
No 17. līdz 21. septembrim visā Eiropā norisinājās 
Eiropas Mobilitātes nedēļa (EM ar saukli “Mix and Move!” 
jeb “Pārvietojies gudri!”.

2018.gada EMN temats visā Eiropā bija “multimo-
dalitāte” – dažādu transporta veidu kombinēšana, kas ļauj 
pasažieriem gudri pārvietojoties pilnvērtīgi izmantojot 
visas priekšrocības – pārvietošanās ātrumu, nonākšanu 
vajadzīgajā galamērķī laicīgi, elastīgu un ērtu maršruta 
izvēli un bieži arī līdzekļu ietaupīšanu Liepas pamatskolā 
bērni tika iepazīstināti ar elektromobili – tagadnes un 
nākotnes transporta iespējām. Ceļu satiksmes drošības 
direkcijas pārstāvis pastāstīja bērniem par elektromobiļa 
izmantošanas priekšrocībām, kuras Latvijā novērtē un iz-
manto arvien vairāk. Piemēram, Rīgā elektroautomobiļus, 
kuriem uzstādīta atbilstoša valsts reģistrācijas numura zīme,
var novietot “Rīgas satiksmes” apsaimniekotajās autostāv-
vietās bez maksas, tāpat ar tiem ir atļauts pārvietoties pa 
sabiedriskā transporta joslu. Šīs iespējas Latvijā izmanto 
jau apmēram 400 elektromobiļu vadītāji, un šis skaits 
arvien pieaug. Bērni uzzināja arī par elektroautouzlādes 
iespējām. Liels bija bērnu pārsteigums, kad viņi uzzināja 
par auto uzlādes iespējām mājas apstākļos. Bērni ar interesi 
aplūkoja automašīnas salonu un atzina to par ērtu.

Lai pievērstu uzmanību jauniešu izmantoto velosipēdu 
tehniskajam stāvoklim un velo drošības jautājumiem, 
CSDD pārstāvji veica pārbaudi velosipēdu atbilstībai dalībai 
ceļu satiksmē Liepas pamatskolā un Priekuļu vidusskolā.
Velosipēdiem tika pārbaudītas bremžu darba kārtība, ap-
rīkojums ar atstarotājiem – riepās: velosipēda priekšpusē 
– baltas krāsas atstarotājs, aizmugurē – sarkans; kā arī citi 
būtiski tehniskie defekti, kas var samazināt velosipēda 
drošību dalībai satiksmē. Velosipēdiem nedrīkst būt tik ļoti 
nodilušas riepas, ka nav redzams to raksts,kā arī nedrīkst 
būt bojāts velosipēda rāmis vai ritošās daļas elementi.

Trešdien, 19.septembrī, norisinājās “Ar velo uz darbu”
diena. Šajā dienā Priekuļu novada pašvaldības un Jāņ-
muižas PII darbinieki uz darbu devās ar velosipēdiem. Daži 
Priekuļu novada pašvaldības darbinieki ļoti labprāt jau 
vairākus mēnešus uz darbu devās ar velosipēdu, atzīstot, 
ka nevar laist garām tik labus laika apstākļu.

Siltais laiks lutināja visu Eiropas Mobilitātes nedēļu. Arī 
māmiņas, kuras devās pastaigā ar mazulīšiem, varēja pa-
vingrot trenerītes Ingas Bogdanovas vadībā, kamēr mazuļi 
saldi gulēja diendusu. Dalībniecēm bija iespēja smelties 
jaunas idejas kā ikdienas pastaigu padarīt interesantāku! 
Bez tam, vingrojot kopā, viņām bija iespēja nodibināt jau-
nas pazīšanās, lai sportošana būtu interesants un jautrs 
pasākums gan māmiņai, gan mazulim.

Dienas noslēgumā Sporta bizītē tikās nūjotāji, pulcējot 
pārgājienam 25 dalībniekus. Viņu vidū bija ne tikai pie-
redzējuši nūjotāji, bet arī tādi, kuri to pamēģināja pirmo 
reizi. Nūjot ir iespējams visos gadalaikos, nūjošana ir droša, 
tajā nav vecuma ierobežojumu, jo par savu veselību jā-
rūpējas ikvienam un to nedrīkst aizmirst neatkarīgi no 
vecuma. Pirms nūjošanas, treneres Ināras Ikaunieces vadībā

dalībnieki veica iesildīšanos, lai pamodinātu savus mus-
kuļus no atpūtas un tie sāktu aktīvāk kustēties. Tam sekoja 
aktīvs pārgājiens uz Mežavotu, biatlona trasi un noslēgumā 
uz Vanagkalniņu, kopā veicot apmēram 5km garu distanci. 
Pēc pārgājiena pasākuma dalībnieki pārliecinājās, ka nūjo-
šana tiešām ir patīkama un vērtīga nodarbe!

Visas nedēļas garumā bērni varēja zīmēt, līmēt vai kā 
citādi sagatavot darbiņu par tēmu “Diena bez auto”. Kopā 
tika saņemti 28 darbi, kas tika izstādīti basketbola laukumā 
Eiropas mobilitātes noslēguma pasākumā. Tika izvirzīti arī 
4 uzvarētāji, kuriem balvas tika pasniegtas savās izglītības 
iestādēs. Paldies visiem, kas atsaucās konkursam!

Eiropas Mobilitātes nedēļas noslēgumā notika ikgadē-
jais pasākums “Mežmaliņa RIPO”, aicinot vecākus kopā ar 
bērniem doties izbraukumā ar velosipēdu cauri Priekuļiem.

Jau rīta pusē Mežmaliņā bērni devās veiklības brau-
cienos, pārvarot dažādus šķēršļus gan ar skrejriteņiem, 
gan divriteņiem. Izbraukt līkloci, prast nobraukt no pa-
augstinājuma, trāpīt grozā bumbiņu, braukt zem “tiltiņa”, 
kā arī prast apstāties pie “STOP” zīmes. Pirmo reizi 
bailīgāk, taču pārējos braucienus jau drošāk mazie ziķeri 
veica ar sajūsmu, trases finišā saucot: “Tik forši!”.

Vakarpusē ikvienam interesentam bija iespēja pieda-
līties velo orientēšanās pasākumā un uzzināt vairāk par 
nozīmīgām vietām Priekuļos. Tā dalībnieki noslēgumā 
saņēma Eiropas Mobilitātes nedēļas pārsteiguma balvas.

Diena noslēdzās ar PII “Mežmaliņa” velo izbraukumu, 
kurā bērni devās kopā vecākiem, pulcējot vairāk kā 250 
dalībniekus. Lielākie bērni devās garākā maršrutā, mazā-
kajiem bija savs – saīsinātais izbraukuma aplis, noslēgumā 
pulcējoties Sporta birzītē, kur, izbraucot cauri saldumu 
vārtiem, dalībnieki tika pie kāda gardumiņa. Bērni kopā 
ar mammām, tētiem, brāļiem, māsām pulcējās pļaviņā pie 
basketbola laukuma, kur varēja izmēģināt SIA “Strazdu 
Grava” uzstādīto atrakciju – vadīt ko līdzīgu ritenim, taču 
pedāļus “minot” ar rokām. Paralēli tam dalībnieki varēja ap-
lūkot viņu sarūpēto balvu izlozei – zilas krāsas divriteni.

Sagaidot visus dalībniekus, varēja sākties izlozes. 
Vairāki dalībnieki saņēma Eiropas Mobilitātes nedēļas, kā 
arī Priekuļu novada pašvaldības sarūpētos suvenīrus. Taču 
visgaidītākā bija SIA “Strazdu Grava” sarūpētā divriteņa 
izloze. Šoreiz to laimēja Rūdolfs no “Saulītes” grupas.

Vēl pārsteigumu bija sagādājis peldbaseins “Rifs”, 
dāvinot vienai no PII “Mežmaliņa” grupiņām atpūtu baseinā. 
Šoreiz to laimēja “Sprīdīšu” grupiņa.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” vadītāja K.Bernāne saka 
lielu paldies atbalstītājiem – SIA “Strazdu Grava”, peld-
baseinam “Rifs”, Priekuļu novada pašvaldībai, kā arī 
pašvaldības policijai, kas rūpējās par dalībnieku drošību 
velobraucienā “Mežmaliņa RIPO”.

Paldies visiem, kas iesaistījās un atbalstīja Eiropas 
Mobilitātes nedēļu!

Teksts un foto: sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Fogele
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Eiropas Mobilitātes nedēļa Priekuļu novadā

“Mežmaliņa RIPO”

Nekustamā īpašuma 
Maija ielā 1-1, Liepā 

atkārtota izsole
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atkārtotā 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Maija iela 1-1,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.42609000977, sastāvošs no 2 istabu dzīvokļa 39.8 kvm 
platībā, kas atrodas ēkas 1.stāvā, un 398/7093 kopīpašuma 
domājām daļām no būves un zemes.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai – 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.oktobrim 
plkst.9.30. 

Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.10.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro, 00 centi). 

 Nodrošinājums EUR EUR 400,00 (četri simti euro, 00 
centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu 
kontā: A/S SEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808,
kods UNLALV2X vai kasē.  

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

Sauli var ieraudzīt
ne tikai tad,
kad tā spīd! 
/Dita Baumane Auza/

Mācīt un iemācīt, redzēt un saskatīt, just un sajust, 
sildīt un sasildīt, prast un saprast – tās ir iemaņas, kuras spēj 
iemācīt pedagogi, kuriem sirds ir ne tikai asinsrites orgāns, 
bet arī jūtu un emociju dzinulis. Tie ir pedagogi, kuri spīd 
un aizrauj, pedagogi, kuri uzlādē un neļauj nodzist.

Mīļie, jaukie, godājamie skolotāji, pasniedzēji un 
audzinātāji, paldies, Jums par Jūsu devumu, paldies par 
Jūsu iedvesmu, paldies par Jūsu starojumu!

Sirsnīgi sveicu visus novada skolotājus un izglītības 
darbiniekus profesionālajos svētkos!

Patiesā cieņā,
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja

Elīna Stapulone

“Mežmaliņa RIPO” velobrauciens bērniem kopā ar vecākiem
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Priekuļu novada domes 
sēdes apskats /23.08.2018./
1. Nolemts izdot Priekuļu novada pašvaldības saistošos 
noteikumus: 

• Nr.10/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada pašval-
dības saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu 
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam””;

• Nr.11/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.
gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Priekuļu 
novada teritorijas plānojums” atcelšanu”.

2. Nolemts apstiprināt:
• Priekuļu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un 

kolektīvu vadītāju darba samaksas nolikumu;
• Priekuļu novada Mārsnēnu pagasta bibliotēkas notei-

kumus;
• Priekuļu novada Veselavas pagasta bibliotēkas notei-

kumus.
3. Pieņemts lēmums par Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošo SIA “Cēsu Olimpiskais Centrs” (COC) kapitāldaļu 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības Cēsu novada pašvaldībai. 
Kā arī nolemts iznomāt Cēsu novada pašvaldībai daļu 
no zemes īpašuma “Vanagkalns”, Priekuļu pag., biatlona 
trases vajadzībām. Priekuļu novada pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu, kura nepieciešama COC darbības nodro-
šināšanai,  nolemts nodot bez atlīdzības lietošanā ar nosa-
cījumiem.
4. Nolemts 2018./2019.mācību gadā piešķirt brīvpusdienas 
5. – 12.klašu izglītojamiem.
5. Pieņemts lēmums domes priekšsēdētājam aizejot ikga-
dējā apmaksātā atvaļinājumā izmaksāt atvaļinājuma pa-
balstu 50 % apmērā no noteiktās mēnešalgas.
6. Nolemts atbrīvot Zoju Virkuli no Priekuļu novada paš-
valdības Dzīvokļu jautājumu komisijas locekļa pienākumu 
pildīšanas un ievēlēt Priekuļu novada pašvaldības Nekus-
tamo īpašumu un juridiskās nodaļas nekustamā īpašuma 
speciālisti Līgu Pabērzu par komisijas locekli.
7. Apstiprināta vecāku līdzfinansējuma maksa Cēsu Mākslas 
skolas Priekuļu filiālē EUR 10,00 mēnesī.
8. Pieņemts lēmums:

• ieskaitīt zemes vienību Rūpnīcas iela 8C, Liepā, rezerves 
zemes fondā;

• par zemes vienības Liepas pagastā sadalīšanu, jaunu 
īpašumu un zemes vienību izveidošanu, zemes lieto-
šanas mērķu noteikšanu;

• izveidot būvju īpašumu, kas sastāv no inženierbūves – 
artēziskā urbuma un atdzelžotavas ēkas un atrodas uz 
zemes vienības  “Mežnieki”, Dukuri,  Priekuļu pagasts, 
un piešķirt nosaukumu “Dukuru atdzelžotava”;

• apstiprināt precizēto F11 nekustamajam īpašumam 
“Maija iela 1”, Liepā;

• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Spāriņi – Smurģi –
Ķerpi”, Priekuļu pagastā,  un noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalī-
juma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;

• nodot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Druvas 1”, 
Bērzkrogā, Veselavas pagastā, dzīvokļa īpašnieka 
īpašumā bez atlīdzības zemes gabala domājamo daļu; 

• izveidot zemes gabalā “Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, 
zemes vienības daļu un noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas 
teritorijas;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam Tehniķu ielā 2, Priekuļos, atdalot no tā 
būvi ar tai piekrītošu zemes vienības daļu, izveidojot 
jaunu nekustamo īpašumu.

• apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Pravarņas”, Priekuļu pagastā, sadalot trīs 
daļās un izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus.

9. Apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
īpašuma:

•  Maija iela 1-1, Liepā, atkārtotās izsoles noteikumi; 
•  Rūpnīcas iela 21-29, Liepā, izsoles noteikumi;
•  Rūpnīcas iela 25-49, Liepā, izsoles noteikumi.

10. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām perso-
nām Liepas pagastā, sešām – Priekuļu pagastā un četrām 
– Veselavas pagastā.
11. Nolemts vienu personu uzņemt un vienai personai 
atteikt reģistrēt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa 
jautājumu risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā, un ar 
vienu personu slēgt dzīvojamās telpas Mārsnēnu pagastā 
īres līgumu.

13.Saeimas vēlēšanas

2018.gada 6.oktobrī notiks 13.Saeimas vēlēšanas. 
Saeimas vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu apgabalos, 
un tajās jāievēl 100 Saeimas deputātu no 16 sarakstiem. 
Informācija par sarakstiem un programmām pieejama 
internetā: http://sv2018.cvk.lv/pub vai no 1.oktobra visos 
vēlēšanu iecirkņos to darba laikos. Arī Priekuļu novada 
bibliotēkās ir informatīvie izdevumi, kur publicēti visi kan-
didātu saraksti, partiju programmas un ziņas par deputātu 
kandidātiem.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Lat-

vijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18gadu 
vecumu. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam nepieciešami  
balsošanai derīgi dokumenti: Latvijas pilsoņa pase vai per-
sonas apliecība (ID karte) kopā ar vēlētāja apliecību. Ar 
pasi, kurai beidzies derīguma termiņš, piedalīties vēlēšanās 
nevar. Atjaunot pasi iespējams jebkurā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā neatkarīgi  
no deklarētās dzīvesvietas. Pasi izsniedz 10 darba dienu
laikā vai paātrinātā kārtībā – divu darba dienu laikā 
(neskaitot dokumentu iesniegšanas dienu).

Saeimas vēlēšanās netiek lietoti iepriekš izveidoti vēlē-
tāju saraksti. Vēlēšanu dienā vēlētājs drīkst doties balsot 
uz jebkuru vēlēšanu iecirkni, bet, lai nebūtu iespējas 
nobalsot vairākkārt, vēlētāja pasē iespiež spiedogu par 
dalību vēlēšanās. Vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai personas 
apliecības (ID kartes), no 2018.gada 25.septembra līdz 
5.oktobrim var izņemt vēlētāja apliecībubez maksas 
tajā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes terito-
riālajā nodaļā, kur tika izsniegta vēlētāja personas 
apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 

plkst. 7:00 līdz 20:00. Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās 
vietai tuvākajā vēlēšanu  iecirknī Latvijā vai ārvalstīs.

Vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu 
dienā, trīs dienas pirms vēlēšanu dienas dažas stundas  
dienā var izmantot iespēju nodot balsi glabāšanā. Vēlēšanu 
iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, atradīsies pilsētās 
un novados, kuros ir vismaz 7500 vēlētāji. Tuvākais šāds 
vēlēšanu iecirknis ir Cēsīs, firmas CATA telpās, J.Poruka 
ielā 8. Nobalsot var trešdien, 3. oktobrī, no plkst. 17.00 
līdz 20.00, ceturtdien, 4. oktobrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00, 
piektdien, 5. oktobrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlētāji, kuri uzturas ārvalstīs, Saeimas vēlēšanās 
var piedalīties, balsojot vēlēšanu dienā kādā no ārvalstīs 
izveidotajiem vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties 
vēlēšanu iecirknī un šo vēlētāju aprūpētāji, var pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā 
jāpiesaka no 1.oktobra līdz 6.oktobra plkst. 12.00.

Vēlēšanu iecirkņi, to adreses un kontakttālruņi 
Priekuļu novadā:

 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas 
Latvijā:

Pirmdien, 1.oktobrī: plkst.17.00 – 20.00;
otrdien, 2.oktobrī: plkst. 8.00 – 11.00;
trešdien, 3.oktobrī: plkst. 17.00 – 20.00; 
ceturtdien, 4.oktobrī: plkst. 9.00 – 12.00; 
piektdien, 5.oktobrī: plkst. 10.00 – 16.00.
Šajās dienās iecirkņos varēs iepazīties ar 13.Saeimas 

vēlēšanām reģistrētajiem kandidātu sarakstiem, ziņām  
par kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un pieteikt 
balsošanu vēlētāja atrašanās vietā.

Kā balsot 13.Saeimas vēlēšanās?
1. Izvēlieties tikai VIENU no visām vēlēšanu zīmēm ar to 

kandidātu sarakstu, par kuru vēlaties balsot!
2. Vēlēšanu zīmi drīkst atstāt negrozītu vai tajā izdarīt 

šādas atzīmes:
 

3. Pēc tam vēlēšanu zīmi ielieciet vēlēšanu aploksnē!
4. Aploksni aizlīmējiet, noplēšot tam paredzēto papīra 

strēmeli, un iemetiet vēlēšanu kastē!
Informācija vēlēšanu iecirkņos pa norādītajiem tālru-

ņiem, Priekuļu novada pašvaldībā – 64107872, 29194325. 
Centrālās vēlēšanu komisijas informatīvais tālrunis vēlē-
tājiem – 67049999.

Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Dace Ikauniece

Grants ceļu pārbūves otrā kārta
Priekuļu novada pašvaldība ir saņēmusi apstiprinājumu 

projektam “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pār-
būve, 2.kārta” Nr.18-09-A00702-000057 Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Šajā projekta kārtā tiks veikta pārbūve šādiem grants 
ceļiem:

• B23 Tautas nams – Upītes posmā 1,30 km – 2,10 km, 
Priekuļu pagasta Priekuļu novadā;

• A12 Auniņi – Penguri posmā 0 km – 1,00 km un 2,00 km 
– 2,9 km Mārsnēnu pagasta Priekuļu novadā;

• B7 Rabākas – Stirnas – Fēlikss posmā 0,50 km – 0,90 km, 
Veselavas pagasta Priekuļu novadā;

• B3 Kapi – Veģeri – Veclaicenes šoseja posmā 4,60 km – 
6,00 km, Veselavas pagasta Priekuļu novadā.

Būprojekta izstrādātājs un autoruzraudzības veicējs –
SIA “Ceļu komforts”, būvuzraudzību nodrošinās SIA 
“BaltLine Globe”.

Būvdarbu veicēji:
Ceļu  pārbūves darbus posmā A12 Auniņi – Penguri 

veiks SIA “Limbažu ceļi” par līguma summu 131 579,55 
EUR (bez PVN), posmā B23 Tautas nams - Upītes par 
līguma summu 71 701,09 EUR (bez PVN), savukārt SIA 
“Virāža” pārbūves darbus veiks ceļa posmā B7 Rabākas 
– Stirnas - Fēlikss par līguma summu 34 493,48 EUR (bez 
PVN), posmā B3 Kapi - Veģeri – Veclaicenes šoseja par 
līguma summu 78 845,70 EUR (bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele, projektu vadītāja

375
Liepas pamatskolā, Rūpnīcas ielā 12, 
tel. 26346945

377
Mārsnēnu tautas namā, “Tautas namā”, 
tel. 28339541

379
Priekuļu vidusskolā, Cēsu prospektā 46, 
tel. 25715440

380
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, 
Sporta ielā 3, tel. 26131565

389
Veselavas bibliotēkā, “Viesturos”, 
tel. 64107198, 26363291

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas ielā 21-29, Liepā izsole

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 21-29, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 
42609000846, sastāvošs no 2 istabu dzīvokļa 40,9 kvm pla-
tībā, kas atrodas ēkas 3.stāvā, un 409/21497 kopīpašuma 
domājām daļām no būves un zemes.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai – 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.oktobrim 
plkst.9.30. 

Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 3 900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti euro, 00 centi). 

 Nodrošinājums EUR 390,00 (trīs simti deviņdesmit 
euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr.LV07UNLA000
4011130808, kods UNLALV2X vai kasē.  

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

Nekustamā īpašuma 
Rūpnīcas ielā 25-49, Liepā izsole

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 25-49, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr. 42609000822, sastāvošs no vienas dzīvojamās telpas 
29,1 kvm platībā, kas atrodas ēkas 4.stāvā, un 278/21903 
kopīpašuma domājām daļām no būves un zemes.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā www.
priekuli.lv sadaļā “Izsoles” vai Priekuļu novada pašvaldībā 
Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai –
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.oktobrim 
plkst.9.30. 

Izsole notiks 2018.gada 10.oktobrī plkst.11.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 2 700,00 (divi tūkstoši septiņi simti euro, 00 centi).

Nodrošinājums EUR 270,00 (divi simti septiņdesmit 
euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības 
norēķinu kontā: A/S SEB Banka, konta Nr.LV07UNLA000
4011130808, kods UNLALV2X vai kasē.  

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

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta domes sēdē, protokols  Nr.9, p.2

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 23.augusta Saistošie noteikumi 
Nr.10/2018 “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: 

1.1. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).
1.2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).
1.3. Izteikt minēto saistošo noteikumu 3.pielikumu jaunā redakcijā (3.pielikums).
1.4. Izteikt minēto saistošo noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā (4.pielikums).
2. Samazināt budžetā “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” EUR 13 885 apmērā un novirzīt:
2.1. Skolēnu pārvadājumu nodrošinājumam (skolēniem braukšanas karšu apmaksai 2018/2019.m.g. 2018.gada budžets) 

EUR 11 592;
2.2. Veselavas muižas telpu kapitālajam remontam EUR 2 293.
3. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības nodaļai (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”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Priekuļu novada Priekuļu pagastā                                                                                                               2018.gada 23.augustā 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Priekuļu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada paš-
valdības budžetu 2018.gadam” 9.punkts;
Domes Finanšu komitejas 2018.gada 20.augusta lēmums, protokols Nr.8.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ziņojumi.
Budžeta izpildītāju iesniegumi.

2. Izdevumi Saistošie noteikumi mainīs Priekuļu novada pamatbudžeta un speciālā budžeta izde-
vumus ekonomiskās klasifikācijas kodos un funkcionālajās kategorijās.
PAMATBUDŽETS
Samazina
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem:
•  EUR 11 592 par finansējumu skolēnu pārvadājumu nodrošinājumam 2018/2019.m. g.;
•  EUR 2 293 par finansējumu Veselavas muižas telpu remontam.
Pārklasificē izdevumus
Izvērtējot mērķa finansējuma apguves iespējas 2018.gadā un pakalpojuma iepirkuma 
rezultātu.
Samazina:
• EUR 18 083 par mērķa finansējumu Zinātnes ielas pārbūvei Priekuļos   
   (struktūrvienība  045101, KK 5250);
• EUR 27 454 par mērķa finansējumu Siltumtrases pārbūve Rūpnīcas ielā, Liepa  
   (struktūrvienība 061821, KK 5250).
Palielina:
• EUR 13 083 par papildus mērķa finansējumu Apgaismojuma izbūve gar valsts 
   autoceļu P-30 (struktūrvienība 0641, KK 5240)
• EUR 5 000 gājēju ietves izbūvei līdz gājēju pārejas apzīmējumam no autobusa 
   pieturas Izmēģinātāju ielā līdz Tehniķu ielai (struktūrvienība 045101, KK 5240).
• EUR 27 454 par mērķa finansējumu Liepas bibliotēkas telpu remontam 
   (struktūrvienība 08212, KK 5250).
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).
SPECIĀLAIS BUDŽETS
Pārklasificē izdevumus
Pēc būtības un ekonomiskā pamatojuma
•  EUR 2 300 samazina izdevumus KK 2200 “Pakalpojumi”;
•  EUR 300 palielina izdevumus KK 2300 “Krājumi, materiāli, biroja preces un inventārs”;
•  EUR 2 000 palielina izdevumus KK 2500 “Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi” par 
   samaksāto pievienotās vērtības nodokļa daļu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav ietekmes

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

Priekuļu novada pašvaldības                                                                                                                     2018.gada 23.augusta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11/2018

“Par Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6/2018 
“Priekuļu novada teritorijas plānojums” atcelšanu”

APSTIPRINĀTI ar Priekuļu novada pašvaldības domes lēmumu (protokols Nr.9, p.26)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta trešo daļuun Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi atceļ Priekuļu novada pašval-dības 2018.gada 26.aprīļa saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Priekuļu 
novada teritorijas plānojums”.

2. Līdz jauna teritorijas plānojuma īstenošanas uzsākšanai Priekuļu novada pašvaldība teritorijas izmantošanai un 
apbūvei piemēro Priekuļu novada domes 2009.gada 17.septembra saistošos noteikumus Nr.8 “Par Priekuļu novada teritori-
jas 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”. Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Makulatūras 
savākšanas akcija

Ir iespēja iedzīvotājiem bez 
maksas nodot makulatūru (sasietu
stingros saiņos vai ievietotu 
kartona kastēs). Ja Jums būtu 
nepieciešams šāds pakalpojums,
tad gaidām pieteikumu (vārds, 
telefona numurs, e-pasta adrese) 
pa telefonu 64130581, e-pastu: 
priekulu.biblioteka@inbox.lv
vai klātienē Priekuļu pagasta
bibliotēkā, Raiņa ielā 8. Maku-
latūras savācējfirma brauc tad, 
kad ir savākti aptuveni 400kg 
papīra. Atkarībā no iedzīvotāju intereses tiks precizēts, 
kurā dienā varēs šo makulatūru nodot.

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja Liene 



Vairākus gadus Priekuļu bibliotēkā tiek aicināti 
bērni un jaunieši lasīt jaunāko un saistošāko literatūru 
arī vasarā, kad tas nebūt nav obligāti, bet prieka pēc.

Tā arī šogad 15.maijā “startēja” lasīšanas konkurss. 
Noteikumi tajā nemainīgi – jāizlasa sešas no bibliotēkas 
piedāvātajām grāmatām, jānovērtē tās un testā jāatbild 
uz jautājumiem par izlasīto. Ar visiem konkursa nosa-
cījumiem galā tika 16 bērni un jaunieši, kuri 29 augustā 
saņēma pelnīto balvu – ekskursiju.

Brauciens bija saplānots izglītojoši izklaidējošs. 
Dalībnieki apmeklēja Jēkabpils novada Dunavas pa-
gasta Tadenavu, kur atrodas viens no Raiņa muzejiem. 
Šis muzejs, protams, ir īpašs ar savu ekspozīciju, kur 
pilnīgi citādā, neierastā veidā apmeklētāji tiek iepazīs-
tināti ar latviešu dzejnieku un viņa ģimenes locekļiem.

Tālāk, izmantojot pārceltuvi “Dunava” pār Daugavu,
ceļš cauri Līvāniem veda uz Preiļiem. Bērniem un 
jauniešiem bija iespēja apmeklēt Preiļu Galveno bibliotēku, kur ļoti atsaucīgas bērnu literatūras nodaļas vadītājas 
Vilhelmīnes Jakimovas klātbūtnē iepazina bērnu un jauniešu stāvu. Viņa arī izrādīja un iepazīstināja ar Preiļu daļēji at-
jaunoto parku un Preiļu pils kompleksu.

Esot Preiļos, noteikti ir jāizmanto iespēja un jāapmeklē Leļļu muzejs – karaļvalsts. Šeit ļoti, ļoti patika meitenēm, 
jo varēja pārģērbties karaļa galma personāžu tērpos un iejusties princešu tēlos. Apbrīnojams ir leļļu autores Jeļenas 
Mihailovas (Vladlenas) talants radīt lelli no pašas ieceres līdz pat tērpa nobeiguma vīlītēm. Ļoti iespaidīgi! Pateicamies 
Priekuļu novada pašvaldībai par iespēju un finansiālu atbalstu, rīkojot šāda veida lasīšanas konkursu un ekskursiju, un 
šoferītim par pacietību garajā ceļā.

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja Liene Zuimača

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 30. septembris, 2018

Tēva diena “Sprīdīšos”
Tēva diena Latvijā ir oficiāli atzīti svētki. Lai stiprinātu 

šo skaisto, tētiem un bērniem tik svarīgo svētku svinēšanu, 
PII “Mežmaliņa” Sprīdīšu āra grupa aicināja ģimenes pie-
dalīties Tēvu dienai veltītajā pēcpusdienā.

Mūsu āra grupa “Sprīdīši” darbojas jau trešo sezonu. 
Tā atšķiras no citām grupām ar to, ka pēc iespējas vairāk 
un ilgāk uzturamies svaigā gaisā – verandā, laukumiņā, 
parkā, mežā, uz veloceliņaun citur-, tādējādi veicinot bērnu 
fizisko attīstību, uzlabojot lielo motoriku, līdzsvaru, spēku 
un izturību. Piemērotos laika apstākļos arī ēdam un guļam 
verandā.

Radošo Tēvu pēcpusdienu rīkojām ārā, iestādes terito-
rijā. Iedvesmojoties no idejas portālā mammamuntetiem.lv,
arī mēs rosinājām bērniem uzzīmēt tēta portretu. Pie-
mērojoties āra grupas idejai, radās doma tēvu portretus 
zīmēt/veidot brīvdabā ar dabā pieejamiem materiāliem 
un ūdens krāsām. Gatavošanās pasākumam jau notika 
iepriekšējās dienās: sākumā ar bērniem pārrunājām, kas 
ir portrets, kā tas jāzīmē. Bērni atcerējās un stāstīja, kādi 
izskatās viņu tēti – ar gariem, īsiem matiem, bez matiem, ar 
bārdu, ūsām utt. Tad bērni ar krītu zīmēja portretu skices, 
stāstīja, kā sauc viņu tēvus. Nākamās dienas rīta cēlienā 
bērni devās uz audzītes dārzu pēc piparmētru tējas, bet 
atpakaļceļā mežā/parkā vāca dabas materiālus portretiem. 
Pēcpusdienā satraukti un priecīgi gaidīja tētus uz kopīgo 
darbošanos.

Blakus grupas laukumiņam iekārtojām mākslas darbnīcu/
galeriju – tika izveidotas 3 stacijas: KRĀSAS, MEŽS, 
ZEME. Kad tēti vai visa ģimene ieradās uz pasākumu, tētis 
kopā ar bērnu izlozēja, kurā stacijā darbosies – vai zīmēs ar 
krāsām, vai veidos portretu no mežā atrodamajiem dabas 
materiāliem, vai arī portrets taps no akmeņiem, smiltīm un 
zemes.

Mākslas darbnīcā radošums un darboties prieks kopā 
ar tēti jundīja visapkārt. Portretitapa lielformātā uz balta 
audekla. Tie bija  ļoti izteiksmīgi: citi sevi atspoguļoja savas 
profesijas tēlā, citi uzzīmēja sevi kā multfilmu varoni, bet 
vēl citi ilgi meklēja atbilstošas formas dabas materiālus 
ausīm un acīm.

Tikmēr māmiņas verandā mīļi čaloja, kraukšķināja 
sulīgos bumbierus, dzēra tēju un mielojās ar rupjmaizi, 
cepumiem un tēvu – dravinieku sarūpēto medu. Kad portreti 
bija gatavi, bērni aicināja arī tētus pie svētku galda un 
mīļi pārsteidza tētus ar dāvanu – pašgatavotu kaklasaiti. 
Noslēgumā ģimenes nofotografējās  un devās aplūkot iz-
veidotos Sprīdīšu grupas tēvu portretus. Priecājāmies, ka 
aicinājumam atsaucās arī tēti, kuri ikdienā nedzīvo kopā ar 
bērnu. Skolotājām, vecākiem un bērniem bija gandarījums 
par jauki pavadīto laiku kopā.

Cieņā, Sprīdīšu grupas skolotājas:
Dace Lezdiņa un Inese Iesmiņa

Tētis Gatis ar dēliem Gustavu un Rūdolfu
Foto: Inese Iesmiņa

“Saulīšu” saiets
Tā ir sagadījies, ka saule vienmēr pavada Liepas 

pirmsskolas iestādes “Saulīte” bērnus un darbiniekus, lai 
kurp arī tie dotos. Tā nepameta mūs arī ceļā uz Liepāju 
21.septembrī, kad iestādes delegācija devās uz 2. “Saulīšu” 
salidojumu. Šī tradīcija aizsākās Lietuvā, kur jau daudzus 
gadus satiekas visi bērnudārzi ar nosaukumu “Saulīte”. 
Pārņemot ideju no kolēģiem un atklājot, ka mūsu valstī ir 
20 bērnudārzi ar šādu nosaukumu, Siguldas PII “Saulīte” 
pagājušajā gadā aicināja mūs uz pirmo “Saulīšu” salido-
jumu Latvijā.

Šogad tradīcija turpinājās Liepājas PII “Saulīte”, kur 
kolēģi dalījās ar saviem veiksmes un pieredzes stāstiem. Lai 
cik dažādi arī nebūtu šie stāsti, nonācām pie secinājuma, ka 
mūs vieno ne tikai nosaukums, bet arī domāšana, vērtības 
un veiksmes stāsti. Viens no šiem veiksmes stāstiem ir 
radoši darbinieki, zinātkāri bērni un atsaucīgi vecāki.

Ļoti ceram, ka saule mūs pavadīs arī nākošajā rudenī, 
kad Liepas bērnudārzā ieradīsies “Saulītes” no visas Latvijas!

Saulainās skolotājas no Liepas PII “Saulīte” 
Natālija un Liene

Mazie ceļotāji “Kalāčos”. Muzeja darbinieku foto

Ceļotāju dienas “Kalāčos”

GNP Ceļotāju dienās, kas notika 15. un 16. septembrī, 
piedalījās arī E. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”, 
piedāvājot ceļojumu laikā, kad bērnību šajās mājās pavadīja 
Eduards un Kārlis Veidenbaumi. Aktivitātes bija paredzētas 
ģimenēm ar bērniem, lai iepazītos ar “Kalāču” apkārtni, lai 
gūtu priekšstatu par dzīvi laukos pirms 145 gadiem: kādi ir 
ganu pienākumi, kādām īpašībām viņiem jābūt, kā spēlējās 
un mācījās bērni tolaik, kādi izskatījās burti.

Apmeklētāju atsaucība bija liela, un abas dienas “Kalāčos” 
gandrīz nepārtraukti čaloja bērni. Sestdien vislielāko 
atsaucību guva ciemos atbraukušie mājdzīvnieki: āzis 
Jakaris, sunīte Peka ar saviem bērniem un raibais trusis. 
Vislielākā mīlestība tika mazajiem suņukiem, kuriem 
bērni domāja vārdus, glaudīja un sildīja savās azotēs, kā 
arī āzītim, kurš gaidīja un labprāt nogaršoja viņam dotos 
kārumus.

Ģimenes aktīvi sacentās lasīšanas sacensībās, kurās 
ikkatrs varēja pierādīt savas prasmeszirņu lasīšanā ar 
knaģiem. Tad tika minētas mīklas, un atminējumi meklēti
seno darbarīku vidū. Bija iespēja spēlēt ganiņu spēles, 
piemēram, sist “kāķus” un izmēģināt staigāšanu ar koka 
kājām jeb ķekatām. Katra ģimene domāja savas mērvie-
nības, lai varētu izmērīt “Kalāču” resnākos kokus, uzzināja, 
kādu dzejoli par ganiņu piedzīvojumiem šajās mājās sa-
cerējis E. Veidenbaums. Visbeidzot tika nogaršoti “Kalāču 
miroņpirkstiņi” – knapsieriņi, dzerta ābolu sula, un ne-
viens nebaidījās notraipīt pirkstus, ēdot ugunskurā ceptus 
kartupeļus.

Bija prieks, ka ģimenes aizbrauca apmierinātas par kopā
pavadīto laiku un gūtajām ierosmēm, un domu, ka var 
labi atpūsties, neieguldot lielus līdzekļus, bet izmantot
to, kas atrodams dabā. Vecāki atcerējās savu bērnību, kad 
paši ganījuši govis vai cepuši ugunskurā kartupeļus. Gan-
darījumspar lielo atsaucību bija arī muzeja darbiniekiem, 
un ir doma šādus pasākumus rīkot arī nākamgad.

Ceļotāju dienas Latvijas nacionālajos parkos un rezer-
vātos norisinās jau vairākus gadus. Šogad pirmo reizi tās 
notika arī Gaujas Nacionālajā parkā, tā atzīmējot parka 45 
gadu jubileju. Ceļotgribētājiem tika piedāvāta plaša pro-
gramma ar daudzveidīgām iespējām izbaudīt skaisto dabu, 
aktīvo atpūtu, kultūrvēsturi dažādās takās, objektos un 
saimniecībās Gaujas tuvumā. Katrs varēja izvēlēties savām 
interesēm, spējām vai vecumam atbilstošas aktivitātes un 
labi pavadīt laiku svaigā gaisā, jo laikapstākļi lutināja, 
lietus un krusas mākoņi netraucēja izbaudīt iecerēto.

Nākamā tikšanās Kalāčos būs 7. oktobrī plkst. 15.00, 
kad kopā ar mūziķi Andri Kiviču svinēsim E. Veiden-
bauma dzimšanas dienu. Visi laipni aicināti uz koncertu, 
kurā skanēs nesen tapušās dziesmas ar E. Veidenbauma 
vārdiem.

Sīkākai informācijai par aktualitātēm un tuvākajiem 
pasākumiem muzejā sekojiet līdzi Priekuļu novada mājas-
lapā www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs,  kā  arī –

   www.draugiem.lv/kalaachi,
   www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs/
   https://twitter.com/VeidenbaumsE

 
Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja

“Kalāči” muzejpedagoģe

Leļļu muzejā meitenes varēja pārģērbties karaļa galma 
personāžu tērpos un iejusties princešu tēlos.

Foto: L. Grundmane

paVasaras lasīšanas konkurss

LATVIJA VAR – BĒRNI DAR’!
Sagaidot Latvijas 100gadi, arī Priekuļu PII “Mežmaliņa” bērni un pieaugušie 

ir apņēmušies paveikt labus un nozīmīgus darbus savai dzimtenei.
Sprīdīšu āra grupas bērni un pieaugušie apņemas no 3.09.2018. līdz 18.11.2018. noiet kājām (vai nobraukt 

ar velo) 100km. Veikto attālumu piefiksēsim ar aplikāciju Endomondo un katru dienu to pierakstīsim tabulā.



Liepas jauniešu centrs “Apelīns” šajā septembrī svinēja 
savu 11. dzimšanas dienu. Jaunā desmitgade ir sākusies 
jaunās, skaistās, gaišās un izremontētās telpās.

Jaunieši cītīgi gatavojās šiem svētkiem. Viss tika plānots 
jau vairāk kā divas nedēļas iepriekš, un tam tika veltītas 
arī dažas brīvdienas. Svinības notika 24. septembrī, valsts 
brīvdienā, kā paši jaunieši smējās: “Ar Pāvesta svētību”.
Tā bija lieliska iespēja satikties visiem, kuri aizņemtajā 
ikdienā nespēja to izdarīt.

Lai gan svētku sākums bija tikai pēcpusdienā, jau rīta 
agrumā sākās rosība, uzliekot pēdējās dekorācijas, pie-
slēdzot aparatūru un atrodot pareizo mūziku. Gatavojoties 
uzstāties, skanēja ģitāras skaņas. Virtuvē čaklas rokas 
gatavoja cienastu svētkiem, un telpu pildīja pašu ceptās 
svētku kūkas smarža. Svētku kokteiļiem tika sarūpētas 
pašu audzētas, svaigas sastāvdaļas no saviem dārziņiem. 
Spēļu meistari gatavojās dažādo spēļu izspēlei un hennas 
mākslinieki meklēja musturus, ar ko izgreznot viesus.

Ciemiņi sāka ierasties laicīgi, telpa pildījās ar priecīgām 
runām, atkalsatikšanās prieku, jo daudzi no jauniešiem ik-
dienā ir aizņemti gan skolā, gan dažādos darbos. Rudenīgi 
apsveikumu pukšķi izgreznoja gaišo telpu. Svētku uzrunas 
lika visiem ieklausīties, apsveikumi – sarosīties, spēles – 
izkustēties, un brīnišķīgais koncerts – atpūsties pēc straujās 
ikdienas steigas!

Dzimšanas dienas kūka tika sagaidīta ar skaļiem ap-
lausiem un jubilejai veltītām dziesmām. Glāzes tika pildītas 
ar saldiem un smaržīgiem augļu un ogu kokteiļiem. Ciemiņi 
priecājās par dažādiem, krāsainiem hennas zīmējumiem. 
Laiks aizsteidzās nemanot un pasākuma dalībnieki vēlējās 
pabūt kopā vēl ilgāk, raisoties sarunām un piedaloties 
aktivitātēs kopā ar sen nesatiktiem cilvēkiem!

Lielu paldies, jauniešu centra “Apelsīns” vārdā, vēla-
mies teikt jaunietēm Paulai Beatrisei Pupurei un Seirai 
Jēkabsonei par svētku scenāriju, noskaņas radīšanu un 
svētku sajūtu uzturēšanu, talantīgajai Nikolai Salmiņai 
– par brīnišķīgo apsveikumu ģitāras izpildījumā, Elīnai 
Grāvelsiņai un Nikam Ozoliņam par sagatavotajām svētku 
spēlēm, to vadīšanu un jautrības uzturēšanu. Pateicamie 
vietējās, supertalantīgās grupas “Gravitātes nemīlētie” 
mūziķiem – Gvido Jaunzemam, Kristapam Brokam, Bruno 
Kuļezņovam, Diānai Kukorei, un Edgaram Krūmiņam (kurš 
domās bija kopā ar grupu) par fantastisko koncertu, Diānai 
Ābelei, kura, izmantojot savu kūku gatavošanas talantu, 
uzcepa mums mutē kūstošu kūku, Mairai Mendziņai par 
kreatīvajām sāļajām uzkodām, kas no šķīvjiem pazuda 
minūtes ātrumā, Kristianai Eltermanei par svētku mūzikas 
skaņām, aparatūras pieslēgšanu, saslēgšanu un svaigajiem, 
garšīgajiem un tik ļoti, populārajiem, svētku kokteiļiem, 
kā arī par krāsainajiem Hennas zīmējumiem, kas Ievas B. 
izpildījumā uzmundrināja visus interesentus.

Liepas jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja
Maija Ozoliņa
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Sveiciens no “Zīļuka”
Dzirdēju kādu bērnu sakām, ka nu tik skaistu vasaru 

kā šī viņš piedzīvo pirmo reizi mūžā. Un viņam taisnība, 
vasara bija brīnišķīga, šis saulainais laiks paceļ mūs metru 
no zemes, atgriežoties no atvaļinājuma, dod prieku un 
spēku strādāt ar milzīgu jaudu.

Ar piedzīvojumu stāstiem par brīnišķīgo vasaru, ar no  
dārza un meža vitamīniem gūtu enerģiju, saulaina prieka 
pilni bērni ir uzsākuši mācību gaitas. Arī bērnu dienas 
centrs “Zīļuks” savus vismazākos apmeklētājus ir aizva-
dījis uz bērnudārzu.

Ir iestājusies labi padarīta darba sajūta, bet apstāties 
nevar, jo ir klāt septembris. Pamazām iekrāsojas koku lapas, 
kas vēsta par lielajām pārmaiņām dabā, tomēr dārzos vēl 
tik daudz ziedu! Un pats galvenais – ir atkal sācies skolas 
laiks... “Zīļukam” darba pilnas rokas – uzņemam jaunus 
pirmsskola vecuma bērnus. Mūsu mērķis ir radīt bērniem 
brīvu, radošu vidi, lai viņi izzinātu pasauli, veidotu savu 
personību un spētu sagatavoties bērnudārza gaitām.

Savukārt skolēni centriņā pavada savu brīvo laiku pēc 
stundām. Bērniem piedāvājam dažādas iespējas – spēlēt 
novusu, galda tenisu, galda futbolu, dažādas interesantas 
spēles, zīmēt, krāsot, aktīvi atpūsties uz “deju grīdas”. 
Iespēju darīt to, kas interesē, ir daudz. Un bērni to arī iz-
manto.

Tāpat kā katru mācību gadu, arī šogad piektdienu pēc-
pusdienās no plkst.14.30 līdz 17.00 ir radošās pēcpus-
dienas, kur piedāvājam dažnedažādas aktivitātes. Svinēsim 
un atzīmēsim svētku dienas, kopīgi veidosim dekorus 
centriņam un kopīgi atpūtīsimies.

Mūsu adrese nu jau 12 gadus ir tā pati – Raiņa iela 8, 
Priekuļi. Strādājam katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 
17.00. Skolas vecuma bērniem šis pakalpojums ir BEZ-
MAKSAS, bet pirmsskolas vecuma bērniemvienas dienas 
apmeklējuma maksa ir 1 EUR.

Uz tikšanos centriņā!

Bērnu dienas centrs “Zīļuks” vadītāja Ilze Miliševska

Jaunieši paši veidoja scenāriju un vadīja JC “Apelsīns”
dzimšanas dienas pasākumu. Foto: Maija Ozoliņa

Jauniešu centram 
“Apelsīns” jau 

11. dzimšanas diena

“Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” noslēguma konference Cēsu bērnu un jauniešu centrā “Spārni”

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Eiropas Savienības programmas “ERASMUS+: Jaunatne 
darbībā” 3. pamatdarbības “Strukturētais dialogs: jauniešu  
un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jau-
natnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-
KA347-001061 ietvaros divu gadu laikā paveikts daudz, 
lai astoņos sadarbības novados – Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas 
– divu gadu laikā izstrādātu vidēja termiņa plānošanas 
dokumentu “Jaunatnes politikas stratēģija 2019.-2023. 
gadam”, kas balstīts pētījumā par esošo situāciju darbā   
ar jaunatni katrā no pašvaldībām, apzinot stiprās puses, 
iespējas un uzlabojamās jomas.

Tikšanās reizēs jaunieši, pašvaldību vadītāji un citi spe-
ciālisti tika iepazīstināti ar projekta būtību, sasniedzamajiem
mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, projekta ievie-
šanas gaitu. Tika sniegts ieskats pamatnostādnē darbā 
ar jaunatni pašvaldībā, kā arī prezentēts kopsavilkums 
par katra konkrētā novada jaunatnes darbinieku, jaunatnes
lietu speciālistu, lēmumu pieņēmēju, izglītības, sociālās,
kultūras un sporta jomu speciālistu, biedrību un organi-
zāciju pārstāvju viedokli pardarba ar jaunatni kvalitāti 
pašvaldībā.

Arī paši jaunieši, tikšanās reizēs darbojoties grupās, 
izvērtēja pašreizējo sistēmu darbā ar jaunatni savā novadā, 
defi nēja problēmas, kopīgi meklēja ceļus, izvirzot mērķus 
un veicamās rīcības, kas turpmāk iekļaujamas jaunatnes 
politikas plānošanas dokumentā, lai tas nākotnē kļūtu par 
pamatu darbam ar jaunatni pašvaldībā. Jaunieši apguva 
gan sociālās, gan sadarbības, gan publiskas uzstāšanās 
prasmes, kā arī ieguva jaunus draugus un domubiedrus. 
Un noteikti sajuta piederību un lepnumu par savu novadu, 
kā arī pārliecību, ka ir kāda vieta Latvijā, kur vienmēr būs 
gaidīti un vajadzīgi, lai veicinātu novada attīstību, pie-
mēram, pēc studiju pabeigšanas citā pilsētā vai valstī.

Visos astoņos sadarbības novados paralēli tikaveikta 
apjomīga pusaudžu un jauniešu anketēšana, kas arī kļuva 
par pamatu pētījumā balstīta plānošanas dokumenta iz-
strādei. Projekta vidus posmā astoņu sadarbības novadu 

jaunieši tikās forumā, lai prezentētu sava novada skatījumu 
un iepazītu citu novadu jauniešu izvirzītās prioritātes darbam 
ar jauniešiem, kas būtu iekļaujamas jaunatnes politikas 
stratēģijā.

Savukārt projekta noslēguma konferencē klātesošie paš-
valdību vadītāji, deputāti un jaunatnes darbinieki atzina, 
ka projekta ietvaros organizēto semināru laikā darbs kopā 
ar jauniešiem bijis lietderīgs, izzinot tieši viņu vajadzības, 
jo ne vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar jauniešu 
viedokli, kas ir būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai jau-
natnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, 
respektējot dažādus skatu punktus.

Stratēģijas izstrāde beigusies – plānošanas dokuments
darbam ar jaunatni turpmākajiem pieciem gadiem izstrādāts. 
Taču novadu sadarbība turpināsies arī pēc projekta. Tika 
izstrādāta kopīgās sadarbības platforma līdz pat 2022. gadam,
kas paredz kopīgu pasākumu organizēšanu katrā no sadar-
bības novadiem. Un tā – Pārgaujas novadā tā būs Nakts 
stafete, Raunas novadā – Dabas mistērija, Vecpiebalgā – 
Talantu šovs, Priekuļos – Mākslas festivāls “Ķieģelis”, 
Cēsīs – konkurss “Asie prāti”, Jaunpiebalgas novadā – 
meistarklases “Jaunieties  jaunietim”, Līgatnē – kūku  
meistarklašu darbnīcas “Laimīgā zeme Līgatne”, Amatas 
novadā – sporta spēles “Aculiecinieks” un zaļumballe – 
jau nākamā gada vasaras iesākumā.

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu 
mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook – www.face-
book.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu. Visas pro-
jekta aktivitātes fi nansētas no Eiropas Savienības fi nansu 
līdzekļiem.

Diāna Briede, projekta vadītāja
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Priekuļu novada pašvaldības kontakti un apmeklētāju pieņemšanas laiki
Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais 
klientu apkalpošanas centrs
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4126
Tālr. 66954881
E-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās 800 - 1200 un 1300 - 1800

Otrdienās 800 - 1200 un 1245 - 1700

Trešdienās 800 - 1200 un 1245 - 1700

Ceturtdienās 800 - 1200 un 1245 - 1700

Piektdienās 800 - 1200 un 1245 - 1500

Priekuļu novada pašvaldības administrācija
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4126

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās 800 - 1200 un 1300 - 1730

Ceturtdienās 800 - 1200

Domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone
Tālr. 29422297
E-pasts: elina.stapulone@priekulunovads.lv

Izpilddirektors Fjodors Puņeiko
Tālr. 26440277
E-pasts: fjodors.puneiko@priekulunovads.lv

Izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo
Tālr. 29478587
E-pasts: ralfs.salmo@priekulunovads.lv

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste Sandra Mizga
Tālr. 64107875
E-pasts: sandra.mizga@priekulunovads.lv

Tūrisma darba organizators Elīna Tilaka
Tālr. 66954881
E-pasts: elina.tilaka@priekulunovads.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
Tālr. 66954881
E-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv

Sporta koordinators Jānis Mičulis
Tālr. 26387244

Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Vecākā nodokļu speciāliste Ineta Eberharde
Tālr. 64107873
E-pasts: ineta.eberharde@priekulunovads.lv

Grāmatvede par komunālajiem maksājumiem Priekuļu 
pagastā Jana Juškova.  Tālr. 64107872
E-pasts: jana.juskova@priekulunovads.lv

Nekustamo īpašumu un juridiskā nodaļa
Nekustamā īpašuma speciāliste Līga Sarma Berovska
Tālr. 25417633
E-pasts: liga.berovska@priekulunovads.lv

Teritorijas plānotājs Juris Pētersons
Tālr. 64130395
E-pasts: juris.petersons@priekulunovads.lv

Priekuļu novada lauku attīstības konsultants
Raunas iela 4- 300.kabinets, Cēsis

Dace Kalniņa
Tālr.28381477;  E-pasts: dace.kalnina@llkc.lv

Priekuļu novada pagastu pārvaldes

Liepas pagasta pārvalde

Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4128
Tālr. 64107300
E-pasts: liepa@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās 800 - 1200 un 1300 - 1730

Ceturtdienās 800 - 1200

Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante
Tālr. 27882840
E-pasts: evita.sirante@priekulunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiks* Otrdiena 800 - 1200

Mārsnēnu pagasta pārvalde

“Pagastnams”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., 
Priekuļu novads, LV-4129
Tālr. 64129132
E-pasts: marsneni@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās: 800 - 1200 un 1300 - 1800

Otrdienās 800 - 1200 un 1245 - 1700

Piektdienās 800 - 1200 un 1245 - 1500

Mārsnēnu pagasta pārvaldes vadītājs Ralfs Saļmo
Tālr. 29478587
E-pasts: ralfs.salmo@priekulunovads.lv 
Apmeklētāju pieņemšanas laiks* Otrdienās: 900 - 1000

Veselavas pagasta pārvalde

“Viesturi”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-4116
Tālr.29247403
E-pasts: veselava@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās: 800 - 1200 un 1300 - 1730

Piektdienās 800 - 1200 un 1245 - 1430

Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs Fjodors Puņeiko
Tālr. 26440277
E-pasts: fjodors.puneiko@priekulunovads.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki*: 
Pirmdienās: 1400 - 1600

Piektdienās 900 - 1100

* lūgums vizīti iepriekš saskaņot pa tālr.

Dzimtsarakstu nodaļa
Priekuļos: Raiņa ielā 8, Priekuļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4126.  Tālr. 64130583, 29427793
E-pasts: dzimtsaraksti@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās 900 - 1200 un 1300 - 1800

Trešdienās 1300 - 1700

Ceturtdienās 800 - 1200

Piektdienās 800 - 1200

Liepā: Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4128.  Tālr. 64107304
E-pasts: dzimtsaraksti@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 
Pirmdienās 900 - 1200

Otrdienās 1300 - 1600

Trešdienās 900 - 1200

Piektdienās 900 - 1200

Bāriņtiesas

Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa

Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja Inita Jansone
Tālr. 64107869, 29249293
E-pasts: inita.jansone@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana Priekuļu novada pašvaldībā
Priekuļu novada Priekuļu pagastā, Priekuļos, 
Cēsu prospektā 5, 2.stāvā
Pirmdienās 800 - 1200 un 1245 - 1800

Ceturtdienās 800 - 1200

Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Agita Daļecka
Tālr. 64107197, 26640057
E-pasts: agita.dalecka@priekulunovads.lv 

Apmeklētāju pieņemšana Veselavas pagasta pārvaldē
Priekuļu novada Veselavas pagastā, “Viesturos” 
Pirmdienās 900 - 1200 un 1300 - 1800

Ceturtdienās 800 - 1400

Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa

Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāja Linda Petroviča
Tālr. 64107305, sekretāre: 64107300
E-pasts: liepa@priekulunovads.lv
              linda.petrovica@priekulunovads.lv

Apmeklētāju pieņemšana
Liepas pagasta pārvaldē
Rūpnīcas iela 18, Liepa, Liepas pagasts, 
Priekuļu novads, LV-4128
Pirmdienās 800 - 1200 un 1300 - 1800

Ceturtdienās 800 - 1200

Mārsnēnu pagasta pārvaldē
“Pagastnams”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., 
Priekuļu novads, LV-4129
Otrdienās 800 - 1200

Par citiem tikšanās laikiem iepriekš jāvienojas telefoniski.

Priekuļu novada Sociālais dienests
Apmeklētāju pieņemšanas laiks, vieta Tālr. nr.
Sociālā dienesta vadītāja Elita Rancāne
e-pasts: elita.rancane@priekulunovads.lv
pirmdienās: 9:00 - 12:00 un 13:00 - 15:00 
Rūpnīcas ielā 18, Liepas pagastā 26430112

otrdienās: 10.00 - 12.00 un 13.00 - 15.00
Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā 26430112

Vecākā sociālā darbiniece Liepas un Mārsnēnu
pagastos Līga Šmitiņa-Jankovska
e-pasts: liga.smitina@priekulunovads.lv
pirmdienās: 14.00 - 18.00
trešdienās: 15.00 - 17.00 (pēc pieraksta)
Katra mēneša pirmajā un trešajā
ceturtdienā: 8.00 - 12.00 (pēc pieraksta)
Rūpnīcas ielā 18, Liepas pagastā

64107303
64107306

Katra mēneša otrajā un ceturtajā
ceturtdienā: 9.00 - 12.00 (pēc pieraksta)
“Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts

64129168

Sociālās palīdzības organizatore Maija Čudere
Liepas pagastā administratīvā teritorija
e-pasts: maija.cudere@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00 
ceturtdienās: 8.00 - 12.00 (pēc pieraksta)
Rūpnīcas ielā 18, Liepas pagastā

64107306

Sociālā darbiniece Zaiga Riekstiņa (konsultē pabalstu 
un sociālo pakalpojumu jautājumos Priekuļu un 
Veselavas pagasta administratīvajā teritorijā)
e-pasts: zaiga.riekstina@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
Katra mēneša pirmajā un trešajā
ceturtdienās: 8.00 - 12.00
Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā

64130525

Katra mēneša otrajā un ceturtajā
ceturtdienā: 9.00 - 12.00
“Vārpas”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts

64130525

Sociālās palīdzības organizatore Mārsnēnu pagasta 
administratīvajā teritorijā Rūta Ravinska
e-pasts: ruta.ravinska@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
“Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts

64129168

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
Priekuļu un Veselavas pagasta administratīvajā 
teritorijā Margita Bērziņa 
e-pasts: margita.berzina@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
“Vārpas”, Bērzkrogs, Veselavas pagasts

25702064

otrdienās: 8.00 - 12.00
ceturtdienās: 8.00 - 12.00
Cēsu prospektā 1, Priekuļu pagastā

25702064

Vecākā sociālā darbiniece Liepas un Mārsnēnu
pagastos Gunta Smutova (vada Ģimenes atbalsta 
nodaļas darbu novada administratīvajā teritorijā)
e-pasts: gunta.smutova@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
Katra mēneša otrajā un ceturtajā
ceturtdienās: 8.00 - 12.00 (pēc pieraksta)
Rūpnīcas ielā 18, Liepas pagastā

64195222
27866833

Katra mēneša pirmajā un trešajā
ceturtdienā: 9.00-12.00 (pēc pieraksta)
“Pagastnams”, Mārsnēnu pagasts

64129168
27866833

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
(Liepas pagastā) Helēna Stukmane
e-pasts: helena.stukmane@priekulunovads.lv 
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
ceturtdienās: 8.00 - 12.00
Rūpnīcas ielā 18, Liepas pagastā

64195222
27866833

Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
(Cēsu prospekts 1, Priekuļu pagasts) Vēsma Veldze
e-pasts: vesma.veldze@priekulunovads.lv
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
ceturtdienās: 8.00 - 12.00

28379085

Sociālā darbiniece Sociālo pakalpojumu centrā (Priekuļos) 
Dace Skuja; e-pasts: dace.skuja@priekulunovads.lv
pirmdienās: 9.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00
trešdienās: 13.00 - 17.00
ceturtdienās: 8.00 - 12.00

64130525
25603313
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA
04.10
19:00

SKOLOTĀJDIENAS 
SVINĪBAS 

“saREDZĒT...”

Izglītības darbinieku dienai veltīts pasākums. 
Mīļi gaidīti Priekuļu novada visu izglītības iestāžu darbinieki. 

Ieteikto darbinieku sveikšana.

PRIEKUĻU 
K/N

07.10
15:00

KONCERTS
“Kivičs/Veidenbaums 

2017”

Aicinām būt kopā Ed. Veidenbauma 151. dzimšanas dienas 
pasākumā. Muzicēs Andris Kivičs ar dziesmām no albuma 

“Kivičs/Veidenbaums 2017”. 
Ieeja: brīva

ED. VEIDEN-
BAUMA 
MUZEJS 
“Kalāči”

11.10
19:30

TEĀTRA IZRĀDE
Ā.Alunāns “Mucenieks 

un Muceniece”

Cēsu teātris, režisores Edītes Siļķēnas vadībā, priecēs 
skatītājus ar izrādi – Ādolfa Alunāna dziesmuspēli vienā cēlienā 

“Mucenieks un Muceniece”. Ādolfam Alunānam 11.oktobrī 
apritētu 170 gadi! Galvenajās lomās: Ieva Rence, Gints Eliass,

 Kārlis Dambis, Jānis Gabrāns, bet, ko uz skatuves darīs 
pārējie, tas lai paliek intrigai, ko uzzināsiet, atnākot uz izrādi.

Mūzikas autors Raimonds Pauls. Dziesmas aranžējis un muzikālo 
pavadījumu veidojis Juris Krūze, kurš būs klāt arī izrādē. 

Kustību konsultants Andis Kozaks.
Ieeja: 3.00 EUR

PRIEKUĻU 
K/N

12.10
22:00-
02:00

BALLE
Spēlē “DAKOTA”

Ieeja no 21:00.
Grupa Dakota dibināta 1997. gadā Bauskas pusē. 

Tās izveidotājs, kā arī visu melodiju un tekstu autors ir Edvīns 
Zariņš. Grupas Dakota pazīstamākās dziesmas ir Kurtizāņu 

ugunskurs un Dzeltenie aizkari. 
Ieeja: 7,00 EUR

Iespēja rezervēt galdiņu: 10,00 EUR
DARBOSIES KAFEJNĪCA

PRIEKUĻU 
K/N

12.10
18:00

KONCERTS
Im. Ziedoņa 

“Dzintarainā pasaka”

Dziedātājas Santas Sāre-Geržas muzikālais stāsts.
Koncertā piedalās pianists Ģirts Ripa, perkusionists Mārcis Kalniņš

Ieeja: 3.00 EUR

MĀRSNĒNU 
T/N

14.10
17:00

TEĀTRA IZRĀDE
“Barona Bunduļa 

atgriešanās”

Taurenes amatierteātris “Radi” laipni aicina uz interesantu un 
mazliet kriminālu komēdiju pieaugušajiem.

Ieeja: 2.00 EUR

LIEPAS K/N

19.10
20.00

KONCERTS
“Zaļā galma kapella”

Koncertprogramma “Nenovērs smaidu”
Ieeja: 7.00 EUR

VESELAVAS 
MUIŽA 

27.10
20:00-
03:00

“LEĢENDU NAKTS”  
Latvijas pilīs un muižās

Ēnu teātris-kino, lasījums: “Kam velti Tu laimību kāro Tu sirds”, 
akustsiskās mūzikas koncerts, foto izstādes, pagraba romantika, 

senlietu kambara apmeklējums, ekskursija gida pavadībā, 
foto salons, ēšanas prieki un kafi ja, balle ar grupu “Galaktika”.

Biļetes iepriekšpārdošanā 7,00 EUR  
pasākuma dienā 10,00 EUR

VESELAVAS 
MUIŽA 

30.10
10:00

Leļļu teātra izrāde
bērniem

“Kas zaķīti pasargās?”

Leļļu teātra izrāde bērniem. Izrādē darbojas: Zaķis, Ezis, Skunkss, 
Bruņurupucis, Vilks – Laila Kirmuška, Edgars Lipors un Jānis 

Kirmuška. Lugas autors un mākslinieks – Māris Putniņš. 
Muzikālais noformējums – Edgars Lipors. 

Leļļu meistares – Dace Rožlapa un Ilze Kiršteina
Ieeja: 3.00 EUR

PRIEKUĻU 
K/N 

Svecīšu vakari Priekuļu 
novada kapsētās

Kultūras afiša oktobrī

Mārsnēnu kapos 
29.septembrī plkst.17:00

Priekuļu kapos 
13.oktobrī plkst.18:00

Jaunraunas kapos 
20.oktobrī plkst.16:00 

Veselavas kapos 
20. oktobrī plkst. 17:00 

Liepas kapos 
27. oktobrī plkst.17:00

LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA KUR

02.10
18:00

“BILLE”
Spēlfi lma

Latvijas simtgades fi lma par meiteni ar vērīgo acu skatienu 
tapusi pēc populārās rakstnieces Vizmas Belševicas daļēji 

autobiogrāfi skā romāna “Bille” motīviem.
Ieeja: 3.00 EUR

LIEPAS K/N

17.10
19:00

“LAIKA TILTI” 
Dokumentāla fi lma

Dokumentāla fi lma 
Ieeja: 3.00 EUR

VESELAVAS 
MUIŽA

18.10
19:00

20:00

“KURTS FRIDRIHSONS”
Dokumentāla fi lma

“DUBULTĀ DZĪVE. 
SEKSS UN PSRS”
Dokumentāla fi lma

Dokumentāla fi lma
Ieeja: 3.00 EUR

Interesanta  režisores Ināras Kolmanes (fi lmas BILLE autore) 
fi lma “Dubultā dzīve. Sekss un PSRS”. Filma ir gan izklaidējoša, 

gan izzinoša – autori izseko padomju laika attieksmei pret 
seksu  sākot no revolūcijas laikiem. 

Ieeja: 3.00 EUR

VESELAVAS 
MUIŽA

21.10
14:00

16:00

“LINO – PIEDZĪVO-
JUMS AR DEVIŅĀM 

DZĪVĪBĀM”
Animācijas fi lma

“BLĒŽI”
Spēlfi lma 

Lieliska animācijas fi lma gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs, 

viņš mitinās ūķī un meitenes ar viņu nedraudzējas... Kādā dienā 
Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola....

Ieeja: 3.00 EUR
Režisora A.Ēķa komēdija. Ieeja: 2.00 EUR

MĀRSNĒNU 
T/N

23.10
18:00

“LINO – PIEDZĪVO-
JUMS AR DEVIŅĀM 

DZĪVĪBĀM”
Animācijas fi lma

Lieliska animācijas fi lma gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Lino ir jauns puisis, kas strādā par izklaidētāju bērnu ballītēs, 

viņš mitinās ūķī un meitenes ar viņu nedraudzējas... Kādā dienā 
Lino dodas pie kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola....

Ieeja: 3.00 EUR

LIEPAS K/N

27.10
16:00

“HOMO NOVUS”
Spēlfi lma

Pārpratumu komēdija
Ieeja: 2.00 EUR

MĀRSNĒNU 
T/N

Kino dienas

Aicinām piedalīties praktiskā nodarbībā 
par ekonomisku un veselīgu uzturu 
17.oktobrī no plkst.14:00 līdz 16:00 

Saieta namā, Cēsu prospektā 1, Priekuļos. 
Nodarbību vadīs sertifi cēta uztura speciāliste Tatjana Tepo.

Iepriekšēja pieteikšanās pie projektu vadītājas Vinetas 
pa tālruni 28616777.

Nodarbība norisināsies Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Slimību profi lakses un kontroles centra organizēti 

vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi laksei pašvaldībās” ietvaros.

Jauniešu iespējas 
uzņēmējdarbībā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” 
Cēsu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla 
pasākumā “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības 
veicināšanai.”

Oktobrī notiks Lauku konsultāciju un izglītības centra 
(LLKC) rīkotā jauniešu biznesa ideju konkursa “Laukiem 
būt!” mācības.

Idejām bagāti jaunieši un jaunie uzņēmēji no 18 
līdz 40 gadu vecumam aicināti pieteikties pa tālruni 
26360434 – Līga, 28381477 – Dace vai e-pastu: liga.
zake@llkc.lv.

5.oktobrī no pl.10.00 Cesīs, Cēsu tehnoloģiju un 
dizaina vidusskolā (bij. Cēsu prof. skolā)1.stāva semināru 
zālē notiks informatīvā diena, lai iepazīstinātu jauniešus ar 
pasākuma norisi, piedāvājumu.

Nodarbību dienas plānotas 11., 16., 19., 24. un 31.oktobrī.
Mācības dalībniekiem ir bez maksas. To mērķis ir 

mācīt jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kā savu ideju 
ietvert biznesa plānā un pārliecinoši prezentēt, gatavojot 
uzņēmējdarbības projektu.

Kopā ar lektoriem un LLKC konsultantiem jaunieši 
pētīs tirgu, konkurenci, aprēķinās iespējamo peļņu un 
zaudējumus, kā arī noteiks potenciālo produkta vai pakal-
pojuma ieguvumu. Plānots uzzināt grāmatvedības pamatus, 
uzņēmumu reģistrēšanu un mārketingu. Plānots arī izbrau-
kums pieredzē pie esošiem uzņēmējiem. Veiksmīgi startējot 
Biznesa plānu konkursā, ir iespēja iegūt fi nansējumu 
uzņēmējdarbības sākšanai.

Mācības un konkursu “Laukiem būt!” LLKC organizē 
septīto gadu ar Valsts lauku tīkla un fi nanšu institūcijas 
ALTUM līdzdalību.

SIA LLKC Cēsu nodaļa atrodas Cēsīs, Raunas ielā 4, 
3.stāvā. Vairāk informācijas vietnē laukutikls.lv.

Uz tikšanos!
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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”

Eiropas Moblitātes nedēļas 2018 “Pārvietojies gudri!” fotoreportāža

Priekuļu novada pašvaldības darbinieki“
Ar velo uz darbu!” dienā

CSDD pārstāvis veic velosipēdu tehnisko apskati un 
sniedz konsultācijas par nepieciešamajiem uzlabojumiem

Liepas pamatskolas skolēnu izzinošā stunda 
par elektromobiļa priekšrocībām

Nūjotāji aktīvi iesildās pirms pārgājiena

Jauno māmiņu vingrošanas nodarbība 
Sporta birzītē PriekuļosAr Jāņmuižas PII darbinieki uz darbu devās ar velosipēdu

“Mežmaliņa RIPO” ikgadējā velobrauciena 
dalībnieki dodas cauri Priekuļiem

Velo orientēšanās pasākuma dalībnieki iepazīstas 
ar spēles noteikumiem

Velo veiklības aktivitāšu laikā PII “Mežmaliņa” 
bērni izbrauc šķēršļu posmu

“Sprīdīšu” grupa priecīgi par laimēto dāvanu – 
baseina “RIFS” apmeklējumu

Rūdolfs no “Saulīšu” grupas laimēja SIA “Strazdu 
Grava” dāvāto velosipēdu

Velobrauciena noslēgums cauri saldumu vārtiem

Braucot ar velosipēdu trāpīt bumbiņu grozā nebija 
viegls uzdevums


