
Izveidota multisensorā istaba 
pirmsskolēniem

Lasiet 2.lpp

Izmaiņas sociālās palīdzības 
saņemšanas kārtībā no 1. janvāra

Lasiet 3.lpp

Brīnumu laiks PII “Mežmaliņa”

Lasiet 4.lpp

Prioritāte – sadarbība
Sagaidot jauno gadu, ir vērtīgi ne-

daudz apstāties un atskatīties uz aiz-
vadītajā gadā paveikto. Nenoliedzami –
tas bija gana aktīvs gads, kurš mūs no-
lika uz nezināmā ceļa, lika saskarties 
ar pandēmiju un divtik rūpēties par 
dažādiem procesiem, kuri nav atkarīgi 
no mums. Jau no pavasara, kad Priekuļu
novadu skāra epidēmijas pirmais vilnis,
pašvaldībā sākām strādāt citā režīmā, 
pārdomājām kultūras aktivitātes, mazi-
not saskarsmes iespējamību, bet tai pat 
laikā radot prieku iedzīvotājiem. Arī 
darba process pašvaldībā bijis aktīvs – 
īstenotas dažādas ieceres, izpildītas 
nospraustās prioritātes, apgūti Eiropas 
struktūrfondu projekti, izmantotas iespē-
jas, ko dod valdības atbalsta mehānismi 
saistībā ar Covid-19 un atbalstu taut-
saimniecībai, modernizēta kvalitatīvu 
pakalpojumu pieejamība, kas apmierina 
klientu vēlmes. Daudzu novadu ceļiem

veikti seguma uzlabošanas darbi, domā-
jot par ģimeņu labklājību – labiekārtotas 
atpūtas un sporta vietas, veikti ūdens-
saimniecības uzlabošanas darbi un reali-
zēti daudzi citi iedzīvotājiem nozīmīgi 
projekti.

Mēs sekojam tendencēm un attīs-
tības virzieniem kā publiskajā, tā pri-
vātajā sektorā, lai vienmēr nodrošinātu         
kvalitatīvus pakalpojumus, pakalpojumu 
attīstībā un darbinieku kompetences 
celšanā.

Kā prioritāti pašvaldības attīstībā  
esam noteikuši – sadarbību, jo nodroši-
nāt modernu un efektīvu pakalpojumu 
pārvaldību un attīstību varam tikai 
darbojoties saskaņoti. Ir svarīgi sadar-
boties pašvaldībai iekšienē – starp dar-
biniekiem, struktūrvienībām, procesiem,
kā arī sadarboties uz āru – ar mūsu 
iedzīvotājiem, klientiem, citām pašval-
dībām, valsts pārvaldes iestādēm. Mēs 

kopā strādājam, lai sasniegtu vienotus 
mērķus. To darām daloties ar zināšanām 
un pieredzi, sniedzot ieguldījumu valsts
attīstībā.

Nākamais gads ir izaicinājuma gads, 
kad jāizvirza mērķi jauniem darbiem,
lai tie ne tikai būtu nepieciešami 
Priekuļu novadam, bet būtu sasaistīti ar 
jaunizveidojamā Cēsu novada izaugsmi.
Nākamā gada izaicinājums – attīstīt un
nodrošināt kvalitatīvu pārvaldību un 
pakalpojumu piedāvājumu, kas vērsts 
uz novada teritorijā dzīvojošo iedzīvo-
tāju aktuālajām un nākotnes vajadzībām   
un radīt vidi, ar ko lepoties un par ko 
izjust gandarījumu.

Novēlu visiem gūt spēku savās 
ģimenēs, enerģiju veicamajos darbos, 
harmoniju sirdī. Lai veselība stiprina 
mūs!

Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone

To, ko vecais gads ir devis,
Tagad zināms visiem mums,
Bet, ko Jaunais gads ir lēmis,
Tas vēl paliek noslēpums.
Lai Jaunais gads nes jaunas dienas,
Lai saltas, tumšas nav nevienas.
Lai spēka daudz, lai viss, 
                               ko dara – sokas,
Lai nepagurst ne sirds, ne rokas. 
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Iepriecinājums 
Ziemassvētkos
“Visskaistākā pasaulē ir Mīlestība. 

Visspēcīgākā Visumā ir Mīlestība. Laima 
izvēlas Mīlestību, jo tā pasauli padara 
laimīgāku. Jo vairāk mēs Mīlestību 
dodam, jo vairāk to saņemam. Un tikai  
daloties Mīlestībā mēs kļūstam bagāti  
un laimes enerģijas piepildīti,” novēl 
SIA “Orkla Latvija” – Laima.

Priekuļu novada Sociālais dienests
sadarbībā ar SIA “Orkla Latvija” iesais-
tījās labdarības projektā” “Laimas” lab-
darības namiņš” ar mērķi iepriecināt 
bērnus no ģimenēm ar dažādiem sociāla-
jiem statusiem ar Ziemassvētku dāvanām.

Projekta ietvaros tiek sarūpētas  
dāvanas, kas palīdz bērniem aktīvi un 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, veicina  
talantu attīstību un ir ikdienas sadzīvē 
nepieciešamas.

Projektā tika iesaistīti bērni līdz 13 
gadu vecumam. Katram bērnam tika 
izsniegta speciāla kartīte, kur bērns uz-
zīmēja Ziemassvētku tematikas zīmē-
jumu un uzrakstīja, kādu dāvanu viņš 
vēlētos saņemt Ziemassvētkos, klāt pie-
rakstot pamatojumu, kādēļ izvēlēta tieši 
šī dāvana.

Iespēju piedalīties labdarības pro-
jektā izmantoja 115 mūsu novada bērni 
no Mārsnēniem, Liepas, Veselavas un 
Priekuļiem. 

Gunta Smutova, sociālā darbiniece
darbam ar ģimeni un bērniem

Multisensorā istaba 
pirmsskolēniem

Ar biedrības “Cēsu rajona lauku 
partnerība” atbalstu Priekuļu novada 
pašvaldība īstenojusi projektu “Multi-
sensorās istabas izveide sajūtu attīstīša-
nai” Nr.20-09-AL18-019.2202-000004,
kas tika iesniegts pamatojoties uz “Cēsu
rajona lauku partnerība” izsludināto at-
klāto konkursu projektu apakšpasākumā 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādes telpās LEADER projekta ietvaros
decembra sākumā tika ierīkota multi-
sensorā istaba. Projekta  attiecināmās iz-
maksas veido 4506,04 EUR, no kuriem 
publiskais finansējums – 4055,44 EUR.

Pirms skolēni šo telpu jau ir no-
dēvējuši par “Brīnumu istabu’’. Telpa
kalpos kā relaksācijas istaba pirms-
skolēniem. Tajā atrodas mīksts grīdas  
segums, mīkstie sēžamie kluči, bumbiņu 
baseins, gaismas stabs – burbuļu cau-
rule, kas maina krāsu un izdala maigu  
vibrāciju. Arī dažādi izgaismoti vadi un
spoguļi telpiskā efekta radīšanai. Brīnumu
radīšanai uz griestiem būs iespēja pro-
jicēt varavīksnes efektu. Telpā atrodas 
arī gaismas galds, kas paredzēts smilšu 
spēlēm.

Šī telpa radīta, lai piepildītu bērnu 
iekšējo pasauli ar relaksācijas vai sti-
mulācijas sajūtām. Vide brīnumu istabā 

ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijie-
darbībai, uztveres rosināšanai, intereses
izraisīšanai un nostiprināšanai. Telpas 
īpašās noskaņas ietekmē attīstās visu 
iesaistīto maņu – redzes, dzirdes, taustes – 
pieredze, kas veicina terapeitisko efektu 
bērniem.

Šī brīnumu istaba būs kā mācību 
līdzeklis un palīgs pedagogiem un spe-
ciālistiem individuālu nodarbību vadī-
šanai izglītojamiem, vieta satraukuma 
mazināšanai, atrodot harmoniju ar ap-
kārtējo vidi, lai atjaunotu emocionālo 
līdzsvaru, stiprinātu nervu sistēmu.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem,  
multisensorā istaba būs pieejama arī 
apkārtējo pagastu pirmsskolas vecuma 
bērniem.

Ja brīnumiem tic, tad brīnumi notiek. 
Tādēļ lielu paldies no iestādes pedago-
giem un pirmsskolniekiem par atsaucību 
idejas īstenošanā un finansējuma pie-
saistē sakām Priekuļu novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļas vadītājai Vinetai 
Lapselei.

Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: 

https://ec.europa.eu/info/index_lv

Veselavas PII vadītāja
Iveta Liepiņa

Verners kopā ar skolotāju Lauru seko līdzi brīnumiem multisensorajā istabā. 
Foto: Iveta Liepiņa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija!
Ar 2020. gada 31.decembri pārtrauc darbu
“Mačs Marģers – ģimenes ārsta prakse” 
– Priekuļos. Atreģistrētie pacienti tiks 
piereģistrēti pie “Meinerte Gundega – 
ģimenes ārsta prakse” (Gundega Meinerte)
– Raiņa iela 8, Priekuļu pagasts, tālr.: 
64130231; 25772799, kas ir prakses 
darbības pamatteritorijas pārņēmēja. 
Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu 
ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti
par primārās veselības aprūpes pakal-
pojumu sniegšanu un apmaksu. Lai reģis-
trētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā 
vai pārreģistrētos, persona izmanto vie-
noto veselības nozares elektroniskās 
informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes
pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja 
personai nav iespējas reģistrēties elek-
troniski, persona vēršas pie izvēlētā 
ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos. 
Sīkāka informācija Nacionālā veselības 
dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, tālrunis – 
64772301.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

2020.gadam līdzīga nav, tas uzlika  
mums milzīgus pārbaudījumus. Visa pa-
saule it kā apstājās, jo cilvēki bija kaut 
kā jauna, nebijuša priekšā – pandēmija 
visus mūs apdraudēja. Sapratām, ka mūsu 
mīļie līdzcilvēki ir sevišķi svarīgi. Laikā 
pateikts mīļš vārds, uzmundrinājums, 
prieks par dzīves dotiem sīkumiem, kāds 
apskāviens, tas viss ir tik ļoti svarīgs, 
kamēr esam. Taču ir lietas, kas notiek 
neskatoties ne uz ko, cilvēki dzimst, mirst 
un mīlestība uzplaukst, tāpēc Dzimt-
sarakstu nodaļā darbs neapstājās. Pagā-
jušajā gadā reģistrēta 61 bērniņa dzim-
šana, noslēgtas 55 laulības un reģistrēti 
78 miršanas gadījumi.

Jaundzimušie ir 35 puisēni un 26 
meitenītes. Vecāki saviem bērniem mūsu 
nodaļā ir devuši latviski skanīgus 
vārdus un daži no tiem ir doti vairākiem 
bērniņiem: Artūrs, Ernests, Haralds, Pauls.
Lielāko tiesu ģimenēs dzimuši otrie  
bērniņi,  tas priecē!

Šogad, pandēmijas dēļ palika neap-
sveikti šī gada dzimušie mazuļi, bet tik-
līdz situācija mums atļauts, pašvaldība 
to izdarīs, jo katrs bērniņš mums ir  
svarīgs!

Interesanta iezīme šajā gadā atklājās,
ka neskatoties uz dažādiem nosacīju-
miem, laulības pandēmijas dēļ bija at-
ļautas tikai ar lieciniekiem vai ierobežotā

viesu skaitā, tās tika slēgtas pāriem kas 
kopā nodzīvojuši jau vairākus gadus.
Acīm redzot, šis laiks mums liek pār-
domāt par dzīves vērtībām, par atbildību 
vienam pret otru. Laulību reģistrācijai 
novadā aizvien populārāki paliek iz-
braukumi, kad pāri sev izvēlas īpašas 
laulību reģistrācijas vietas ārpus nodaļas 
telpām, iespēju robežās šādu pakalpo-
jumu cenšamies nodrošināt.

Jaunais gads mums iezīmēsies ar 
teritoriālo reformu, kad Priekuļu novads 
tiks iekļauts Cēsu novadā. Tomēr, visa 
gada garumā Dzimtsarakstu nodaļas 
darbosies ierastajā režīmā un vietās kā 
līdz šim. Laulību reģistrāciju uz 2021. 
gadu pieņemam Priekuļu novada robe-
žās, dzimšanas un miršanas gadījumus 
reģistrējam bez ierobežojumiem.

Šajā gadā saglabājam možu garu, 
atbalstām savējos un sargājam sevi. 
Par zemi un cilvēkiem, lai veselība, 
mīlestība un labestība valda!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Īrisa Uldriķe
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Dzimtsarakstu nodaļas veikums

Realizēta Priekuļu novada pašvaldības 
grants ceļu pārbūve, 3. kārta

Projekta Nr.19-09-A00702-000083
ietvaros, 2020.gada novembrī eksplua-
tācijā tika nodots pārbūvētais ceļa posms
Jaunrauna – Smurģi posms 0,80 km – 
1,70 km garumā, kurā pārbūves darbus
veica SIA “Virāža” un ceļa posms 
Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes 
ceļš 0.70 km – 1.40 km, kurā pārbūves 
darbus veica SIA “DANKERS & PART-
NERI”.

Pārbūves darbi tika īstenoti Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Kopējās izmaksas ceļa posmam Jaun-
rauna – Smurģi sastāda EUR 62 284.13 
(t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 
57 209.18 (t.sk. PVN) un ceļa posmam 

Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš 
kopējās izmaksas 64 480.51 (t.sk. PVN), 
no kurām būvdarbi sastāda 60 252.48
(t.sk. PVN). Publiskais finansējums 
sastāda 90% no attiecināmām izmaksām.
Būvprojekta izstrādātājs un Autoruz-
raudzības veicējs SIA ”Global Project”, 
būvuzraudzības darbu veicējs SIA 
“Regeva”.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejams EK tīmekļa vietnē: https://
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/
rural-development_lv.

Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

No 2021.gada 1.janvāra ir izmaiņas 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā.

Garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vie-
nīgajai personai mājsaimniecībā un 76 
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienāku-
mu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
190 eiro pārējām personām mājsaim-
niecībā.

Savukārt Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām atbalstu
būs tiesīgas saņemt trūcīgas mājsaim-
niecības un maznodrošinātas mājsaim-
niecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 
eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā,
bet katrai nākamai personai – 229 eiro.

No 2021.gada 1.aprīļa paredzētas 
izmaiņas arī mājokļa pabalsta aprē-
ķināšanas, piešķiršanas un izmaksas
kārtībā un izdevumu pozīciju minimālās 
normas mājokļa pabalsta apmēra ap-
rēķināšanā. 2021.gada janvārī – martā 
Sociālais dienests piešķirs dzīvokļa pa-
balstu atbilstoši pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajam par dzīvokļa 
pabalstu. Aicinām iedzīvotājus saglabāt 
maksājumu apliecinošus dokumentus
(čekus, kvītis) par cietā kurināmā 
(malkas) iegādi, tie turpmāk būs ne-
pieciešami mājokļa pabalsta aprēķi-
nāšanai.

Ja ir jautājumi, aicinām vērsties 
Sociālajā dienestā, zvanot: 64107303, 
64107306, 64130525 vai rakstot uz e-pastu:
socialais.dienests@priekulunovads.lv.

Sociālā dienesta vadītāja  
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Sociālais dienests 
informē

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Iepriecinājums 
Ziemassvētkos
“Visskaistākā pasaulē ir Mīlestība. 

Visspēcīgākā Visumā ir Mīlestība. Laima 
izvēlas Mīlestību, jo tā pasauli padara 
laimīgāku. Jo vairāk mēs Mīlestību 
dodam, jo vairāk to saņemam. Un tikai  
daloties Mīlestībā mēs kļūstam bagāti  
un laimes enerģijas piepildīti,” novēl 
SIA “Orkla Latvija” – Laima.

Priekuļu novada Sociālais dienests
sadarbībā ar SIA “Orkla Latvija” iesais-
tījās labdarības projektā” “Laimas” lab-
darības namiņš” ar mērķi iepriecināt 
bērnus no ģimenēm ar dažādiem sociāla-
jiem statusiem ar Ziemassvētku dāvanām.

Projekta ietvaros tiek sarūpētas  
dāvanas, kas palīdz bērniem aktīvi un 
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, veicina  
talantu attīstību un ir ikdienas sadzīvē 
nepieciešamas.

Projektā tika iesaistīti bērni līdz 13 
gadu vecumam. Katram bērnam tika 
izsniegta speciāla kartīte, kur bērns uz-
zīmēja Ziemassvētku tematikas zīmē-
jumu un uzrakstīja, kādu dāvanu viņš 
vēlētos saņemt Ziemassvētkos, klāt pie-
rakstot pamatojumu, kādēļ izvēlēta tieši 
šī dāvana.

Iespēju piedalīties labdarības pro-
jektā izmantoja 115 mūsu novada bērni 
no Mārsnēniem, Liepas, Veselavas un 
Priekuļiem. 

Gunta Smutova, sociālā darbiniece
darbam ar ģimeni un bērniem

Multisensorā istaba 
pirmsskolēniem

Ar biedrības “Cēsu rajona lauku 
partnerība” atbalstu Priekuļu novada 
pašvaldība īstenojusi projektu “Multi-
sensorās istabas izveide sajūtu attīstīša-
nai” Nr.20-09-AL18-019.2202-000004,
kas tika iesniegts pamatojoties uz “Cēsu
rajona lauku partnerība” izsludināto at-
klāto konkursu projektu apakšpasākumā 
“Darbības īstenošana saskaņā ar sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Veselavas pirmsskolas izglītības 
iestādes telpās LEADER projekta ietvaros
decembra sākumā tika ierīkota multi-
sensorā istaba. Projekta  attiecināmās iz-
maksas veido 4506,04 EUR, no kuriem 
publiskais finansējums – 4055,44 EUR.

Pirms skolēni šo telpu jau ir no-
dēvējuši par “Brīnumu istabu’’. Telpa
kalpos kā relaksācijas istaba pirms-
skolēniem. Tajā atrodas mīksts grīdas  
segums, mīkstie sēžamie kluči, bumbiņu 
baseins, gaismas stabs – burbuļu cau-
rule, kas maina krāsu un izdala maigu  
vibrāciju. Arī dažādi izgaismoti vadi un
spoguļi telpiskā efekta radīšanai. Brīnumu
radīšanai uz griestiem būs iespēja pro-
jicēt varavīksnes efektu. Telpā atrodas 
arī gaismas galds, kas paredzēts smilšu 
spēlēm.

Šī telpa radīta, lai piepildītu bērnu 
iekšējo pasauli ar relaksācijas vai sti-
mulācijas sajūtām. Vide brīnumu istabā 

ir paredzēta aktīvai vai pasīvai mijie-
darbībai, uztveres rosināšanai, intereses
izraisīšanai un nostiprināšanai. Telpas 
īpašās noskaņas ietekmē attīstās visu 
iesaistīto maņu – redzes, dzirdes, taustes – 
pieredze, kas veicina terapeitisko efektu 
bērniem.

Šī brīnumu istaba būs kā mācību 
līdzeklis un palīgs pedagogiem un spe-
ciālistiem individuālu nodarbību vadī-
šanai izglītojamiem, vieta satraukuma 
mazināšanai, atrodot harmoniju ar ap-
kārtējo vidi, lai atjaunotu emocionālo 
līdzsvaru, stiprinātu nervu sistēmu.

Saskaņā ar projekta nosacījumiem,  
multisensorā istaba būs pieejama arī 
apkārtējo pagastu pirmsskolas vecuma 
bērniem.

Ja brīnumiem tic, tad brīnumi notiek. 
Tādēļ lielu paldies no iestādes pedago-
giem un pirmsskolniekiem par atsaucību 
idejas īstenošanā un finansējuma pie-
saistē sakām Priekuļu novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļas vadītājai Vinetai 
Lapselei.

Vairāk informācijas par 
Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku 
attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē: 

https://ec.europa.eu/info/index_lv

Veselavas PII vadītāja
Iveta Liepiņa

Verners kopā ar skolotāju Lauru seko līdzi brīnumiem multisensorajā istabā. 
Foto: Iveta Liepiņa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Informācija!
Ar 2020. gada 31.decembri pārtrauc darbu
“Mačs Marģers – ģimenes ārsta prakse” 
– Priekuļos. Atreģistrētie pacienti tiks 
piereģistrēti pie “Meinerte Gundega – 
ģimenes ārsta prakse” (Gundega Meinerte)
– Raiņa iela 8, Priekuļu pagasts, tālr.: 
64130231; 25772799, kas ir prakses 
darbības pamatteritorijas pārņēmēja. 
Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu 
ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti
par primārās veselības aprūpes pakal-
pojumu sniegšanu un apmaksu. Lai reģis-
trētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā 
vai pārreģistrētos, persona izmanto vie-
noto veselības nozares elektroniskās 
informācijas sistēmu vai valsts pārvaldes
pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja 
personai nav iespējas reģistrēties elek-
troniski, persona vēršas pie izvēlētā 
ģimenes ārsta un noslēdz vienošanos. 
Sīkāka informācija Nacionālā veselības 
dienesta Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, 
Smiltenē, Smiltenes novadā, tālrunis – 
64772301.

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

2020.gadam līdzīga nav, tas uzlika  
mums milzīgus pārbaudījumus. Visa pa-
saule it kā apstājās, jo cilvēki bija kaut 
kā jauna, nebijuša priekšā – pandēmija 
visus mūs apdraudēja. Sapratām, ka mūsu 
mīļie līdzcilvēki ir sevišķi svarīgi. Laikā 
pateikts mīļš vārds, uzmundrinājums, 
prieks par dzīves dotiem sīkumiem, kāds 
apskāviens, tas viss ir tik ļoti svarīgs, 
kamēr esam. Taču ir lietas, kas notiek 
neskatoties ne uz ko, cilvēki dzimst, mirst 
un mīlestība uzplaukst, tāpēc Dzimt-
sarakstu nodaļā darbs neapstājās. Pagā-
jušajā gadā reģistrēta 61 bērniņa dzim-
šana, noslēgtas 55 laulības un reģistrēti 
78 miršanas gadījumi.

Jaundzimušie ir 35 puisēni un 26 
meitenītes. Vecāki saviem bērniem mūsu 
nodaļā ir devuši latviski skanīgus 
vārdus un daži no tiem ir doti vairākiem 
bērniņiem: Artūrs, Ernests, Haralds, Pauls.
Lielāko tiesu ģimenēs dzimuši otrie  
bērniņi,  tas priecē!

Šogad, pandēmijas dēļ palika neap-
sveikti šī gada dzimušie mazuļi, bet tik-
līdz situācija mums atļauts, pašvaldība 
to izdarīs, jo katrs bērniņš mums ir  
svarīgs!

Interesanta iezīme šajā gadā atklājās,
ka neskatoties uz dažādiem nosacīju-
miem, laulības pandēmijas dēļ bija at-
ļautas tikai ar lieciniekiem vai ierobežotā

viesu skaitā, tās tika slēgtas pāriem kas 
kopā nodzīvojuši jau vairākus gadus.
Acīm redzot, šis laiks mums liek pār-
domāt par dzīves vērtībām, par atbildību 
vienam pret otru. Laulību reģistrācijai 
novadā aizvien populārāki paliek iz-
braukumi, kad pāri sev izvēlas īpašas 
laulību reģistrācijas vietas ārpus nodaļas 
telpām, iespēju robežās šādu pakalpo-
jumu cenšamies nodrošināt.

Jaunais gads mums iezīmēsies ar 
teritoriālo reformu, kad Priekuļu novads 
tiks iekļauts Cēsu novadā. Tomēr, visa 
gada garumā Dzimtsarakstu nodaļas 
darbosies ierastajā režīmā un vietās kā 
līdz šim. Laulību reģistrāciju uz 2021. 
gadu pieņemam Priekuļu novada robe-
žās, dzimšanas un miršanas gadījumus 
reģistrējam bez ierobežojumiem.

Šajā gadā saglabājam možu garu, 
atbalstām savējos un sargājam sevi. 
Par zemi un cilvēkiem, lai veselība, 
mīlestība un labestība valda!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Īrisa Uldriķe
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Dzimtsarakstu nodaļas veikums

Realizēta Priekuļu novada pašvaldības 
grants ceļu pārbūve, 3. kārta

Projekta Nr.19-09-A00702-000083
ietvaros, 2020.gada novembrī eksplua-
tācijā tika nodots pārbūvētais ceļa posms
Jaunrauna – Smurģi posms 0,80 km – 
1,70 km garumā, kurā pārbūves darbus
veica SIA “Virāža” un ceļa posms 
Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes 
ceļš 0.70 km – 1.40 km, kurā pārbūves 
darbus veica SIA “DANKERS & PART-
NERI”.

Pārbūves darbi tika īstenoti Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.
Kopējās izmaksas ceļa posmam Jaun-
rauna – Smurģi sastāda EUR 62 284.13 
(t.sk. PVN), no kurām būvdarbi sastāda 
57 209.18 (t.sk. PVN) un ceļa posmam 

Valmieras ceļš – Ģībolas – Garkalnes ceļš 
kopējās izmaksas 64 480.51 (t.sk. PVN), 
no kurām būvdarbi sastāda 60 252.48
(t.sk. PVN). Publiskais finansējums 
sastāda 90% no attiecināmām izmaksām.
Būvprojekta izstrādātājs un Autoruz-
raudzības veicējs SIA ”Global Project”, 
būvuzraudzības darbu veicējs SIA 
“Regeva”.

Vairāk informācijas par Eiropas 
Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai 
pieejams EK tīmekļa vietnē: https://
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
key-policies/common-agricultural-policy/
rural-development_lv.

Attīstības nodaļas vadītāja
Vineta Lapsele

No 2021.gada 1.janvāra ir izmaiņas 
sociālās palīdzības saņemšanas kārtībā.

Garantētais minimālais ienākumu 
slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vie-
nīgajai personai mājsaimniecībā un 76 
eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgas mājsaimniecības ienāku-
mu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
190 eiro pārējām personām mājsaim-
niecībā.

Savukārt Eiropas Atbalsta fonda 
vistrūcīgākajām personām atbalstu
būs tiesīgas saņemt trūcīgas mājsaim-
niecības un maznodrošinātas mājsaim-
niecības, kurās ienākumi līdzšinējo 242 
eiro vietā nepārsniegs 327 eiro pirmajai 
vai vienīgajai personai mājsaimniecībā,
bet katrai nākamai personai – 229 eiro.

No 2021.gada 1.aprīļa paredzētas 
izmaiņas arī mājokļa pabalsta aprē-
ķināšanas, piešķiršanas un izmaksas
kārtībā un izdevumu pozīciju minimālās 
normas mājokļa pabalsta apmēra ap-
rēķināšanā. 2021.gada janvārī – martā 
Sociālais dienests piešķirs dzīvokļa pa-
balstu atbilstoši pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajam par dzīvokļa 
pabalstu. Aicinām iedzīvotājus saglabāt 
maksājumu apliecinošus dokumentus
(čekus, kvītis) par cietā kurināmā 
(malkas) iegādi, tie turpmāk būs ne-
pieciešami mājokļa pabalsta aprēķi-
nāšanai.

Ja ir jautājumi, aicinām vērsties 
Sociālajā dienestā, zvanot: 64107303, 
64107306, 64130525 vai rakstot uz e-pastu:
socialais.dienests@priekulunovads.lv.

Sociālā dienesta vadītāja  
Skaidrīte Astahovska-Eglīte

Sociālais dienests 
informē

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Brīnumu laiks Mežmaliņā
Lai arī šis Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks ir nedaudz citādāks kā citus gadus,
tomēr gatavošanās prieku svētkiem 
neviens nevar atņemt. PII “Mežmaliņa” 
bērni kopā ar skolotājām ik nedēļu lasa 
rūķa atstātās  vēstules ar dažādiem uz-
devumiem, kuri nedēļas laikā jāpaveic, 
apgūst  lielo dvēseles mākslu – dalīties, 
censties nevienu nesāpināt – ne bērnu, 
ne dzīvnieku, ne koku mežā, ne sev 
pašus tuvākos. Mēs dziedam, dejojam, 
zīmējam, domājam par to, kāds tad 
izskatās lielais Ziemassvētku brīnums 
un ieklausāmies klusumā, jo šai laikā 
tas skan pavisam citādi. Bērni gatavo 
apsveikumus audžuģimenēm, draugiem 
un saviem vecākiem. Pa grupiņām klīst 
piparkūku smarža, bet zaļā eglīte katru 
dienu tiek pie kāda jauna, brīnumskaista, 
pašu rokām gatavota  rotājuma. Kā jau 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, notiek 
arī zili zaļi brīnumi. Kādu dienu Pūcītes
skolas grupiņai pie loga pieklauvēja 
pats Grinčs. Šoreiz gan viņš nenāca 
nozagt Ziemassvētkus, bet pārsteigt un   
iepriecināt bērnus un skolotājas.

Arī Ziemassvētku vecītis šogad uz-
vedas nedaudz dīvaini – izvairās no 
kontaktēšanās ar bērniem, sūta tikai 
video sveicienus, bet, pats galvenais, ar 
rūķu palīdzību dāvanas uz bērnudārzu 
tomēr atgādā.

Zinām, ka šī gada Ziemassvētki būs 
rimtāki un klusāki. Un var jau būt, ka tā 
ir labi. Mūsu iestādes bērnu vecākiem, 
ikvienam novada iedzīvotājam, un paši 
sev novēlam, lai būtu vakari, kad gribas 
uzvilkt vilnas zeķes, pagatavot ģimenei 
karstu upeņu dzērienu ar kanēli un krust-
nagliņām, visiem ieritināties siltā pledā 
un skatīties svecīšu liesmu dejā. Apkārt 
klusums, acīs mirdzums, lūpās smaids.

PII “Mežmaliņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

 Ilze Freimane

Bērnu zīmētas Ziemassvētku kartītes 
gatavas doties ceļā pie saņēmējiem. 

Foto: Kristīna Bernāne

Brīnumu meklējot
Četrus decembra vakarus Priekuļu 

rododendru dārzs mirdzēja gaismu rotā. 
Ļaudis tika aicināti meklēt brīnumu. 
Kas tad tas tāds? Mazākie domāja, ka tā  
ir dāvana, kas paslēpta aiz kāda celma, 
lielākie tikai mierīgi smaidīja un ļāvās 
notiekošajam.

Noslēpumainajā ceļā vilināja aktrises 
Vitas Baļčunaites samtainā balss. Ap-
meklētāji varēja meklēt brīnumu vai 
vienkārši pastaigāties un vērot gaismas 
apmirdzēto meža dārzu.

Pasaka sākās ar svētku eglīti, kas 
deva norādes katram jaunpienācējam. Ja 
uzmanīgi klausījās, varēja iziet cauri  
lāsteku vārtiem un nonākt seno rotaļlietu
valstībā, satikt rūķus un dažādus meža 
iemītniekus. Varēja atcerēties to laiku, 
kad ļaudis vēl rakstīja Ziemassvētku  
apsveikumus. Ak, cik laimīgas bija past-
kastītes svētku laikā! Tās zināja, ka katru 
dienu kāds atnesīs jaunu  sveicienu. Takas 
noslēgumā vērīgākie varēja ieraudzīt 
pat divus gadu simtus šķērsojušas ap-
sveikumu kartiņas, bet jaunākie varēja 
paņemt mākslinieces Valdas Ošiņas dari-
nātos kartīšu trafaretus, ko mājās pašiem 
izkrāsot.

Misters Covids bija ieviesis korek-
cijas arī Salaveča dienaskārtībā. Izrādās, 
ka šogad viņu daudz kur neņem pretī, 
tāpēc uztrenētā svētku laika rosība un 
izturība bija jāliek lietā. Tad nu šī bija 
īstā reize. Svaiga gaisa un ļaužu prieka 
apreibināts, Salatēvs iepriecināja bērnus 

ik vakaru. Viņam talkā nāca arī Zilais 
Sapņu rūķis. Vai kāds sadzirdēja “Klusa
nakts, svēta nakts”, kas ieskanējās rūķa 
spēlētajos zvaniņos? Vai kāds noķēra 
sniega piku? Ja, jā, tad nākamais gads
solās būt īpaši noslēpumains un svētī-
giem notikumiem pilns.

Četras, laika apstākļiem nelutinātas, 
bet cilvēku pozitīvām emocijām piesā-
tinātas dienas paskrēja vēja spārniem. 
Pat noslēguma dienā līdz pēdējām brīdim 
pasaku taka pulcēja apmeklētājus, kas 
pat skriešus vēl centās pagūt nokavēto. 
Daudzi jautāja – kad būs vēl? Tas lika 
aizdomāties par kultūras, mākslas un 
dažādu aktivitāšu nozīmi.

Katru vietu veido cilvēki, un robežas 
ir tikai teritoriāls apzīmējums. Tavs no-

vads ir tik bagāts, cik tajā ir nesavtīgi 
ļaudis, kas dara, palīdz un iedvesmo 
citus.

Paldies visai gaismas komandai!
Mums visiem ir iedots satraukumu 

pilns, nezināms un vēl neizprotams laiks.
Brīdis, kad varam paraudzīties uz lietām 
no cita skatupunkta. Laiks, kad varam 
novērtēt esošo un palaist prom to, ko 
neizdevās piepildīt. Laiks, kad varam 
dot un nepārdzīvot par to, ko nesaņemam 
pretī. Laiks, kad vajag nosargāt pašu 
tuvāko. Mēs būsim tik stipri, cik gaismas
mūsos!

Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe

Meklējot brīnumu Priekuļos. Foto: Inga Cipe

2020. gads pagājis Covid zīmē, bet, 
neskatoties uz visu, jauniešu centrs 
“Apelsīns” meklē jaunas iespējas, kā 
sasniegt jauniešus pašizolācijas laikā.

2020. gada decembra sākumā, ap-
vienojot spēkus ar biedrību BJC “Dari 
Vari” tika uzrakstīts projekts “Priekuļu 
novada jauniešu saliedēšana COVID-19
izplatības laikā”, kurš tiek īstenots, pa-
teicoties LR Kultūras ministrijas un 
Valmieras novada fonda atbalstam ma-
zākumtautību līdzdalības veicināšanas 
jomā.

Projekta ietvaros Priekuļu novada 
jauniešiem ir iespēja attālināti paveikt 
labos darbiņus un arī nepazaudēt drau-
dzīgās attiecības. Dažādu digitālo rīku 
priekšrocības, tiekoties Zoom platformā, 
mācoties izmantot Padlet un Metimeter, 
tiešsaites procesu padara interesantāku.

Projekta ietvaros iesaistītie dalīb-
nieki paveiks vairākus labus darbiņus – 
izgatavos aptuveni 200 apsveikuma 
kartītes un uzceps piparkūkas no 10 kg
piparkūku mīklas. Kartītes un pipar-
kūkas, ievērojot ierobežojumus, tiks 
nogādātas Mārsnēnu un Valmieras pan-
sionātos, lai šajā laikā iepriecinātu to 
iemītniekus. Kopīga darbnīca notiks 
Zoom platformā, kurā jaunieši viens 
otru uzmundrinās un atbalstīs.

Pēc Ziemassvētkiem jaunieši un 
Valmieras pansionāta iemītnieki tiksies
tiešsaistē, kurā jaunieši būs sagatavo-
juši nelielu priekšnesumu, spēlēs kopīgas
spēles un parunāsies “Tējas ballītē”. Jau
ir uzsāktas sarunas ar Mārsnēnu pansio-
nātu par šāda pasākuma noorganizēšanu 
arī viņu iemītniekiem.

Skolas brīvlaikā, jauniešiem savstar-
pēji vienojoties, tiks organizēts “Projektu 

vakars” online, kurā jaunieši sniegs 
priekšlikumus Jauniešu centra darbībai 
attālināti, Erasmus+ programmai, do-
māsim arī par nākotni bez COVID
ierobežojumiem, spēlēsim spēles un 
organizēsim citas aktivitātes, kas interesē 
jauniešiem.

Projektā ir iesaistījušies vairāk nekā
30 bērni, jaunieši un brīvprātīgie. Pro-
jekta organizatori – Jauniešu centra 
“Apelsīns” un Biedrības BJC “Dari Vari” 
aktīvie darbinieki – ir priecīgi par 
lielo aktivitāti un atsaucību no visiem 
iesaistītajiem. Var just, ka visi ir noilgo-
jušies pēc jauniešu centru aktivitātēm, 
tāpēc novēlam veiksmīgu mums visiem
2021. gadu, stipru veselību un pacietību!

Jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja
Maija Ozoliņa
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Priekuļu novada jauniešu saliedēšana 
COVID-19 izplatības laikā

Influenceris, jaunietis – E.Veidenbaums
E.Veidenbauma idejas bieži ir ietek-

mējušas sabiedrību un bijušas populāras. 
Muzeja “Kalāči” darbinieki vēlējās no-
skaidrot, ko par dzejnieku un viņa darbos
paustajām atziņām šobrīd domā dažādu 
paaudžu un profesiju pārstāvji. Tāpēc 
“Influenceris, jaunietis – Ed. Veiden-
baums” ir bijis vadmotīvs, nosaukums
projektam un darbam, ko muzejs ar VKKF
atbalstu ir īstenojis šī gada rudenī.

Projekta mērķis bija radīt jaunu 
piedāvājumu – izglītojošu programmu, 
kas veicina jauniešu interesi un izpratni 
par E. Veidenbauma vērtību, literārā, 
idejiskā mantojuma nozīmi, aktualitāti 
šodien. Padarīt E.Veidenbaumu vēl re-
dzamāku un aktuālāku tieši jauniešiem. 
Jaunradītais materiāls būs pieejams at-
tālināti jebkurā laikā un vietā arī tad, 
kad muzejs apmeklētājiem ir slēgts, 
materiāls ir veidots tā, lai tas ir vērtīgs 
un interesants ne tikai skolotājiem un 
skolēniem, bet arī E.Veidenbauma man-
tojuma cienītājiem un E.Veidenbauma 
“vienaudžiem”.

Projektā ir tapuši trīs podkāsti – 
sarunas gan audio, gan video formātā –, 
lai tās būtu pieejamas ikvienam intere-
sentam. Podkāsti tiks publicēti janvāra 
otrajā pusē un informācija par tiem 
būs pieejama Priekuļu novada mājas 
lapā, muzeja sociālo tīklu kontos. Pa-
pildus podkāstiem ir izveidots papildus 

materiāls ar metodēm un idejām, kā šīs 
diskusijas izmantot skolā latviešu valo-
das, literatūras, sociālo zinību un klases 
stundās.

Uz sarunām tika aicināti dažādu no-
zaru speciālisti, E.Veidenbauma “skartie”,
jaunieši. Diskusijās satikās pieredze, 
zināšanas, emocijas, dažādi redzējumi, 
dažādas paaudzes, dodot sarunām pie-
vienoto vērtību, iespēju klausīties dažā-
dus viedokļus, paplašināt  savu  izpratni,  
redzējumu  ne  tikai  par  E.Veidenbaumu,  
bet  par  dzeju, kultūru, vērtībām un sa-
biedrību kopumā.

Filozofs,   žurnālists  Helmuts  Caune  
uz sarunu aicināja E.Veidenbauma 
“skartos”, tos, kas ir pētījuši E.Veiden-
bauma personību un dzeju, kas, Veiden-
bauma iedvesmoti, ir radījuši jaunas 
vērtības, kas ir mācījuši citiem ieraudzīt 
savu E.Veidenbaumu – komponistu Juri 
Kulakovu, skolotāju Inesi Lāci un Ogres
1. vidusskolas skolnieces Esteri Baluli 
un Elīnu Krastiņu.

Dzejnieka un Latvijas Radio 1 kul-
tūras žurnālista Toma Treiberga vadī-
tajā sarunā piedalījās dzejnieks Knuts 
Skujenieks, LU profesore, pētniece 
un filozofe Skaidrīte Lasmane un Jaņa 
Rozentāla mākslas skolas audzēknis 
Valters Vītols.

Sarunā par E.Veidenbauma personības 
dažādajām pusēm satikās E.Veidenbauma 

topošās ekspozīcijas kuratore Inga 
Surgunte, pusaudžu psihoterapeits Nils 
Sakss-Konstantinovs, dzejniece Krista 
Anna Belševica un Cēsu Valsts ģim-
nāzijas audzēknis Artūrs Bieziņš.

Par ko Eduards Veidenbaums prie-
cātos šodien, kas viņu sadusmotu? 
Kāpēc latviešu literatūrā nav neviena
E.Veidenbaumam tuva, līdzīga? Ko mēs 
varam mācīties no E.Veidenbauma? 
Unikāls, vienīgais, iedvesmojošs, atklā-
jams, vajadzīgs, mūžīgi jauns, daudz-
slāņains tika atklāts E.Veidenbaums šajās 
sarunās, kas ir tikpat svarīgas šodien, 
cik svarīgs mums ir E.Veidenbaums.

E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe 

Baiba Roze

Brīdis pirms sarunas.
No kreisās: Helmuts Caune, Juris 

Kulakovs, Estere Balule, Elīna Krastiņa 
un Inese Lāce. Foto: Baiba Roze
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Brīnumu laiks Mežmaliņā
Lai arī šis Ziemassvētku gaidīšanas 

laiks ir nedaudz citādāks kā citus gadus,
tomēr gatavošanās prieku svētkiem 
neviens nevar atņemt. PII “Mežmaliņa” 
bērni kopā ar skolotājām ik nedēļu lasa 
rūķa atstātās  vēstules ar dažādiem uz-
devumiem, kuri nedēļas laikā jāpaveic, 
apgūst  lielo dvēseles mākslu – dalīties, 
censties nevienu nesāpināt – ne bērnu, 
ne dzīvnieku, ne koku mežā, ne sev 
pašus tuvākos. Mēs dziedam, dejojam, 
zīmējam, domājam par to, kāds tad 
izskatās lielais Ziemassvētku brīnums 
un ieklausāmies klusumā, jo šai laikā 
tas skan pavisam citādi. Bērni gatavo 
apsveikumus audžuģimenēm, draugiem 
un saviem vecākiem. Pa grupiņām klīst 
piparkūku smarža, bet zaļā eglīte katru 
dienu tiek pie kāda jauna, brīnumskaista, 
pašu rokām gatavota  rotājuma. Kā jau 

Ziemassvētku gaidīšanas laikā, notiek 
arī zili zaļi brīnumi. Kādu dienu Pūcītes
skolas grupiņai pie loga pieklauvēja 
pats Grinčs. Šoreiz gan viņš nenāca 
nozagt Ziemassvētkus, bet pārsteigt un   
iepriecināt bērnus un skolotājas.

Arī Ziemassvētku vecītis šogad uz-
vedas nedaudz dīvaini – izvairās no 
kontaktēšanās ar bērniem, sūta tikai 
video sveicienus, bet, pats galvenais, ar 
rūķu palīdzību dāvanas uz bērnudārzu 
tomēr atgādā.

Zinām, ka šī gada Ziemassvētki būs 
rimtāki un klusāki. Un var jau būt, ka tā 
ir labi. Mūsu iestādes bērnu vecākiem, 
ikvienam novada iedzīvotājam, un paši 
sev novēlam, lai būtu vakari, kad gribas 
uzvilkt vilnas zeķes, pagatavot ģimenei 
karstu upeņu dzērienu ar kanēli un krust-
nagliņām, visiem ieritināties siltā pledā 
un skatīties svecīšu liesmu dejā. Apkārt 
klusums, acīs mirdzums, lūpās smaids.

PII “Mežmaliņa” 
vadītājas vietniece izglītības jomā

 Ilze Freimane

Bērnu zīmētas Ziemassvētku kartītes 
gatavas doties ceļā pie saņēmējiem. 

Foto: Kristīna Bernāne

Brīnumu meklējot
Četrus decembra vakarus Priekuļu 

rododendru dārzs mirdzēja gaismu rotā. 
Ļaudis tika aicināti meklēt brīnumu. 
Kas tad tas tāds? Mazākie domāja, ka tā  
ir dāvana, kas paslēpta aiz kāda celma, 
lielākie tikai mierīgi smaidīja un ļāvās 
notiekošajam.

Noslēpumainajā ceļā vilināja aktrises 
Vitas Baļčunaites samtainā balss. Ap-
meklētāji varēja meklēt brīnumu vai 
vienkārši pastaigāties un vērot gaismas 
apmirdzēto meža dārzu.

Pasaka sākās ar svētku eglīti, kas 
deva norādes katram jaunpienācējam. Ja 
uzmanīgi klausījās, varēja iziet cauri  
lāsteku vārtiem un nonākt seno rotaļlietu
valstībā, satikt rūķus un dažādus meža 
iemītniekus. Varēja atcerēties to laiku, 
kad ļaudis vēl rakstīja Ziemassvētku  
apsveikumus. Ak, cik laimīgas bija past-
kastītes svētku laikā! Tās zināja, ka katru 
dienu kāds atnesīs jaunu  sveicienu. Takas 
noslēgumā vērīgākie varēja ieraudzīt 
pat divus gadu simtus šķērsojušas ap-
sveikumu kartiņas, bet jaunākie varēja 
paņemt mākslinieces Valdas Ošiņas dari-
nātos kartīšu trafaretus, ko mājās pašiem 
izkrāsot.

Misters Covids bija ieviesis korek-
cijas arī Salaveča dienaskārtībā. Izrādās, 
ka šogad viņu daudz kur neņem pretī, 
tāpēc uztrenētā svētku laika rosība un 
izturība bija jāliek lietā. Tad nu šī bija 
īstā reize. Svaiga gaisa un ļaužu prieka 
apreibināts, Salatēvs iepriecināja bērnus 

ik vakaru. Viņam talkā nāca arī Zilais 
Sapņu rūķis. Vai kāds sadzirdēja “Klusa
nakts, svēta nakts”, kas ieskanējās rūķa 
spēlētajos zvaniņos? Vai kāds noķēra 
sniega piku? Ja, jā, tad nākamais gads
solās būt īpaši noslēpumains un svētī-
giem notikumiem pilns.

Četras, laika apstākļiem nelutinātas, 
bet cilvēku pozitīvām emocijām piesā-
tinātas dienas paskrēja vēja spārniem. 
Pat noslēguma dienā līdz pēdējām brīdim 
pasaku taka pulcēja apmeklētājus, kas 
pat skriešus vēl centās pagūt nokavēto. 
Daudzi jautāja – kad būs vēl? Tas lika 
aizdomāties par kultūras, mākslas un 
dažādu aktivitāšu nozīmi.

Katru vietu veido cilvēki, un robežas 
ir tikai teritoriāls apzīmējums. Tavs no-

vads ir tik bagāts, cik tajā ir nesavtīgi 
ļaudis, kas dara, palīdz un iedvesmo 
citus.

Paldies visai gaismas komandai!
Mums visiem ir iedots satraukumu 

pilns, nezināms un vēl neizprotams laiks.
Brīdis, kad varam paraudzīties uz lietām 
no cita skatupunkta. Laiks, kad varam 
novērtēt esošo un palaist prom to, ko 
neizdevās piepildīt. Laiks, kad varam 
dot un nepārdzīvot par to, ko nesaņemam 
pretī. Laiks, kad vajag nosargāt pašu 
tuvāko. Mēs būsim tik stipri, cik gaismas
mūsos!

Kultūras, izglītības, sporta un 
jaunatnes nodaļas vadītāja Inga Cipe

Meklējot brīnumu Priekuļos. Foto: Inga Cipe

2020. gads pagājis Covid zīmē, bet, 
neskatoties uz visu, jauniešu centrs 
“Apelsīns” meklē jaunas iespējas, kā 
sasniegt jauniešus pašizolācijas laikā.

2020. gada decembra sākumā, ap-
vienojot spēkus ar biedrību BJC “Dari 
Vari” tika uzrakstīts projekts “Priekuļu 
novada jauniešu saliedēšana COVID-19
izplatības laikā”, kurš tiek īstenots, pa-
teicoties LR Kultūras ministrijas un 
Valmieras novada fonda atbalstam ma-
zākumtautību līdzdalības veicināšanas 
jomā.

Projekta ietvaros Priekuļu novada 
jauniešiem ir iespēja attālināti paveikt 
labos darbiņus un arī nepazaudēt drau-
dzīgās attiecības. Dažādu digitālo rīku 
priekšrocības, tiekoties Zoom platformā, 
mācoties izmantot Padlet un Metimeter, 
tiešsaites procesu padara interesantāku.

Projekta ietvaros iesaistītie dalīb-
nieki paveiks vairākus labus darbiņus – 
izgatavos aptuveni 200 apsveikuma 
kartītes un uzceps piparkūkas no 10 kg
piparkūku mīklas. Kartītes un pipar-
kūkas, ievērojot ierobežojumus, tiks 
nogādātas Mārsnēnu un Valmieras pan-
sionātos, lai šajā laikā iepriecinātu to 
iemītniekus. Kopīga darbnīca notiks 
Zoom platformā, kurā jaunieši viens 
otru uzmundrinās un atbalstīs.

Pēc Ziemassvētkiem jaunieši un 
Valmieras pansionāta iemītnieki tiksies
tiešsaistē, kurā jaunieši būs sagatavo-
juši nelielu priekšnesumu, spēlēs kopīgas
spēles un parunāsies “Tējas ballītē”. Jau
ir uzsāktas sarunas ar Mārsnēnu pansio-
nātu par šāda pasākuma noorganizēšanu 
arī viņu iemītniekiem.

Skolas brīvlaikā, jauniešiem savstar-
pēji vienojoties, tiks organizēts “Projektu 

vakars” online, kurā jaunieši sniegs 
priekšlikumus Jauniešu centra darbībai 
attālināti, Erasmus+ programmai, do-
māsim arī par nākotni bez COVID
ierobežojumiem, spēlēsim spēles un 
organizēsim citas aktivitātes, kas interesē 
jauniešiem.

Projektā ir iesaistījušies vairāk nekā
30 bērni, jaunieši un brīvprātīgie. Pro-
jekta organizatori – Jauniešu centra 
“Apelsīns” un Biedrības BJC “Dari Vari” 
aktīvie darbinieki – ir priecīgi par 
lielo aktivitāti un atsaucību no visiem 
iesaistītajiem. Var just, ka visi ir noilgo-
jušies pēc jauniešu centru aktivitātēm, 
tāpēc novēlam veiksmīgu mums visiem
2021. gadu, stipru veselību un pacietību!

Jauniešu centra “Apelsīns” vadītāja
Maija Ozoliņa
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Priekuļu novada jauniešu saliedēšana 
COVID-19 izplatības laikā

Influenceris, jaunietis – E.Veidenbaums
E.Veidenbauma idejas bieži ir ietek-

mējušas sabiedrību un bijušas populāras. 
Muzeja “Kalāči” darbinieki vēlējās no-
skaidrot, ko par dzejnieku un viņa darbos
paustajām atziņām šobrīd domā dažādu 
paaudžu un profesiju pārstāvji. Tāpēc 
“Influenceris, jaunietis – Ed. Veiden-
baums” ir bijis vadmotīvs, nosaukums
projektam un darbam, ko muzejs ar VKKF
atbalstu ir īstenojis šī gada rudenī.

Projekta mērķis bija radīt jaunu 
piedāvājumu – izglītojošu programmu, 
kas veicina jauniešu interesi un izpratni 
par E. Veidenbauma vērtību, literārā, 
idejiskā mantojuma nozīmi, aktualitāti 
šodien. Padarīt E.Veidenbaumu vēl re-
dzamāku un aktuālāku tieši jauniešiem. 
Jaunradītais materiāls būs pieejams at-
tālināti jebkurā laikā un vietā arī tad, 
kad muzejs apmeklētājiem ir slēgts, 
materiāls ir veidots tā, lai tas ir vērtīgs 
un interesants ne tikai skolotājiem un 
skolēniem, bet arī E.Veidenbauma man-
tojuma cienītājiem un E.Veidenbauma 
“vienaudžiem”.

Projektā ir tapuši trīs podkāsti – 
sarunas gan audio, gan video formātā –, 
lai tās būtu pieejamas ikvienam intere-
sentam. Podkāsti tiks publicēti janvāra 
otrajā pusē un informācija par tiem 
būs pieejama Priekuļu novada mājas 
lapā, muzeja sociālo tīklu kontos. Pa-
pildus podkāstiem ir izveidots papildus 

materiāls ar metodēm un idejām, kā šīs 
diskusijas izmantot skolā latviešu valo-
das, literatūras, sociālo zinību un klases 
stundās.

Uz sarunām tika aicināti dažādu no-
zaru speciālisti, E.Veidenbauma “skartie”,
jaunieši. Diskusijās satikās pieredze, 
zināšanas, emocijas, dažādi redzējumi, 
dažādas paaudzes, dodot sarunām pie-
vienoto vērtību, iespēju klausīties dažā-
dus viedokļus, paplašināt  savu  izpratni,  
redzējumu  ne  tikai  par  E.Veidenbaumu,  
bet  par  dzeju, kultūru, vērtībām un sa-
biedrību kopumā.

Filozofs,   žurnālists  Helmuts  Caune  
uz sarunu aicināja E.Veidenbauma 
“skartos”, tos, kas ir pētījuši E.Veiden-
bauma personību un dzeju, kas, Veiden-
bauma iedvesmoti, ir radījuši jaunas 
vērtības, kas ir mācījuši citiem ieraudzīt 
savu E.Veidenbaumu – komponistu Juri 
Kulakovu, skolotāju Inesi Lāci un Ogres
1. vidusskolas skolnieces Esteri Baluli 
un Elīnu Krastiņu.

Dzejnieka un Latvijas Radio 1 kul-
tūras žurnālista Toma Treiberga vadī-
tajā sarunā piedalījās dzejnieks Knuts 
Skujenieks, LU profesore, pētniece 
un filozofe Skaidrīte Lasmane un Jaņa 
Rozentāla mākslas skolas audzēknis 
Valters Vītols.

Sarunā par E.Veidenbauma personības 
dažādajām pusēm satikās E.Veidenbauma 

topošās ekspozīcijas kuratore Inga 
Surgunte, pusaudžu psihoterapeits Nils 
Sakss-Konstantinovs, dzejniece Krista 
Anna Belševica un Cēsu Valsts ģim-
nāzijas audzēknis Artūrs Bieziņš.

Par ko Eduards Veidenbaums prie-
cātos šodien, kas viņu sadusmotu? 
Kāpēc latviešu literatūrā nav neviena
E.Veidenbaumam tuva, līdzīga? Ko mēs 
varam mācīties no E.Veidenbauma? 
Unikāls, vienīgais, iedvesmojošs, atklā-
jams, vajadzīgs, mūžīgi jauns, daudz-
slāņains tika atklāts E.Veidenbaums šajās 
sarunās, kas ir tikpat svarīgas šodien, 
cik svarīgs mums ir E.Veidenbaums.

E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe 

Baiba Roze

Brīdis pirms sarunas.
No kreisās: Helmuts Caune, Juris 

Kulakovs, Estere Balule, Elīna Krastiņa 
un Inese Lāce. Foto: Baiba Roze
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Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums
ar nosaukumu “Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 
novadā. Īpašuma kopējā platība ir 2,01 ha, no kuras lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platība ir 2,01 ha. Zemes 
lietošanas mērķis ir noteikts – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 500,00 EUR.
***

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 6-36, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā. Dzīvoklis atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, trešajā stāvā un sastāv 
no trīs dzīvojamām istabām, virtuves, sanmezgla ar vannas 
istabu un tualeti, gaiteņa un balkona. Dzīvokļa platības lielums 
ir 60,5 m2. Dzīvoklis ir pēc ugunsgrēka.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 400,00 EUR.
***

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no 
brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, 
līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles

Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām 

pašvaldībām (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār-
gaujas un Vecpiebalgas novadi) uzsākt jaunizveidojamā Cēsu 
novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi;

• Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām 
pašvaldībām izstrādāt (nepieciešamības gadījumā integrēt 
apstiprināto Priekuļu novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija 2013.-2030.gadam) jaunizveidojamā Cēsu novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma  
“Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra 
Nr.4264 001 0075, elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
– Rūpnīcas iela 6-36, Liepā, Liepas pagastā, atkārtotas 
elektroniskas izsoles noteikumus;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas 
ielā 21-35, atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 8 000,00;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu  pagastā, “Vanaglejas”,  
atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 179 000,00.

Priekuļu novada domes
sēdes apskats /28.12.2020/

Lai mazinātu Covid-19 krīzes laikā noteikto ierobežojošo 
pasākumu negatīvo ietekmi, valstī tiek nodrošināti dažādi at-
balsta pasākumi sociāli mazāk aizsargātajām grupām (pabalsts 
krīzes situācijā, dīkstāves pabalsts, slimības palīdzības pa-
balsts, atbalsts vecāku pabalsta saņēmējiem, atbalsts cilvēkiem 
ar invaliditāti, bezdarbnieka palīdzības pabalsts, u.c.).

Tomēr, nonākot dažādās ar Covid-19 izplatību saistītās  
krīzes situācijās, daudziem iedzīvotājiem rodas grūtības atrast 
informāciju par iespējām saņemt palīdzību un pakalpoju-
mus, kā arī trūkst psiholoģiska un emocionāla atbalsta dzīves 
grūtību pārvarēšanā.

Labklājības ministrija (LM) aicina iedzīvotājus skatīties 
vietni www.covid19.gov.lv, kurā vienuviet ir pieejama aktuālā  
informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19. 
Nepieciešamības gadījumā cilvēki var zvanīt uz diennakts 
bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

LM tīmekļa vietnē – sadaļā Covid-19 (https://www.lm.gov.lv/
lv/informacija-par-covid-19) tiek ievietota aktuālā ministrijas
rīcībā esošā sociālās nozares informācija, tajā skaitā šajā sadaļā 
ir redzama apkopota informācija par psihoemocionāla atbalsta 
bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) 
Covid-19 laikā. Regulāri tiek publicētas un atjaunotas vad-
līnijas sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu sniedzēju 
darbam ārkārtējā situācijā, kā arī ir pieejamas vadlīnijas par 
rīcību situācijā, kad vecāks ir saslimis ar COVID-19 un ir 
nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos.

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 

Egils Zariņš

Aktuālā informācija 
ārkārtējās situācijas 

laikā

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka 
Priekuļu novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa 
kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba
spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī  gāzes 
pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inže-
niertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto aicinām iepazīties ar infor-
māciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas
un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta
ar uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženier-
komunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Informācija pieejama: http://www.priekuli.lv/vidzeme-un-
latvija/4837-informacija-par-drosibas-pasakumiem-rupnieciskas-
avarijas-gadijuma.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 

Informācija par 
drošības pasākumiem 
rūpnieciskās avārijas 

gadījumā 
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Piedalījāmies video tapšanā par 
Priekuļu novadu.

Atklājām meža taku Priekuļos. Skolotāju dienā sveicām izglītības 
iestāžu darbiniekus.

PII “Saulīte” tika atklāts jauns 
rotaļu laukums.

Vērojām īpašas gaismas instalācijas 
“Cik savādi gaisma krīt” Priekuļos.

 Teicām paldies Goda novadniekiem.

Stāstījām skolēniem par drošību uz ceļa 
diennakts tumšajā laikā.

Sajutām svētku noskaņojumu, 
fotografējoties krāšņajās brīvdabas 

foto vietās.
Priekuļu Sporta birzītē klausījāmies 

skanīgus koncertus.

Pirmo klašu skolēni gatavi 
jaunajam dzīves posmam!

Aicinājām novada jauniešus iegūt 
zināšanas par drošību uz ūdens.

Citādāk kā ierasts, bet ne mazāk svinīgi 
svinējām izlaidumus skolās.

Skaisti atzīmējām Priekuļu novada 
svētkus Veselavas muižā.

Ražas parādē varējām iegādāties 
mājražotāju un amatnieku sagādāto.

Tika atjaunota “Kalāču” pirtiņa Eduarda 
Veidenbauma memoriālajā muzejā Kalāči”.
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Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums
ar nosaukumu “Jaunoppes”, Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 
novadā. Īpašuma kopējā platība ir 2,01 ha, no kuras lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes platība ir 2,01 ha. Zemes 
lietošanas mērķis ir noteikts – dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās 
atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita 
klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
5 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 500,00 EUR.
***

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
ar nosaukumu – Rūpnīcas iela 6-36, Liepā, Liepas pagastā, 
Priekuļu novadā. Dzīvoklis atrodas piecu stāvu dzīvojamā 
mājā uz pašvaldībai piederošas zemes, trešajā stāvā un sastāv 
no trīs dzīvojamām istabām, virtuves, sanmezgla ar vannas 
istabu un tualeti, gaiteņa un balkona. Dzīvokļa platības lielums 
ir 60,5 m2. Dzīvoklis ir pēc ugunsgrēka.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
4 000,00 EUR. Izsoles solis – 500,00 EUR.

Nodrošinājums – 400,00 EUR.
***

Izsoles dalībnieks elektroniski var veikt solījumus no 
brīža, kad tas noteiktajā kārtībā autorizēts dalībai izsolē, 
līdz brīdim, kad izsole ir noslēgusies.

Reģistrācija un izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē 
www.izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles

Priekuļu novada dome ir lēmusi:
• Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām 

pašvaldībām (Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pār-
gaujas un Vecpiebalgas novadi) uzsākt jaunizveidojamā Cēsu 
novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādi;

• Kopīgi ar jaunizveidojamā Cēsu novadā ietilpstošajām 
pašvaldībām izstrādāt (nepieciešamības gadījumā integrēt 
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• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas 
ielā 21-35, atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 8 000,00;

• Apstiprināt notikušās elektroniskās izsoles rezultātu par  
Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, 
kas atrodas Priekuļu novada Priekuļu  pagastā, “Vanaglejas”,  
atsavināšanu par nosolīto cenu EUR 179 000,00.

Priekuļu novada domes
sēdes apskats /28.12.2020/

Lai mazinātu Covid-19 krīzes laikā noteikto ierobežojošo 
pasākumu negatīvo ietekmi, valstī tiek nodrošināti dažādi at-
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vietni www.covid19.gov.lv, kurā vienuviet ir pieejama aktuālā  
informācija par dažādiem jautājumiem saistībā ar Covid-19. 
Nepieciešamības gadījumā cilvēki var zvanīt uz diennakts 
bezmaksas informatīvo tālruni 8345.

LM tīmekļa vietnē – sadaļā Covid-19 (https://www.lm.gov.lv/
lv/informacija-par-covid-19) tiek ievietota aktuālā ministrijas
rīcībā esošā sociālās nozares informācija, tajā skaitā šajā sadaļā 
ir redzama apkopota informācija par psihoemocionāla atbalsta 
bezmaksas saņemšanas iespējām (krīzes un atbalsta tālruņiem) 
Covid-19 laikā. Regulāri tiek publicētas un atjaunotas vad-
līnijas sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu sniedzēju 
darbam ārkārtējā situācijā, kā arī ir pieejamas vadlīnijas par 
rīcību situācijā, kad vecāks ir saslimis ar COVID-19 un ir 
nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļos.

Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 

Egils Zariņš

Aktuālā informācija 
ārkārtējās situācijas 
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Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” informē, ka 
Priekuļu novada pašvaldības teritorijā atrodas gāzesvadi, pa 
kuriem Sabiedrība nodrošina dabasgāzes pārvadi ar darba
spiedienu vairāk par 1,6 megapaskāliem (MPa), kā arī  gāzes 
pārvades nodrošināšanai piesaistītās iekārtas, būves un inže-
niertīkli.

Ņemot vērā iepriekš minēto aicinām iepazīties ar infor-
māciju par aprobežojumiem gāzapgādes objektu ekspluatācijas
un drošības aizsargjoslās, kā arī par bīstamību, kas saistīta
ar uzturēšanos Sabiedrības gāzapgādes objektu, inženier-
komunikāciju un inženierbūvju aizsargjoslās.

Informācija pieejama: http://www.priekuli.lv/vidzeme-un-
latvija/4837-informacija-par-drosibas-pasakumiem-rupnieciskas-
avarijas-gadijuma.
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diennakts tumšajā laikā.
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Ciemos uzņēmām sadraudzības 
pašvaldības Jõgeva pārstāvjus. 

Aizguvām veiksmīgus piemērus viens no 
otra, lai arī turpmāk kopīgi iesaistītos 

dažādos projektos un savstarpējā 
sadarbība būtu vērsta un panākumiem.

“Ēnu dienā” jauniešiem bija iespēja 
pavadīt laiku ar speciālistiem, 

iegūstot priekšstatu par 
interesējošajām profesijām.

Klausījāmies mazo “Cāļu” 
skanīgajās balstiņās!

Domājot par kolēģu un citu līdzcilvēku 
drošību, Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Mežmaliņa” pedagogi šodien 

izgatavoja vairāk nekā 270 sejas 
aizsargmaskas. Tās tika nogādātas 
pašvaldības policijai, sociālajam 

dienestam, kā arī Valsts policijas un 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienesta darbiniekiem Cēsīs.

Sākoties attālinātajām mācībām, 
skolēniem tika piegādāti pārtikas

komplekti.
Tika ierobežota vīrusa izplatība sociālā 

aprūpes centrā “Mārsnēni”.

Priekuļos Sporta birzītē tika atklāta 
jauna velotrase.

Kad iekštelpās pulcēties liegts, 
kultūras devu baudījām ārā.

Atbalstījām drosmīgos “Slapjais 
skrējiens pa Vaives upi” dalībniekus.

Paldies ikvienam 
par kopā būšanu 2020. gadā. 

Arī 2021. gadā krāšņus un skaistus 
mirkļus radīsim kopā!


