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Vides aktivitātes Mārsnēnu
skolā šopavasar

Pavasaris iestājies ātrāk, gāj-
putni jau atlidojuši. Vai visiem
putniem pietiks būrīšu?  

Marta pēdējā nedēļā 5./6.kla-
ses skolēni apsekoja skolas
apkārtni un saskaitīja 22 putnu-
būrus – 5 jauni, 8 mazliet vecā-
ki, 3 ļoti veci, bet izturīgi, pārē-
jie ir bojāti. Mazāk būrīšu ir gar
sporta laukumu. 7.klases zēni
izgatavos divus būrīšus, ko te
piestiprināt.

10.aprīlī skolēni kopā ar
audzi  nātājām piedalījās Prieku -
ļu novada organizētajā Atkritu -
mu monitoringā. Cerējām, ka
šogad ceļmalas būs tīrākas, jo
pagājušajā pavasarī ļoti rūpīgi
strādājām, visu salasot.
Maršruti bija gandrīz tie paši,
un skolēni uzreiz varēja salī-
dzināt un izdarīt secinājumus -
skārdenes un cigarešu paciņas
izlido pa mašīnu logiem! Šogad
izteikti vairāk ceļmalās mētājas

arī dažādas alkoholisko dzērie-
nu pudeles. Kopumā atkritumu
ir mazāk nekā pagājušajā gadā,
bet tomēr ir.

Zīmējumu izstādi Putnus gai-
dot aprīlī organizēja vizuālās
mākslas skolotāja Gunta
Trautmane. Te varēja izpausties!
Putni tika atveidoti dažādās teh-
nikās – gleznojot, veidojot kolā-
žas, grafiskos darbus. Izstādē
otrajā stāvā bija vairāki baltie
stārķi, pelēkās vārnas, pīles.
Vecāko klašu skolēni ļoti precīzi
zīmēja ērgļus, balto cielavu, zīlī-
tes, pat pūci. 

22.aprīlī skolēni nobalsoja par
interesantāko zīmējumu. Abso -
lūto balsu vairākumu ieguva divi
darbi. Ar dažu balsu pārsvaru par
labāko tika atzīts 9.klases skolē-
na Maksima Oščepkova zīmētais
ērglis, otrajā vietā - Evitas
Aleškēvičas baltais stārķis.

Rudenī sliktā laika dēļ nesa-
kopta palika sporta laukuma
apkārtne, tādēļ 23.aprīlī organizē-
jām talku. Te daudz lielu koku, arī

lapu daudz. Teritorija liela, tāpēc
laukumu sadalījām pa joslām.

Basketbola laukumu un tā
apkārtni nogrāba sākumskolas
skolēni. Skolotājas Sandra un
Santa ierādīja, kā ērtāk turēt grā-
bekli, kādā virzienā kasīt lapas.
Ceļa mala abpus eglītēm uzticēta
astotajiem, tālāk skrejceļš līdz
sporta laukuma vidum - 9.klases
meitenēm. Skolotāja Ingrīda ar
5. un 6. klasniekiem grāba otru
pusi laukumam. Direktore ar
septītajiem strādāja ap šautuvi.
Galvenie lapu nesēji bija zēni.
Īpaši 9.klases zēni: Jānis, Reinis,
Maksims un Horens. Viņi palī-
dzēja visiem, kur redzēja lielu
sagrābto lapu kaudzi. Arī citi
zēni čakli strādāja. Toms atzinās,
ka tikai trešo reizi mūžā piedalās
lapu talkā. 

Darbu paveicām trijās stun-
dās. Visiem prieks par tīro sporta
laukumu un gandarījums par
paveikto.

Ausma Skrastiņa, 
vides koordinatore skolā

Aprīlis - pavasara,
talku un

aktivitāšu mēnesis

Čaklie talkotāji pārskata apkārni – vai viss labi sakopts 
Foto: Ausma Skrastiņa

Kobuleti pašvaldības 
pārstāvji no Gruzijas

viesosies Priekuļu
novada pašvaldībā

Priekuļu novada pašvaldībā
viesosies Kobuleti pašvaldības
delegācija no Gruzija savstarpē-
jas sadarbības un pieredzes
apmaiņas uzsākšanai. Delegācija
ieradīsies piecu cilvēku sastāvā
4.maijā un uzturēsies pie mums
trīs dienas. 

Kobuleti pašvaldības un
Priekuļu novada pašvaldības
sadarbības mērķis ir pieredzes
apmaiņa pašvaldību pārvaldībā,
tajā skaitā, kultūrā, tūrismā,
izglītībā, veselības aizsardzībā,
sociālajā sfērā, sporta un apkār-
tējās vides aizsardzības jomās,
kā arī uzņēmējdarbības veicinā-
šanas jautājumos. Tikšanās laikā
tiks noslēgts savstarpējas sadar-
bības līgums.

Vineta Lapsele

Novadnieku starti
Latvijas novadu

Ziemas olimpiādē

2015.gada 7.un 8. martā,
Priekuļos, norisinājās Latvijas
novadu Ziemas olimpiāde, kurā
aktīvi piedalījās mūsu novadnie-
ki. Mūsējie startēja lieliski,
sasniedzot labus rezultātus, taču,
šoreiz vēlos atzīmēt dažus spor-
tistus, kuri ir jau beiguši aktīvās
sporta gaitas, taču šoreiz paši pie-
teicās aizstāvēt Priekuļu novada
godu biatlonā. Tā Jānis
Zvaigznītis, startējot biatlona
masu startā, izcīnīja 7. vietu, bet
tanī pašā disciplīnā Kārlis
Levitass bija 14-ais. Savukārt,
startējot sprinta distancē, Jānis
Zvaigznītis izcīnīja 14., Kārlis
Levitass -18., Jānis Slaidiņš – 20,
un Vitālijs Ribakovs -22. vietu. 

Redzam, ka šo puišu meistarī-
ba nav zudusi! Tieši, pateicoties
sportā gūtajam rūdījumam,
nosauktie sportisti arī pēc aktīvo
sportistu gaitu beigšanas ir līderi

dzīvē. Viņi, ieguvuši augstāko
izglītību, tagad strādā dažādās
jomās un ieņem vadošus amatus,
tādējādi ar savu entuazismu
rādot piemēru jaunajai paaudzei!
Diemžēl, sports ir cīņa ne tikai ar
sāncenšiem, bet arī ar sevi, pār-
varot dzīves sagādātās grūtības
un pārbaudījumus, kurus ne visi
iztur, tāpēc arī treneri ir gandarī-
ti par šiem saviem bijušajiem
audzēkņiem.

Zigfrīds Bitainis

Deju kolektīvu skate

18.aprīlī, CATA kultūras
namā, pulcējās deju kolektīvi uz
ikgadējo novadu deju kolektīvu
repertuāra pārbaudes skati. Lai
arī šis ir skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku gads, arī vecā-
kiem kolektīviem sava meistarī-
ba jāuztur līmenī. 

Skatē piedalījās visi trīs mūsu
novada vidējās paaudzes deju
kolektīvi: „Jumis”, „Miķelis”,
„Sadancis” un jauniešu deju kolek-
tīvs - „Zelta Virpulis”. Skatē katrs

kolektīvs izdejoja divas dejas,
viena bija izlozes deja no obligātā
repertuāra, otra – izvēles deja.

Dejotājus vērtēja žūrija:
Ingrīda Edīte Saulīte - Deju svēt-
ku virsvadītāja, horeogrāfe,
Maruta Alpa - Latvijas Nacionālā
kultūras centra dejas mākslas
eksperte, Gints Baumanis - Deju
svētku virsvadītājs, horeogrāfs,
Skaidrīte Anževa - horeogrāfe,
Iveta Pētersone-Lazdāne  – Deju
apriņķa virsvadītāja.

Žūrijas pārstāvis G.Baumanis
pēc skates atzina - ja salīdzina ar
citiem apriņķiem, Cēsu apriņķim
ir ļoti augsti rezultāti un Cēsis (ar
to domāts vēsturiskais Cēsu
rajons) var gavilēt.

Mūsu kolektīvu rezultāti
iepriecina: „Miķelim” – vadītājs
Māris Brasliņš, piešķirta
Augstākā pakāpe; „Jumim” un
„Zelta Virpulim” abus vada Uldis
Blīgzna – I pakāpe; „Sadancim”
– vadītāja Marita Rieksta-
Krivjonoka piešķirta II pakāpe.

Īrisa Uldriķe

„Viss mostas, dīgst 
un rosās”

Ar šādu pavasara tēmu atklā-
jām pirmo līnijdeju sadancošanu
Mārsnēnos.

Pie mums viesojās ciemiņi no
Ģikšiem „Cantry girl”, no
Zaubes „Tik un tā”, Valmieras
„Wild roses” un Cēsīm „Venden
dance”. Kopā pavisam sanāca
vairāk kā 40 aktīvi līnijdeju bau-
dītāji un tika izdejotas vairāk kā
80 gan zināmas, gan arī pirmo
reizi redzētas dejas.  Mūsu
„MALIDE”  meitenes priekšne-
sumā uzstājās kā pirmie pavasa-
ra vēstneši - odi ar atraktīvu
dziesmu „Mosquito”.

Kopā pavadītais laiks pagāja
ātri, tāpēc  nolēmām šādu tikša-
nos atkārtot katru gadu, jo ir
vērts atkal un atkal izbaudīt to
jauko kopības sajūtu un lielo
dejošanas azartu.

Vita Vilumsone

Īs zi ņas
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� Nolemts atzīt par spēku
zaudējušiem 2015.gada 29.jan-
vāra lēmumus –par viena zemes
gabala Liepas pagastā piekritību
pašvaldībai un par trīs zemes
gabalu Mārsnēnu pagastā piekri-
tību valstij.

� Nolemts apstiprināt piecu
nekustamo īpašumu Mārsnēnu
pagastā zemes ierīcības projektus. 

Nolemts diviem nekustama-
jiem īpašumiem Mārsnēnu
pagastā noteikt zemes lietošanas
mērķi.

� Dome neiebilst zemes ierī-
cības projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam Mārsnēnu
pagastā, sadalot to divos atseviš-
ķos nekustamos īpašumos.

� Dome nolemj norakstīt
Liepas pagasta pārvaldes bezce-

rīgos īres/apsaimniekošanas un
pakalpojumu maksājumu parā-
dus par summu EUR 9918,40, jo
parāda piedziņa turpmāk nav
iespējama sakarā ar parādnieku
nāvi, vai ir iestājies noilgums
saskaņā ar Civillikuma 1895.
pantu. 

� Izdoti saistošie noteikumi:
Nr.2 „Par grozījumiem

Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Priekuļu novada budžetu
2015.gadam””;

Nr.3 „Par aizliegumu ģenētis-
ki modificēto kultūraugu audzē-
šanai Priekuļu novada adminis-
tratīvajā teritorijā”.

� Dome apstiprina mazo pro-
jektu konkursa „Mēs novadam”
2015 tēma: Vide un kultūra noli-
kumu.

� Dome nolemj ar 2015.gada

1.aprīli noteikt:
- par Priekuļu kultūras nama

telpu izmantošanu šādu nomas
maksu par 1 stundu bez pievie-
notās vērtības nodokļa: 

lielā zāle EUR 35,07;
foajē EUR 13,40;
spoguļu zāle EUR 4,94. 
- dalības maksu EUR 20,00

apmērā katram ārpus Priekuļu
novada administratīvās teritori-
jas deklarētajam jauno vokālistu
konkursa „Priekuļu novada
Cālis” un Bērnības svētku dalīb-
niekam;

- par telpu Raiņa ielā 8,
Priekuļos, izmantošanu šādu
nomas maksu par 1 stundu bez
pievienotās vērtības nodokļa:

lielā zāle EUR 12,96;
mazā zāle EUR 6,09. 
Dome nosaka mērķdotācijas

sadalījumu Priekuļu novada

māksliniecisko kolektīvu vadītā-
ju ceturkšņa darba samaksai.

� Nolemts slēgt pakalpojuma
līgumu ar SIA „Cēsu olimpiskais
centrs” par pašvaldības autono-
mās funkcijas nodrošināšanu -
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzī-
vesveidu un sportu.

� Nolemts pagarināt nomas
līguma termiņu ar Reliģisko
organizāciju „Pestīšanas armija”
līdz 2016.gada 26.martam par
nedzīvojamo telpu Pāvila Rozīša
ielā 5 un Rūpnīcas iela 8, Liepā,
izmantošanu.

� Pieņemts lēmums nekusta-
mam īpašumam piešķirt nosau-
kumu Kalāči – Irbītes  un noteikt
lietošanas mērķi – zeme dzelzce-
ļa infrastruktūras zemes nodalī-
juma joslā un ceļu zemes nodalī-
juma joslā.

� Dome atbalsta Priekuļu

novada kultūras un izglītības
attīstības biedrības „Četri” dalī-
bu izsludinātajā Latvijas vides
aizsardzības fonda projekta kon-
kursā „Videi draudzīga dzīve-
sveida popularizēšana II kārtā”.

� Nolemts uz zemes vienī-
bas- „Priekuļu pagasta pašvaldī-
bas zeme”, Priekuļu pagastā,
izveidotajam zemes gabalam
noteikt nomas zemes gabala pla-
tību zemes lietošanas mērķi –
pārējo sabiedriskās nozīmes
objektu apbūves zeme.

� Pieņemta zināšanai Liepas
pagasta pārvaldes vadītāja
A.Rancāna informācija par
darbu ar parādniekiem Liepā un
izpilddirektora F.Puņeiko infor-
mācija par lēmuma „Par Niniera
ezera nodošanu apsaimniekoša-
nā” izpildes gaitu un turpmāka-
jām darbībām.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Atbilde uz
iedzīvotājas

zvanu!

Priekuļu novada Sociālo 
pakalpojumu centrs aicina 

bezdarbniekus, pirmspensijas 
un pensijas vecuma personas

piedalīties sociālās
rehabilitācijas programmā! 

Sociālās rehabilitācijas pro-
grammas mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti – atjaunot un pilnveidot
sociālās un funkcionālās pras-
mes, veicināt iekļaušanos darba
tirgū un integrēšanos sabiedrībā. 

Programmā iekļautas veselību
un aktīva dzīvesveida veicinošas
aktivitātes, kā arī izglītojoši,
radoši un informatīvi pasākumi:

• varēs pilnveidot datorpras-
mes un attīstīt praktiskās iema-
ņas – notiks apmācības un varēs
izmantot datorus informācijas
iegūšanai un saziņai;

• piedalīties atbalsta grupā,
saņemt speciālistu konsultācijas;

• varēs saņemt individuālas
psihologa un profesionāla
kuoča/karjeras konsultanta kon-
sultācijas;

• piedalīties tematiskajos un
kultūras pasākumos, un vienkār-
ši izjust saskarsmes prieku;

• tiks pilnveidotas zināšanas
radošās nodarbēs: mākslā un
rokdarbos u.c.;

• būs iespēja aktīvi izkustēties
– notiks vingrošana gan grupās,
gan individuāli, varēs izmantot
trenažieru zāli, nūjot, saņemt
fizioterapeita konsultācijas un
arī relaksējošu masāžu.

Pakalpojums ir bez maksas.

Nodarbības sāksies maijā un
to norises vieta ir Sociālo pakal-
pojumu centrs, Priekuļos, Cēsu
prospektā 1.

Aicinām izmantot šo lielisko
iespēju un pieteikties līdz 8.maijam.

Informāciju par sociālās
rehabilitācijas programmu var
saņemt :

Priekuļos, Cēsu prospekts 1
(tel. 64130525; 25603313)

Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tel.
64107306)

Mārsnēnos, ,,Pagastnams”
(tel. 64129168)

Veselavā, ,,Vārpas”, Bērz -
krogs, (tel. 64177383)

SIA „Latvijas Lauku konsul-
tāciju un izglītības centra” Cēsu
nodaļa aicina jauniešus iesaistīties
Valsts Lauku tīkla aktivitātē
„Atbalsts lauku jauniešiem
uzņēmējdarbības veicināšanai”.
Pasākums Cēsu nodaļā tiek īste-
nots ceturto gadu, aktivitātes mēr-
ķis – lauku jauniešu aktivizēšana,

kompetenču attīstība un iesaistīša-
na lauku uzņēmējdarbībā un
sabiedriskajā dzīvē. Pasākuma
ietvaros jaunieši tiks apmācīti
apzināt ideju, to analizēt, izstrādāt
attīstības plānu, tiks informēti par
iespējām piesaistīt ES Lauku attīs-
tības plāna finansējumu.

Tiek aicināti piedalīties jau-

nieši vecumā no 18 līdz 30
gadiem, kuri vēlas mācīties un
uzsākt vai attīstīt savu uzņēmēj-
darbību laukos, kā arī darboties
lauku attīstībā vai tās sabiedris-
kās dzīves pilnveidošanā, īsteno-
jot savas idejas. Pasākums ieda-
līts vairākos posmos: informatī-
vā diena, piecas mācību dienas,

individuālā sadarbība un kon-
kurss ar naudas balvām. Pēc biz-
nesa plāna izstrādāšanas jaunie-
tis saņem sertifikātu par pro-
grammas apgūšanu.

Jaunieši tiek aicināti 7.maijā
plkst.10:00 Dārza 12,
Priekuļos (2.stāvā, mazajā
zālē) uz informatīvo dienu, kura

noslēgsies ar dalībnieku atlasi
mācībām.

Jauniešiem dalība pasāku-
mā ir bezmaksas.

Pieteikties līdz 6.maijam:
Evija Atvara m.t.26360434;

e pasts evija.atvara@llkc.lv; vai
113.telpā, Dārza ielā 12,
Priekuļos.

Cēsu nodaļa aicina jauniešus uzņēmējdarbības
veicināšanas aktivitātei

Priekuļu novada pašvaldība ir
saņēmusi iedzīvotājas zvanu ar
lūgumu sniegt skaidrojumu
informatīvajā izdevumā
„Priekuļu novada vēstis” saistī-
bā ar š.g.16.marta sēdē pieņem-
to lēmumu par projekta iesnie-
guma „Esošo gaismekļu nomai-
ņa uz LED tehnoloģiju gais-
mekļiem Priekuļu novadā”
iesniegšanu. Skaidrojums jās-
niedz par to uz kāda pamata
pasākums tiks veikts, par nau-
das izlietojumu un par to vai
tādā veidā ir jāizlieto ES pie-
šķirtais finansējums.

Priekuļu novada pašvaldība
informē, ka lēmums tika pie-
ņemts pamatojoties uz izsludinā-
to Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas orga-
nizēto atklāto projektu konkursu
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publis-
ko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”. Šī projekta mēr-
ķis ir oglekļa dioksīda emisiju
samazināšana pašvaldību publis-
ko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā, izmantojot tādas
tehnoloģijas un videi draudzīgus
paņēmienus, kas ļauj samazi-
nāt esošo elektroenerģijas
patēriņu.

Pašvaldība ir pieņēmusi
lēmumu nomainīt 149 esošos
nātrija un dzīvsudraba gaismek-
ļus pret energoefektīviem LED
gaismekļiem, kā rezultātā kopē-
jais elektroenerģijas ietaupī-

jums būs 111520.22kw gadā,
tādējādi ietaupot finansu līdzek-
ļus par izlietoto elektroenerģiju.
Plānots, ka projekta kopējā
summa ir EUR 84 197,50, no
kuras atgūstamais ES finansē-
jums sastādīs EUR 55 969,87.
Projekta reālā kopējā summa
būs zināma pēc projekta iesnie-
guma apstiprināšanas un iepir-
kuma procedūras veikšanas. Ja
projekta iesniegums netiks
apstiprināts, tad projekts netiks
īstenots. 

Skaidrojam, ka Eiropas
Savienības līdzekļus nepiešķir
nevienai pašvaldībai, lai tā varē-
tu rīkoties, kā pati vēlas, bet gan
pašvaldībai ir jāpiedalās izsludi-
nātajos konkursos un jāpierāda,
kādēļ ir nepieciešams veikt šāda
veida pasākumus. Pieejamais
finansējums ir paredzēts tikai un
vienīgi šādam pasākumam.
Protams esam priecīgi par mūsu
kaimiņu pašvaldību sasniegu-
miem un attīstību, bet vairāk
priecāsimies paši par sevi, ka
mums ir iespēja šos piedāvātos
ES finansu līdzekļus apgūt un iet
laikam līdzi mūsu pašu pašvaldī-
bā, radot sakārtotu patīkamu vidi
gan sev, gan viesiem. Cerēsim,
ka mums izdosies iegūt pozitīvu
atzinumu un īstenot plānoto pro-
jekta ideju.

Vineta Lapsele,
pašvaldības projektu

vadītāja

Sociālais dienests, sadarbībā
ar Priekuļu novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību darbi-
niekiem, aicina novada ļaudis,
vecumā no 55 gadiem, uz jaut-
rām un sportiskām aktivitātēm,
kuras notiks 2015.gada 4.jūnijā
plkst.11:00, Priekuļos, Cēsu
olimpiskā centra slēpošanas –
biatlona kompleksā ,,Priekuļi”.

Sporta spēles atklāsim ar lus-

tīgu iesildīšanos un komandu
izlozi. Visas dienas garumā, būs
iespēja piedalīties dažādās
komandu un individuālajās dis-
ciplīnās. Sacensībās tiks iekļau-
tas nopietnas un jautras sporta
spēles, kurās katrs dalībnieks
varēs parādīt savas spējas prāta
veiklībā un izveicību jautrības
stafetēs. 

Sporta spēļu mērķis ir veici-

nāt veselīga un aktīva dzīvesvei-
da popularizēšanu un Priekuļu
novada iedzīvotāju saliedēšanu.

Aicinām dalībniekus pieteik-
ties līdz 29.maijam personīgi,
Sociālo pakalpojumu centrā, vai
zvanot pa tālr. 25603313 vai
64130525. Ja būs nepieciešams,
organizēsim transportu.

Dace Skuja,
sociālā rehabilitētāja 

Aicinām uz III Senioru 
sporta spēlēm!
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Priekuļu novada iedzīvotāji,
visos pagastos aktīvi ir atsaukušies
Lielās Talkas aicinājumam, sakopt
un labiekārtot savu pagastu.

Šogad Priekuļu novadā oficiāli
talkai bija pieteiktas četras talkas
vietas. Saules parks - tika paplaši-
nāta parka teritorija, kurā līdzināja

augsni zāliena sējai. Sagatavoja
vietu krāšņumaugu stādīšanai.
Sāka veidot pastaigas taku.

Bijušais Liepas muižas kom-
plekss. Tagad topošais mākslas un
kultūras centrs. Gadu desmitu
laikā ir sakrājušies ļoti daudz atkri-
tumu, kuri ar talcinieku palīdzību

tika savākti. Kā arī sagrābtas vecās
lapas un savākti nokritušie zari. 

Arī Lielajās Ellītes parkā tika lasī-
ti, dedzināti zari un vākti atkritumi.

Niniera ezera apkārtne.
Talkošanas ietvaros tika savākti
piekrastes zonā atstātie sadzīves
atkritumi un citi piesārņojumi,

lai uzsākot peldēšanas sezonu,
vide būtu sakopta un patīkama
gan Priekuļu iedzīvotājiem, gan
pārējiem atpūsties gribētājiem. 

Bez oficiāli pieteiktajām tal-
košanas vietām novada sakopša-
nas darbi ritēja arī daudzās citās
vietās. 

Saules parkā jau pirms talkas tika veikti lieli darbi, lai sagatavotu vietu jaunajai
pastaigu takai, kuras malās būs rododendru un paparžu audzes.

Bēdu ieleja. Māra Baltiņa brigādei nācās kārtīgi pasvīst vācot vienu 
no nelegālajām izgāztuvēm, kas izveidota ceļā no Priekuļiem uz Vaivi.

Liepas muiža. Pēdējā gada laikā šī vieta izmainījusies un jācer, ka piepildīsies 
īpašnieku ieceres. Lai viņiem izdodas iecerētais muižas atdzimšanā.

Top putnu būri no bezzaru priedes, tas ir nopietni!

Protams, talcinieku zupa tiek vārīta talkas vietā.

Tāda bija neliela daļa no Lielās talkas mūsu novadā.

Atvainojos pārējiem talciniekiem, kurus nepaspēju apciemot! Paldies Arta komandai,
kas talkoja pie Vaives upes, paldies talciniekiem Veselavā, arī Liepā bija vēl viena talkas
vieta, kuru nepaspēju apmeklēt. Un protams paldies skolniekiem, kas jau nedēļas vidū

satīrīja visas ceļmalas, lai mūsu Latvija un novads būtu vēl skaistāki!
Talkas reportāžu veidoja Normunds Kažoks

Lielā Talka Priekuļu novadā

Plašāka foto reportāža par novada Lielo talku skatāma Priekuļu novada mājaslapā www.priekuli.lv "Bilžu galerijas"
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Laikā, kad visi gaida pirmo zaļu-
mu, Jauniešu centram „Apelsīns”
pirmās košās, sulīgās un zaļās lapas
jau ir saplaukušas. Aprīlis mums ir
bijis īsti plaukstošs ar labiem drau-
giem, skaistiem pasākumiem, jau-
nām idejām un jau iemīļotām tradī-
cijām.

Viens no lielākajiem izaicināju-
miem Jauniešu centram ir perfor-
mances „Ko darīt, ja nav ko darīt”,
kas top kopā ar nevalstisko organi-
zāciju „Pievienotā vērtība”.
Jaunieši mācās saprast, kas ir teāt-
ris, mēģina izprast uzveduma jēgu,
kas stāsta par dzīves vērtībām,
dažādiem dzīves ceļiem, dzīves
pieturzīmēm, jaunieši mācās sevi
pārvarēt, sadarboties, atbrīvoties,
atrast savas vērtības, lai taptu
iedvesmojošs uzvedums, kas tik
atrādīts citiem jauniešiem.

Aprīļa sākumā Jauniešu centrs
organizēja jau trešo Radošuma
nedēļu, kurā piedalījās 80 bērni un
jaunieši no Liepas un Mārsnēniem.
Šogad visi radošuma nedēļas pasā-
kumi tika veltīti tēmai – „Mēs un
vide ap mums”, jo Liepas jaunieši
iesaistījās Lielās talkas rīkotajā kon-
kursā „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.
Konkursa ietvaros jauniešiem bija
jāveido video, kas mudina cilvēkus
domāt par viņu ietekmi uz vidi. Vēl
konkursa ietvaros jaunieši rakstīja
ieteikumus valstij, lai uzlabotu vides
situāciju Latvijā. Taču galvenais
notikums bija pasākumi Radošuma
nedēļā – visu martu tika vākti visda-
žādākie atkritumi – plastmasas
pudeles, vāciņi, korķīši, diski, atslē-
gas un citas lietas, kam tika dota
jauna dzīve, iespēja pārvērsties par
mākslas darbiem. Tagad Liepas bēr-
nudārza pagalmu rotā „Laika
saules” glezna „Pastāvēs, kas pār-
vērtīsies”, Jauniešu centrā ir izvieto-
ta Liepas pamatskolas skolēnu rado-
šo darbu izstāde, un telpas rotā
„Diskvāciņu velniņi”. 

Interesanta tikšanās bērniem un
jauniešiem bija ar Dabas izglītības
centra „Vecupītes” speciālisti Baibu.
Tikšanās laikā tika runāts par to,
kāpēc mums ir jāsargā vide mums
apkārt. Spēļu veidā tika iepazīti
dažādi biotopi, augi un dzīvnieki. 

Radošuma nedēļa noslēdzās ar
fotokonkursa „Tā es redzu III”
apbalvošanu, izstādes atklāšanu un
minikoncertu. Šogad prieks, ka kon-
kursā piedalījās 19 dalībnieki no
visa novada, bildes bija ļoti dažādas,
jaunieši novadā bija ieraudzījuši gan
skaisto, gan neparasto. Konkursa
galvenās balvas saņēma Seira
Jēkabsone, Signe Borodina un Līva

Bogdānova.
Viena no Jauniešu centra galve-

najām atziņām ir tā, ka dzīvē galve-
nais ir mācīties darot, gūt pieredzi,
tāpēc mēs izmēģinām dažādas jau-
nas lietas, piedalāmies konkursos.
Jau otro gadu Jauniešu centru
„Apelsīns” vokālistu konkursā
„Dziesmas spārnos 2015” pārstāvē-
ja Seira Jēkabsone, kura pārējo kon-
kursantu vidū izcēlās ar vienkāršību
un dabiskumu, viņa konkursā bija
vienīgā dalībniece, kura konkursam
bija gatavojusies pilnīgi patstāvīgi,
bez vokālā pedagoga palīdzības. 

Šķiet, ka šis aprīlis ir bijis garāks
nekā citi, jo šajā mēnesī „Apelsīns”
ir paspējis arī sarīkot divus novada
jauniešu sadraudzības pasākumus.
22.aprīlī Mārsnēnu, Liepas,
Priekuļu un Jāņmuižas jaunieši vie-
sojās Jāņmuižas bērnudārzā, lai
kopā ar bērnudārza bērniem spēlētu
spēles, ietu rotaļās, izdaiļotu pagal-

mu ar krāsainiem taureņiem un
noslēgumā baudītu uz ugunskura
vārītu karstu kakao un cepumus.
Prieks par pasākumu bija gan liela-
jiem, gan mazajiem un tika nolemts,
ka noteikti vēl kādreiz viesosimies
Jāņmuižas bērnudārzā. 

Jau nākošajā dienā Jauniešu cen-
tra „Apelsīns” dalībnieki devās uz
Mārsnēniem, kur tos jau gaidīja
Mārsnēnu atsaucīgie un aizrautīgie
jaunieši, kopīgi tika zīmēts, līmēts,
veidoti „olu lidaparāti”, spēlētas
atjautības un sadraudzības spēles,
pasākums bija tik interesants, ka
nebeidzās un nebeidzās, un arī šeit
atvadoties tika nolemts, ka pasā-
kums jāatkārto. 

Pēc draudzēšanās un kopā būša-
nas vajag arī kārtīgi pastrādāt, tāpēc
Lielās talkas dienā čaklākie un iztu-
rīgākie jaunieši devās uz Āraišu
arheoloģisko muzejparku, lai koptu
muzejpraka teritoriju, pēc darba
mielotos ar siltām, ugunskurā gata-
votām, pusdienām un iepazītu
Latvijas seno laiku vēsturi. 

Lai „Apelsīnā” parādītos jauni,
mazi apelsīnēni, 30.aprīlī aicinām
visus vecumā no 7 gadiem kopīgi
skatīties jauko ģimenes filmu
„Padingtons”, pēc kuras noskatīša-
nās bērnudārzam kopīgi gatavosim
dažādus lāčus.

Par iespēju paveikt visus šos
jaukos darbus paldies sakām
Liepas PII “Saulīte”, Liepas
pamatskolai un īpaši skolotājai
Santai Krūmiņai, Aivaram Vilnim,
Priekuļu Jauniešu centram
“Rest[e]”, Priekuļu novada jaunie-
šu domei, Liepas jauniešu klubam
P.S.I.H.O., Jāņmuižas PII, Mārs -
nēnu tautas namam. 

Baiba Roze,
jauniešu centra „Apelsīns”

vadītāja

„Anekdošu virpulis 2015.”
fināls

Kopš 2000. gada 1. aprīlī Rīgas Latviešu biedrības
namā bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām, gan
folkloras kopu dalībnieki, gan vienkārši interesenti
sacenšas anekdošu stāstīšanā. Pēc visai vētrainā pagājušā
gada, kad viena anekdote tika izrauta no konteksta šogad,
šķiet, viss noritēja raiti, gaumīgi un priecīgi. Piedalījās
36 labākie stāstnieki vecumā no 7 – 17 gadiem.
Dalībnieki pārstāvēja dažādus Latvijas novadus un tiesī-
bas piedalīties finālā bija izcīnījuši savu skolu un novadu
jokotāju sacīkstēs.

„Anekdošu virpuļa 2015” finālā tika izstāstītas 464
anekdotes. Visaugstāko novērtējumu – Ekselentais smī-
dinātājs izcīnīja 21 konkursa dalībnieks, bet sacensībā
par galvenajām balvām ar īpaši labiem rezultātiem jau-
nākajā grupā izcēlās Priekuļu vidusskolas 2.A klases
skolniece Dagmāra Baumgarte (skolotāja Anda
Rozmisa). Ekselentās smīdinātājas titulu ieguva
Priekuļu vidusskolas 3.b klases skoloniece Paula
Priedniece (skolotāja Gunta Puriņa), Dižā smīdinātāja
titulu ieguva 4.a klases skolnieks Viljams Simsons (sko-
lotāja Ruta Purvinska) un Lielā smīdinātāja titulu iegu-
va Mattias Nelleman (skolotāja Agita Norvele).

Konkursa finālu vērtēja: Latviešu folkloras krātuves
pētnieks Guntis Pakalns, Iveta un Vidvuds Medeņi no
Latvijas Radio, UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas”
dalībniece, Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna
Radziņa un Kuldīgas stāstniece Liesma Lagzdiņa. 

Gunta Puriņa, skolotāja

21. aprīlī Priekuļu
vidusskolā 

notika „Ghetto startup”
Vidzemes reģiona pusfināls.

Tās ir uzņēmējdarbības sacensības jauniešiem ar
iespēju iegūt līdzekļus reāla biznesa uzsākšanai. Jau
pirms sacensībām notika apmācības Valmierā, kurās
mums stāstīja, kas ir svarīgākais uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai un kā labāk sevi „pārdot” žūrijai. 

Šis pasākums mums beidzās jau pusfinālā, bet mūsu
ieguvums ir noderīga informācija par to, kas ir svarīgs
uzņēmējdarbības uzsākšanā, kas jāņem vēra cilvēkam,
kas vēlas sākt nodarboties ar uzņēmējdarbību, un kā
labāk prezentēt savu biznesa ideju. Par spīti tam, ka
mūsu ideju žūrija neatbalstīja un konkursa organizatori
mums nepiešķīra stipendiju sava uzņēmuma izveidei,
mēs nedomājam plinti mest krūmos. Šogad Priekuļu
vidusskolu pārstāvēja tikai viena komanda, kuras sastāvā
bija Toms  Ozols, Raivo Gentvilo-Gedvilo-Gidvilo un
Pēteris Melbārdis.

Toms Ozols, 11.klases skolnieks 

Starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiāžu ziņas

7 novadu sākumskolas  olimpiādēs godalgotas vietas
dažādās klašu grupās ieguva:

Priekuļu vidusskolas skolēni: Patrīcija Ozoliņa (1.a
kl.)  - 1.vieta (sk.Ruta Kanušniece), Gabriels Zverevs
(1.b kl.)  - atzinība (sk.Alda Daukšte), Bernadeta
Dominika Galzone  (2.b.kl.)– 1.vieta, Katrīna Plocāne
(2.b kl.) - atzinība (sk.Vija Andrīte), Gusts Aleksis
Dubovs, Lukass Armands Vīnšteins (2.a kl.)  - atzinība
(sk.Anda Rozmisa), Evelīna Abramova (3.b kl.) –
3.vieta,  Evelīna Bikiņa (3.b kl.) – atzinība (sk.Gunta
Puriņa).

Liepas pamatskolas skolniece: Rūta Karolīna
Kovaļčuka  (3.kl.)– 2.vieta (sk.Linda Maļčjonoka)

Angļu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva Priekuļu
vidusskolas 8.b klases skolnieks Pauls Adrians Kļaviņš,
atzinību 6.b kl. skolnieks Artūrs Smiltiņš (sk.Dina Žuko-
va). Liepas pamatskolas skolēni Kristers Jorens Pošeiko
(8.kl.) un Kirils Sotņikovs (6.kl.) saņēma atzinības
(sk.Dace Caune).

Mājturības un tehnoloģiju olimpiādē meitenēm
godalgotas vietas ieguva Priekuļu vidusskolas skolnie-
ces: Kitija Rozenova un Sindija Salmiņa (5.a kl.) –
3.vieta, Santa stūrīte (9.a kl.) – 1.vieta, Krista Putniņa
(9.a kl.) – 2.vieta (sk.Marita Dzedone)

Aprīļa ziņas no 

Priekuļu vidusskolas
Jauniešu centrs „Apelsīns” zaļo

Performancēs jaunieši mācās saprast, kas ir teātris, mēģina izprast
uzveduma jēgu, mācās sevi pārvarēt, sadarboties, atbrīvoties, atrast

savas vērtības, lai taptu iedvesmojošs uzvedums, kas tiek atrādīts 
citiem jauniešiem.

Seira Jēkabsone un koklētāja Adele Grunte pārējo konkursantu vidū
izcēlās ar vienkāršību un dabiskumu
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Jau otru gadu Priekuļu novada
Ekoskolas organizē atkritumu
monitoringu. Skolēni kopā ar
skolotājiem un vecākiem
pārstaigā pašvaldības ceļus, lai ne
tikai savāktu atkritumus, bet lai
veiktu arī to uzskaiti un izstrādātu
priekšlikumus par atkritumu
samazināšanas iespējām.
Monitoringā piedalījās skolu 4.-
11. klases skolēni, pārējās klases
strādāja pie skolu un pagastu
uzkopšanas darbiem.

Speciāli šim pasākumam
Liepas pamatskola iegādājās
atstarojošās vestes, pašvaldība
parūpējās par darba cimdiem un
maisiem. Par bērnu drošību
rūpējās Valsts ceļu policijas

ekipāžas un Priekuļu novada
pašvaldības policijas darbinieki.
Bija patīkami, kad garāmbraucēji
atbalstoši pamāja, uztaurēja
bērniem un vairākas dienas pēc
tam stāstīja, ka kāds ir redzējis
„jāņtārpiņus” ceļmalās ar
atkritumu maisiem! 

Kārtējo reizi pārliecinājāmies,
ka darbu bērniem „sagādā”
pieaugušie. Katram ceļa
posmam ir raksturīgi savi
atradumi, piemēram, kultivatora
zars, kannas, riepas, flīzes, podi
un izlietnes, daudz alkoholisko
dzērienu stikla un PET pudeļu,
atrasts arī dīvāns. Visvairāk tika
savāktas plastmasas PET
pudeles, alkohola PET pudeles,

karsto dzērienu krūzītes un
polietilēna maisiņi.

Salīdzinot ar pagājušo gadu,
atkritumu skaits ir mazāks.
Saskaitot kopā Mārsnēnu (1171
vienība), Liepas (7053 vienības)
un Priekuļu (7533 vienības)
skolu datus, joprojām veidojās
milzīgs skaits – 15757
atkritumu vienības.

Paldies visiem bērniem,
skolotājiem un viņu vecākiem
par šīs akcijas atbalstu un
saudzīgu attieksmi pret vidi!

Anžela Kovaļova,
Liepas pamatskolas

Ekoskolas koordinatore 

Ekoskolas rīkojas!

Marta beigās tiek atzīmēta
Starptautiskā ūdens diena.
Starptautiskās ūdens dienas
ietvaros pie mums, bērnudārzā
„Saulīte”, viesojās ūdens pile
Tille un iepazīstināja bērnus ar
dažādām ūdens īpašībām. Tille
pārbaudīja bērnu zināšanas par
Latvijas upēm un ezeriem, bērni
minēja mīklas, kuru atminējumi
ir saistīti ar ūdeni. Kopīgi tika
izspēlēta teika „Kā zvēri Gauju
raka”. Mazākie bērni iejutās
pirātu lomā un meklēja dārgu-
mus jūras dzelmē.

Tille uzskatāmi parādīja, kā
ūdens atgriežas mākoņos, kopīgi
veidoja ūdens filtrēšanas iekārtu,
tika veikti dažādi eksperimenti
ap un par ūdeni. Bērniem bija
iespēja redzēt, kā ledus pārvēr-
šas par ūdeni, kā savā starpā
mijiedarbojas ūdens, gaiss un
uguns, vislielākais pārsteigums
bija limonādes vulkāns. 

Tille atgādināja bērniem
uzvedības noteikumus pie ūdens,

kā arī mudināja bērnus ūdeni
izmantot taupīgi.

Aprīlis ir spodrības mēnesis,
mēneša beigās visi gatavojamies
Lielajai talkai. Pirms talkas pie
mums viesojās Cūkmens, lai
pārbaudītu, cik zinoši mēs esam
atkritumu šķirošanā un vai pro-
tam uzturēt tīru apkārtni. Kopā
ar Cūkmenu izspēlējām viktorī-
nu par mežu un atkritumu ietek-
mi uz mežu, pelnījām uzlīmes,
aktīvākie bērni
nopelnīja zīmēša-
nas albumus no otr-
reizējā papīra, pie-
dalījāmies jautrā
„Pudeļbola” stafe-
tē. Visi kopā node-
vām īpašo zvēres-
tu- „Nemēslo mežā
- par cūku paliksi.”
Noslēgumā katrs
bērns saņēma
Cūkmena lineālu
un kartiņu ar auto-
grāfu un, protams,

daudz kopīgu selfiju. 
Pēc kopā pavadītā laika bērni

devās pastaigā un secināja, kad
Cūkmenam darba daudz. Vēl ļoti
daudziem cilvēkiem jāiemāca
īpašais Cūkmena zvērests:
„SAAUDZĒSIM TO, KAS IR
MUMS APKĀRT.”

Sanda Zelča,
PII „Saulīte” 

eko koordinatore

Bērnudārza „Saulīte”
bērni mācās iepazīt

un izzināt

Lieldienas kopā
ar vecmāmiņām

Šopavasar iepriecinājām
bērnu vecmāmiņas, aicinot viņas
uz Lieldienām kopā ar saviem
mazbērniem. Tika dziedātas
pavasara dziesmiņas, kopā ar
vecmāmiņām iets rotaļās, rīko-

tas olu kaujas, olu ripināšana,
krāsošana, meklēšana. Diena
aizritēja smieklos un priekos.
Vecmāmiņas guva gandarījumu
par savu mazbērnu priekšnesu-
miem un kopā būšanu, izšūpoja
savus mīļumus, lai vasarā odi
nekostu.

Mūsu bērni arī ļoti priecājās
par saviem mīļajiem ciemiņiem
un gaidīs viņas atkal nākamgad! 

Talkas diena

Pavasara laiks ir klāt un
varam redzēt, kā neapzinīgi cil-
vēki daudzviet dabā ir atstājuši
savus atkritumus, it sevišķi
dažādu plastmasu. Tad laiks
doties kopā ar bērniem uz talku
un satīrīt tuvāko apkārtni, lai
viņos ieaudzinātu saudzīgu

attieksmi pret dabu, mācītu, ka
patīkamāk ir dzīvot tīrā vidē. 

Arī mēs, lielie un mazie
„Vālodzēni”, devāmies sakopt
tuvāko apkārtni: mūsu plašo
teritoriju: grābām veco zāli,
savācām akmentiņus, sausos
zarus, līdzinājām kurmju raku-
mus, apgriezām krūmu zarus,
uzrušinājām puķu dobes, uzra-
kām smilšu kastes. Sakopām arī
ārpus bērnudārza esošo dīķa
malu, pa kuru ceļš ved uz iestā-
di. Tieši šajā dīķmalā savācām
daudz atkritumus, tādēļ gribam
aicināt pagasta vietējos iedzīvo-
tājus un peldvietas apmeklētā-
jus nepiemēslot teritoriju.

Vēl priekšā darbiņš - EKO
skolas akcijas ietvaros iestādīt
kokus. Mēs kokus stādām gan-

drīz katru pavasari un šopavasar
teritorijā plānojam atkal stādīt
bērzus, egles un ozolus. Lai aug
un aiztur stipros vējus!

EKO skolas gads

Šajā mācību gadā ar bērniem
kopā izzinājām ļoti svarīgu tēmu
”Atkritumi”. Rudens pusē vai-

rāk runājām par
organiskajiem at -
kri tumiem. Ziemā
pievērsāmies stikla
atkritumiem. Kopā
ar bērniem tapa
ļoti skaisti dekori
no pudelēm, stikla
burkām. Pavasarī
pievēršamies plas-
tmasai. Ejam talkā,
sakopjam savu
apkārtni. Tuvākā
apkārtnē redzam,
ka pavasara atnāk-

šanu traucē izmestie atkritumi,
galvenokārt, no plastmasas.
Spriežam, kas notiktu, ja cilvēki
nebūtu tik apzinīgi, nerīkotu
sakopšanas talkas un nesavāktu
pašu un citu atstātos atkritumus.

Darbojoties kopā ar bērniem,
gatavojam dažādus dekorus no
otrreizējām izejvielām: puķes,
bites, visādas piltuves, bungas
un vāzes. No šīm izejvielām ir
izveidotas skaistas lielformāta
gleznas ar izglītojošu saturu:
„Kā šķiro atkritumus”, „Māja,
kurā dzīvo zaļi”, „Dāvana – tīra
vide”, „Es eju talkā!”

Noslēguma pasākumos vēl
tiek parādīts katras grupas pašu
iestudēts uzvedums, kurā deko-
rācijas gatavotas no maisiņiem,
pudelēm, u.c. plastmasas izstrā-
dājumiem. 

Šie visiem ir jautri kopā
būšanas pasākumi, kad varam
priecāties par visu grupu uzve-
dumiem, arī pārrunāt par atkri-
tumu savākšanu, šķirošanu,
dabas nepiesārņošanu. Šajā
pasākumā tiek sumināti aktīvā-
kie dalībnieki makulatūras un
PET pudeļu vākšanas akcijās.
Šogad visvairāk makulatūras
savākusi Karlīnas Romkas
ģimene, PET pudeles - Esteres
Adamovičas ģimene. 

Paldies visiem bērniem 
un viņu vecākiem

par atsaucību! 

Teksts un foto
Iveta Liepiņa,

iestādes vadītāja

Viena no bērnus izglītojošām gleznām par atkritumu šķirošanu

Pavasara notikumi
Veselavas bērnudārzā

Cūkmens bērniem stāsta, cik nozīmīga ir atkritumu šķirošana
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17.aprīlī Līgatnes kultūras
namā noritēja starpnovadu pirm-
sskolas izglītības iestāžu
audzēkņu izteiksmīgas runas
konkurss „Mana sapņu dienu
zeme”. Raiņa un Aspazijas dzeju
runāja 36 bērni no 11 pagastiem. 

Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādi pārstāvēja 4 bērni.
Keita Luize Šeršņova, Laura

Antonova, Kate Kalēja un
Eduards Mūrnieks. Pasākums
bija labi organizēts, pārdomāts,
valdīja patīkama gaisotne. Gaisā
virmoja svētku noskaņojums.
Katra iestāde jutās īpaši gaidīta.

Saprotam, ka organizēt kopē-
ju pasākumu tik plašam dalīb-
nieku lokam no tik daudz nova-
diem nav viegli, tāpēc uzteicama

ir iniciatīva un uzdrīkstēšanās.
Pasākuma organizatorei piemīt
talants un prasme piedod pasā-
kumam raitu ritējumu.

Īpaši priecājamies un esam
gandarīti par 1. vietu, ko sīvā
konkurencē saņēma mūsu
Eduards Mūrnieks.

Lilita Siņicina, 
Jāņmuižas PII vadītāja 

Izteiksmīgas runas konkurss
„Mana sapņu dienu zeme”

Divas dienas no 28.-29.martam
Priekuļu pirmsskolas izglītības
iestādē „Mežmaliņa” notika brīvda-
bas pedagoģijas kursi „Meža
Pumpuriņi”. Kursus vadīja zviedru
kolēģi Siva Linde, Magnus Linde,
Kajsa Kalstrom no Lidinges
Stokholmā.

Pasniedzēji: Siva un Magnus
Lindes ir brīvdabas pedagoģijas
pārstāvji, organizācijas Friluft -
fram jandet biedri. Siva Linde ir
bērnudārza „Mulleborg” dibinā-
tāja un pirmā vadītāja. Bēr -
nudārzs „Mulleborg” bija viens
no pirmajiem brīvdabas bērnu-
dārziem Zviedrijā, kas tika dibi-
nāts 1985.gadā. Pasniedzējus
Sivu un Magnusu esam iepazi-
nuši agrāk - 2003.un 2009.gadā,
kad viņi Priekuļos vadīja kursus
„Meža Mulle” un „Mārīte”.
Šoreiz viņiem pievienojas Kajsa
Kalstroma, kas ir pirmsskolas
izglītības skolotāja un bērnudār-
za „Mulleborg” vadītāja Lidingē.

Tulka lomu piekrita veikt Anita
Ieriķe – Saldus 1.vidusskolas angļu
valodas skolotāja, organizācijas
“Dzīve Dabā” dibinātāja un zviedru
brīvdabas pedagoģijas ideju ieviesē-
ja Latvijā kopš 1993.gada, starptau-
tiskā brīvdabas pedagoģijas simpo-
zija Saldū organizētāja 2014.gadā.

Kursi bija paredzēti skolotājiem,

kas strādā ar bērniem no 1,5-3
gadiem. A līmeņa (16 stundu) pro-
gramma. Kursus apmeklēja  42
pedagogi no dažādām Latvijas
iestādēm. Vistālāk bija braukušas sko-
lotājas no Ventspils, Saldus, Jelgavas,
Madonas, Rīgas, Limbažiem. 

Tā kā visus, kas vēlējās
apmeklēt kursus uzņemt nevarē-
jām, tad š.g.16. aprīlī vidū orga-
nizējām A prog rammas (8 stun-
das) kursus „Brīvdabas vide -
integrētas apmācības palīgs pirm-
sskolā”. Kursus vadīja  Priekuļu
PII „Mežmaliņa” pedagogi,
izmantojot savu, čehu un zvied-
ru pedagogu pieredzi.

Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra Eiropas skolu sadarbī-
bas tīkla eTwinning ietvaros organi-
zēja starptautisku eTwinning semi-
nāru pirmsskolas skolotājiem, kas
no šī gada 23.līdz 26.aprīlim notika
Siguldā. Semināra laikā, 24.aprīlī
bija vizīte Priekuļu pirmsskolas
izglītības iestādē „Mežmaliņa” ”,
kuras pedagogi īstenojuši veiksmī-
gus eTwinning projektus – tie vairāk
kārt guvuši atzinību, ne tikai
Latvijas, bet arī Eiropas līmenī.
Iestādi apmeklēja 35 viesi no 10
dalībvalstīm. Iestādes vadītāja
Kristīna Bernāne ir eTwinning vēst-
niece Latvijā.

Kristīna Bernāne

Bērnudārzā „Mežmaliņa”
notika brīvdabas
pedagoģijas kursi 

„Meža Pumpuriņi”

Bērni no Amatas, Apes,
Balvu, Cēsu, Krimuldas,
Mazsalacas, Limbažu, Priekuļu,
Smiltenes, Strenču, Vecpie -
balgas novadiem un Valmieras
pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēm, izveidojuši vairāk
nekā 50 gleznas, kas prasījis
radošu izdomu un lielu pacietī-
bu. SIA ZAAO par vides izglītī-
bu atbildīgie speciālisti, kā glez-
nu veidošanas konkursa rīkotāji,
ir izvērtējuši iesniegtās gleznu
fotogrāfijas un to aprakstus,
nosakot laureātus. 

Lielās pirmsskolas izglītības
iestāžu atsaucības dēļ, uzņē-
mums konkursu „ZAAO glezna”
organizēja otro gadu, vides pro-
jekta „Cilvēks vidē” ietvaros.
Gleznu izveidē izmantoti dažādi
materiāli, piemēram, plastmasas
un metāla korķi, polietilēna mai-
siņi, audums, PET pudeles,
vecas avīzes, žurnāli u.c. 

Vides izglītības projektu vadī-
tāja Santa Saviele: „Esam ļoti
priecīgi par skaistajiem darbiem,
kas tapuši pārsvarā no otrreiz
izmantotiem materiāliem.
Gandarījums, ka materiāli, kas
varēja tikt izmesti, tagad ir pārta-
puši mākslā. Mēs pateicamies
visiem dalībniekiem un viņu
pedagogiem par iniciatīvu, rado-

šumu un lielo ieguldīto darbu
gleznu izveidē.”

ZAAO ikgadējā projekta
„Cilvēks vidē” noslēguma pasā-
kumā š.g. 6.maijā labāko darbu
autori saņems pārsteiguma bal-
vas. Gleznu oriģinālus varēs
apskatīt vides projekta noslēgu-
ma pasākumā Limbažu 3.vidus-
skolā, vēlāk tās būs skatāmas
ZAAO birojā Valmierā un citos
uzņēmuma organizētos pasāku-
mos. Gleznu fotogrāfijas apska-
tāmas ZAAO mājas lapā, sadaļā
Galerija.

Konkursa laureāti: 

Apes novada PII „Vāverīte”,
vecākā grupa „Vāverēni” – glez-
na „Mans logs uz tīru pasauli”.

Priekuļu novada Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestāde,
vecākā grupa – glezna „Pāvs”.

Vecpiebalgas novada Inešu
pamatskolas pirmskolas vecuma
bērni – glezna „Pavasaris mežā”. 

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko

attiecību speciāliste

Par pussimts oriģinālām 
gleznām vairāk

UNESCO Asociēto skolu pro-
jekts (UNESCO ASP) - pirmais
skolu tīkls pasaulē - ir visilglaicī-
gākā UNESCO iniciatīva izglītī-
bas jomā, kas balstīts uz nacionālu
un starptautisku skolu sadarbības
tīklu izveidi. Šobrīd tajā darbojas
apmēram 9000 visu līmeņu izglītī-
bas iestādes no 180 pasaules val-
stīm, no Latvijas – 20. Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestāde kā
viena no UNESCO ASP dalībsko-
lām šajā projektā veiksmīgi dar-
bojas kopš 2008.gada. 

UNESCO ASP projekta mērķis
ir stiprināt UNESCO ASP skolu
tīklu kā efektīvi koordinētu
izglītības inovācijas centru, kurā
tiek izstrādāti, apkopoti, izvērtē-
ti un tālāk izplatīti „labās prak-
ses” piemēri un jauni mācību
materiāli, lai  īstenotu kvalitatī-
vu iekļaujošu izglītību un izglītī-
bu ilgtspējīgai attīstībai, ievēro-
jot cilvēktiesību, globālās atbil-
dības, demokrātijas un starpkul-
tūru dialoga principus.

2015.gada 15.aprīlī Nacionālā
Botāniskā dārza Oranžērijā
(Salaspilī) notika UNESCO ASP
seminārs „Es pasaul’s daļa, atbil-
dīgs par visu“, kurā piedalījās
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestādes koordinatori. Seminārs ir
kā viens no ievadpasākumiem
starptautiskajai nedēļai “Izglītība
visiem”, ko šogad visā pasaulē
atzīmēs aprīļa beigās un kas būs
veltīta tiesībām uz izglītību. Šoreiz
UNESCO Asociēto skolu projekta
semināra caurviju tēma bija cil-

vēktiesību izglītība un dabas un
kultūras mantojuma izzināšana kā
līdzeklis atbildīgas un empātiskas
personības pilnveidošanā skolā.
Seminārā runājām par to, kā veici-
nāt katra indivīda atbildīgu attiek-
smi pret sevi, savu ģimeni, savu
tautu, valsti un pasauli.

Šis seminārs noslēdza UNES-
CO Asociēto skolu projekta darbī-
bas trīs gadu ciklu, tādēļ radošajā
darbnīcā klātesošie tika iepazīsti-
nāti ar izmaiņām UNESCO
Asociēto skolu projekta nolikumā,
iespējām sadarbību turpināt, kā arī
tika aicināti diskutēt un kopīgi
izstrādāt nākotnes sadarbības pro-
jektus. Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestāde arī turpmāk būs
UNESCO ASP dalībskola un savu
darbību virzīs vides izglītības, kul-
tūrizglītības, vērtībizglītības un
izglītības ilgtspējīgai attīstībai
jomās, kas ir ļoti tuvas mūsu iestā-
des ideoloģijai, būtībai un līdzši-
nējai darbībai. Mūsu darbībā ļoti
harmoniski un fundamentāli ir
integrēti visi četri 21. gadsimta
izglītības balsti – mācīties zināt,
darīt, būt, dzīvot kopā – atbalstot
izglītību, kas rosina personības
attīstību, radošu un inovatīvu
domāšanu, veiksmīgu socializāci-
ju, ilgtspējīgu dzīvesveidu un zinā-
šanu un prasmju tālāknodošanu.
Esam gatavi strādāt, lai to visu tur-
pinātu, arvien dziļāk un pamatīgāk
izpētītu, izprastu, nostiprinātu un
attīstītu. Ieguvēji no tā viennozīmī-
gi būs mūsu bērni.

Ingrīda Zazīte

Jāņmuižas PII dalība
UNESCO ASP seminārā

„Es pasaul’s daļa,
atbildīgs par visu“

Mazie konkursanti: no krisās Eduards Mūrnieks, Kate Kalēja, Laura Antonova, 
Keita Luize Šeršņova ir gandarīti par savu uzstāšanos 

Glezna „Pāvs” - veidojuši Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestādes vecākās grupas bērni
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Tepat, Priekuļu novada Liepas
pagasta „Krūmiņos”, dzīvo un
strādā maizes cepēju ģimene Aina
un Dainis Tarasovi. Domāju, ka
par stiprām un viedām latvju
saimniecēm ir dzirdējis katrs no
mums, bet vīrietis – rupjmaizes
un saldskābās maizes cepējs, tas ir
pa īstam! Braucam lūkoties, kas
notiek lauku saimniecībā, netālu
no Liepas muižas. 

Pagalmā mūs sagaida mājas
saimnieki, tērpušies Liepas nova-
da tautas tērpos. Saimniece aicina
uz klēti. Caur latvju dainām iepa-
zīstam pārtikā lietojamos graudus,
izdziedam zināmās latviešu tautas
dziesmas par rudziem, miežiem
un auzām.  Uzzinām, ka senāk
maizi cepa katrā lauku mājā.
Dienišķā maize ir rupjmaize, ko
cep no rudzu miltiem, saldskāb-
maizi – no bīdelētiem rudzu mil-
tiem, no miežiem cep karašas, no
kviešiem-balto maizi un pīrāgus.
Saimniece uzdod pirmos pārbau-
dījumus  cept gribētājiem. Vai
spējam atšķirt graudus un kādus
graudu produktus lietojam ikdie-
nā? Kādu brīdi pat apmulstam -
no kuriem graudiem gatavo grūbu
putraimus  putrai,  no kādiem
iegūst mannu, vai pēc izskata un
garšas protam atšķirt dažādu grau-
du   miltus?  Nav tik vienkārši!
Tikmēr saimniecei par katru grau-
du ticējums sakāms, maizes vēstu-
re stāstāma un latviešu stiprās
zīmes rādāmas. Svarīgi cepējam
izvēlēties zīmi, kas uzrunā visvai-
rāk, vēlāk tā būs jāiezīmē sava
maizes kukuļa virspusē – svētībai.
Uzzinām ari kādi notikumi laik-
metu griežos  šīs dzimtas vēsturē
saistās ar maizes cepšanu. Kad ar
pirmo darbiņu esam tikuši galā un
izbaudījuši sirmās klēts tīkamo
vēsumu, dodamies uz istabu. 

Maizes cepšanai vajadzīga
īpaša krāsns un darbarīki: abra,
mente, kruķis, lize, abrkasītis un
čauksture – līki iesieta slota
krāsns izslaucīšanai. Lai tiktu pie
silta maizes kukuļa, jākurina
krāsns.  Saimnieks zina un  sajūt,
cik daudz un kāda malka katram
maizes veidam ir vajadzīga. Aina
un Dainis  ir vienisprātis, ka tādas
vienas konkrētas maizes cepšanas
receptes nemaz nav. Ir tikai katras
dzimtas, ģimenes un katra cilvēka
pieredze – jo lielāka pieredze, jo
labāka maize sanāk. „Krūmiņu”
mājās maizi cep pēc senajām tra-
dīcijām. Kaut arī abi saimnieki
cep maizi pēc vienas un tās pašas
receptes, katram mīklas mīcītā-
jam un cepējam ir savs „rok-
raksts”,  pēc klaipiņa formas un
garšas var pateikt, kurš šoreiz bijis
cepējs. Saimnieks smej, ka tiem
cieminiekiem, kas vēlas sevi stip-
rināt ar vīrišķo enerģiju un spēku,
jāēd  rupjmaizes šķēle no saim-
nieka Daiņa veidotā kukuļa, bet
tiem, kas vēlas uzņemt  sievišķo
gudrību un mīlestību - no  Ainas
cepiena. Daudziem pieauguša-
jiem viesošanās šeit ir arī brīnišķī-
ga iespēja atgriezties bērnības
sajūtās, kad lielai daļai vēl vecmā-
miņas cepa īstu rudzu maizi. 

Maizes krāsns „Krūmiņos”
tiešā un pārnestā nozīmē  ir  mājas
sirds. Ienākot telpās   sajūtam
maizes mīklas aromātu, dzirdam
malkas šķilu  sprakšķus  krāsns
mutē. Maizes abra – pārsegta ar

senču austu linu dvieli mūs jau
gaida un sargā rupjās rudzu mai-
zes dzīvības siltumu.

Mīklu saimniece jau iemīcījusi
iepriekšējā dienā. „Krūmiņos”
cep salināto rupjmaizi. Abrā aplej
miltus ar verdošu ūdeni, ar menti
to klapē. Kad mīklas ieraugs
padzisis, pievieno mīklas pikuci
no iepriekšējā cepiena, rūpīgi
sasedz un atstāj pa nakti rūgt. No
rīta maizi mīca. Mīcīšana ir smags
un svētīgs darbs. Mīklai pievieno
vēl miltus un ķimenes. Kad mīkla
vairs nelīp pie rokām bet mīcītā-
jam slapja piere un mugura, beidz
mīcīt.  Kad maize samīcīta, kurina
krāsni. 

Kad krāsns izkurējusies, ogles
izrauš ar kruķi, klonu izslauka ar
slotu. Pārbaudot karstumu, iemet
šķipsniņu miltu. Ja milti apdeg,
krāsns par karstu vēl paslauka ar
čauksturi.

Saimnieku vadītā maizes cep-
šanas meistardarbnīca sākas ar
klaipu veidošanu. Siltumā uzrū-
gusi mīkla ir gaisa piepildīta  un
aromātiska. Kukuļus veidojot,
rokas mitrina siltā ūdenī. Veido
garenus klaipus apakšā paberot
miltus vai klājot kļavu lapas.
Mīklu vairs nedrīkst mocīt, tā
jāņem un jāglāsta ar mīlestību un
rūpību. Kad tie, mūsu roku apmī-
ļoti un apglaudīti tiek atzīti par
labiem esam, katram vēl virsū tiek
uzlikta sava spēka zīme un devīgs
ķimeņu birums. Veidojot klaipu,
tajā ieliekam labas domas, vēlēju-
mus mūsu  tuviniekiem, ģimenei,
To zinājuši arī mūsu senči vēl
pirms daudziem gadu simtiem.
Arī šodien mēs to varam, ja apzi-
nāmies savu domu un senču dotā
mantojuma spēku. Saimnieks
Dainis ņem lizi, aši rindo krāsnī
kukulīti pēc kukulīša. Kad klaipi
sarindoti maizes krāsnī, durtiņas
aizveras.

Aina stāsta, ka senatnē visbie-
žāk uz kukuļa lika Māras krustu,
kā laimes un mīlas zīmi, vēlot:
„Lai pietiek saimei, lai pietiek
bērniem, lai pietiek nabagiem, lai
pietiek pašiem.” Grūtos laikos
maizes mīklai jauca klāt arī vārī-
tus kartupeļus, smalcinātus sal-
mus un citas lietas, lai panāktu lie-
lāku pārtikas apjomu.

Tad ar abrkasīti – rīku, kas at -
gādina mazu dzelzs kaplīti, sakasa
mīklu no abras malām un izveido
mazo kukulīti, to ierušina miltos
un atstāj  par ieraugu nākošam
cepienam. Abru  nemazgā, lai
saglabātu tajā mītošās rūgšanas
baktērijas. Cepšanas starplaikos
abru uzglabā sausā, vēsā vietā. 

Kad sarunās par maizi un dzīvi
aizritējusi aptuveni stunda, mai-
zes kukuļi tiek izņemti no krāsns
un mitrināti, lai
aprauj brūnus un
mīkstāka garoziņa.
Atpakaļ krāsnī
klaipus  liek pretē-
jā secībā, kas  dzi-
ļumā, tagad ir
priekšā un otrādi,
lai visi kukuļi ir
vienādi brūni izce-
pušies. Vēl pēc
stundas laiks maizi
izņemt no krāsns.
Saimnieks pārlie-
cinās, vai  maize
gatava, ņem  lizi

un abrā  rindo klaipu pēc klaipa. 
Spēka maize var uzglabāties

ļoti ilgi, taču jāizvairās no klaipa
ieslodzīšanas plastmasas maisā.
Saimnieks stāsta, ka „Krūmiņos ”
ceptā maize ir iecienīta ne vien
dzimtas, radu, draugu un kaimiņu
starpā, bet rupjmaize ir mērojusi
arī tālus ceļus pasaulē. Nedēļas
nogalēs dzimtas mājās sabrauc
Ainas un Daiņa trīs atvases ar
savām ģimenēm - svaigi ceptas
maizes smaržai un ar interesan-
tiem lauku darbiem piepildītai
kopīgai laika pavadīšanai ir liels
spēks.

Maizi „Krūmiņu” mājās cep
reizi nedēļā: vienu nedēļu rup-
jmaizi, otru saldskābmaizi un vēl
pa vidu - pīrāgus. To, ka tiek cepta
maize, jūt katrs garāmbraucējs,
smaržo viss pagalms. Māju pagal-
mā nereti iebrauc maizes smaržas
iekārdinātie un jautā par iespējām
iegādāties lauku krāsnī svaigi
ceptu maizei. Tā esam sapazinu-
šies ar daudziem apkārtnes kaimi-
ņiem, viņu draugiem, radiem.
Mums ir izveidojies spēka maizes
kārotāju loks, saka Dainis. 

Kopīga darbošanās ar mājas
saimniekiem lauku sētā, dzīves
prasmju mācība un latviešu tautas
tradīcijas ir tas, kas kā magnēts
šīm mājām piesaista pirmsskolas
un sākumskolas audzēkņus, sko-
lotāju un viņu vecākus. „Krū -
miņu” mājas saimnieki jaunajai
paaudzei piedāvā iespēju apgūt
pīrāgu cepšanas mākslu – pašiem
gatavot un mīcīt mīklu, veidot
pīrādziņus un izceptus rindot
grozā. Kamēr mīkla rūgst, enerģi-
ja tiek izlikta sporta spēlēs un sta-
fetēs vai dodoties gadalaika vēro-
tāju pastaigās uz mežu, pļavu,
dārzu un tīrumu.

Ikviens, kas šajās mājās jau
baudījis pīrāgu cepšanas procesu,
atzīst, ka kopīgi gatavotai mīklai
ir prieka un draudzības garša un
pašu veidotajiem pīrādziņiem var
ieraudzīt smieklu bedrītes sānos.
Kopīgi gatavots mielasts ar
ugunskurā vārītu zāļu tēju vēl ilgi
atgādina, ka dzīve tieši šeit, tieši
tagad - Latvijā ir vislabākā. 

Atbrauciet arī jūs izbaudīt mai-
zes garšu un smaržu vai kopīgā
pīrāgu balles piedzīvojumā nosvi-
nēt savus svētkus! Tepat, Priekuļu
novadā. 

Pīrāgu balles pasākuma
ilgums: 3 – 4 stundas. Dalības
maksa vienai personai, neatkarīgi
no vecuma un apēsto pīrāgu skai-
ta: 5 eiro.

Kontaktinfo: 
tālr.  +371 26887921
e-pasts: ainat@apollo.lv

Kristīna Sprūdža

Par ko tu vēlētos kļūt? Par
ārstu, advokātu, inženieri vai
arhitektu?

Kāpēc skolā jāapgūst mate-
mātika, vēsture, svešvalodas un
citi mācību priekšmeti? 

Par šādiem jautājumiem sko-
lēni tika rosināti domāt ikgadējā
Karjeras dienas pasākumā
Mārsnēnu pamatskolā. 

Ar gandarījumu sagaidījām
skolas absolventus, kuri ar aiz-
rautību stāstīja par savu tagadējo
skolu, klases biedriem, skolotā-
jiem un iespējām sevi pilnvei-
dot. Lai gan absolventi jaunajās
skolās mācās nesen, Anna
Skrastiņa var lepoties ar aug-
stiem sasniegumiem  Valmieras
pilsētas un starpnovadu bioloģi-
jas un ķīmijas olimpiādēs, bet
Vitālijs  Rolands  Guļš
Valmieras pilsētas un starpnova-
du Krievu valodas olimpiādē
10.-12. klašu grupā ieguvis
1.vietu.   Lana Burdeiko dalījās
ar iespaidiem, piedaloties televī-
zijas spēlē „Gudrs vēl gudrāks”. 

Skolēniem un skolotājiem
bija interesanti klausīties, radās
jautājumi par absolventu ikdie-
nu, mājasdarbiem, dzīvi kopmīt-
nēs u. c. 

Atbrīvotības sajūtu, smaidus
un smieklus raisīja katras klases
skolēnu sagatavotā  anekdote

par kādu profesiju.
Pēc sarunas ar absolventiem –

Annu, Lanu, Elvitu, Kristiānu un
Vitāliju Rolandu 8. klases skol-
niece Zane Ezerniece aicināja
bijušos skolēnus veidot koman-
das. Iecere absolventiem iejus-
ties komandas kapteiņa lomā
priecēja visus. Komandām vaja-
dzēja apmeklēt astoņus mācību
kabinetus, kuros bija jāveic
dažādi uzdevumi. 

Pirmais uzdevums visos kabi-
netos bija līdzīgs, proti, jānosauc
profesijas, kurās nepieciešamas
zināšanas šajā mācību priekšme-
tā. Nākamie uzdevumi bija sais-
tīti ar skolēnu prasmēm dabas
zinībās, matemātikā, mājturībā,
svešvalodās, informātikā, mūzi-
kā, vēsturē, latviešu valodā un
literatūrā. Beidzot stafeti, kat-
ram bija jāuzzīmē sava sapņu
profesija. Rezultātā tapa vairā-
kus metrus garš zīmējuma rullis.

Priecājamies, ka mūsu bērni
sapņo kļūt par celtniekiem,
mehāniķiem, šoferiem, kondito-
riem, frizieriem, skolotājiem,
policistiem, galdniekiem, dārz-
niekiem, vetārstiem, pārdevē-
jiem un mūziķiem.

Lai viņu sapņi piepildās!
Gunta Salmiņa, 

karjeras konsultante
teksts un foto

Izvēlies savu 
karjeru pats

SIA „Vides eksperti“ pēc
Eiropas Komisijas statistikas
biroja EUROSTAT pasūtījuma
veiks zemes apauguma un lietoša-
nas situācijas, kā arī to izmaiņu
apsekojumu Baltijas valstīs t.sk.
arī Priekuļi pašvaldībā. Apse -
kojums notiks no 2015.gada
maija līdz oktobrim.

Latvijā apsekojumā iekļauti
pavisam 4498 ģeogrāfiski punkti,
kuri var atrasties jebkuros zemes
apauguma veidos (lauksaimniecī-
bas zeme, zālāji, meža zemes,
apbūvētas teritorijas, transporta
tīkli utt.) Apsekotāji noteiks
zemes apauguma un lietošanas
veidu, redzamu meliorācijas sis-
tēmu esamību un ainavas struktū-
relementus.

Apsekotāji darbosies saskaņā
ar precīzām instrukcijām, lai
aprakstītu un nofotografētu izvē-
lēto punktu, kā arī lai aprakstītu

situāciju 250 m garā līnijā no pun-
kta uz austrumiem. Vienā no kat-
riem 10 punktiem tiks paņemts
500 g smags augsnes virskārtas
paraugs. Paraugs tiks analizēts
laboratorijā un izmantots ar vides
faktoru novērtēšanu saistītiem
mērķiem, piemēram, Eiropas
augšņu karšu atjaunināšanai, aug-
snes modeļu validācijai un orga-
nisko vielu satura noteikšanai
augsnē, kas ir būtisks klimatu
ietekmējošs faktors.

Apkopotā informācija tiks
izmantota tikai Eiropas mēroga
statistikai un tā neatspoguļos
nekādus personiskas dabas datus
vai datus par zemes īpašumiem.
LUCAS 2015 apsekojuma dati
netiks izmantoti lauksaimniecības
subsīdiju kontrolei, pie tam tie arī
nav piemēroti šādam mērķim. 

Ivars Pavasars, SIA Vides
eksperti valdes loceklis

„Krūmiņu” mājās
ceptā spēka maize

Par zemes lietošanas un
zemes apauguma veidu
statistisko apsekojumu 

jūsu pašvaldībā



8 Priekuïu Novada Vçstis

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” 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 

1.maij  

19:00 

 

 

Koncerts 

“Kop  visi san kam” 

Liepas kult ras nama pašdarbnieku sezonas atskaites 
koncerts. 

Ieeja koncert  – bezmaksas
P c koncerta balle kop  ar grupu “Pusnakts” (C sis) 

Ieeja ball  – 1,00 EUR
9.maij  

plkst.19.00 

Pirmizr de 

A.Banka „Meiti a” 

Liepas amatierte tra “Krams” pirmizr de. 
Ieeja – 1,00 EUR

 

15.maij  

plkst.19.00 

 

Koncerts 

“M su jauk  imene” 

imenes dienai velt ts koncerts. Piedal s – 
pirmsskolas izgl t bas iest des “Saul te” audz k i, 
Liepas pamatskolas pašdarbnieki, Liepas kult ras 
nama pašdarbnieki. 

Ieeja - bezmaksas
no 1.maija 

l dz 

22.maijam 

 

Izst de  

“Rokas darba nebij s” 

Liepas pagasta rokdarbu pulci a sezonas nosl guma 
izst de 2 st va mazaj  z l . 

Ieeja - bezmaksas

 

Veselavas muiž  
 

04.maij  

15:00 

 

 

Tiks atkl ta J a Bahma a izst de

 „Ar sauli karog ”  

velt ta Latvijas karoga autora J a Lapi a 130. 
gadadienai.  
Izst des nosl gums 4.j lij  

1.maij  

19:00 

 

Jolanda Suvorova  

humoristiski izklaid jošs 

koncertšovs 

 „90 min t s apk rt pasaulei’’ 

 

paša vieta šov  ir atv l ta muzik lajai parodijai, kur 
skat t ji var s atpaz t, sev labi paz stamos rzemju 
izpild t jus Tinu T rneri, Elvisu Presliju un Merilinu 
Monro, Allu Puga ovu, k  ar  viet j s izklaides 
industrijas zvaigzn tes - Žoržu Siksnu, Baibu 
Sipenieci, Andri Freidenfeldu u.c. 

Ieeja: 8,00   7,00   6,00 EUR  

4.maij  

19:00 

Latvijas Republikas Neatkar bas 

atjaunošanas dienai velt ts  

koncerts 

Pas kum  tiks parakst ts sadarb bas l gums ar 
Kobuleti pašvald bu no Gruzijas. 
Koncert  Piedal s: b rnu deju kolekt vs „T gadi š”, 
VPDK „Mi elis” un sieviešu koris „Laumas”. 

Ieeja - bezmaksas

9.maij  

10:00-14:00 

Ap rbu andele  

„Roz ne2” 

Turpinot pavasara ap rbu ande u bumu, ar  
Prieku os iesp ja pieteikties andelei „Roz ne2”. 
Aicin ti pieteikties visi interesenti, kam p c pavasara 
skapju t r šanas ir atraduš s liekas mantas, kas pašam 
nav vajadz gas, ta u noteikti var noder t k dam 
citam. Andel jam b rnu, sieviešu, v riešu ap rbu. 
Andel jam apavus, aksesu rus un citus niekus. 
Pieteikumi andelei tiek gaid ti l dz 6. maijam e-past : 
lienevecgaile@gmail.com 

Kultūras pasākumi maijāNe pēc laimes zīlēt –
Pašam laimi kalt1
Ne pēc mīlas alkt –
Tikai mūžam mīlēt.

/L.Kamara/

Sirsnīgi sveicam visus
mūsu novada aprīļa
jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Elizabeti Lilientāli,
Mariju Oļševsku, 
Raisu Višņevsku, 
Artūru Ermani, 
Ēvaldu Kokoreviču,
Genadiju Zaharovu

85 gadu jubilejā
Gaidu Zaļkalni Veselavā
91 gada jubilejā Ausmu
Skaidrīti Branti Priekuļos
92 gadu jubilejā Dzidru Egli
Dukuros
94 gadu jubilejā Dmitriju
Kuriloviču Priekuļos

Informācijai 
iedzīvotājiem!

20.maijā plkst. 10:00

Atkal sanākam kopā
Mārsnēnu Tautas

namā, lai pārrunātu
paveiktos un vēl 
veicamos darbus,

pirms lielā notikuma
Mārsnēnos –

Novada svētkiem. 
Visi laipni aicināti
piedalīties svētku

organizēšanā 
un tapšanā!

Hei, skrējēji!
Uzaicinām visus, mazus un lielus, jaunus un ne tikai, 

2015.gada 23.maijā pulcēties pie Liepas skolas uz tradicionālo,
gadskārtējo skrējienu „Apkārt Liepai 2015“. Distances ir dažādas,
sākot no 400 metriem jaunajiem censoņiem (līdz 7 un līdz 9 gadus
veciem, grupa S7; V7; S9; V9). Sportistiem spēka gados (S18;
V18; S;V) būs jāmēro 9,2 km garš ceļš, bet pārējiem šis ceļa
gabals būs tikai nieka 5,3 km (S12; V12; S14; V14; S16; V16;
S40; V40; S50; V50S60; V60 grupa).

Uzvarētājus gaida balvas, taču, lai neskumst arī tie, kuri
netiks uzvarētāju godā jo, būs arī dažādas balvas dažādās nomi-
nācijās. Šis ir vienīgais skrējiens, kurā par dalību nav jāmaksā.
Pēc finiša būs iespējams nobaudīt Liepas skolas lielisko saim-
nieču gatavotu garšīgu zupu!

Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst.9:00 līdz
10:00 Liepas skolas telpās. Starts plkst.11:00. Sīkāka informāci-
ja Priekuļu novada mājaslapā.

Uz tikšanos Liepā!

Aicinājums pieteikties Novada svētku Brīvdabas tirdziņam
kas norisināsies 20.jūnijā Mārsnēnos

Tirdziņā  dalībai  ar savu produkciju  tiek  aicināti pieteikties
zemnieki,  mājražotāji un dažādi amatnieki. 
Vairāk informācijas un  pieteikšanās tirdziņam pie Daces
Kalniņas  t.28381477
Priekuļos, Lauku konsultāciju centrā, Dārza ielā 12.

Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” saime
maijā gaidīs pie sevis ciemos

15.maijā 
E.Veidenbauma muzejs „Kalāči” sezonai sākoties
vērs durvis. 
Šogad muzejā aplūkojama jauna ekspozīcija:
„Eduards un Kārlis (brāļi) Veidenbaumi”. 
16.maijā no 19:00 līdz 01:00
Muzeju nakts „Tālas noskaņas zilā vakarā” /Rainis/ 
Moto: „ Rainim un Aspazijai – 150” 
Muzeju nakts ietvaros paredzēts: Ekskursija pa muzeju, Raiņa un
Aspazijas jaunības dienu dzejas lasījumi, fotosesija ar Raini un
Aspaziju, ugunskura iedegšana un koka maizes cepšana, kā arī Latvijas
Mākslas akadēmijas jauno mākslinieku izstādes atklāšana. 
24.maijā plkst.14:30 
Eduarda diena 
Tikšanās ar dažādu paaudžu dzejniekiem.

08.maij  

20:00 

 

Arv da Krieva  filma 

„FREIMIS” 

M rti š  Freimanis 

 
Ieeja:  2,00 EUR   
 

09.maij  

18:00 

 

Pavasara sv tku gaid šanas 

koncerts  

"M s n kam no b rn bas" 
 

Veselavas vok lais b rnu ansamblis "Veselava", 
apvienot  instrument l  grupa no C s m. 
 
 

10.maij  

12:00 

Anim cijas  filmas  b rniem 

 Latviešu literat ras ekraniz cijas  

anim cij  

„Kabata”, „Z uks”, „Pavasaris V rnu  iel ”, 
„S rtulis”, „Balt ”, „Za ša  pirti a” 

Ieeja: 2,00 EUR
 
M rsn nu Tautas nam  

no 13.maija 

l dz 

25.maijam  

„Dekup žas darbu izst de’’  

Visi laipni aicin ti apskat t dekup žas nodarb bu 
laik  tapušos m kslasdarbus. Izst de apskat ma  
M rsn nu Tautas nama dzeltenaj  z l t . 

31.maij  

plkst.13:00 

Klavierpulci a nosl guma 

koncerts 

Nosl guma koncert  piedal s L gas Sili as un 
Aivara Sili a audz k i. 

Ieeja bezmaksas

Pieteikšanās platību 
maksājumiem:

Otrdien, 5.maijā 
pl.10:00 – 13:00

Veselavas  pagasta mājā
„Viesturos”

Piektdien, 8.maijā 
pl.10:00 – 13:00

Liepas pagasta mājā
Rūpnīcas ielā 18

Ceturtdien, 7.maijā 
pl.10.00 – 13.00

Mārsnēnu pagasta mājā
„Pagastnams”

Būs iespēja aizpildīt un
iesniegt jaunās 2015.gada

sezonas papīra formā platību
maksājumu  pieteikumus 

un kartes.
Papildus informācijai:

Dace Kalniņa 28381477

Priekuļu
tehnikums

Profesionālās
izglītības kom-
petences centrs

Adrese: Egļu gatve 9, Priekuļi,
Priekuļu nov.

Tālrunis/ fakss 64130602
E-pasts:

priekulu.tehnikums@vplt.lv
www.pt.edu.lv

Piedāvājam apgūt profesijas:
(ar pamatskolas izglītību)

� Automehāniķis un 
autoelektriķis;

� Lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis;

� Datorsistēmu tehniķis;
� Agrārā sektora 

komercdarbinieks;
� Ēku celtnieks un apdares 

darbu tehniķis;

�  Ēdināšanas pakalpojumu 
speciālists;

�  Ekotūrisma speciālists;
�  Klientu apkalpošanas 

speciālists;
� Lauku īpašuma 

apsaimniekotājs.
� ĒRGĻOS – namdaris, 

jumiķis, viesmīlības 
pakalpojumu speciālists.

Ir arī izglītības programmas
vidusskolas absolventiem un
neklātiene.

PRIEKUĻU Tehnikuma
absolventu 

SALIDOJUMS 3.jūlijā
Reģistrācija un aktivitātes 

no plkst14.00.
Svētku koncerts plkst.19:00 


