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Imanta Ziedoņa dzimšanas
dienā 3.maijā sirsnīgā ceremonijā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
„Gaismas pils” tika cildināti
apbalvojuma “Laiks Ziedonim”
laureāti. 

Apbalvojuma “Laiks Ziedo -
nim” mērķis ir ik gadu apbalvot
tās personības, kas ar savu izcilī-
bu, degsmi, sūtību, veiksmi, stāju
un savpatību iedvesmojušas labā-
ku Latviju. Apbalvojums šogad
tika pasniegts piecās nominācijās:
zinātnē “Taureņu uzbrukums”,
novadpētniecībā “Kedas”, taut-
saimniecībā “Zemi es mācos”,
bērniem un jauniešiem “Rabar -
bers”, kā arī par dzīvi literatūrā
“Bize”. Apbalvojuma nosaukumi
ņemti no I.Ziedoņa dzejas grāma-
tām.

Apbalvojums tiek pasniegts
personībām vai personu grupām,
kas ar izciliem sasniegumiem dar-
bojas attiecīgajā nozarē un atbilst
Apbalvojuma vērtībām. Balvas
apjoms 3000 € katras nominācijas
laureātam ir Borisa un Ināras
Teterevu fonda sarūpēts.

Ziedoņa apbalvojumu nominā-
cijā “Zemi es mācos”, kurā balvu
piešķir par sasniegumiem un per-
sonību latviskā saimniekošanā,
komercdarbībā, kas balstīta
Latvijas tautas resursos un tradīci-
jās, par tās pirmo laureātu kļuvis
kalējs, uzņēmuma “Autine” sirds
un dvēsele Jānis Nīmanis.

Savās senču mājās Priekuļu
pagasta „Nīmaņos” kopā ar brāli
Matīsu un māsu Karlīni Jānis ir
izveidojis uzņēmumu – kalvi

„Autine”.
Savā kalvē puiši kaļ cirvjus,

nažus un citus dzelzs darbarīkus,
turpinot gadsimtiem senās amat-

niecības tradīcijas un kombinējot
tās ar mūsdienīgu dizainu. Kalēji
rada lietas, kurās apvienojas senie
aroda noslēpumi, roku darbs un

labākie materiāli, ko piedāvā mūs-
dienas. Priekuļu novadā kaltie cir-
vji un naži ceļo pa visu pasauli. 

2013.gadā Priekuļu novada

dome Nīmaņu kalējus nominēja un
apbalvoja „Gada cilvēks uzņēmēj-
darbībā”.

Īrisa Uldriķe

Jānis izkaļ kārtējo pasūtījumu – cirvi

Pērn igauņu pašvaldības dar-
binieki no Igaunijas divas dienas
viesojās pie mums, lai iepazītos
ar Latvijas pašvaldību reformu –
novadu veidošanu jo pie viņiem
reformu process bija tikko
sācies.

Maija beigās atbildes vizītē
Priekuļu novada pašvaldības
speciālisti devās uz Jogevas

rajonu Igaunijā, lai veicinātu
sadarbību ne tikai ar jau laba-
jiem draugiem Palamusē, bet
veidotu jaunus kontaktus
Jogevas rajona ietvaros. Vizītes
laikā tikām iepazīstināti ar
Jogevas pilsētas pašvaldību un
tās darbību, kā arī ar rajona
pagastiem Peipusa ezera krastā. 

Viesojāmies Krievu ģimnāzi-

jā, iepazinām skolas darbību un
esošo izglītības sistēmu, kurā
mācības notiek divās valodās.
Apmeklējam Kalevipoega
muzeju, kurā iepazinām ar viņu
saistītas teikas un vietas, apkār-
tnes vēsturi un vēsturiskos
priekšmetus. Plašu ieskatu savā
darbībā sniedza Robežsardzes
un policijas departaments, iepa-

zīstinot mūs ar savu ikdienu un
specifiskajiem darba apstāk-
ļiem.

Notika arī vairākas viesošanās
dažādos citos apskates objektos,
iepazīstot Peipusa ezera piekras-
tes iedzīvotāju ikdienu, kultūru
un reliģiskās tradīcijas.

Viesošanās rezultātā tika izrā-
dīta liela interese no igauņu kolē-

ģiem turpmākas sadarbības vei-
došanai dažādās jomās un starp-
tautisku projektu izstrādē.

Vizītes noslēgumā igauņu
draugiem tika izteikti oficiāli
ielūgumi piedalīties gan Priekuļu
novada svētkos, gan Puķu draugu
saietā.

Liene Vecgaile

Sadarbības vizīte Jogevas rajonā

Apbalvojums 
”Laiks Ziedonim” 

priekulietim 
Jānim Nīmanim
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Kā atzīst politologi - Eiropas
Parlamenta vēlēšanu provizoriskie
rezultāti nav ļoti pārsteidzoši, tur-
klāt jaunais deputātu sastāvs ir spē-
cīgāks par līdzšinējo. 

Kā zināms Eiroparlamentā no
Latvijas būs pārstāvēta Partija
„Vienotība” ar četriem mandā-
tiem - Valdis Dombrovskis,
Sandra Kalniete, Artis Pabriks,

Krišjānis Kariņš. Savukārt pa vie-
nam mandātam ticis četriem poli-
tiskajiem spēkiem: Nacionālajai
apvienībai ”Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un brīvībai” - Roberts
Zīle, partijai „Saskaņa” - Andrejs
Mamikins, Zaļo un zemnieku
savienībai - Iveta Grigule un
„Latvijas Krievu savienība” -
Tatjana Ždanoka.

Rezultātā mūsu novada uzvarē-
jusi ir Partija „Vienotība” ar 1217
balsīm, jeb 63,39%, otrā:
Nacionālajai apvienībai ”Visu
Latvijai!”-„Tēvzemei un brīvībai”
287 balsis, jeb 14,95%, trešie: Zaļo
un zemnieku savienība 172 balsis
jeb 8,95, pie mums ceturtie:
„Saskaņa” sociāldemokrātiskā
partija 85 balsis, jeb 4,43%

Priekuļu novada vēlēšanu
rezultāti līdzīgi kā visā Latvijā

24.04.2014.

4 Dome nolemj izdarīt grozījumus
Priekuļu novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļas nolikumā.
4 Dome izdod lēmumu-izpildrīkoju-

mu piedzīt no fiziskas personas nekusta-
mā īpašuma nodokļa par zemi un ēkām
parādu bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam
piederošo kustamo un nekustamo mantu.
4 Dome apstiprina Priekuļu novada

videonovērošanas noteikumus. 
4 Pieņemts lēmums apstiprināt nekus-

tamajam īpašumam Mārsnēnu pagastā
jaunu nosaukumu „Leišmaņi” un noteikt
lietošanas mērķi – lauksaimniecības
zeme.
4 Dome nolemj neiebilst:
l saimniecības ēkas novietojumam

1.5m attālumā no robežas ar Priekuļu
novada pašvaldības īpašumu Cēsu pros-
pektā 5, Priekuļos, un izsniegt plānošanas
un arhitektūras uzdevumu.

l dīķa projekta izstrādei Viļuma
Skubiņa ielā 24, 24a, 26, Priekuļos, atbil-
stoši pastāvošo normatīvu prasībām un
izsniegt plānošanas un arhitektūras uzde-
vumu.

4 Pieņemts lēmums sadalīt nekustamo
īpašumu:

l “Rasas”, Mārsnēnu pagastā,  un jau-
nizveidotajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt jaunu nosaukumu „Rītarasas”,
Mārsnēnu pagastā;

l “Jasmīni”, Priekuļu pagastā, un jaun -
izveidotajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt jaunu nosaukumu „Jasmīn -
kalni”, Priekuļu pagastā ;

l „Vecstīpnieki”, Liepas pagastā, un
atdalītajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt jaunu nosaukumu „Stīpnieki”,
Liepas pagastā;

l Veselavas pagastā un jaunizveidota-
jiem nekustamajiem īpašumiem, piešķirt
jaunus nosaukumus: “Vecozoli”, “Jaun -
ozoli” un „Dižozoli”, Veselavas pagastā.
4 Dome nolemj apstiprināt zemes ierī-

cības projektu nekustamajam īpašumam:
l „Kalmes”, Priekuļu pagastā, saska-

ņā, ar kuru no īpašuma tiek atdalīts neap-
būvēts zemes gabals un apstiprināts
nosaukums „Dūjas”, Priekuļu pagastā;

l „Lejas Lodes”, Liepas pagastā,
saskaņā, ar kuru no īpašuma tiek atdalīts
meža zemes gabals un apstiprināts nosau-
kums „Meža Lodes”, Liepas pagastā;

l „Vīstuči”, Priekuļu pagastā, saskaņā,
ar kuru no īpašuma tiek atdalīts neapbū-
vēts zemes gabals.
4 Dome neiebilst zemes ierīcības pro-

jekta izstrādei nekustamajam īpašumam:
l „Lāči”, Mārsnēnu pagastā;
l „Lejasciems”, Priekuļu pagastā.
4 Dome pieņem lēmumu ar 2014.gada

30.maiju veikt izmaiņas Eduarda
Veidenbauma memoriālajā muzeja
„Kalāči” amatu sarakstā.
4 Dome nosaka ar 2014.gada 1.maiju

šādas sniegto pakalpojumu maksas, bez
pievienotās vērtības nodokļa:

l kravas automašīnai IVECO EUR
34,74 bez PVN par 1 stundu;

l EUR 0,54 bez PVN par 1 kilo-
metru;

l traktoram KIOTI (ielu slaucīšanai)
EUR 14,40 bez PVN par 1 stundu; 

l kravas automašīnai VWT4 EUR
14,80 bez PVN par vienu stundu;

l EUR 0,21 bez PVN par vienu
kilometru.
4 Dome nolemj slēgt līgumu ar Valsts

akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi”
Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu par sadar-
bību valsts autoceļa V323 Liepa-Smiltene
zemes nodalījuma joslā (posmā no km

13,965 līdz km 14,358) izbūvēt gājēju
celiņu, paredzot, ka celiņa izbūve un uztu-
rēšana tiks finansēta no pašvaldības
budžeta līdzekļiem, nemaksājot nomas
maksu par zemes izmantošanu.
4 Nolemts izdarīt grozījumu Priekuļu

novada domes 2014.gada 27.februāra
lēmumā „VAS „Valsts nekustamie īpašu-
mi” iesnieguma izskatīšana” (protokols
Nr.4, p.9) un noteikt, ka nekustamais īpa-
šums Kalna ielā 3, Priekuļos, pašvaldībai
nepieciešams autonomās funkcijas -
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un
uzturēšana un sniegt palīdzību iedzīvotā-
jiem dzīvokļa jautājumu risināšanā - vaja-
dzībām.
4 Dome nolemj iesniegt biedrības

„Cēsu rajona lauku partnerība” izsludinā-
tajā rīcībā Sabiedrisko aktivitāšu dažādo-
šana vietējiem iedzīvotājiem projekta
„Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
Priekuļu novada iedzīvotājiem” pieteiku-
mu, par kopējo plānoto projekta summu
3683,05 EUR.
4 Noteikt Priekuļu novada skolu izglī-

tojamajiem, kuri piedalās valsts mēroga
mācību priekšmetu olimpiādēs, dienas
naudas samaksu EUR 6,00.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Ir noslēgusies pieteikšanās
Latvijas Pašvaldību savienības
izsludinātajam konkursam
„Eiropas Gada pašvaldība
2014”. Vidzemes plānošanas
reģionā (VPR) uz gada pašvaldī-
bas titulu pretendē septiņas
pašvaldības – Valmieras pilsēta,
Valkas novads, Smiltenes
novads, Cēsu novads, Burtnieku
novads, Priekuļu novads un
Raunas novads. I kārtas ietvaros
VPR izveidos vērtēšanas komi-
siju un līdz šī gada 20. jūnijam
dosies uz pašvaldībām, lai klā-
tienē izvērtētu pretendentus un
trīs atbilstošākos virzītu uz kon-
kursa II kārtu, valsts mēroga
konkursu.

Konkurss tiek organizēts ar
mērķi veicināt pašvaldību atbal-
stu iedzīvotāju dzīves kvalitātes
uzlabošanā, nodrošinot saviem
iedzīvotājiem daudzveidīgas un
kvalitatīvas izglītības, atpūtas un
iesaistīšanās iespējas. Šogad tiks
noteikti konkursa „Eiropas Gada
pašvaldība 2014” uzvarētāji 3
pašvaldības - 1 republikas pilsē-
ta, 1 novadu pašvaldība ar iedzī-
votāju skaitu līdz 7000 un 1
novadu pašvaldība ar iedzīvotā-
ju skaitu virs 7000, (Priekuļu
pašvaldība ietilpst šajā kategori-
jā) kā arī laureāti nominācijā

„Pašvaldība izglītotam, radošam
un aktīvam iedzīvotājam” un tās
apakšnominācijā „Pašvaldība
veselam iedzīvotājam”, kā arī
nominācijā „Pašvaldība iedzīvo-
tāju iesaistīšanai” un tās apakš-
nominācijā „Pašvaldība ES vēr-
tību un iespēju popularizēšanai”

Konkurss norit divās kārtās.
Pirmā kārta tiek organizēta
sadarbībā ar Vidzemes,
Kurzemes, Zemgales, Rīgas,
Latgales plānošanas reģioniem.
Trīs labākās pašvaldības no
katra reģiona tiks izvirzītas otra-
jai kārtai valsts mēroga konkur-
sā. Apbalvošanas ceremonija,
kurā tiks apbalvoti visi uzvarētā-
ji, paredzēta 26. septembrī. 

Pagājušā gada konkursā
Valmieras pilsētas pašvaldība
uzvarēja konkursa nominācijā
„Pašvaldība kultūrai”, Amatas
novada pašvaldība tika sveikta
nominācijā „Pašvaldība Eiropas
Savienības vērtību popularizēša-
nai”, savukārt Alūksnes novada
pašvaldība šajā nominācijā saņē-
ma atzinību.

Konkursa ģenerālsponsors ir
AS „Swedbank”.

Ieva Kalniņa, 
VPR Teritorijas plānošanas

nodaļas vadītāja

Vidzemes
plānošanas

reģionā uz titulu
„Eiropas Gada

pašvaldība 2014”
pretendē
septiņas

pašvaldībasSaraksts Liepas 
v l šanu 
iecirkn  

M rsn nu 
v l šanu 
iecirkn  

Prieku u 
v l šanu 
iecirkn  

J muižas 
v l šanu 
iecirkn  

Veselavas 
v l šanu 
iecirkn  

Kop  
novad

 
% 

„Saska a” 
soci ldemokr tisk  
partija 

65 0 9 8 3 85 4.43 

Politisk  partija 
„Alternative” 

2 0 0 0 0 2 0.1 

Latvijas 
Soci ldemokr tis-
k str dnieku 
partija 

3 1 6 0 1 11 0.57 

„Par prezident lu 
republiku”  

2 0 1 0 0 3 0.16 

Latvijas 
Atdzimšanas 
partija 

1 0 1 0 0 2 0.1 

Krist gi 
demokr tisk  
savien ba 

3 1 0 0 0 4 0.21 

„SUVERENIT -
TE” 

0 0 0 0 0 0 0 

Latvijas Re ionu 
Apvien ba 

11 3 16 3 2 35 1.82 

Za o un Zemnieku 
savien ba 

31 25 65 30 21 172 8.96 

Latvijas 
Soci listisk  
partija 

9 1 13 4 1 28 1.46 

Partija 
„VIENOT BA” 

243 91 583 220 80 1217 63.39

„Latvijas Krievu 
savien ba” 

11 3 4 1 1 20 1.04 

„Latvijas att st ba” 5 4 31 8 6 54 2.81 
Nacion l  
apvien ba „Visu 
Latvijai!”- 
„T vzemei un 
Br v bai/LNNK” 

62 22 133 51 19 287 14.95

Kop  der g s 
v l šanu z mes 
iecirkn  

448 151 862 325 134 1920 100 

Kopā Priekuļu novadā šīm
vēlēšanām bija reģistrēti 6585
balsstiesīgie, vēlēšanās piedalījās
1955 vēlētāji, kas ir 29.7 %. No

1955 vēlētājiem 6 izvēlējās vispār
neiemest vēlēšanu aploksni kastē,
16 aploksnēs bija vairākas vēlēša-
nu zīmes, 13 aploksnes bija tukšas.

Materiālu sagatavoja: Īrisa
Uldriķe un Dace Ikauniece,

Priekuļu novada vēlēšanu 
komisijas priekšsēdētāja

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti
Priekuļu novadā
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10:00 „Iesim mājās”, Liepas skolas teātris „Pigornieki”, režisore Ruta Stodoļņika  (izrādes ilgums
0.30 minūtes);

10:45 Komēdija  „Kapus vētku PR”, Mārsnēnu amatierteātris, režisore Santa Kalniņa (izrādes ilgums
1.50 st.);

12:50 Drāma/komēdija „Tad pasaki to viņai”, Liepas teātra kopa „Krams”, režisore Benita Sausiņa
(izrādes ilgums 1.40 st.);

14:45 Muzikāla izrāde ar dejām  „Trīnes grēki”, teātra studija „Veselava” un jauniešu deju kolek-
tīvs „Veselava”, režisore Emerita Gruzde (izrādes ilgums 2 st.)

Priekuļu novada svētku
ietvaros aicinām visus intere-
sentus aizraujošā braucienā pa
Liepas pagasta ievērojamāka-
jām vietām. 

Ekskursijas sākums plkst.13:00
pie Liepas Lielās Ellītes. Brauciena
laikā izzināsim Liepas vēsturi,
satiksim velniņus Lielajā Ellītē,
iepazīsimies ar foreļu audzēšanu
Sillakās, pabūsim dzejas pasaulē
„Kalāčos”, apmeklēsim Skangaļu
muižas burvību un noslēgsim
dienu „Krūmiņu”mājās, kur iepa-
zīsim grauda ceļu līdz maizei. 

Izbraukšana no Priekuļu,
Veselavas un Mārsnēnu pagastu

centriem plkst. 12:30, atgrieša-
nās plānota ap plkst 18:00.
Ekskursijai iespējams pieteikties
jau tagad visās pagastu bibliotē-
kās personīgi vai pa tālruni
(Priekuļos 64130581; Liepā
64195005; Mārsnēnos
64129165; Veselavā 64107198).
Ekskursija visiem interesentiem
bez maksas. Ekskursijai būs
iespējams pievienoties ar perso-
nīgo auto. 

Sīkāka informācija: 
Linda Ķīse, tālr. 64195309 
vai pa epastu: 
linda.kise@priekulunovads.lv

Ekskursija –
ieskats mūsu

novadā
29. jūnijā plkst.13:00

9:00 – 13:00 TIRGOŠANĀS Rūpnīcas
ielas garumā (iekārtošanās no plkst.8.00),
pieteikšanās līdz 

9.jūnijam pie Daces Kalniņas pa tālruni
28381477

10:00 – 14:00 SAULĪTES BRĪNUM-
SALA (aktivitātes bērniem no 1 līdz 6
gadiem), asfaltētā laukumā pie skolas
4 Čaklo roku sala
4 Pārvērtību sala
4 Sporta sala
10:30 un 13:00 – muzikāls uzvedums

“Putnubiedēklis”
10:00 – 14:00 AKTIVITĀTES LIELĀ-

KIEM BĒRNIEM (no 7 gadiem līdz 12
gadiem), skolas priekšpusē

10:00 – 17:00 PIEPŪŠAMĀS ATRAK-
CIJAS BĒRNIEM pie skolas

10:00 – 15:00 JAUNIEŠU ZONA (no 13
gadiem), skeitparkā
4 Radošās darbnīcas:
4 12:10 – 12:30 uzstāsies deju grupa

“Savanna” (Cēsis);
4 13:10 – 13:40 Zumbas paraugde-

monstrējumi;
4 13:40 – 13:50 Cīņas klubs “Ferrum”

paraugdemonstrējumi;
4 14:10 – 14:50 Capoeira paraugde-

monstrējumi

10:00 – 16:00 –SPORTA ZONA (sporta
laukums), pieteikšanās no 28.jūnijā no
plkst.9:00
4 10:00 – 11:30 volejbols (komandā 4

vīri un 2 dāmas);
4 11:30 – 12:00 Liepas ielu vingrotāju

paraugdemonstrējumi;
4 12:30 – 14:00 futbols (komandā 4

vīri un 1 dāma);

4 15:00 – 16:00 veiklības stafete

(komandā 4 vīri un 2 dāmas)

10:00 un 13:30 DRAUGU KONCERTS

uzstāsies dejotāji no Palamuses (Igaunija),

asfaltētais laukums pie skolas

11:00 GARŠĪGĀKĀ TORTE degustē-

sim un balsosim par mājās ceptajām tortēm

pie dzīvokļu komunālās saimniecības, pie-

teikšanās konkursam līdz 9.jūnijam pie

Brigitas Bušas pa tālruni 27867704

Ap 11:00 JĀTNIEKU SPORTA

SACENSĪBAS jātnieku klubā „Bokalderi ” 

14:30 SUŅU PARĀDE, pļaviņā pie

asfaltētā laukuma, pieteikšanās līdz 9.jūni-

jam pie Benita Sausiņas pa tālruni

26497506

17:00 SVĒTKU GĀJIENS no veikala

‘’Sprīdītis’’ uz estrādi (laukumā pie Lielās

Ellītes)

4 Pēc gājiena novada pašdarbnieku

KONCERTS „AR PRIEKU CAUR
LIEPU”
4 labākās tortes cepēju apbalvošana;

4 sporta aktivitāšu uzvarētāju apbalvo-

šana;

4 domrakstu uzvarētāju apbalvošana.

Pēc koncerta uzstāsies jauniešu grupa
“Solīdā kompānija” un solisti Madars

Altens, Megija Simsone, Madara Mūrmane 

21:00 - uzstāsies grupa „Transleiteri”

22.00 – NAKTS BALLE kopā ar grupu

„Vēja radītie” (Sigulda) un DJ Farids

PRIEKUĻU NOVADA SVĒTKI LIEPAS PAGASTĀ
„AR PRIEKU CAUR LIEPU”

28.-29.JŪNIJS

Teātra izrādes Lielajā Ellītē
28.jūnijā

Aicinājums piedalīties Novada
svētku gājienā

Arī šogad Priekuļu novada svētkos, kas norisināsies 28.jūnijā
Liepā. aicinām iestāžu, uzņēmumu un organizāciju kolektīvus pie-
vienoties Novada svētku gājienam.

Svētku gājiena sākums plānots plkst.17:00 no veikala
„Sprīdītis”. Gājiens noslēgsies asfaltētajā laukumā pie Lielās
Ellītes.

Aicinām dalībniekus pieteikties pie Priekuļu novada projektu
vadītājas Ieva Fogeles pa tāl.64130395 vai e-pastā:
ieva.fogele@priekulunovads.lv līdz 20.jūnijam. Piesakoties,
lūdzam norādīt: grupas nosaukumu, īsu moto / aprakstu / saukli un
grupas atbildīgo personu (norādot viņa kontaktus).

Padarīsim mūsu svētku krāšņākus kopā!

konkurss „Garšīgākā novada torte”.
Dalībai konkursā tiek aicināti pieteikties visi novada tortes
cepēji.
Pieteikties līdz 9. jūnijam.
Vairāk informācijas:
Brigitai Bušai telf.64195005 (darba laikā), mob. 27867704
Liepā, bibliotēkā, Rūpnīcas ielā 8

Brīvdabas tirdziņam dalībai ar savu produkciju tiek aicināti
pieteikties zemnieki, mājražotāji un dažādi amatnieki.
Vairāk informācijas un tirdziņam pieteikties līdz 9. jūnijam.
Dacei Kalniņai t.28381477
Priekuļos, Lauku konsultāciju centrā, Dārza ielā 12.

SVĒTKU PROGRAMMA
28.jūnijā
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Savā septiņpadsmitajā pastā-
vēšanas jubilejas gadā Liepas
teātra kopa „Krams” saviem ska-
tītājiem piedāvāja noskatīties
Andra Niedzviedža lugu „Tad
pasaki to viņai”. Luga ir par
mūsdienām, likumsakarībām un
cilvēciskām vājībām, viss kā
dzīvē drāma/komēdija. 

„Jānis dzīvo pagātnē un atmi-
ņās. Kādas ir tās atmiņas un, vai
tās netraucē dzīvot tālāk? Kas ir

šī svešiniece, kā viņa šeit nokļu-
va un, kāpēc viņa Jānim kaut ko,
vai kādu atgādina? Kāpēc ir tik
grūti pateikt, ka tev kāds patīk
un, vai tas ir jāsaka? Kāpēc ceļš
uz atzīšanos ir tik grubuļains?
Un vēl pa vidu visi šie ļaudis,
gan tuvi un mīļi, gan pavisam
nepatīkami.”

Lugas pirmizrādi noskatīties
bija atbraucis arī pats autors.

Paldies visiem skatītājiem,

kas nāca un mūs atbalstīja.
Vislielākais paldies maniem
mīļajiem aktieriem – kopā mēs
varam! Paldies!

Informācija visiem, kuriem
nesanāca atnākt uz pirmizrādi –
mēs jūs gaidīsim 28.jūnijā
plkst.12:50 Lielajā Ellītē,
Priekuļu novada svētku ietvaros!

Benita Sausiņa, 
režisore

Pirmizrāde - 
„Tad pasaki to viņai”

Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt
Par rūpju sudrabu ap manu mūžu,
Par asaru, kas Tev uz vaiga spīd,
Ko varbūt steigā bieži nepamanu.
Par guni pavardā, ko siltu kūri,
Par to, ka mūs ap sevi kopā turi,
Ka bēdu proti klusi salocīt
Un gaišu smaidu dienai apkārt vīt.

Ar mīļu un sirsnīgu dzejoli
9.maijā Mārsnēnu Tautas namā

pie tējas tases un skaisti klātiem
galdiem mēs svinējām Mātes
dienai veltītu pasaku pēcpusdie-
nu. Pie mums ciemos bija iera-
dies Baltu klubs un pasaku teicē-
jas Laura Skruže, Krista Saliete
un Dace Rence. Pasaku teicējas
ir ciemojušās Drabešu sākum-
skolā, Līvu pamatskolā un pirm-
sskolā, Priekuļu bibliotēkā un

vidusskolā.
Paldies Baltu kluba teicējām

par jaukās noskaņas radīšanu un
par sirsnīgajiem novēlējumiem
Mātes dienā. Un protams paldies
lielajiem un mazajiem klausītā-
jiem, kas bija ieradušies baudīt
pasākumu.

Vita Vilumsone,
Mārsnēnu Tautas nama vadītāja

Tāpat kā katru gadu, arī
šogad Eduarda Veidenbauma
memoriālais muzejs sezonu
uzsāka 15.maijā, sagaidot savus
pirmos apmeklētājus no Alojas
Ausekļa vidusskolas. 

17.maijā atzīmējām jau piek-
to Muzeju nakti „Kalāčos”.
Dienu pildīja lakstīgalu treļļi,
ievziedu smarža un zaļo varžu
koris atjaunotajā dīķi.

Muzeju nakts ietvaros tika
godināts dzintars kā Latvijas
kultūras simbols. Galvenais vad-
motīvs: „Sarkanā krāsa – dzin-
tars”. Pirmie klausītāji-bezdelī-
gas vietas ieņēma jau pašā rīta
agrumā, lai varētu dzirdēt
Imanta Ziedoņa „Dzintaraino
pasaku”, kuras burvību ar skais-
tām latviešu dziesmām mums
atklāja Gunita Bārda un Solvita
Būre. Pēc pasakas lasījuma
apmeklētāji apskatīja muzeja
teritoriju, kāds uzzināja kaut ko
jaunu par E. Veidenbaumu, kāds
atcerējās bērnību un skolas gai-
tas, bet vēl kāds pirmo reizi

apskatīja muzeja eksponātus
krēslas stundā. Ap pusnakti
apmeklētāju plūsma sāka rim-
ties, un muzejs savas durvis slē-
dza līdz rītam, kad 18. maijā,
atzīmējot Starptautisko Muzeju

dienu, apmeklētājus sagaidīja
bez maksas. 

Priekšpēdējā maija nedēļa ir
sākusies tikpat rosīgi, jo
25.maijā atzīmējām „Eduarda
dienu”, kurā tika prezentēta
Eduarda Veidenbauma dzejas
izlase igauņu valodā, tulkojis
igauņu dzejnieks Contra.
Godinot Eduarda vārda dienu,
„Kalāčos” pulcējās Inese
Zandere, Daina Sirmā, Jānis
Tomašs, Jānis Hvoinskis un
Aivars Krūkliņš pie Eduarda
klētiņas, kur nesteidzīgi un bau-
dot silto laiku, uzstājās ar
saviem jaunākajiem dzejoļiem.  

Cerot uz radošu sezonu un
apmeklētāju atsaucību 

Linda Ķīse,
muzeja vadītāja

Maijs
„Kalāčos”

Es vēlos, māt, Tev paldies pasacīt

Teātra kolektīvs ”Krams” ar režisori Benitu (pirmā no kreisās) un blakus - lugas autors
Andris Niedzviedzis

„Dzintaraino pasaku” burvību, to papildinot ar skaistām dziesmām
atklāja (no kreisās) Gunita Bārda un Solvita Būre.

Foto: Linda Ķīse 

Priekuļu vidusskolā jau trešo
gadu pēc kārtas norisinājās sko-
lēnu vecmāmiņu pēcpusdiena.
Gribas teikt mīļu paldies 3.a kla-
ses audzinātājai Agitai Norvelei
un 3.b klases audzinātājai Rutai
Purvinskai par šo pasākumu.

Vispirms pasākums norisinā-
jās klasēs. Vecmāmiņām vaja-
dzēja pastāstīt bērniem kādu no
savām atmiņām par skolas gai-
tām. Savu atmiņu stāstu sāku ar
savu četrrindiņu: 

Manām domām ir spārni –
Tie tās ceļ un nes –
Tālu pagātnē aizsauc
Un atkal atpakaļ trauc.
Pastāstīju bērniem, kā uz

Priekuļu vidusskolu atbraucu pie
mazdēla Normunda no
Pļaviņām. Pati mācījos un bei-
dzu Pļaviņu vidusskolu.
Bērniem parādību Pļaviņu jubi-
lejas drāmatu. Pastāstīju, ka
Pļaviņu simbola puķe ir anemo-
ne – Daugavas vizbule.

Pastāstīju par mūsu skaisto upi –
Daugavu, par dažiem atgadīju-
miem skolas gados, par to, ka arī
Normunda mamma ir beigusi
Pļaviņu vidusskolu. 

Pasākumā piedalījās daudzas
vecmāmiņas un dalījās savās
skolas gadu atmiņās. Pēc tam
bērni viņām sniedza savu
apsveikuma koncertu kur ā dejo-
jatautas dejas, priecēja ar kora
dziesmām. Mūzikas skolas
audzēkņi spēlēja klavieres,
kokli, flautu, vijoli, ģitāru.

Patīkami, ka Priekuļu vidus-
skolas skolotāji skolas dzīvē
iesaista ne tikai bērnu vecākus,
bet arī vecvecākus, māca bēr-
niem cienīt vecākus cilvēkus un
uzklausīt viņu padomus, dzīves
pieredzi.

Ar pateicību par pasākumu
Normunda vecāmamma 

Velta Kaņepāja

Vecmāmiņu
pēcpusdiena
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Lai gan Jauniešu centrs
„Apelsīns” ziemas miegu neguļ
un uz siltajām zemēm nelido,
pavasarī mēs tomēr jūtamies kā
no jauna piedzimuši – īpaši ener-
ģiski un kustīgi. Gan aprīlis, gan
maijs mums arī šogad ir pasāku-
miem un notikumiem bagāts. 

Kopš pagājušā gada mums ir
jauna tradīcija – Radošuma
nedēļa; svētki nedēļas garumā.
Radošuma nedēļas laikā tika
atklātas divas izstādes – Priekuļu
novada jauniešu fotokonkursa
„Tā es redzu II” labāko darbu
izstāde un Liepas pamatskolas
skolēnu radošu darbu izstāde
„Pasaku mežs”. Fotokonkursa
izstādē izliktas 26 interesantākās
un uzrunājošākās bildes, kuras
atspoguļo konkursa šī gada tēmu
„Tavs laiks, Tava telpa”. Bildes
konkursam bija iesnieguši 11
jaunieši no Liepas un
Mārsnēniem. Šogad par labāko
bilžu autori un pirmās vietas
ieguvēju tika atzīta Marika Žar-
kova. Gan šī izstāde, gan Liepas
pamatskolas skolēnu radošo
darbu izstāde „Pasaku mežs” būs
apskatāmas visas vasaras garu-
mā. Savukārt Liepas PII
„Saulīte” pagalmu joprojām rotā
Radošuma nedēļā darinātās vara-
vīksnes puķes un sapņu putni. 

Radošuma nedēļā četras die-
nas notika dažādi pasākumi- tika
iekārtotas un atklātas izstādes,
notika radošās darbnīcas.
Lielākie pasākumi bija tikšanās
ar brīvprātīgajām no Gruzijas un
Portugāles. Jaunietes Latvijā ir
jau pusgadu, un organizācija,
kurā viņas darbojas, ES klubs
„Māja” piedāvāja arī citām jau-
niešu organizācijām viņas
uzņemt pie sevis. Tā Radošuma
nedēļā Liepas un Mārsnēnu jau-
nieši tikās ar Žannu (Gruzija) un
Mariannu (Portugāle), kopīgi
spēlēja dažādas spēles un

nedaudz uzzināja par brīvprātīgo
darbu un meiteņu pieredzi
Latvijā. Nedēļa noslēdzās ar
pasākumu „„Pasaku mežs” iziet
ielās”, fotokonkursa apbalvošanu
un koncertu. Diena tika veltīta,
lai kopā ar bērnudārza audzēk-
ņiem izdekorētu PII „Saulīte”
pagalmu, bet vakarā ikviens bija
aicināts uz skaistu noskaņu kon-
certu, kurā piedalījās Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzi-
jas vokāli instrumentālais ansam-
blis Oskara Gailīša vadībā un
Liepas talantīgo jauniešu trio –
Annija Krivjonoka, Pavla un
Maksims Tokari. Radošuma
nedēļā pavisam piedalījās 150
bērni un jaunieši. 

Šogad Lielās talkas dienā
Jauniešu centrs „Apelsīns” nolēma
apvienot darbu, izklaidi un vēstures
izzināšanu. Desmit jaunieši, bruņo-
jušies ar grābekļiem, cimdiem,
ūdens pudelēm un našķiem, devās
talkot Āraišu arheoloģiskajā muzje-
parkā. Talkas laikā Liepas jaunieši
kopā ar citiem talciniekiem sakopa
Viduslaiku mūra pilsdrupu teritori-
ju, bronzas un akmens laikmeta
māju rekonstrukciju apkārtni, bau-
dīja pirmo īsto pavasara dienu, mie-
lojās ar uz ugunskura vārītu talkas
biezputru un dienas noslēgumā
gida pavadībā iepazina 9. – 10. gs.
vēsturi. Dienas iedvesmoti, jaunieši
nolēma, ka vēlas uz Āraišiem aiz-
braukt vēlreiz.

Visam jābūt līdzsvarā – dar-
bam un izklaidei, tāpēc maija lie-
lākais pasākums bija „Eirovīžen
superfestivālen”. Pasākums pul-
cēja 23 jauniešus no Liepas,
Cēsīm, Jaunpiebalgas, Olaines,
Druvienas, Rūjienas un Rīgas.
Jaunieši satikās, lai kopīgi jauki
pavadītu laiku, paši sev radītu
svētkus, priecātos un izklaidētos
visas nakts garumā. Lai veidotos
kopības sajūta pasākuma sākumā
tika spēlētas spēles, īstenotas

dažādas komandas saliedēšanas
aktivitātes, tika veidoti
Eirovīzijas fanu plakāti, sacerē-
tas savas Eirodziesmas.
Centrālais notikums, protams,
bija Eirovīzijas skatīšanās, iekšē-
jā balsošana, diskusijas, priecā-
šanās, līdzi jušana, dusmošanās
un šokolādīšu totalizators. Pēc
Eirovīzijas, lai izvēdinātu galvas,
devāmies nakts pārgājienā līdz E.
Veidenbauma piemineklim, pēc
kura organizējām naksnīgo desu
cepšanas akciju. Jauniešu centrā
atgriezāmies tad, kad sāka dzie-
dāt pirmie putni – četros no rīta.
Izturīgākie gulēt tā arī neaizgāja,
pārējie, kā tas nakts pasākumos
pierasts, atklāja, ka gulēt var jeb-
kādās pozās un jebkur – uz krēs-
liem, dalot vienu spilvenu uz
diviem, sēžot pie galda un vēl
citādi. Rīts pēc pasākuma bija

nedaudz miegains, bet priecīgs,
ar rīta vingrošanu, mūziku, sil-
tiem atvadu vārdiem un norunu –
tiksimies atkal.

Jaunībā naktīs var negulēt,
tāpēc nedēļas Jauniešu centra
„Apelsīns” jaunieši devās kā brīv-
prātīgie piedalīties Muzeju nakts
organizēšanā – atgriezās „Āraišu
arheoloģiskajā muzejparkā”, lai
vadītu aktivitātes - zīmēšanu ar
ogli, graudu beršanu ar seno
graudberzi, celošanu jeb seno
jostu aušanu un puzļu likšanu. 

Ar to prieku, kas mums ir, gri-
bam dalīties, tāpēc esam uzsāku-
ši stādu vākšanas akciju Liepā,
lai „Ap-Puķotu” savu pagastu un
pēc tam arī savu novadu. 28.
maijā Liepas PII „Saulīte” pagal-
mā gatavojām puķu kastes, stādī-
jām liepēniešu saziedotos puķu,
zaļumu un garšaugu stādus, lai

pēc tam tie priecētu pagasta
iedzīvotājus un viesus. 

Baiba Trinska-Roze

AICINĀJUMSAICINĀJUMS
Pavasara pirmā nopietnā vētra

ir skārusi arī mūs, tā ir nopietni
papostījusi mūsu mīļo kaimiņu
telpas, tāpēc Jauniešu centrs
„Apelsīns” aicina uz labdarības
koncertu „Kopā mums ir
spēks!”, lai atbalstītu Liepas PII
„Saulīte”. Koncerts 5.jūnijā
18:00 Liepas kultūras namā,
ieeja pret ziedojumiem.
Koncertā piedalīsies Liepas un
Cēsu jaunie mūziķi, dziedātājs
un mūziķis Rihards Millers jeb
Rikardions. Sīkāka informācija
par pasākuma programmu un
mūziķiem, kas vēl plāno piedalī-
ties, būs pieejama Priekuļu nova-
da mājaslapā. 

Aktivitātes „Apelsīnā”

”Eirovīžen Superfestivālen”, jaunieši tikko izpildījuši pašu sacerētu Eirodziesmu

Skolu starptautiskā projekta
Comenius ietvaros skolu pār-
stāvji no Eiropas valstīm aprīļa
beigās, maija sākumā dzīvoja un
strādāja bijušajā Cēsu rajonā.

Eiropas valstu pedagogiem,
kuru mērķis, ierodoties Latvijā,
bija sastapt kolēģus, tikšanās
dienas Priekuļu vidusskolā
izvērtās notikumiem pilnas. 

Pirmais pavērās skats uz
vidusskolas ēku, apliecinot, ka
lielā skolas nama fasāde patla-
ban piedzīvo vērienīgu renovāci-
ju. Pēc tam sekoja personiski
pietuvinātas sajūtas, vērojot
bērnu un skolotāju sagatavotos
muzikālos un deju priekšnesu-
mus - veltījumu katras valsts pār-
stāvjiem. Tajā pašā laikā uz lielā
ekrāna tika šķirstīts Eiropas pil-
sētu albums. Tā bija redzama
Haijena Spānijā, Setubala
Portugālē, Klaštereca Čehijā,
Ļubļana Slovēnijā, Bjalistoka
Polijā, Taranto Itālijā. Jaukā
domu un sajūtu ceļojuma par
Eiropu noslēgumā - Priekuļi un
Cēsis Latvijā.

Eiropas tautu kultūru rādīt
prata tautas deju kolektīvs
”Miķelēni”, deju pedagoga Māra
Brasliņa audzēkņi. Vecāko klašu
skolēni bija apguvuši itāliešu,

spāņu, portugāļu un poļu dejas,
bet sākumklašu bērni ļāva iepa-
zīt, kā latviešu bērni no mazām
dienām organiski apgūst savas
tautas deju mākslu. Mūzikas
skolotājas Ivetas Lapiņas vadī-
tais ansamblis čehu ganiņa
dziesmu dziedāja latviski. 10.
klases skolnieces Madaras
Mūrnieces solo priekšnesums
liecināja, kā apgūst klasiku, tajā
skaitā poļu komponista Šopēna
repertuāru.

Viesi aizrautīgi klausījās flau-
tas skaņās skolnieces Evas
Kočānes priekšnesumos, un
mūzikas skaņu un lielo attēlu
iespaidā atkal varēju iejusties
Spānijā un Itālijā. Mazam brīnu-
miņam līdzinājās Evelīna Bikiņa
pie lielās koncertkokles. Sīciņās
meitenītes spēles laikā ceļojums
vijās pa latvju zemi - aizveda uz
Dāvida avotiem, Lielo ellīti, uz
iekopto Priekuļu centru.

Viesu sagaidīšanā mākslinie-
ciskais pēdējais vārds bija
sakāms ”Miķelēniem”, kuri, vai-
rākkārt pārģērbušies citu tautu
tērpos, beidzot viesu priekšā
nāca latviešu tērpos. Viņu deju
soļi bija tik droši, ka ciemiņiem
kļuva skaidrs, ar ko Priekuļos
dzīvo un elpo. Tikmēr uz lielā

ekrāna uzplauka latviešu veido-
tie dārzi, pavērās skati uz Cēsīm
viduslaikos un pilsdrupām.

Tad tikšanās Priekuļos turpi-
nājās ar ielūkošanās plašajā
vidusskolā, tās moderni iekārto-
tajās klasēs sastopoties skolē-
niem un skolotājiem. Pēc tam
bija laiks kopīgi iecerētajam
darbam, apkopojot septiņu val-

stu skolu sadarbībā divu gadu
laikā gūto pieredzi, dabaszinību
stundām radītos mācību materiā-
lus publicējot starptautiskā izglī-
tības projektam speciāli izveido-
tā mājaslapā internetā.
Secinājumi par Eiropas skolu
sadarbību bija jāizvēta arī ļoti
sīki, lai katras valsts skolotāji
nacionālajās aģentūrās varētu

atskaitīties par katru Eiropas
Savienības finansētajā projektā
iztērēto eiro.

Sava vieta bija arī pielieko-
šām vērtībām, personīgi gūtām
emocijām un pārdomām.

Mairita Kaņepe
Speciāli „Priekuļu Novada

Vēstīm”

Ciemiņi Priekuļu vidusskolā

Deju kolektīvs „Miķelēni” apguvuši arī portugāļu tautas deju
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Noslēdzies Vidzemes projek-
tu konkurss „Latvijas valsts
mežu atbalstītā Vidzemes kultū-
ras programma 2014”. Valsts
Kultūrkapitāla fonda padome no
konkursā iesniegtajiem 83 pro-
jektiem apstiprinājusi 31 projek-
tu pieteikumu, atbalstot dažādas
kultūras aktivitātes reģionā kop-
summā par 56 500 eiro. Dažu
apstiprināto projektu īstenošana
sāksies jau pavisam drīz, sākot
ar 2014.gada 26.maiju. Apstip -
rinātie projekti ļaus Vidzemes
reģiona iedzīvotājiem iesaistīties
dažādās aktivitātēs un apmeklēt
interesantus kultūras pasāku-
mus. 

Projekta mērķis ir bērnu deju
kolektīvam „Tūgadiņš” piesais-
tīt jaunus dejot gribētājus, izkopt
un uzlabot esošo dejotāju dejot-
prasmi un zināšanas par tautis-
kajām dejām, latviešu folkloras
mantojumu un to vērtībām, deju
vēsturisko mantojumu un deju
novitāti, radot bērniem un jau-
niešiem mūsdienīgu muzikāli
horeogrāfisku uzvedumu
„Trejdeviņas tautasdziesmas”.

Izmantojot modernus izteik-
smes līdzekļus, tiks pievērsta

plašākas sabiedrības, īpaši bērnu
un jauniešu, uzmanība folkloras
mantojuma mūsdienīgumam, kā
arī folkloras vērtību nemainīgu-
mam cauri gadsimtiem.

Projekta ietvaros tiks radīta
viena pilnīgi jauna muzikāli –
horeogrāfiska izrāde „Trejde -
viņas tautasdziesmas” ar 9
dejām apmēram 100 deju kolek-
tīva dalībniekiem un 9 deju
vienkāršotu variantu bērniem un
jauniešiem, kā arī pieauguša-
jiem, kur nav nepieciešamas
iepriekšējas deju prasmes un
iemaņas. 

Uzvedumam tiks radīts muzi-
kālais pavadījums, kuru iedzie-
dās rokgrupa „Rollmans Band”,
un tiks izveidota scenogrāfija 45
minūšu garumā. Izrādes mūzikā
tiks izmantoti tautas mūzikas un
mūsdienu rokmūzikas elementi. 

Uzvedums „Trejdeviņas tau-
tasdziesmas” ir balstīts uz fol-
kloras materiāliem - tautas
dziesmām un tautas pasakām.

Anita Āboliņa, 
Vidzemes plānošanas 

reģiona sabiedrisko 
attiecību speciāliste

2014.gada 1.maijā oficiāla
delegācija no Latvijas, kuru pār-
stāvēja Liene Vecgaile, Evita
Šīrante no Priekuļu novada
pašvaldības, Daina Kļaviņa no
Raunas novada pašvaldības un
Arnis Lemešonoks no Amatas
novada pašvaldības, apmeklēja
Polijas pilsētu Suwalki. Šajā
dienā Suwalkos notika lieli svēt-
ki – desmitā gadadiena kopš
Polijas iestāšanās Eiropas
Savienībā (ES).

Rezultātu, ko devusi integrā-
cija un ES investīcijas, Suwalkos
varēja redzēt gan vietējie iedzī-
votāji, gan ārvalstu viesi. Pēc
ārvalstu delegāciju oficiālās pie-
ņemšanas pie Suwalku preziden-
ta notika atrestaurētā Marijas
Konopņikas laukuma svinīgā
atklāšana.

Pēdējo 10 gadu laikā Suwalki
ir izmainījušies līdz nepazīšanai. Ir
uzcelts akvaparks, jauns stadions
ar apsildāmu futbola laukuma

zālāju, vairākas viesnīcas, ūdens
attīrīšanas iekārtas, rekonstruētas
ielas un paveikts vēl daudz citu
lietu. Kopumā pēdējās desmitga-
des laikā par ES fondu līdzekļiem
ir realizēts 51 projekts.

Mums ir kur augt un tiekties,
jo, redzot šo milzīgo Polijas pil-
sētas Suwalki attīstību, mēs
jūtam, ko ar gribasspēku, neat-
laidīgu darbu un lielu finansiālu
ES atbalstu var sasniegt. 

Evita Šīrante

10 gadi EiropāBūs uzvedums
„Trejdeviņas 

tautasdziesmas”

Vasaras mēnešos tiks realizēts
projekts „Kas Es Esmu Eiropā”
(Nr. LV-51-E6-2013-R3)
Amatas, Pārgaujas, Raunas,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Priekuļu, Līgatnes novadu jau-
niešiem, lai veicinātu jauniešu
aktīvu pilsonisko apziņu, it īpaši
- Eiropas pilsonisko apziņu,
rosinot viņus uzņemties aktīvā-
ku līdzdalību vietējā sabiedrībā,
identificējot sevi kā daļu no vie-
tējās kopienas, kas veido nākot-
nes Eiropas vērtības un dod
ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli
un ekonomiski stabilas sabiedrī-
bas izveidē. 

Šis ir pirmais septiņu novadu
kopīgais projekts jauniešiem un
no katra novada apmācībās pie-
dalīsies 4 jaunieši. Plānotas jau-
niešu apmācības profesionālu
treneru vadībā jūnija un jūlija
mēnešos, apmācību noslēgumā
notiks tikšanās pie kafijas tases
ar visu sadarbības novadu politi-
kas veidotājiem – pašvaldību
vadītājiem, jaunatnes darbinie-
kiem, jauniešu organizāciju pār-

stāvjiem. 
Projekts tiek finansēts pro-

grammas „Jaunatne darbībā”
ietvaros un atbalstu sniedz
Amatas, Pārgaujas, Raunas,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Priekuļu, Līgatnes pašvaldības.
Jauniešiem tiek segtas visas
izmaksas (transports, dzīvošana
un ēdināšana), kas saistītas ar
dalību projektā.

Projekta īstenotāji ir pateicīgi
par pašvaldību vadītāju atbalstu
un vēlmi rūpēties par savu jau-
niešu prasmju un sociālo kom-
petenču pilnveidošanu.

Šis projekts tiek finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī
publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

Sīkāka informācija: Liene
Vecgaile

liene.vecgaile@priekuluno-
vads.lv

28713330

Projekts 
jauniešiem 

„Kas es esmu Eiropā”

Pirmā rindā no kreisās Arnis Lemešonoks, Daina Kļaviņa, Evita Šīrante, Liene Vecgaile, otrajā
rindā no kreisās Attīstības nodaļas vadītājs Marcin Bonislawski, mērs  Czesław Renkiewicz 

un pilsētas sporta koordinators

Tradicionālais skrējiens
apkārt Liepai ar katru gadu pulcē
aizvien lielāku skrējēju skaitu,
tas ir ieguvis popularitāti
Latvijas skrējēju vidū. Uz skrē-
jienu pulcējas sportisti no tuvā-
kiem un tālākiem novadiem. 

Šogad skrējiens noritēja lielā
karstumā, taču tas nebija šķērslis
skriešanas entuziastiem. Uz star-
ta stājās tieši 100 dažāda vecuma
skrējēji. 

Uzvarētāji savās grupās skrē-
jienā ”Apkārt Liepai ”

S12 Viktorija Jarulina,
Drabešu internāt pamatskola

S14 Pārsla Puriņa, Drabešu
internāt pamatskola 

S16 Rēzija Veronika
Laumane, Dzērbenes v-sk.

S40 Ingrīda Greivule, Cēsis
S50 Sarmīte Stērste,

Dzērbenes v-sk.
S Diāna Leoke, Valmiera
V12 Roberts Glazers,

Drabešu internāt pamatskola
V14 Elvis Ezeriņš, Drabešu

internāt pamatskola 
V16 Kristiāns Potašov,s

Sporta klubs „ Ašais”
V40 Dainis Žuburs, Dunalka
V50 Antis Zunda, Gulbene
V60 Pēteris Serovs, Cēsis
V Jānis Sukaruks, Priekuļi

Par skrējiena atbalstu sportis-
ti saka paldies Priekuļu novada
vadībai, maiznīcai ”Solo” par
garšīgajiem kārumiem, kas palī-
dzēja atgūt spēkus pēc skrējiena,
kā arī Raunas Lauktehnikai un
Raunas ceplim par pārsteiguma

balvām. Šoreiz ļoti noderēja vel-
dzējošais „Svētavota” ūdens. 

Par skrējiena norisi un rezul-
tātu apkopošanu rūpējās Cēsu
sporta skolas tiesneši Jura Kreiļa
vadībā, bet informāciju par skrē-
jienu un situāciju trasē ar
uzmundrinošiem vārdiem atspo-
guļoja žurnālists un sporta noti-
kumu komentētājs Jānis
Gabrāns. Uz redzēšanos skrējie-
nā nākamgad! 

Zigfrīds Bitainis, 
Liepā sporta koordinators

Skrējiens 
”Apkārt Liepai”

Līdz ar pavasara sezonu akti-
vizējušies velobraucēji, tas ir
atzīstams un veselīgs pārvietoša-
nās veids, tāpēc Priekuļu novadā
aktīvi tiek domāts par velobrau-
cējiem, izbūvējot pēc iespējas
vairāk veloceliņus.

Priekulietis Modris šo tenden-

ci vērtē pozitīvi, taču kā autova-
dītājs uzsver, ka velosipēdistiem
arī vajadzētu izmantot šos velo-
celiņus (kur tas ir iespējams),
nevis braukt pa autoceļiem tāde-
jādi apdraudot savu drošību. It
sevišķi bīstams ir krēslas laiks,
kad velobraucējs brauc bez atsta-

rojošajiem elementiem, un ir
grūti pamanāms autovadītājam. 

Būsim saprotoši un atbildīgi
viens pret otru, kā auto vadītāji,
tā arī velosipēdisti! Sapratne,
iecietība, uzmanība - šīs īpašības
palīdz veidot attiecības ar citiem
ceļu satiksmes dalībniekiem!

 

viedoklis
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Organizators - Priekuļu
novada pašvaldība.

Norises vieta un laiks
Priekuļos 2014.gada 19.jūlijā 

Dalībnieku
pieteikšanās:

Pasākuma apmeklētājiem
savu dalību, aizpildot dalībnieka
anketu, pieteikt līdz 2014.gada
1.jūlijam. Ja uz pasākumu piesa-
kās vēlāk vai ierodas bez pieteik-
šanās, organizatori negarantē
pilnu servisu.

Piesakoties individuāli vai
grupās, aizpildīt dalībnieku pie-
teikšanās anketu.

Dalībnieki tiks reģistrēti tikai
pēc naudas pārskaitījuma saņem-
šanas.

Pieteikšanās anketa un sīkāka
informācija par Puķu draugu
saietu pieejama mājas lapā
www.priekuli.lv. un žurnāla
„Dārzs un Drava” maija/jūnija
numurā.

Anketas nosūtīt pa e-pastu
janis.sirlaks@priekulunovads.lv

Dalības maksa

Dalības maksa 1 personai –
EUR 15 (dārzu apmeklējums,
informatīvie un prezentācijas
materiāli, gida pakalpojumi gru-
pām autobusos, noslēguma pasā-
kums); pirmsskolas vecuma bēr-
niem – bez maksas.

Papildus maksa par ēdināša-
nu: 

Pusdienas EUR 3,85
Vakariņas EUR 3,85
Grupas vadītājam, kas noor-

ganizē autobusu 30 un vairāk
dalībniekiem – ieeja bez maksas.

Dalības maksa jāieskaita
Priekuļu novada pašvaldības
kontā līdz 2014.gada 1.jūlijam:

Saņēmējs – Priekuļu novada
pašvaldība

Reģistrācijas¨
Nr.90000057511

Konts SEB bankā :
Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr. 
LV07UNLA0004011130808
Konts A/S Swedbank: 
Bankas kods : HABALV22
Konta Nr.
LV98HABA0551019656952
Veicot naudas pārskaitījumu,

obligāti jānorāda maksājuma
mērķis – dalības maksa Puķu
draugu saietam, dalībnieku
skaits, par kuriem tiek mak-
sāts un kontaktpersona.

Papildus
informācija

Reģistrējoties pasākuma
dienā, līdzi ņemt maksājuma
uzdevuma kopiju

Autobusi tiks nodrošināti ar
gida pakalpojumiem. Gids palī-
dzēs atrast nepieciešamās vietas,
pastāstīs par Priekuļu novadu, kā
arī palīdzēs organizatorisku jau-
tājumu risināšanā.

Ēdināšana katram maršrutam
būs noteiktā laikā un vietā.
Priekuļos un tuvumā pieejami arī

citi ēdināšanas uzņēmumi un
pārtikas preču veikali.

Maršrutos drīkst braukt ar
savu personīgo transportu

Ir iespēja rezervēt vietas orga-
nizatoru sarūpētos autobusos, lai
nevajadzētu maršrutu pa
Priekuļu novada teritoriju veikt
ar personīgo transportu. Maksa
EUR 3,50, par to iepriekš samak-
sājot līdz 1.jūlijam.

Sīkāka informācija par saieta
norisi pa tālruni:29425621 (
Jānis Sirlaks)

Dalībniekiem, kuri uz pasāku-
mu neierodas, iemaksātā nauda
netiek atgriezta.

Nosacījumi
tirgotājiem

Maksa par tirdzniecības vietu
noteikta EUR 2 par tekošo metru

Papildus maksai par tirdznie-
cības vietu tirgotāji maksā
pašvaldības nodevu.

Tirdzniecības vietas ierādīša-
na un iekārtošana notiek no

plkst.6:00 līdz plkst. 8:30
Stādu audzētājiem un tirgotā-

jiem jānodrošina sava reklāma
(nosaukums, adrese)

Stādu tirgotāji nodrošina
savas platības noklāšanu ar aug-
snes sedzēju audumu, lai pasar-
gātu zālienu no izmīdīšanas

Tirgotāji atbildīgi par kārtī-
bu savā tirdzniecības vietā
Valsts Augu aizsardzības die-
nesta (etiķetes- augu pases),
Valsts mežu dienesta, kā arī
sanitāro, ugunsdrošības, darba
aizsardzības u.c. normatīvo
aktu ievērošanu.

Saieta organizatori ir tiesīgi
izraidīt no tirdzniecības vietas
dalībniekus, kas pārkāpj Puķu
draugu saieta nolikuma nosacīju-
mus.

Organizatoriem ir tiesības
neatļaut izvietot savus izstrādā-
jumus dalībniekiem, kas nav
nomaksājusī dalības maksu, vai
ieradušies ar nokavēšanos, kas
var traucēt apmeklētāju plūsmai.
Dalības maksa šajos gadījumos
netiek atmaksāta. 

37. Latvijas „Puķu draugu” saieta
Priekuļos 2014.gada 19.jūlijā

NOLIKUMS

Algas nodokļa grāmatiņa visiem tikai
elektroniskā formā 

Valsts ieņēmumu dienests
(VID) informē, ka no 2014.gada
1.jūnija visiem nodokļu maksā-
tājiem algas nodokļa grāmatiņa
būs tikai elektroniskā formā un
gan pašai personai, gan tās darba
devējam tā būs pieejama, izman-
tojot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmu (EDS).
Līdz 2014.gada 1.jūnijam papīra
formātā izsniegtās algas nodokļa
grāmatiņas pēc 2014.gada 1.jūni-
ja vairs nebūs derīgas un izman-
tojamas. Algas nodokļa grāmati-
ņa papīra formātā, kas paliek
darba devēja vai citas institūcijas
īpašumā, ir jāglabā 75 gadus,
savukārt tās, kas ir fiziskās perso-
nas rīcībā – 5 gadus.

Personām, kurām līdz
2014.gada 1.jūnijam jau ir
izsniegta algas nodokļa grāmati-
ņa papīra formā, tā automātiski
tiks aizstāta ar elektronisko
algas nodokļa grāmatiņu.
Savukārt, ja tām personām (arī
nepilngadīgajām), kurām līdz
2014.gada 1.jūnijam nebūs
izsniegta algas nodokļa grāmati-
ņa papīra formā, būs nepiecieša-
ma algas nodokļa grāmatiņa, tad
personai par to jāiesniedz iesnie-
gums VID un vienas dienas laikā
personai tiks izveidota elektro-
niskā algas nodokļa grāmatiņa.

Tāpat no 2014.gada 1.jūnija,
lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs
jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt
par EDS lietotāju varēs, izman-
tojot portāla www.latvija.lv
piedāvātos autentifikācijas
līdzekļus (internetbankas lieto-

tājvārdu un paroli), Pilsonības un
migrācijas pārvaldes izsniegto
eID viedkarti vai VAS „Latvijas
Valsts radio un televīzijas cen-
tra” izsniegto elektronisko
paraksta viedkarti (e-parakstu).

Elektroniskās algas nodokļa
grāmatiņas ieviešana nozīmē to,
ka no 2014.gada 1.jūnija gan
juridiskas personas (darba devē-
ji), gan fiziskas personas (darba
ņēmēji, saimnieciskās darbības
veicēji) algas nodokļa grāmatiņā
ietverto informāciju varēs aplū-
kot elektroniskā formā un arī
nepieciešamos ierakstus un
izmaiņas tajā varēs veikt elektro-
niskā formā. 

Vēršam uzmanību, ka līdz ar
elektroniskās algas nodokļa grā-
matiņas ieviešanu fiziskām per-
sonām būs gan jauni pienākumi,
gan jaunas iespējas pašām veikt
ierakstus un izmaiņas savā elek-
troniskajā algas nodokļa grāma-
tiņā. 

Svarīga informācija fizis-
kām personām:

Ja persona uz 2014.gada
31.maiju strādā pie tā paša darba
devēja, pie kura tā strādāja arī
2013.gadā, tā ir vienīgā personas
ienākumu gūšanas vieta un darba
devējam šobrīd ir iesniegta algas
nodokļa grāmatiņa papīra formā,
VID šo informāciju personas
elektroniskajā algas nodokļa grā-
matiņā atzīmēs automātiski. 

Savukārt, ja personai ir vairā-
kas darba vietas un 2013.gadā
algas nodokļa grāmatiņas

iesniegšanas vieta ir mainīta, tad
no 2014.gada 1.jūnija personai
obligāti elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā ir jāveic atzī-
me par konkrēto darba devēju
vai citu institūciju, kas būs gal-
venā ienākumu gūšanas vieta
(kur personai piemēros neaplie-
kamo minimumu un nodokļa
atvieglojumus), jo šajā gadījumā
VID nav iespējams identificēt,
kurā ienākumu gūšanas vietā
algas nodokļa grāmatiņa ir
iesniegta uz 2014.gada 31.maiju.
Gadījumos, kad VID nebūs
iespējams aktualizēt personas
ienākumu gūšanas vietu (VID
rīcībā nav informācijas par to,
kurš ienākumu izmaksātājs pie-
mēro neapliekamo minimumu),
personai pašai jāatzīmē vēlamā
ienākumu gūšanas vieta. 

No 2014.gada 1.jūnija perso-
nai EDS būs iespēja iesniegt
paziņojumu par apgādībā esoša-
jām personām elektroniski, atzī-
mēt (mainīt) darba devēju (ienā-
kumu gūšanas vietu), kur
iesniegta grāmatiņa, atzīmēt
informāciju, kura būs vai nebūs
pieejama darba devējam.

Vēršam uzmanību, ka šīs atzī-
mes persona savā elektroniskajā
algas nodokļa grāmatiņā varēs
veikt brīvprātīgi. Ja persona
nevēlēsies, lai darba devējam ir
redzama, piemēram, informācija
par personas invaliditāti, EDS
elektroniskajā grāmatiņā atzīmi
par to varēs neizdarīt, taču perso-
na pienākošos nodokļu atvieglo-
jumus varēs saņemt, nākamajā

gadā iesniedzot gada ienākumu
deklarāciju. 

Ja personai līdz 2014.gada
1.jūnijam nav bijusi izsniegta
algas nodokļa grāmatiņa papīra
formā, bet tā ir nepieciešama jau
pēc 2014.gada 1.jūnija, personai
jāvēršas ar iesniegumu VID
elektroniskās algas nodokļa grā-
matiņas piešķiršanu (elektronis-
ki, izmantojot EDS, vai arī papī-
ra formā) un vienas dienas laikā
pēc iesnieguma saņemšanas VID
EDS tiks izveidota personas
elektroniskā algas nodokļa grā-
matiņa.

Personas elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā ietvertā infor-
mācija ir pieejama tikai pašai per-
sonai, tās darba devējam un VID.  

Svarīga informācija darba
devējiem:  

Darba devējiem, izmantojot
EDS, būs pieejama informācija
par saviem darbiniekiem (tiem,
kuri izvēlējušies nodokļa
atvieglojumus piemērot pie
konkrētā darba devēja) un
aktuālie piemērojamie nodokļu
atvieglojumi, kurus darba
ņēmējs ir apstiprinājis. 

Savukārt VID elektroniski
informēs darba devēju par izmai-
ņām saistībā ar darbiniekiem
piemērojamajiem atviegloju-
miem, nosūtot informāciju uz e-
pasta adresi, kas norādīta sadaļā
„Sarakste ar VID”. 

Vēršam uzmanību, ka visas
augstākminētās izmaiņas

Elektroniskajā algas nodokļa
grāmatiņā var veikt arī, personī-
gi ierodoties VID Klientu apkal-
pošanas centrā, un vēlamās
izmaiņas norādot iesniegumā
papīra formā un iesniedzot VID
darbiniekam. Šādos gadījumos
VID darbinieks veiks izmaiņas
personas elektroniskajā algas
nodokļa grāmatiņā un par veikta-
jām izmaiņām izsniegs personai
izdruku papīra formā. 

VID aicina iedzīvotājus
apmeklēt bezmaksas seminārus
klientu apkalpošanas centros
visā Latvijā par aktuālajiem
elektroniskās algas nodokļa grā-
matiņas ieviešanas jautājumiem. 

Aicinām arī sekot līdzi aktuā-
lajai informācijai par VID semi-
nāriem iestādes mājaslapā sadaļā
„Semināri nodokļu maksā -
tājiem”. 

Plašāka informācija par elek-
troniskajām algas nodokļa grā-
matiņām pieejama VID mājasla-
pā īpaši tam izveidotajā sadaļā
„Elektroniskā algas nodokļa
grāmatiņa”. 

Jautājumu vai neskaidrību
gadījumā aicinām iedzīvotājus
zvanīt uz VID Informatīvo tālru-
ni 1898, izvēloties pirmo tēmu
„Nodokļi”, konsultēties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai arī uzdot savu jautājumu
www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti
/ Uzdot jautājumu VID.

VID Sabiedrisko attiecību
daļas galvenā speciāliste

Evita Teice-Mamaja
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Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis». 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/

Maijā savas skaistās jubilejas svinēja 

80 gadu jubileju
Priekuļos: Milda Ivanova un Jadviga Lisinkova
Ilga Lauka Veselavā
Juris Meija Mārsnēnos

85 gadu jubileju
Liepā: Ņina Guseva; Velta Hermīne Rožkalne; 
Roberts Zviedrs
Olga Mūsiņa Mārsnēnos

Sveicam jubilārus!

Kultūras afiša jūnijā

Priekuļu pagasta 
bibliotēkas 

darba laiks vasarā
no 2.jūnija līdz 31.augustam:

Pirmdienās: 9-17
Otrdienās: 10-19
Trešdienās: 9-17
Ceturtdienās: 9-17
Piektdienās: 9-16
Sestdienās, svētdienās:
slēgts

Vasaras lasīšanas konkurss
bibliotēkā

Arī šogad Priekuļu pagasta
bibliotēka aicina skolēnus
vasaras brīvlaikā piedalīties
„Vasaras lasīšanas konkur-
sā”. Noteikumi: izvēlies un
izlasi 6 no mūsu piedāvāta-
jām grāmatām, novērtē tās
un atbildi uz jautājumiem.
Protams, augustā neizpaliks
arī konkursa noslēguma
pasākums čaklākajiem lasī-
tājiem. Sākam 2.jūnijā.

Nāc un piedalies!

Dzimtsarakstu nodaļa Priekuļos, vadītājas atvaļināju-
ma laikā būs slēgta no 29.maija līdz 13.jūnijam, šajā
laikā dzimtsarakstu jautājumus var kārtot jeb kurā
Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.
Tuvākās Dzimtsarakstu nodaļas: Cēsīs, Palasta ielā 11. 
% 64122555; Liepā, Rūpnīcas ielā 18. % 64107304;
Raunā, Vidzemes ielā 2. % 64107723

Bērnu dienas centra 
„Zīļuks”

darba laiks no 2.jūnija
līdz 8. jūlijam

katru darba dienu no
9:00 līdz 13:00


