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PAGASTU VĒSTIS
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Septembris 2021

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Sabīne Mieze

Augusta izskaņā, turpinot no jauna 
izveidotā Cēsu novada iepazīšanu, Priekuļu 
apvienības pārvaldes iestāžu darbu un 
pārvaldīto teritoriju iepazīt bija ieradušies 
Cēsu novada pašvaldības vadītāji: Cēsu 
novada domes priekšsēdētājs Jānis 
Rozenbergs, domes priekšsēdētāja vietnieks
Ainārs Šteins un domes priekšsēdētāja 
vietnieks Atis Egliņš- Eglītis.

Priekuļu apvienības pārvaldes īpatnība 
ir salīdzinoši lielais iestāžu skaits, jo pār-
valdes teritorija ir gana plaša un plašs 
ir arī pakalpojumu klāsts, ko pārvalde 
iedzīvotājiem nodrošina saviem spēkiem. 
Šīs vienas dienas vizītes laikā Priekuļu 
apvienības pārvaldes pārstāvji kopā ar 
Cēsu novada pašvaldības vadību paspēja 
apmeklēt un nedaudz iepazīt šādas vietas,
iestādes un objektus: Sporta birzīti 
Priekuļos, Sociālo dienestu, Saimniecisko 
nodaļu, Priekuļu vidusskolu, Veselavas 
pirmsskolas izglītības iestādi, Veselavas 
muižu, Eduarda Veidenbauma memoriālo 
muzeju “Kalāči”, Mārsnēnu pagasta pār-
valdi un bibliotēku, Liepas pagasta pārvaldi,
Liepas pirmsskolas izglītības iestādi un
pamatskolu, Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādi.

Zinot, ka priekšā gara un informācijas
pārbagāta diena, pie Priekuļu apvienības 
pārvaldes Cēsu delegāciju sagaidīja uz-
mundrinošas melodijas, kuru pavadībā 
gājiens uz rīta rosmi Sporta birzītē bija 
jestrs un tikšanās dalībniekus ātri atvēra 
sarunām. Sporta birzītē Attīstības nodaļas 
vadītāja Vineta Lapsele pastāstīja par 
to, kā tapa un par kādu finansējumu pa-
mazām iekārtota šī vietējo un apkārtnes 
iedzīvotāju vidū tik ļoti iemīļotā aktīvās 
atpūtas vieta. Tika ieskicēts nākotnes 
redzējums birzītes papildināšanā ar jauniem
objektiem.

Sociālajā dienestā tā vadītāja Skaidrīte 
Astahovska-Eglīte pastāstīja par sociālā 
dienesta ikdienas darbu, par iedzīvotāju 
grupām, kurām palīdzības un pakalpojumu 
saņemšana ir visaktuālākā. Tika pārrunāta 
arī sadarbības pieredze ar pansionātiem.
Sarunām sekoja telpu, kuras izremontētas 
un iekārtotas ar Eiropas Savienības līdz-
finansējumu, apskate. Tajās deinstitucio-
nalizācijas projekta rezultātā izveidots 
dienas aprūpes centrs personām ar garīga 
rakstura traucējumiem, specializētās darb-
nīcas. Atpūtas brīžiem ir pieejama sensorā
istaba.

Nākamais punkts dienas plānā bija 
iepazīšanās ar Priekuļu apvienības pār-
valdes Saimnieciskās nodaļas darbu. Pirmā 
pieturvieta – katlumāja. Šeit Komunālā 
dienesta vadītājs Ernests Ikaunieks deta-
lizēti pastāstīja par inženiertehnisko komu-
nikāciju tīkliem bijušā Priekuļu novada 

teritorijā, kurus viņš un daļa komandas 
uztur un attīsta jau 20 gadus. Šis dienests 
pavisam noteikti var lepoties ar kompe-
tenci, kārtību un sistēmu modernizēšanu. 
Netālu no Komunālā dienesta atrodas 
darbnīcas, kur iespējams satikt gan Trans-
porta un mehānisko darbnīcu dienesta 
vadītāju Jāni Imantu Liepiņu, gan Ceļu 
un ielu uzturēšanas dienesta vadītāju 
Jāni Blašķi, gan Labiekārtošanas dienesta
vadītāju Jāni Sirlaku. Līdzīgi kā katlumājā 
arī šeit tika uzsvērti ieguvumi, kas ir 
iedzīvotājiem, ja pakalpojumu nodrošina  
pārvalde.

Visās apmeklētajās izglītības iestādēs 
aktuāls bija jautājums – vai iestādes ir 
gatavas atsākt mācības klātienes režīmā, 
kas ir iespējamas ar derīgu vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikātu vai ar negatīvu 
Covid-19 testu gan pedagogiem, gan 
audzēkņiem. 

Cēsu novada pašvaldības vadība iepazīst 
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes darbu

Cēsu novada pašvaldības vadība kopā ar Priekuļu apvienības pārvaldes 
darbiniekiem Veselavas muižā. No kreisās: Lāsma Dene, Jānis Rozenbergs, Evita Šīrante, 

Jānis Imants Liepiņš, Fjodors Puņeiko, Emerita Gruzde, Ralfs Saļmo, Ainārs Šteins.
Foto: Sabīne Mieze
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Atbildes uz šo jautājumu visās izglītī-
bas iestādēs bija apstiprinošas – Priekuļu 
apvienības pārvaldes teritorijā esošajās 
izglītības iestādēs pedagogu vakcinācija 
ir augsta, siekalu testi sagatavoti, un 
par to veikšanas procesu izglītojamo 
vecāki informēti. Gan Priekuļu vidus-
skolas direktore Iveta Apine, gan Liepas 
pamatskolas direktore Anžela Kovaļova
uzsvēra ventilāciju sistēmas uzlabošanas 
nepieciešamību, kas ir jau iepriekš apzināta 
problēma ne tikai Covid-19 kontekstā. 
Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 
direktore Iveta Liepiņa pastāstīja par jau 
paveiktajiem iekštelpu remontdarbiem, kā 
arī par izaicinājumiem darbinieku piesaistē. 
Šeit vizītes dalībnieki nespēja slēpt sajūsmu 
par to, cik ainaviski skaistā vietā atrodas 
iestāde, un novērtēja remonta kvalitāti.

Veselavas muiža un saimnieces Emeritas
Gruzdes stāstījums, protams, apbūra katru 
vizītes dalībnieku ar to, cik rūpju un 
līdzekļu ieguldīts tās atjaunošanā, ar 
kvalitāti un autentiskumu, ar ainavu aiz 
loga un katru pārdomāto detaļu interjerā. 
Veselavas muiža tika atzīta par pērli ar 
augstu potenciālu.

Eduarda Veidenbauma memoriālajā 
muzejā “Kalāči” viesus sagaidīja muzeja 

vadītāja Andra Ķīse. Viesiem Eduards 
Veidenbaums bija zināms un iecienīts 
autors. Dažas dzejnieka rindas katrs citēja 
no galvas un izmantoja iespēju savas 
zināšanas papildināt, no liesmām izglābjot 
un līdzi ņemot pa dzejolim. Ko tas nozīmē, 
var uzzināt, apmeklējot muzeja pastāvīgo 
ekspozīciju.

Liepas pirmsskolas izglītības iestādē 
viesi aplūkoja atjaunoto bērnu rotaļu lau-
kumu un žogu, kā arī piekrita, ka ir aktuāla 
nepieciešamība paplašināt automašīnu 
stāvlaukumu.

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 
delegācijas busiņš piestāja, lai aktualizētu 
jautājumu par ES standartiem atbilstošiem, 
sertificētiem rotaļu laukumiem. Pateico-
ties iestādes vadītājas Ivetas Zariņas un 
metodiķes Agitas Penezes stāstījumam 
par ikdienu un darbības principiem šajā 
iestādē,  klausītāji vairāk pamanīja jau 
padarīto – pie katras grupiņas izveidotās 
rotaļu vietas lietainam laikam un iekopto 
dārzu, gadskārtu svētku svinēšanu latviskā 
garā, pedagogu komandas garu.

Visās apmeklētajās iestādēs Cēsu 
novada pašvaldības vadība ar interesi
iepazinās ar iestāžu ikdienas darbu, iz-
aicinājumiem, sasniegumiem, uzdeva jau-
tājumus un atzina, ka katrā redzētajā vietā 
paveikts daudz.

Priekuļu apvienības pārvaldē viesus sagaida ar mūziku. Foto: Sabīne Mieze

Pie ieejas Liepas pagasta pārvaldē. Foto: Sabīne Mieze

• Vasaras periodā uzlabots ceļu un ielu 
segums visos pagastos kopumā vairāk 
nekā 20 posmos. Veikta gan asfalt-
betona izbūve, gan dubultā virsmas 
apstrāde uz grants ceļiem. Plānveidīgi 
un atbilstoši laikapstākļiem veikta regu-
lārā grants ceļu planēšana.

• Noslēgumam tuvojas apgaismojuma 
tīklu būvdarbi Priekuļos: Izmēģinātāju, 
Raiņa, Dārza, Veidenbauma, Parka, Mazā 
Dārza, Pūpolu, Izstādes un Ābeļdārza 
ielās. Plānots, ka ielu apgaismojums tiks 
atjaunots, sākot ar oktobri.

• Lielākie būvdarbi un labiekārtošanas 
darbi pabeigti arī Priekuļu vidusskolas
stadionā. Pie labvēlīgiem laikapstākļiem, 
skrejceļos un laukumos, kur tas pare-
dzēts, tiks ieklāts gumijas segums. Pēc 
futbola laukuma seguma sagatavošanas 
tiks uzstādīti atlikušie soliņi, basket-
bola grozs, volejbola tīkls un futbola 
vārti. Darbus plānots pabeigt līdz gada 
beigām. Stadions paredzēts galveno-
kārt skolas vajadzībām, taču tas būs 
pieejams arī iedzīvotājiem.

• Vairākās Priekuļu apvienības teritorijā 
esošajās kapličās veikts ievērojams 
kosmētiskais remonts. Jaunraunā pār-
krāsots jumts un iekštelpas, vietās, kur 
tas bija nepieciešams, nomainīti koka 
elementi. Veselavas kapličai pārkrāsots 
jumts, sakārtota fasāde. Darbi turpinās 
Priekuļu kapličā, kur tiek mainīts jumts 
un logi, pārkrāsota fasāde un iekštelpas. 
Liepas kapos drīzumā būs ērtāka pie-
kļuve kapličai – tās pakājē uzsākts darbs 
pie betona plākšņu ieklāšanas.

• Labiekārtota Mežavota apkārtne. Pie-
vilcīgākas ainavas veidošanai, avota 
tuvumā atjaunoti betona pamati, uz-
stādīta zīme ar norādi “Mežavots”.

• Eduarda Veidenbauma memoriālajā 
muzejā uzlabota pieejamība, izveidojot 
uzbrauktuvi. Tāpat arī tiek pilnveidota 
ainava ap muzeja teriotoriju – ir 
sagādātas šim mērķim īpaši audzētas 
100 eglītes, kas tuvākajā laikā tiks 
sastādītas un nākotnē veidos vizuāli 
pievilcīgu skatu uz tuvējo apkārtni.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās ziņas

No 2021. gada 1. septembra 
atjaunots maršruta 

Nr. 6274 Cēsis – Priekuļi 
reiss svētdienās pulksten 21:25 

no Cēsu autoostas.
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Informāciju sagatavoja biedrība “IN-LAAT”

Priekuļu vidusskolā 2021.gada jūnijā un jūlijā tika īstenots 
biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts “I.am.I”.
Projekta mērķi: veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un 
talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, 
jauniešu kompetenču pilnveidošana, personīgo mērķu apzināšana  
un sasniegšana, jauniešu motivēšana turpināt formālo izglītību un 
aktīvi līdzdarboties sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 jaunieši saliedējās, sadraudzējās, trenēja 
savas sociālās prasmes dažādās sadarbību veicinošās aktivitātēs, 
definēja savus personīgos mērķus un ieguva motivāciju kopīgam 
darbam, priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni, kā pār-
valdīt savas finanses. Skolēni uzzināja, kas ir “žurkas skrējiens”, 
būvēja kāpnes uz finansiālo brīvību, definēja ienākumus, lai tos 
sadalītu pasīvajos un aktīvajos, mācījās pelnīt, tērēt, krāt un 
dalīties. Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par 
etiķeti, vairākām tās pielietošanas sfērām, klāja galdu, iemācījās 
locīt salvetes un siet kaklasaiti vairākos veidos.

Skolēni, pārvarot lielo karstumu, devās pārgājienā. Pirms 
pārgājiena tika izdalītas balvas – daudzreiz lietojamās ūdens 
pudeles ar IAMI projekta logo, kas lieliski noderēs gan pastaigās, 
gan skolā. Šajā dienā jaunieši apguva prasmes veselīgam dzīves-
veidam, uzzināja par sabalansētas ēdienkartes un regulāru fizisko 
aktivitāšu lomu, analizēja savu dzīvesveidu.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla 
Faceebook lapā “IAMI projekts” un Instagram lapā “IAMI_projekts”.

Liels paldies Priekuļu vidusskolai, īpaši direktores vietniecei 
Baibai Karlsbergai par veiksmīgu sadarbību, paldies kafejnīcai 
“La Pizza” par garšīgām maltītēm, kā arī paldies projektam 
“Pumpurs” un Priekuļu apvienības pārvaldei!

Nodarbības atbalsta Eiropas 
Savienības finansēts projekts

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Priekuļu vidusskolas jaunieši apgūst finanšu pratību. 
Foto: Līga Mežecka

Izglītojošs un aizraujošs vasaras piedzīvojums 
jauniešiem “I.am.I” ir noslēdzies

Priekuļu vidusskolas jaunieši. Foto: Līga Mežecka

Sociālā dienesta vadītājas vietniece 
Vēsma Veldze

Informējam, ka līdz 2021. gada 31. decembrim Cēsu novada 
Priekuļu apvienības teritorijā spēkā ir Priekuļu novada pašval-
dības izstrādātie un apstiprinātie saistošie noteikumi, kas nosaka 
sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības apmēru un saņemšanas
kārtību.

Atbilstoši tiem, Priekuļu novada Sociālais dienests piešķir 
šādu atbalstu:

• Bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām,
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās 
vai profesionālās skolas, iespējams saņemt: ēdināšanas pa-
balstu un pabalstu apģērba iegādei mācību gadu uzsākot.

•  Bērniem ar invaliditāti: ēdināšanas pabalstu.

•  Daudzbērnu ģimenēm: brīvpusdienas.
• Audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm: pabalstu mācību gada 

uzsākšanai un brīvpusdienas.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:
• Priekuļu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās 

Liepā, Mārsnēnos, Priekuļos, Veselavā;
• Elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu sūtīt uz: 

socialais.dienests@priekuli.lv;
• www.latvija.lv e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautā-

juma vai lūguma iesniegšana Cēsu novada Priekuļu apvienības 
pārvaldei” (iepriekš Iesniegums iestādei).

Papildus informācija, zvanot: 64130525, 64107306 vai rakstot: 
socialais.dienests@priekuli.lv

Iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai mācību gada uzsākšanai
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Atbildes uz šo jautājumu visās izglītī-
bas iestādēs bija apstiprinošas – Priekuļu 
apvienības pārvaldes teritorijā esošajās 
izglītības iestādēs pedagogu vakcinācija 
ir augsta, siekalu testi sagatavoti, un 
par to veikšanas procesu izglītojamo 
vecāki informēti. Gan Priekuļu vidus-
skolas direktore Iveta Apine, gan Liepas 
pamatskolas direktore Anžela Kovaļova
uzsvēra ventilāciju sistēmas uzlabošanas 
nepieciešamību, kas ir jau iepriekš apzināta 
problēma ne tikai Covid-19 kontekstā. 
Veselavas pirmsskolas izglītības iestādes 
direktore Iveta Liepiņa pastāstīja par jau 
paveiktajiem iekštelpu remontdarbiem, kā 
arī par izaicinājumiem darbinieku piesaistē. 
Šeit vizītes dalībnieki nespēja slēpt sajūsmu 
par to, cik ainaviski skaistā vietā atrodas 
iestāde, un novērtēja remonta kvalitāti.

Veselavas muiža un saimnieces Emeritas
Gruzdes stāstījums, protams, apbūra katru 
vizītes dalībnieku ar to, cik rūpju un 
līdzekļu ieguldīts tās atjaunošanā, ar 
kvalitāti un autentiskumu, ar ainavu aiz 
loga un katru pārdomāto detaļu interjerā. 
Veselavas muiža tika atzīta par pērli ar 
augstu potenciālu.

Eduarda Veidenbauma memoriālajā 
muzejā “Kalāči” viesus sagaidīja muzeja 

vadītāja Andra Ķīse. Viesiem Eduards 
Veidenbaums bija zināms un iecienīts 
autors. Dažas dzejnieka rindas katrs citēja 
no galvas un izmantoja iespēju savas 
zināšanas papildināt, no liesmām izglābjot 
un līdzi ņemot pa dzejolim. Ko tas nozīmē, 
var uzzināt, apmeklējot muzeja pastāvīgo 
ekspozīciju.

Liepas pirmsskolas izglītības iestādē 
viesi aplūkoja atjaunoto bērnu rotaļu lau-
kumu un žogu, kā arī piekrita, ka ir aktuāla 
nepieciešamība paplašināt automašīnu 
stāvlaukumu.

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē 
delegācijas busiņš piestāja, lai aktualizētu 
jautājumu par ES standartiem atbilstošiem, 
sertificētiem rotaļu laukumiem. Pateico-
ties iestādes vadītājas Ivetas Zariņas un 
metodiķes Agitas Penezes stāstījumam 
par ikdienu un darbības principiem šajā 
iestādē,  klausītāji vairāk pamanīja jau 
padarīto – pie katras grupiņas izveidotās 
rotaļu vietas lietainam laikam un iekopto 
dārzu, gadskārtu svētku svinēšanu latviskā 
garā, pedagogu komandas garu.

Visās apmeklētajās iestādēs Cēsu 
novada pašvaldības vadība ar interesi
iepazinās ar iestāžu ikdienas darbu, iz-
aicinājumiem, sasniegumiem, uzdeva jau-
tājumus un atzina, ka katrā redzētajā vietā 
paveikts daudz.

Priekuļu apvienības pārvaldē viesus sagaida ar mūziku. Foto: Sabīne Mieze

Pie ieejas Liepas pagasta pārvaldē. Foto: Sabīne Mieze

• Vasaras periodā uzlabots ceļu un ielu 
segums visos pagastos kopumā vairāk 
nekā 20 posmos. Veikta gan asfalt-
betona izbūve, gan dubultā virsmas 
apstrāde uz grants ceļiem. Plānveidīgi 
un atbilstoši laikapstākļiem veikta regu-
lārā grants ceļu planēšana.

• Noslēgumam tuvojas apgaismojuma 
tīklu būvdarbi Priekuļos: Izmēģinātāju, 
Raiņa, Dārza, Veidenbauma, Parka, Mazā 
Dārza, Pūpolu, Izstādes un Ābeļdārza 
ielās. Plānots, ka ielu apgaismojums tiks 
atjaunots, sākot ar oktobri.

• Lielākie būvdarbi un labiekārtošanas 
darbi pabeigti arī Priekuļu vidusskolas
stadionā. Pie labvēlīgiem laikapstākļiem, 
skrejceļos un laukumos, kur tas pare-
dzēts, tiks ieklāts gumijas segums. Pēc 
futbola laukuma seguma sagatavošanas 
tiks uzstādīti atlikušie soliņi, basket-
bola grozs, volejbola tīkls un futbola 
vārti. Darbus plānots pabeigt līdz gada 
beigām. Stadions paredzēts galveno-
kārt skolas vajadzībām, taču tas būs 
pieejams arī iedzīvotājiem.

• Vairākās Priekuļu apvienības teritorijā 
esošajās kapličās veikts ievērojams 
kosmētiskais remonts. Jaunraunā pār-
krāsots jumts un iekštelpas, vietās, kur 
tas bija nepieciešams, nomainīti koka 
elementi. Veselavas kapličai pārkrāsots 
jumts, sakārtota fasāde. Darbi turpinās 
Priekuļu kapličā, kur tiek mainīts jumts 
un logi, pārkrāsota fasāde un iekštelpas. 
Liepas kapos drīzumā būs ērtāka pie-
kļuve kapličai – tās pakājē uzsākts darbs 
pie betona plākšņu ieklāšanas.

• Labiekārtota Mežavota apkārtne. Pie-
vilcīgākas ainavas veidošanai, avota 
tuvumā atjaunoti betona pamati, uz-
stādīta zīme ar norādi “Mežavots”.

• Eduarda Veidenbauma memoriālajā 
muzejā uzlabota pieejamība, izveidojot 
uzbrauktuvi. Tāpat arī tiek pilnveidota 
ainava ap muzeja teriotoriju – ir 
sagādātas šim mērķim īpaši audzētas 
100 eglītes, kas tuvākajā laikā tiks 
sastādītas un nākotnē veidos vizuāli 
pievilcīgu skatu uz tuvējo apkārtni.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās ziņas

No 2021. gada 1. septembra 
atjaunots maršruta 

Nr. 6274 Cēsis – Priekuļi 
reiss svētdienās pulksten 21:25 

no Cēsu autoostas.
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Informāciju sagatavoja biedrība “IN-LAAT”

Priekuļu vidusskolā 2021.gada jūnijā un jūlijā tika īstenots 
biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts “I.am.I”.
Projekta mērķi: veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un 
talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, 
jauniešu kompetenču pilnveidošana, personīgo mērķu apzināšana  
un sasniegšana, jauniešu motivēšana turpināt formālo izglītību un 
aktīvi līdzdarboties sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 jaunieši saliedējās, sadraudzējās, trenēja 
savas sociālās prasmes dažādās sadarbību veicinošās aktivitātēs, 
definēja savus personīgos mērķus un ieguva motivāciju kopīgam 
darbam, priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni, kā pār-
valdīt savas finanses. Skolēni uzzināja, kas ir “žurkas skrējiens”, 
būvēja kāpnes uz finansiālo brīvību, definēja ienākumus, lai tos 
sadalītu pasīvajos un aktīvajos, mācījās pelnīt, tērēt, krāt un 
dalīties. Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par 
etiķeti, vairākām tās pielietošanas sfērām, klāja galdu, iemācījās 
locīt salvetes un siet kaklasaiti vairākos veidos.

Skolēni, pārvarot lielo karstumu, devās pārgājienā. Pirms 
pārgājiena tika izdalītas balvas – daudzreiz lietojamās ūdens 
pudeles ar IAMI projekta logo, kas lieliski noderēs gan pastaigās, 
gan skolā. Šajā dienā jaunieši apguva prasmes veselīgam dzīves-
veidam, uzzināja par sabalansētas ēdienkartes un regulāru fizisko 
aktivitāšu lomu, analizēja savu dzīvesveidu.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla 
Faceebook lapā “IAMI projekts” un Instagram lapā “IAMI_projekts”.

Liels paldies Priekuļu vidusskolai, īpaši direktores vietniecei 
Baibai Karlsbergai par veiksmīgu sadarbību, paldies kafejnīcai 
“La Pizza” par garšīgām maltītēm, kā arī paldies projektam 
“Pumpurs” un Priekuļu apvienības pārvaldei!

Nodarbības atbalsta Eiropas 
Savienības finansēts projekts

Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas risku samazināšanai”.

Priekuļu vidusskolas jaunieši apgūst finanšu pratību. 
Foto: Līga Mežecka

Izglītojošs un aizraujošs vasaras piedzīvojums 
jauniešiem “I.am.I” ir noslēdzies

Priekuļu vidusskolas jaunieši. Foto: Līga Mežecka

Sociālā dienesta vadītājas vietniece 
Vēsma Veldze

Informējam, ka līdz 2021. gada 31. decembrim Cēsu novada 
Priekuļu apvienības teritorijā spēkā ir Priekuļu novada pašval-
dības izstrādātie un apstiprinātie saistošie noteikumi, kas nosaka 
sociālo pakalpojumu, sociālās palīdzības apmēru un saņemšanas
kārtību.

Atbilstoši tiem, Priekuļu novada Sociālais dienests piešķir 
šādu atbalstu:

• Bērniem no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām,
kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, vispārizglītojošās 
vai profesionālās skolas, iespējams saņemt: ēdināšanas pa-
balstu un pabalstu apģērba iegādei mācību gadu uzsākot.

•  Bērniem ar invaliditāti: ēdināšanas pabalstu.

•  Daudzbērnu ģimenēm: brīvpusdienas.
• Audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm: pabalstu mācību gada 

uzsākšanai un brīvpusdienas.

Iesniegumu pabalsta saņemšanai var iesniegt:
• Priekuļu novada Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietās 

Liepā, Mārsnēnos, Priekuļos, Veselavā;
• Elektroniski parakstītu ar elektronisko parakstu sūtīt uz: 

socialais.dienests@priekuli.lv;
• www.latvija.lv e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautā-

juma vai lūguma iesniegšana Cēsu novada Priekuļu apvienības 
pārvaldei” (iepriekš Iesniegums iestādei).

Papildus informācija, zvanot: 64130525, 64107306 vai rakstot: 
socialais.dienests@priekuli.lv

Iespējams pieteikties atbalsta saņemšanai mācību gada uzsākšanai
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Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

1.septembris un jauns mācību gads – 
tie ir satikšanās svētki pirmsskolas dar-
biniekiem, kuri pēc atvaļinājuma atgriežas 
darbā un sakārto iestādes vidi bērnu 
uzņemšanai. Tā ir satikšanās ar bērnu 
vecākiem, kuri pēc vasaras brīvlaika atkal 
uztic savus dārgumus mums audzināšanai 
un izglītošanai.

Jaunajā mācību gadā Veselavas pirms-
skolu apmeklēs 56 bērni vecumā no 1,5  
līdz 7 gadiem. Četras grupas ir nokomplek-
tētas. Trīs grupas apmeklēs mazie pirms-
skolnieki vispārējā pirmsskolas programmā, 
un viena grupa izveidota bērniem ar 
dažādām speciālajām vajadzībām.

Vasara pagājusi, iestādē veicot ap-
jomīgus remontdarbus. “Bitīšu” grupas 
bērni, darbinieki un bērnu vecāki būs 
priecīgi par izremontētajām telpām. Gan 
grupas ģērbtuve, gan nodarbību telpa 
un guļamistaba ieguvušas gaišumu un 
mājīgumu, jaunu elpu. Par to paldies rū-
pīgajiem SIA Reabūve meistariem. Atliek 
tikai iekārtot telpas, gaidīt mūsu bērnus 
un visiem čakli mācīties, rotaļāties, satikt 
draugus.

Iestādē veikta arī apkures sistēmas un 
ūdensapgādes sistēmas pārbūve. Darbi
bija sarežģīti, tomēr SIA AMOSS piere-
dzējušajiem darbiniekiem izdevās tos pa-
veikt. Šis kapitālais ieguldījums dod mums 
drošības sajūtu, ka varēsim nodrošināt 
iestādes darbību bez sarežģījumiem. Ir 
salabots arī iestādes divslīpju jumts un 
atjaunots krāsojums dažu grupu telpās.

Lielu paldies sakām pašvaldībai par  
piešķirto finansējumu visu šo apjomīgo
remontdarbu paveikšanai.

Darbinieku kolektīvs arī gandrīz jau 
nokomplektēts. Vēl plānojam augusta 
beigās apmeklēt izglītojošus kursus, kāds 
vēl steidz vakcinēties, bet kopumā mūsu 
komanda ir  gatava uzsākt jauno mācību 
gadu.
Mūsu bērnus uz pirmo dienu bērnudārzā 
sagaidījām jau 30. augustā. Bija pārstei-
gumi, aktivitātes un atkalredzēšanās 
prieks pēc vasaras brīvlaika.

Lai visiem smaids sejā un acis mirdz!

Puķu bērni. Foto: Iveta Liepiņa

Uzsākot jauno mācību gadu Veselavas pirmsskolā

 Priekuļu kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu mēģinājumu grafiks 

2021./2022.gada sezona 
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SVĒTDIENA

*17.15 – 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ
EVIJA BIŠERE

Kultūras namā

*17.15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

*17.15 – 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ
EVIJA BIŠERE

Kultūras namā

*17.15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

15.00 – 17.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

*19.30 – 22.00
JUMIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

*19.30 – 22.00
JUMIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

17.00 – 19.00
MEŽROZĪTE

Dāmu deju grupa
MĀRIS BRASLIŅŠ

Sabiedriskajā centrā

19.30 – 22.00
ZELTA VIRPULIS

Jauniešu deju 
kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

18.00 – 21.00
ZELTA VIRPULIS

Jauniešu deju 
kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

19.00 – 21.00
LAUMAS 

Sieviešu koris 
IVETA LAPIŅA

Priekuļu vsk.

*20.00 – 22.00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes
 deju kolektīvs

MĀRIS BRASLIŅŠ

Kultūras namā

19.00 – 21.00
LAUMAS 

Sieviešu koris 
IVETA LAPIŅA

Priekuļu vsk.

*20.00 – 22.00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

MĀRIS BRASLIŅŠ

Kultūras namā

*Ievērojot epidemioloģiskos ieteikumus un nodrošinātu kolektīvu dalībnieku nekrustošanos savā starpā, ieteikums mēģinājumus sākt 
5 min. pēc un beigt 10 min. pirms noteiktā laika.
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E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
muzejpedagoģe Baiba Roze

Eduards Veidenbaums dzīvoja strauji. 
Viņa straujās dzīves iedvesmots, aizrautīgi 
strādā arī E.Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči” gan uzņemot apmeklētājus 
no visdažādākajām Latvijas vietām, gan 
strādājot pie projektu realizācijas, gan 
plānojot jaunas sadarbības iespējas. 

Vasaras izskaņā esam paguvuši ciemos 
uzņemt raidījuma “Literatūre” komandu, 
un nākamā gada janvārī televīzijā varēs 
vērot igauņu dzejnieka Contras stāstu par 
E.Veidenbaumu. 

Augusta pirmajā sestdienā muzejā sa-
tikās 12 jaunieši no Cēsīm, Liepas, Valmie-
ras, Dzērbenes, Vecpiebalgas un Kaives. 
Jaunieši izmēģināja un izvērtēja muzeja 
izglītojošās spēles un materiālus, kas 
top projekta “Interaktīvās programmas 
E.Veidenbauma muzejā “Kalāči”” ietvaros, 
to atbalsta VKKF programma “Kultūrelpa”.
Šajā dienā tika pagatavoti arī jauni, 
skaisti soliņi un gūta iedvesma no Eduarda 
Veidenbauma dzejas rindām. 

Īpaši emocionālu un muzikālu pēc-
pusdienu 18.augustā muzejam dāvināja 
festivāla “Bildes” mūziķi un mākslinieki, 
tā rezultātā esam tikuši pie brīnišķīgas, 
mākslinieces Intas Pauļukas apgleznotas 
pastkastītes. Šajā pastkastītē aicināsim 
muzeja viesus atstāt savas atsauksmes, 
vērtējumus un ieteikumus, kā arī varbūt 
savas radošās idejas vai nākotnes plānus. 
Spītējot lietum, “Kalāču” pagalmā izskanēja 
“Bilžu” himna “Tikai tā” un tika nodejota 
pat viena deja. Liels paldies “Bilžu” festivāla 
organizētājai Tijai Auziņai par šo skaisto 
dāvanu! 

Muzeja speciālisti kopā ar pieaicināta-
jiem ekspertiem aktīvi strādā pie vēl divu 
projektu realizēšanas. Kuratores Ingas 
Surguntes vadībā tiek izstrādāts jaunas 
ekspozīcijas par E.Veidenbaumu tehniskais
projekts, kā arī tiek plānots āra ekspozīcijas
saturs, kas vairāk stāstīs par “Kalāču” 
saimniecību un ģimeni. Stāstu radīšanai tiks 
piesaistīts rakstnieks Andris Akmentiņš. 
Projekti tiek realizēti ar VKKF, Valsts mežu 
un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Paralēli projektu realizācijai muzejā 
tiek strādāts pie jaunām idejām un sadar-
bības plāniem. Kopā darīšanā ir spēks, 
tāpēc atsaucāmies “Maizes mājas” un 
“Inside Cēsis” aicinājumam, lai rudenī 
skolēnu grupām un darba kolektīviem 
piedāvātu kopīgu programmu “Satikšanās 
prieks lieliem un maziem”. Vairāk par šo 
programmu var uzzināt muzeja mājas lapā 
vai Facebook muzeja lapā. 

Mums muzejā patīk izaicinājumi, tāpēc 
šogad ar pavisam īpašu piedāvājumu pie-
dalīsimies akcijā “Māju kafejnīcu dienas”. 
25. septembrī no plkst. 12:00 līdz 16:00 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”
aicinās uz Dzejas un sarunu kafejnīcu “Un 
vēders dievs visaugstākais”. Ēdienkartē 
“Kalāču” piedāvātie ēdieni, kā arī dzejnieku 
un rakstnieku Andra Akmentiņa, Kristas 
Annas Belševicas un Rvīna Vardes īpašās 
receptes. Lai priecētu ne tikai vēderu, bet 
arī prātu, sirdi un dvēseli, piedāvājumā 
īpašā “Sarunu ēdienkarte”. Sarunu ēdien-
kartē iespēja izvēlēties savu sarunu tēmu,
iespēja gūt atbildi uz jautājumiem: “Kas 
rakstniekam vēderā?”, “Kāda dzeja pieder 
pie zupas?” u.c., klausīties dzeju. Ieejas 
maksa 15 EUR. Lai priecētu Veidenbauma
atbalstītājus un cienītājus, gatavojamies
Veidenbauma dzimšanas dienas sarīko-
jumam, kas notiks 3. oktobrī plkst. 14:30.  
Šogad programmā dzejnieku Jāņa Rok-
peļņa, Agneses Rutkēvičas un Contras 
dzejas lasījumi un dziesminieces Antas 
Enģeles koncerts. 

18. septembrī piedalīsimies arī GNP 
rīkotajās Ceļotāju dienās. Notiks arī jau-
niešu Dzejas dienu pasākums. Vairāk par 
pasākumiem informāciju meklēt muzeja 
mājas lapā vai Facebook kontā, vai arī 
zvanīt pa tālruni 25601677. 

Vasaras izskaņa “Kalāčos”

Tija Auziņa atklāj pastkastīti “Kalāčos”.
Foto: Baiba Roze

Liepas kultūras namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Bērnu deju kolektīvs “Dālderīši” 5-9 
gadu un 10-13 gadu vecuma grupas –
vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka;

• Folkloras kopa “Liepa” – vadītāja 
Ieva Kalniņa;

• Amatierteātris “Krams” – vadītāja 
Benita Sausiņa

• Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņas”
– vadītāja Sarma Puriņa.

Informācija par pievienošanos kolek-
tīviem un mēģinājumu laikiem, zvanot 
Liepas kultūras nama vadītājai Diānai 
Kārkliņai: 28311275.

Mārsnēnu tautas namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Dāmu deju grupa “Mare” – vadītājs 
Māris Brasliņš;

• Sieviešu vokālais ansamblis “Mona” 
- vadītājs Juris Krūze;

• Līnijdeju kolektīvs “Malide” – vadītāja 
Gunta Salmiņa;

• Amatierteātris – režisore Ingrīda 
Zilgalve;

• Pirmsskolas bērnu dziesmu un deju 
ansamblis – vadītājas Dace Purmale 
un Zita Aļeškēvica;

• Ģitārspēles pulciņš – vadītāja Elita 
Zviedrāne

• Pieaugušo tautisko deju kolektīvs –
vadītājs Māris Brasliņš.

Plašāka informācija, zvanot Mārsnēnu 
tautas nama vadītājai Intai Zaksai: 
26342004.

Priekuļu kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvu sarakstu skatīt mēģinājumu 
grafikā 4.lpp. 
Plašāka informācija, zvanot kultūras 
nama vadītājai Lāsmai Denei: 26433257.

Veselavas tautas namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Amatierteātris “Kurlās vardes” – 
vadītāja Ilona Tauniņa;

• Bērnu deju kolektīvs – Kitija Gruzde;
•  Mākslas pulciņš – Kitija Gruzde;
• Radošā darbnīca – Iluta Mārtiņ-

jēkaba.

Plašāka informācija, zvanot Veselavas 
tautas nama vadītājai Emeritai Gruzdei: 
29247403.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes kultūras un tautas 

namu amatiermākslas 
kolektīvi aicina esošos 

un jaunus dalībniekus uz 
mēģinājumu jauno sezonu!
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Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

1.septembris un jauns mācību gads – 
tie ir satikšanās svētki pirmsskolas dar-
biniekiem, kuri pēc atvaļinājuma atgriežas 
darbā un sakārto iestādes vidi bērnu 
uzņemšanai. Tā ir satikšanās ar bērnu 
vecākiem, kuri pēc vasaras brīvlaika atkal 
uztic savus dārgumus mums audzināšanai 
un izglītošanai.

Jaunajā mācību gadā Veselavas pirms-
skolu apmeklēs 56 bērni vecumā no 1,5  
līdz 7 gadiem. Četras grupas ir nokomplek-
tētas. Trīs grupas apmeklēs mazie pirms-
skolnieki vispārējā pirmsskolas programmā, 
un viena grupa izveidota bērniem ar 
dažādām speciālajām vajadzībām.

Vasara pagājusi, iestādē veicot ap-
jomīgus remontdarbus. “Bitīšu” grupas 
bērni, darbinieki un bērnu vecāki būs 
priecīgi par izremontētajām telpām. Gan 
grupas ģērbtuve, gan nodarbību telpa 
un guļamistaba ieguvušas gaišumu un 
mājīgumu, jaunu elpu. Par to paldies rū-
pīgajiem SIA Reabūve meistariem. Atliek 
tikai iekārtot telpas, gaidīt mūsu bērnus 
un visiem čakli mācīties, rotaļāties, satikt 
draugus.

Iestādē veikta arī apkures sistēmas un 
ūdensapgādes sistēmas pārbūve. Darbi
bija sarežģīti, tomēr SIA AMOSS piere-
dzējušajiem darbiniekiem izdevās tos pa-
veikt. Šis kapitālais ieguldījums dod mums 
drošības sajūtu, ka varēsim nodrošināt 
iestādes darbību bez sarežģījumiem. Ir 
salabots arī iestādes divslīpju jumts un 
atjaunots krāsojums dažu grupu telpās.

Lielu paldies sakām pašvaldībai par  
piešķirto finansējumu visu šo apjomīgo
remontdarbu paveikšanai.

Darbinieku kolektīvs arī gandrīz jau 
nokomplektēts. Vēl plānojam augusta 
beigās apmeklēt izglītojošus kursus, kāds 
vēl steidz vakcinēties, bet kopumā mūsu 
komanda ir  gatava uzsākt jauno mācību 
gadu.
Mūsu bērnus uz pirmo dienu bērnudārzā 
sagaidījām jau 30. augustā. Bija pārstei-
gumi, aktivitātes un atkalredzēšanās 
prieks pēc vasaras brīvlaika.

Lai visiem smaids sejā un acis mirdz!

Puķu bērni. Foto: Iveta Liepiņa

Uzsākot jauno mācību gadu Veselavas pirmsskolā

 Priekuļu kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu mēģinājumu grafiks 

2021./2022.gada sezona 
PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SVĒTDIENA

*17.15 – 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ
EVIJA BIŠERE

Kultūras namā

*17.15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

*17.15 – 19.30
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ
EVIJA BIŠERE

Kultūras namā

*17.15 – 20.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

15.00 – 17.00
TŪGADIŅŠ

MĀRTIŅŠ JURCIŅŠ

Kultūras namā

*19.30 – 22.00
JUMIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

*19.30 – 22.00
JUMIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

17.00 – 19.00
MEŽROZĪTE

Dāmu deju grupa
MĀRIS BRASLIŅŠ

Sabiedriskajā centrā

19.30 – 22.00
ZELTA VIRPULIS

Jauniešu deju 
kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

18.00 – 21.00
ZELTA VIRPULIS

Jauniešu deju 
kolektīvs

ULDIS BLĪGZNA

Kultūras namā

19.00 – 21.00
LAUMAS 

Sieviešu koris 
IVETA LAPIŅA

Priekuļu vsk.

*20.00 – 22.00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes
 deju kolektīvs

MĀRIS BRASLIŅŠ

Kultūras namā

19.00 – 21.00
LAUMAS 

Sieviešu koris 
IVETA LAPIŅA

Priekuļu vsk.

*20.00 – 22.00
MIĶELIS

Vidējās paaudzes 
deju kolektīvs

MĀRIS BRASLIŅŠ

Kultūras namā

*Ievērojot epidemioloģiskos ieteikumus un nodrošinātu kolektīvu dalībnieku nekrustošanos savā starpā, ieteikums mēģinājumus sākt 
5 min. pēc un beigt 10 min. pirms noteiktā laika.
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E.Veidenbauma memoriālā muzeja 
muzejpedagoģe Baiba Roze

Eduards Veidenbaums dzīvoja strauji. 
Viņa straujās dzīves iedvesmots, aizrautīgi 
strādā arī E.Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči” gan uzņemot apmeklētājus 
no visdažādākajām Latvijas vietām, gan 
strādājot pie projektu realizācijas, gan 
plānojot jaunas sadarbības iespējas. 

Vasaras izskaņā esam paguvuši ciemos 
uzņemt raidījuma “Literatūre” komandu, 
un nākamā gada janvārī televīzijā varēs 
vērot igauņu dzejnieka Contras stāstu par 
E.Veidenbaumu. 

Augusta pirmajā sestdienā muzejā sa-
tikās 12 jaunieši no Cēsīm, Liepas, Valmie-
ras, Dzērbenes, Vecpiebalgas un Kaives. 
Jaunieši izmēģināja un izvērtēja muzeja 
izglītojošās spēles un materiālus, kas 
top projekta “Interaktīvās programmas 
E.Veidenbauma muzejā “Kalāči”” ietvaros, 
to atbalsta VKKF programma “Kultūrelpa”.
Šajā dienā tika pagatavoti arī jauni, 
skaisti soliņi un gūta iedvesma no Eduarda 
Veidenbauma dzejas rindām. 

Īpaši emocionālu un muzikālu pēc-
pusdienu 18.augustā muzejam dāvināja 
festivāla “Bildes” mūziķi un mākslinieki, 
tā rezultātā esam tikuši pie brīnišķīgas, 
mākslinieces Intas Pauļukas apgleznotas 
pastkastītes. Šajā pastkastītē aicināsim 
muzeja viesus atstāt savas atsauksmes, 
vērtējumus un ieteikumus, kā arī varbūt 
savas radošās idejas vai nākotnes plānus. 
Spītējot lietum, “Kalāču” pagalmā izskanēja 
“Bilžu” himna “Tikai tā” un tika nodejota 
pat viena deja. Liels paldies “Bilžu” festivāla 
organizētājai Tijai Auziņai par šo skaisto 
dāvanu! 

Muzeja speciālisti kopā ar pieaicināta-
jiem ekspertiem aktīvi strādā pie vēl divu 
projektu realizēšanas. Kuratores Ingas 
Surguntes vadībā tiek izstrādāts jaunas 
ekspozīcijas par E.Veidenbaumu tehniskais
projekts, kā arī tiek plānots āra ekspozīcijas
saturs, kas vairāk stāstīs par “Kalāču” 
saimniecību un ģimeni. Stāstu radīšanai tiks 
piesaistīts rakstnieks Andris Akmentiņš. 
Projekti tiek realizēti ar VKKF, Valsts mežu 
un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstu.

Paralēli projektu realizācijai muzejā 
tiek strādāts pie jaunām idejām un sadar-
bības plāniem. Kopā darīšanā ir spēks, 
tāpēc atsaucāmies “Maizes mājas” un 
“Inside Cēsis” aicinājumam, lai rudenī 
skolēnu grupām un darba kolektīviem 
piedāvātu kopīgu programmu “Satikšanās 
prieks lieliem un maziem”. Vairāk par šo 
programmu var uzzināt muzeja mājas lapā 
vai Facebook muzeja lapā. 

Mums muzejā patīk izaicinājumi, tāpēc 
šogad ar pavisam īpašu piedāvājumu pie-
dalīsimies akcijā “Māju kafejnīcu dienas”. 
25. septembrī no plkst. 12:00 līdz 16:00 
E.Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”
aicinās uz Dzejas un sarunu kafejnīcu “Un 
vēders dievs visaugstākais”. Ēdienkartē 
“Kalāču” piedāvātie ēdieni, kā arī dzejnieku 
un rakstnieku Andra Akmentiņa, Kristas 
Annas Belševicas un Rvīna Vardes īpašās 
receptes. Lai priecētu ne tikai vēderu, bet 
arī prātu, sirdi un dvēseli, piedāvājumā 
īpašā “Sarunu ēdienkarte”. Sarunu ēdien-
kartē iespēja izvēlēties savu sarunu tēmu,
iespēja gūt atbildi uz jautājumiem: “Kas 
rakstniekam vēderā?”, “Kāda dzeja pieder 
pie zupas?” u.c., klausīties dzeju. Ieejas 
maksa 15 EUR. Lai priecētu Veidenbauma
atbalstītājus un cienītājus, gatavojamies
Veidenbauma dzimšanas dienas sarīko-
jumam, kas notiks 3. oktobrī plkst. 14:30.  
Šogad programmā dzejnieku Jāņa Rok-
peļņa, Agneses Rutkēvičas un Contras 
dzejas lasījumi un dziesminieces Antas 
Enģeles koncerts. 

18. septembrī piedalīsimies arī GNP 
rīkotajās Ceļotāju dienās. Notiks arī jau-
niešu Dzejas dienu pasākums. Vairāk par 
pasākumiem informāciju meklēt muzeja 
mājas lapā vai Facebook kontā, vai arī 
zvanīt pa tālruni 25601677. 

Vasaras izskaņa “Kalāčos”

Tija Auziņa atklāj pastkastīti “Kalāčos”.
Foto: Baiba Roze

Liepas kultūras namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Bērnu deju kolektīvs “Dālderīši” 5-9 
gadu un 10-13 gadu vecuma grupas –
vadītāja Marita Rieksta – Krivjonoka;

• Folkloras kopa “Liepa” – vadītāja 
Ieva Kalniņa;

• Amatierteātris “Krams” – vadītāja 
Benita Sausiņa

• Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņas”
– vadītāja Sarma Puriņa.

Informācija par pievienošanos kolek-
tīviem un mēģinājumu laikiem, zvanot 
Liepas kultūras nama vadītājai Diānai 
Kārkliņai: 28311275.

Mārsnēnu tautas namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Dāmu deju grupa “Mare” – vadītājs 
Māris Brasliņš;

• Sieviešu vokālais ansamblis “Mona” 
- vadītājs Juris Krūze;

• Līnijdeju kolektīvs “Malide” – vadītāja 
Gunta Salmiņa;

• Amatierteātris – režisore Ingrīda 
Zilgalve;

• Pirmsskolas bērnu dziesmu un deju 
ansamblis – vadītājas Dace Purmale 
un Zita Aļeškēvica;

• Ģitārspēles pulciņš – vadītāja Elita 
Zviedrāne

• Pieaugušo tautisko deju kolektīvs –
vadītājs Māris Brasliņš.

Plašāka informācija, zvanot Mārsnēnu 
tautas nama vadītājai Intai Zaksai: 
26342004.

Priekuļu kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvu sarakstu skatīt mēģinājumu 
grafikā 4.lpp. 
Plašāka informācija, zvanot kultūras 
nama vadītājai Lāsmai Denei: 26433257.

Veselavas tautas namā darbojas
šādi amatiermākslas kolektīvi:

• Amatierteātris “Kurlās vardes” – 
vadītāja Ilona Tauniņa;

• Bērnu deju kolektīvs – Kitija Gruzde;
•  Mākslas pulciņš – Kitija Gruzde;
• Radošā darbnīca – Iluta Mārtiņ-

jēkaba.

Plašāka informācija, zvanot Veselavas 
tautas nama vadītājai Emeritai Gruzdei: 
29247403.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes kultūras un tautas 

namu amatiermākslas 
kolektīvi aicina esošos 

un jaunus dalībniekus uz 
mēģinājumu jauno sezonu!
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Liepas kopienas dalībniece 
Baiba Roze

5. septembrī apritēs divi gadi kopš izveidojusies Liepas kopiena. 
Šajā laikā tā ir augusi un turpina augt, ir īstenotas divas Liepas 
ceļotāju dienas un aizsākusies iniciatīva “Liepas stāstu telpa”.

Šī ideja radusies no vajadzības, vēlmes izzināt Liepas vēsturi, 
kultūras un dabas mantojumu un dalīties, lepoties ar Liepas un 
liepēniešu īpašajiem stāstiem, sasniegumiem ar visu plašo pasauli. 
Tāpēc kopienas dalībnieki meklēja un joprojām meklē veidus un 
iespējas, kā šos stāstus izstāstīt, kā parādīt sev pašiem un citiem, 
cik bagāts ar vēsturiskiem notikumiem, izciliem novadniekiem, 
kultūrvietām un dabas objektiem ir mūsu pagasts. Viena no 
nākotnes iecerēm ir veidot novadpētniecības istabu – muzeju, 
taču līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Kopienas aizsācēja un veidotāja Inta Zaksa rosināja šo stāstu 
telpu veidot virtuāli, izmantojot to, kas mums jau ir pieejams – pašu 
entuziasms, zināšanas, sociālie tīkli. Ar šo domu vasaras sākumā 
tapa liepēniešu kopīgi veidots “zib” video – “Es stāstīšu Liepas 
stāstus”. Video bija kā aicinājums Liepas pagasta iedzīvotājiem 
apzināt savas dzimtas, māju, vietu un citus Liepas stāstus.

Stāstu telpu attīstīt mums ļāva Priekuļu novada pašvaldības 
mazo projektu konkurss, kurā kopiena ieguva finansējumu, lai 
izveidotu Liepas vēsturisko fotogrāfiju izstādi. E.Veidenbauma 
muzeja darbinieki, novadpētnieks Aivars Vilnis, Liepas stāstu 
entuziastes Inta Zaksa un Kristīna Sprūdža atlasīja 24 vēsturiskās 
fotogrāfijas, kurās ir redzama Liepas apkārtne, ēkas un cilvēki 
dažādus laiku lokos, kā arī stāstus. Fotogrāfijas tika maketētas un 
izdrukātas uz materiāla, kas ļauj tās izstādīt gan iekštelpās, gan 
ārā. Liepas ceļotāju dienā fotogrāfijas bija apskatāmas brīvdabas 
izstādē pie Atbrīvošanas pieminekļa un dienas noslēguma koncertā 
Saulviju saimniecības dārzā. Šobrīd tās ir apskatāmas ikvienam, 
kurš ieiet Liepas bibliotēkā. Ceļojošā izstāde savu ceļojumu ir 
sākusi, un esam pārliecināti, ka tā iepriecinās skatītājus vismaz vēl 
turpmākos 2-3 gadus.

Šobrīd kopienas entuziasti pamazām apkopo un veido Liepas 
stāstus, ko publiskosim facebook lapā “Iepazīsti Liepu!”.

Liepas kopiena ir atvērta ik vienam liepēnietim, kurš lepojas 
ar savu pagastu, grib to attīstīt, uzlabot, kuru interesē Liepas 
vēsture un šodiena, liepēnieti, kurš grib dalīties ar Liepas stāstiem 
un ar lepnumu nest Liepas vārdu Latvijā un pasaulē. Gaidām darīt 
gribošus, entuziasma pilnus liepēniešus. Par dalību Liepas kopienā 
var interesēties E. Veidenbauma muzejā, facebook lapā “Iepazīsti
Liepu” un rakstot uz e-pastu – liepaskopa@gmail.com .

Liepas stāstu telpa

1919. gada pieminekļa dibināšanas komiteja pie Lielās Ellītes

Cēsu novada dome 19.augustā notikušajā kārtējā domes sēdē ir 
pieņēmusi kopumā 58 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• par Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta nolikuma Nr. 23 

“Satiksmes drošības komisijas nolikums’’ apstiprināšanu;
• par novada publisko bibliotēku reorganizāciju;
• par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 21-13 Liepā, Liepas 

pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai;
• par zemes nomas līguma pagarināšanu;
• par kustamās mantas – sanitārās izlases cirsmas “Vanagkalns”, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā – izsoles rezultāta 
apstiprināšanu;

• par nekustamā īpašuma – “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, 
Cēsu novadā – izsoles rezultāta apstiprināšanu;

• par 2021.gada 19. augusta noteikumu Nr.26.“Grozījumi Darba
samaksas noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekš-
sēdētāja vietniekiem un deputātiem” apstiprināšanu;

• par memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībā” pa-
rakstīšanu;

• par Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas nolikuma ap-
stiprināšanu;

• par ilgtermiņa saistībām pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo 
māju pārvaldīšanai;

• par Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam iz-
strādi un darba grupas izveidi;

• par Cēsu novada Bāriņtiesas izveidi;
• veikt grozījumus Cēsu novada domes 02.08.2018.lēmumā Nr.

246 ”Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprinā-
šanu”.

Domes sēdes protokols un lēmumu saraksts pilnā apjomā 
un lēmu izklāsts pieejams Cēsu novada pašvaldības mājaslapas 
www.cesis.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes > Domes sēžu 
protokoli un pieņemtie lēmumi.

Cēsu novada domes sēdes 
apskats /19.08.2021./

Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri 
nelieto viedierīces, internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei 
www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem 
(internetbanku, eID u. c.).

Vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra 
formā var pieprasīt un saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Priekuļos un Liepā.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas 
apliecība).

Klientu apkalpošanas centrā (KAC) būs jāaizpilda un jāpa-
raksta veidlapa, ar kuru pilnvarosiet KAC speciālisti piekļūt jūsu 
COVID-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātam, 
un izsniegt to papīra formātā.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: 
Priekuļos, Cēsu prospektā 5, tālrunis: 66954881; Liepā, Rūpnīcas 
ielā 18, tālrunis: 66954895.

Darba laiks: pirmdienās: 8:00 - 12:00; 13:00 - 18:00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00; piektdienās: 
8:00 - 12:00; 13:00 - 15:00.

Digitālo Covid-19 sertifikātu 
var saņemt arī iedzīvotāji, 

kuri nelieto internetu
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Tūrisma darba organizatore
Santa Vaišļa

Eduarda Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči”

Darbojas, lai vāktu, pētītu, glabātu 
un popularizētu materiālus par dzejnieku 
Eduardu Veidenbaumu. Muzejā ir apska-
tāma ekspozīcija par E. Veidenbaumu un 
dzejnieka memoriālās lietas. Apmeklētājus 
gaida arī dvīņu klēts un izstāžu zāle, kur 
vienkopus var redzēt Latvijā plašāko 
Vidzemes lāžu izstādi un iepazīties ar 19. 
un 20. gadsimta saimniecības piederumiem.
Plašajā dārzā redzēsiet Eduarda tēva 
stādītos ozolus un E.Veidenbauma pie-
minekli (autors Laimonis Blumbergs). 
Pieejamas arī daudzveidīgas muzejpeda-
goģiskās programmas.

Kontaktinformācija: tel. 25601677, 
e-pasts: kalacu.muzejs@priekuli.lv

Izziņas ekskursija ar “Cesisinside”

Izziņas ekskursijas dabas gida pavadībā
Cēsu apkārtnē (Cēsis, Vaive, Priekuļi, 
Liepa u.c.). “Nāc ārā pie Gaujas Cēsīs!”,  
“Kvēpenes apkārtne”, “Līču-Lanģu klintis”,
“Napoleona laika ceļš” u.c.

Kontaktinformācija: tel. 29109965, 
e-pasts: cesisinside@gmail.com

Siera meistares Jeļenas saimniecība
“Ieviņas”

Piena produktu gatavošana un degus-
tēšana kopā ar sieru meistari, kā arī iespēja 
iegādāties gardumus no saimniecības plašā 
sieru sortimenta (vairāk nekā 30 sieri).

Kontaktinformācija: tel.: 28692525, 
e-pasts: ievinlauki@gmail.com

Liepas/Lindenhoff muiža

Ekskursija pa muižu, mākslas meistar-
darbnīcas, mākslas-rekreācijas programma.

Kontaktinformācija: tel. 28490600, 
e-pasts: info@liepasmuiza.lv

“Leukādijas”. Dzejnieka Eduarda 
Treimaņa-Zvārguļa dzimtas mājas

Dzejnieka dzimtas mājās “Leukādijas”  
ir iekārtota  memoriālā telpa, kur apskatei
ir pieejami daži dzejnieka manuskripti, 
fotogrāfijas un piemiņas lietas. Pēc paša 
vēlēšanās dzejnieks ir apbedīts mājas dārzā,
pie apbedījuma ir Kārļa Jansona veidots
piemineklis. Netālu atrodas Raunas ieteka 
Gaujā, kas daudz aprakstīta dzejnieka 
darbos. Aicinām iepriekš pieteikt apskati!

Kontaktinformācija: tel. 26370048, 
29332877, e-pasts: treimanim@gmail.com

Maizes māja “Krūmiņi”

Tiek iepazīti Latvijā audzētie graud-
augi, to pārtikas produkti, veidotas spēka 
zīmes, uzzināts vairāk par gada ritumu 
lauku sētā. Piedāvā iespēju iesaistīties 
rupjmaizes cepšanas procesā, kļūt par  
pīrāgu gatavošanas meistaru, gatavot 
saimniecībā audzētu produktu dārzeņu 
zupu ugunskurā un izbaudīt latvisku garšu 
mielastu senā klētiņā. Pieejamās program-
mas: piedzīvojums “No grauda līdz maizei”,
“Cienasts ar brīvības garšu”, rudzu rupj-
maizes cepšanas pasākums.

Kontaktinformācija: tel. 26887921, 
e-pasts: maizesmaja@gmail.com

Latvijas laukaugu selekcijas muzejs

Apmeklētāji var apskatīt gan dažādus  
selekcijai piemērotus darba rīkus, iepazīt 
labības, zirņu, kartupeļu un citu laukaugu
daudzveidību, uzzināt par Latvijā izvei-
dotām šķirnēm. Pastāv iespēja arī iepazīt 
un degustēt dažādus produktus, kas pa-
gatavoti no Latvijā izveidotām labības, 
zirņu, pupu, kartupeļu un kaņepju šķir-
nēm. Diemžēl šobrīd netiek nodrošinātas 
ekskursijas, jo tiek plānots muzeja jumta 
remonts, līdz ar to telpas nebūs pieejamas
apmeklēšanai.

Kontaktinformācija: tel. 64130162, 
e-pasts: priekuli@arei.lv

Pirtniece Anna Lutere
Tiek iepazītas pirts zintis, daļa no dabā 

mītošā spēka un enerģijas, kā arī senas 
tautas gudrības.

Kontaktinformācija: tel. 26533221

Skangaļu muiža
Iekārtota vēstures ekspozīcija, kur par 

muižas vēsturi, tagadni iespēja uzzināt 
gida stāstījumā un muižas kompleksa 
apskates laikā. Sezonā /maijs-oktobris/ 
iespēja apskatīt mākslas darbu ekspozīciju.

Kontaktinformācija: tel. 25300030, 
e-pasts: viesumaja@skangali.lv

Veselavas muiža
Izzinoša ekskursija pa muižu un tās 

tuvējo apkārtni. Ar Veselavas muižu sais-
tīti nostāsti par baronu un skaisto meitu –
Kausuļu Rasu -, kas līdzīgi Turaidas Rozei 
nepakļāvusies muižkunga iegribām. Lai  
dzirdētu šo stāstu  pilnībā, ir jādodas uz 
Veselavu.

Kontaktinformācija: tel. 26100962, 
e-pasts: emerita2@inbox.lv

Foreļu audzētava “Sillakas”
Ekskursiju pa foreļu audzētavu, kur 

iespējams redzēt, kā no mazas zivtiņas 
izaug vairākus kilogramus smaga skais-
tule. Pieejamas ekskursijas ar foreļu vai 
storu degustāciju.

Kontaktinformācija: tel. 29188367, 
e-pasts: sillakas@inbox.lv

Ekskursiju un meistarklašu piedāvājums 
Priekuļu apvienības teritorijā
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Liepas kopienas dalībniece 
Baiba Roze

5. septembrī apritēs divi gadi kopš izveidojusies Liepas kopiena. 
Šajā laikā tā ir augusi un turpina augt, ir īstenotas divas Liepas 
ceļotāju dienas un aizsākusies iniciatīva “Liepas stāstu telpa”.

Šī ideja radusies no vajadzības, vēlmes izzināt Liepas vēsturi, 
kultūras un dabas mantojumu un dalīties, lepoties ar Liepas un 
liepēniešu īpašajiem stāstiem, sasniegumiem ar visu plašo pasauli. 
Tāpēc kopienas dalībnieki meklēja un joprojām meklē veidus un 
iespējas, kā šos stāstus izstāstīt, kā parādīt sev pašiem un citiem, 
cik bagāts ar vēsturiskiem notikumiem, izciliem novadniekiem, 
kultūrvietām un dabas objektiem ir mūsu pagasts. Viena no 
nākotnes iecerēm ir veidot novadpētniecības istabu – muzeju, 
taču līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Kopienas aizsācēja un veidotāja Inta Zaksa rosināja šo stāstu 
telpu veidot virtuāli, izmantojot to, kas mums jau ir pieejams – pašu 
entuziasms, zināšanas, sociālie tīkli. Ar šo domu vasaras sākumā 
tapa liepēniešu kopīgi veidots “zib” video – “Es stāstīšu Liepas 
stāstus”. Video bija kā aicinājums Liepas pagasta iedzīvotājiem 
apzināt savas dzimtas, māju, vietu un citus Liepas stāstus.

Stāstu telpu attīstīt mums ļāva Priekuļu novada pašvaldības 
mazo projektu konkurss, kurā kopiena ieguva finansējumu, lai 
izveidotu Liepas vēsturisko fotogrāfiju izstādi. E.Veidenbauma 
muzeja darbinieki, novadpētnieks Aivars Vilnis, Liepas stāstu 
entuziastes Inta Zaksa un Kristīna Sprūdža atlasīja 24 vēsturiskās 
fotogrāfijas, kurās ir redzama Liepas apkārtne, ēkas un cilvēki 
dažādus laiku lokos, kā arī stāstus. Fotogrāfijas tika maketētas un 
izdrukātas uz materiāla, kas ļauj tās izstādīt gan iekštelpās, gan 
ārā. Liepas ceļotāju dienā fotogrāfijas bija apskatāmas brīvdabas 
izstādē pie Atbrīvošanas pieminekļa un dienas noslēguma koncertā 
Saulviju saimniecības dārzā. Šobrīd tās ir apskatāmas ikvienam, 
kurš ieiet Liepas bibliotēkā. Ceļojošā izstāde savu ceļojumu ir 
sākusi, un esam pārliecināti, ka tā iepriecinās skatītājus vismaz vēl 
turpmākos 2-3 gadus.

Šobrīd kopienas entuziasti pamazām apkopo un veido Liepas 
stāstus, ko publiskosim facebook lapā “Iepazīsti Liepu!”.

Liepas kopiena ir atvērta ik vienam liepēnietim, kurš lepojas 
ar savu pagastu, grib to attīstīt, uzlabot, kuru interesē Liepas 
vēsture un šodiena, liepēnieti, kurš grib dalīties ar Liepas stāstiem 
un ar lepnumu nest Liepas vārdu Latvijā un pasaulē. Gaidām darīt 
gribošus, entuziasma pilnus liepēniešus. Par dalību Liepas kopienā 
var interesēties E. Veidenbauma muzejā, facebook lapā “Iepazīsti
Liepu” un rakstot uz e-pastu – liepaskopa@gmail.com .

Liepas stāstu telpa

1919. gada pieminekļa dibināšanas komiteja pie Lielās Ellītes

Cēsu novada dome 19.augustā notikušajā kārtējā domes sēdē ir 
pieņēmusi kopumā 58 lēmumus, tostarp ir lēmusi:
• par Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta nolikuma Nr. 23 

“Satiksmes drošības komisijas nolikums’’ apstiprināšanu;
• par novada publisko bibliotēku reorganizāciju;
• par pašvaldības īpašuma Rūpnīcas ielā 21-13 Liepā, Liepas 

pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai;
• par zemes nomas līguma pagarināšanu;
• par kustamās mantas – sanitārās izlases cirsmas “Vanagkalns”, 

Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā – izsoles rezultāta 
apstiprināšanu;

• par nekustamā īpašuma – “Staļi pie Dankām”, Priekuļu pagastā, 
Cēsu novadā – izsoles rezultāta apstiprināšanu;

• par 2021.gada 19. augusta noteikumu Nr.26.“Grozījumi Darba
samaksas noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekš-
sēdētāja vietniekiem un deputātiem” apstiprināšanu;

• par memoranda “Par sociālā darba attīstību pašvaldībā” pa-
rakstīšanu;

• par Cēsu novada civilās aizsardzības komisijas nolikuma ap-
stiprināšanu;

• par ilgtermiņa saistībām pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo 
māju pārvaldīšanai;

• par Cēsu tūrisma attīstības stratēģijas 2022.-2026. gadam iz-
strādi un darba grupas izveidi;

• par Cēsu novada Bāriņtiesas izveidi;
• veikt grozījumus Cēsu novada domes 02.08.2018.lēmumā Nr.

246 ”Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprinā-
šanu”.

Domes sēdes protokols un lēmumu saraksts pilnā apjomā 
un lēmu izklāsts pieejams Cēsu novada pašvaldības mājaslapas 
www.cesis.lv sadaļā Pašvaldība > Domes sēdes > Domes sēžu 
protokoli un pieņemtie lēmumi.

Cēsu novada domes sēdes 
apskats /19.08.2021./

Digitālo Covid-19 sertifikātu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri 
nelieto viedierīces, internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnei 
www.covid19sertifikats.lv ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem 
(internetbanku, eID u. c.).

Vakcinācijas, testēšanas vai pārslimošanas sertifikātu papīra 
formā var pieprasīt un saņemt Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā Priekuļos un Liepā.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai personas 
apliecība).

Klientu apkalpošanas centrā (KAC) būs jāaizpilda un jāpa-
raksta veidlapa, ar kuru pilnvarosiet KAC speciālisti piekļūt jūsu 
COVID-19 vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātam, 
un izsniegt to papīra formātā.

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs: 
Priekuļos, Cēsu prospektā 5, tālrunis: 66954881; Liepā, Rūpnīcas 
ielā 18, tālrunis: 66954895.

Darba laiks: pirmdienās: 8:00 - 12:00; 13:00 - 18:00, otrdienās, 
trešdienās, ceturtdienās: 8:00 - 12:00; 13:00 - 17:00; piektdienās: 
8:00 - 12:00; 13:00 - 15:00.

Digitālo Covid-19 sertifikātu 
var saņemt arī iedzīvotāji, 

kuri nelieto internetu
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Tūrisma darba organizatore
Santa Vaišļa

Eduarda Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči”

Darbojas, lai vāktu, pētītu, glabātu 
un popularizētu materiālus par dzejnieku 
Eduardu Veidenbaumu. Muzejā ir apska-
tāma ekspozīcija par E. Veidenbaumu un 
dzejnieka memoriālās lietas. Apmeklētājus 
gaida arī dvīņu klēts un izstāžu zāle, kur 
vienkopus var redzēt Latvijā plašāko 
Vidzemes lāžu izstādi un iepazīties ar 19. 
un 20. gadsimta saimniecības piederumiem.
Plašajā dārzā redzēsiet Eduarda tēva 
stādītos ozolus un E.Veidenbauma pie-
minekli (autors Laimonis Blumbergs). 
Pieejamas arī daudzveidīgas muzejpeda-
goģiskās programmas.

Kontaktinformācija: tel. 25601677, 
e-pasts: kalacu.muzejs@priekuli.lv

Izziņas ekskursija ar “Cesisinside”

Izziņas ekskursijas dabas gida pavadībā
Cēsu apkārtnē (Cēsis, Vaive, Priekuļi, 
Liepa u.c.). “Nāc ārā pie Gaujas Cēsīs!”,  
“Kvēpenes apkārtne”, “Līču-Lanģu klintis”,
“Napoleona laika ceļš” u.c.

Kontaktinformācija: tel. 29109965, 
e-pasts: cesisinside@gmail.com

Siera meistares Jeļenas saimniecība
“Ieviņas”

Piena produktu gatavošana un degus-
tēšana kopā ar sieru meistari, kā arī iespēja 
iegādāties gardumus no saimniecības plašā 
sieru sortimenta (vairāk nekā 30 sieri).

Kontaktinformācija: tel.: 28692525, 
e-pasts: ievinlauki@gmail.com

Liepas/Lindenhoff muiža

Ekskursija pa muižu, mākslas meistar-
darbnīcas, mākslas-rekreācijas programma.

Kontaktinformācija: tel. 28490600, 
e-pasts: info@liepasmuiza.lv

“Leukādijas”. Dzejnieka Eduarda 
Treimaņa-Zvārguļa dzimtas mājas

Dzejnieka dzimtas mājās “Leukādijas”  
ir iekārtota  memoriālā telpa, kur apskatei
ir pieejami daži dzejnieka manuskripti, 
fotogrāfijas un piemiņas lietas. Pēc paša 
vēlēšanās dzejnieks ir apbedīts mājas dārzā,
pie apbedījuma ir Kārļa Jansona veidots
piemineklis. Netālu atrodas Raunas ieteka 
Gaujā, kas daudz aprakstīta dzejnieka 
darbos. Aicinām iepriekš pieteikt apskati!

Kontaktinformācija: tel. 26370048, 
29332877, e-pasts: treimanim@gmail.com

Maizes māja “Krūmiņi”

Tiek iepazīti Latvijā audzētie graud-
augi, to pārtikas produkti, veidotas spēka 
zīmes, uzzināts vairāk par gada ritumu 
lauku sētā. Piedāvā iespēju iesaistīties 
rupjmaizes cepšanas procesā, kļūt par  
pīrāgu gatavošanas meistaru, gatavot 
saimniecībā audzētu produktu dārzeņu 
zupu ugunskurā un izbaudīt latvisku garšu 
mielastu senā klētiņā. Pieejamās program-
mas: piedzīvojums “No grauda līdz maizei”,
“Cienasts ar brīvības garšu”, rudzu rupj-
maizes cepšanas pasākums.

Kontaktinformācija: tel. 26887921, 
e-pasts: maizesmaja@gmail.com

Latvijas laukaugu selekcijas muzejs

Apmeklētāji var apskatīt gan dažādus  
selekcijai piemērotus darba rīkus, iepazīt 
labības, zirņu, kartupeļu un citu laukaugu
daudzveidību, uzzināt par Latvijā izvei-
dotām šķirnēm. Pastāv iespēja arī iepazīt 
un degustēt dažādus produktus, kas pa-
gatavoti no Latvijā izveidotām labības, 
zirņu, pupu, kartupeļu un kaņepju šķir-
nēm. Diemžēl šobrīd netiek nodrošinātas 
ekskursijas, jo tiek plānots muzeja jumta 
remonts, līdz ar to telpas nebūs pieejamas
apmeklēšanai.

Kontaktinformācija: tel. 64130162, 
e-pasts: priekuli@arei.lv

Pirtniece Anna Lutere
Tiek iepazītas pirts zintis, daļa no dabā 

mītošā spēka un enerģijas, kā arī senas 
tautas gudrības.

Kontaktinformācija: tel. 26533221

Skangaļu muiža
Iekārtota vēstures ekspozīcija, kur par 

muižas vēsturi, tagadni iespēja uzzināt 
gida stāstījumā un muižas kompleksa 
apskates laikā. Sezonā /maijs-oktobris/ 
iespēja apskatīt mākslas darbu ekspozīciju.

Kontaktinformācija: tel. 25300030, 
e-pasts: viesumaja@skangali.lv

Veselavas muiža
Izzinoša ekskursija pa muižu un tās 

tuvējo apkārtni. Ar Veselavas muižu sais-
tīti nostāsti par baronu un skaisto meitu –
Kausuļu Rasu -, kas līdzīgi Turaidas Rozei 
nepakļāvusies muižkunga iegribām. Lai  
dzirdētu šo stāstu  pilnībā, ir jādodas uz 
Veselavu.

Kontaktinformācija: tel. 26100962, 
e-pasts: emerita2@inbox.lv

Foreļu audzētava “Sillakas”
Ekskursiju pa foreļu audzētavu, kur 

iespējams redzēt, kā no mazas zivtiņas 
izaug vairākus kilogramus smaga skais-
tule. Pieejamas ekskursijas ar foreļu vai 
storu degustāciju.

Kontaktinformācija: tel. 29188367, 
e-pasts: sillakas@inbox.lv

Ekskursiju un meistarklašu piedāvājums 
Priekuļu apvienības teritorijā
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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”.

Līdz 30. septembrim norisinās pašvaldību atkritumu apsaim-
niekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl 
derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz 
modē”, kuras laikā, nogādājot uz ZAAO EKO laukumiem apavus, 
apģērbu vai mājas tekstilu, ir iespēja piedalīties balvu izlozē.

Savāktie apavi, apģērbi un tekstila materiāli tiks nodoti sadar-
bības partnerim pāršķirošanai un nogādāšanai uz jaunattīstības 
valstīm vai uz pārstrādi.

EKO laukumu darba laiki pieejami www.zaao.lv vai zvanot pa 
tālruni 64281250 (zvanu centrālē jāizvēlas taustiņš “5”).

LAIKS NOTIKUMS INFORMĀCIJA VIETA

Līdz 19. septembrim Muzeja un 
pētniecības centra 
izstāde “Stāstu 
sega”

“Stāstu sega” tapusi kā dāvana Latvijai simtgadē. To veido
tekstilmozaīka no vairāk nekā 1000 gabaliņiem, ko radījuši 
latvieši visā pasaulē: Eiropā, Austrālijā, Āzijas valstīs, Āfrikā,
Amerikā, Kanādā.
Ieeja: 2,00 EUR
Skolēniem, studentiem, pensionāriem: 1,00 EUR

E. Veidenbauma
memoriālais muzejs 
“Kalāči”

Līdz 30. septembrim Izstāde “Caur 
gadsimtiem ar 
Saules simbolu”

Izstādi par godu Latvijas neatkarības atgūšanai un 
Zemessardzes 30 gadadienai veidojis seržants Jānis 
Bahmanis, plašākai apskatei piedāvājot savu privāto 
kolekciju, kuru veido gleznas un fotogrāfijas.
Izstāde aplūkojama, iepriekš piesakoties, zvanot: 26815819

Priekuļu kultūras nams

Līdz 30. novembrim Izstāde “Caur
sidraba birzi 
gāju, ne zariņa 
nenolauzu”

Izstādi veido divas mākslinieces – Ilze Krastiņa, Baiba 
Feoktistova. Pirms izstādes apmeklējuma lūgums iepriekš 
piezvanīt – 25300030.
Ieeja: bez maksas

Skangaļu muižas klēts 
ēka

25.septembrī 
no pulksten 11:00 līdz 
17:00

Mājas kafejnīcu 
dienas

Pieturi Liepā! Un baudi dabas veltes mājas gaumē! 
Pieteikšanās zvanot: 27222201.
Ieeja: 14,00 EUR

Kafejnīca ar sociālo 
misiju “Pieturi Liepā!” 
Rūpnīcas ielā 1A, Liepā

25. septembrī 
no pulksten 12:00 līdz 
16:00

Mājas kafejnīcu 
dienas

E. Veidenbauma muzeja Dzejas un sarunu kafejnīca 
“Un vēders dievs visaugstākais”. Ierodoties “Kalāčos”, 
muzeja lapenē varēs nobaudīt ugunskurā vārītu un ceptu 
ēdienu. Savas iecienītās receptes gatavos rakstnieki 
Andris Akmentiņš, Rvīns Varde un Krista Anna Belševica. 
Ēdienkartē ne tikai dažādi ēdieni un dzērieni, bet arī 
īpašais piedāvājums – Sarunu un dzejas lappuse.
Pieteikšanās zvanot: 25601677.
Ieeja: 15,00 EUR

E. Veidenbauma 
memoriālais muzejs 
“Kalāči”

25. septembrī 
no pulksten 14:00 līdz 
18:00

Mājas kafejnīcu 
dienas

Gards ēdiens četrās kārtās un pastaiga pa muižas parka 
taciņām gida pavadībā. Pieteikšanās zvanot: 28490600.
Ieeja: 20,00 EUR

Lindenhoff /
Liepas muiža

3. oktobrī 
pulksten 14:30

Veidenbauma
dzimšanas diena –
dzejas diena

Ieeja bez maksas E. Veidenbauma 
memoriālais muzejs 
“Kalāči”

Kultūras notikumi septembrī un oktobra sākumā

Lietotu apavu, apģērbu un 
mājas tekstila nodošanas akcija 

“Otrreiz modē”


