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Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Oktobris 2021

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem 
šī gada pēdējiem mēnešiem ir apvienotā 
Cēsu novada nozaru pārvaldes struktūras 
izveidošana. Domes sēdē septembrī 
deputāti akceptēja vienotu Pašvaldības 
policijas un Sociālā dienesta izveidi. Līdz 
gada beigām jānonāk pie pārvaldības mo-
deļa, kurā pašvaldības struktūrvienībām – 
būvvaldei, bāriņtiesai, dzimtsarakstu no-
daļām, finanšu, attīstības, komunikācijas 
pārvaldēm – ir centralizēta vadība ar pre-
cīzi definētiem pienākumiem, atbildību un 
finansējumu funkciju veikšanai. Savukārt 
nākamajā gadā lemsim par kultūras, 
tūrisma, vēstures, sporta, jaunatnes jomu 
vienotu pārvaldi, pēc tam par īpašumu 
apsaimniekošanas un komunālo pakalpo-
jumu bloku.

Šādas pārmaiņas ir nepieciešamas, 
pirmkārt, lai pašvaldības pakalpojumi 
iedzīvotājiem visā novada teritorijā būtu 
pieejami vienlīdz augstā kvalitātē. Otrkārt, 
esam sākuši izstrādāt pirmo apvienotā 
novada budžetu. Uzdevums nav viegls, 
jo šoreiz nav iespēju kā “špikeri” izmantot
iepriekšējo gadu iestrādnes, viss jāsāk no 
baltas lapas. Un ir ļoti svarīgi jau pirmā 
budžeta pamatos iestrādāt līdzsvarotu 
pieeju visa novada teritorijas attīstībai, kā 
arī vienlīdzīgu piedāvājumu sociālajās un 
izglītības atbalsta programmās.

Vēl viena joma, kur ļoti nepieciešams 
vienots, ilgtermiņa attīstības plāns ar no-
teiktu finansējumu, ir ceļu un ielu atjauno-
šanas programma. Gan pilsētā, gan lau-
kos iedzīvotājiem ļoti svarīga kvalitatīva 
transporta infrastruktūra. Manuprāt, la-
bākais risinājums ir izstrādāt ilgtermiņa 
plānu, kurā atspoguļota sakārtojamo ceļu,
ielu, ietvju, arī veloceļu karte, ar fiksētu 
laika posmu, kad darbus paredzēts veikt. 

Iedzīvotājiem būtu skaidrība, un, kas bū-
tiski, tādējādi varētu ievērojami ietaupīt 
budžeta līdzekļus. Ir atšķirība, vai līgumu 
ar ceļu būvniekiem slēdz pēdējā brīdī pa-
vasarī vai savlaicīgi rudenī. Kad uzņēmēju 
pasūtījumu portfelis ir patukšs, cena var 
būt pat par 20% zemāka nekā tad, kad 
pasūtījumu ir daudz. Ņemot vērā to, ka 
ceļu būves projektos tāmes bieži ir ar 
septiņciparu skaitļiem, ietaupījums var būt 
ievērojams.

Esmu pārliecinās, ka būtisku ieguldī-
jumu novada attīstībā un pārvaldes modeļa 
pilnveidē sniegs jaunais pašvaldības iz-
pilddirektors Kaspars Auziņš. Viņa kandi-
datūra atzīta par labāko atklātā konkursā, 
izvērtēšanai piesaistot arī personāla at-
lases speciālistus. Ārkārtas domes sēdē 
septembrī Kaspars Auziņš apstiprināts 
amatā un sācis pildīt savus pienākumus. 
Iepriekš viņš strādājis militārā jomā, to-
starp Eiropas valstu NATO štābā Beļģijā. 
ir pieredze personāla vadībā, plānošanā, 
attīstības stratēģiju izstrādē, domāju, ātri 
apgūs pašvaldības darba specifiku.

Rudenī, kā ierasts, noslēdzas nozīmīgi 
būvniecības projekti. Visā novada teritorijā 
rekonstruēti ceļi un ceļu posmi. Ar gaidītu 
svinīgu mirkli oktobri sāk Cēsu Pilsētas 
vidusskolas kolektīvs, pedagogu un sko-
lēnu rīcībā nonākusi jaunuzceltā skolas 
piebūve. Turpinājums 2.lpp.

Rudens darbi 
mazām un lielām uzvarām

Atcerēties 
pateikt paldies

Evita Šīrante, Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Sabiedrībā dzirdami dažādi minējumi 
par to, kas mūs sagaida pēc pārmaiņām 
– pēc vēlēšanām, pēc vadības maiņas, 
pēc administratīvi teritoriālās reformas, 
pēc vājākiem vai stingrākiem Covid-19 
izplatības ierobežošanas pasākumiem. Ir 
tik ļoti cilvēciski gribēt zināt nepārprota-
mas atbildes. Informācijas pārbagātības 
laikmetā tas var izklausīties diezgan pa-
radoksāli, bet skaidru procedūru un vie-
nas pareizas un tūlītējas formulas nav. 
Pārmaiņu procesos līdz atbildēm varam 
nonākt tikai paši, ejot cauri šim laikam un 
aktīvi iesaistoties risinājumu meklēšanā, 
nākotnes veidošanā. Neatkarīgi no tā, kur 
esam, ikvienam no mums ir iespēja būt 
aktīvam iedzīvotājam, sociāli atbildīgam 
sabiedrības loceklim, ieinteresētam paš-
valdības darbiniekam vai apķērīgam lēmēj-
varas pārstāvim.

No vienas puses, tas varētu šķist 
diezgan vienkārši – būt cilvēkam starp 
cilvēkiem. Tomēr ikdienas rutīnā ne visiem 
vienmēr izdodas pacelt skatu augstāk par 
savu “darba ekrānu”, atbalstīt citam citu, 
iesaistīties problēmsituāciju risināšanā, 
nedomājot par to, ka tās šai brīdī neskar 
mani tieši. Tātad būt cilvēkam tomēr ne 
vienmēr ir tik vienkārši. Tas prasa redzī-
gumu, pastiprinātu interesi par apkārtējo 
labsajūtu un nereti arī mūsu pašu nervus 
un enerģiju.

Turpinājums 2.lpp.
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Turpinājums no 1.lpp.

Tās tapšanā bija ne mazums sarežģī-
jumu (arī tiesvedība ar iepriekšējo būvuz-
ņēmumu), taču nu projekts pabeigts un, 
ceru, - ēka godam kalpos jaunās paaudzes 
izglītošanai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē Cēsīs 
bija Izglītības un zinātnes ministre Anita 
Muižniece. Ministre zina un novērtē mūsu 
novadā paveikto mūsdienīgas izglītības 
sistēmas izveidē, tāpēc mūsu saruna bija, 
ja tā var teikt, ar skatu nākotnē. Spriedām 
par iespējām piesaistīt finansējumu izglī-
tības infrastruktūras modernizācijai nā-
kamajā Eiropas Savienības struktūrfondu 
plānošanas periodā. Ministre informēja par
valdības ieceri pedagogu atalgojuma no-
teikšanā lielāku lomu deleģēt pašvaldībām. 
Runājām arī par finansējumu sporta 
treneru darba apmaksai.

Turpinot izglītības tēmu, jāatzīst –
diemžēl ieceri uzbūvēt piebūvi Cēsu Valsts
ģimnāzijai pagaidām neizdodas īstenot. 
Pašvaldībai nācās lauzt līgumu ar projek-

tētājiem. Taču esam vienojušies ar skolas 
kolektīvu, ka līdz nākamā gada 1. septem-
brim ēkā tiks izbūvēta jauna ventilācijas 
sistēma, paralēli noritēs arī apjomīgi mā-
cību iestādes telpu atjaunošanas un lab-
iekārtošanas būvdarbi.

Septembra nogalē Amatas apvienībā 
sākām tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem. 
Cilvēkiem ir svarīgi uzdot būtiskus jau-
tājums, saņemt atbildes, skaidrojumus. 
Tāpēc rudenī novada domes pārstāvji 
regulāri tiksies ar iedzīvotājiem novada 
pagastos un ciematos. Esmu pārliecināts, 
ka jūsu jautājumi un ieteikumi palīdzēs 
mums kopā veidot turīgu novadu ar labu 
attīstības dinamiku.

Skolotāju dienā, 3. oktobrī, pedagogiem
novēlu nezūdošu optimismu un prieku 
par norisēm skolu daudzveidīgajā ikdienā. 
Mums ir un, nešaubos, arī turpmāk būs
lieliski panākumi skolu reitingos, olim-
piādēs, zinātniskajās konferencēs, tomēr 
svarīgi pamanīt un gūt prieku arī no 
mazajām uzvarām, kas uzlabo sekmību un 
omu.

Atcerēties pateikt paldies
Turpinājums no 1.lpp.

Mūsu pagastu ļaudis allaž bijuši iein-
teresēti notiekošajos procesos, jo īpaši 
saimnieciskajos. Varbūt kādam varētu šķist,
ka norādīt uz darāmo darbu ir gluži kā 
kritizēt, sūdzēties, tomēr savu komandu 
aicinu uztvert to kā atbalstu – papildus 
informāciju, skaidrāk iezīmētas prioritātes. 
Tāpēc mēs pārvaldē novērtējam katru ziņu
par bojātu ielu segumu, izdegušu spuldzi, 
bīstamu koku, jo jūs palīdzat pārvaldei 
veikt savu darbu ātrāk, motivējat darīt to 
maksimāli kvalitatīvi, palīdzat ieraudzīt 
virzību.

Lai rastu spēku doties tālāk – turpināt 
iesākto vai uzsākt nezināmo, svarīgi ir pa-
teikt paldies. Pateicības virzienā paskatī-
ties mani pamudināja pavisam ikdienišķa 
situācija, kurā automašīnas ķibeles dēļ 
varēju palikt uz ceļa, bet nejauši sastap-
tais pastnieks Jānis no Jāņmuižas izdarīja 
vairāk nekā liek pienākums – palīdzēja 
man, pilnīgi svešam cilvēkam. Šī situācija 
kalpoja kā atgādinājums apstāties, lai 
ieraudzītu kādu, kas ir ieguldījis savas 
rūpes, atbalstījis, izdarījis vairāk nekā no 
viņa gaidīts. Pateikt paldies un novērtēt 
savus līdzcilvēkus ne tikai par smagu 
darbu un būtisku ieguldījumu, bet arī par 
šķietami vienkāršu cilvēcību – varbūt tā ir
arī ir viena no šī laika veiksmes atslēgām.

Indra Kumsāre
Liepas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” mūzikas skolotāja

Kad Latviju izkrāsojis rudens, tad bērni 
zina- būs Miķeļdienas tirdziņš. Tam Liepas 
PII “Saulīte” audzēkņi, skolotājas un arī 
vecāki gatavojās jau vairākas nedēļas.

Pagalmā siena zārdos tika izvietota 
no dabas veltēm veidotā “Rudens dar-
bu izstāde”. Bērni tirgojās ar pašmāju 
ražojumiem, pretī saņemot tautasdziesmas, 
mīklas, ticējumus un arī dzērveņogas.

Paldies visiem dalībniekiem!

Miķeļdiena Liepas 
pirmsskolas 

izglītības iestādē 
“Saulīte”

Aizpildītu anketu lūdzam izgriezt un līdz 15.novembrim nogādāt sev tuvākās pagastmājas pastkastītē. Paldies!
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Aizvadītajā mēnesī notikušas trīs Cēsu novada domes sēdes: 
divas kārtējās un viena ārkārtas. Tajās dome izskatījusi kopumā 
131 jautājumu.

9. septembrī pieņemti 68 lēmumi, tostarp dome lēmusi:

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības “Komisijas darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi” nolikumu;

• pieņemt vairāku novada izglītības iestāžu nolikumus, tai skaitā 
Liepas un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu no-
likumus;

• piešķirt līdzfinansējumu bērnu grāmatas “Saulespuķe” izdo-
šanai;

• nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Pāvila Rozīša ielā 
11-36, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā;

• izveidot Cēsu novada sociālo dienestu;
• veikt izmaiņas Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes 

amatu vienību sarakstā;
• izveidot Cēsu novada pašvaldības policiju;
• ievēlēt Cēsu novada vēlēšanu komisiju;
• apstiprināt biedrības “IN-LAAT ”projekta “I.am.I” noslēguma 

pārskatu.

16. septembrī domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi pieņemts lēmums
par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru apstiprināt Kasparu 
Auziņu.

30. septembrī pieņemti 62 lēmumi, tostarp dome lēmusi:

• par Cēsu novada publisko bibliotēku reorganizācijas plānu;
• par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu veidošanu;
• par apvienotas novada būvvaldes izveidi;
• apstiprināt E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” konkursa 

“Veidenbauma klase” nolikumu;
• par mērķdotācijām piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, 

interešu izglītībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai;
• likvidēt pašvaldību vēlēšanu komisijas;
• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības slēguma finanšu pār-

skatu 30.06.2021;
• apstiprināt izsoles noteikumus nekustamam īpašumam Rūpnīcas

ielā 6-7, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā;
• apstiprināt noteikumus pašvaldības kustamās mantas trans-

portlīdzekļa – autogreidera - DZ99A otrajai izsolei;
• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda 

Veidenbauma ielā 20, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā otrajai 
izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķikurīši”,
Veselavas pagastā, Cēsu novadā izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības kustamās mantas – 
sanitārās izlases cirsmas “Ninieris” – otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “SIA 
Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Transformators”, Liepas pagastā, Cēsu novadā otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “Veģeri”,
Veselavas pagastā, Cēsu novadā izsolei;

• par 2022.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta saga-
tavošanas pamatnostādnēm.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 21. oktobrī 
pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties www.cesunovads.lv sadaļā “Informācija par 
domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes septembrī Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās ziņas

• 10. septembrī Cēsu novada Mārsnēnos svinīgi atklāts vietējā 
autoceļa Liepa – Smiltene (V323) posms no Liepas līdz Lisai
(5,03–20,91 km). Tas ieguvis melno segumu, veidotu pēc div-
kārtu virsmas apstrādes tehnoloģijas. Būvdarbu posmā iztīrīti 
grāvji un teritorija attīrīta no krūmiem, iztīrītas un izbūvētas 
caurtekas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietu plat-
formas. Pārbūve īstenota par papildus piešķirtajiem līdzekļiem 
valsts ceļu tīkla sakārtošanai administratīvi teritoriālās refor-
mas (ATR) ietvaros. Būvdarbus veic SIA 8 CBR par līgumcenu 
1 903 992 eiro (ar PVN), kas finansēti ATR projekta ietvaros.

• Turpinās ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi – tiek likvidētas 
bedres, sīki ceļu seguma bojājumi, sparīgi sākusies lapu tīrīšanas 
sezona.

• Pabeigti apgaismojuma tīklu būvdarbi Priekuļos. Apgaismojums
atjaunots, darbu oficiāla nodošana paredzēta līdz oktobra bei-
gām, kad būs pilnībā pārbaudīta apgaismojuma infrastruktūra 
un novērstas neatbilstības projektam, ja tādas tiks konstatētas.

• Atbilstoši “Mežparka” Meža apsaimniekošanas plānam no 
bīstamiem un bojātiem kokiem attīrīts mežs Priekuļos, starp 
Jāņkalna un Meža ielu. Likvidēto koku vietā stādīs jaunus.

• Turpinās labiekārtošanas darbi Eduarda Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” teritorijā.

• Turpinās sanitārā mezgla izbūve daudzdzīvokļu ēkā “Knēžas”, 
Priekuļos.

• Mārsnēnos pie tautas nama novietoti trenažieri, kas paredzēti 
ikviena iedzīvotāja lietošanai. Lūgums ievērot instrukcijas uz 
iekārtām un izmantot tās atbilstoši vecumam un iekārtas mērķim.

• Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē pabeigtie darbi – ūdens 
un siltumapgādes tīklu pārbūve, kā arī atsevišķu telpu remonts 
– atzīti par izpildītiem un oficiāli pieņemti.

• 5.oktobrī noticis Skolotāju dienas pasākums Priekuļu apvienības 
pārvaldes teritorijā esošo izglītības iestāžu darbiniekiem. At-
skats uz pasākumu un sumināto skolotāju saraksts atrodams 
www.priekuli.lv .

Ceļa svinīgā atklāšana. 
No kreisās: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, 

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
Evita Šīrante, Satiksmes ministrijas (SM) parlamentārais 

sekretārs Jānis Butāns, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) val-
des priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra padomnieks 
Madars Lasmanis, SIA 8 CBR būvdarbu vadītājs Aldis Šaicāns

Fotogrāfs Renārs Koris
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Turpinājums no 1.lpp.

Tās tapšanā bija ne mazums sarežģī-
jumu (arī tiesvedība ar iepriekšējo būvuz-
ņēmumu), taču nu projekts pabeigts un, 
ceru, - ēka godam kalpos jaunās paaudzes 
izglītošanai.

Septembrī īsā, lietišķā vizītē Cēsīs 
bija Izglītības un zinātnes ministre Anita 
Muižniece. Ministre zina un novērtē mūsu 
novadā paveikto mūsdienīgas izglītības 
sistēmas izveidē, tāpēc mūsu saruna bija, 
ja tā var teikt, ar skatu nākotnē. Spriedām 
par iespējām piesaistīt finansējumu izglī-
tības infrastruktūras modernizācijai nā-
kamajā Eiropas Savienības struktūrfondu 
plānošanas periodā. Ministre informēja par
valdības ieceri pedagogu atalgojuma no-
teikšanā lielāku lomu deleģēt pašvaldībām. 
Runājām arī par finansējumu sporta 
treneru darba apmaksai.

Turpinot izglītības tēmu, jāatzīst –
diemžēl ieceri uzbūvēt piebūvi Cēsu Valsts
ģimnāzijai pagaidām neizdodas īstenot. 
Pašvaldībai nācās lauzt līgumu ar projek-

tētājiem. Taču esam vienojušies ar skolas 
kolektīvu, ka līdz nākamā gada 1. septem-
brim ēkā tiks izbūvēta jauna ventilācijas 
sistēma, paralēli noritēs arī apjomīgi mā-
cību iestādes telpu atjaunošanas un lab-
iekārtošanas būvdarbi.

Septembra nogalē Amatas apvienībā 
sākām tikšanos ciklu ar iedzīvotājiem. 
Cilvēkiem ir svarīgi uzdot būtiskus jau-
tājums, saņemt atbildes, skaidrojumus. 
Tāpēc rudenī novada domes pārstāvji 
regulāri tiksies ar iedzīvotājiem novada 
pagastos un ciematos. Esmu pārliecināts, 
ka jūsu jautājumi un ieteikumi palīdzēs 
mums kopā veidot turīgu novadu ar labu 
attīstības dinamiku.

Skolotāju dienā, 3. oktobrī, pedagogiem
novēlu nezūdošu optimismu un prieku 
par norisēm skolu daudzveidīgajā ikdienā. 
Mums ir un, nešaubos, arī turpmāk būs
lieliski panākumi skolu reitingos, olim-
piādēs, zinātniskajās konferencēs, tomēr 
svarīgi pamanīt un gūt prieku arī no 
mazajām uzvarām, kas uzlabo sekmību un 
omu.

Atcerēties pateikt paldies
Turpinājums no 1.lpp.

Mūsu pagastu ļaudis allaž bijuši iein-
teresēti notiekošajos procesos, jo īpaši 
saimnieciskajos. Varbūt kādam varētu šķist,
ka norādīt uz darāmo darbu ir gluži kā 
kritizēt, sūdzēties, tomēr savu komandu 
aicinu uztvert to kā atbalstu – papildus 
informāciju, skaidrāk iezīmētas prioritātes. 
Tāpēc mēs pārvaldē novērtējam katru ziņu
par bojātu ielu segumu, izdegušu spuldzi, 
bīstamu koku, jo jūs palīdzat pārvaldei 
veikt savu darbu ātrāk, motivējat darīt to 
maksimāli kvalitatīvi, palīdzat ieraudzīt 
virzību.

Lai rastu spēku doties tālāk – turpināt 
iesākto vai uzsākt nezināmo, svarīgi ir pa-
teikt paldies. Pateicības virzienā paskatī-
ties mani pamudināja pavisam ikdienišķa 
situācija, kurā automašīnas ķibeles dēļ 
varēju palikt uz ceļa, bet nejauši sastap-
tais pastnieks Jānis no Jāņmuižas izdarīja 
vairāk nekā liek pienākums – palīdzēja 
man, pilnīgi svešam cilvēkam. Šī situācija 
kalpoja kā atgādinājums apstāties, lai 
ieraudzītu kādu, kas ir ieguldījis savas 
rūpes, atbalstījis, izdarījis vairāk nekā no 
viņa gaidīts. Pateikt paldies un novērtēt 
savus līdzcilvēkus ne tikai par smagu 
darbu un būtisku ieguldījumu, bet arī par 
šķietami vienkāršu cilvēcību – varbūt tā ir
arī ir viena no šī laika veiksmes atslēgām.

Indra Kumsāre
Liepas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” mūzikas skolotāja

Kad Latviju izkrāsojis rudens, tad bērni 
zina- būs Miķeļdienas tirdziņš. Tam Liepas 
PII “Saulīte” audzēkņi, skolotājas un arī 
vecāki gatavojās jau vairākas nedēļas.

Pagalmā siena zārdos tika izvietota 
no dabas veltēm veidotā “Rudens dar-
bu izstāde”. Bērni tirgojās ar pašmāju 
ražojumiem, pretī saņemot tautasdziesmas, 
mīklas, ticējumus un arī dzērveņogas.

Paldies visiem dalībniekiem!

Miķeļdiena Liepas 
pirmsskolas 

izglītības iestādē 
“Saulīte”

Aizpildītu anketu lūdzam izgriezt un līdz 15.novembrim nogādāt sev tuvākās pagastmājas pastkastītē. Paldies!
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Aizvadītajā mēnesī notikušas trīs Cēsu novada domes sēdes: 
divas kārtējās un viena ārkārtas. Tajās dome izskatījusi kopumā 
131 jautājumu.

9. septembrī pieņemti 68 lēmumi, tostarp dome lēmusi:

• apstiprināt Cēsu novada pašvaldības “Komisijas darījumiem ar 
lauksaimniecības zemi” nolikumu;

• pieņemt vairāku novada izglītības iestāžu nolikumus, tai skaitā 
Liepas un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu no-
likumus;

• piešķirt līdzfinansējumu bērnu grāmatas “Saulespuķe” izdo-
šanai;

• nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Pāvila Rozīša ielā 
11-36, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā;

• izveidot Cēsu novada sociālo dienestu;
• veikt izmaiņas Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes 

amatu vienību sarakstā;
• izveidot Cēsu novada pašvaldības policiju;
• ievēlēt Cēsu novada vēlēšanu komisiju;
• apstiprināt biedrības “IN-LAAT ”projekta “I.am.I” noslēguma 

pārskatu.

16. septembrī domes ārkārtas sēdē vienbalsīgi pieņemts lēmums
par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoru apstiprināt Kasparu 
Auziņu.

30. septembrī pieņemti 62 lēmumi, tostarp dome lēmusi:

• par Cēsu novada publisko bibliotēku reorganizācijas plānu;
• par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļu veidošanu;
• par apvienotas novada būvvaldes izveidi;
• apstiprināt E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” konkursa 

“Veidenbauma klase” nolikumu;
• par mērķdotācijām piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai, 

interešu izglītībai, pamata un vispārējai vidējai izglītībai;
• likvidēt pašvaldību vēlēšanu komisijas;
• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības slēguma finanšu pār-

skatu 30.06.2021;
• apstiprināt izsoles noteikumus nekustamam īpašumam Rūpnīcas

ielā 6-7, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā;
• apstiprināt noteikumus pašvaldības kustamās mantas trans-

portlīdzekļa – autogreidera - DZ99A otrajai izsolei;
• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma Eduarda 

Veidenbauma ielā 20, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā otrajai 
izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķikurīši”,
Veselavas pagastā, Cēsu novadā izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības kustamās mantas – 
sanitārās izlases cirsmas “Ninieris” – otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “SIA 
Specceltnieks”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma 
“Transformators”, Liepas pagastā, Cēsu novadā otrajai izsolei;

• apstiprināt noteikumus pašvaldības nekustamā īpašuma “Veģeri”,
Veselavas pagastā, Cēsu novadā izsolei;

• par 2022.gada budžeta prioritātēm un budžeta projekta saga-
tavošanas pamatnostādnēm.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 21. oktobrī 
pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem 
iespējams iepazīties www.cesunovads.lv sadaļā “Informācija par 
domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes septembrī Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās ziņas

• 10. septembrī Cēsu novada Mārsnēnos svinīgi atklāts vietējā 
autoceļa Liepa – Smiltene (V323) posms no Liepas līdz Lisai
(5,03–20,91 km). Tas ieguvis melno segumu, veidotu pēc div-
kārtu virsmas apstrādes tehnoloģijas. Būvdarbu posmā iztīrīti 
grāvji un teritorija attīrīta no krūmiem, iztīrītas un izbūvētas 
caurtekas, atjaunotas sabiedriskā transporta pieturvietu plat-
formas. Pārbūve īstenota par papildus piešķirtajiem līdzekļiem 
valsts ceļu tīkla sakārtošanai administratīvi teritoriālās refor-
mas (ATR) ietvaros. Būvdarbus veic SIA 8 CBR par līgumcenu 
1 903 992 eiro (ar PVN), kas finansēti ATR projekta ietvaros.

• Turpinās ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi – tiek likvidētas 
bedres, sīki ceļu seguma bojājumi, sparīgi sākusies lapu tīrīšanas 
sezona.

• Pabeigti apgaismojuma tīklu būvdarbi Priekuļos. Apgaismojums
atjaunots, darbu oficiāla nodošana paredzēta līdz oktobra bei-
gām, kad būs pilnībā pārbaudīta apgaismojuma infrastruktūra 
un novērstas neatbilstības projektam, ja tādas tiks konstatētas.

• Atbilstoši “Mežparka” Meža apsaimniekošanas plānam no 
bīstamiem un bojātiem kokiem attīrīts mežs Priekuļos, starp 
Jāņkalna un Meža ielu. Likvidēto koku vietā stādīs jaunus.

• Turpinās labiekārtošanas darbi Eduarda Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” teritorijā.

• Turpinās sanitārā mezgla izbūve daudzdzīvokļu ēkā “Knēžas”, 
Priekuļos.

• Mārsnēnos pie tautas nama novietoti trenažieri, kas paredzēti 
ikviena iedzīvotāja lietošanai. Lūgums ievērot instrukcijas uz 
iekārtām un izmantot tās atbilstoši vecumam un iekārtas mērķim.

• Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē pabeigtie darbi – ūdens 
un siltumapgādes tīklu pārbūve, kā arī atsevišķu telpu remonts 
– atzīti par izpildītiem un oficiāli pieņemti.

• 5.oktobrī noticis Skolotāju dienas pasākums Priekuļu apvienības 
pārvaldes teritorijā esošo izglītības iestāžu darbiniekiem. At-
skats uz pasākumu un sumināto skolotāju saraksts atrodams 
www.priekuli.lv .

Ceļa svinīgā atklāšana. 
No kreisās: Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, 

Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
Evita Šīrante, Satiksmes ministrijas (SM) parlamentārais 

sekretārs Jānis Butāns, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) val-
des priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis, Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministra padomnieks 
Madars Lasmanis, SIA 8 CBR būvdarbu vadītājs Aldis Šaicāns

Fotogrāfs Renārs Koris
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Ingrīda Zazīte
Dabas vides estētikas speciāliste

Šī nedēļa Jāņmuižas pirmsskolā tiek 
pavadīta Miķeļu noskaņās – svinam rudeni,
ražas un dabas bagātības svētkus. Svētku
plānošanā un realizēšanā liela loma ir 
pašiem bērniem, viņu pieredzei, vēlmēm un
interesēm, tāpēc katrā grupā Miķeļdiena 
tiek svinēta citādāk. Skolotāju uzdevums ir 
atrast veidu, kā savienot bērnu intereses 
ar latviešu tautas tradīcijām, kuras mums ir 
ļoti būtiski saglabāt. Mēs nešaubīgi ticam, 
ka arī mūsdienās tās ir vērtība, kas var 
būt saistoša, interesanta un bagātinoša 
mūsu bērniem un visai latviešu tautai. 
Tieši tāpēc katras grupas svētkos dzied, 
iet rotaļās, pārrunā ticējumus un tradīcijas, 
min mīklas un tirgojas. Miķeļdienas tirgus 
ir viena no būtiskākajām un iemīļotākajām 
šo svētku tradīcijām. Turklāt te dalībnieki 
apjauš, cik dažādas un bagātīgas ir rudens 
veltes, apgūst savas preces novērtēšanu 
un prasmi to piedāvāt, reklamēt citiem, 
izmanto skaitīšanu, salīdzināšanu un pat 
kaulēšanos. Bet pāri visam tik daudz 
prieka!

3.grupas bērni Miķeli sagaidīja kopā 
ar saviem meža draugiem: Vāverīti un Ezi. 
Tirgošanās te bija ļoti pārdomāta (bērni 
iepazinās ar skaitīkļiem un īpašiem svariem, 
katrs pats noteica savas preces cenu – līdz 
5 kastaņiem) un bezgala garda – vecāki bija 
parūpējušies par “sirsnīgiem” cepumiņiem, 
vafelēm, veselīgiem kēksiņiem un pat  pašu  
gatavotiem cukurgailīšiem. Nopirktos gar-
dumus bērni baudīja Miķeļdienas tējnīcā, 
kur tika pasniegta pašu audzēta tēja.

4.grupas bērni svētku dienā bija at-
nesuši daudz krāšņu rudens ziedu. Kā pa-
teicība dabai par tās bagātīgajām veltēm 
no ziediem tika veidots Miķeļu simbols – 
Jumis. Tas ir auglības un svētības nesējs, 

palīdz darbā un vairo labklājību. Bērniem 
bija svarīgi zināt, ka tas sargās ne tikai 
viņus, bet arī viņu ģimenes, bērnudārzu un 
visu Latviju. Šie bērni uzskatīja, ka Miķeļu 
tirgū jābūt tikai dārzā izaudzētiem labu-
miem: ķirbjiem, āboliem, avenēm, Latvijas 
vīnogām, burkāniem un pat ķiplokiem. 
Varēja iegādāties un nogaršot arī ābolu un
plūmju ievārījumus.

5.grupas bērni, novācot ražu, domāja un 
sprieda, ko no tās pagatavot. Viņi vienojās, 
ka vārīs ievārījumu. Bērni mizoja, grieza 
ābolus un ķirbjus, tika sarūpētas avenes, 
un uz ugunskura tapa bezgala gards, pašu
gatavots ievārījums. Svētku dienā bērnus  
ābeļdārzā sagaidīja Miķelis, kurš vārīja 
putru un aicināja to nogaršot. Te lieliski  
noderēja pašu vārītais ievārījums. Protams,  
neizpalika arī tirgošanās ar dažādām ru-
dens veltēm.

Mazākie – 1.grupas bērniņi – tikai sāk 
iepazīties ar svētku tradīcijām. Tomēr arī 
viņi, grupu skolotāju iedrošināti, sagaidīja 
ciemos Miķelīti, gāja rotaļās un dziedāja 
dziesmiņas. Šajā vecumā ir svarīgi veidot 
sajūtu pieredzi, tāpēc bērniem bija iespēja 
taustīt, smaržot un nogaršot dažādus 
dārzeņus un augļus. Katrs varēja atrast un 
baudīt sev tīkamāko.

2.grupas bērni zina, ka līdz Miķeļiem 
ražai jābūt novāktai un dārziem nokoptiem,
lai tie var doties ziemas atpūtā. Viņi gāja 
pārbaudīt, vai mūsu mazajos dārziņos tas 
ir izdarīts. Šeit bērni satika Miķeli, kurš bija 
atnesis vēstuli no Ezīša. Izrādījās, ka ezis 
gaida ciemos. Lai atrastu īsto vietu, bija 
jāseko krāsainām lentītēm kokos. Bērniem 
izdevās atrast Ezi, kurš viņus sagaidīja pie 
ugunskura. Visi kopā dziedāja, gāja rotaļās, 
baudīja silto tēju un rudens gardumus.

Lai mums visiem bagātīgs, krāsains un 
priekpilns rudens!

Rudens svētki – Miķeļi

Ilze Kizāne, skolotāja, Eko padomes 
vadītāja Priekuļu PII “Mežmaliņa”

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” jau 15 gadus darbojas Eko-
skolu kustībā. Ekoskolu programma ir viena
no visaptverošākajām un populārākajām 
vides izglītības pieejām pasaulē, kura šajā 
mācību gadā Latvijā svinēs 20 gadus. 
Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbo-
jas 182 izglītības iestādes (no pirmsskolām
līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē 
programmā ir iesaistīti 56 000 izglītības 
iestāžu 70 valstīs. Programmā aicināta 
piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas 
gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības
jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā 
ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības 
iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, 
jo līdztekus citiem mērķiem programma 
veicina arī sabiedrības līdzdalību apkārtējās 
vides pārvaldībā.

Septembra nogalē Rīgā pulcējās Lat-
vijas Ekoskolu pārstāvji, lai svinīgā pa-
sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē saņemtu prestižo starp-
tautisko Zaļo karogu. Par sasniegumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā izglītības 
iestādē un tās apkārtnē Priekuļu PII 
“Mežmaliņa” šo apbalvojumu saņēma trīs-
padsmito reizi.

Iestādē par Ekoskolas padomes vadī-
tāju ievēlēta skolotāja Ilze Kizāne, kura šo 
pienākumu veic no pašiem iesaistīšanās 
pirmsākumiem. “Mežmaliņā” darbojas arī 
bērnu ekopadome, par kuras dalībniekiem 
šogad kļūs iestādes sešgadīgie bērni no 
“Ķiparu” grupas.

Lai tuvāk iepazītu Ekoskolu programmu,
lūdzu izmantot saiti, kuru var lejupielādēt 
https://ej.uz/ekoskolu-animacija

“Mežmaliņa” 
vienmēr “zaļa”

Ekoskolu pasākums Rīgā. 
Foto: Līva Strade, Vides izglītības fonds

3.grupa Miķeļdienas tējnīcā. 
Foto: Ingrīda Zazīte

Miķeļu simbols – Jumis. 
Foto: Ingrīda Zazīte
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Līdz 20. oktobrim piesaki savu klasi 
E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
konkursā “Veidenbauma klase”!

Atklājiet Veidenbaumu, meklējiet viņa 
personībā iedvesmojošo, uzrunājošo un 
jums aktuālo, dariet kopā!

Konkursa mērķis ir gan veicināt 
jauniešu interesi par Veidenbauma dzeju 
un personību, gan dot iespēju klasei kopā 
darīt, atklāt, radīt, paplašināt savu redzes-
loku, attīstīt prasmes.

Konkursa uzdevumus ir iespējams pildīt 
kā mācību uzdevumus vizuālās mākslas, 
literatūras, sociālo zinību, informātikas un 
citos mācību priekšmetos.

Konkurss paredzēts 6. – 12. klašu sko-
lēniem.

Mācību gada laikā jāizpilda trīs radoši 
un interesanti uzdevumi. Pirms katra uz-
devuma klase saņems atgādinājumu par 
uzdevuma noteikumiem un tā izpildei 
paredzēto laiku.

Konkursa darbu vērtēšanā tiks piesais-
tīti dzejnieki, mākslinieki un citas radošas 
personības, kas ietilpst Veidenbauma cie-
nītāju kopienā!

Trīs labākās un aktīvākās klases 
saņems titulu – “Veidenbauma klase” un 
tieši savai klasei veidotu piedzīvojumu E. 
Veidenbauma muzejā!

Informācija un pieteikšanās: 
andra.kise@priekuli.lv, baiba.roze@priekuli.lv,
tālunis: 25601677.

Konkursa nolikums un pieteikuma at-
rodama ww.priekuli.lv

E. Veidenbauma memoriālais
muzejs “Kalāči” aicina

Ilze Freimane
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece 
izglītības jomā

16. un 17. augustā Latvijas skolotājiem 
bija iespēja piedalīties tiešsaistes konfe-
rencē “Logos: tehnoloģijas labākai izglītī-
bai”. Pedagogi iepazinās ar labās prakses 
stāstiem par dažādu digitālo rīku izman-
tošanu mācību procesā pirmsskolā un 
skolā.

Paralēlajās  sesijās  skolotāji  dalījās  ar  
savu  pieredzi  par  dažādam  tēmām.

Pirmsskolas skolotājām vērtīgākā 
šķita tēma “Mērķtiecīga digitālu mācību 
materiālu veidošana PowerPoint lietotnē 
un to izmantošana bērnu patstāvīgām  
mācībām”. Tā bija saruna, kā pedagogs    
var sagatavot mācību materiālus un    
spēles, izmantojot PowerPoint lietotni, lai 
atbalstītu bērna patstāvīgu prasmju ap-
guvi dažādās mācību jomās.

Jau 2.gadu pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Mežmaliņa” mācību darba plānošana 
dienai, mēnesim un gadam, vērtēšanas 
datu saglabāšana, informācijas nodošana 
vecākiem notiek elektroniskajā žurnālā 
ELLIS. Tieši tādēļ bija interesanti dzirdēt 
citu pirmsskolu pieredzi, kā sistēmā ievadīt
atvasinātus bērnam plānotos sasniedza-
mos rezultātus, kā uzkrāt individuālas 
piezīmes un fotogrāfijas un komunicēt ar 
vecākiem par bērna mācīšanos.

Konferencē dzirdējām, kā bērni var 
attīstīt kritisko domāšanu, problēmrisinā-
šanas, pašvadītas mācīšanās un digitālās 
caurviju prasmes, izmantojot digitālos 
rīkus Beebot un Ozobot.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Mež-
maliņa” skolotāja Daila Balode konferencē 
dalījās pieredzē par tēmu “Mācību iespēju
paplašināšana, piedāvājot daudzveidīgus 
digitālos rīkus”. Skolotāja Daila parādīja 
un pastāstīja, kā viņa izvēlas atbilstošus 
digitālos rīkus un uzdevumus, lai motivētu 
bērnus darboties, dažādotu mācību me-
todes, lai bērns sasniegtu plānotos sa-
sniedzamos rezultātus.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze 
Freimane konferencē stāstīja, kā darbs 
starptautiskajos projektos paplašināja PII 
“Mežmaliņa” pedagogu zināšanas, jēgpilni 
izmantojot dažādus digitālos rīkus bērnu 
aktīvai apmācībai dabā.

Digitālo rīku 
jēgpilna 

izmantošana 
pirmsskolā

Natālija Buličeva
Liepas PII “Saulīte” sporta skolotāja

Katru gadu Liepas PII “Saulīte” bērni 
un skolotājas atvadās no vasaras, ejot 
izturības pārgājienā.

Arī šogad saulainā rudens dienā bērni 
devās uz Liepasmuižu, bijušo Liepas skolu, 
ar mērķi iepazīties ar tuvāko apkārtni un 
vēsturiskajiem objektiem.

Savas spējas un izturību 6,6 km garajā
pārgājienā devās pārbaudīt gan vidējās, 
gan vecākās, gan sagatavošanas grupas 
bērni.

Pārgājiena laikā bērni priecājās par 
skaistiem, krāsainiem kokiem Liepas alejā,  
vēroja  zivtiņas  dīķī,  ēda  garšīgus  ābolus  
Liepasmuižas  parkā, baudīja brīnišķīgus 

skatus uz Raunas ieleju, mielojās ar līdzi 
paņemtajiem našķiem.

Sagatavošanas grupas bērni devās 
uz Liepas kapiem nolikt ziedus dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma piemiņas vietā. 
Tālāk ceļš veda uz Mazo Ellīti, kur viņus 
gaidīja pārbaudījumi: apgāzti koki, zirnekļu 
tīkli, putnu dziesmas un šalkojošs vējš 
koku zaros.

Tā mēs atvadījāmies no vasaras siltajām 
dienām. Arī divas dzērves atvadījās no 
mums, lidojot projām ar savu dziesmu.

Uz dārziņu atnācām pārguruši, bet  
gandarīti par izturību un paveikto.

Paldies Liepasmuižas saimniekiem par 
iespēju priecāties par tik skaistu manto-
jumu! Paldies vecākiem un kolēģiem par 
atbalstu!

Liepas PII “Saulīte” 
bauda siltās dieniņas
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Ingrīda Zazīte
Dabas vides estētikas speciāliste

Šī nedēļa Jāņmuižas pirmsskolā tiek 
pavadīta Miķeļu noskaņās – svinam rudeni,
ražas un dabas bagātības svētkus. Svētku
plānošanā un realizēšanā liela loma ir 
pašiem bērniem, viņu pieredzei, vēlmēm un
interesēm, tāpēc katrā grupā Miķeļdiena 
tiek svinēta citādāk. Skolotāju uzdevums ir 
atrast veidu, kā savienot bērnu intereses 
ar latviešu tautas tradīcijām, kuras mums ir 
ļoti būtiski saglabāt. Mēs nešaubīgi ticam, 
ka arī mūsdienās tās ir vērtība, kas var 
būt saistoša, interesanta un bagātinoša 
mūsu bērniem un visai latviešu tautai. 
Tieši tāpēc katras grupas svētkos dzied, 
iet rotaļās, pārrunā ticējumus un tradīcijas, 
min mīklas un tirgojas. Miķeļdienas tirgus 
ir viena no būtiskākajām un iemīļotākajām 
šo svētku tradīcijām. Turklāt te dalībnieki 
apjauš, cik dažādas un bagātīgas ir rudens 
veltes, apgūst savas preces novērtēšanu 
un prasmi to piedāvāt, reklamēt citiem, 
izmanto skaitīšanu, salīdzināšanu un pat 
kaulēšanos. Bet pāri visam tik daudz 
prieka!

3.grupas bērni Miķeli sagaidīja kopā 
ar saviem meža draugiem: Vāverīti un Ezi. 
Tirgošanās te bija ļoti pārdomāta (bērni 
iepazinās ar skaitīkļiem un īpašiem svariem, 
katrs pats noteica savas preces cenu – līdz 
5 kastaņiem) un bezgala garda – vecāki bija 
parūpējušies par “sirsnīgiem” cepumiņiem, 
vafelēm, veselīgiem kēksiņiem un pat  pašu  
gatavotiem cukurgailīšiem. Nopirktos gar-
dumus bērni baudīja Miķeļdienas tējnīcā, 
kur tika pasniegta pašu audzēta tēja.

4.grupas bērni svētku dienā bija at-
nesuši daudz krāšņu rudens ziedu. Kā pa-
teicība dabai par tās bagātīgajām veltēm 
no ziediem tika veidots Miķeļu simbols – 
Jumis. Tas ir auglības un svētības nesējs, 

palīdz darbā un vairo labklājību. Bērniem 
bija svarīgi zināt, ka tas sargās ne tikai 
viņus, bet arī viņu ģimenes, bērnudārzu un 
visu Latviju. Šie bērni uzskatīja, ka Miķeļu 
tirgū jābūt tikai dārzā izaudzētiem labu-
miem: ķirbjiem, āboliem, avenēm, Latvijas 
vīnogām, burkāniem un pat ķiplokiem. 
Varēja iegādāties un nogaršot arī ābolu un
plūmju ievārījumus.

5.grupas bērni, novācot ražu, domāja un 
sprieda, ko no tās pagatavot. Viņi vienojās, 
ka vārīs ievārījumu. Bērni mizoja, grieza 
ābolus un ķirbjus, tika sarūpētas avenes, 
un uz ugunskura tapa bezgala gards, pašu
gatavots ievārījums. Svētku dienā bērnus  
ābeļdārzā sagaidīja Miķelis, kurš vārīja 
putru un aicināja to nogaršot. Te lieliski  
noderēja pašu vārītais ievārījums. Protams,  
neizpalika arī tirgošanās ar dažādām ru-
dens veltēm.

Mazākie – 1.grupas bērniņi – tikai sāk 
iepazīties ar svētku tradīcijām. Tomēr arī 
viņi, grupu skolotāju iedrošināti, sagaidīja 
ciemos Miķelīti, gāja rotaļās un dziedāja 
dziesmiņas. Šajā vecumā ir svarīgi veidot 
sajūtu pieredzi, tāpēc bērniem bija iespēja 
taustīt, smaržot un nogaršot dažādus 
dārzeņus un augļus. Katrs varēja atrast un 
baudīt sev tīkamāko.

2.grupas bērni zina, ka līdz Miķeļiem 
ražai jābūt novāktai un dārziem nokoptiem,
lai tie var doties ziemas atpūtā. Viņi gāja 
pārbaudīt, vai mūsu mazajos dārziņos tas 
ir izdarīts. Šeit bērni satika Miķeli, kurš bija 
atnesis vēstuli no Ezīša. Izrādījās, ka ezis 
gaida ciemos. Lai atrastu īsto vietu, bija 
jāseko krāsainām lentītēm kokos. Bērniem 
izdevās atrast Ezi, kurš viņus sagaidīja pie 
ugunskura. Visi kopā dziedāja, gāja rotaļās, 
baudīja silto tēju un rudens gardumus.

Lai mums visiem bagātīgs, krāsains un 
priekpilns rudens!

Rudens svētki – Miķeļi

Ilze Kizāne, skolotāja, Eko padomes 
vadītāja Priekuļu PII “Mežmaliņa”

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” jau 15 gadus darbojas Eko-
skolu kustībā. Ekoskolu programma ir viena
no visaptverošākajām un populārākajām 
vides izglītības pieejām pasaulē, kura šajā 
mācību gadā Latvijā svinēs 20 gadus. 
Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbo-
jas 182 izglītības iestādes (no pirmsskolām
līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē 
programmā ir iesaistīti 56 000 izglītības 
iestāžu 70 valstīs. Programmā aicināta 
piedalīties ikviena izglītības iestāde, kas 
gatava savā darbā ilgtermiņā pievērsties 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības
jautājumiem. Dalība Ekoskolu programmā 
ir vērtīgs ieguvums ne tikai izglītības 
iestādes kolektīvam, bet arī pašvaldībām, 
jo līdztekus citiem mērķiem programma 
veicina arī sabiedrības līdzdalību apkārtējās 
vides pārvaldībā.

Septembra nogalē Rīgā pulcējās Lat-
vijas Ekoskolu pārstāvji, lai svinīgā pa-
sākumā Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Ziedoņa zālē saņemtu prestižo starp-
tautisko Zaļo karogu. Par sasniegumiem 
ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un 
vides aizsardzības veicināšanā izglītības 
iestādē un tās apkārtnē Priekuļu PII 
“Mežmaliņa” šo apbalvojumu saņēma trīs-
padsmito reizi.

Iestādē par Ekoskolas padomes vadī-
tāju ievēlēta skolotāja Ilze Kizāne, kura šo 
pienākumu veic no pašiem iesaistīšanās 
pirmsākumiem. “Mežmaliņā” darbojas arī 
bērnu ekopadome, par kuras dalībniekiem 
šogad kļūs iestādes sešgadīgie bērni no 
“Ķiparu” grupas.

Lai tuvāk iepazītu Ekoskolu programmu,
lūdzu izmantot saiti, kuru var lejupielādēt 
https://ej.uz/ekoskolu-animacija

“Mežmaliņa” 
vienmēr “zaļa”

Ekoskolu pasākums Rīgā. 
Foto: Līva Strade, Vides izglītības fonds

3.grupa Miķeļdienas tējnīcā. 
Foto: Ingrīda Zazīte

Miķeļu simbols – Jumis. 
Foto: Ingrīda Zazīte

5

Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Līdz 20. oktobrim piesaki savu klasi 
E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
konkursā “Veidenbauma klase”!

Atklājiet Veidenbaumu, meklējiet viņa 
personībā iedvesmojošo, uzrunājošo un 
jums aktuālo, dariet kopā!

Konkursa mērķis ir gan veicināt 
jauniešu interesi par Veidenbauma dzeju 
un personību, gan dot iespēju klasei kopā 
darīt, atklāt, radīt, paplašināt savu redzes-
loku, attīstīt prasmes.

Konkursa uzdevumus ir iespējams pildīt 
kā mācību uzdevumus vizuālās mākslas, 
literatūras, sociālo zinību, informātikas un 
citos mācību priekšmetos.

Konkurss paredzēts 6. – 12. klašu sko-
lēniem.

Mācību gada laikā jāizpilda trīs radoši 
un interesanti uzdevumi. Pirms katra uz-
devuma klase saņems atgādinājumu par 
uzdevuma noteikumiem un tā izpildei 
paredzēto laiku.

Konkursa darbu vērtēšanā tiks piesais-
tīti dzejnieki, mākslinieki un citas radošas 
personības, kas ietilpst Veidenbauma cie-
nītāju kopienā!

Trīs labākās un aktīvākās klases 
saņems titulu – “Veidenbauma klase” un 
tieši savai klasei veidotu piedzīvojumu E. 
Veidenbauma muzejā!

Informācija un pieteikšanās: 
andra.kise@priekuli.lv, baiba.roze@priekuli.lv,
tālunis: 25601677.

Konkursa nolikums un pieteikuma at-
rodama ww.priekuli.lv

E. Veidenbauma memoriālais
muzejs “Kalāči” aicina

Ilze Freimane
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece 
izglītības jomā

16. un 17. augustā Latvijas skolotājiem 
bija iespēja piedalīties tiešsaistes konfe-
rencē “Logos: tehnoloģijas labākai izglītī-
bai”. Pedagogi iepazinās ar labās prakses 
stāstiem par dažādu digitālo rīku izman-
tošanu mācību procesā pirmsskolā un 
skolā.

Paralēlajās  sesijās  skolotāji  dalījās  ar  
savu  pieredzi  par  dažādam  tēmām.

Pirmsskolas skolotājām vērtīgākā 
šķita tēma “Mērķtiecīga digitālu mācību 
materiālu veidošana PowerPoint lietotnē 
un to izmantošana bērnu patstāvīgām  
mācībām”. Tā bija saruna, kā pedagogs    
var sagatavot mācību materiālus un    
spēles, izmantojot PowerPoint lietotni, lai 
atbalstītu bērna patstāvīgu prasmju ap-
guvi dažādās mācību jomās.

Jau 2.gadu pirmsskolas izglītības iestā-
dē “Mežmaliņa” mācību darba plānošana 
dienai, mēnesim un gadam, vērtēšanas 
datu saglabāšana, informācijas nodošana 
vecākiem notiek elektroniskajā žurnālā 
ELLIS. Tieši tādēļ bija interesanti dzirdēt 
citu pirmsskolu pieredzi, kā sistēmā ievadīt
atvasinātus bērnam plānotos sasniedza-
mos rezultātus, kā uzkrāt individuālas 
piezīmes un fotogrāfijas un komunicēt ar 
vecākiem par bērna mācīšanos.

Konferencē dzirdējām, kā bērni var 
attīstīt kritisko domāšanu, problēmrisinā-
šanas, pašvadītas mācīšanās un digitālās 
caurviju prasmes, izmantojot digitālos 
rīkus Beebot un Ozobot.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Mež-
maliņa” skolotāja Daila Balode konferencē 
dalījās pieredzē par tēmu “Mācību iespēju
paplašināšana, piedāvājot daudzveidīgus 
digitālos rīkus”. Skolotāja Daila parādīja 
un pastāstīja, kā viņa izvēlas atbilstošus 
digitālos rīkus un uzdevumus, lai motivētu 
bērnus darboties, dažādotu mācību me-
todes, lai bērns sasniegtu plānotos sa-
sniedzamos rezultātus.

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze 
Freimane konferencē stāstīja, kā darbs 
starptautiskajos projektos paplašināja PII 
“Mežmaliņa” pedagogu zināšanas, jēgpilni 
izmantojot dažādus digitālos rīkus bērnu 
aktīvai apmācībai dabā.

Digitālo rīku 
jēgpilna 

izmantošana 
pirmsskolā

Natālija Buličeva
Liepas PII “Saulīte” sporta skolotāja

Katru gadu Liepas PII “Saulīte” bērni 
un skolotājas atvadās no vasaras, ejot 
izturības pārgājienā.

Arī šogad saulainā rudens dienā bērni 
devās uz Liepasmuižu, bijušo Liepas skolu, 
ar mērķi iepazīties ar tuvāko apkārtni un 
vēsturiskajiem objektiem.

Savas spējas un izturību 6,6 km garajā
pārgājienā devās pārbaudīt gan vidējās, 
gan vecākās, gan sagatavošanas grupas 
bērni.

Pārgājiena laikā bērni priecājās par 
skaistiem, krāsainiem kokiem Liepas alejā,  
vēroja  zivtiņas  dīķī,  ēda  garšīgus  ābolus  
Liepasmuižas  parkā, baudīja brīnišķīgus 

skatus uz Raunas ieleju, mielojās ar līdzi 
paņemtajiem našķiem.

Sagatavošanas grupas bērni devās 
uz Liepas kapiem nolikt ziedus dzejnieka 
Eduarda Veidenbauma piemiņas vietā. 
Tālāk ceļš veda uz Mazo Ellīti, kur viņus 
gaidīja pārbaudījumi: apgāzti koki, zirnekļu 
tīkli, putnu dziesmas un šalkojošs vējš 
koku zaros.

Tā mēs atvadījāmies no vasaras siltajām 
dienām. Arī divas dzērves atvadījās no 
mums, lidojot projām ar savu dziesmu.

Uz dārziņu atnācām pārguruši, bet  
gandarīti par izturību un paveikto.

Paldies Liepasmuižas saimniekiem par 
iespēju priecāties par tik skaistu manto-
jumu! Paldies vecākiem un kolēģiem par 
atbalstu!

Liepas PII “Saulīte” 
bauda siltās dieniņas
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Vineta Lapsele
Attīstības nodaļas vadītāja 

Vairākus gadus ar Meža dienu projekta 
atbalstu tiek pilnveidots un attīstīts Priekuļu 
Saules parks. Uzsākot tā izveidi, ilgs laiks 
un pamatīgs darbs bija nepieciešams, lai 
izvēlēto teritoriju atbrīvotu no atkritumiem,
nevajadzīgā apauguma, veidotu kopjamu 
reljefu. Rezultātā esam ieguvuši sakoptu 
atpūtas zonu, kas pieejama ikvienam ap-
meklētājam un kuru katru gadu pilnvei-
dojam.

2015. gadā sadarbībā ar LU Babītes 
rododendru audzētavu pašvaldība uzsāka 
veidot Latvijā selekcionēto rododendru 
stādījumus. 2016.gadā septembrī Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) organizētā 
“Meža dienas 2016” projekta ietvaros pa-
pildinājām stādījumus, tostarp iestādot 
Babītes rododendru audzētavas selekcio-
nāru izaudzētos

10 zaļos un 10 mūžzaļos rododendru 
hibrīdus. Turpinot parka pilnveidošanu, ar 
Meža dienu atbalstu 2017. gadā iestādīti 
38 kadiķu un 9 īvju stādi, 2018. gadā 
iestādīti 400 viršu stādi, 2019. gadā 
iestādītas 80 skarainās hortenzijas un 40 
kalnu priedes.

Pateicoties projektā sniegtajam  finan-
siālajam  atbalstam, 2020. gadā  ierīkota  
Izziņas taka pašiem mazākajiem parka 
apmeklētājiem. Taku veido koka skulptūras 
– lāču ģimene, zaķi, vilki, vāveres, pūce, 
dzenis, vanags, čūska un ķirzaka – , lai 
bērni varētu iepazīt raksturīgākos meža 
iemītniekus. Šogad parks papildināts ar 
25 jauniem rododendru stādiem.

Meža dienu 
ietvaros Priekuļu 

Saules parkā 
paveiktais

Baiba Roze
E. Veidebauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe 

Rudens ir ražas laiks ne tikai tiem, kam 
dārzi un lauki, bet arī dzejai, dzejniekiem, 
dzejnieku muzejiem un dzejas mīlētājiem, 
jo tas sākas ar dzejas mēnesi – septembri. 
Ražīgs tas ir arī “Kalāčos”, notikuši vairāki 
skaisti un apmeklētāju novērtēti pasākumi 
– Gaujas Nacionālā parka ceļotāju diena, 
Māju kafejnīcu dienu ietvaros Dzejas un 
sarunu kafejnīca “Un vēders dievs vis-
augstākais”, Jauniešu dzejas diena un 
tradicionālā “Dzejas diena “Kalāčos””.

Pateicoties sadarbībai ar Maizes māju 
un Inside Cēsis, šis rudens ir īpaši ražīgs arī 
ar apmeklētājiem, gan darba kolektīvi, gan 
senioru kolektīvi, gan skolēnu kolektīvi ar 
prieku savai kopā būšanai izvēlējās mūsu  
piedāvājumu “Diena Cēsu pusē”.

Jauniešu dzejas dienā, kas notika jau 
otro gadu, aicinājām Priekuļu vidusskolas 
un Draudzīgā Aicinājumu Cēsu Valsts 
ģimnāzijas jauniešus pārkāpt radošās ro-
bežas, paskatīties uz dzeju no cita skatu
punkta. Muzejā viesojās repa grupa “Rīmdari”.
Mūziķi dalījās ar savu repa radīšanas un 
dzejas rakstīšanas stāstu, iepazīstināja 
jauniešus ar repa vēsturi, žanriem, ar 
jauniešiem runāja par kopīgo un atšķirīgo
dzejas un repa valodā, izteiksmes līdzekļos,
tēmās, ritmā. Otrajā pasākuma daļā jaunieši 
tika sadalīti divās grupās. Grupas izdomāja
nosaukumus – “Cēsu Satīns” un “Kalāču 
malači”. Jauniešu grupas kopā ar mūziķiem, 
izmantojot E.Veidenbauma un E.Treimaņa-
Zvārguļa dzeju, radīja divas repa dziesmas, 
ļaujot satikties dzejai, kas rakstīta vairāk 
nekā pirms simts gadiem un populārās 
mūzikas žanram, kas radies tikai pirms 
50 gadiem. Process bija iedvesmojošs un 
interesants, īsā laikā jaunieši izlasīja un 
izpētīja tik daudz E.Veidenbauma un 
E.Treimaņa-Zvārguļa dzejoļu, cik nebija 
lasījuši nekad. Tapa divas dziesmas: “Prieks”, 
izmantojot E.Veidenbauma dzeju, “Laiks” 
ar Treimaņa-Zvārguļa dzeju.

Dzejas svinēšanu noslēdzām ar sarī-
kojumu E.Veidenbauma dzimšanas dienai  
par godu. Katru gadu tas notiek oktobra 
pirmajā svētdienā, šogad tā bija tieši E. 
Veidenbauma dzimšanas diena. Daba šajā 
svētku dienā visiem dzejnieka mīļotājiem 
bija dāvinājusi īpaši skaistu rudens dienu. 
Uz sarīkojumu bija sabraukuši tuvi un tāli 
viesi no visas Latvijas.

Pasākuma pirmajā daļā tika atklāta 
E.Treimaņa-Zvārguļa jaunā grāmata “Sarkanā
paradīzē”. Dzejoļus no šīs grāmatas lasīja 
Cēsu Tautas teātra aktieris Jānis Gabrāns 
un  igauņu dzejnieks Contra. Ar vēsturisko 
kontekstu, kādā E.Treimanis-Zvārgulis šos 
dzejoļus rakstījis, iepazīstināja vēsturnieks 
Kaspars Zellis.

Pasākums turpinājās ar dzejas lasī-
jumiem. Ar savu spēcīgo un tiešo dzeju 
dalījās Jānis Rokpelnis, igauņu-latviešu 
dzejnieks Contra iekustināja svētku viesus 
ar dzirkstoša humora, sulīgām vārdu spē-
lēm pilno dzeju latviešu valodā, Agnese 
Rutkeviča savā dzejā klausītājus uzrunāja 
ar sievišķību, noslēpumu un spēku. Gai-
dītākais dzejnieks, par kuru apjautājās 
katrs viesis jau pirms pasākumu sākuma, 
bija Knuts Skujenieks. Pasākuma viesi tik 
uzmanīgi klausījās katru dzejnieka izteikto 
vārdu, lai nekam neļautu paslīdēt garām. 
Pēc uzstāšanās sastājās rinda klausītāju, 
kas gribēja dzejnieku apsveikt, dāvāt 
puķes, nofotografēties, parunāt.

Rudens saulei rietot, dienu noslēdza 
dziesminiece ar vismaģiskāko balsi Latvijā 
– Anta Enģele. Koncertā Anta izpildīja 
dziesmas ar latviešu klasiķu dzeju, tika 
izdziedātas Aspazijas, Raiņa, V. Plūdoņa, 
M. Zālītes, I. Ziedoņa vārsmas. Melodiskās 
dziesmas sabalsojās ar oktobra vēju un 
zilajās debesīs izskanēja kā apsolījums, ka 
mēs tiksimies atkal vēl jo daudzās dzejas 
dienās.

Lai būtu svētku – dzimšanas dienas 
sajūta, E.Veidenbauma viesi cienājās ar 
kliņģeri un piparmētru tēju, savukārt 
muzeja draugi un atbalstītāji – Gardenia
Eco, Maizes māja un LIGHT ceramics 
– sagādāja skaistas dāvanas visiem, kuri 
uzstājās. Svētkus rotāja jaunā fotogrāfa 
un putnu pētnieka Miķeļa Zalāna putnu 
fotogrāfiju izstāde.

Satikšanās “Kalāčos”

Igauņu dzejnieks Contra. 
Foto: Andra Ķīse
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Baiba Roze
E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

25. un 26. septembrī Liepā cepa, vārīja, 
sautēja, garnēja, smaržoja, viesus uzņēma, 
lutināja un vēderus priecēja. Durvis vēra 
trīs Māju kafejnīcas − Skangaļu muiža, 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”,
kafejnīca “Pieturi Liepā”. Tās gaidīja tuvus 
un tālus viesus, katra ar savu stāstu, no-
skaņu un savām īpašajām receptēm, bet
visas ar neizmērojamu sirsnību un vies-
mīlību.

Kafejnīca ar sociālo misiju “Pieturi 
Liepā” viesus uzņēma divas dienas, galdā 
ceļot Liepas karsti kūpinātas foreles 
salātus ar mārrutku mērci, maigo gaileņu 
krēmzupu, beļģu vafeles ar saldējumu un 
sezonas ogu asortiem. Kafejnīcā varēja 
arī iegādāties suvenīrus ar pievienoto 
vērtību, iepazīties ar Liepu un kafejnīcas 
īpašo stāstu, misiju un idejām. “Pieturi 
Liepā” šīs bija divas apmeklētājiem ļoti 
bagātas un nozīmīgas dienas, lai parādītu 
sevi, lai dalītos ar savu stāstu par šo īpašo 
kafejnīcu, kas vienlaikus ir gan kafejnīca, 
gan satikšanās, iedvesmas un atbalsta 
vieta jaunajām mammām un  cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

E.   Veidenbauma   memoriālais   muzejs   
“Kalāči”   Māju   kafejnīcu   dienās piedalījās 
ar sev un citiem pilnīgi jaunu, nebijušu 
pasākumu formātu – Dzejas un sarunu 
kafejnīcu. Uz muzeju tikai aicināti tie, 
kuri ne vien gribēja garšīgi paēst, bet arī 
sarunāties,  iepazīt  dzejniekus,  klausīties  dzeju. 
“Kalāču”  viesi  varēja  atcerēties bērnības
garšas, baudot knapsieriņus un ugunskurā
ceptus kartupeļus, sildīties ar īstu rudens 
zupu “Mosties, mosties svabadais gars” 
un aplaizīt pirkstus pēc ugunskurā ceptām
ābolu pankūkām. Rakstnieki viesus prie-
cēja ar savām īpašajām receptēm un 
stāstiem. Andris Akmentiņš, stāstot par 

savu ēdienu “Zivju piepildīta dzīve”, aizrāva
ar  makšķernieka stāstiem, uzbūra sulīgas 
ainas par līdakām, kas norija vārnas, un 
atklāja savas īpašās sviestmaizes recepti. 
Tas bija viens mirklis, kad no divām pil-
dītajām karpām palika asakas vien. Krista 
Anna Belševica uz muzeju bija atvedusi 
stāstu un studentu ēdiena recepti no Tartu, 
savukārt Rvīns Varde gatavoja Čili kon 
karne un dalījās ar pieredzi, kā sagatavot 
ēdienu gariem pārgājieniem.

“Kalāču” kafejnīcas sāls bija sarunu 
ēdienkarte. Apmeklētāji un rakstnieki tika 
aicināti uz sarunām par dažādām tēmām, 
par ko ikdienā nesanāk parunāt. Saldajā 
ēdienā dvēseli priecēja Andra Akmentiņa 
dziesmas un dzeja. Liels paldies “Kalāču” 
kafejnīcas atbalstītājiem, palīgiem un brīv-
prātīgajiem – Ilmai Strazdiņai, Jauniešu 
centram “Apelsīns”, Z/S Sillakas, Viktoram 
no Mārsnēniem, Artūram, Undīnei, Karlīnai, 
Danielai, Viesturam, Linardam, Edgaram 
un Ilzei.

Karaliski savus viesus uzņēma Skangaļu 
muiža. Muižkundze  bija rūpējusies par to, lai 
muiža būtu krāšņi uzposta un lai ikviens, 
kas Skangaļos viesotos, justos kā svētkos. 

Tieši šīs īpašās svētku gaisotnes dēļ, ko 
muižas ļaudis tik prasmīgi uzbur, kāds 
pāris bija izvēlējies savā kāzu dienā vieso-
ties muižā un baudīt svētku maltīti.

Lai viesiem būtu īpaša, tieši šai dienai
sagatavota, ēdienkarte, galdā tika celti 
muižas dārzā audzēti labumi, foreles no 
kaimiņu dīķiem, pavāra paša lasītas beciņas, 
īpaša recepte – Voldemāra fon Knīrima 
laiku spinātu pankūkas. Baudot būšanu 
muižā, viesi varēja ne vien pamieloties, 
bet arī paši radoši darboties – pagatavot 
sev bišu vaska drāniņu ēdiena glabāšanai. 
Klēts ēkas priekšā bija tirdziņš ar muižā 
audzētiem un gatavotiem labumiem. Viesi
labprāt izvēlējās nopirkt medu, kādu 
gabaliņu ķirbja, bet vislielākā piekrišana 
bija pavāra kūpinājumiem – gaļai, zivīm, 
sieram.

Esot muižā, varēja iepazīt arī Liepas 
pagasta vēsturi, apskatot fotogrāfiju iz-
stādi, kas tapa šovasar, – “Liepas nami 
un ļaudis 1919-1950 gadi”. Īpaša vieta tika
atvēlēta muižas kučierim un dārzniekam 
Briedim, tas viesus sagaidīja un pavadīja 
uz muižas lieveņa. Pasākums bija ļoti labi 
apmeklēts, atsaucība bija tik liela, ka nebija 
iespējams uzņemt visus gribētājus.

Paldies visiem, kas viesojās pie mums!

Liepa klāj galdus

“Akmentiņš un Varde”. 
Rakstnieki Andris Akmentiņš un Rvīns 

Varde E.Veidenbauma muzeja Dzejas un 
sarunu kafejnīcā. Fotogrāfe: D. Džeriņa Skangaļu muižas terase, kurā viesus 

sagaida kučieris un dārznieks Briedis. 
Fotogrāfe: L. Eglīte

Liepas pamatskola uz nenoteiktu 
laiku un pilnu slodzi SĒTNIEKA amatā 
aicina atbildīgu, strādīgu cilvēku, kurš 
prot plānot un kārtīgi veikt savu darbu.

Mēs uzticēsim teritorijas uzkopšanu
un tīrīšanu atbilstoši amata aprakstam.
Var strādāt darba apvienošanas kārtībā.

Piedāvājam:
• atsaucīgu kolēģu komandu;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• algu bruto 500.00 eiro;
• sociālās garantijas.

Prasības kandidātiem:
• pamata izglītība;
• valsts valodas A līmeņa 1.pakāpe

vai iegūta izglītība valsts valodā.

Ja šis amats šķiet piemērots, sūtiet 
savu pieteikumu vai zvaniet jau šodien, 
bet ne vēlāk kā 2021. gada 20. oktobrī!

Papildus informācija un pieteikšanās
zvanot vai rakstot:

e-pasts:  liepasskola@priekuli.lv
tālrunis: 29215907.

Jaunraunas kapos 16. oktobrī plkst. 16:00
Veselavas kapos 16. oktobrī plkst. 17:00
Liepas kapos 30. oktobrī plkst. 16:00.

SVECĪŠU VAKARI 
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Vineta Lapsele
Attīstības nodaļas vadītāja 

Vairākus gadus ar Meža dienu projekta 
atbalstu tiek pilnveidots un attīstīts Priekuļu 
Saules parks. Uzsākot tā izveidi, ilgs laiks 
un pamatīgs darbs bija nepieciešams, lai 
izvēlēto teritoriju atbrīvotu no atkritumiem,
nevajadzīgā apauguma, veidotu kopjamu 
reljefu. Rezultātā esam ieguvuši sakoptu 
atpūtas zonu, kas pieejama ikvienam ap-
meklētājam un kuru katru gadu pilnvei-
dojam.

2015. gadā sadarbībā ar LU Babītes 
rododendru audzētavu pašvaldība uzsāka 
veidot Latvijā selekcionēto rododendru 
stādījumus. 2016.gadā septembrī Latvijas
Pašvaldību savienības (LPS) organizētā 
“Meža dienas 2016” projekta ietvaros pa-
pildinājām stādījumus, tostarp iestādot 
Babītes rododendru audzētavas selekcio-
nāru izaudzētos

10 zaļos un 10 mūžzaļos rododendru 
hibrīdus. Turpinot parka pilnveidošanu, ar 
Meža dienu atbalstu 2017. gadā iestādīti 
38 kadiķu un 9 īvju stādi, 2018. gadā 
iestādīti 400 viršu stādi, 2019. gadā 
iestādītas 80 skarainās hortenzijas un 40 
kalnu priedes.

Pateicoties projektā sniegtajam  finan-
siālajam  atbalstam, 2020. gadā  ierīkota  
Izziņas taka pašiem mazākajiem parka 
apmeklētājiem. Taku veido koka skulptūras 
– lāču ģimene, zaķi, vilki, vāveres, pūce, 
dzenis, vanags, čūska un ķirzaka – , lai 
bērni varētu iepazīt raksturīgākos meža 
iemītniekus. Šogad parks papildināts ar 
25 jauniem rododendru stādiem.

Meža dienu 
ietvaros Priekuļu 

Saules parkā 
paveiktais

Baiba Roze
E. Veidebauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe 

Rudens ir ražas laiks ne tikai tiem, kam 
dārzi un lauki, bet arī dzejai, dzejniekiem, 
dzejnieku muzejiem un dzejas mīlētājiem, 
jo tas sākas ar dzejas mēnesi – septembri. 
Ražīgs tas ir arī “Kalāčos”, notikuši vairāki 
skaisti un apmeklētāju novērtēti pasākumi 
– Gaujas Nacionālā parka ceļotāju diena, 
Māju kafejnīcu dienu ietvaros Dzejas un 
sarunu kafejnīca “Un vēders dievs vis-
augstākais”, Jauniešu dzejas diena un 
tradicionālā “Dzejas diena “Kalāčos””.

Pateicoties sadarbībai ar Maizes māju 
un Inside Cēsis, šis rudens ir īpaši ražīgs arī 
ar apmeklētājiem, gan darba kolektīvi, gan 
senioru kolektīvi, gan skolēnu kolektīvi ar 
prieku savai kopā būšanai izvēlējās mūsu  
piedāvājumu “Diena Cēsu pusē”.

Jauniešu dzejas dienā, kas notika jau 
otro gadu, aicinājām Priekuļu vidusskolas 
un Draudzīgā Aicinājumu Cēsu Valsts 
ģimnāzijas jauniešus pārkāpt radošās ro-
bežas, paskatīties uz dzeju no cita skatu
punkta. Muzejā viesojās repa grupa “Rīmdari”.
Mūziķi dalījās ar savu repa radīšanas un 
dzejas rakstīšanas stāstu, iepazīstināja 
jauniešus ar repa vēsturi, žanriem, ar 
jauniešiem runāja par kopīgo un atšķirīgo
dzejas un repa valodā, izteiksmes līdzekļos,
tēmās, ritmā. Otrajā pasākuma daļā jaunieši 
tika sadalīti divās grupās. Grupas izdomāja
nosaukumus – “Cēsu Satīns” un “Kalāču 
malači”. Jauniešu grupas kopā ar mūziķiem, 
izmantojot E.Veidenbauma un E.Treimaņa-
Zvārguļa dzeju, radīja divas repa dziesmas, 
ļaujot satikties dzejai, kas rakstīta vairāk 
nekā pirms simts gadiem un populārās 
mūzikas žanram, kas radies tikai pirms 
50 gadiem. Process bija iedvesmojošs un 
interesants, īsā laikā jaunieši izlasīja un 
izpētīja tik daudz E.Veidenbauma un 
E.Treimaņa-Zvārguļa dzejoļu, cik nebija 
lasījuši nekad. Tapa divas dziesmas: “Prieks”, 
izmantojot E.Veidenbauma dzeju, “Laiks” 
ar Treimaņa-Zvārguļa dzeju.

Dzejas svinēšanu noslēdzām ar sarī-
kojumu E.Veidenbauma dzimšanas dienai  
par godu. Katru gadu tas notiek oktobra 
pirmajā svētdienā, šogad tā bija tieši E. 
Veidenbauma dzimšanas diena. Daba šajā 
svētku dienā visiem dzejnieka mīļotājiem 
bija dāvinājusi īpaši skaistu rudens dienu. 
Uz sarīkojumu bija sabraukuši tuvi un tāli 
viesi no visas Latvijas.

Pasākuma pirmajā daļā tika atklāta 
E.Treimaņa-Zvārguļa jaunā grāmata “Sarkanā
paradīzē”. Dzejoļus no šīs grāmatas lasīja 
Cēsu Tautas teātra aktieris Jānis Gabrāns 
un  igauņu dzejnieks Contra. Ar vēsturisko 
kontekstu, kādā E.Treimanis-Zvārgulis šos 
dzejoļus rakstījis, iepazīstināja vēsturnieks 
Kaspars Zellis.

Pasākums turpinājās ar dzejas lasī-
jumiem. Ar savu spēcīgo un tiešo dzeju 
dalījās Jānis Rokpelnis, igauņu-latviešu 
dzejnieks Contra iekustināja svētku viesus 
ar dzirkstoša humora, sulīgām vārdu spē-
lēm pilno dzeju latviešu valodā, Agnese 
Rutkeviča savā dzejā klausītājus uzrunāja 
ar sievišķību, noslēpumu un spēku. Gai-
dītākais dzejnieks, par kuru apjautājās 
katrs viesis jau pirms pasākumu sākuma, 
bija Knuts Skujenieks. Pasākuma viesi tik 
uzmanīgi klausījās katru dzejnieka izteikto 
vārdu, lai nekam neļautu paslīdēt garām. 
Pēc uzstāšanās sastājās rinda klausītāju, 
kas gribēja dzejnieku apsveikt, dāvāt 
puķes, nofotografēties, parunāt.

Rudens saulei rietot, dienu noslēdza 
dziesminiece ar vismaģiskāko balsi Latvijā 
– Anta Enģele. Koncertā Anta izpildīja 
dziesmas ar latviešu klasiķu dzeju, tika 
izdziedātas Aspazijas, Raiņa, V. Plūdoņa, 
M. Zālītes, I. Ziedoņa vārsmas. Melodiskās 
dziesmas sabalsojās ar oktobra vēju un 
zilajās debesīs izskanēja kā apsolījums, ka 
mēs tiksimies atkal vēl jo daudzās dzejas 
dienās.

Lai būtu svētku – dzimšanas dienas 
sajūta, E.Veidenbauma viesi cienājās ar 
kliņģeri un piparmētru tēju, savukārt 
muzeja draugi un atbalstītāji – Gardenia
Eco, Maizes māja un LIGHT ceramics 
– sagādāja skaistas dāvanas visiem, kuri 
uzstājās. Svētkus rotāja jaunā fotogrāfa 
un putnu pētnieka Miķeļa Zalāna putnu 
fotogrāfiju izstāde.

Satikšanās “Kalāčos”

Igauņu dzejnieks Contra. 
Foto: Andra Ķīse
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Baiba Roze
E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

25. un 26. septembrī Liepā cepa, vārīja, 
sautēja, garnēja, smaržoja, viesus uzņēma, 
lutināja un vēderus priecēja. Durvis vēra 
trīs Māju kafejnīcas − Skangaļu muiža, 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”,
kafejnīca “Pieturi Liepā”. Tās gaidīja tuvus 
un tālus viesus, katra ar savu stāstu, no-
skaņu un savām īpašajām receptēm, bet
visas ar neizmērojamu sirsnību un vies-
mīlību.

Kafejnīca ar sociālo misiju “Pieturi 
Liepā” viesus uzņēma divas dienas, galdā 
ceļot Liepas karsti kūpinātas foreles 
salātus ar mārrutku mērci, maigo gaileņu 
krēmzupu, beļģu vafeles ar saldējumu un 
sezonas ogu asortiem. Kafejnīcā varēja 
arī iegādāties suvenīrus ar pievienoto 
vērtību, iepazīties ar Liepu un kafejnīcas 
īpašo stāstu, misiju un idejām. “Pieturi 
Liepā” šīs bija divas apmeklētājiem ļoti 
bagātas un nozīmīgas dienas, lai parādītu 
sevi, lai dalītos ar savu stāstu par šo īpašo 
kafejnīcu, kas vienlaikus ir gan kafejnīca, 
gan satikšanās, iedvesmas un atbalsta 
vieta jaunajām mammām un  cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

E.   Veidenbauma   memoriālais   muzejs   
“Kalāči”   Māju   kafejnīcu   dienās piedalījās 
ar sev un citiem pilnīgi jaunu, nebijušu 
pasākumu formātu – Dzejas un sarunu 
kafejnīcu. Uz muzeju tikai aicināti tie, 
kuri ne vien gribēja garšīgi paēst, bet arī 
sarunāties,  iepazīt  dzejniekus,  klausīties  dzeju. 
“Kalāču”  viesi  varēja  atcerēties bērnības
garšas, baudot knapsieriņus un ugunskurā
ceptus kartupeļus, sildīties ar īstu rudens 
zupu “Mosties, mosties svabadais gars” 
un aplaizīt pirkstus pēc ugunskurā ceptām
ābolu pankūkām. Rakstnieki viesus prie-
cēja ar savām īpašajām receptēm un 
stāstiem. Andris Akmentiņš, stāstot par 

savu ēdienu “Zivju piepildīta dzīve”, aizrāva
ar  makšķernieka stāstiem, uzbūra sulīgas 
ainas par līdakām, kas norija vārnas, un 
atklāja savas īpašās sviestmaizes recepti. 
Tas bija viens mirklis, kad no divām pil-
dītajām karpām palika asakas vien. Krista 
Anna Belševica uz muzeju bija atvedusi 
stāstu un studentu ēdiena recepti no Tartu, 
savukārt Rvīns Varde gatavoja Čili kon 
karne un dalījās ar pieredzi, kā sagatavot 
ēdienu gariem pārgājieniem.

“Kalāču” kafejnīcas sāls bija sarunu 
ēdienkarte. Apmeklētāji un rakstnieki tika 
aicināti uz sarunām par dažādām tēmām, 
par ko ikdienā nesanāk parunāt. Saldajā 
ēdienā dvēseli priecēja Andra Akmentiņa 
dziesmas un dzeja. Liels paldies “Kalāču” 
kafejnīcas atbalstītājiem, palīgiem un brīv-
prātīgajiem – Ilmai Strazdiņai, Jauniešu 
centram “Apelsīns”, Z/S Sillakas, Viktoram 
no Mārsnēniem, Artūram, Undīnei, Karlīnai, 
Danielai, Viesturam, Linardam, Edgaram 
un Ilzei.

Karaliski savus viesus uzņēma Skangaļu 
muiža. Muižkundze  bija rūpējusies par to, lai 
muiža būtu krāšņi uzposta un lai ikviens, 
kas Skangaļos viesotos, justos kā svētkos. 

Tieši šīs īpašās svētku gaisotnes dēļ, ko 
muižas ļaudis tik prasmīgi uzbur, kāds 
pāris bija izvēlējies savā kāzu dienā vieso-
ties muižā un baudīt svētku maltīti.

Lai viesiem būtu īpaša, tieši šai dienai
sagatavota, ēdienkarte, galdā tika celti 
muižas dārzā audzēti labumi, foreles no 
kaimiņu dīķiem, pavāra paša lasītas beciņas, 
īpaša recepte – Voldemāra fon Knīrima 
laiku spinātu pankūkas. Baudot būšanu 
muižā, viesi varēja ne vien pamieloties, 
bet arī paši radoši darboties – pagatavot 
sev bišu vaska drāniņu ēdiena glabāšanai. 
Klēts ēkas priekšā bija tirdziņš ar muižā 
audzētiem un gatavotiem labumiem. Viesi
labprāt izvēlējās nopirkt medu, kādu 
gabaliņu ķirbja, bet vislielākā piekrišana 
bija pavāra kūpinājumiem – gaļai, zivīm, 
sieram.

Esot muižā, varēja iepazīt arī Liepas 
pagasta vēsturi, apskatot fotogrāfiju iz-
stādi, kas tapa šovasar, – “Liepas nami 
un ļaudis 1919-1950 gadi”. Īpaša vieta tika
atvēlēta muižas kučierim un dārzniekam 
Briedim, tas viesus sagaidīja un pavadīja 
uz muižas lieveņa. Pasākums bija ļoti labi 
apmeklēts, atsaucība bija tik liela, ka nebija 
iespējams uzņemt visus gribētājus.

Paldies visiem, kas viesojās pie mums!

Liepa klāj galdus

“Akmentiņš un Varde”. 
Rakstnieki Andris Akmentiņš un Rvīns 

Varde E.Veidenbauma muzeja Dzejas un 
sarunu kafejnīcā. Fotogrāfe: D. Džeriņa Skangaļu muižas terase, kurā viesus 

sagaida kučieris un dārznieks Briedis. 
Fotogrāfe: L. Eglīte

Liepas pamatskola uz nenoteiktu 
laiku un pilnu slodzi SĒTNIEKA amatā 
aicina atbildīgu, strādīgu cilvēku, kurš 
prot plānot un kārtīgi veikt savu darbu.

Mēs uzticēsim teritorijas uzkopšanu
un tīrīšanu atbilstoši amata aprakstam.
Var strādāt darba apvienošanas kārtībā.

Piedāvājam:
• atsaucīgu kolēģu komandu;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• algu bruto 500.00 eiro;
• sociālās garantijas.

Prasības kandidātiem:
• pamata izglītība;
• valsts valodas A līmeņa 1.pakāpe

vai iegūta izglītība valsts valodā.

Ja šis amats šķiet piemērots, sūtiet 
savu pieteikumu vai zvaniet jau šodien, 
bet ne vēlāk kā 2021. gada 20. oktobrī!

Papildus informācija un pieteikšanās
zvanot vai rakstot:

e-pasts:  liepasskola@priekuli.lv
tālrunis: 29215907.

Jaunraunas kapos 16. oktobrī plkst. 16:00
Veselavas kapos 16. oktobrī plkst. 17:00
Liepas kapos 30. oktobrī plkst. 16:00.

SVECĪŠU VAKARI 



Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu, Veselavas pagastu vēstis

Bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 3840. 
Izdevējs: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde, Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 

Priekuļu pagasta, Cēsu novads, tālrunis: 64107871. 
Kontaktinformācija: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Sabīne Mieze, 

tālrunis 29475722, e-pasts: sabine.mieze@priekuli.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. Iespiests: Valmieras tipogrāfija SIA “Valprint”.

Cēsu novada pašvaldība ELEKTRONISKĀ 
izsolē ar augšupejošu soli pārdod:

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu Rūpnīcas ielā 6-7, Liepā, Liepas 
pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 
4260 900 0993.
Nekustamā  īpašuma  izsoles  nosacītā  
sākuma  cena  –  9600  EUR,  izsoles 
solis – 500 EUR. Personai,  kura  vēlas  
piedalīties izsolē, līdz 31.10.2021. plkst.  
23.59 jāiemaksā nodrošinājums 960 EUR
apmērā.

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nosaukumu “Veģeri”, Veselavas
pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 
4294 002 0007.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā 
sākuma cena – 17600 EUR, izsoles solis 
500 EUR. Personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē, līdz 31.10.2021. plkst.23.59. jā-
iemaksā nodrošinājums 1760 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nosaukumu “Transformators”,   
Liepas pagastā, Cēsu novadā, kadastra
Nr.4260 003 0265.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā 
sākuma cena – 4000 EU., izsoles solis 
400 EUR. Personai, kura vēlas piedalīties 
izsolē, līdz 31.10.2021. plkst.23.59. jāie-
maksā nodrošinājums 400 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nosaukumu SIA “Specceltnieks”, 
Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, kadastra 
Nr.4272 006 0213.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā 
sākuma cena – 11000 EUR, izsoles solis 
500 EUR.
Personai,   kura   vēlas   piedalīties   izsolē,   
līdz 31.10.2021. plkst.23.59. jāiemaksā 
nodrošinājums  1100 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nosaukumu “Ķikurīši”, Veselavas
pagastā, Cēsu novadā, kadastra Nr. 
4294 002 0068.
Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā 
sākuma cena – 8700 EUR, izsoles solis 
300 EUR.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 
līdz 31.10.2021. plkst.23.59. jāiemaksā 
nodrošinājums 870 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu nosaukumu Eduarda Veidenbauma
iela 20, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu 
novadā, kadastra Nr.4260 003 0337.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā 
sākuma cena – 3200 EUR, izsoles solis 
300 EUR.

• Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, 
līdz 31.10.2021. plkst.23.59. jāiemaksā 
nodrošinājums  320 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo kustamo mantu – 
sanitārās izlases cirsmu “Ninieris” –
nekustamajā īpašumā “Priekuļu pagasta 
pašvaldības zeme”, Priekuļu pagastā, 
Cēsu novadā. Zemes vienības kadastra 
apzīmējums 4272 006 0219. Izsoles 
nosacītā sākuma cena – 1050 EUR, 
izsoles solis – 50 EUR. Personai, kura 
vēlas piedalīties izsolē, līdz 21.10.2021. 
plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājums  
105 EUR apmērā.

• pašvaldībai piederošo kustamo mantu
transportlīdzekli-autogreideru DZ99A 
(izlaiduma gads – 1983.). Izsoles no-
sacītā sākuma cena – 1670 EUR, izsoles
solis – 30 EUR. Personai, kura vēlas pie-
dalīties izsolē, līdz 21.10.2021. plkst.23.59  
jāiemaksā nodrošinājums 267 EUR ap-
mērā.
Visu izsoļu noteikumi pieejami tīmekļa 
vietnē www.priekuli.lv sadaļā Pašvaldība
–> Izsoles vai Cēsu novada Priekuļu 
apvienības pārvaldē.
Visu izsoļu sākuma datums: 11.10.2021.
Abu kustamo mantu: sanitārās izlases 

cirsmas un autogreidera DZ99A izsoļu 
noslēguma datums: 01.11.2021. plkst.13.00.

Visu nekustamo īpašumu izsoļu noslē-
guma datums: 10.11.2021. plkst.13.00.

Nodrošinājums iemaksājams Cēsu no-
vada Priekuļu apvienības pārvaldes no-
rēķinu kontā:

AS  SEB  Banka,  konta  Nr.LV07UNLA
0004011130808,  kods  UNLALV2X  vai  
kasē, izmantojot elektronisko izsoļu vietni 
https://izsoles.ta.gov.lv/.

PRIEKUĻU KULTŪRAS NAMĀ
NO 4.OKTOBRA LĪDZ 15.NOVEMBRIM

MĒĢINĀJUMU LAIKOS, IEPRIEKŠ PIEZVANOT:
64130227

ANDRA VĒTRAS
FOTO IZSTĀDE

DZĪVES
KALEIDOSKOPS


