aprakstam, 
kas apstiprināts Valsts Heraldikas komisijā.

II. Simbolikas apraksts
3. Priekuļu novada ģerboņa apraksts (1.pielikums)

3.1. Zaļā laukā zelta pulksteņa ciparnīca saules trapec-
veida stariem formā, uz tās romiešu cipari XII, III, VI, IX.
3.2. Ģerboņa krāsas: zelta – PANTONE 873C (PANTONE 
131C), zaļa – PANTONE 341C, melna – PANTONE 
black.

4. Priekuļu novada karoga apraksts (2.pielikums)
4.1. Priekuļu novada karogs ir taisnstūra audums ar 
platuma un augstuma attiecību 2:1;
4.2. Karogs ir divpusējs;
4.3. Karogs ir vienā tonī – zaļā krāsā, tā vidū ir attēlota 
Priekuļu novada ģerboņa saule. Ģerboņa augstums 3/5 
no karoga augstuma, bet platums 1/4 no karoga platuma. 
Ģerboņa vertikālās un horizontālās asis sakrīt ar karoga 
vertikālajām un horizontālajām asīm;
4.4. Karoga krāsas: zelta – PANTONE 356C (aizvieto-
tājs PANTONE 131C), zaļa – PANTONE 356C, melna – 
PANTONE black, 

5. Priekuļu novada galda karodziņa apraksts
5.1. Priekuļu novada galda karodziņa izmēri ir 14x28 
cm, un tā proporcijas atbilst Priekuļu novada karoga 
proporcijām un aprakstam.

6. Priekuļu novada vimpeļa apraksts 
6.1. Priekuļu novada vimpelim ir vairoga forma, izgata-
vošanas tehnika – tas ir austs tumši zaļā krāsā ar Priekuļu 
novada ģerboni tā centā. Taisnstūra augšējā malā pret 
vairoga virsmu uzraksts – Priekuļu novads.

III. Simbolikas lietošanas nosacījumi
7. Priekuļu novada pašvaldības noteikto simboliku lieto 
šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
8. Lietojot ģerboņu attēlus, neatkarīgi no izmēriem, tiem 
proporcionāli jāatbilst apstiprinātajiem ģerboņu etalon-
paraugiem, nodrošinot, ka ģerbonis ir skaidri uztverams un 
nav mainītas tajā atveidoto objektu proporcijas un novie-
tojums.
9. Lietot izmainītu ģerboņu un karogu grafisko attēlu ir 
aizliegts.
10. Šajos noteikumos noteikto simboliku aizliegts lietot, 
reklamējot alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un 
citu apreibinošu vielu lietošanu, azartspēļu vietās, ar erotiku 
un pornogrāfiju saistītos pasākumos un izdevumos, kā arī 
darbībās, kas saistītas ar vardarbību, nacionāla, etniska, 
rasu naida vai nesaticības kurināšanu.
11. Personām, kuras izgatavo šajos noteikumos noteikto 
simboliku komerciāliem mērķiem, jāsaņem Priekuļu no-
vada simbolikas lietošanas komisijas izsniegta atļauja par 
simbolikas izgatavošanu.
12. Bez saskaņošanas ar Priekuļu novada pašvaldību simbo-
liku var lietot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā 
bezpeļņas nolūkos, t.i. personiskām vajadzībām, mācību 
nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, informatīviem 
mērķiem, gadījumos, kad simboliku atveido saskaņā ar 
šo saistošo noteikumu 13.-14.punktiem, kad simboliku 
atveido teritoriju reprezentējošiem nolūkiem.
13. Priekuļu novada ģerboņa lietošana:
13.1. Priekuļu novada ģerboni lieto pašvaldības struktūr-

vienību rekvizītos (uz veidlapām, zīmogā), izņemot gadī-
jumus, kad ārējs normatīvais akts paredz lietot Latvijas
valsts ģerboni. Ģerboni drīkst lietot pašvaldības policijas 
zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), 
deputāta krūšu nozīmē, apliecībās, vizītkartēs, iespied-
darbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Priekuļu 
novada pašvaldības apbalvojumos, diplomos un citos 
oficiālajos dokumentos, reprezentācijas materiālos un 
priekšmetos, novada informatīvajā izdevumā “Priekuļu 
Novada Vēstis”, Priekuļu novada pašvaldības interneta 
mājas lapā un tās profilos sociālajos medijos, kā arī iz-
vietot pie pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām un 
uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem.

13.2. Priekuļu novada pašvaldība un tās iestādes drīkst 
lietot Priekuļu novada ģerboni to rīkotajos pasākumos, 
sarīkojumos, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā 
arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu no-
rises vietās.

13.3. Priekuļu novada ģerboni drīkst lietot citu novadā 
esošo publisko un privāto institūciju un privātpersonu 
svinīgu pasākumu, ēku fasāžu un iekštelpu noformēšanai 
un to teritorijās.

13.4. Citas publiskās institūcijas un privātpersonas Priekuļu 
novada ģerboni savā simbolikā drīkst lietot, nodrošinot 
šo noteikumu II. un III. nodaļā noteikto prasību ievēro-
šanu un saskaņojot institūcijas vai privātpersonas sim-
bolikas paraugu ar Priekuļu novada pašvaldību.

14. Priekuļu novada karoga lietošana
14.1. Priekuļu novada karogu pastāvīgi lieto pie Priekuļu 

novada pašvaldības administratīvās ēkas (Cēsu pros-
pektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā), 
kā arī pie Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastu pār-
valžu ēkām.

14.2. Personas pēc brīvas gribas Priekuļu novada karogu 
var lietot valsts svētkos un atceres dienās kopā ar Latvijas 
valsts karogu, novietojot to valsts karoga labajā pusē, 
skatoties virzienā pret ēkas fasādi, nozīmīgos pašvaldības 
publiskajos pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes 
svētkos, kā arī citos gadījumos, 

14.3. Priekuļu novada karoga masta un kāta izgatavošanai 
piemērojamas tādas pašas prasības, kādas attiecas uz 
masta vai kāta izgatavošanu Latvijas valsts karogam.

14.4. Priekuļu novada karoga lietošanai pie ēkas fasādes 
un mastā, kā arī karoga kāta vai masta garuma un diame-
tra izmēriem jāatbilst prasībām, kādas noteiktas Ministru 
kabineta noteikumos par Latvijas valsts karoga lietošanu.
14.5. Telpās Priekuļu novada karogu lieto tam īpaši pa-

redzētā vietā. Lietojot to kopā ar Latvijas valsts karogu, 
Priekuļu novada karogs novietojams pa labi no tā. 

14.6. Priekuļu novada karogu aizliegts lietot:
14.6.1. virs un pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās 

tiek veikts kapitālais remonts, vai kurām tiek remon-
tēta fasāde (izņemot pašvaldības administratīvo ēku), 
citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, ne-
sakoptās teritorijās) un apstākļos;

14.6.2. ja tas ir nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis vai 
bojāts.

14.7. Proporcionāli samazinātu Priekuļu novada galda karogu 
sarunu, konferenču oficiālo pieņemšanu, svinīgo cere-
moniju un citu reprezentācijas pasākumu laikā novieto 
uz galda pa labi tās Priekuļu novada pašvaldības amat-
personas priekšā, kas vada sarunas.

14.8. Priekuļu novada karogu vai galda karogu drīkst iz-
vietot novadā esošu publisko un privāto institūciju un 
privātpersonu telpās un teritorijās, svinīgās ceremonijās, 
oficiālās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos 
gadījumos, 

14.9. Priekuļu novada pašvaldībai ir tiesības novada ka-
rogu un galda karodziņu izmantot kā apbalvojumu vai 
suvenīru.

IV. Simbolikas lietošana komerciāliem nolūkiem
15. Šajos noteikumos noteikto simboliku komerciāliem 
nolūkiem drīkst izmantot fiziskas un juridiskas personas 

atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves un tml. 
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, preču zīmēs, nosau-
kumos vai noformējumos, kā arī internetā tikai ar Priekuļu 
novada simbolikas lietošanas komisijas izsniegtu atļauju.
16. Pieteikumus par simbolikas izmantošanu izskata Priekuļu 
novada simbolikas lietošanas komisija, kuras lēmums ir 
apstrīdams Priekuļu novada domē.
17. Standartus un kvalitātes prasības produkcijai, uz kuras 
drīkst atveidot šajos noteikumos noteikto simboliku un tās 
elementus, nosaka Priekuļu novada simbolikas lietošanas 
komisija.
18. Atļaujas saņemšanai fiziskām un juridiskām personām 
komisijā jāiesniedz:
18.1. Iesniegums (Pielikums Nr.3);
18.2. izstrādājuma skice vai etalonparaugs;
18.3. izmantošanas mērķis un formas apraksts, izstrādājumu 
skaits.
19. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizēšanai 
jebkura veida izstrādājumus ar šajos noteikumos noteikto 
simboliku, jāpieprasa no ražotāja Priekuļu novada domes 
izsniegtās atļaujas kopija, kurai tirdzniecības uzņēmumā 
jāatrodas šo izstrādājumu realizēšanas periodā. Aizliegts 
iekļaut tirdzniecībā priekšmetus ar šajos noteikumos no-
teikto simboliku, kas Priekuļu novadu vai tā teritoriālās 
vienības ataino negatīvi.
20. Par Priekuļu novada simbolikas izmantošanu nodeva 
nav jāmaksā.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 
un administratīvā atbildība

21. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, 
veikt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā, sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolus atbilstoši savai kom-
petencei ir tiesīgas Priekuļu novada pašvaldības policijas 
amatpersonas.
22. Atbildība par šajos saistošajos noteikumos noteikto 
prasību neievērošanu paredzēta Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā.
23. Saistošo noteikumu 25.punktā un Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksā minēto amatpersonu sastādītos 
administratīvā pārkāpuma protokolus izskata un lēmumu 
administratīvā pārkāpuma lietā pieņem Priekuļu novada 
pašvaldības Administratīvā komisija.
24. Priekuļu novada pašvaldības Administratīvās komisi-
jas lēmumu var pārsūdzēt Vidzemes rajona tiesā Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājumi
25. Priekuļu novada domes 2018.gada 26.jūlija saistošie 
noteikumi Nr.9/2018 “Par Priekuļu novada simboliku” 
stājas spēkā 2018.gada 1.septembri.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar 2018.gada 26.jūlija Saistošo noteikumu Nr.9/2018 
“Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu” pielikumiem 
iespējams iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājas-
lapā sadaļā “Saistošie noteikumi”.

APSTIPRINĀTI Apstiprināti ar Priekuļu novada domes 26.07.2018. lēmumu (protokols Nr.8, 3.punkts)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.9/2018 
Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu

Paskaidrojuma raksts Priekuļu novada domes saistošajiem 
noteikumiem “Par Priekuļu novada simbolikas lietošanu”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 7.punkts 
paredz, ka dome var noteikt pilsētas, novada vai pagasta 
simboliku, saskaņot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju.
Saistošo noteikumu mērķis – stiprināt Priekuļu novada 
atpazīstamību pēc simbolikas, noteikt tās lietošanas kārtību, lai 
veicinātu kvalitatīvu izstrādājumu izgatavošanu un lietošanu, 
tādējādi uzlabojot novada vizuālo tēlu un veicinot iedzīvotāju 
patriotismu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikta Priekuļu novada simbolika, 
tās heraldiskais apraksts un krāsas, nosacījumi simbolikas 
lietošanai dekoratīviem un komerciāliem mērķiem, kā arī atļaujas 
saņemšanas kārtība simbolikas lietošanai komerciāliem mērķiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Noteikumu ieviešanai nav nozīmīga ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ražotājiem, kas vēlas izgatavot izstrādājumus ar novada 
simboliku, noteikta kārtība atļaujas saņemšanai. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi nosaka veicamās darbības, lai saņemtu 
atļauju simbolikas lietošanai komerciāliem nolūkiem.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām -----

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone
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1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.jan-
vāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu 
novada budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) 
šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 310 790 euro apmērā, 

1.pielikums”.
1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 500 659 euro apmērā, 

2.pielikums”.
2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā 

redakcijā (1.pielikums).
3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā 

redakcijā (2.pielikums).
4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā 

redakcijā (4.pielikums).
5. Samazināt budžetā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 

EUR 6 823 apmērā un novirzīt līdzfinansējumam:
5.1. Projekta “Saieta nama izveide ģimenēm draudzīgas 

vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes 
veicināšanā Priekuļu novadā” īstenošanai EUR 5 473;

5.2. Starpnovadu vienošanās Interreg Europe programmas 
projekta Cult-Ring īstenošanai EUR 1 350.

6. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa (vadītāja I.Rumba).

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija 
Saistošie noteikumu Nr.8/2018 “Par grozījumiem 

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

2018.gadam” pielikumiem iespējams iepazīties Priekuļu 
novada pašvaldības mājaslapā sadaļā “Budžets”.

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija domes sēdē, protokols Nr.8, p.2

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.jūlija Saistošie noteikumi Nr.8/2018 “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”.

SAISTOŠO NOTEIKUMU 
“PAR PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2018.GADAM” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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.jūlija lēmums, protokols Nr.7.
Budžeta izpildītāju iesniegumi.

2. Ieņēmumus Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada pamatbudžeta  un speciālā budžeta izdevumu un 
ieņēmumu pozīcijas ekonomiskās klasifikācijas kodu un funkcionālo kategoriju sadalījumā.

PAMATBUDŽETS
Palielina
Ieņēmumus:
• EUR 13 435 Par daļēji valsts finansēta projekta “Saieta vietas izveide ģimenēm draudzīgas 

vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes veicināšanai” īstenošanu;
• EUR 11 070 Par valsts budžeta finansējumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītni;
• EUR 20 856 Par ESF finansējumu projekta “PROTI un DARI” īstenošanu 2018.gadā. 

Domes 22.03.2018. lēmums Nr.4, punkts 29;
• EUR 5 676 par Nodarbinātības valsts aģentūras finansējumu pasākumā “Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”;

• EUR 4 845 Valsts budžeta mērķdotācija piemaksām darba samaksai sociālās aprūpes 
darbiniekiem.

Pārklasificē ieņēmumus:
• EUR 4 200 ESF DI projektā “Vidzeme iekļauj” no valsts budžeta transfertiem uz Pašvaldību 

saņemtie transferti no Valsts budžeta daļēji finansētām publiskām personām.
• EUR 84 190 no Dzīvokļu sadalāmiem ieņēmumiem Priekuļos uz katru dzīvojamā fonda 

ēku.
Izdevumus
• EUR 10 477 Jumta remontam katlu mājas kurināmā angāra novietnei Priekuļos. 

Domes 28.06.2018. lēmums Nr.7, punkts 22;
• EUR 66 846 Ūdensapgādes tīkla Muižas ielā izbūvei. Domes 28.06.2018. lēmums Nr.7, 

punkts 22;
• EUR 36 329 Ūdensapgādes tīkla izbūvei Liepā. Domes 28.06.2018. lēmums Nr.7, punkts 22.
• EUR 13 435 Par daļēji valsts finansēta projekta “Saieta vietas izveide ģimenēm draudzīgas 

vides veidošanai un pozitīvas līdzdalības attieksmes veicināšanai” īstenošanu. 
• EUR 11 070  Par valsts budžeta finansējumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 

Deju svētku dalībnieku ēdināšanu un naktsmītni.
• EUR 20 856 Par ESF finansējumu projekta “PROTI un DARI” īstenošanu 2018.gadā. 
• EUR 5 676 par Nodarbinātības valsts aģentūras finansējumu pasākumā “Nodarbinātības 

pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs”;

• EUR 70 atbalstam Politiski represēto personu salidojuma dalības maksai;
• EUR 1 257 logu aiļu remontam Cēsu prospektā 1, Priekuļos;
• EUR 4 845 par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksām darba samaksai Sociālās aprūpes 

darbiniekiem.
Samazina
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem:
• EUR 70 par finansējumu Politiski represēto salidojuma dalības maksai. Domes 2018.gada 

28.jūnija lēmums Nr.7, punkts 18;
• EUR 1 257 par finansējumu objektā Cēsu prospekts 1, Priekuļi, logu aiļu remontam. 

Pamats: Budžeta izpildes kārtības 5.10. punkts.
Domes 28.06.2018. lēmums Nr.7, punkts 22
• EUR 113 652 finansējumu 2018.gadā Siltumtrases pārbūvei Liepas pagastā.

Pārklasificē izdevumus
Pēc būtības un ekonomiskā pamatojuma, vai saskaņā ar budžeta izpildītāja iesniegumu 
”Par grozījumiem 2018.gada tāmē” (Budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles kārtība, 5.3.2. punkts).
• EUR 3 250 samazina KK 2200 (pakalpojumi) par saņemtajiem pakalpojumiem;
• EUR 2 740 palielina KK 2300 (krājumi, preču iegāde un inventārs) par iegādātajām un 

saņemtajām precēm;
• EUR 510 palielina KK 2500 (nodokļu maksājumi budžetam) par samaksāto pievienotās 

vērtības nodokli.
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pārklasificē izdevumus
Pēc būtības un ekonomiskā pamatojuma
• EUR 58 000 samazina izdevumus KK 2200 “Pakalpojumi”;
• EUR 50 000 palielina izdevumus KK 2300 “Krājumi, materiāli, biroja preces un 

inventārs”;
• EUR 7 000 palielina izdevumus KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi” par 

samaksāto pievienotās vērtības nodokļa daļu;
• EUR 1 000 palielina KK 5200 “Pamatlīdzekļi” par iegādātu pamatlīdzekli, kurš neatbilst 

klasifikācijai “inventārs”.

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 grāmatvedības nodaļa

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Turpinājums no 2. lpp
•  Lemt par maksājumu (pārvaldīšanas maksas) izmantošanu;
•  Lemt par uzkrājuma veidošanu dzīvojamai mājai;
•  Lemt par mājas remonta, uzturēšanas u.c. darbiem.

Kārtība, kā noorganizēt dzīvokļa īpašnieku kop-
sapulci, kopsapulces gaita:
1. Dzīvokļu īpašnieku pirmo kopsapulci sasauc viens vai 
vairāki dzīvokļu īpašnieki, uzaicinot visus daudzdzīvokļu 
mājas dzīvokļu īpašniekus.
2. Pirms sasaukt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ir nepie-
ciešams veikt šādas darbības:

2.1. Izveidot dzīvokļu īpašnieku sarakstu (dzīvokļu īpaš-
niekus var precizēt pagasta pārvaldē);

2.2. Noteikt kopsapulces vietu un laiku;
2.3. Izstrādāt kopsapulces darba kārtību (reglamentu);
2.4. Rakstiski informēt mājas dzīvokļa īpašniekus un 

pagasta pārvaldi kā mājas valdītāju par sapulces 
sasaukšanas dienu, tās darba kārtību, norises vietu un 
laiku, kā arī par sapulces reģistrēšanai nepieciešama-
jiem dokumentiem;

2.5. Dzīvokļu īpašniekiem redzamā vietā izvietot sludi-
nājumu par sapulces norisi.

3. Kopsapulces un tās gaita:
3.1. Kopsapulcē tiek ievēlēts sapulces vadītājs un sekretārs;
3.2. Kopsapulces gaita tiek protokolēta un vadīta saskaņā 

ar pieņemto sapulces reglamentu;
3.3. Ja dzīvokļa īpašnieks uz kopsapulci nevar ierasties, 

viņam ir tiesības pilnvarot jebkuru personu tajā pār-
stāvēt savas intereses.

3.4. Kopsapulcē lēmumu var pieņemt, ja par lēmumu 
pieņemšanu ir balsojuši vairāk par pusi no dzīvokļu 
īpašniekiem (50% + 1 balss), izņemot gadījumu, kad 
tiek balsots par pilnvarojumu došanu un atsaukšanu 
(nepieciešamais balsu skaits 2/3).

Jautājumu gadījumā sazināties ar Liepas pagasta 
pārvaldes vadītāju Evitu Šīranti, tālr.64107776, 27882840

Informāciju sagatavoja Priekuļu novada pašvaldības 
jurista palīdze Mārīte Bērziņa

INFORMĀCIJA
Kase Priekuļu novada pašvaldībā – Cēsu prospektā 5, 

Priekuļos – maksājumus pieņem katru darba dienu:
•  Pirmdienās 800 – 1200 un  1300 – 1730

•  Otrdienās 800 – 1200 un 1245 – 1630

•  Trešdienās 800 – 1200 un 1245 – 1630

•  Ceturtdienās 800 – 1200 un 1245 – 1630

•  Piektdienās 800 – 1200 un 1245 – 1430
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Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādes 
organizē starptautisku projektu

Siltās vasaras un atvaļinājumu noslēgumā Priekuļu 
novada pirmsskolas izglītības iestādes sagaidīja svarīgus 
ciemiņus – Igaunijas un Lietuvas pirmsskolu izglītības 
iestāžu (PII) pārstāvjus, kuri bija ieradušies turpināt starp-
tautisku projektu par bērniem ar īpašām un speciālām 
vajadzībām, kas tika uzsākts Somijā. Pērn to turpināja kolēģi 
no Igaunijas, bet šogad viesi tika uzņemti Latvijā, kur tie 
iepazina mūsu tradīcijas, apskatīja skaistus un nozīmīgus 
novada objektus, guva pieredzi, viesojoties četrās

Priekuļu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un 
dalījās savā pieredzē starptautiskas konferences laikā.

Viesi tika sagaidīti gleznainajā Skangaļu muižā, kur 
viņus viesmīlīgi uzņēma viesu nama saimnieki. Pirmajā 
vakarā tika organizēts saliedēšanās pasākums Liepas maizes 
mājā “Krūmiņi”, kur ārzemju viesi kopā ar lustīgajām 
mājas saimniecēm iepazina latviešu rotaļas un dziesmas, 
uzzināja seno latviešu tautas tradīcijas un vēsturi. Dalībnieki 
gatavoja un cepa pīrāgus,un mielojās pie bagātīgi klāta 
galda. Ciemiņi bija sajūsmā par omulīgo atmosfēru, mājīgo 
gaisotni un viesmīlīgo uzņemšanu.

Otrās dienas rīts Skangaļu muižas pagalmā sākās ar 
jautru un atraktīvu rīta rosmi. Izkustējās un izlēkājās visi – 
arī projekta organizatori un viesu pavadoņi. Pēc bagātīgām 
brokastīm visi sēdās autobusā un devās pieredzes apmaiņas 
ekskursijā pa Priekuļu novadu. Ļoti sirsnīgi un mīļi viesus
sagaidīja Priekuļu novada pašvaldībā, kur domes priekšsē-
dētāja Elīna Stapulone ar saviem palīgiem sniedza ieskatu 
par mūsu novada iestādēm, tūrisma objektiem un citu 
būtisku informāciju par Priekuļu novadu.

Apskatījuši Saules parku un izmēģinājuši noteikt pa-
reizu laiku uz lielākā šāda veida saules pulksteņa Latvijā, 
viesi varēja doties iepazīt Priekuļu novada pirmsskolas 
izglītības iestādes. Priekuļu PII “Mežmaliņas” vadītāja 
Krīstīna Bernāne un viņas uzticamā komanda iepazīstināja 
ar savu skaisto, bērniem draudzīgo apkārtni un vidi, pastās-
tīja par “Dabas grupas” organizāciju un darbību un rosināja
izmēģināt aktīvo sporta trasi. Veselavas PII “Vālodzes” 
vadītāja Iveta Liepiņa bija rūpīgi gatavojusies, lai pa-
stāstītu viesiem par īptnībām darbā ar bērniem, kuriem 

ir speciālas vai īpašas vajadzības. Ārzemju kolēģi bija 
patīkami pārsteigti par iestādes darbinieku spēju radīt tik 
labestīgu un ģimenisku vidi. Liepas PII “Saulīte” vadītāja 
Elija Latkoizrādīja viesiem savu iestādi, pastāstīja par no-
darbībām tuvākajā apkārtnē, dabā, baseinā undeva iespēju 
iejusties bērnu lomā darbojoties ar mālu. Jāņmuižas PII 
vadītāja Iveta Zariņa un darbinieki prezentēja savu iestādi, 
parādot to, ar ko viņi atšķiras no citiem – sāls istabu, dabas 
vides estētikas nodarbības silto smilšu iekārtā, smilšu spēļu 
terapija, Montesori nodarbības un nodarbības dabas telpā. 
Jāņmuižas bērnudārza zaļajā ābeļdārzā tika organizēts šīs 
dienas noslēguma pasākums, kurā viesi, projekta organiza-
tori un palīgi veidoja kopīgu apli apkārt skaisti noformētam 
ugunskuram. Visi gāja rotaļās, dziedāja dziesmas, baudīja 
Jāņmuižas PII pavāru meistarīgās uzkodas un dalījās savās 
emocijās un iespaidos.

Trešajā dienā Skangaļu muižas konferenču zālē tikās 
vairāk kā 100 pedagogu no dažādām izglītības iestādēm, 

kuri bija ieradušies, lai piedalītos starptautiskā konferencē 
“Dabas resursu izmantošana darbā ar bērniem, kuriem 
ir speciālas vai īpašas vajadzības”. Visas dienas garumā 
pedagogi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas dalījās pie-
redzē un stāstīja par dažādām izglītības metodēm un to 
izmantošanu darbā ar bērniem. Ārzemju viesi atzina, ka ir 
vairākas metodes, kuras viņi vēlētos praktizēt savās izglī-
tības iestādēs un īpaši darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas 
vai īpašas vajadzības. Liepas PII “Saulīte” vadītāja Elija 
Latko izsaka lielu pateicību Priekuļu novada pašvaldībai 
par projekta atbalstīšanu un finansēšanu, Priekuļu novada 
PII vadītājām un darbiniekiem, Liepas PII “Saulīte” darbi-
niekiem, Liepas pagasta pārvaldes vadītājai un Skangaļu 
muižas darbiniekiempar atsaucību un palīdzību dažādos 
ar projekta organizāciju saistītos jautājumos.

Teksts un foto: Liepas PII “Saulīte” 
pirmsskolas skolotāja Liene Eizengrauda

Jāņmuižas bērnudārza zaļajā ābeļdārzā viesi, projekta organizatori un palīgi veidoja kopīgu apli,
kur gāja rotaļās, dziedāja dziesmas un dalījās savās emocijās un iespaidos

Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 2018./2019. m.g.
3.SEPTEMBRĪ
Maršruts: Priekuļu vidusskola – Liepa – Priekuļu vidusskola (TVM Marbus JT5695)
Salmiņi 8:45 – Liepas kultūras nams 8:48 – Liepas pamatskola 8:50 – Leukādiju 
pārbrauktuve 8:55 – Rauguļi 8:57 – Paeglīši 9:00 – Liberti 9:05 – Brūnīši 9:08 –
Priekuļu vidusskola 9:15

Maršruts: Priekuļu v/sk–Bērzkrogs – Priekuļu v/sk. (TVM Marbus JT5695)
Bērzkrogs 9:30 – Veselavas kapi 9:33 – Upītes 9:36 – Priekuļu v/sk 9:40

Maršruts:Priekuļu v/sk –Mārsnēni – Priekuļu v/sk. (SETRA 213 GP1353) 
Mārsnēni 9:00 – Auniņi 9:10 – Startu ezers 9:15 – Starti 9:20 – Skangaļi 9:22 – 
Sarkaņi 9:25 – Liepas kultūras nams 9:30 – Priekuļu v/sk 9:45

Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk – Garkalne – Jāņmuiža – Dukuri – Priekuļu v/sk. 
(VW Crafter KG2422)
Namēļi 8:15 – Veselavas skola 8:20 – Viesītes 8:25 – Zeikari 8:30 – Ausēkļi 8:40 –
Rabākas 8:45 – Rauņi 8:55 – Savieļas 9:00 – Banti 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:15 – 
Garkalne 9:25 – Jāņmuiža 9:30 – Dukuri 9:40 – Priekuļu v/sk. 9:50

Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. (Norle)
Rauna 9:10 – Cimza 9:15 – Strīkeļi 9:24 – Spāriņi 9:26 – Kārļu kalns 9:28 – 
Jaunrauna 9:31 – Lāčplēsi 9:39 – Vaives dzirnavas 9:38 – Priekuļu v/sk. 9:45

Maršruts: Mārsnēni – Liepas pamatskola (Mercedes Sprinter 516, HO5260)
Mārsnēnu centrs – Lāčplēši 8:00 – Mārsnēnmuiža 8:04 – Mārsnēnu PII 8:10 – 
Sīkuļi 8:14 – Plēpji 8:23 – Starti 8:29 – Skangaļi 8:31 – Bērzkalni (Augusti) 8:32 – 
Sarkaņi 8:34 – Pilpi 8:39 – Liepas skola 8:47

Autobuss pēc mācību stundām
Priekuļu vidusskola – Bērzkroga virziens 12:00 (TVM Marbus JT5695)
Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 12:00 (VW Crafter KG2422) 
Priekuļu vidusskola – Raunas, Jaunraunas virziens 12:00 (Norle) 
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 12:00 (SETRA 213 GP1353) 
Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 12:25 (TVM Marbus JT5695) 
Priekuļu vidusskola – Veselavas virziens 12:30 (VW Crafter KG2422)
Liepas pamatskola – Liepas pagasts 11:00 (Mercedes Sprinter 516, HO5260)
Liepas pamatskola – Mārsnēnu virziens 11:30 (Mercedes Sprinter 516, HO5260)

IKDIENĀ
Maršruts: Priekuļu vidusskola – Liepa – Priekuļu vidusskola (TVM Marbus JT5695)
Salmiņi 7:45 – Liepas kultūras nams 7:48 – Liepas pamatskola 7:50 – 
Leukādiju pārbrauktuve 7:55 – Rauguļi 7:57 – Paeglīši 8:00 – Liberti 8:05 – 
Brūnīši 8:08 – Priekuļu vidusskola 8:15

Maršruts: Priekuļu v/sk -Bērzkrogs– Priekuļu v/sk. (TVM Marbus JT5695)
Bērzkrogs 8:30 – Veselavas kapi 8:33 – Upītes 8:36 – Priekuļu v/sk. 8:40

Maršruts: Priekuļu v/sk –Mārsnēni – Priekuļu v/sk. (SETRA 213 GP1353) 
Mārsnēni 8:00 – Auniņi 8:10 – Startu ezers 8:15 – Starti 8:20 – Skangaļi 8:22 – 
Sarkaņi 8:25 – Liepas kultūras nams 8:30 – Priekuļu v/sk. 8:45

Maršruts:  Veselava – Priekuļu v/sk – Garkalne – Jāņmuiža – Dukuri – Priekuļu v/sk. 
(VW Crafter KG2422)
Namēļi 7:15 – Veselavas skola 7:20 – Viesītes 7:25 – Zeikari 7:30 – Ausēkļi 7:40 –
Rabākas 7:45 – Rauņi 7:55 – Savieļas 8:00 – Banti 8:05 – Priekuļu v/sk. 8:15 – 
Garkalne 8:25 – Jāņmuiža 8:30 – Dukuri 8:40 – Priekuļu v/sk. 8:50

Maršruts:  Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. (Norle) [no 03. līdz 21. septembrim)*
Rauna 8:10 – Cimza 8:15– Strīkeļi 8:24 – Spāriņi 8:26 – Kārļu kalns 8:28 – 
Jaunrauna 8:31 – Lāčplēsi 8:33 – Vaives dzirnavas 8:38 – Priekuļu v/sk. 8:45

Maršruts: Mārsnēni – Liepas pamatskola (Mercedes Sprinter 516, HO5260)
Mārsnēnu centrs – Lāčplēši 7:00 – Mārsnēnmuiža 7:04 – Mārsnēnu PII 7:10 – 
Sīkuļi 7:14 – Plēpji 7:23 – Starti 7:29 – Skangaļi 7:31 – Bērzkalni (Augusti) 7:32 – 
Sarkaņi 7:34 – Pilpi 7:39 – Liepas skola 7:47

Maršruts: Liepas pagasts – Liepas pamatskola (Mercedes Sprinter 516, HO5260) 
Liepas skola – Dukuļi  (Pakalni) 7:54 – Lazdiņi 8:00 – Tomēni (Vecstīpnieki) 8:06 – 
Obuļi (Vītoli) 8:10 – Lejas Stuķi 8:15 – Liepas skola 8:20

Autobuss pēc mācību stundām
Priekuļu vidusskola – Bērzkroga virziens 16:00 (TVM Marbus JT5695)
Priekuļu vidusskola – Jāņmuižas virziens 16:00 (VW Crafter KG2422)
Priekuļu vidusskola – Raunas, Jaunraunas virziens 16:00 (Norle) 
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu virziens 16:00 (SETRA 213 GP1353) 
Priekuļu vidusskola – Liepas virziens 16:25 (TVM Marbus JT5695) 
Priekuļu vidusskola – Veselavasvirziens 16:30 (VW Crafter KG2422)
Liepas pamatskola – Liepas pagasts 15:30 (Mercedes Sprinter 516, HO5260)
Liepas pamatskola – Mārsnēnu virziens 16:00 (Mercedes Sprinter 516, HO5260)

* Par turpmākajiem pārvadājumiem maršrutā Rauna 
– Jaunrauna – Priekuļu v/sk. sekojiet līdzi jaunumiem 
Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā.

Bērniem, kuri brauc uz Priekuļu vidusskolu no Cēsīm, 
tiks izsniegtas elektronisko norēķinu kartes, braukšanai 
CATA autobusos.



Jūlija sākumā Liepā, Jauniešu centrā “Apelsīns”, aktīvi 
norisinājās Vasaras skola un Radošānedēļa. Pasākumus 
apmeklēja vairāk nekā 30 bērni un jaunieši.

Vasaras skolas aktivitātes bija paredzētas skolas vecuma 
bērniem no 8 līdz 13 gadiem. Tajās nedēļas garumā notika 
dažādas radošas nodarbes, kuras palīdzēja vadīt čaklās, 
vasaras nodarbinātībā iesaistītās meitenes: Seira Jēkabsone 
un Kristiāna Eltermane.

Šajā nedēļā tika izmēģinātas dažāda veida mākslas 
darbnīcas, kā zīmēšanas lapu krāsošana ar burbuļiem, vēj-
dzirnavu izgatavošana, visiem bija iespēja izmēģināt roku 
ēdiena gatavošanā, un pusdienu pauzei tika sacepti garšīgi 
kēksiņi. Visiem patika komandas stiprināšanas un salie-
dēšanas spēles, tās arī palīdzēja stiprināt sadraudzēties 
mazāk pazīstamajiem bērniem.

Jauniešu centrs var lepoties ar vasaras skolā izgatavo-
tajām galda spēlēm.

Liels paldies jāsaka dažādu fizikas likumu zinātājam 
Ingmāram Bergmanim par fantastisko radošo darbnīcu, 
kurā tapa koka rotaļlietas gan mazākiem, gan lielākiem. 
Pēcpusdienā gaisā tika laistas paštaisītās papīra raķetes, 
kuras var sasniegt 40 metru augstumu.

Vasaras skolas pēdējā dienā ciemojāmies ZAAO atkri-
tumu pārstrādes poligonā “Daibe” un dabas un tehnoloģiju 
parkā “Urda” , kur ar  ekskursijas un dažādu interaktīvu 
spēļu palīdzību mācījāmies par atkritumu šķirošanu un 
piesārņojuma  slikto ietekmi uz dabu un visu dzīvo tajā.

Paēduši gardas radošās nedēļas pusdienas skaistajās, 
jaunajās “Urda” telpās, visi pasākuma dalībnieki sasēdās 
autobusā un devās mājup.

Radošā nedēļa sākās mazliet klusāk – Dziesmu un deju 
svētku noskaņā.

Pirmdienā pie mums ciemos bija ieradies Mārcis 
Bogdānovs.

Mārcis ir aktīvs Valmieras brīvprātīgais, kuram pieder 
viens no Latvijā tik populāro izlaušanās spēļu kompleksiem 
Valmierā. Mārcis ir arī ļoti muzikāls. Viņam patīk ceļot 
– nevis vienkārši ceļot, bet ceļot ekonomiski. Par to arī 
viņš pastāstīja. Ceļojumu stāsti bija par Islandi, Maroku 
un Somiju. Visi bija aizrāvušies, klausoties par izskalotiem 
ceļiem Islandē, par saplīsušu mašīnu un ļoti izpalīdzīgiem 
cilvēkiem Marokā un par spontānu ceļojumu uz Somiju 
kopā ar internetā atrastiem ceļa biedriem.

Kopīgi, ģitāras pavadījumā nodziedot dažādas populāras 
dziesmas, arī Mārča oriģināldziesmu, mēs šķīrāmies kā 
seni draugi un apsolījām apmeklēt kādu no viņa izlaušanās 
spēlēm.

Otrdiena solījās būt darbīga un aizraujoša, jo pie mums
no Rīgas, nobiedrības Zerro Waste Latvija ciemos bija at-
braukusi tās pārstāve Laura Treimene. Zero Waste filozofija 
ir pasaulē plaši zināma – tā ir dzīve, kuras laikā cilvēki, 
dzīvojot apdomīgi un domājot par apkārtējās vides nepie-
sārņošanu un attīrīšanu, neveido atkritumus.

Pēc lekcijas par vides piesārņojumu pasaulē un dis-
kusijām ķērāmies pie praktiskām nodarbēm, izgatavojām 
raupju sāls skurbi ķermenim, smaržīgu cukura skrubi sejai
un noderīgu lūpu balzāmu ar E vitamīnu, jo par lūpu 
mitrināšanu jādomā ne tikai aukstā ziemā, bet arī karstā 
vasarā. Visus interesentus droši aicinu ienākt Jauniešu 
centros pēc skrubīšu un lūpu balzāmu receptēm, kā arī 
citām mājsaimniecībā noderīgām receptēm.

Trešdien kopīgi ar Mārsnēnu jauniešu centru “Tram-
palīns”, dažiem Valmieras un Cēsu jauniešiem devāmies 
izzinošā pārgājienā uz Līču-Laņģu klintīm, apskatījām 
skaistās alas, vienas no skaistākajām Latvijā, pa ceļam pa-
ēdām meža ogas, kas tieši tajā laikā bija sākušas gatavoties, 
kopīgi apspriedām dažādas idejas par tūrisma maršruta 
izveidi Liepā.

Pēc pastaigas atgriezāmies Jauniešu centrā un pēc-
pusdienu pavadījām kopā ar Latvijas Sarkanā Krusta pār-
stāvjiem. Tā līderis Roberts Puriņš atraktīvi pastāstīja par 
pirmās palīdzības principiem vasarā: ko darīt pārkaršanas, 
dažādu traumu gadījumos, kā palīdzēt negadījumos, kas 
rodas atpūšoties pie ūdenstilpēm. Klausījāmies dažādus pie-
dzīvojumus no Sarkanā Krusta jauniešu dežurēšanas masu 
pasākumos.

Ceturtdiena pienāca saulaina un darbīga kopā ar Val-
mieras novada fonda darbinieci Lucie Sitarova, kura, pie-
daloties Erasmus+ brīvprātīgā darba programmā no Čehijas, 
gadu strādā  ar  jauniešiem Latvijā.

Kopīgajā darbnīcā apzinājām gan savas labās, gan sliktās
īpašības, kā arī īpašības, kuras mums nepatīk citos, piemē-
ram; smēķēšanu un pāri darīšanu dzīvniekiem. Meklējām 
risinājumus šīm problēmām. Tapa unikāls uzmetums stikla 
smēķēšanas būdai, kurā no ārpuses redzams, kādu kaitē-
jumu smēķēšana nodara cilvēkam. Radās ideja vispasaules  
dzīvnieku aizsardzības biedrībai, kurā brīvprātīgie rūpētos 
par pamestajiem un vardarbībā cietušajiem. Ierosinājums 
veidot ūdenspistoļu brigādi, kura cīnītos pret smēķētājiem 
mums apkārt. Iespējams, ka šīs idejas nākotnē palīdzēs 
atrisināt dažādas sociālas problēmas.

Piektdien pie mums viesojās jauniešu organizācijas 
“Dari Vari” pārstāvis Edgars Muktupāvels, apspriedām ļoti 
nopietnu tēmu – vardarbība-, mācījāmies pazīt dažādas 
vardarbības formas, uzzinājām, kā rīkoties, sastopoties ar 
vardarbību.

Pēc tik nopietnām tēmām vajadzēja mazliet izvēdināt 
galvu, un to palīdzēja izdarīt bijušais Erasmus+ brīvprātīgā 
darba projekta dalībnieks no Vācijas Enno Walkenfort. 
Puisis brīnišķīgi atcerējās atviešu valodu, kuru iemācījās 
gadu pavadot Valmierā, strādājot ar senioriem Valmieras 
Pansionātā. Latvijā viņš bija ieradies, lai piedalītos Deju 
svētkos.

Esot Latvijā, Enno iesāka dejot tautas dejas un, at-
griežoties Vācijā, iestājās vietējās Latviešu biedrības deju 
kopā. Tā nu viņš nokļuva Deju svētkos. 

Enno pastāstīja par savu brīnišķīgo pieredzi Latvijā 
brīvprātīgajā darbā un pamatoja, kāpēc tas būtu jāizmēģina 
katram jaunietim.

Noslēgumu Radošajai nedēļai vēlējāmies svinēt skaistās 
Gaujas krastā, Grīviņos, ar nelielu pārgājienu un pikniku, 
bet laikapstākļi nelutināja ar siltu saulīti, tādēļar stāstiem, 
spēlēm un uz pannas ceptām desām nosvinējām to Jauniešu 
centra “Apelsīns” telpās.

Jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja
Maija Ozoliņa
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Vasaras aktivitātes Liepas Jauniešu centrā “Apelsīns”

Foto: no JC “Apelsīns” arhīva 
Latvijas Sarkanā Krusta pārstāvji pastāsta par pirmās 

palīdzības sniegšanas principiem

Aicinām Mārsnēnu Tautas nama pašdarbnieku pulkā:

Priekuļu kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi atsāk darbu!

Kolektīvs Vadītājs Diena Laiks
Dāmu deju kolektīvs “Mare” Māris Brasliņš • Pirmdiena,03.09. 19.00
Līnijdeju kolektīvs “Malide” Gunta Salmiņa • Sestdiena, 08.09. 13.00
Teātra pulciņš bērniem Santa Kalniņa • Trešdiena, 05.09. 17.00
Sieviešu vok. ansamblis “Mona” Juris Krūze • Trešdiena, 05.09. 19.00

Breika pulciņš “Soul step” Eduards Ruicis • Nodarbības 2x nedēļā – ceturtdienās, sestdienās.
  Pirmā nodarbība 06.09. 17.00

Amatierteātris Santa Kalniņa • Piektdiena, 07.09. 20.00
Pirmsskolas dziesmu un deju kolektīvs Zita Aļeškēvica

Dace Purmale
• Piektdiena, 07.09. 9.30

• pirmais mēģinājums
Ja vēlies dziedāt, dejot, breikot, spēlēt teātri un gribi būt viens no pašdarbniekiem, tad Nāc un piedalies! 
Gaidīsim mūsu kolektīvos! (Informācija pa t. 26666983).
Sestdienās, no plkst. 10.00 notiks ģitāras spēles apmācības nodarbības (no 9 gadu vecuma līdz…) pasniedzējas Elitas 
Zviedrānes vadībā. Interesēties pa tālr. 26666983.

Kolektīvs Vadītājs Pirmā tikšanās reize

DK “TŪGADIŅŠ” Mārtiņš Jurciņš

5.septembrī plkst.17.30 
Jauno dalībnieku uzņemšana 
(no 3 gadu vecuma. Līdzi jāņem deju čības)
5.septembrī plkst.18.00
Esošajiem dalībniekiem, visu grupu vecākiem

VPDK “MIĶELIS” Māris Brasliņš 11.septembrī plkst.20.00
VPDK “JUMIS” Uldis Blīgzna 12.septembrī plkst.19.30
DK “ZELTA VIRPULIS” Uldis Blīgzna 7.septembrī plkst. 19.30
SIEVIEŠU KORIS “LAUMAS” Iveta Lapiņa 24.septembrī plkst.19.00
VĪRU SENIORU ANSAMLIS “NEPRĀC” Ulla Siksne 13.septembrī plkst.18.30

Gaidām jaunus dalībniekus!

Meža dienu 2018 
ietvaros Saules parkā 
izveidots viršu dārzs
Latvijas pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību   

labie darbi parkos Latvijas simtgadei” un Meža dienu 2018 
ietvaros Priekuļu Saules parkā tika iestādīti viršaugi, pa-
pildinot parka teritoriju ar jaunu objektu – viršu dārzu.

Tā kā projekta moto ir: “Kopā nākotnes mežam!”, tā 
ietvaros tika iestādīti 10 dažādu šķirņu viršaugi, kuri ir 
raksturīgi mūsu meža ainavai. Projekta īstenošana notika 
augusta vidū, sagaidot augu stādīšanai labvēlīgus laika 
apstākļus. Tajā piedalījās jaunieši no Priekuļiem, labiekār-
tošanas nodaļas darbinieki un citi pašvaldības speciālisti.

Jauniešiem, kuri piedalījāsaugu stādīšanā, tika pastās-
tīts, kā pareizi sagatavot augsni, iestādīt viršaugus un rūpēties 
par tiem.

Izglītošana par apkārtējās vides daudzveidību un rūpēm 
par daburadīja jauniešos interesi uzzināt vairāk par dabas
daudzveidību, kā arī veicinājaatbildības sajūtu pret savu  
darbu, augiem un vidi. Tāpat tas rosināja bērnus padomāt  
par darbiem, kas ir paveikti, lai saudzētu dabu un apkārtējo 
vidi mājās, skolā, apkārtnē.

Viršaugi ir bagātīgs papildinājums Priekuļu Saules 
parka teritorijai, jo to ziedēšanu var baudīt līdz pat pir-
majam sniegam. Virši ir vieni no pēdējiem ziedošajiem 
augiem, kas priecēs viršudārza apmeklētājus ar sīkajiem 
dažādu šķirņu un krāsu ziediņiem.

Projekta rezultātā Priekuļu Saules parkā pie rododendru 
dārza tika iestādīti 400 viršaugi. Projekta īstenošanu atbalsta 
Latvijas pašvaldību savienība un Meža attīstības fonds.

Ieva Fogele
Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Kultūras afiša septembrī
Liepas kultūras namā

22.septembris
18:00

Stand-up komēdija
“Humors pa latviski”

Sestdien, 22. septembrī Liepas kultūras namā notiks komiķa Maksima 
Trivaškeviča soloizrāde “Humors pa latviski”, kuras ietvaros autors 
pastāstīs savus svaigākos jokus. Autora iepriekšējo stand-up komēdijas 
izrādi “Stand-up izrāde latviešu valodā” apmeklējuši vairāk kā četri 
tūkstoši pozitīvu lādiņu guvuši skatītāji.

Ieeja: 2.00 EUR

Liepa

14.septembris Eiropas kultūras
mantojuma diena
“Latvijas valsts
izveidošana un attīstība”

Pasākums notiks Liepā pie pieminekļa Latvijas Atbrīvošanas cīņās 
kritušo karavīru piemiņai. 
Sīkāka informācija tiks publicēta www.priekuli.lv

Veselavas muižā

1.septembris
18:00

Filma “Bille” Latvijas simtgades filma par meiteni ar vērīgo acu skatienu tapusi 
pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji autobiogrāfiskā 
romāna “Bille” motīviem.

Ieeja: 3.00 EUR

7.septembris
19:00

Koncertprogramma
“Gadsimtu skaņu mirkļi –
 Latvijai 100”

Koncertprogrammas izpildītāji:
Evita Pehlaka, soprāns 
Andris Ludvigs, tenors 
Ventis Zilberts, klavieres
Soprāns ar apveltīto silto balss tembru Evita Pehlaka kopā ar tenoru 
Andri Ludvigu, kurš ir Latvijas Nacionālās Operas un Baleta solists 
un goda viesis pie taustiņiem, cilvēks orķestris – Ventis Zilberts.

Ieeja: 10.00 EUR

Veselavas muižas parkā

7.septembris
21:00

Diskotēka
“Planētas ritmi”
1969-1984.gads

DISKORS CINDULIS 
(Darbosies bufete, būs krāsainas gaismas, stereo skaņa un diskobumba).
Apmeklētājiem lūgums ievērot ģērbšanās stilu.

Ieeja: 3.00 EUR

Ed.Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”

15. un 16. 
septembris
11:00, 13:00,
15:00

Gaujas Nacionālā parka 
Ceļotāju dienas “Kalāčos”
Ceļojums laikā – 
Bērnu dzīve laukos pirms 
145 gadiem.

Aktivitātes paredzētas ģimenēm ar bērniem. Ceļojuma laikā varēs gūt 
priekšstatu par dzīvi, īpaši bērnu dzīvi, “Kalāčos” 19. gs. otrajā pusē, 
kad šajās mājās bērnību pavadīja dzejnieks Eduards Veidenbaums 
un viņa brālis Kārlis. Būs iespēja iepazīt dažādus darbarīkus, ganiņu 
ikdienu un pienākumus, ganiņu rotaļas, vecos burtus un rakstību, 
“Kalāču” apkārtni un kokus, nogaršot knapsieriņus, minēt mīklas. 
Tālr. informācijai: 25601677

Priekuļu Saules parks

15.septembris
11:00-15:00

Gaujas Nacionālā parka
Ceļotāju dienas

Orientēšanās spēle visai ģimenei Priekuļu saules parkā Gaujas 
Nacionālā parka Ceļotāju dienas ietvaros.

Priekuļi

21.septembris
17:00

Eiropas mobilitātes 
nedēļas ietvaros 
“Diena bez auto”

“Mežmaliņa ripo”un Velo orientēšanās pa Priekuļiem (izmantojot 
aplikāciju Actionbound) (vairāk informācija www.priekuli.lv”)

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI)

28.septembris Zinātnieku nakts
“Zinātne Latvijai”

Pirmo reizi Zinātnieku nakts tiks rīkota Priekuļu novadā AREI 
Laukaugu selekcijas muzejā, Selekcijas ielā 3, Priekuļos ar devīzi 
“Latvijai 100, zinātnei Priekuļos 105”.

Aicinājums!

Priekuļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi
2018./2019.gada sezonā

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SVĒTDIENA

17:15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

17:30– 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

17:15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

17:30 – 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

12:00 – 14:00
ZELTA VIRPULIS 

Jauniešu deju kolektīvs
ULDIS BLĪGZNA

19:30 – 21:30
JUMIS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
ULDIS BLĪGZNA

19:30 – 21:30
JUMIS 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
ULDIS BLĪGZNA

18.30-20.00
NEPRĀC 

Vīru senioru ansamblis 
ULLA SIKSNE

19:30 – 21:30
ZELTA VIRPULIS 

Jauniešu deju kolektīvs
ULDIS BLĪGZNA

19:00 - 21:00
LAUMAS

Sieviešu koris
IVETA LAPIŅA

19:00 - 21:00
LAUMAS

Sieviešu koris
IVETA LAPIŅA

20:00 - 22:00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
MĀRIS BRASLIŅŠ

20:00 - 22:00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
MĀRIS BRASLIŅŠ

Kultūras nama direktore: Inga Krafte, tālr. 28352521

Bijušie Latvijas Tautas frontes biedri un 1991.gada 
barikāžu dalībnieki tiek aicināti uz sarunu ar bijušo Cēsu 
rajona Tautas frontes domnieku M.Niklasu, lai aizpildītu 
anketas. Īpaši tiek aicināti 1991.gada barikāžu dalībnieki.

Saruna notiks 7.septembrī plkst.18.00 Veselavas bibliotēkā.

Priekuļu novada 
Sociālo pakalpojumu centrs 

aicina bezdarbniekus, 
pirmspensijas un pensijas 

vecuma personas 
piedalīties sociālās 

rehabilitācijas programmā
Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzlabot  

dzīves kvalitāti – atjaunot un pilnveidot sociālās un funk-
cionālās prasmes, veicināt iekļaušanos darba tirgū un 
integrēšanos sabiedrībā.

Pakalpojums ir bez maksas, to nodrošina Sociālo 
pakalpojumu centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

Nodarbības sāksies septembrī. Aicinām piedalīties un  
izmantot šo iespēju. Pieteikties līdz 27.augustam.

Informāciju par sociālās rehabilitācijas programmu 
var saņemt:

- Priekuļos, Cēsu prospekts 1 (tel. 64130525; 25603313)
- Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tel. 64107306) 
- Mārsnēnos, “Pagastnams” (tel. 64129168) 
- Veselavā, “Vārpas”, Bērzkrogs, (tel. 64177383)

Aicinām Veselavas 
muižā iesaistīties:

• Radošās darbnīcās – vadītāja: Iluta Mārtiņjēkaba, pirmā 
nodarbība 14.09.2018, plkst.18:00;

• Bērnu deju kolektīvā – vadītāja: Kitija Gruzde/Emerita 
Gruzde, pirmā nodarbība 05.09.2018, plkst.18:00;

• Vidējās paaudzes deju kolektīvā – vadītāja: Emerita 
Gruzde, pirmā nodarbība 09.09.2018, plkst.10:00.

Jauno dalībnieku 
uzņemšana Liepas 

kultūras nama 
pašdarbības kolektīvos:
• Liepas kultūras nama VPDK “Sadancis” uzņem jaunus

dalībniekus. Mēģinājumi notiks katru trešdienu un piekt-
dienu plkst. 20:00.

• Arī BDK Dālderīši gaidīs jaunus dalībniekus, mēģinā-
jumi pirmdienās un trešdienās plkst. 17:00. Vadītāja 
Marita Rieksta-Krivjonoka.

• Jaunus dalībniekus uzņem arī Liepas teātra kopa “Krams”. 
Sīkāka informācija pa tālruni 26497506 (režisore 
Benita Sausiņa).
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

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

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

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

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Vidzemnieku dārza svētki 2018. gada 17.augustā nori-
sinājās jau septīto gadu pēc kārtas. Saulainajā pēcpusdienā 
Lubānas novada “Ezerniekos”, pašā Salas ezera krastā,  
pulcējās vairāk nekā simts vidzemnieku, starp kuriem 
bija arī 26 enerģiski uzņēmēji, kurus šī gada “Vidzemes 
stāsti 2018” nominācijai bija izvirzījušas 26 Vidzemes 
plānošanas reģiona pašvaldības.

No Priekuļu novada nominācijā “Tūrisma uzņēmums 
un saimniecība” tika izvirzīta zemnieku saimniecība “Sil-
lakas”. Tās īpašnieks Renāts Hofmanis ar oriģinālu pieeju 
jau vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi darbojas teritorijā, 
kura tradicionālajai lauksaimniecībai nav piemērota. Viņš 
kopā ar ģimeni kopš 1996. gada foreļu audzētavā z/s “Sil-
lakas” uzņem viesus, dīķos audzē zivis un aicina atpūsties 
makšķerniekus. Pašlaik saimniecībā ir seši dīķi, kuros zivis 
audzē, un vēl seši, kuros notiek komercmakšķerēšana. Viesi 
paši no dīķiem var izvilkt foreles, stores, samus, karpas un
citas zivis. Saimniecības personāls lomu sagatavo – notīra, 
izķidā un kūpina vai iesāla, lai klients var aizvest mājās 
jau gatavu produktu vai baudīt to uzreiz turpat. “Sillakas” 
piedāvā arī naktsmītnes, viesību zāli, lauku pirti un lab-
iekārtotas atpūtas vietas pie dīķiem. Šādi, ar pārstrādi un 
tūrismu, radot pamatbiznesam papildus pievienoto vērtību.

Pasākuma laikā pirmizrādi piedzīvoja 26 video stāsti 
par šī gada nominantiem, turklāt viņu pieredze apkopota arī  
brošūrā “Vidzemes stāsti 2018”. Interesentiem brošūra dru-
kātā veidā pieejama Vidzemes plānošanas reģiona Valmieras
birojā (Purva ielā 12a, B sektors, 2.stāvs), kā arī tās elek-
troniskā versija pavisam drīz būs atrodama mājaslapās 

www.vidzeme.lv un http://invest.vidzeme.lv. Savukārt 
video stāsti tiks augšupielādēti VPR kanālā video krātuvē 
www.youtube.com, kā arī tos iepazīt varēs VPR izveidotajā 
profilā vietnē www.facebook.com (@VidzemesPlanosanas
Regions).

Pasākumu organizēja Vidzemes plānošanas reģiona 
Uzņēmējdarbības centrs. Uz to tiek aicināti gan ik gadu 
no jauna izvirzītie enerģiskie un darbīgie uzņēmēji, gan arī 
iepriekšējo gadu stāstu varoņi un pašvaldību pārstāvji. Nu 
jau 7 gadu laikā apkopoti 182 iedvesmas stāsti.

Informācija no Vidzemes plānošanas reģiona

Vidzemes dārza svētkos sumina arī 
Priekuļu novada iedvesmas stāstu

Starptautiskais miera skrējiens 
viesojas arī Priekuļos

No 2018. gada 11. līdz 15. jūlijam Starptautiskais Miera 
skrējiens – Peace Run – Eiropas posma ietvaros devās 
cauri Latvijai. 13. jūlijā tas šķērsoja Priekuļu novaduun 
devās uz Cēsīm, Valmieru, Limbažiem, lai tālāk lāpu no-
dotu igauņiem. Šo 5 dienu laikā Latvijā tika mēroti 460 
kilometri, tiekoties ar pašvaldību pārstāvjiem, vietējiem 
iedzīvotājiem un sporta entuziastiem.

2018. gada februārī Miera lāpa Eiropā oficiāli tika iedegta 
Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, un tagad tā dodas caur 46 
Eiropas valstīm, lai oktobrī pēc vairāk nekā 24 000 km 
finišētu Portugāles galvaspilsētā Lisabonā.

Skrējiena dalībnieki Latvijā ieradās no Baltkrievijas. 
Cauri Daugavpilij, Madonai un Vecpiebalgas novadam 
skrējēji nonāca Priekuļos, kur viņus sagaidīja Priekuļu no-
vada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, sporta koor-
dinators Jānis Mičulis, futbola kluba “Priekuļi” pārstāvji 
un citi. Domes priekšsēdētāja sveica skrējējus, uzsverot, 
ka Priekuļunovads ir ļoti sportisks. Īpaši tika izcelts sporta 
koordinatora J. Mičuļa ieguldījums sportadzīves uzturēšanā 
Priekuļu novadā. Dalībniekus sveica FK “Priekuļi” valdes 
priekšsēdētājs Andrejs Ivanovs, nododot sveicienus arī no 
Latvijas Futbola federācijas prezidenta Kaspara Gorkša.

Skrējēji, ierodoties no Vecpiebalgas Priekuļos, nodeva 
Miera lāpu nākamajiem skrējiena dalībniekiem. Arī Prie-
kuļos tā ceļoja no rokas rokā – no skrējiena dalībniekiem 
pie līdzjutējiem un otrādi. Šo lāpu nesuši ļoti daudzi cilvēki 
visā pasaulē. Viņu vidū arī visiem zināmi: svētā Māte 
Terēze, Dalailama, pāvests Francisks un citi. Nododot 
ceļojošo Miera lāpu no rokas rokā, no viena novada nā-
kamajam, no savas valsts kaimiņu valstij, mēs dāvājam 
savas labās domas un savu labo gribu pasaulei.

Skrējiena dalībniekus sveica arī “Peace Run” Eiropas 
koordinators Devašišu Torpijs (Lielbritānija) un pateicās 
par jauko uzņemšanu. Viņš arī pastāstīja, ka kopš 2008. 
gada ir ieviesta tradīcija – skrējiena ceļā apbalvot cilvēkus 
ar Lāpneša medaļu, kuri veikuši nozīmīgu ieguldījumu 
aktīva dzīvesveida popularizēšanā. Priekuļos šī medaļa 
tika pasniegta Jānim Mičulim.

Miera skrējiensir skrējiens no sirds uz sirdi, kurā kopā 
satiekas liels un mazs, sportists un nesportists, kājāmgājējs 
un riteņbraucējs. Skrējienā ar mīļu, sirsnīgu smaidu tā 
dalībnieki dāvā savu labo gribu, labo domu, prieku cilvē-

kam sev līdzās. Skrējienam nav oficiālu sponsoru, un tas 
notiek pēc brīvprātības principa.

Šogad, kad svinam Latvijas simtgadi un vēlamies mie-
rīgu un priecīgu pasauli, šis labas gribas skrējiens bija 
brīnišķīga iespēja mums katram atsevišķi un visiem kopā 
apliecināt savu mīlestību Latvijai un visai pasaulei kopumā.

Skrējiena simbols – Miera lāpa – pirmoreiz tika iedegta 
pirms 30 gadiem, 1987. gada 27. aprīlī, pie ANO mītnes 
Ņujorkā. To iededza šī skrējiena idejas autors, Gandija 
miera prēmijas un UNESCO Miera balvas laureāts filo-
zofs, sportists, mūziķis un mākslinieks Šri Činmojs.

Šo 30 gadu laikā skrējiens ir bijis 146 valstīs un kopā 
noskrieti vairāk nekā 630 000 km. Skrējiena lāpa ir pabi-
jusi visos kontinentos, pacēlusies pasaules augstākā kalna 
virsotnē un pat pabijusi kosmosā.

Latvijā Miera skrējiens pirmoreiz viesojās 1993. gadā. 
Kopš tā laika Latvija šajā labas gribas akcijā ir piedalīju-
sies jau vairāk nekā piecpadsmit reizes. Skrējiens šķērsojis 
daudzus novadus un pabijis visās lielākajās Latvijas pilsētās.

Teksts un foto: Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Priekuļu novada sporta koordinatoram pasniedz medaļu 
un apliecinājumu par apbalvojumu “Lāpnesis 2018”

Ed.Veidenbauma muzeja “Kalāči” vadītāja 
T.Kurzemniece atstāj autogrāfu grāmatas 280.lpp 

zem iesūtītās fotogrāfijas

E.Veidenbauma muzejs 
“Kalāči” grāmatas 

“Latvijai 100” atvēršanā

2018.gada 16.augustā Latvijas Ārstu biedrībā Rīgā 
notika Pētera Apiņa grāmatas “LATVIJAI 100” atvēršana.
Visi, kas tās veidošanā bija piedalījušies, iesūtot fotogrā-
fijas, vai paši grāmatā iekļuvuši kādā no fotogrāfijām, 
tika aicināti uz grāmatas atvēršanu un parakstīšanos pie 
iesniegtās fotogrāfijas divos grāmatas eksemplāros. Tā kā 
grāmatai tika nosūtītas fotogrāfijas arī no E. Veidenbauma 
muzeja “Kalāči” krājumiem un Liepas pagasta bibliotēkas, 
tad E.Veidenbauma muzeja “Kalāči” vadītāja Tamāra 
Kurzemniece un Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita 
Šīrante tika aicinātas apmeklēt šo svinīgo pasākumu.

Grāmata “LATVIJAI 100” ir divarpus gadu darbs. 
Grāmatas veidotāji ir pabijuši visās Latvijas pilsētās un 
pagastos, meklējot fotogrāfijas un stāstus, kas viņiem ļautu 
uzburt vīziju – kas tad ir Latvija savos simts gados. Grāmatā 
ir ievietotas vairāk nekā 4400 fotogrāfijas, ko iesūtījuši vai-
rāk nekā 1200 līdzautori no visas Latvijas – novadpētnieki, 
muzejnieki, bibliotekāri, skolotāji, kolekcionāri, žurnālisti, 
fotogrāfi. Lai atlasītu šos attēlus, grāmatas veidotāji pār-
skatīja vairāk nekā 100 000 fotogrāfiju, bet vairāk nekā 
12 000 tika sagatavotas ar visiem pierakstiem grāmatai 
derīgā formā. Visi attēli, ko vēlējās iekļaut grāmatā, tur ne-
iekļuva. Tomēr tajā vietu raduši attēli no visiem novadiem, 
pa vienai fotogrāfijai gandrīz no katra pagasta.

Attēlu kolekciju papildina literārs Latvijas vēstures iz-
klāsts, bet katru no Latvijas gadiem papildina kāda gleznas, 
grafikas vai scenogrāfijas reprodukcija.

Grāmatas “LATVIJAI 100” sastādītājs un tekstu autors 
ir Latvijas Ārstu biedrības prezidents Dr.med.h.c. Pēteris  
Apinis, mākslinieks ir Latvijas Mākslas akadēmijas pro-
fesors, Grafikas katedras vadītājs Guntars Sietiņš. Glez-
nas un grafikas atlasīja mākslas zinātniece Anita Vanaga. 
Grāmatu izdeva SIA “Medicīnas apgāds”, drukāja SIA 
“Jelgavas tipogrāfija”.

Priekuļu novads var lepoties, jo P.Apinis savā atklāša-
nas runā kā pirmo no labajiem piemēriem nosauca tieši 
E.Veidenbauma  muzeju “Kalāči”. Pēc autogrāfu atstāšanas 
grāmatā “Latvijai 100” vienu no šiem parakstītajiem 
eksemplāriem atdeva Nacionālās bibliotēkas direktoram 
Andrim Vilkam, lai viņš to noglabā dziļā plauktā. Otrs 
– uzdāvināts Valsts prezidentam, lai tas allaž atrodams 
Prezidenta pilī.

Teksts un foto: Liepas pagasta pārvaldes vadītāja
Evita Šīrante

Pētera Apiņa grāmatas “LATVIJAI 100” atvērums


