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Sākot jauno mācību gadu, gribu novēlēt skolē-
niem nemitīgu vēlmi izzināt šo skaisto pasauli
mums apkārt, izprast to, iemācīties saudzēt,
saglabāt un attīstīt, lai mums visiem patiktu te
dzīvot.

Savukārt skolotājiem un vecākiem novēlu
prasmi un spēku audzināt gudru jauno paaudzi,
gudrāku par mums pašiem, un spēju to pieņemt

bez skaudības. Lai tad, kad viņi nāks mūsu vietā, mēs varētu ar
lepnumu skatīties uz viņu darbiem un vadīt savas vecumdienas
mierīgā pārliecībā, ka viss notiek pareizā virzienā un mums nav
jāsaka gadsimtus pārdzīvojusī frāze „Šausmas, kāda gan tagad
tā jaunā paaudze!”

Gribu atzīmēt skolotājas, kuras novadu izglītības darbinieku
augusta konferencē par savu ieguldīto darbu saņēma Izglītības
un zinātnes ministrijas atzinības rakstus, tās ir - Priekuļu
vidusskolā: Angelina Cine, Gunta Razuvānova, Alda
Daukšte, Agita Norvele, Mārsnēnu pamatskolā Ausma
Skrastiņa. Apvienoto novadu Izglītības pārvaldes pateicību
saņēma Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikuma skolotāja
Sanita Blīgzna.

VEIKSMĪGU JAUNO MĀCĪBU GADU!

Māra Juzupa,
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja

ZINĪBU DIENA
Novada mācību iestādēs

1.septembrī

Priekuļu vidusskolā plkst. 10:00

Liepas pamatskolā plkst. 9:00

Mārsnēnu pamatskolā plkst. 10:00
Pirmsskolas grupas bērni plkst.11:00

Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikumā
plkst.11:00 

Jau kokos ievijas krāsu pave-
dieni, rīti sapinas miglas palagos,
bet asteru ziedi dārzos aicina uz
skolu. Vasara ir aizsteigusies vēja
spārniem, vien palikušas atmiņas
un gaišas domas. Skola gaida, jo
atkal grib dzirdēt zvana skaņas,
skolēnu smieklus un skolotāju
raitos soļus. Sākas septembris,
kad ikviens uz skolu nāk ar vēlmi
un apņemšanos kļūt gudrākam
un labākam.

Sākas jauns mācību gads ar
visiem tā priekiem un reizēm,
darbu un atpūtu, panākumiem,
gandarījumu un kopā būšanu.

Patīkama satraukuma pilns
šis 1.septembris būs 44 pirmo
klašu skolēniem, kas pirmo reizi
mēros ceļu uz skolu. Īpašs arī 20
desmitās klases skolēniem, jaunu
izglītības posmu uzsākot.

Īpašs tas būs mums visiem, jo
skola ir mainījusies. Vispirms,
protams, būs redzamas vizuālās
pārmaiņas. Šobrīd varam teikt,

ka vērienīgie remontdarbi, kas
aizsākās jau pagājušā gada rude-
nī, ir noslēgušies, līdz ar to skola
ir mainījusi savu vizuālo veidolu.
Tā kļuvusi siltāka, gaišāka un
mājīgāka.

Protams, paveikts ir ļoti
daudz, un remontdarbi mācību
laikā bija apgrūtinājums ikvie-
nam. Paldies par sapratni un
atbalstu šī projekta īstenošanā
skolas darbiniekiem, vecākiem,
Skolas padomei un pašvaldībai!
Paldies arī mūsu skolēniem par
atbildīgu attieksmi pret drošības
noteikumu ievērošanu!

Saistībā ar būvniecības dar-
biem šovasar mazāk tika
paveikts skolas iekštelpās, bet
saglabājām tradīciju mūsu pirm-
klasniekus sagaidīt izremontētās
klasēs un iegādājāmies arī jaunas
mēbeles 1.klašu telpām. 

Turpinām arī rūpēties par
mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanu, iegādājoties
datorus, video projektorus un
plānojot turpmāk arvien vairāk
mācību procesā izmantot tehno-
loģiju iespējas.

Skolas sakārtotā un pozitīvā
vide bija pamats arī tam, ka
augustā  skolā notika Latvijas
Ekoskolu ikgadējais forums.

Nedēļas garumā vairāk nekā

100 skolotājiem un jauniešiem
no visas Latvijas bija iespēja gūt
jaunas zināšanas par videi drau-
dzīgu dzīvošanu un izmēģināt
jaunu prasmju apgūšanu dažā-
dās darbnīcās, pievēršot uzma-
nību atbildīgam dzīvesveidam
ikdienā. 

Skolotājas Līga Laurīte
(Priekuļu vidusskola) un Ilze
Kizāne (Priekuļu PII “Mež -
maliņa”) kolēģus iepazīstināja ar
iestāžu pieredzi Ekoskolu pro-
grammā. Nedēļas sekmīgā norisē
aktīvi iesaistījās arī citi skolas
pedagogi un viņu ģimenes.

Šis, protams, bija grūts un
atbildīgs uzdevums - uzņemt tik
daudz viesu, bet tas bija arī
iedvesmojošs un radošs pasā-
kums pirms jaunā darba cēliena.
Bija gandarījums dzirdēt daudz
atzinīgu vārdu no kolēģiem par
skolas telpām,  skolotāju intere-
santajām idejām un pārdomāti
iekārtoto pagasta centru.

Uzsākot jauno mācību gadu,
novēlu, lai ikdienas gaitās pro-
tam novērtēt to, kas mums ir
dots. Lai esam tikpat pozitīvi,
atsaucīgi, enerģiski kā līdz šim!
Lai visiem veiksmīgs šis gads!

Iveta Apine, 
Priekuļu vidusskolas 

direktore

Jau ārā dzeltē bērzi un silos
virši zied, pār rudzu druvām zel-
tains spīdums mirgo. Plaukst
dārzos asteres, viz kliņģerīšu
prieks, jo krāšņi atvasara dala
savas krāsas. Klāt 1.septembris -
jaunā darba cēliena sākums.

Lepojamies ar saviem asto-
ņiem 2014.gada absolventiem.
Anna Skrastiņa, Elvita Puriņa,
Lana Burdeko, Vitālijs Rolands
Guļš un Kristiāns Sproģis mācī-
bas turpinās Valmieras Valsts
ģimnāzijā, Nauris Šmits -
Valmieras arodskolā, Kristaps
Briedis - Rīgas celtniecības
koledžā, bet Rihards Mārtiņ -
jēkabs strādās lauku saimniecī-
bā. Skolas absolventiem novēlu:

Būs viss, ko liktenis 
ikvienam lēmis,

bet saules taka pašiem 
jāatrod,

un gudrs tas, kas ir visvairāk 
ņēmis 

to spēku, kuru dzimtā skola 
dod.

Lepojamies, ka skolotāja
Ausma Skrastiņa saņēma
Izglītības un Zinātnes ministrijas
Atzinības rakstu par prasmīgu,
talantīgu, atbildīgu un vispusīgu
darbu izglītības jomā. 

Pedagogu 3.kvalitātes pakāpi
saņēma skolotāja Anna
Ludzeniece, bet Ingrīda Zilgalve
ieguva 4.kvalitātes pakāpi.

Šogad pirmās skolas gaitas
uzsāks divi skolēni. Lai viņiem
mācības sagādā prieku!  

2014./2015. Mācību gads
nāk ar pārmaiņām. No šī gada
1.septembra pirmklasnieki
uzsāks pirmās svešvalodas
apguvi. Mūsu skolā gan jau vai-
rākus gadus 1.klases skolēni to
apguva fakultatīvi. Svešvalodu

apguve pēc iespējas agrāk ir sva-
rīgs solis, lai uzlabotu jauniešu
zināšanas un konkurētspēju
darba tirgū nākotnē.

No šī mācību gada brīvpus-
dienas tiks nodrošinātas arī
3.klases skolēniem. Vienlaikus
vienam bērnam paredzētā valsts
budžeta dotācija tiek palielināta
no 1,14 eiro uz 1,42 eiro dienā.

Lai uzlabotu izglītojamo
sasniegumus eksaktajos mācību
priekšmetos, tiks izstrādāti diag-
nosticējošie darbi matemātikā
8.klasei un dabaszinātnēs 9.kla-
sei, kuru norise tiks īstenota jau
nākamā gada februārī.

Diagnosticējošie darbi, kā
ierasts, paredzēti arī trešās un
sestās klases skolēniem. Tie
varētu norisināties nākamā gada
februārī, martā.

Ceram, ka arī šogad varēsim
saviem skolēniem piedāvāt inte-
rešu izglītību, un skolā darbosies
vides pulciņš; sporta pulciņš,
koris un ansamblis, dramatiskais
pulciņš, jaunsargu pulciņš, māk-
slas pulciņš, līnijdejas un datorp-
lciņš.

Paldies sakām pagasta bibi-
liotekārei Laumai Zaļaiskalns
par Bērnu žūrijas vadīšanu un
jauko ekskursiju.

Paldies Priekļu novada
domei, tās priekšsēdētājai Mārai
Juzupai un mūsu pārvaldniekam
Ralfam Saļmo  par rūpēm par
skolu. Mums visiem: skolēniem,
vecākiem, skolotājiem vēlu: 

Vēl gaisma jāpasmeļ, 
vēl saule jāslēdz sevī,
lai pretī rudenim 
var gaišu sirdi iet. 

/V. Kokle – Līviņa/

Zoja Virskule, Mārsnēnu
pamatskolas direktore

Mārsnēnu skola mīl
un lepojas ar

savējiem

Gaidām visus, kuri par savu
izvēlējušies Priekuļu vidusskolu



2 Priekuïu Novada Vçstis

26.06.2014.

4 Nolemts izdarīt grozījumus
Priekuļu novada Sociālā dienesta
nolikumā (apstiprināts Priekuļu
novada domes 2009.gada 30.jūlija
sēdē, protokols Nr.5, p.8).

4 Veiktas izmaiņas Priekuļu
novada pašvaldības Iepirkuma
komisijas sastāvā. Ar 2014.gada
1.jūliju atbrīvot no Priekuļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja pienākumu pildīša-
nas Priekuļu novada pašvaldības
izpilddirektoru Fjodoru Puņeiko un
viņa vietā par Priekuļu novada
pašvaldības Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāju apstiprināt Priekuļu
novada izpilddirektora vietnieku
Ralfu  Saļmo.

4 Nolemts Bruno Javoišam
piešķirts nacionālās pretošanās kus-
tības dalībnieka statusu.

4 Īpašumas „Rītarasas”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu nova-
dā noteikts zemes lietošanas mēr-
ķis- neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme.

4 Dome nolēmusi uz vienu
gadu atlikta lēmuma pieņemšana
par Priekuļu pirmsskolas izglītības
iestādes „Mežmaliņa” filiāles izvei-
došanu Veselavā.

4 Dome nolemj nepagarināt
2011.gada 15.septembra lēmuma
„Par maksājumu nokavējuma nau-
das aprēķināšanu” darbības termi-
ņu. Ar 2014.g 01.oktobri uzsākt
īres/apsaimniekošanas un pakalpo-
jumu maksājumu nokavējumu nau-

das aprēķināšanu.

4 Apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamajam īpašumam
„Lāči”, Mārsnēnu pagastā,
Priekuļu novadā, saskaņā ar kuru
no īpašuma tiek atdalīts neapbūvēts
zemes gabals, atdalītajai zemes vie-
nībai apstiprināts nosaukumu
„Lācīši”, Mārsnēnu pagastā,
Priekuļu novadā un noteikts zemes
lietošanas mērķi – lauksaimniecī-
bas zeme. Atlikušajam nekustama-
jam īpašumam, sastāvošam no
zemes gabala, dzīvojamās mājas un
trīs palīgceltnēm uz tā, saglabāts
nosaukums „Lāči”, Mārsnēnu
pagastā, Priekuļu novadā.

4 Izdarīti grozījumu Priekuļu
novada domes 2014.gada 24.aprīļa
lēmumā „Par nekustamā īpašuma

„Vecstīpnieki”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, sadalīšanu”.
Atdalītajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināts jauns nosaukums
„Eglītes”.

4 Nolemts finansiāli atbalstīt
vasaras no metnes „Prieks” organi-
zēšanu 2014.gada 21. un 22.augus-
tā Jaunpie balgā, pārskaitot Sieviešu
resursu centram  EUR 200 

4 Priekuļu novada domes
priekšsēdētāja Māru Juzupu
komandēta uz Kišiņevu (Moldova)
no 2014.gada 2. līdz 5.jūlijam
ieskaitot, lai piedalītos Eiropas
Vietējo un Reģionālo pašvaldību
kongresa (CLRAE) Monitoringa
komitejas sēdē un tiktos ar
Moldovas Vietējo Pašvaldību kon-
gresa pārstāvjiem.

4 Apstiprināts  konkursa
„Garšīgākā novada torte” noli-
kums.

4 Apstiprināts Priekuļu nova-
da pašvaldības 2013.gada publis-
kais pārskats. Ar pārskata pilnu
tekstu var iepazīties Priekuļu nova-
da mājas lapā www.priekuli.lv
sadaļā Pašvaldība- Dokumenti-
Publiskie pārskati.

4 Nolemts rīkot atklātu kon-
kursu uz Priekuļu novada Priekuļu
bāriņtiesas un Priekuļu novada
Liepas bāriņtiesas priekšsēdētāju,
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtie-
sas priekšsēdētāja vietnieka un
bāriņtiesu locekļu amatiem.

4 Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi.

Priekuļu novada domes apskats 

Gadiem ritot, vecā apgaismes
tehnika Priekuļu kultūras namā ir
nolietojusies un vairs nespēj pildīt
savas funkcijas. Pamatojoties uz
izstrādātajām Valsts kultūrpoliti-
kas vadlīnijām un kultūras stratē-
ģiju, lai veiksmīgi realizētu to īste-
nošanu lauku iedzīvotāju vidū
Priekuļu novadā, ir nepieciešamī-
ba pēc kvalitatīvas, mūsdienīgas
apgaismošanas aparatūras. 

Priekuļu kultūras namā ir plaši
pārstāvēts amatiermākslas un
pašdarbības kolektīvu pulks, savu
vēlmi dejot, dziedāt, spēlēt teātri
īsteno vairāk nekā 300 pašdarb-
nieki. Pasākumi kultūras namā
sezonas laikā notiek katru nedēļas
nogali, cilvēki arvien vairāk izsa-
ka vēlmi pēc kvalitatīviem profe-
sionālās mākslas koncertiem,
teātra izrādēm. Lai apmierinātu
iedzīvotāju vēlmi un varētu pildīt
valstī noteikto koncepciju kultū-
ras attīstībā, lai kultūras namos
varētu izrādīt arī valsts lielāko
teātru izrādes un profesionālus
klasiskās mūzikas, estrādes un
popmūzikas koncertus, ir nepie-
ciešams sakārtot kultūras nama
gaismas tehniku, papildinot to ar
jaunām, profesionālām un kvali-
tatīvām iekārtām.

Pašvaldība sniedz lielu atbal-
stu kultūras nodrošināšanai
visiem iedzīvotāju slāņiem, tiek
atbalstīta pašdarbība, kolektīviem
tiek šūti tērpi. Kad veiksmīgi ar
KKF palīdzību tika realizēts pro-
jekts mazajiem dejotiem, izvei-
dots muzikāli horeogrāfisks uzve-
dums «Kazlēni» un būtiskākā lieta,

kas pietrūka, bija tieši gaismas teh-
nikas mūsdienu iespējas, jo nav
noslēpums, ka ļoti daudz efektu un
veiksmīgu izrāžu panākums ir tieši
veidots ar gaismas staru palīdzību!

Meklējot iespējas iegādāties
jaunu un mūsdienu prasībām atbil-
stošu apgaismošanas aparatūru,
2013.gadā tika iesniegts projekts
„Profesionālās mākslas pieejamī-
bas uzlabošana Priekuļu novadā”
Nr.13-09-LL29-L413201-000018,
finansējuma saņemšanai no
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA), pasāku-
mā „Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju
īstenošanas teritorijā” izsludināta-
jā rīcībā „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotā-
jiem”, un tas šajā gadā tika veik-
smīgi īstenots. 

Projekta ietvaros Priekuļu kul-
tūras namā ir iegādāta un uzstādīta
kvalitatīva un profesionāla pasāku-
mu apgaismošanas aparatūra, pār-
vilkti jauni kabeļi, nodrošinot visas
ugunsdrošības prasības, nodrošinot
kvalitatīvu profesionālās mākslas
pieejamību savā dzīves vietā gan
Priekuļu iedzīvotājiem, gan citiem
kultūras nama apmeklētājiem,
tādējādi dažādojot sabiedriskās
aktivitātes iespējas un uzlabojot to
kvalitāti vietējiem iedzīvotājiem.
Projekta kopējās izmaksas sastāda
EUR 24 086.22, ar iespēju saņemt
publisko finansējumu EUR 10
193.00.

Inga Krafte,
Priekuļu kultūras nama direktore 

Pabeigti siltināšanas
darbi 

Priekuļu vidusskolas
ēkā 

Šovasar 30.jūnijā pēc ēkas
energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu veikšanas eks-
pluatācijā tika nodota Priekuļu
vidusskolas ēka. Projekts
„Priekuļu vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstinā-
šana”, Nr. KPFI-15.2/101, tika
īstenots ar Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta finansiālo
atbalstu. 

Būvdarbu gaitā tika nosilti-
nāta fasāde, cokols, pagraba
ārsienas, durvju un logu ailas,
izbūvēts jumts, nomainītas
ārdurvis un veikti daudzi citi
darbi, lai tiktu samazināti siltu-
menerģijas zudumi caur norobe-
žojošām konstrukcijām. Pēc
renovācijas darbu veikšanas ir
uzlabota ēkas ilgmūžība, kā arī
ēka ir ieguvusi jaunu un skaistu
vizuālo izskatu. Būvdarbu veik-
šana tika sadalīta divās kārtās.
Pirmās kārtas darbi uzsākās jau
2013.gada vidū, bet otrās kārtas
darbi tika iesniegti KPFI finan-
sējuma atbalsta saņemšanai, un
pērnā gada nogalē tika saņemts
apstiprinājums par plānotā
finansējuma piešķiršanu. Šajā
gadā turpinājās abās kārtās pare-
dzētie darbi.

Projekta kopējās izmaksas
sastāda 863 222,45 EUR, no
kurām finanšu instrumenta
finansējums sastāda 261 808,41
EUR un projekta iesniedzēja
līdzfinansējums - 123 260,97

EUR. Projekta neattiecināmās
izmaksas sastāda 478 153,07
EUR un bija nepieciešamas, jo
ēkā bija jāveic darbi vienlaicīgi
ar atbalstāmajām aktivitātēm.

2014.gada 30.jūnijā starp
Latvijas Republikas Vides
aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju, SIA
„Vides investīciju fonds” un
Priekuļu novada pašvaldību
tika noslēgts līgums Klimata
pārmaiņu finanšu instrumen-
ta (turpmāk-KPFI) finansēju-
ma piešķiršanu projektam
„Kompleksi risinājumi sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestādē,
Priekuļu novadā” Nr.KPFI –
15.3/21.

Projektā plānots veikt ārsie-
nu, cokola, logu un durvju aiļsā-
nu siltināšanu, jumta papildus
siltināšanu un siltumapgādes sis-
tēmas rekonstrukciju, kā rezultā-
tā uzlabosies ēkas energoefekti-
vitāte. Iepirkuma procedūras
rezultātā ir noslēgts līgums par
būvdarbu veikšanu ar SIA „VID-
ZEMES ENERGOCELT-
NIEKS”, bet būvdarbu uzraudzī-
bu veiks SIA „FLAGER”. Darbi
ir uzsākti un plānots pabeigt līdz
š.g. novembrim.

Projekta plānotās kopējās
apstiprinātās attiecināmās
izmaksas sastāda 267 283,94
EUR, no kurām finanšu instru-
menta finansējums sastāda
81 843,88 EUR.

Š.g.18.jūnijā starp Latvijas
Republikas Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības minis-
triju, SIA „Vides investīciju
fonds” un Priekuļu novada
pašvaldību tika noslēgts
līgums Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta (tur-
pmāk-KPFI) finansējuma pie-
šķiršanai projektam
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana, iegādājoties
vienu jaunu, rūpnieciski ražo-
tu M1 kategorijas elektromo-
bili” Nr.KPFI – 16/125.

Projekta mērķis ir viena
jauna, rūpnieciski ražota M1
kategorijas elektromobiļa iegā-
de, kura nobraukums starp pil-
nas uzlādes reizēm, atbilstoši
normatīvajiem aktiem mopēdu,
mehānisko transportlīdzekļu, to
piekabju un sastāvdaļu atbilstī-
bas novērtēšanas jomā noteikta-
jam testa braukšanas ciklam ir
vismaz 130 kilometri, elektro-
mobiļu ātrums, ko tas spēj mak-
simāli sasniegt, ir vismaz 90
kilometri stundā. Elektromobiļa
iegāde būs būtisks ieguldījums
SEG emisiju samazināšanā.
Plānotais iegādes laiks ir līdz
š.g.decembrim.

Projekta Attiecināmās
izmaksas sastāda 25796,00
EUR, no kurām finanšu instru-
menta finansējums sastāda
18500,00 EUR un plānotais pro-
jekta iesniedzēja līdzfinansē-
jums sastāda 7296,00 EUR. 

Vineta Lapsele,
projektu vadītāja

Priekuļu kultūras namam 
jauna apgaismes tehnika

24.07.2014.

4 Domē notikusi Priekuļu
novada Priekuļu bāriņtiesas un
Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas
priekšsēdētāju un bāriņtiesu locek-
ļu amatu kandidātu apspriešana un
vēlēšanas, kā rezultātā: 

l Priekuļu novada Priekuļu
bāriņtiesa ievēlēta šādā sastāvā:
priekšsēdētāja Inita Jansone, priekš-
sēdētājas vietniece Agita Daļecka,
bāriņtiesas locekļi – Inita Andersone,
Inese Iesmiņa un Zigfrīds Bitainis.

l Priekuļu novada Liepas
bāriņtiesa ievēlēta šādā sastāvā:
priekšsēdētāja Linda Petroviča, par

bāriņtiesas loceklēm Inta Smukā
un Līga Šmitiņa-Jankovska. 

l Noteikt Priekuļu pagasta
Priekuļu bāriņtiesas un Priekuļu
novada Liepas bāriņtiesas priekš-
sēdētāju, vietnieka un locekļu piln-
varu laiku no 2014.gada 1.augusta
līdz 2019.gada 1.augustam.

4 Uz nenoteiktu laiku Priekuļu
tehnikuma izsniegta atļauju otrās
kategorijas šautuves (šaušanas
stenda) darbībai Priekuļu novada
Priekuļu pagastā, Jāņmuižā, Ozolu
gatvē 3.

4 Piekrists sadalīt nekustamo
īpašuma „Kastaņi”, Liepas pagas-
tā, Priekuļu, jaunizveidotajam

nekustamajam īpašumam apstipri-
nāts  nosaukums „Lāči”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā.

4 Nolemts neiebilst zemes ierī-
cības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam „Gala Spāriņi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
kas paredz atdalīt no īpašuma
zemes gabalu lauku tūrisma apbū-
vei, jaunizveidotajam nekustama-
jam īpašumam paredzēt jaunu
nosaukumu „Spāriņu Kalns”.

4 Īpašumam „Rožzari”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā
noteikts zemes lietošanas mērķis –
neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme.

4 No nekustamā īpašuma
“Maz dambi”, Mārsnēnu pagastā,
Priekuļu novadā, piekrists atdalīt
meža zemes gabalu, piešķirot
nosaukumu „Pūces”.

4 Nolemts apstiprināt zemes
ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Lejas Pieķēpi”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu nova-
dā. No zemes vienības atdalītajai
zemes vienībai apstiprināts nosau-
kums „Meža Pieķēpi”.

4 2014.gada Priekuļu novada
pašvaldības pamatbudžetā plānoto
finansējumu Jāņkalna ielas,
Priekuļos, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, renovācijai novir-
zīt Tehniķu ielas un Izmēģinātāju

ielas, Priekuļos, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, cietā seguma
nomaiņai. Precizēta platība zemes
gabalam „Pagasta zeme” un mainīts
tā nosaukums uz „Bērzu birzs”,
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā;

4 Nolemts par zemes lietoša-
nas mērķa noteikšanu nekustama-
jiem īpašumiem “Zālīši”, Mārsnēnu
pagastā, Priekuļu novadā, nosakot
nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – lauksaimniecības zeme.

4 Nolemts par zemes vienības
Egļu gatvē 1a, Priekuļos, Priekuļu
pagastā piekritību pašvaldībai.

4 Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi.

 



Priekuïu Novada Vçstis 3

12.Saeimas vēlēšanas
2014.gada 4.oktobrī notiks

12.Saeimas vēlēšanas. Saeimas
vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu
apgabalos, un tajās jāievēl 100
Saeimas deputātu.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas

vēlēšanās ir visiem Latvijas pil-
soņiem, kuri vēlēšanu dienā ir
sasnieguši 18.gadu vecumu.

Saeimas vēlēšanās nelieto
vēlētāju reģistru, kas nozīmēja
to, ka katrs vēlētājs bija ierakstīts
konkrēta vēlēšanu iecirkņa vēlē-
tāju sarakstā. Saeimas vēlēšanās
balsotājus reģistrē iecirknī, izda-
rot atzīmi vēlētāja pasē.

Tomēr ņemot vērā, ka šobrīd
valstī ir aptuveni 24 000 pilso-
ņu, kuru vienīgais personu
apliecinošais dokuments ir per-
sonas apliecība (eID), Saeima
šā gada 14.jūlijā atbalstīja gro-
zījumus Saeimas vēlēšanu liku-
mā, kas paredz pirms

12.Saeimas vēlēšanām izsniegt
šiem vēlētājiem personalizētu
vēlētāju apliecību.

Līdz ar to vēlētāji, kuru rīcī-
bā ir tikai personas apliecības,
ir aicināti laikus noformēt
Latvijas pilsoņa pasi vai no
2014.gada 22.septembra līdz
3.oktobrim izņemt vēlētāja
apliecību. Vēlētāja apliecību
varēs saņemt bez maksas tajā
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
kur tika izsniegta vēlētāja per-
sonas apliecība.

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu

iecirkņi būs atvērti no plkst. 7:00
līdz 20:00. Balsot var jebkurā
vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs.

Priekuļu novadā, tāpat kā
iepriekšējās vēlēšanās, darbosies
5 vēlēšanu iecirkņi: Liepas

pamatskolā, Mārsnēnu tautas
namā, Priekuļu vidusskolā,
Jāņmuižā Ozolu gatvē 3,
Veselavas bibliotēkā.

Šajās vēlēšanās ir vēl viens
jaunums: ja nav iespēju nobal-
sot vēlēšanu dienā, vēlētājs var
nodot balsi glabāšanā 3 dienas
pirms vēlēšanu dienas – 1., 2. un
3.oktobrī. Vēlēšanu iecirkņi, kur
varēs nodot balsi glabāšanā, atra-
dīsies pilsētās un novados, kuros
ir vismaz 7500 balsstiesīgo.
Tuvākais šāds vēlēšanu iecirknis
būs Cēsīs, firmas CATA telpās,
J.Poruka ielā 8, un tā darba laiki:
1.oktobrī no plkst.17:00 līdz
20:00, 2.oktobrī no plkst.9:00
līdz 12:00, 3.oktobrī no plkst.
10:00 līdz 16:00.

Vēlētāji, kuri uzturas ārval-
stīs, Saeimas vēlēšanās var pie-
dalīties, balsojot vēlēšanu dienā
kādā no ārvalstīs izveidotajiem
vēlēšanu iecirkņiem vai pa pastu.
Pasta balsošanai jāpiesakās

iepriekš no 3.maija līdz 12.sep-
tembrim. Sīkāka informācija
CVK mājas lapā www.cvk.lv.

Vēlētāji, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar ierasties vēlēša-
nu iecirknī un šo vēlētāju aprū-
pētāji, var pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Balsošana
atrašanās vietā jāpiesaka no
29.septembra līdz 4.oktobrim. 

Vēlēšanu iecirkņi, to adreses
un kontakttālruņi Priekuļu
novadā:

375 Liepas pamatskolā,
Rūpnīcas ielā 12, tel. 26346945 

377 Mārsnēnu tautas namā,
„Tautas namā”, tel. 28339541 

379 Priekuļu vidusskolā,
Cēsu prospektā 46, tel.
29249293 

380 Priekuļu Valsts tehni-
kums, Jāņmuiža, Ozolu gatvē 3,
tel. 26131565 

386 Veselavas bibliotēkā,
„Viesturos”, tel.64107198,
26528188 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
29.septembrī no plkst.17:00 –
20:00, 30.septembrī no plkst.8:00
līdz 11:00, 1.oktobrī no
plkst.17:00 līdz 20:00, 2.oktobrī
no plkst.9:00 līdz 12:00, 3.oktob-
rī no plkst. 10:00 līdz 16:00.
Šajās dienās iecirkņos varēs iepa-
zīties ar 12.Saeimas vēlēšanām
reģistrētajiem kandidātu sarak-
stiem, ziņām par kandidātiem,
priekšvēlēšanu programmām un
pieteikt balsošanu vēlētāja atra-
šanās vietā. Informācija par
sarakstiem un programmām pie-
ejama internetā:
http://sv2014.cvk.lv/saraksti/

Informācija vēlēšanu iecir-
kņos pa norādītajiem tālruņiem,
Priekuļu novada pašvaldībā –
64107872. 

Priekuļu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja 

Dace Ikauniece

Atbalsts novada ģimenēm 
jauno mācību gadu uzsākot
Jaunais mācību gads tepat pie

sliekšņa un līdz ar to vecākiem
jādomā par bērnu sagatavošanu
skolai, ja Jums ir radušas finan-
siālas problēmas sakarā ar šo
jautājumu, pašvaldības sociālais
dienests sniedz atbalstu.

Bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm ir
iespējams saņemt šādu palīdzī-
bu:

Brīvpusdienas pamatskolās
un novada pirmsskolas izglītības
iestādēs (brīvpusdienas no valsts
tiek apmaksātas 1.-3. klašu sko-
lēniem un Priekuļu pašvaldība
brīvpusdienas apmaksā visiem 4.
un 5. klases skolēniem).
Brīvpusdienas tiek piešķirtas
2014./15.mācību gada pirmajam
pusgadam. Sākoties otrajam
mācību pusgadam, ģime -
nei atkārtoti jāiesniedz doku-
menti, lai izvērtētu tiesības
saņemt brīvpusdienas bērniem. 

Pabalstu mācību gada
uzsākšanai. Pabalsts paredzēts
mācību piederumu iegādei, un
tas tiek piešķirts par katru ģime-
nes skolēnu,
kurš apmeklē valsts vispārējās
izglītības iestādes (pamatskolu,
vidusskolu, ģimnāziju) un nav

sasniedzis 19 gadu vecumu un
nav stājies laulībā. Pabalsts ir
vienreizējs un tā apmērs ir 22
euro. Pabalsta saņemšanas laiks
ir ierobežots – dokumenti tiks
pieņemti tikai līdz 30. septem-
brim. 

Bērniem, kuri dzīvo aizbil-
dņu ģimenēs, ir iespējams
saņemt:

Brīvpusdienas vispārējās
izglītības vai arodizglītības, vai
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas no
nākamās nedēļas pirmās mācību
dienas līdz kārtējā mācību gada
pēdējai mācību dienai. 

Brīvpusdienu apmaksa tiek
veikta bezskaidras naudas norē-
ķinu kārtībā, apmaksājot ēdinā-
šanas pakalpojumu.

Pabalstu mācību gada uzsāk-
šanai vispārējās izglītības vai
arodizglītības iestādē 22 euro
apmērā, ja pabalsts ir pieprasīts
līdz 30.septembrim.

Pabalstu interešu izglītības
nodrošināšanai līdz 150 euro
mācību gadā, ja bērns papildus
vispārizglītojošai programmai
apgūst interešu ievirzes izglītī-
bas programmu (mūzika, māk-
sla, sports), un ja tas no dalības

maksas vai arī citiem, ar interešu
izglītību saistītiem izdevumiem,
nav atbrīvots saskaņā ar citiem
normatīviem aktiem.

Pabalstu medicīnisko izdevu-
mu, psiholoģiskās palīdzības un
rehabilitācijas izdevumu segša-
nai  līdz 300 euro kalendārajā
gadā.

Lai saņemtu pabalstu, atbil-
stoši pieprasītajam pabalsta vei-
dam, jāiesniedz izdevumus
apliecinoši dokumenti (kases
čeks, stingrās uzskaites kvīts vai
faktūrrēķins, izdruka no internet-
bankas, kurā norādīts bērna
vārds, uzvārds, personas kods,
maksājuma mērķis un samaksas
apmērs).

Neskaidrību gadījumos infor-
māciju var iegūt pie sociālā
darba speciālistiem Priekuļos
(Cēsu prospektā 1, 64130525),
Liepā (64107306), Mārsnēnos
(64129168) un Veselavā
(64177383, 64130528).

Dokumentus pieņem: pirm-
dienās 9:00-12:.00 un 13.00-
18.00, trešdienās 13:00-17:00 un
ceturtdienās 8:00-12:00.

Elita Rancāne,
Sociālā dienesta vadītāja

Augusta sākumā Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Mežmaliņa” pedagogiem bija
iespēja piedalīties 5. starptautis-
kā brīvdabas simpozijā Saldū.
Šajā Kurzemes pilsētā bija pul-
cējušies cilvēki no 10 valstīm –
Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas,
Vācijas, Krievijas, Lielbri -
tānijas, Lietuvas, Japānas,
Ķīnas, Latvijas – cilvēki, kuriem
nav svešs Meža Mulles vārds. 

2003.gadā „Mežmaliņā” par
Meža Mulli mums pastāstīja
skolotāja Anita Ieriķe no Saldus.
Ar viņas palīdzību un atbalstu
Priekuļos tika organizēti brīvda-
bas pedagoģijas kursi ar zviedru
lektoru piedalīšanos. Tad mēs
iepazinām Meža Mulli, mazo
meža gariņu, kas palīdz rūpēties
par tīrību mežā. Tagad arī mēs
„Mežmaliņā”, palīdzam rūpēties
par vides tīrību, mācamies dzī-
vot ekoloģiski. Gadu gaitā esam
sakrājuši pieredzi brīvdabas
pedagoģijā un nodarbību vadīša-
nā āra apstākļos. Tāpēc ar prieku
atsaucāmies A.Ieriķes uzaicinā-
jumam piedalīties simpozijā. Tā
laikā mums bija iespēja prezen-
tēt savas iestādes darbu vides
izglītībā, kā arī uzstādīt „staci-
ju”, kurā parādījām, mūsuprāt,
vērtīgus brīvdabas nodarbības
elementus. 

Ar interesi klausījāmies citu
valstu kolēģu pieredzi un pieda-
lījāmies viņu piedāvātajās āra
aktivitātēs. Kad pienāca laiks
prezentēt savu valsti, katra
komanda gan stāstīja, gan rādīja
prezentācijas un filmas, gan

dziedāja dziesmas vai aicināja
rotaļās. Domāju, ka nevienu
neatstāja vienaldzīgu japāņu
skolotājas priekšnesums, kurā ar
bambusa sedziņas palīdzību tika
parādīta sena japāņu tautas rota-
ļa, latviskojot to varētu nosaukt
„Uzmini, nu, kas tas ir?”. Pēc
katras četrrindītes, skolotāja vai-
cāja, kas tas ir? – no bambusa
sedziņas izveidojot dažādas
figūras – zivi, cepuri, tiltu, utt.
Visus klātesošos apbūra japāņu
skolotājas priekšnesums un ovā-
cijas nespēja rimties, uzzinot, ka
skolotājai ir vairāk kā 70 gadi.

Trīs dienas Saldū paskrēja
vēja spārniem, tās bija piepildī-
tas ar atkalredzēšanās prieku tie-
koties kolēģiem, jaunas piere-
dzes iegūšanu – simpozija dalīb-
niekiem tika piedāvāta bagāta
kultūras programma. Kā viesi
tikām iepazīstināti ar Saldus pil-
sētu, izglītības iestādēm, kultūru
un vēsturi, apmeklējām māksli-
nieces B.Rīteres darbnīcu, vie-
sojāmies Tērvetes dabas parkā. 

Atgriežoties Priekuļos, no
Saldus pārvedām jaukas atmiņas
un jaunas idejas brīvdabas
nodarbību organizēšanā. Šķiro-
ties no zviedru kolēģiem, saņē-
mām apstiprinājumu, ka drīzu-
mā Priekuļos atkal tiks organizē-
ti brīvdabas pedagoģijas kursi ar
zviedru lektoru piedalīšanos.
Šoreiz pirmsskolas pedagogiem
būs iespēja iepazīt programmu
„Pumpuriņi”, bērniem vecumā
līdz 3 gadiem.  

Kristīna Bernāne

Meža Mulle saka:
„Kullikok!”

Vasara paskrējusi kā viens
mirklis. Tā savu darbu ir beigu-
si. Savu darbu beidzis arī pro-
jekts „Priekuļu novada pirm-
sskolas izglītības iestādes
„Saulīte” ēkas energoefektivitā-
tes paaugstināšana”.

Mūsu mērķis bija iegūt vie-
nāda gaisa siltuma temperatūru
grupiņās, lai mūsu mazie ķipari
augtu veseli un spēcīgi. Tagad
pie šādām telpām esam tikuši.

Ieguvums ir ne vien efektīvā
siltināšanas sistēma, bet arī ēkas
fasādes vizuālās pārmaiņās, kas
notikušas tieši pateicoties silti-

nāšanas darbiem. Nu padomju
laikos celtā ķieģeļu ēka, ar savu
laiku nokalpojušiem logiem un
durvīm, ieguvusi gluži jaunu
vizuālo tēlu košās krāsās. Arī
Saules tēls nomainīja savu
izskatu - tagad tas atgādina
novada ģerboni.

Sirsnīgs PALDIES Priekuļu
novada pašvaldības darbinie-
kiem par palīdzību šā projekta
īstenošanā.

Mirdzumu acīs un mirdzumu
dvēselē, 

Veselību pašiem un veselus
mīļos; 

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un
laiku rīta bučai, 

Mazus brīnumus ikdienā un
lielu brīnumu sirdī; 

Eņģeli uz pleca un mīļus cil-
vēkus blakus; 

Mīlestību pret sevi pašu un
mīlestību 

Pret pasauli aiz loga! 

LAI JŪSU DARBS 
SAGĀDĀ PRIEKU!

Elija Latko, Liepas PII
„Saulīte” vadītāja

Priekuļu komanda: no kreisās Daila Balode, Inese Iesmiņa,,
Kristīna Bernāne, Ilze Freimane  Mežmaliņas „stacijā” 

Liepas bērnudārzā
ziemā būs silti
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LV-51-E6-2013-R3
Jau informējām, ka jūnijā aiz-

sācies apmācību projekts jaunie-
šiem „Kas Es Esmu Eiropā”
Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Vecpiebalgas novadu
jauniešiem. Šis ir pirmais pro-
jekts jauniešiem, ko organizē
visas septiņas sadraudzības
pašvaldības kopā, kā arī viens no
nedaudzajiem valstī, kad pašval-
dība šādā veidā piesaista finan-
sējumu jauniešu aktivitātēm. 

Pirmās tikšanās trīs dienas
noritēja Amatas novada atpūtas
kompleksā ,,Rakši”, otrā nodar-
bībā jaunieši devās uz
Vecpiebalgas novadu. Tur,
Vecpiebalgas muižā 4.jūlijā noti-
ka pasākums ,,KAFIJA AR
POLITIĶIEM”, kurā tikās jau-
nieši, novadu vadītāji, deputāti.
Apmācību programmu un pasā-
kumu vadīja jaunatnes treneris
Vilis Brūveris. Tika meklētas
atbildes uz jauniešiem aktuāliem
jautājumiem, kā arī pašvaldību
vadītājiem un deputātiem bija
iespēja saņemt jauniešu atbildes
uz savu uzdoto jautājumu. 

Piemēram, Amatas novada

priekšētāja Elita Eglīte atzina, ka
pārliecinājusies, ar jauniešiem
iespējams runāt ne tikai par vis-
pārīgām lietām, bet gan risināt
konkrētus jautājumus: ,,Jaunieši
uzdeva jautājumus gan par ceļu
stāvokli un to, kā tos plānots
uzlabot. Prasīja, vai iespējams
uzlabot sabiedriskā transporta
kustību novadā. Ieteica, ka vaja-
dzētu sakārtot novadā peldvietas
un pie Āraišu ezera izveidot
jaunu. Šo ierosinājumu īsteno-
sim dzīvē. Tāpat nebija slikta
jauniešu ideja, ka vasaras perio-
dā tukšajās pašvaldības ēkās var
ierīkot, piemēram, vasaras kafej-
nīcu vai vēl ko citu.”

Savukārt Priekuļu novada jau-
nieši atzīst, ka radies ļoti labs
iespaids par mūsu novada politi-
ķiem. Paspēts pārrunāt vairāk
nekā bija plānots. Radušās jaunas
idejas, kā novada domes deputāti
varētu mainīt priekšstatu par sevi
jauniešu acīs. Politiķi ne tikai
atbildēja uz jauniešu uzdotajiem
jautājumiem, bet arī uzdeva sev
interesējošus jautājumus, kas
likās ļoti interesanti, jo ne vien-
mēr abas puses vēlas uzdot viens
otram jautājumus. Jaunieši domā,
ka Latvijā vairāk vajadzētu orga-
nizēt šāda veida tikšanās, lai
katrs otrais jaunietis mainītu
domas par politiku un lai visi

izprastu, cik patiesībā daudz poli-
tiķiem nākas darīt. Sarunas aizri-
tēja labvēlīgā un radošā gaisotnē. 

Ceram, ka apmācību projekta
ietvaros gūtās prasmes jaunieši
izmantos, lai kopā ar pašvaldību
vadītājiem un deputātiem plāno-
tu un īstenotu sava novada attīs-
tību ilgtermiņā, kas veidotu katru
novadu par vietu, kur jauniešiem
atgriezties pēc studijām augs-
tskolās, lai tieši šeit īstenotu

savas idejas, tādējādi veicinot arī
visas Latvijas augšupeju un atpa-
zīstamību Eiropā. Tāds arī bija
projekta mērķis - veicināt jaunie-
šos aktīvu pilsonisko apziņu,
rosinot viņus uzņemties aktīvāku
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 projekts tika finansēts ar

Eiropas Komisijas atbalstu pro-
grammas „Jaunatne darbībā”
ietvaros. Šī publikācija atspogu-
ļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu. 

projekta koordinatore Diāna
Briede un Liene Vecgaile

Vasara - īstais laiks, lai mācī-
tos, tāda ir Jauniešu centra
„Apelsīns” šīs vasaras atziņa. Jau
kopš vasaras sākuma sadarbībā ar
Priekuļu jauniešu centru „Rest[e]”
tiek īstenots projekts „Vasaras
skola – Restotais Apelsīns”. 

Projekta ietvaros abos novada
jauniešu centros paralēli notiek
dažādas aktivitātes – saliedēša-
nas pasākumi, apmācības,
Vasaras skola, radošās rokas grā-
matas gatavošana. 

Liepā, projektam sākoties, tika
izsludināta pieteikšanās projekta
darba – apmācību grupā. Visas
vasaras garumā desmit jaunieši
no Liepas un Mārsnēniem ir
mācījušies un nopietni strādājuši,
lai apgūtu jaunas prasmes un
izveidotu, novadītu Vasaras
skolu, kuras ietvaros 25 bērni un
jaunieši varēja lieliski pavadīt
laiku, iegūt jaunus draugus,
mācīties aizraujošas lietas intere-
santās, ļoti dažādās nodarbībās. 

Desmit dienu laikā kopā
paspējām iepazīt dabu un vidi
mums apkārt, viesojoties
Līgatnes dabas takās un piedalo-
ties „Meža skolas” nodarbībā,
kuras laikā asinājām prātu, mācī-
jāmies sadarboties, stāstīt un
klausīties un uzzinājām daudz
jauna par dzīvniekiem.

Cēsu pilī ne vien uzzinājām
pilsētas vēsturi, bet arī iepazinām
un iemēģinājām arheologa profe-
siju, sapratām, ka būt arheolo-
gam nav būt tikai racējam. Un
kopīgi priecājāmies par vērtīga-
jiem atradumiem. 

Viens no Vasaras skolas atklā-
jumiem bija tas, ka ķīmija un
fizika ir ārkārtīgi interesantas
zinātnes. Atklāt to mums palīdzē-
ja Laura Dzelzskalēja, kura stās-
tīja, rādīja un deva iespēju izmē-
ģināt dažādus aizraujošus ekspe-
rimentus. Elpa aizrāvās arī raķe-

šu gatavošanas nodarbībā, kurā
skolotājs Ingmārs Grīnbergs stās-
tīja par kosmiskajiem attālumiem
un ātrumiem, par raķešu būvnie-
cības vēsturi un attīstību, un katrs
Vasaras skolas dalībnieks izgata-
voja savu raķeti, tās tika palaistas
gaisā, un dažas pat sasniedz 5
stāvu mājas augstumu. 

Divas dienas tika veltītas ani-
mācijas nodarbībām, tika rakstīti
scenāriji, kuri pēc tam pārtapa
dažādu tehniku multfilmās –
aplikācija, zīmētā aplikācija,
plastilīns, smilšu  māksla.
Latviskā dzīves ziņa, tradīcijas
tika apgūtas, gan pašiem veidojot
savas latviskās zīmes, gan vieso-
joties „Krūmiņmājās”, no kuras
katrs sev līdz paņēma ne vien
prieku par labi pavadīto laiku, bet
arī pilnu vēderu ar pašu cepta-
jiem pīrāgiem, jaunas zināšanas
un pīrāgu recepti, ar ko ieprieci-
nāt savus mīļos.

Šogad angļu valodu mācīties
mums palīdzēja itāļu brīvprātīgais
Nikolā, kurš jau pāris mēnešus
darbojas Cēsīs un ar prieku piekri-
ta vadīt angļu valodas nodarbības
arī Vasaras skolā. Izmantojot
dažādas neformālās izglītības

aktivitātes, mācījāmies un attīstī-
jām arī savas dzīves prasmes –
sadarbību, spēju izteikt un pama-
tot savu viedokli, mācījāmies
novērtēt savu un citu darbu, mācī-
jāmies mācīties, runājām par vēr-
tībām, kultūru atšķirībām, cilvēku
daudzveidību un iecietību. 

Viena no neparastākajām
nodarbībām bija iepazīšanās ar
„canis” terapiju - kas tā ir, ko tā
dod. Nodarbībā varēja uzzināt,
kā pret suni jāizturas, lai viņš
būtu labākais draugs. Turoties pie
domas „veselā miesā vesels
gars”, daudz laika veltījām arī
sportam. Radošumu attīstījām
dažādās radošajās darbnīcās –
gatavojām interjera dekorus,
atslēgu piekariņus, ievākojām
blociņus, gatavojām rotas, mas-
kas, krāsojām sejas, zīmējām
savas emocijas, apgleznojām
traukus, gatavojām lelles, spēlē-
jām teātri un vēl un vēl. 

Galvenā vērtība vasaras skolā
bija mācīšanās, mācīšanās un
vēlreiz mācīšanās. Vasaras skolas
dalībnieki apguva visdažādākās
zināšanas un prasmes, jauniešu
darba grupa mācījās organizēt,
plānot, gatavot materiālus, skaid-

rot, vadīt, iedvesmot, būt līderi,
mācījās pacietību, un desmit
dienu laikā no priecīgajiem „tusī-
šiem” izauga brīnišķīgi Vasaras
skolas skolotāji. Mācījās arī jau-
natnes lietu speciālisti – turēt
visu kopā, pārskatīt un pieskatīt,
atbalstīt un virzīt. 

Vasaras skola ir galā, bet darbi
turpinās, jo nu jaunieši aktīvi
ķērušies pie savas pieredzes
apkopošanas un cītīgi strādā pie
„Radošās rokasgrāmatas”, kurā
tiks apkopota pieredze, materiāli,
metodes, lai citi jaunieši, jaunie-
šu domes, jauniešu centri varētu
izmantot mūsu pieredzi un rīkot
šādas vasaras skolas. Jau septem-
bra beigās metodiskais materiāls
būs gatavs un tiks prezentēts jau-
niešu centru sadraudzības pasā-
kumā Liepā. Visas aktivitātes
tiek īstenotas ar „Projekts īste-
nots Jaunatnes politikas valsts
programmas 2014.gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros”.

Jo vairāk dara, jo vairāk var
padarīt, lai vasara būtu emocijām
un krāsām bagāta, paralēli pro-
jektam jauniešu centrs aktīvi
gatavojas gada lielākajam bērnu
un jauniešu kultūras pasākumam
novadā „Ķieģeļa mākslas festivā-
lam” un gadskārtējam pasāku-
mam „Piedzīvojums mežā – 5”,
kā arī „Apelsīnā” ir notikusi
pirmā Erasmus+ programmas
ietvaros uzsāktā jauniešu apmai-
ņas projekta „Emotion explo-
sion” latviešu grupas tikšanās. 

„Ķieģeļa mākslas festivāla”
piecu gadu jubilejas pasākums
notiks 29. augustā E. Veiden -
bauma memoriālajā muzejā
„Kalāči”. Šogad pasākums ir
izaudzis, atradis jaunus draugus
un domu biedrus un vairāk pie-
vērsies nopietnākām mākslas
izpausmēm. Visus priecēs akus-

tiskās mūzikas koncerts, kurā
uzstāsies gan pašmāju talantīgie
mūziķi, gan viesi no Cēsīm un
Rīgas. Baudījumu ausīm un sirdij
noteikti sniegs mūziķa Madara
Altena izjustās melodijas, kom-
ponista un koklētāja Andra
Diržininkas kompozīcijas etnog-
rāfiskajai koklei, maigas un liris-
kas dziesmas izpildīs dziesminie-
ce Lote no Cēsīm un Priekuļu
meitenes Megija Simsone un
Madara Mūrmane. 

Savukārt muzikālu dzejas
kompozīciju mums dāvās Raunas
jauniešu centrs „Pagrabiņš”.
Šogad pasākumā arī latviešu
filmu izlase - sadarbībā ar
Nacionālo kino centru tiks
demonstrēta J. Norda spēlfilma
„Mammu, es tevi mīlu”, R.
Rubīna dokumentālā filma „Kā
tev klājas, Rūdolf Ming” un V.
Ļeščiov animācijas filma „Spārni
un airi”. Kļūt par daļu mākslas
varēs, piedaloties dažādajās dar-
bnīcās, gatavojot rotas, lellītes,
zīmējot smilšu gleznas un kļūstot
par mākslas darba daļu perfor-
mancē „Māla skaņas”. Par mājī-
gumu un siltumu rūpēsies
Jauniešu centra „Apelsīns” jau-
nieši, kurinot ugunskuru un dalot
siltu tēju ar vasaras smaržu. 

UZAICINĀJUMS
13. un 14. septembrī aicinām

visus interesentus vecumā no 12
līdz 20 gadiem piedalīties gad-
skārtējā diennakts pasākumā
„Piedzīvojums mežā – 5”.
Pasākumam pieteikties un sīkāku
informāciju var saņemt Bērnu
dienas centrā „Putni” un Jauniešu
centrā „Apelsīns”

Gaidīsim ciemos, baudīsim
pēdējas vasaras dienas un ar prie-
ku uzņemsim rudeni!

Baiba Trinska-Roze

Kas Es Esmu Eiropā 

Vasara īstais laiks, lai mācītos

Visa kopējā jauniešu komanda apmācību laikā Amatas novada „Rakšos”
Foto: Lelde Burdaja

Jaunieši, kopā ar „Krūmiņmāju” saimnieci veic rituālu pirms
pīrāgu cepšanas
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Vasaras lasīšanas
konkurss

Kaut arī vasara skolēniem ir
atpūtas laiks no skolas un mācī-
bām, Priekuļu pagasta bibliotēkā
visu vasaru valdīja liela rosība ar
mazākiem un lielākiem lasītgri-
bētājiem, jo 2.jūnijā atkal bija
sācies vasaras lasīšanas konkurss
skolēniem.

Konkursa noteikumi: izlasīt 6
grāmatas, aizpildīt testu ar jautā-
jumiem par izlasīto un novērtēt
vislabāk patikušo grāmatu.
Dalībniekiem bija jāizvēlas grā-
matas attiecīgi no savas klašu
grupas: 1.-2., 3.-5. vai 6.-9.klase.
Kopā tika piedāvāta 41 grāmata,
tāpēc ikviens varēja atrast lasā-
mo savai gaumei – vai tā bija
piedzīvojumu, dzejoļu, stāstu,
pasaku vai, gluži vienkārši, plā-
nākā grāmata.

Šogad spēkus izmēģināja 31
lasītgribētājs. Lielākā daļa jau
pagājušā gada konkursa dalīb-
nieki, tomēr bija arī daudz jaunu
seju, kas konkursā piedalījās
pirmo gadu. Tad nu lasītāji čakli
ķērās pie lietas un 30. jūnijā jau
pirmais konkursā finišējušais –

Megija Herbsta. Pietiekami neat-
laidīgi, lai konkursu pabeigtu,
izrādījās 24 bērni, kuri pēc lielā
darba saņēma šokolādi, grāmat-
zīmi un ielūgumu uz noslēguma
pasākumu.

20. augustā pulcinājām izturī-
gākos konkursantus uz noslēgu-
ma pasākumu. Pasākumā iepazi-
nāmies cits ar citu, rakstījām
stāstiņus un spēlējām dažādas
spēles. Noslēgumā īpašu paldies
teicām pirmajam konkursa finā-
listam, ātrākajam un jaunākajam
lasītājam. Prieks par konkursa
jaunāko dalībnieku, sešgadīgo
Jāni Nameju, un pēdējo lasīt
sākušo dalībnieku, Jēkabu
Lorencu, kurš visas grāmatas
izlasīja un testu izpildīja 10 die-
nās! Šoreiz konkursa noslēguma
pasākumā visi saņēma īpašas
somas ar Priekuļu bibliotēkas
uzrakstu un šī gada konkursa
simbolu, pūcīti, uz somas sāna.

Šogad vasaras lasīšanas kon-
kursa organizēšanā bija daudz
palīgu un labvēļu. Paldies vasa-
ras strādniecēm Montai Vīksnai
un Natālijai Mahņovai, kuras 3
nedēļas palīdzēja bibliotēkas

darbos un sagatavoja jautājumus,
uz kuriem konkursantiem jāat-
bild par izlasītajām grāmatām.
Paldies Antrai Abzalonei par
bibliotēkai dāvināto audumu
somu šūšanai. Paldies Verai
Šteinbergai par dāvināto audumu
un ieguldīto lielo darbu un laiku
šo somu tapšanā. 

Radošās darbnīcas
Lai paņemtu nelielu atelpu no

lasīšanas, jūlijā bibliotēkā sarīko-
jām radošās darbnīcas. Šajās dar-
bnīcās katru jūlija trešdienu visi
varēja izmēģināt un apgūt ko jaunu.

2.jūlijā Priekuļu bērni pulcē-
jās uz pirmo darbnīcu - knaģu
leļļu veidošanu, kas arī izrādījās
vispopulārākā darbnīca no
visām, ka bibliotēkā tik tikko
pietika vietas un darbarīku.
Knaģu lelles veidoja 23 bērni un
1 pieaugušais. Nākamajās nedē-
ļās bērni varēja ieskatīties optis-
kajās ilūzijās un arī paši tās
zīmēt, ierāmēt fotogrāfijas un
bildes neparastā rāmī – burciņā,
kā arī izmēģināt spēkus kaligrā-
fijā. Par kaligrāfijas nodarbību
paldies Irēnai Salietei, kura tām

veltīja laiku un ar prieku dalījās
savās zināšanās šajā skaistās rak-
stīšanas mākslā. Radošo darbnī-
cu trešdienas noslēdzās ar teātra
pēcpusdienu, kurā ikviens varēja
šo to jaunu iemācīties un izmēģi-
nāt spēkus aktiermākslā.

Darbnīcās piedalījās 34 bērni un
4 pieaugušie, kuri par visiem kopā
darbnīcas apmeklēja 74 reizes.

Aicinājums
Starp mums ir daudz intere-

santu un talantīgu cilvēku, tāpēc
aicinām Priekuļu un apkaimes
māksliniekus, dzejniekus, rok-

darbniekus, ceļotājus u.c. cilvē-
kus, kuri ko interesantu var parā-
dīt vai pamācīt citiem, dalīties
iespaidos, prasmēs, izstādīt
paveikto, pastāstīt par sevi
Priekuļu bibliotēkā, lai mēs
kopīgi to visu varētu parādīt arī
citiem. Bibliotēkas tālr.
64130581.

Tiksimies bibliotēkā rudenī -
jaunās izstādēs un pasākumos!

Teksts un foto Agnese Šteinberga,
Priekuļu pagasta bibliotēkas

vadītāja 

Vasara Priekuļu bibliotēkā

Tā nosaukta izglītojoša un
atpūtas nometne, kas pulcēja čet-
rdesmit Amatas, Cēsu, Jaunpie -
balgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas
novadu 7. – 8. klašu skolēnus,
kuri gan fano par matemātiku,
dabas zinībām un informātiku,
gan arī jau iepriekš parādījuši
augstus sasniegumus šajos mācī-
bu priekšmetos.

Nometne notika Sērmūkšu

pamatskolā no 10. līdz 15.
augustam. Jautāta, kādēļ nosau-
kums ,,Četras atslēgas”, nomet-
nes vadītāja Inese Kaula skaidro
- tādēļ, ka skolēniem katru dienu
tika organizētas nodarbības čet-
ros mācību priekšmetos – mate-
mātikā, bioloģijā, fizikā un pro-
grammēšanā. Arī visai darbībai
par pamatu tika ņemti četri vārdi:
«ieraudzīt», «iepazīt», ,,izprast”
un ,,iepatikties». Dalībniekiem

bija jāsakrāj un noslēgumā jāsa-
liek no četriem puzles gabali-
ņiem katram sava atslēga uz
zināšanām, veiksmi un panāku-
miem, ko arī veiksmīgi visas
grupas paveica.

Amatas novada pašvaldības
izglītības pārvaldes metodiķe
Diāna Briede stāsta, ka katru
dienu nometnes dalībnieki dar-
bojās pētnieciskās, praktiskās un
radošās nodarbībās kopā ar asto-
ņiem nopietniem un mazliet dul-
liem skolotājiem – experimentē-
tājiem, Dabas muzeja speciālis-
tiem nodarbībās «Nepērc viņu
dzīvības» un «Kā zivs udenī»
Zivju fonda atbalstīta projekta
ietvaros. Dalībnieki devās arī
ekskursijā, lai iepazītu Āraišu
ezerpils noslēpumus, senos ama-
tus, ugunskurā cepa kokmaizītes
un kraukšķīgas desiņas.

Nometnē viesojās arī Ķertie
profesori (studentu komanda no
Latvijas Universitātes Ķīmijas
fakultātes), kuri rādīja, stāstīja
un pārsteidza ar dažādiem ekspe-
rimentiem.

Un kur nu vēl apslēptās mantas
meklēšana (un, protams, arī atraša-
na!) skolotāju Maijas un Roberta
Nagaiņu vadībā, un nakts jandā-
liņš ... gandrīz līdz rīta gaismai...

Skolotāja Dace Ķipēna atzīst,
ka nometnes dalībnieki piecas
diennaktis izdzīvoja jautru, aktī-
vu un veselīgu dzīvesveidu, piln-
veidoja pasmes darboties grupā,
komandā, mācījās būt līderi  un
sadarbības partneri. 

Nometnes dalībnieks Emīls
Briedis saka: ,,Man patika nodar-
bības fizikā un sportošana brīvajā
laikā. Jautrs bija vecāku vakars,
kurā spēlējām Brazīlijas cienīgu
futbola maču kopā (pret) vecā-
kiem, mētājāmies ar olām, lecām
ar maisiem, pārģērbāmies, skrē-
jām dažādās jautrās stafetēs...”

Fizikas skolotāja Antra Avena
stāsta: ,,Vislielāko azartu un
sacensību garu bērnos radīja ar
balonu darbināmu automašīnu
modeļu veidošana un savstarpējā
sacensība par ātrākā autobraucēja
titulu. Lai cik tas nebūtu pārstei-
dzoši, ātrākās izrādījās autovadī-
tājas – meitenes! Domāju, ka
labākais novērtējums nodarbī-
bām ir bērnu teiktais: „80 minū-
tes šeit nodarbībā pagāja daudz
ātrāk nekā 40 minūtes skolā!””

Bioloģijas skolotāja Ilze
Skrastiņa kavējas domās:
,,Paguvām visu ko – izspēlējām
gan ekoloģiskās spēles, gan pētī-
jām ezera iemītniekus, gan mik-

roskopā ieraudzījām, kā pukst
mazā caurspīdīgā gliemezīša –
ūdensspolītes – sirsniņa! Par pie-
dzīvojumu izvērtās prezentāciju
un uzvedumu gatavošana.
Sacerējām pat pamācošu meža
pasaku.  Katram bērnam tika
kāda loma. Mīļie vārdi: „Paldies,
skolotāj!” un bērnu savstarpējās
sirsnīgās atvadas bija apliecinā-
jums, ka viss ir izdevies.”

Noslēguma pasākumā dalīb-
nieki ar lepnumu rādīja savus
veidotos informatīvos izdevu-
mus, prezentācijas, īsfilmu un
stāstīja par visu, ko paveikuši, kā
arī teica paldies saviem lielajiem
draugiem – skolotājiem, kas
iedvesmoja darīt un izzināt.
Pateicības vārdus saņēma arī
pašvaldību vadītāji, jo nometne
tika organizēta ar Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas,
Vecpiebalgas novadu pašvaldību
finansiālu atbalstu.

Daudz labu vārdu par šādas
nometnes organizēšanu izteica
arī vecāki. Tā vien šķiet, ka
iesāktajam varētu būt turpinā-
jums nākamajā vasarā.

Diāna Briede, Amatas novada
izglītības metodiķe

Četras atslēgas

Priekuļu vidusskolas komanda, no kreisās - Santa Seržante,
Pauls Adrians Kļaviņš, Mārcis Ozoliņš, deputāte Dace Kalniņa,

Žaklīna Rēdere, Kristofers Zellītis

16.augustā Mārsnēnos norisi-
nājās ikgadējie Sporta svētki,
kurus apmeklēja vairāk kā 100
enerģisku un atraktīvu dalībnieku.
Sporta svētkus atklājām ar karoga
uzvilkšanu mastā. Kamēr koman-
das iesildījās, Zeltenes un
Spēkavīri cīnījās par tituliem.
Pavisam uz „Mārsnēnu Zeltenes”
titulu pieteicās 9 meitenes. Pēc
visiem deviņiem ne tik viegliem
pārbaudījumiem noskaidrojām, ka
1.vietu iegūst Inese Kirilova, 2.
vietā Monta Līvija Mortukāne un
3.vietā Lāsma Beķere.

Uz titulu „Mārsnēnu Spē -
kavīrs” bija pieteikušies 27 puiši.
Lai nopelnītu šo titulu, puišiem
nācās pasvīst vairāk nekā meite-
nēm, jo pārbaudījumi nebija vieg-
li. Nebija viegli panest 40 litru
kannas pilnas ar ūdeni, un tālumā

aizmest 2m garu baļķi. Uz ātrumu
bija jāveļ arī lielā traktora riepa.
Tāpat kā visos sporta veidos arī
šoreiz bija dalībnieki, kuri izkrita
jau pēc pirmajiem pārbaudīju-
miem, bet 1.vietu un titulu
„Mārsnēnu Spēkavīrs” ieguva
Jēkabs Kokars, 2.vietu - Agris
Puriņš, bet 3.vietu Edgars Beķeris.

Komandu kopvērtējumā pēc sta-
fetes iziešanas, futbola, volejbola un
virves vilkšanas 1.vietu ieguva
„Radu būšana”, 2.vietu - „Dagra”, 3
vietu - „Mārsnēnu REAL”.

Katram no apmeklētājam, neat-
karīgi no vecuma, bija iespēja sevi
pierādīt individuālajās sporta akti-
vitātēs. Automašīnu vilkšanā pie-
teicās 28 puiši un 4 dāmas – uzva-
rēja Andris Plauks un Lāsma
Beķere. Vēl individuālajās sacensī-
bās bija iespējams mest šautriņas,

precīzākā no dāmām bija Inese
Kirilova, puišiem - Gatis Kirilovs.
Klasītēs visprecīzākie bumbiņu
mešanā izrādījās Gatis Kirilovs un
Līva Zilgalve. Visaugstāko torni, to
nesagāžot, izdevās uzbūvēt Seirai
Jēkabsonei un Andrim Pavasarim.
Bumbiņu dabūt cauri labirintam
visātrāk izdevās Zanei Gabrānovai
un no puišiem visapķērīgākais
izrādījās Raivis Maļčjonoks. Bet
individuālajā aktivitātē „Ar acīm
ciet”, kur 1min laikā ar aizsietām
acīm bija jāsalasa pēc iespējas vai-
rāk bumbiņu, no meitenēm visātrā-
kā izrādījās Monta Tetere un no
puišiem Lauris Veidemanis.

Pēc aktīvās sportošanas vakarā
Mārsnēnu Klabes birzītes estrādē
sportisti un viņu atbalstītāji prie-
cājās diskotēkā, par deju mūziku
rūpējās dīdžeji DJ Edijs un Dj
Farids. Arī šis pasākums bija ļoti
apmeklēts, pēc garās dienas šāda
ballīte bija tieši laikā.

Tāpēc paldies saku sporta svēt-
ku dalībniekiem par svētku atbal-
stīšanu un apmeklēšanu. Paldies
Jānim Mičulim par Sporta svētku
organizēšanu un vadīšanu,
Ingrīdai Zilgalvei un Sandrai
Sprancei par tiesāšanu. Paldies
Mārsnēnu sporta skolotājam
Mārim, jauniešiem, kuri piekrita
izpalīdzēt un tiesāt individuālās
sporta aktivitātes. Paldies
Artūram Močernakam par auto-
mašīnas aizdošanu uz individuālo

aktivitāti ‘’Automašīnas vilkša-
nu’’. Paldies Ivaram Salmiņam,
ka piekriti būt par Dj Sporta svēt-
kos. Ceru, ka neesmu aizmirsusi
kādam pateikt paldies. Uz tikša-
nos nākamajos Sporta svētkos,
kas notiks jau 2015.gada augustā.

Sveicu arī visus novada kolek-
tīvus ar jaunās sezonas sākumu.
Veiksmi darbā!

Vita Vilumsone, Mārsnēnu
Tautas nama vadītāja

Mārsnēnieši sporto
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Šovasar svinējām otros
Priekuļu novada svētkus „Ar
prieku caur Liepu”, jo tie risi-
nājās Liepas pagastā. Kā atzina
vairāki svētku dalībnieki –
šogad svētki bija košāki un inte-
resantāki.

Lūk, kāds svētku vērtējums.
„Es gribētu pateikt ļoti lielu pal-
dies par Liepas pagasta svēt-
kiem. 28.jūnijā mani bērni ļoti
labi jutās un ar prieku piedalījās
bērniem domātajās aktivitātēs
(ar azartu vāca spiedodziņus, lai
varētu lēkāt pa piepūšamajām
atrakciijām), vēroja paraugde-
monstrējumus.

29.jūnijā ekskursija vienkārši
fantastiska, par visu padomāts:
transports, visur sagaida atraktīvi
un atsaucīgi cilvēki.

Paldies! Un lai Jums veicas
un izdodas viss iecerētais arī tur-
pmāk.

Ar cieņu, Mārīte Jēkabsone 
no „Braslām.”

Konkursā par garšīgāko novadā mājās cepto torti piedalījās
7 cepējas, skatītāju (degustētāju) un žūrijas vērtējumā 

par labāko un garšīgāko tika atzīta jaunraunietes Dagnijas Leites
ceptā torte.

Arī teātris tika spēlēts uz nebēdu- lūk, „Trīnes grēki” izrādīti

Kam tuvākas sportiskās aktivitātes, tie varēja paši piedalīties
sporta spēlēs, vai vērot zirgu sacensības

Vakarā, lielajā pašdarbnieku koncertā, skatītājus priecēja arī
draugi no Palamuses.

Foto: Normunds Kažoks

Ziedu svētkos kopā bija pulcējušies ap 2000 puķu
draugi  un interesenti

Plašajā stādu tirgū katrs varēja atrast savam dārzam piemērotāko
augu

Privātajos dārzos varēja
smelties dažādas idejas

Veselavas muižas dārzs apmeklētājus priecēja ar plašumu un
dažādajām ziedu arkām

Foto: Jānis Vīksna

Pašā vasaras vidū Priekuļos pulcējās Latvijas Puķu draugi, lai iepazītos ar mūsu novada skaistākajiem dārziem, novada
nozīmīgākajam vietām, lai smeltos idejas dārza dizainā un plānošanā.

Vasaras mozaīka
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Gandrīz 5 gadus Priekuļu
centrā klusa un bez apmeklētā-
jiem stāvēja viesnīca „Tigra”.
Pateicoties BHM group, kas
uzņēmusies viesnīcas apsaim-
niekošanu, tā atguvusi savu
otro elpu.

Viesnīcas vadītāja Inesa
Čepuļonoka stāsta

- Viesnīca ir plaša, tajā ir
atvērti 64 dažādu kategoriju
numuriņi, kuri domāti gan indi-
viduāli ģimeņu atpūtai, gan
uzņemam arī sporta komandas
nometņu laikos. Vidējā 2-vietīgā
numura cena, kurā ir iekļautas
brokastis, bezmaksas auto stāv-
vieta, bezvadu internets ir 45
eiro. 

Klientu piesaistē sadarboja-
mies ar Cēsu informācijas cen-
tru, ar Vidzemes koncertzāli. Jau

šobrīd aktīvi gatavojamies zie-
mas sezonai, kā labus sadarbības
partnerus redzam gan Žagarkal-
nu, gan Ozolkalnu, kā arī biatlo-
na trasi, kura ir tepat līdzās.

Ziemas sezonā veidosim
sadarbību ar Priekuļu biatlona
trasi, ceram izmitināt sportistus
un citus ziemas sporta cienītājus,
arī Žagarkalna īpašnieks ir izrā-
dījis par mums interesi. Rudens
sezonā centīsimies piesaistīt
organizācijas, kurām ir nepiecie-
šamas konferenču telpas. 

Viesnīca piedāvā 3 konferen-
ču zāles: mazā - līdz 20 cilvē-
kiem, vidējā – 50 cilvēkiem,
lielā- līdz 180 cilvēkiem. Zāles
pilnībā aprīkotas ar nepiecieša-
mo multimediju tehniku, mikro-
foniem, tulkošanas kabīnēm, kā
arī sniedzam tehnisko palīdzību,

ja tas nepieciešams konferenču
norisēm. 

Jau rudenī viesnīcā būs atvēr-
ta SPA zona, kurā varēs izmantot
pirti, baseinu un masiera pakal-
pojumus. Šī SPA zona būs pie-
ejama ne tikai viesnīcas klien-
tiem, tajā labprāt gaidīsim arī
novada iedzīvotājus.

Restorāna Eifrata vadītāja
Elīna Lodziņa-Lisovska saka

- Restorāna plānā ir paralēli
esošajai ēdienkartei apmeklētā-
jus iepazīstināt ar Eiropas virtu-
vi. Šefpavārs ir iecerējis veidot
internacionālās ēdienu nedēļas,
katrai valstij atvēlot 2 nedēļas.
Sāksim ar Spāniju, un tālāk tas
no šefpavāra atkarīgs, ar ko viņš
vēlēsies iepazīstināt un palutināt
mūsu viesus. Ar plašu kokteiļu
izlasi un izsmalcinātiem vīniem

piesaista bārs. Cenas pie mums ir
visnotaļ demokrātiskas. 

Lai piesaistītu apmeklētājus
restorānam, no septembra esam
plānojuši piektdienās, sestdie-
nās saviem viesiem piedāvāt
muzikālos vakarus, lai cilvēki
mierīgā atmosfērā var baudīt
maltīti, vīnu un klausīties mūzi-
ku. Šiem pasākumiem īpaša
ieejas maksa netiek plānota, jo
par māksliniekiem aicināsim
Cēsu mūzikas skolas audzēkņus
un absolventus. 

Darbdienās no pulksten 12
līdz 15 restorānā ir pusdienu pie-
dāvājums, tā sauktās „Biznesa
pusdienas”, kurās pamatēdiens
ir „otrais” un klients var izvēlē-
ties vai ņemt klāt zupu vai saldo
ēdienu. Šo pusdienu cena ir 3
eiro. Savukārt no rītiem ļaudis

var baudīt brokastu piedāvāju-
mu, no plkst. 8 līdz 11 ir Zviedru
galds ar brokastu izvēli – cena 5
eiro.

Klājam arī banketu galdus,
šajā jomā mums ir laba pieredze,
jo restorāna vadītāja Elīna pirms
tam septiņus gadus ir strādājusi
Rīgas augstas klases restorānos. 

Ar viesnīcas atvēršanu esam
radījuši jaunas darba vietas.
Aizvien aicinām darbā cilvēkus,
kuri vēlētos strādāt viesnīcu
apkalpojošā sfērā, mēs labprāt
aprunātos ar ikvienu darba mek-
lētāju, kas no visas sirds veltītu
savu pieredzi un enerģiju mūsu
uzņēmumā. Par brīvajām vakan-
cēm un darba iespējām interesē-
ties, zvanot pa tālruni 29131069.

Īrisa Uldriķe

Viesnīca „Tigra” atsākusi savu darbību

Ar ELFLA atbalstu Jauniešu
centrs „Apelsīns” veiksmīgi īste-
nojis projektu «»Šodien» -
Jauniešu centra Apelsīns aprīko-
juma iegāde” Nr.13-09-LL29-
L413201-000010. Jauniešu cen-
tra vajadzībām iegādāts krāsu
printeris, biroja skapji un žalūzi-
ju komplekts. Visas projekta
laikā iegādātās lietas nu jau veik-
smīgi iedzīvojušās jauniešu cen-
trā un aktīvi tiek izmantotas.
Krāsu printeris tiek izmantots
drukājot košas, uzrunājošas

pasākumu afišas, nodarbību
materiālus un diplomus, kas
palīdz piesaistīt apmeklētāju
uzmanību. Jaunajos biroja skap-
jos ieguluši nodarbību materiāli,
šobrīd – Vasaras skolas, krāsas,
līmes, zīmuļi, papīri, otas un citi
brīnumi, lai padarītu šo vasaru
neaizmirstamu. Skapji ir ļoti
noderīgi, apakšējos plauktos
slēpjas cepumi nebaltai dienai.
To gan nevienam nestāstiet. Arī
aptumšojošās žalūzijas jau tiku-
šas pie darba, svelmainajās die-

nās, tās mūs nedaudz pasaudzē
no karstuma un par spīti saulei
mēs tagad arī vasarās varam ska-
tīties video materiālus, filmas,
prezentācijas, gan izklaidei, gan,
lai apgūtu ko jaunu par pasaules
kultūru, emocijām, saskarsmi,
veselību un citām jauniešiem
aktuālām tēmām.

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas sastāda EUR
774.11, no kurām publiskais
finansējums – EUR 580.57,
pašvaldības līdzfinansējums –
EUR 193.54.

Baiba Trinska-Roze,
jauniešu centra Apelsīns vadītāja

 

Jauniešu centra «Apelsīns»
aprīkojuma iegāde

LIEPAS KULTŪRAS NAMA pašdarbī-
bas kolektīvi gaida jaunus dalībniekus šādos
kolektīvos,

ar septembri:
Vidējās paaudzes deju kolektīvs

“Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta
Krivjonoka, mob.29162271;

Sieviešu vokālais ansamblis “Uguntiņa”,
vadītāja Sarma Puriņa, mob.26038157;

Teātra kopa “Krams”, vadītāja Benita
Sausiņa, mob.26497506;

ar oktobri:
Līnijdejas, vadītāja Skaidra Nīmane,

mob.29595951

PRIEKUĻU KULTŪRAS NAMĀ

Deju kolektīvs „Zelta Virpulis” aicina
jautri, dejiski un pozitīvi pavadīt trešdienu un
piektdienu vakarus no plkst. 19:30. 

Pirmā tikšanās 5.septembrī plkst.20:00. Būs
iespēja uzstāties dažādās vietās Latvijā un
ārpus tās robežām, piedalīties Dziesmu un Deju
svētkos un ne tikai…

Vadītājs Uldis Blīgzna

Bērnu deju kolektīvs „Tūgadiņš” pirmais
mēģinājums 4.septmbrī

A grupa (pirmskola) 16:30
B grupa 1.-2.klase 17:15
C grupa 3.-4.klase 18:00
D grupa 5.-6.klase 19:00
Pirmā tikšanās 8.septembrī sagatavošanas

grupai no 3 gadu vecuma 18:00
Vadītājs Mārtiņš Jurciņš tālr.29114173

VESELAVAS TAUTAS NAMĀ
savu darbību turpina 

Radošā darbnīca, vadītāja Iluta
Mārtiņjēkaba, nodarbības piektdienās no
plkst.16:00-18:00

Bērnu vokālais ansamblis, vadītāja Laila
Ampermane, nodarbības svētdienās no
plkst.12:15-14:15

Teātra studija, vadītāja Ilona Tauniņa,
nodarbības piektdienās no plkst.18:00-20:00

Mākslas pulciņš, vadītāja Kitija Gruzde,
nodarbības otrdienās no plkst.18:00-20:00

Bērnu deju kolektīvs, vadītāja Kitija
Gruzde nodarbības ceturdienās no plkst.18:00-
19:00

Jauniešu deju kolektīvs „Veselava”, vadī-
tāja Emerita Gruzde, nodarbības piektdienās no
plkst.20:00-22:00, svētdienās no plkst.10:00-
12:00

Visos kolektīvos gaidām esošos un jaunus
dalībniekus. Sīkāka informācija pie tautas nama
vadītājas Emeritas Gruzdes tālr.29247403

MĀRSNĒNU TAUTAS NAMĀ
Ir iespēja topošajiem talantiem pieteikties uz 
Klavierpulciņa nodarbībām pie Aivara

Siliņa tālr. 26247277

Grupu nodarbību piedāvājums 
pirmsskolas vecuma bērniem un 1. - 3. klašu  skolēniem 

“Džimbas drošības skoliņā” 

Priekuļu novada Sociālā dienesta  Ģimenes atbalsta nodaļa
sadarbībā ar centru  

” Dardedze ” piedāvā  8 nodarbību programmu “Džimbas
drošības skoliņā”. Programmas mērķis ir mācīt bērniem perso-
niskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīs-
tamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas
laikā bērni izdzīvo dažādas situācijas, kuras palīdz bērniem
uzzināt, kā atpazīt bīstamas situācijas, kā tajās rīkoties, pie kā
vērsties pēc palīdzības.

Džimbas padomi palīdzēs bērniem izvēlēties pareizāko, kat-
rai situācijai vispiemērotāko rīcību.  

Informāciju, par dalību Džimbas drošības skolas nodarbībās,
var iegūt zvanot  pa telefonu 264195222  vai 27866833  Guntai
Smutovai.

Sākot jauno pašdarbības sezonu

Priekuļu novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta nodaļas
sociālie darbinieki 

aicina vecākus piedalīties
atbalsta izglītojošā grupā

„BĒRNUS AUDZINĀM AR MĪLESTĪBU”

Atbalsta grupā sastopas vecāki, kuriem ir līdzīgas problē-
mas.  Piedalīšanās  atbalsta grupā ir veids, kā iegūt jaunas zinā-
šanas/ iemaņas un  atbalstīt vecākus, kuri audzina bērnus. 

Grupas programma sastāv no 6 nodarbībām.
Izpratne par bērna augšanu un attīstību.
Kā palīdzēt bērnam veidot attiecības ar citiem.
Kā pazīt un izprast bērna emocijas.
Kā palīdzēt bērnam pozitīvi vērtēt sevi.
Pozitīva bērna disciplinēšana.
Kā labāk saprast un atbalstīt bērnu mācību gaitās.

Pirmā nodarbība  notiks 2014. gada 17. septembrī plkst.
10:00, Liepā Ģimenes atbalsta nodaļā. Nodarbības paredzamas
1reizi nedēļā trešdienās līdz 2 h ar kafijas/ tējas pauzi. 

Nodarbības vadīs sociālās darbinieces Anžela Andrejeva un
Gunta Smutova.

Dalība atbalsta grupā ir bezmaksas. 

Pieteikties un saņemt informāciju var: 
personīgi Ģimenes atbalsta nodaļā (Liepā, Maija iela 6);
vai pa tālruni  64195222;  27866833
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Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
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un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Smaidot vasara atvadas pamāj
Un par saulainām atmiņām kļūst.
Dāsnais rudentiņš, pavēris durvis,
Pāri slieksnim jau aicina mūs

/Dz.Bogatireva/

Sirsnīgi sveicam mūsu novada jūlija un
augusta jubilārus 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Mariju Doroņinu; Antoņinu Kašu; 
Rasmu Irēnu Makārovu; Annu Smilkti
Liepā Arnoldu Meisteru
Veselavā Jāni Juknu

85 gadu jubilejā
Priekuļos: Veltu Bojāri; Mirdzu Ausmu Bērziņu
Liepā Annu Kļaviņu
Mārsnēnos Ainu Auziņu

90 gadu jubilejā Mariju Kirimovu Mārsnēnos
90 gada jubilejā Jāni Rjabovu Priekuļos
91 gada jubilejā Helēnu Stalbovu Priekuļos
93 gada jubilejā Janīnu Latišēviču Mārsnēnos
99 gadu jubilejā Kseniju Andersoni Pieškalnos

Svecīšu vakari 
Liepas kapos 27.septembrī plkst.17:00
Mārsnēnu kapos 27.septembrī plkst.17:00

Veselavas tautas namā 13.septembrī plkst 20:00
Uz koncertu „Ak, Izabella”

Aicina Igauņu ģimene
Ieeja.EUR 4,00

Skolēnu pārvadāšanas 
autobusu saraksts (ikdienā)

l Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola apkalpo autobuss „ MB 
Sprinter” valsts numurs HO 5260  ar atiešanas laiku
Grāvji 7:00- Zeikeri 7:10 – Bērzkrogs 7:15 – Pauļi 7:18 – Veselavas skola 7:22 – Jāņa skola 7:35 
– caur Cimzu – Līvānu mājas 7:50 -Mārsnēnu skola 7:55 – Starti 8:00 – Sarkaņi 8:07 – Liepa 8:15 
– Garkalne 8:25 – Priekuļu v/sk. 8:40

l Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis-  Priekuļu vidusskola 
apkalpo autobuss ”Setra” ar atiešanas laiku
Priekuļu v/sk.7:45 – Brunīši 7:48 Liepas skola 8:00 – Jāņmiža 8:15- Purmaļi 8:20- Pagrieziens uz 
Dukuriem 8:25 -  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 8:30 –Lauciņi 8:32 - Vīņaudi 8:35  
- Priekuļu v/sk. 8:40

l Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk. apkalpo autobuss „Setra” GP1353 ar atiešanas laiku
Priekuļi 7:55 – Rabākas 8:15 – Veselavas skola 8:25 – Bērzkrogs 8:30 – Veselavas kapi 8:32 – 
Upītes 8:35 – Priekuļu v/sk 8:45

l Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. apkalpo autobuss „Setra” GP1353 ar 
atiešanas laiku
Priekuļi 7:10 – Rauna 7:30 – Spāriņkalns 7:35 – Šautuves –Jaunrauna 7:40 – Priekuļu v/sk. 7:55

l Pēcpusdienā 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 16:30
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:45
Priekuļu vidusskola – Cēsis –Jāņmuiža - Liepa16:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 16:30

l Piektdienās 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 15:50
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:00
Priekuļu vidusskola – Cēsis –Jāņmuiža - Liepa15:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 15:00

u  u  u

Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks
1.septembrī

l Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola
Grāvji 7:40- Zeikari 7:50 – Bērzkrogs 7:55 – Pauļi 7:58 – Veselavas skola 8:02 – Jāņa skola 8:15 
– caur Cimzu - Līvānu mājas 8:30 - Mārsnēnu skola 8:35 – Starti 8:40 – Sarkaņi 8:47 – Liepa 8:55 
– Garkalne 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:20

l Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis-  Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk.8:45 – Brunīši 8:48 Liepas skola 9:00 – Jāņmiža 9:15- Purmaļi 9:20- Pagrieziens uz 
Dukuriem 9:25 -  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 9:30 –Lauciņi 9:32 - Vīņaudi 9:35  
- Priekuļu v/sk. 9:40

l Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk.
Priekuļi 9:00 – Rabākas 9:15 – Veselavas skola 2:25 – Bērzkrogs 9:30 – Veselavas kapi 9:32 
– Upītes 9:35 – Priekuļu v/sk 9:45

l Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. Priekuļi 8:15 – Rauna 8:35 – Spāriņkalns 8:40 
– Šautuves –Jaunrauna 8:45 – Priekuļu v/sk. 9:00

Pēc Zinību dienas pasākumiem – audzināšanas stundas autobusi kursēs: 

l Mārsnēnu, Garkalnes virzienā  plkst.12:00
l Cēsis- Jāņmuiža – Liepa  plkst.12:00
l Veselava- Raunas, Jaunraunas virziens plkst.12:00

Informācija par veicamajiem
pasākumiem Āfrikas cūku mēris

apkarošanai
Izplatoties Āfrikas cūku mērim (ĀCM) Latvijas austrumu pusē,

Priekuļu novads ir iekļauts potenciāli bīstamās teritorijas sarakstā,
kurā varētu izplatīties slimība. Lai nodrošinātos pret iespējamo
ĀCM izplatību Priekuļu novadā un darītu visu iespējamo tā mazi-
nāšanai, saskaņā ar karantīnas noteikumiem, Priekuļu novada
pašvaldība ir veikusi sekojošus preventīvos pasākumus:

Izveidota vieta slimo cūku kautķermeņu dedzināšanai;
Izveidots piebraucamais ceļš dedzināšanas vietai;
Sagatavota sausa malka;
Priekuļos un Liepā izveidota darba grupa 6 cilvēku sastāvā,

kuras pienākumos ietilptu kautķermeņu dedzināšana;
Nopirkti individuālie aizsardzības līdzekļi darba grupas vajadzī-

bām;
Nozīmēts transporta līdzeklis kautķermeņu transpotēšanai.

Aicinām iedzīvotājus ļoti nopietni izturēties pret iespējamo
infekcijas izplatību mūsu novadā, stingri ievērot noteiktos
biodrošības pasākumus, bet jo īpaši:

Neizbarot mājas cūkām svaigo zāli, zaļo masu, arī pagalmos
pļauto zāli, termiski neapstrādātus kartupeļus, sevišķi, ja cūku
novietne atrodas tuvu mežam vai ir iespējams, ka lauku, no kura
pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža cūkas! Tāpat mājas cūkām
nedrīkst izbarot virtuves atkritumus!

Neizmantot ārpus dzīvnieku novietnēm apģērbu un apavus, ar
kuriem dodaties kopt un barot dzīvniekus! Pēc cūku aprūpes, noteik-
ti mainiet apģērbu, ar kuru dosieties mājās un mazgājiet rokas!

Neturēt cūkas āra aplokos, tās ir jātur slēgtās novietnēs, lai nepie-
ļautu saskari ar meža dzīvniekiem!

Atgriežoties no sēņošanas, ogošanas vai meža apmeklējuma, jāno-
mazgā apavus un drēbes, kā arī auto riepas vai velosipēda riteņus!

Tikai stingri ievērojot noteiktos biodrošības pasākumus varēs
pasargāt savus dzīvniekus no saslimšanas ar infekcijas slimībām
un maksimāli samazināt infekcijas slimību izplatīšanos apkārtējā
teritorijā!

Ralfs Saļmo, izpilddirektora vietnieks

Priekuļu novada pašvaldība aicina darbā sētnieku uz pusslodzi. Kopjamā teritorija – Priekuļos
pie daudzdzīvokļu mājas Izmēģinātāju iela 8.

CV iesniegt līdz 3.septembrim personīgi Priekuļu novada domē vai sūtīt uz e-pastu
dome@priekulunovads.lv (ar norādi – sētnieks) informatīvais tālr.29119791


