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„Līganā āra bērzā, vālodzes 
šūpulītis,

Šūpulī līgo lēni, dzelteni 
vālodzēni....”

„Tā ir mūsu māja’’- tā saka
bērnudārza bērni, kad, braucot
kādā ekskursijā, pabraucam
garām mūsu bērnudārzam. Tā
sanācis, ka audzinātājas un auk-
lītes ir mūsu bērnu otrās mam-
mas, jo visu nedēļu lielākā daļa
bērnu pavada bērnudārzā. Tā jau
aizvadīti 20 gadi. Izaudzināti,
izskoloti daudzi bērni, ka ne
saskaitīt. Daži no absolventiem
atkal smaidot ir vēruši mūsu
iestādes durvis kā vecāki un
uztic mums savu bērnu audzinā-
šanu. Kādas bijušās bērnudārza
audzēknes atgriežas un uzsāk
šeit savas darba gaitas.  

Vai šie 20 gadi ir daudz vai
maz iestādei? Kas pa šiem
gadiem noticis? Aicinu savos
atmiņu stāstos dalīties iestādes
vadītāju Ivetu Liepiņu un darbi-
nieces. 

Iveta
Man dzīvē ir veicies, ir bijusi

iespēja strādāt tādā darbavietā,
kur vienmēr ir bijušas iespējas
ko pilnveidot, uzlabot, attīstīt,
realizēt dažādus projektus un
idejas. Iespēja strādāt kopā ar
darbiniekiem profesionāļiem,
kas savu darbu dara pēc labākās
sirdsapziņas. Pēc šiem 20
gadiem varam kopā atskatīties
un izvērtēt, ko esam paveikuši.

Kad 1994.gada augustā nācu
pieteikties darbā par audzinātāju,
pēc profesijas biju agronome.
Vadītājas Līgas Valmieras tei-
kums: „Tu būsi jauka audzinātā-
ja, kas zina visām nezālēm
nosaukumus” mani iedrošināja.
Viņa noticēja gan man, gan pārē-
jām meitenēm, kurām nebija
pedagoga diploma kabatā, bet
bija vēlme darboties ar maziem
bērniem un palīdzēt viņiem lie-
liem augt. Sākumā mēs vairāk
strādājām no sirds, ar laiku visas
izmācījāmies par pirmsskolas
pedagogiem. Šī sajūta, ka kāds
man ir noticējis un kāds izcēlis
saulītē, pavada mani visu šo
laiku, kopš šeit strādāju. Savu
vadītāju taču nevaru pievilt, pal-
dies Līgai par to. 

Vēl šo laiku es gribētu vērtēt
pēc kokiem, kas aug apkārt bēr-
nudārzam. Tie stādīti no
1994.gada, jo sākumā šeit bija
tikai būvlaukums. Lielie bērzi,
kam galotnes nu jau līdz ar bēr-

nudārza jumtu, šeit aug jau 20
gadus. Otrā pusē bērnudārzam
bērzu birztaliņa. Ābeles sētas
pusē jau dod bagātīgu ābolu
ražu, arī ķirši, vēl jāgaida plū-
mes un pīlādži. Tieši šovasar
ievēroju, ka zied pirms 20
gadiem stādītās kastaņas. Es
ticu, ka šī zaļā ainava, pļavas un
ūdeņi mūsu apkārtnē palīdz vei-
dot arī iestādes auru brīvu, sir-
snīgu, enerģijas pilnu, kas
palīdz mūsu mazajiem audzēk-
ņiem augt un attīstīties. 

Annija
Vissirsnīgākās atmiņas saistās

ar mācību gada noslēguma pasā-
kumu – izlaidumu, kas vienmēr
smaržo pēc ceriņiem. Šeit strādā-
jot, ir jau aizvadīti 15 izlaidumi.
Tieši svētkos sirdī ielīst gan
prieks, gan gandarījums par
padarīto darbu, par bērnu sasnie-
gumiem, par viņu mīlestību pret
mums, darbiniekiem. Šajos brī-
žos sajūtu arī skumjas, ka atkal
kāds posms dzīvē noslēdzies un
jāšķiras no iemīļotajiem bēr-
niem. Katrs izlaidums ir vienrei-
zējs un neaizmirstams. Paldies
visiem brīnišķīgajiem kolēģiem
par kopā radītajiem svētkiem.
Kopā mēs varam paveikt daudz.
Lai visiem veselība, radošs gars,
un prieks par katru darba dienu.
Lai mīlestībā veiktie darbi
atmaksājas ar uzviju, lai mums
būtu vēl daudzu izlaidumu!

Elīna
Ik rītu, izdzirdot bērnu čalas,

es zinu, ka diena būs bagāta ar
darbiem un emocijām. Vakars
pienāks ar patīkamu nogurumu.
Un tā ik dienu, ierodoties
Veselavas „Vālodzēs”. 

Arnita
Liels un pat neizmērāms ir

pedagogu un speciālistu ieguldī-
jums pirmsskolas vecuma bērnu
valodas un fiziskajā attīstībā.
Bērniem tiek piedāvāts viss, kas
šajā vecumposmā visvairāk vaja-
dzīgs- individuālās nodarbības
pie speciālistiem, ļoti dažādas
darbošanās kopā ar skolotājām,
daudz un dažādas fiziskās aktivi-
tātes, mūzikas nodarbības, masā-
žas, nodarbības peldbaseinā. Lai
dzīve būtu interesantāka, darbo-
jamies dažādos projektos:
ZAAO, EKO. Pedagogi gūst pie-
redzi un jaunas idejas un meto-
des darbam ar bērniem, piedalo-
ties starptautiskajā Comenius
projektā. 

Linda
Mūsu bērnudārzs – tās ir otrās

mājas gan  mazajiem, gan liela-
jiem. Siltākās atmiņas saistās ar
kopā svinētajiem gadskārtu svēt-
kiem – Miķeļiem, Mārtiņiem,
Ziemassvētkiem, Meteņiem,
Lieldienām. Arī ar ikdienas
mazajiem jociņiem un bērnu

smaidiem. Novēlu mūsu bērnu-
dārzam piedzīvot vēl daudz
skaļu bērnu smieklu. 

Valentīna
Vislabākās ir mūsu kolektīva

ekskursijas, kurās mēs braucam
katru gadu pēc sezonas noslēgu-
ma, vasarā. Mums vienmēr ir
jautri. Foršā gide Līga piedāvā
maršrutus, kur ir ko redzēt un
baudīt. Viņa daudz zina un stās-
ta, prot mūs visas uzjautrināt, lai
mēs atslēgtos no darba un savām
ikdienas rūpēm. 

Lilita
Šogad aprit pieci gadi, kopš

strādāju Veselavā. Paldies gribu
teikt savām kolēģēm, ar kurām
kopā esmu ikdienā, ar kurām
kopā organizējam bērniem pasā-
kumus, lai iepriecinātu gan
mazos, gan lielos. 

„Darbā no jauna katru dienu
kā pirmoreiz, 

cerēt, mīlēt un smiet, un atkal
pret sauli iet.

Krietnus darbus darīt un
sirdsvārdus pasacīt.” /M.Čaklais/

Baiba
Mēs bieži sakām: „sapņi pie-

pildās, vajag tikai ļoti vēlēties”.
Es bērnībā sasēdināju visas
savas lelles un lāčus rindiņā un
mācīju viņiem dziedāt...

Es esmu laimīgs cilvēks, jo
mani bērnības izsapņotie sapņi ir
piepildījušies. Paldies par šo brī-

numaino ceļojumu kopā ar bēr-
niem 20 gadu garumā, kad dzie-
dājām, dejojām, gājām rotaļās un
piedzīvojām brīnumus. Paldies
visiem kolēģiem par radošu
sadarbību un vadītājai Ivetai par
neizsīkstošo enerģiju un pozitī-
vas gaisotnes veidošanu, lai visi
bērni šeit varētu justies mājīgi un
visi darbinieki varētu atbildīgi
strādāt dvēseles piepildītu darbu
ar bērniem.

Tā mēs te dzīvojam. Šis
stāsts ir vairāk par sajūtām un
mazāk par skaitļiem un faktiem.
Atmiņā palicis kāds ciemiņu
secinājums: „Tikpat skaisti kā
no ārpuses Jūsu māja izskatās
arī no iekšpuses’’, man šķiet, ir
domāts tieši mums.

Kā svinēsim savu 20 dzimša-
nas dienu? Rudenī sagaidīsim
bērnus, cepsim lielo torti un
varbūt pie mums atkal atlidos
visi tie karlsoni, kas šeit bija
pirms 20 gadiem, kad bērnudār-
zu atklāja un vēlēja mums
daudz bērnu!

Kopā uzsauksim - Daudz lai-
mes dzimšanas dienā, Vālodzīt!

Un atkal skanēs pār kalniem
un pakalniem... 

„... Līgojas bērza zari,
Zaros skan putnu rīti
Izšūpos dzimtā mala
Man mazu vālodzīti.....”

Visus atmiņu stāstus un vēlē-
jumus apkopoja Iveta Liepiņa

PII „Vālodzīte” darbinieku kolektīvs pēc 20 bērnu izlaiduma

Veselavas pirmsskolas izglītības
iestāde - tās ir mūsu mājas jau 20 gadus
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Šogad pirmo reizi Priekuļu nova-
da dome izsludināja mazo projektu
konkursu „Mēs novadam”, kura
tēma bija vide un kultūra novadā.
Līdz 2014.gada 30.aprīlim tika
saņemti 3 projektu iesniegumi – pa
vienam no Priekuļu, Liepas un
Veselavas pagastiem. 

Projektu konkursa mērķis un
uzdevumi bija finansiāli atbalstīt
kultūras un vides daudzveidīgu un
kvalitatīvu piedāvājumu Priekuļu
novadā kultūras un tūrisma, uzņē-
mējdarbības attīstībā.

Priekuļu pagastā saņemtais pro-
jekta iesniegums „Bērnu laukuma
„Pasakainā bērnība” izbūve daudz-
dzīvokļu nama Selekcijas iela 20,
Priekuļos, iekšpagalma” no nefor-
mālās grupas „Priekuļu aktīvie
vecāki, vecvecāki un draugi”.
Realizējot projektu tiks sarīkota
talka vecā laukuma demontāžai, pēc
kuras tiks uzstādīts 1 jauns, moderns
bērnu rotaļu laukums, kas būs pie-
ejams ne tikai Selekcijas 20, bet arī
apkārtējo māju bērniem.

Projekta iesniegums „Ar vēsturi
caur novadu” tika saņemts no
Priekuļu novada kultūras un izglītī-

bas attīstības biedrība „Četri”
(Liepas pagastā). Realizējot projek-
tu tiks sagatavota teatralizēta
ekskursija, kas apmeklētājus iepa-
zīstinās ar Priekuļu novada vēsturi
un populārākajām apskates vietām.
Ekskursijas vadītājs būs tērpts 19.
gadsimta beigu tērpā, kas vizuāli
paspilgtinās vēsturisko vietu apska-
ti. Kopā tiks izgatavoti 3 dažādi
tērpi ekskursiju vadītājām.

No Veselavas pagasta biedrība
„Sieviešu atbalsta izglītības un kul-
tūras centrs IEVA” tika saņemts pro-
jekta iesniegums „Piemiņas vieta
Latvijas karoga autoram Jānim
Lapiņam Veselavā”. Pēc projekta
realizācijas tiks izveidota piemiņas
vieta Priekuļu novada Veselavas
pagastā pie „Pintuļu” mājām pirmā
latviešu nacionālā karoga meta auto-
ram, dedzīgam Latvijas neatkarības
idejas virzītājam Jānim Eduardam
Lapiņam. Piemiņas vietā – ozolu,
ošu ieskautā pļavā pie ceļa Pintuļi –
Veselavas kapi tiks uzstādīts infor-
matīvais stends. Līdzās tam tiks
uzstādīts karoga masts, kurā plānots
uzvilkt karogu, izgatavotu pēc sākot-
nējā Latvijas karoga parauga, t.i. pēc

J.Lapiņa orģinālzīmējuma.
Projektu vērtēšanai tika izveidota

projektu vērtēšanas komisija 7 cilvē-
ku sastāvā –priekšsēdētāja M.Juzupa,
Izglītības, kultūras un sporta komite-
jas priekšsēdētāja E.Stapulone,
Tautsaimniecības komitejas locekļi
D.Kalniņa un G.Sabulis, izpilddirek-
tora vietnieks R.Saļmo, projektu
vadītāja I.Fogele un ekonomiste
D.Rūķe. Komisija lēmumu par pro-
jektu apstiprināšanu pieņēma
2014.gada 29.maijā.

Tā kā visi trīs projektu iesniegumi
atbilda projektu konkursa nolikumā
izvirzītajam mērķim - veicināt
Priekuļu novada iedzīvotāju atbildību
par savu dzīves vidi un vietējās dzī-
ves kvalitātes uzlabošana, un plāno-
tais finansējuma apmērs pietika
visiem projektiem, tika apstiprināti
visi 3 projektu iesniegumi.

Līdz 20.jūnijam tika noslēgti arī
visi 3 līgumi par projektu īstenošanu.
Projektu īstenošanas laiks ir līdz
2014.gada 15.oktobrim.

Visiem konkursa dalībniekiem
vēlam veiksmi projektu īstenošanā!

projektu vadītāja Ieva Fogele

Noslēdzies mazo projektu
konkurss „Mēs novadam” 2014

28.05.2014.

4 Nolemts izdarīt Priekuļu pagasta
bibliotēkas lietošanas noteikumu 1.pieli-
kumā „Priekuļu novada Priekuļu pagasta
bibliotēkas datorlasītavas izmantošanas
noteikumi” grozījumus un noteikt, ka
datorlasītava:

l lietotājiem vecākiem par 16 gadiem
pieejama Bibliotēkas darba laikā;

l bērniem un jauniešiem līdz 16 gadu
vecumam mācību periodā pieejama
Bibliotēkas darba laikā no plkst.13.00,
brīvdienās un brīvlaikā – Bibliotēkas
darba laikā.

4 Dome nolemj nodot atsavināšanai
atkārtotā izsolē pašvaldības nekustamo
īpašumu – nedzīvojamo telpu Nr.5,
Priekuļos, Raiņa ielā 8A, nekustamos
īpašumus ,,Beta” un „Sigma”, Liepas
pagastā, pazeminot izsoles sākumcenu
par 20%, un apstiprināt otrās izsoles
noteikumus. 

4 Dome nolemj atdalīt no nekustamā
īpašuma:

l Liepas pagastā divus neapbūvētus
zemes gabalus un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam apstiprināt
jaunu nosaukumu „Jaunķiegaļi”, Liepas
pagasts;

l Mārsnēnu pagastā meža zemes gaba-
lu un jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam, apstiprināt jaunu nosaukumu
„Meža Pieķēpi”, Mārsnēnu pagasts.

4 Nolemts pašvaldībai piekrītošam
zemes gabalam apstiprināt jaunu nosau-
kumu un adresi „Jaunmālkalni”, Liepas
pagasts.

4 Dome nolemj apstiprināt heraldikas
mākslinieku Ilzes Lībietes un Jura
Ivanova izstrādāto Priekuļu novada karo-
ga metu.

4 Dome pieņem lēmumus par neliku-
mīgo būvniecību un:

l atļauj divām personām Jāņmuižā tur-
pināt patvaļīgas būvniecības rezultātā
iesākto dzīvojamās mājas un saimniecības

ēkas būvniecību;
l pagarina Priekuļu novada pašvaldī-

bas 2014.gada 24.janvāra domes sēdes
lēmumā par nelikumīgo būvniecību
Priekuļos minēto nosacījumu izpildes ter-
miņu; 

l nosaka nelikumīgās būvniecības
Priekuļos radīto seku novēršanas termiņu.

4 Nolemts apliecināt, ka derīgo izrak-
teņu ieguves projekts „Smilts-grants un
smilts atradne „Piebaudzes”” ir investīci-
ju projekts, kas 100% apmērā tiek finan-
sēts no Priekuļu novada pašvaldības
budžeta līdzekļiem.

4 Nolemts piešķirt Priekuļu novada
domes priekšsēdētājai Mārai Juzupai
ikgadējo atvaļinājumu no 2014.gada
25.jūnija līdz 2014.gada 8.jūlijam. 

4 Dome nolemj noslēgt ar vienu per-
sonu nomas līgumu par nedzīvojamās tel-
pas Rūpnīcas ielā Nr.4, Liepā, lietošanu
uz laiku no 2014.gada 1.jūlija līdz
2017.gada 30.jūnijam,  manikīra pakalpo-
jumu veikšanas vajadzībām.

4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.4 „Par grozīju-
miem Priekuļu novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada pašvaldības budžetu 2014.
gadam””.

4 Apstiprināts Priekuļu novada
pašvaldības konsolidētais 2013.gada pār-
skats ar šādiem rādītājiem:

l Bilances aktīvi 31.12.2013.
LVL  16.289.480

l Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts
LVL    4.462.918

4 Nolemts likvidēt ar 2014.gada
1.jūniju Liepas pirmsskolas izglītības
iestādē „Saulīte” amata vienību – grāmat-
vedis.

4 Dome nolemj atbalstīt Priekuļu
novada pašvaldības sadarbību ar SIA
„Gaižēni” pilotprojekta „Naudas balva par
augstiem mācību sasniegumiem vispāriz-
glītojošo un profesionālo skolu beidzē-
jiem” ietvaros.

Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Laika posmā no 2014.gada
4.jūnija līdz 2014.gada 13.jūni-
jam delegācija no Priekuļu nova-
da pašvaldības 10 cilvēku sastāvā
devās uz Sicīliju (Itālijā), lai
parakstītu Pašvaldību sadraudzī-
bu zvērestu starp 7 pašvaldībām:
Nizza di Sicilia (Iatālija); Curtis
(Spānija); Primaria V Alenii De
Munte (Romania); Elena
(Bulgaria); Priekuļi (Latvija);
Birgu (Malta) un Nizza
Moferrato (Itālija) projekta
„Aktīvi iedzīvotāji Eiropas dialo-
gā” ES programmas „Eiropa pil-
soņiem” (2007-2013) ietvaros.
Zvērests parakstīts turpmākas
sadarbības nolūkā, lai veicinātu
visiem cilvēkiem iespēju piedalī-
ties pieredzes apmaiņās starp
iepriekš minētajām pašvaldībām,
tādējādi veicinot vispārējas brīvī-
bas, demokrātijas, vienlīdzības
un tiesiskuma vērtības. Zvēresta
oficiālā parakstīšana notika
7.jūnijā.

Pašvaldības sadraudzības zvē-
restu no Priekuļu novada domes
puses parakstīja domes priekšsē-
dētājas vietnieks Aivars
Tīdemanis.

Vizītes ietvaros 4.jūnijā Preses
konferences laikā prezentējām
Priekuļu novada pašvaldību,

Latviju un mūsu kultūras tradīci-
jas un vērtības. Multietniskajā
vakarā, kas norisinājās 7.jūnijā
Kvazimodo parkā, kur katra
valsts prezentēja savus nacionā-
los ēdienus. Mēs cienājām ar
Jāņu sieru, Lāču rupjmaizi,
Skrīveru gotiņām, Laimas kon-
fektēm un iepazināmies ar pārējo
partneru kultūru.

Viesojoties vairākās Sicīlijas
pilsētās, neiztrūkstoša bija tikša-
nās ar pilsētu mēriem, pārrunājot
paveikto, akcentējot sadarbības
ieceres turpmāk. Visu sadarbības
valstu partneri tika iepazīstināti
ar Nizzas tuvējās apkārtnes –
Dorza D’Argo, Messinu,
Taormina, Moforte S’Gorgio
u.c. pilsētiņām, viņu vēsturi un
vērtībām.

Noslēdzoties Nizza di Sicilia
apmeklējumam, ir nodibināti
kontakti un uzsāktas sarunas ar
Curtis (Spanija), Primaria V
Alenii De Munte (Romania) un
Birgu (Malta) pašvaldībām par
projekta turpinājumu, kur
Priekuļu novada pašvaldība varē-
tu būt vadošais partneris un
uzņemt viesus Latvijā.

Teksts un foto Ieva Fogele

Pēc novadu reformas
2009.gadā radās nepieciešamība
pēc saviem simboliem. 2012. gadā
Valsts heraldikas komisijā tika
apstiprināts Priekuļu novada ģer-
bonis. 2013. gadā, gatavojoties
XXV Vispārējie latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem,
tika izgatavots vimpelis. Savukārt
šogad, 2014.gadā tika nolemts
izgatavot novada karogu.

Karoga skices izstrādāja māksli-
nieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs,
kas jau iepriekš, Priekuļu novadam
izstrādāja novada ģerboni.

Laika posmā no 2014.gada
1.aprīļa līdz 30.aprīlim ikvienam

bija iespēja izvēlēties un nobalsot
par sev tīkamo karoga metu. Tika
saņemtas gandrīz 100 balsis.
Visvairāk balsu - 24,7% tika
saņemti par trešo variantu – zaļo
karogu ar vidū attēlotu zelta pulk-
steņa ciparnīcu saules ar trapecvei-

da stariem formā. 
2. un 3. vietu dalīja karogi

Nr.8. un 14. – katrs saņemot
10% no kopējo balsu skaita.

Deputātiem, vienbalsīgi lem-
jot „PAR” 2014.gada 28.maija
domes sēdē, tika apstiprināts
zaļais karogs ar vidū attēloto
zelta pulksteņa ciparnīcu saules
formā.

Novada karoga prezentācija
Priekuļu novada iedzīvotājiem un
viesiem notika II Priekuļu novada
svētkos Liepā. 

Būsim lepni par savu novadu
un karogu! 

projektu vadītāja Ieva Fogele

Nostiprinām
sadarbību 
ar Sicīliju

Pašvaldības sadraudzības zvērestu no Priekuļu novada domes
puses parakstīja domes priekšsēdētājas vietnieks 

Aivars Tīdemanis.

Priekuļu novadam savs karogs



Priekuïu Novada Vçstis 3

Priekuļu pagastā Helena Gailīte 
svin 100 gadu jubileju

26.jūnijā Priekuļu pagasta
iedzīvotāja Helena Gailīte
moža, dzīvesprieka pilna, savu
tuvinieku vidū atzīmēja simto
dzimšanas dienu.

Helenas kundze sevi sauc par
sēlieti, jo dzimusi Ābeļu pagas-
tā. Mūžs 100 gadu garumā bijis
raibs un daudzveidīgs, kā pašas
austās segas un šalles. Maza
būdama piedzīvojusi izsūtīju-
mu, kur 4 gadu vecumā zaudē-
jusi tēvu un pati par mata tiesu
uzveikusi smago slimību.
Atgriezusies Latvijā, sastapusi
savu dzīves draugu Ēriku
Gailīti, ar kuru nodibinājuši
ģimeni un 1934.gadā pārcēlu-
šies uz dzīvi Priekuļos. Kara
gados dzīves līkloči gan Gailīšu
ģimeni aizveduši prom no
Priekuļiem, bet vēlākos gados
atkal atgriezušies, jo Helenas
vīrs bijis izcils agronoms un
viņa zināšanas lieti liktas lietā
Priekuļu selekcijas stacijā.

Helenas kundze savu darba
mūžu aizvadījusi kā mākslas
audēja, arī šodien viņas dzīvok-
lītī uz dīvāna ir pašas austā

sega, pār krēsla atzveltni pārlik-
ta mīksta villaine, bet svētku
galdu rotā viņas izšūtais gal-
dauts.

Dāsnā gadu nasta nav salie-
kusi sirmo māmuļu, viņa mun-
dra, savu trīs meitu aprūpēta,
šodien ar smaidu sagaida savus
ciemiņus. Ļoti cer ciemos sagai-
dīt visus sešus mazbērnus un
lielāko daļu no saviem 15 maz-
mazbērniem. Lepni visiem rāda
valsts prezidenta atsūtīto
apsveikumu.

Jautāta – „Kas ir garās dzīves
noslēpums?” Jubilāre ar smaidu
atbild: „Dienā izdzeru divas
krūzes kārtīgu kafiju un asinsri-
tei glāzīti balzama.”

Arī Priekuļu novada pašval-
dība pievienojās sveicējiem,
novēl cienījamai jubilārei
veselību, veselību un vēlreiz
veselību!

Ir daudz noticis un bijis,
Ir iegūts dārgākais, kas ir
Kad apkārt draugi radi,
Tad skaisti visi gadi.

/Z.Brūvere/
Cienījamā jubilāre kopā ar meitām Benitu, Silviju un Lilitu

Foto:Māris Buholcs

Deja – prieks, darbs, 
emocijas

Vasarsvētkos jaunajā
Vidzemes koncertzālē Cēsu
apriņķa deju kolektīvi sniedza
bezgala jauku koncertu „Kad
jaSMĪNS piedurknē”, kas reizē
arī bija deju kolektīvu skate.
Šajā koncertā piedalījās arī mūsu
novada septiņi deju kolektīvi –
jauniešu deju kolektīvi
„Miķelēni”, „Veselava”, „Vir -

pulis”, „Zelta Virpulis”, vidējās
paaudzes deju kolektīvi -
„Miķelis”, „Jumis” un
„Sadancis”. 

Šoreiz deju skate bija organi-
zēta, kā vesels koncerts, kur
dejas neatkārtojās, bet katrs
kolektīvs pēc savas izvēles dejo-
ja 2 savas mīļākās dejas, kuras
vērtēja žūrija – horeogrāfe, deju

svētku virsvadītāja Ingrīda
Saulīte un Latvijas Nacionālā
kultūras centra dejas mākslas
eksperte Maruta Alpa. Kolektīvu
izvēlētās dejas kopējā
Vasarsvētku mīlestības stāstā
kopā bija savērpusi režisore Inga
Cipe. Dejas stāsta burvību un
režiju palīdzēja iznest aktieri
Vita Baļčunaite un Andris Bulis,
tādejādi skatītāji varēja gūt
patiesi māksliniecisku dejas bau-
dījumu. 

Paši dejotāji atzina, ka šoreiz
skate ir uzlikusi lielāku atbildību
ne tikai tāpēc, ka jādejo bija uz
jaunās koncertzāles skatuves, bet
arī tāpēc, ka visiem kolektīviem
bija ļoti organiski jāsavienojas,
lai kopā iznāktu šī jaukā dejas
izrāde, kurā caurvijās romantika,
spridzēja humors un valdīja
emocijas. 

Arī deju kolektīvu vadītāji
atzina, ka šāda skates intrpreāci-
ja ir jauka un skatei var izvēlē-
ties tās dejas, kas dejotājiem
izdodas vislabāk, kurās viņi ir
visatraisītākie un kuras ir pieslī-
pētas.

Skatē vidējās paaudzes deju
kolektīvu grupā „Miķelis” vadī-
tājs Māris Brasliņš un „Jumis”
vadītājs Uldis Blīgzna ieguva
augstākās pakāpes vērtējumu,
„Sadancis” vadītāja Marita
Rieksta-Krivjonoka – trešā
pakāpe. Jauniešu grupā „Zelta
Virpulis” vadītājs Uldis
Blīgzna – augstākā pakāpe,
„Miķelēni” (Māris Brasliņš) –
pirmā pakāpe, „Virpulis” (Uldis
Blīgzna) – otrā pakāpe,
„Veselava” vadītāja Emerita
Gruzde – trešā pakāpe.

Īrisa Uldriķe

Jauniešu deju kolektīvs „Veselava” par savu atraktīvo deju
„Precinieki” saņēma nedalītu skatītāju simpātiju- milzīgus aplausus.

Foto no skates arhīva

Par godu Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai 2.jūni-
ja pēcpusdienā Priekuļos norisi-
nājās Bērnu svētki.
Apmeklējums bija visai plašs,
par to mums ir liels prieks.
Bērniem bija iespēja piedalīties
Priekuļu mākslas skolas aktivi-
tātē, apzīmējot veloceliņu, pār-
baudīt savas spējas trāpīt mērķī,
ko piedāvāja Cēsu pilsētas spor-
ta skola, kā arī veiklību un orien-
tēšanās iemaņas, vērot suņu dre-
sūras paraugdemonstrējumus.
Pasākumā piedalījās Veloklubs
„Priekuļi”, Futbola klubs
„Priekuļi”, Kristera Serģa
motoklubs. Apmeklētājus prie-
cēja arī Māra Brasliņa vadītais
deju kolektīvs „Miķelēni”, iepa-
zīstinot ar dažādu kultūru dejām. 

Tomēr vislielāko bērnu ievē-
rību ieguva seju apgleznošana,
kur rinda nemazinājās visa pasā-
kuma laikā. Arī Valsts policijas
piedāvātā iespēja aplūkot polici-

jas auto, „paspaidīt pogas un slē-
džus” ieguva bērnu interesi. Ir
prieks dzirdēt, ka vecāki atzinīgi
novērtē šādus pasākumus, sakot,
ka ir padomāts par aktivitātēm
dažāda vecuma bērniem, tiek
piedāvāts saturīgi pavadīt pēc-
pusdienu un ka svētki tiek svinē-
ti tepat novadā.

Paldies par atbalstu sakām
abiem novada jauniešu centriem
„Rest[e]” un „Apelsīns”, bērnu
dienas centram „Zīļuks”,
Jaunsargiem, Priekuļu novada
Jauniešu domei, Priekuļu nova-
da pašvaldībai un visiem pārē-
jiem, kuri pielika roku šo svētku
īstenošanā. Pateicamies arī
„Svētavotam” par dzeramā
ūdens nodrošināšanu svētku
norises vietā.

Uz tikšanos citās novada akti-
vitātēs!

Jauniešu darba koordinatore
Dina Šalunova

Bērnu svētki
Priekuļos

Bērni priecājas un labprāt pozē ar savām apgleznotajām 
sejiņām

Foto: Normunds Kažoks
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Comenius projektā „A taste of
Europe!” (Ar Eiropas garšu)
Veselavas pirmskolas izglītības
iestāde „Vālodzīte” dalību uzsā-
ka pirms diviem gadiem kopā ar
partneriem no Īslandes, Dānijas,
Grieķijas, Anglijas, Īrijas,
Spānijas. Šis projekts ir bijis kā
brīnišķīga pieredze gan mūsu
pedagogiem, gan bērniem, gan
partneriem. Katrs no partneriem
mūs savā valstī uzņēma ar sir-
snību un atsaucību. No projekta
ieguvām ļoti daudz, redzējām,
kā atsevišķās valstīs tiek organi-
zēta dzīve skolā un izglītoti
bērni, kam nepieciešama izglī-
tošana pēc speciālās program-
mas. Uzzinājām, kādas ir tradī-
cijas un kādi ir nacionālie ēdie-
ni katrā no valstīm.

Projekta laikā tika izvirzīti
uzdevumi, kurus veicām kopā ar
mūsu bērniem un projekta dalīb-
niekiem. Valstu starpā apmainī-
jāmies ar nacionālo ēdienu
receptēm un pēc tam paši gata-
vojām un nogaršojām visu dalīb-
valstu ēdienus. Kopā tika izvei-
dota pavārgrāmata ar receptēm
no visām valstīm, kur ik pa lai-
kam ielūkoties, ja nu kāda aiz-
mirstas. Tika salīdzinātas pārti-
kas produktu cenas un meklēta
citu valstu produkcija mūsu vei-
kalu plauktos. Bijām tiešām pār-
steigti, ieraugot, ka Latvijā var
nopirkt gan angļu tunci un islan-
diešu zivis, dāņu zivju pirksti-
ņus, grieķu un spāņu augļus, dār-
zeņus. Paspējām arī izaudzēt
dārzeņus no citu dalībnieku sūtī-
tajām sēklām. Tie izauga pietie-
koši vareni, lai, sagaidot viesus
Latvijā, kopā nosvinētu ražas
svētkus - Miķeļus. 

Aktīvi darbojoties projektā,
esam papildinājuši pieredzi, kā
organizēt izglītošanu bērniem ar
speciālām vajadzībām, un esam
nākuši pie vērtīgām atziņām.
Viena no atziņām – ikvienam
bērnam jāpiedāvā tāds izglītoša-
nās veids un metodes, kas viņam
patīk un rada prieku. Ir jācenšas
bērnos attīstīt visus talantus –
zīmēt, veidot, dziedāt un spēlēt
vienkāršus mūzikas instrumen-
tus, dejot. Ļoti svarīgi šiem bēr-
niem atrast tādas nodarbes un
pienākumus, kurus veicot, viņi
būs noderīgi sabiedrībai un neju-
tīsies atstumti. Labu piemēru
redzējām Dānijā, kur izveidota
televīzija, kurā šie cilvēki darbo-
jas, veido sižetus, intervē ievēro-
jamus cilvēkus, zīmē animācijas
filmiņas, veido dažādus video
klipus, paši gatavo ēst uzņēmu-
ma ēdnīcā, organizē dažādas lab-
darības akcijas. 

Pēdējais apmaiņas brauciens
bija uz Spāniju, tajā piedalījā-

mies mēs pieci pedagogi no
mūsu iestādes. Mūs saviļņoja
spāņu sirsnība, atvērtība un vien-
kāršība. Īpaši saviļņojošs bija
festivāls, kurā visu dalībvalstu
dziesmas dziedāja un dejojas
izdejoja bērni ar speciālām vaja-
dzībām. Šis festivāls, šķiet, bija
pārdomāts līdz pēdējam sīku-
mam. Par katru valsti tika izvei-
dota prezentācija. Kad ieraudzī-
jām uz lielā ekrāna sākumā
Eiropu, tad Latviju, tad mūsu
bērnudārzu, acīs sariesās asaras.
Mūsu mazā Veselava, mūsu
pakalni, dīķi un pļavas… Mūsu
bērnu dziesmas, dejas un rotaļas
Spānijā. Šie bērni tiešām ir ar
īpašām vajadzībām, bet tas, ar
kādu enerģiju un pozitīvismu
viņi uzstājās, bija vienreizēji. Pa
asarai nobira katram no dalībval-
stu partneriem, jo tāda sirsnība
tiešām ir apbrīnas vērta! 

Santa Gaile,
pirmsskolas skolotāja

Comenius projekts noslēdzies

Ar gandarījumu un labi padarī-
ta darba sajūtu noslēdzies šis mācī-
bu gads Jāņmuižas pirmsskolas
iestādē. Īpaši veiksmīgas un intere-
santas izvērtās divas aktualitātēm
bagātas dienas – Vecāku diena un
Starptautiskā vides diena.

Vecāku diena sākās ar „ Deju
karuseli”. Tur skolotājas Solvitas
vadībā bērni rādīja gada laikā
apgūtās dejas un kopā priecājās
noslēguma disenītē. Pēcpusdienā
vecāki tikās diskusijā par veselīgu
uzturu. Uz vecāku jautājumiem
atbildēja un veselīgus našķus vasa-
ras periodam ieteica uztura speciā-
liste Linda Šlēziņa. Šī diskusija un
vecāku iesaistīšana projektā „ Kas
našķim vēderā?”  ir pirmais ievad-
solis nopietnam darbam nākamajā
mācību gadā. Vecāku dienas izska-
ņā notika jau tradicionālās kopīgās
pavasara olimpiskās spēles.

Jāņmuižas pirmsskolā cenša-
mies Zaļo karogu turēt augsti
paceltu katru dienu, taču Vides
dienā bijām padomājuši par ko
īpašu. Domājot par to, kas mums
apkārt, metodiķei Inesei radās
ideja par „ Gaujas svētkiem” . 

Kopā ar bērniem vispirms
devāmies uz Jāņmuižas notekūde-
ņu  attīrītavu, kur mūs sagaidīja
skolotāja Dagnija ar  izzinošo
nodarbību  „ Gauja sākas tavā van-
nas istabā”. Gan maziem, gan lie-
liem nu bija viela pārdomām: vai
ikdienā savās ģimenēs domājam
un rīkojamies „ ekoloģiski” un cik
daudz katrs jūtamies atbildīgi.

Meža Māte (skolotāja Agita),
kura mūs sagaidīja pie Jāņmuižas
avotiņa, netālu no Triečupītes,

pastāstot par mazo upīšu, strautiņu
un avotu nozīmi lielās Gaujas tecē-
jumā. Katrs varēja pagaršot
Jāņmuižas avotiņa ūdeni.

Pasakas „ Mazais Ūdensvīriņš”
varoņi – Ūdensvīriņa mamma un
tētis (logopēde Ingrīda un lietvede
Sandra) , meklējot savu pazudušo
bērņuku, gana daudz atkritumu
bija savākuši, lai vēlreiz atgādinātu
bērniem par to kaitīgo ietekmi ne
tikai uz Latvijas ūdeņiem, bet uz
visu dzīvo radību. To apliecināja
arī stāsts par Gaujas pērlenēm un
pērļu zvejniekiem tālā senatnē, kad
Gauja bija jauna un nepiesārņota.

Gaujas krastā bērnus sagaidīja
pati Gauja (skolotāja Gita), pastās-
tot par to, kā tad Gauja radusies, un
ko tā mums dod. Neatpalika arī
bērni – tautas dziesmas par Gauju
tecēja kā pati upe. Tad kā dāvanu
mūsu skaistākajai upei palaidām
bērnu darinātus priedes mizu kuģī-
šus ar laba vēlējumiem Gaujai.
Lūk, daži no tiem: „ Esi skaista!
Esi ūdeņiem bagāta! Lai akmentiņi
tavā dzelmē vizuļo! Tīram plūdu-
mam! Lai spārēm skaista deja!
Tīras tavas pludmales! Plūsti uz

jūru jautri un mirdzoši! Lai zied
puķes tavos krastos! Lai dzied lak-
stīgalas tavos krastos!” 

Tā kā pazudušais Ūdensvīriņš
(skolotāja Viktorija) joprojām
nebija atradies, sākām meklēt to
savā ābeļdārzā, un protams - atra-
dām! Viņš bērniem bija sagatavojis
rotaļas un spēles, un visas saistībā
ar ūdeņiem! Bērniem patika gan
Ūdensvīriņš, gan rotaļas.

Dienas vidū uzņēmām ciemi-
ņus – projekta „Iekrāsosim sapņus”
dalībniekus, kuriem piedāvājām
pārgājienu pa mūsu meža takām, ko
pavadīja uzdevumi ar moto „ Aizej
tur -  nezin kur, atnes to – nezin ko”
. Vides dienas izskaņā vadītāja
Lilita atklāja jaunizveidoto Ūdens
pētīšanas staciju, kurā bērniem būs
iespēja pētīt ūdeni, veikt eksperi-
mentus, priecāties un atpūsties. 

Vides dienu noslēdza koku stā-
dīšanas akcijas turpinājums –
iestādījām divus jaunus kociņus,
kas reiz dos paēnu un augļus tiem,
kas reiz dzīvos un mācīsies
Jāņmuižā.

Inese Kārkliņa, Sandra Berķe

Ar labi padarīta darba sajūtu

Veselavas skolotājas vizītē Spānijā Can Rigol skolas pagalmā, no
kreisās:  Irēna Pacēviča, Santa Gaile, Anna Rāviča, Linda

Zirģele, Iveta Liepiņa
Foto no personīgā arhīva

Mēs, Mārsnēnu pamatskolas
pirmsskolas grupas bērni, vecā-
ki un skolotāji, piedalījāmies
biedrības Zaļā josta organizēta-
jā makulatūras vākšanas kon-
kursā. Kā tas sākās?

Skolotāja Ilze Meistere
2013.gada rudenī, kopīgi ogojot
dzērveņu purvā, iepazinās un
nodibināja kontaktus ar
Līgatnes papīrfabrikas pārstāvi
Līgu Sausniņu, kura uzaicināja
piedalīties makulatūras vākša-
nas konkursā. Tas likās saistošs
ar to, ka, savācot makulatūru,
bija iespēja tikt pie papīra, kas
bērnudārzā ļoti vajadzīgs. Par
katru savākto tonnu – 5 kg papī-
ra, kā arī dažādas citas balvas
aktīvākajiem konkursa dalīb-
niekiem. Labo domu tālāk
iedzīvināja skolotāja Ilze, pagā-
jušā mācību gada sākumā uzru-
nājot un iedrošinot bērnu vecā-
kus, draugus, radus, kaimiņus
un kolēģus, kuriem mājās ir
vecu avīžu, žurnālu un nevaja-

dzīgu grāmatu krājumi, nodot
tos pārstrādei.

Atsaucība izrādījās liela, un
pamazām krājās savāktā papīra
kaudzes. Kates vectētiņš Jānis
Grabis atveda svarus, lai katru
atnesto sainīti varētu nosvērt.
Izveidojām tabulu, kurā Zita
Aļeškēviča visu konkursa laiku
rūpīgi uzskaitīja savāktos kilog-
ramus un katru nedēļu pa e-
pastu sūtīja datus uz Zaļo jostu.

Kad bija savākta vairāk nekā
1 tonna makulatūras, pasūtījām
transportu no Līgatnes, lai
atbrīvotu vietu jauniem krāju-
miem. Makulatūras iekraušanā
aktīvi palīdzēja visi pirmssko-
las grupas bērni. Darbs gāja no
rokas!

Konkursa laikā atsaucīgi un
aktīvi bija Kates Tirzītes,
Jorena Arno Bernāta, Keitas
Melānijas Timofējevas, Paulas
Kaptjugas, Dāvja, Zanes un

Matīsa Riekstiņu vecāki un vec-
vecāki. Izsludinātais konkurss
bija atradis dzirdīgas ausis
pagastā, daudz papīra piegādāja
iedzīvotāji. Īpašais paldies mār-
snēnietēm Rūtai Frikmanei un
Rutai Uškānei. Sarma Riekstiņa
makulatūras vākšanā iesaistīja
savas kaimiņienes Māru Plataci
un Māru Zvaigzni, bet Ilze
Meistere - Viktoriju Sīviņu no
Cēsīm, Daci Šteinu no Rīgas,
Gaidu Zelmeni no Vaidavas.

Paldies Marinai
Dovnarovičai par vēlējumu, kā
bērniem novērtēt papīru un
mācīt tā izmantošanu. Skolas
šoferis Alberts Virskulis ne tikai
pieveda papīru no tālākajām
pagasta vietām, bet 1.jūnijā mūs
aizvizināja uz Zaļās jostas
izlaidumu brīnumskapī
Siguldas pils estādē. Paldies
viņam!

Makulatūras vākšanas noslē-
gumā – marta pēdējā nedēļā,
kad visi savāktie kilogrami jau

bija saskaitīti, negaidīti saņē-
mām lielāko papildinājumu no
Ligitas Salmiņas un Daiņa
Zaķa, kuri atveda vēl 690 kilog-
ramus. Kopā bijām savākuši
nedaudz vairāk par trim ton-
nām.

Pēc rezultātu apkopošanas un
vairākkārtējas precizēšanas no
Zaļās jostas saņēmām priecīgu
ziņu - esam 1. vietā pēc savāktās
makulatūras daudzuma uz vienu
audzēkni. Balvā 400 EURO un
15 kilogrami dažāda veida otr-
reizēji pārstrādāta papīra no
Līgatnes papīrfabrikas. Nopel -
nīto naudas balvu izmantosim,
pilnveidojot pirmsskolas grupas
rotaļlaukumu.

Paldies visiem, kuri palīdzē-
ja mums šajā darbiņā! Ceram uz
sadarbību arī nākamajā gadā! 

Olita Gruna, 
pirmsskolas skolotāja

Mārsnēnu
pirmsskolnieki
rūpējas par tīru

Latviju

Čaklie makulatūras vācēji ir ļoti gandarīti par savu balvu

Bērni ar interesi izzina jaunizveidoto Ūdens pētīšanas staciju
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Laiks, cilvēkam piedzimstot,
tiek dots, un tikai no katra paša
atkarīgs, kā un ar ko dārgās un
neaizvietojamās dzīves minūtes,
stundas un dienas, kas nemanot
pāraug mēnešos un gados, mēs
izmantosim. Un tā ir aizritējis kār-
tējais mācību gads, kurš liek
mums izvērtēt padarīto un pārdo-
māt veicamo.

Paralēli būtiskajām izmaiņām
skolas fiziskajā vidē - siltināšanai
un jumta izbūvei - skolotāji visa
gada garumā mērķtiecīgi strādājuši
mācību stundās, iesaistījuši skolē-
nus dažādos konkursos un pasāku-
mos, kas saistīti ar mācību priekš-
metu padziļinātu vai radošu apgu-
vi, kā arī esam ar panākumiem pie-
dalījušies dažāda līmeņa sporta
sacensībās, mākslinieciskās
pašdarbības pasākumos.

Arī šajā mācību gadā rūpējā-
mies par skolas īpašo piedāvājumu
saglabāšanu un pilnveidošanu.
Veikts apjomīgs darbs skolēnu
izglītošanā ekoloģijas jautājumos,
apzinīgas attieksmes pret vidi
audzināšanā, devīto reizi pie skolas
pacelts Zaļais karogs. Skolēniem
skolas telpās ir iespēja piedalīties
arī Cēsu Sporta skolas finansētajās
programmās (orientēšanās un fut-
bols). 

Sadarbojoties ar Alfrēda
Kalniņa mūzikas skolu, skolēni
pēc mācību stundām var apgūt kla-
vierspēli, kokli, vijoli un flautu. 

1.-4. klašu skolēniem, kuri

dzīvo tālāk no skolas un pēc stun-
dām gaida autobusu, piedāvājam
pagarinātās dienas grupas nodarbī-
bas. Skolā darbojas logopēds. Ir
labs medicīnisko pakalpojumu pie-
ejamības nodrošinājums (zobu
higiēnists, medmāsa). Sporta stun-
du ietvaros skolēni apgūst peldēt-
prasmi baseinā „Rifs”. Skolēni var
iesaistītie kādā no 13 skolas intere-
šu izglītības programmām (kori,
deju kolektīvi, sporta un lietišķās
mākslas programmas). 

Starptautiskā projekta
„Comenius” ietvaros skolēni un
skolotāji iepazina 6 valstu kultūru,
guva ieskatu šo valstu izglītības
sistēmā un ikdienas darbā. Divu
gadu laikā, kādu no valstīm
(Spāniju, Itāliju, Portugāli, Poliju,
Čehiju, Slovēniju) apmeklēja 19
mūsu skolas skolēni. Pasaule ienā-
ca skolā un klasē ne tikai pašiem
ceļojot, bet arī integrējot skolas
vidē apmaiņas skolnieci no Vācijas
(10.kl.) un skolnieces no Ķīnas
(2.un 5.kl.)

Pagājušais mācību gads īpaši
saspringts bija 9. un 12. klašu sko-
lēniem. Izlaidumu nosvinējuši un
pamatizglītību ieguvuši 35 9. klašu
absolventi, 9 no tiem vidējais vēr-
tējums mācību priekšmetos gadā ir
augstāks par 8 ballēm: Ievai
Laukai, Sandim Kaškuram,
Amandai Marijai Sproģei, Aivitai
Balodei, Everitai Kamarūtai,
Aivaram Pētersonam, Kristīnei
Semjonovai, Megijai Stepnojai,

Artūram Lielbārdim.
Atestātu par vispārējo vidējo

izglītību iegūs 12 skolēni. Labi
mācību rezultāti Uģim Alksnim un
Mārtiņam Gailim. Iepriekš minētie
absolventi no novada pašvaldības
saņēma naudas balvas.

5. – 8. klasēs ļoti labi un teica-
mi mācību rezultāti (vidējais gada
vērtējums nebija zemāks kā 8 bal-
les): D.D.Brūverei, K.A.Jansonei
(5.a kl.), N.Krivānei, N.Laurītei,
A.Smiltiņam, A.Štēbelei,
E.Zvejniecei (5.b kl.), E.Kočānei,
M.Ozoliņam (6.b kl.), N.Izakai,
E.R.Vilciņai (7.b kl.),
N.Kovaļevskai, S.B.Lazdiņai,
N.Mahņovai, K.Putniņai,
E.Radziņai, S.Stūrītei (8.a kl.)

10., 11.klasē labi sasniegumi
mācību darbā R.Titovam,
S.Kovaļevskai, M.Veldzei,
M.Mūrmanei, M.Simsonei,
G.Bogdanovai, S.Cegelei.

1. – 4. klašu skolēni, kam bija
labi, ļoti labi un teicami rezultāti,
devās apmaksātā vienas dienas
ekskursijā.

Īpašu uzmanību skolā veltījām
arī individuālam darbam gan ar
skolēniem, kam mācības sagādā
grūtības, gan ar talantīgajiem.
Gada laikā 119 skolēni sagatavoti
mācību priekšmetu olimpiādēm,
kurās 7 novadu konkurencē iegūtas
55 godalgotas vietas. Esam pieda-
lījušies arī Vidzemes reģiona
sākumskolas olimpiādē un valsts
olimpiādēs: latviešu valodā un lite-

ratūrā, matemātikā, ekonomikā.
Mūsu skolēni mācību gada

laikā ir arī aktīvi sportojuši.
Mācību gada noslēgumā tika
noteikts labākais sportists klasē
gan no meitenēm, gan no zēniem,
kā arī labākais sportists skolā un
sportiskākā klase.

Labākie sportisti ir: 1.klašu
grupā R.E.Rozmisa, G.A.Dubovs,
2.klašu grupā E.Kopļarova,
K.Krieviņš, 3.klašu grupā
G.Mičule, M.Nellemann, 4.-5.
klašu grupā K.Rozenova,
D.Krieviņš, 6.-7. klašu grupā
L.Balode, R.Kamarūts, 8.-9. klašu
grupā K.Razgale, M.V.Lancmanis,
10.-12. M.Tetere, M.Lukstiņš.

Labākā sportiste skolā šajā
mācību gadā – Krista Razgale,
sportiskākā klase – 8.a kl.

Atskatoties uz aizvadīto mācību
gadu, vislielāko gandarījumu sagā-
dā skolēnu un vecāku uzticēšanās
skolai (skolēnu skaits pēdējos
gados palielinās par aptuveni 20
skolēniem gadā), vēlme un prasme
aktīvi iesaistīties skolas un klases
vides veidošanā, skolotāju meista-
rība, meklējot un atrodot jaunas
darba formas, lai panāktu skolēnu
ikdienas sasniegumu pozitīvu
dinamiku.

Anita Skrastiņa, direktores
vietniece mācību darbā

Ražīgs darbs Priekuļu vidusskolā

12. klase izlaidumā kopā ar savu audzinātāju Ivetu Apini

Ir aizritējis 2013./2014.mācību
gads. Mārsnēnu pamatskolā šajā
gadā mācījās 66 skolēni. Skolā
mācības norit pēc 4 vispārējās izglī-
tības programmas. Kā tad mums
veicies?

Vispirms lepojamies ar skolēnu
sasniegumiem mācībās. Mācību
gadu ar labām un teicamām sekmēm
beidza sekojoši skolēni: 1.klasē
–Emīlija Kitija Branta un Megija
Latvere, 3.klasē – Aivita Gruna,
4.klasē – Madara Poikāne, Elīna
Zandersone, Irina Vasiļjeva; 5.klasē
– Artūrs Dambītis, Māris Šmits un
Jana Vasiļjeva; 6.klasē – Annija
Horsta, Līga Liene Poikāne, Marika
Pujāte; 8.klasē – Ilva Kalniņa un Ieva
Šmite. Šie skolēni 4.jūnijā devās
ekskursijā pa Minhauzena takām un
atpūtās pie jūras. 

Lepojamies ar pieciem 9.klases
skolēniem, kuri gadu no gada mēr-
ķtiecīgi pilnveidojuši savas zināša-
nas, prasmes, iemaņas, attieksmes un
atbildību. To apliecināja arī eksā -
menu rezultāti. Tie ir: Elvita Puriņa,
Vitālijs Rolands Guļs, Kristiāns
Sproģis, Anna Skrastiņa, Lana
Burdeiko. Priekuļu novada domes
priekšsēdētāja Māra Juzupa izlaidu-
mā par teicamiem mācību sasniegu-
miem Vitālijam Rolandam Guļam
un Annai Skrastiņai pasniedza nau-
das prēmiju 200EUR apmērā. 

Kā ir ritējusi ikdiena Mārsnēnu
pamatskolā? Šogad skolēniem, kuri
mācās pēc speciālajām izglītības
programmām, stundās palīdzēja
skolotāja palīgs. Sākumskolas sko-
lēniem darbojās pagarinātā dienas
grupa, kā katru gadu bija pieejamas
skolotāju individuālās konsultācijas
pēc sastādīta grafika. 

Pavasara pusē skolēnu padome
izvērsa kampaņu ar devīzi „Kļūsim
par pozitīvas uzvedības skolu”.
Izstrādājām un izskaidrojām uzve-
dības noteikumus no drošības,
atbildības un cieņas aspektiem.

Atjaunojām klašu dežūras. Katru
nedēļu izvērtējām klases uzvedības
rādītājus arī mācību sasniegumus
un piešķīrām ceļojošos vimpeļus.
Priecājamies, jo šai akcijai bija
rezultāti. 

Šogad skolai aprit 155 gadi.
Projektu nedēļā skolēni pētīja sko-
las darbinieku gaitas. Vitālijs
Rolands Guļs ar darbu par
Mārsnēnu skolas direktori Ilgu
Gulbi (1967. – 1982.), bet Anna
Skrastiņa - par ilggadējo direktora
vietnieci Austru Klāvu (1967. –
1988.) piedalījās starpnovadu skolu
7. – 9.klašu skolēnu projektu kon-
kursā „Mana novada izcilie ļaudis
Latvijas valstī un pasaulē”. Abi
ieguva trešo vietu un balvā ekskur-
siju uz Bauskas muzeju un
Rundāles pili. 

Rudens pusē pieci 9.klases sko-
lēni veiksmīgi piedalījās
Vecpiebalgas vidusskolas rīkotajā
interaktīvajā vēstures konkursā.

Tradicionāli skolā notiek
Lāčplēša dienas, valsts proklamē-
šanas gadadienas svinības. Prieks,
ka mūsu skolēni labprāt uzstājas un
ir atbildīgi svētku sagatavošanā.

Paldies latviešu valodas skolotā-
jai Ingrīdai Zilgalvei par ļoti intere-
santo un plašo (iesaistīti pilnīgi visi
skolēni) Ziemassvētku uzvedumu,
skolotājam Jurim Krūzem par
muzikālo noformējumu.

Šajā mācību gadā katras klases
skolēni vadīja kādu pasākumu.
Tās bija gan stila nedēļa (5.klase),
gan masku balle (7.klase), gan
sveču dienas tirdziņš (3.klase), gan
ābeču svētki (4.klase). Mācību
gada noslēguma pasākumu – 2,5
stundu garumā atraktīvi un intere-
santi vadīja 6.klases kolektīvs.
Visiem izdevās! Tradicionāli jau
5.reizi Valentīndienā 9.klase uzstā-
jās ar dzejas kompozīciju
„Parunāsim par jūtām ar skaistiem
vārdiem”.

Skolotājas Ingrīdas Zilgalves un
svešvalodu skolotāju, rosināti sko-
lēni veidoja mīļvārdiņu un mīļu
vēlējumu koku māmiņām un vec-
māmiņām, kā arī rokrakstu parādi –
izstādi.

Mātes dienai šogad veltījām
svētkus “Zied mana sirds kā piene-
ne- dzeltena, saulaina”. Paldies
visiem, kas atnāca, jo programma
bija jauka un sirsnīga, bērnu snie-
gums kvalitatīvs un raits.

Otrajā pusgadā darbu uzsāka
jaunsargu pulciņš Arnolda
Bahmaņa vadībā. Prieks vērot sko-
lēnu aktivitāti, sadarbību ar vadītā-
ju. Dalībnieki jau pabijuši vairākās
nometnēs un pārgājienos: nometnē
pie Plaužu ezera, forsētajā pārgājie-
nā „Kāvi”, laivu braucienā pa
Salacas upi, plānojas nometne
Kuivižos pie Salacgrīvas, tajā pie-
dalīsies 5 – 6 mūsu skolēni.

Par sporta skolotāju šogad sāka
strādāt Māris Lilientāls. Notika
regulāras pulciņu nodarbības pa
vecuma grupām. Lielāka uzmanība
tika pievērsta volejbola spēlei,
pastiprināti treniņi, piedalīšanās
sacensībās un vasaras nodarbības.
Jauka bija sporta diena maijā.

Interesantas nodarbības, izpētes

un projektus veic “Vides pētnieki”
skolotājas Ausmas Skrastiņas vadī-
bā. Noformējumus dažādiem pasā-
kumiem veido skolotājas Guntas
Trautmanes mākslas pulciņa dalīb-
nieki. Radošuma stundām skolēnus
rosina Ingrīda Zilgalve. Pirmo
sezonu aizvadīja un svētkos priecē-
ja skolotājas Guntas Salmiņas līnij-
deju grupas.

Paldies skolotājiem, kuri nebai-
dījās un pieteica mūsu mazās sko-
las skolēnus olimpiādēm, konkur-
siem un projektiem. Skolēniem bija
prieks par godalgotajām vietām un
atzinībām. Tās ir skolotājas: Santa
Kalniņa, Sandra Sprance, Gunta
Salmiņa, Gunta Trautmane, Ausma
Skrastiņa, Zoja Virskule, Jeļena
Černišova, Ingrīda Zilgalve.
Skolēniem: 9.klasē - Annai
Skrastiņai 2.vieta vēstures, atzinība
bioloģijas un kīmijas olimpiādēs,
Vitālijam Guļs 2.vieta krievu valo-
dā, Naurim Šmitam 1.vieta starp-
novadu galdniecības konkursā
«Jaunais amatnieks», 2.vieta starp-
novadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē; 8.klasē - atzinība
Reinim Dāvim Mackusam starpno-
vadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē; 4.klasē - atzinība Irīnai

Vasiļjevai.
Mums prieks, ka lielākā daļa

skolēnu, kuri mācās pēc speciāla-
jām programmām, sāk atvērties,
uzlabojas saskarsme ar skolotā-
jiem, viņi nebaidās jautāt un
darīt. Mūsu kopējam darbam ir
rezultāti. 

Paldies mūsu skolas skolēniem
par aktivitāti un atbildīgu darbu
skolas sabiedriskajos darbos,
sakopšanas talkās un akcijās.
Vecākiem par atbalstu.

Mēs ceram, ka Mārsnēnu skola
pastāvēs arī turpmāk. Neskatoties
uz “skolēnu tirdzniecības” proce-
siem, mums būs savs “fanu” loks –
par to pārliecina iepriekšējo gadu
absolventu un viņu skolu direktoru
atzinīgie vārdi. Lai mums visiem
veicas!

Mēs iedrošināsim un atbalstīsim
mūsu bērnus pilnveidot zināšanas,
prasmes un rakstura īpašības. Mēs
iedvesmosim skolēnus veidot šo
pasauli labāku. Mēs sagaidām, ka
mūsu skolēni ciena un rūpējas par
līdzcilvēkiem. 

Anna Ludzeniece,
direktores vietniece

izglītības jomā

Kā veicies Mārsnēnu pamatskolā

8.klases skolēni un audzinātāja Ausma Skrastiņa apkārtnes sakopšanas talkā sporta laukumā



6 Priekuïu Novada Vçstis

Viena no Jauniešu centra
„Apelsīns” pamat atziņām ir:
„Pasaule atspoguļo mūs, tā ir tieši
tik skaista vai tik neglīta, cik mēs
paši.” Un, protams, mēs, gribam
būt skaisti, mēs gribam skaistumu
sev apkārt. Tāpēc mēs strādājam.

Maija nogalē, jūnija sākumā
jauniešu centrs izsludināja ideju
„Appuķo savu pagastu”, šai ide-
jai atsaucās Liepas sieviešu
klubs „Brigita”. Kopīgi tapa
krāšņa puķu kaste ar samtenēm.
Jaunieši ar nepacietību gaida,
kad pašu stādītais būs pilnos zie-
dos, lai puķu kaste nonāktu pie
kāda laba un gādīga īpašnieka.

Šī vasara ir sākusies ar negai-
dītiem laikapstākļiem, kas nes ne
vienu vien pārsteigumu un ne
visi šie pārsteigumi ir paši jaukā-
kie. Pēc kādām spēcīgākām lie-
tus gāzēm cietis bija Liepas
bērnu dārzs „Saulīte”. Posta dar-
bus novērst steidz gan pašvaldī-
ba, gan celtnieki un citi gudri
vīri, bet Jauniešu centrs
„Apelsīns” vēlējās būt kopā ar
saviem kaimiņiem un tāpēc 5.
jūnijā tika organizēts labo domu,
kopā būšanas un atbalsta pasā-
kums – koncerts „Kopā mums ir
spēks”. Visiem, kas vēlējās būt
kopā, tika dāvināts īss, bet emo-
cionāls un skaists koncerts.

Uzstājās koklētāja Adele Grunte
no Cēsīm, Liepas talantīgie jau-
nieši Pavla un Maksims Tokari,
Annija Krivjonoka,  Megija
Simsone un Madara Mūrmane
no Priekuļiem un koncertu
noslēdza akardeonists, mūziķis
Rihards Millers jeb Rikardions.
Koncerta laikā tika vākti arī zie-
dojumi, tika saziedoti 59,67 eiro,
kuri tika pārskaitīti Priekuļu
novada pašvaldības kontā, lai
Liepas bērnudārziņš varētu tikt
pie kādas jaunas rotaļlietas, grā-
matiņas, kas nestu prieku bērnu-
dārza bērniem. 

Jūnijs kā jauns sākums dar-
biem, idejām, zināšanām ir gan
Jauniešu centrā „Apelsīns”, gan
Jauniešu centrā „Rest[e]”, jo ir
aizsācies projekts „Atbalsts jau-
niešu centru darbības nodrošinā-
šanai pašvaldībās ar mērķi īste-
not neformālās mācīšanās aktivi-
tātes visiem jauniešiem Priekuļu
novadā „Vasaras skola –
Restotais Apelsīns””.

Projekta ietvaros plānotas
jauniešu darba grupas izveidoša-
na, tās saliedēšana, komandas
veidošanas aktivitātes. Jaunieši
darba grupā izies nodarbību
ciklu, kurā apgūs pasākumu plā-
nošanu, organizēšanu, prezentē-
šanas mākslu, mācīsies vadīt

aktivitātes, izglītot vienaudžus,
plānot laiku un resursus, izzinās,
kas ir neformālā izglītība un
apgūs vel daudzas citas prasmes.
Jauniegūtās zināšanas un pras-
mes tiks liktas lietā „Vasaras
skolā”, kas šogad notiks ne vien
Liepā, bet arī Priekuļos.  

Pēc „Vasaras skolas” jauniešu
dara grupa apkopos savu piere-
dzi un zināšanas, lai veidotu
„Radošo rokas grāmatu –
Radošai vasarai”. Rokas grāmatā
būs praktiski padomi, metodes,
nodarbību apraksti, idejas kā
organizēt šādas izglītojoši izklai-
dējošas aktivitātes. Jau gatavā
rokas grāmata tiks prezentēta
septembrī un dāvināta citiem
jauniešu centriem un jauniešu
domēm.

Projektā jau veiksmīgi ir nori-
sinājušās pirmās aktivitātes –
komandas veidošana un tās
saliedēšanas pasākumi divu
dienu garumā – „Ekspedīcija –
ES meklē MĒS” Liepā un
„Draudzības pēcpusdiena”
Priekuļos. Notikušas arī pirmās
apmācību nodarbības, kur jau-
nieši saprata, ka mācīties var
dažādi, gan tā, ka galva kūp, gan
caur spēlēm, dažādām aktivitā-
tēm un smiekliem. 

Baiba Trinska-Roze

Jauniešu aktivitātes

Maksims, Annija un Pavla labdarības koncertā
«Kopā mums ir spēks»

Maijā, kad pavasaris jau soļo-
ja ceriņziedu kurpēs, 50 Amatas
apvienotās Izglītības pārvaldes
pirmsskolas iestāžu pedagogi
devās pieredzes apmaiņas brau-

cienā uz Dobeli. Šai dienā  Cēsis,
Rīgu un Jelgavu bija ieskāvuši
lietus mākoņi, bet, iebraucot
Dobelē, mūs sagaidīja saule, rei-
binoša ceriņziedu smarža un

Pirmsskolas izglītības iestādes
„Spodrītis” smaidīgā, enerģiskā
vadītāja Ilze Zāģere. Lai arī tieši
21. maijā šis bērnudārzs svinēja
izlaidumu, iestādes vadība mūs

sirsnīgi uzņēma, parādot prezen-
tāciju par iestādi, iepazīstinot ar
īpašo un savdabīgo pirmsskolas
izglītības iestādes „Spodrītis”
darbā. Priecājāmies par nesen
renovēto korpusu, kur senatnī-
gais savijies ar moderno, apska-
tījām 10 grupu telpas, fotogrāfi-
jās iemūžinājām interesantākās
idejas noformējumiem, mēbeļu
izvietojumam, bērnu darbiņiem
u.c. Pateicībā par jauko uzņem-
šanu Jaunpiebalgas vidusskolas
pirmsskolas grupu mūzikas sko-
lotājs Jānis Žagariņš Dobeles
bērnudārza „Spodrītis” darbinie-
kiem veltīja muzikālu priekšne-
sumu – dziesmu par vēl vienu
pavasari.

Pusdienu galds ekskursantiem
tika klāts Dobeles Amatniecības
vidusskolā. 

Esot Dobelē, svarīgi bija
apmeklēt vietas, kuras  īpašas
tieši šai pilsētai. Viena no tām

bija Dobeles sveču ražotne, bet
ceriņlaika burvību baudījām
Dobeles ceriņu dārzā.

Visu ekskursantu vārdā vēlos
teikt lielu paldies Amatas apvie-
notajai Izglītības pārvaldei par
transporta nodrošinājumu šim
ceļojumam. Šis ceļojums bija
skaista dāvana pirmsskolas
pedagogiem, noslēdzot kārtējo
mācību gadu.

Dodoties vasaras atvaļināju-
mā visiem gribu vēlēt, lai izdo-
das iemarinēt, iecukurot un salikt
atmiņu konservos vasaras saulai-
nākās dienas un romantiskākos
piedzīvojumus! Ziemā varēsim
pa bundulītim atvērt, izgaršot un
atcerēties…

Amatas apvienotās
Izglītības pārvaldes 

pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītāja 

Ilze Freimane

23. aprīlī visi bērnudārza
„Mežmaliņa» mazie un lielie
audzēkņi un darbinieki pusotru
stundu aktīvi dejoja un vingroja
Priekuļu kultūras namā, kur noti-
ka jau 4. aerobikas festivāls
„Mežmaliņa dejo”, šoreiz- zum-
bas ritmos. Tāpat kā pagājušajā
gadā, lielās publikas priekšā stā-
jās arī mūsu vismazākie –
„Saulītes” un „Cālīšu” grupas
bērni, pārtapuši par dejojošiem
lācēniem.

Lai nodrošinātu dalībnieku
aktīvu iesaistīšanos, pēc katra
priekšnesuma visi dalībnieki
varēja pievienoties un dejot vēl-
reiz kopā. Gatavojoties pasāku-
mam, šī aktivitāte tika paredzē-
ta, un katra grupa apguva ne
tikai savu, bet arī citu grupu

priekšnesumus. Tieši tāpēc
nevienu brīdi nebija garlaicīgi,

laika pietika, lai tikai padzertos
no savām līdzpaņemtajām

ūdens pudelēm, kā jau
kārtīgā zumbas nodar-
bībā. 

Liels prieks par
mūsu nu jau absol-
ventiem - „Ežukiem”,
kuri ļoti pārliecinoši
izpildīja deju ar spēka
vingrojumiem, tos
atkārtot ne visi spēja.
„Mežmaliņas” darbi-
nieces, pārtapušas par
lapsām, uzstājās
kuplā pulkā un kārtē-
jo reizi pierādīja, ka ir
aktīvas, kustīgas un
dzīvespriecīgas. Ar
katru gadu kļūst
arvien vieglāk gata-

voties šim pasākumam, jo aero-
bika jautros ritmos aizrauj,

neviens nav jālūdzas nākt uz
mēģinājumiem, visi ir priecīgi
par iespēju izkustēties, aplieci-
nāt sevi dejā, protams, arī pār-
varēt savu kautrību. 

Galveno ieguvumu un vērtību
- kopā būšanas sajūtu - šogad
paspilgtināja brīnišķīgs māmiņu
priekšnesums. Paldies viņām par
aktivitāti un radošumu. Ceru, ka
nākamgad pievienosies arī tēti.
Liels paldies par piedalīšanos un
gatavošanos visiem – bērniem,
vecākiem, audzinātājām, auklī-
tēm, darbiniekiem. Īpašs paldies
par veiksmīgu sadarbību
Priekuļu kultūras namam un
skaņu operatoram Edijam. 

Ināra Ikauniece
„Mežmaliņas sporta skolotāja”

Pirmsskolnieki Dobeles ceriņos Laimīti meklēja

Aerobikas festivāls Mežmaliņā

Tik priecīgas un laimīgas ir pirmskolas skolotājas savu Laimīti ceriņos atradušas

Jauniešu centra „Apel  sīns” uzaicinā-
jums krāsainai vasarai:

„Nebaidies no lietus, nāc un baudi vasaru kopā ar
mums!”

Tu vel vari pievienoties projekta jauniešu darba grupai!
Tu vari pieteikties „Vasaras skolai 2014”, kas notiks Liepas

Jauniešu centrā „Apelsīns” no 28. jūlija līdz 8. augustam. Šogad
– aktivitātes brīvā dabā, sports, angļu valoda, radošās darbnīcas,
tematiskas nodarbības par veselību, zaļu dzīves veidu, iecietību,
pasaules kultūru, teātra nodarbības, spēles, ekskursijas utt.  

„Vasaras skolā” piedalīties aicināti bērni un jaunieši vecumā
no 10 gadiem. Gan Priekuļos, gan Liepā „Vasaras skolā”
uzņems 25 dalībniekus. Liepas „Vasara skolai” pieteikties un
sīkāku informāciju uzzināt varēs no 1. jūlija Jauniešu centrā
„Apelsīns” un Ģimenes atbalsta centrā „Putni”. 
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Dalībnieku ierašanās un reģistrācija Priekuļu tehnikuma stadionā
8:00-9:00
Atklāšana Priekuļu tehnikuma stadionā 9:00 – 9:30
Priekuļu novada skaistāko vietu un dārzu apskate  9:30 – 18:00
Pusdienas pauze un kultūras programma 13:00 – 15:00

Zaļais tirdziņš pie Priekuļu tehnikuma stadionā
Vakariņas 18:00 – 19:00

Noslēgums Priekuļu tehnikuma stadionā 19:00
Koktēlnieku plenērs Saules parkā, Floristu romantisks pasākums Veselavas muižā visu
dienu, šie pasākumi iekļauti maršrutā. 

Priekuļu novada Sociālo
pakalpojumu centrs aicina
bezdarbniekus, pirmspen-
sijas un pensijas vecuma

personas piedalīties
sociālās rehabilitācijas

programmā.
Sociālās rehabilitācijas
programmas mērķis ir

uzlabot dzīves kvalitāti –
atjaunot un pilnveidot

sociālās un funkcionālās
prasmes, veicināt

iekļaušanos darba tirgū un
integrēšanos sabiedrībā. 

Pakalpojums ir bez maksas,
to nodrošina Sociālo
pakalpojumu centrs

Priekuļos, Cēsu prospektā 1.
Nodarbības sāksies

septembrī. Aicinām izmantot
šo lielisko iespēju.

Informāciju par sociālās
rehabilitācijas programmu

var saņemt :
Priekuļos, Cēsu prospekts 1
(tālr. 64130525; 25603313)

Liepā, Rūpnīcas ielā 18
(tālr. 64107306)

Mārsnēnos, ,,Pagastnams”
(tālr. 64129168)

Veselavā, ,,Vārpas”,
Bērzkrogs, (tālr. 64177383)

Par higiēnas
pakalojumu saņemšanas

kārtību Priekuļu
novadā

Priekuļu novada Sociālo pakalpojumu centrā Cēsu
prospektā 1, Priekuļos var saņemt higiēnas pakalpoju-
mus, kas ietver: veļas mazgāšanas, žāvēšanas un dušas
izmantošanas iespējas. 

Tiesības saņemt šos maksas pakalpojumus ir
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarētai
personai/ģimenei, kurai ir izsniegts sociālā darba
speciālista norīkojums higiēnas pakalpojuma
saņemšanai.

Dušas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakal -
pojumus var saņemt ne biežāk kā 4 reizes mēnesī, ja
par personīgo higiēnu savā dzīvesvietā nav iespēju
(nav karstā ūdens un piemērotu telpu personīgās
higiēnas ievērošanai) rūpēties šādām perso -
nām/ģimenēm: 

1. vientuļajiem pensionāriem un invalīdiem, kuri
saņem sociālās aprūpes mājās pakalpojumu; 

2. bezdarbniekiem, pirmspensijas un pensijas
vecuma personām, kuras saņem sociālās reha -
bilitācijas pakalpojumu Sociālo pakalpojumu centrā;

3. personām/ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas/ģimenes statuss.

Higiēnas pakalpojumus sniegšanu nodrošina:
pirmdienās no plkst. 13:00 līdz 17:00 un ceturtdienās
no plkst.8:00 līdz 12:00 un tos var saņemt iepriekš
piesakoties pakalpojuma sniegšanas vietā personīgi,

vai zvanot pa tālruni 64130525.

Informācija Sociālā dienesta
apmeklētājiem

Darbinieku atvaļinājumu laikā no 1.jūlija līdz 1.septembrim tiek mainīts
Sociālā dienesta  klientu pieņemšanas laiks
Sociālo darbinieku konsultācijas sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu
jautājumos
Priekuļos
Pirmdienās: 8:00 - 18:00
Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 
No 4.augusta – bez izmaiņām, 
Tālr. 64130525
Veselavā
Trešdienās: 13.00-16.00
Tālr. 64177383 
Steidzamos gadījumos Veselavas pagasta iedzīvotāji var griezties arī
Priekuļu pagastā
Tālr. 64130525
Liepā Bez izmaiņām Tālr. 64107306
Mārsnēnos
Jūlijā: pirmdienās: 7., 14., 21., 28.jūlijā 
9.00-12.00., t. 64129168
Steidzamos gadījumos Mārsnēnu pagasta iedzīvotāji var griezties arī
Liepas pagastā
Tālr. 64107306
Augustā – bez izmaiņām
Bērnu dienas centrs Liepā
Sakarā ar PII “Saulīte” ēkā veiktajiem remontdarbiem, Bērnu dienas centrs
uz remonta laiku ir slēgts. Lūdzam sekot līdzi informācijai! tālr. 64105222,
64161479
No 4.augusta – katru darba dienu no plkst.10:00-12:00 un 13:00-17:00

$
$

1. Priekuļu Saules parks, kurā norisināsies arī koktēlnieku plenērs.
2. Priekuļu kapsēta.
3. Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa”.
4. Privātmāja Priekuļos, Lāčplēša ielā 3.
5. Veselavas muiža, kurā tiks izstādīti floristu darbi.
6. Privātmājas Bērzkrogā, Veselavas pagastā· «Vējaines» un «Jāņkalni».

7. Prievātmājas Jaunraunā, Priekuļu pagastā · „Spāriņi”, „Kalna Spāriņi”, „Ķerpi”.
8. Liepas Lielā ellīte.
9. Ed.Veidenbauma memoriālais muzejs «Kalāči».
10. Mārsnēnu tautas nama parks.
11. Privātmāja Mārsnēnu pagastā «Salukalni».
Maršruta garums ~ 80 km 

Puķu draugu saieta Priekuļos pasākuma
programma 2014.gada 19.jūlijā

Apmeklējamo objektu saraksts Puķu draugos
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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” 

Veselavas muižas parka estr d  
04.j lij  

23:00 
 

Za umballe 
 

Grupa „Sest  J dze” 
Ieeja EUR 4,00

 
19. j lij  

23:00 
 

Za umballe 
 
 

Grupa „Ar Poli” 
Ieeja EUR 4,00

 
25. j lij  

20:00 
Koncerts  

„ Neba maize pate n ca” 
Piedal s tautisko deju kolekt vi 

25. j lij  
23:00 

 

Za umballe 
 

Grupa „Apvedce š” 
Ieeja EUR 4,00

 
27. j lij  

16:00 
Koncerts 

 ”Tiem kam nav 100 tas var” 
 

Piedal s: jauniešu deju kolekt vs 
„Veselava”, Senioru deju kolekt vi 

 
Veselavas muiža 

 
19.j lij  

12:00 

 
Ziedu sv tki 

 

Ziedu kompoz cijas, floristu darbi,  Pu u 
Ansis ar galma meiten m,  muižas apskate, 
ekskursijas, priekšnesumi, šanas prieki, 
vizin šan s zirga paj g , andele, 
izbraucieni ar laivu. 

 
M rsn nos 
26.j lij  

20:00 
 
 
 

22:00 

 
Te tra izr de ‘’Kapusv tku 

PR’’ 
 

 
Disko-Balle 

Klabes birz tes estr d   
M rsn nu amatierte trais  
(sliktu laikapst k u gad jum  izr de notiks 
Tautas nam ) 
 
(sekot l dzi inform cijai) 

23.august  
 
 

22:00 

 
Sporta sv tki 

 
 

Za umballe 

M rsn nu pamatskolas sporta laukum  
Sacens bas komand s un ar  individu li 
 
(sekot l dzi inform cijai) 

Kultūras afiša jūlijā un augustāVārdus kā ziedus sakārtot,
Sevi ar vārdiem saskaņot,
Dāvāt tos, dvēselē starojot!
Uzplaukt likt ziediem kvēlojot.

Jūnijā savas skaistās jubilejas
svinēja 

80 gadu jubileju
Gunārs Ozoliņs Priekuļos

Liepā: Rasa Zvaigzne un Kārlis Garklāvs

85 gadu jubileju
Marija Miljone Liepā
Priekuļos: Rita Dumbrovska un Rita Vaska

91 gada jubileju Pēteris Raimonds Cielēns Liepā
92 gadujubileju Ginta Veldze Priekuļos
94 gadu jubileju Austra Mellēna Priekuļos
100 gadu jubileju Helena Gailīte Priekuļos

Sveicam jubilārus!

Radošās darbnīcas Priekuļu
bibliotēkā

Tie, kuri arī vasaras brīvlaikā vēlas apgūt un iemācīties ko jaunu –
darbnīcas domātas tieši jums! Priekuļu pagasta bibliotēkā visās piecās
jūlija trešdienās būs iespēja darboties un pašiem savām rokām ko
izveidot.

Sāksim 2.jūlijā – veidosim „kustīgās knaģu lelles” – parastiem
knaģiem piešķirsim personību.

9.jūlijā ielūkosimies optisko ilūziju pasaulē, kas ir pārsteigumu un
noslēpumu pilna. Iesākumā skatīsimies un saskatīsim it kā nesaskatāmo,
vēlāk arī paši zīmēsim ilūzijas.

16.jūlijs – netradicionālo fotorāmju darbnīca. Vai varat iedomāties
stikla burciņu kā fotorāmi? Rāmī (burciņā) liksim kādu attēlu, piem.,
savu fotogrāfiju. Līdzi ņemama caurspīdīga stikla burciņa (vai pudele)
ar vāku un fotogrāfija vai bilde, kuru vēlies ierāmēt.

Cik gan ļoti dzīvē noder prasme skaisti rakstīt, jo par to prieks ir ne
tikai pašam, bet arī apkārtējiem! 23.jūlijā ieskats kaligrāfijas (skaistajā
burtu rakstīšanas) mācībā. Veiksim ieskatu burtu rakstīšanas tehnikā,
dažādajos šriftu veidos utt. Mēs kopīgi iesāksim - tālākais atkarīgs jau
no katra paša.

Vai zināt kā top teātra izrāde, kā iznācienam gatavojas aktieri un kā
izrādē piedalās scenogrāfs? To visu un vēl vairāk uzzināsim radošajās
darbnīcās 30.jūlijā – teātra pēcpusdienā. Izspēlēsim dažādas
improvizētas dzīves ainas, saspēlēsimies viens ar otru un visi kopā. Kad
būsim ievingrinājušies un šo to iemācījušies, uzvedīsim īsas skeču
ludziņas.

Visās piecās trešdienās sāksim plkst.12:00.
Sīkāka informācija pa tālr.64130581.
Uz tikšanos jūlijā!

Bibliotekāre Krista Saliete

Dzimtsarakstu nodaļa Priekuļos, vadītājas atvaļinājuma laikā slēgta
no 28.jūlija līdz 18.augustam, šajā laikā dzimtsarakstu jautājumus var kār-
tot jeb kurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.

Tuvākās nodaļas: Cēsīs, Palasta ielā 11. Tālr. 64122555; Liepā,
Rūpnīcas ielā 18. Tālr. 64107304.

Nākošais laikraksta „PRIEKUĻU NOVADA VĒSTIS” numurs
iznāks augustā


