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Laikā no 4. līdz 6. maijam
Priekuļu novada pašvaldībā vie-
sojās Kobuleti pašvaldības dele-
gācija no Gruzijas ar mērķi
noslēgt savstarpējas sadarbības
līgumu un dalīties pieredzē
pašvaldības pārvaldībā, tai skaitā,
kultūras, tūrisma, izglītības, spor-
ta, sociālajā sfērā, veselības aiz-
sardzībā, apkārtējās vides aizsar-
dzības jomā, kā arī uzņēmējdarbī-
bas veicināšanas jautājumos. 

Delegācija ieradās 4.maija rītā,
pa dienu viesi iepazinās ar nova-
da centru, Saules parku. Domes
priekšsēdētāja Māra Juzupa vie-
sus iepazīstināja ar pašvaldības
darbu, izrādīja sociālā dienesta un
jauniešu centra „Rest[e]” telpas,
pastāstīja par to darbību.
Vakarpusē Priekuļu kultūras
namā svinīgos apstākļos tika
noslēgts un parakstīts savstarpē-
jas sadarbības līgums starp
Priekuļu un Kobuleti pašvaldī-
bām, tam sekoja Latvijas
Republikas Neatkarības atjauno-
šanas dienai veltīts koncerts, ska-
tītājus priecēja bērnu deju kolek-
tīvs „Tūgadiņš”, vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Miķelis” un sie-
viešu koris „Laumas”.

Otrajā dienā viesi tika iepazīs-
tināti ar mūsu novadu, ar īstenota-
jiem ES projektiem un veiksmī-
gākajiem uzņēmumiem. Diena
sākās ar tikšanos baseinā „Rifs”,
kur tā īpašnieks Edmunds Grava
izrādīja baseinu un citus tā piedā-
vātos pakalpojumus. Baseina
saimnieks stāstīja, ka darbus, cik

vien bijis iespējams,
veikuši pašu spē-
kiem, meklējot
materiālus Latvijas
dabā, ņemot bankas
kredītu, bet nepie-
saistot ES fondus.
Fondu piesaistē par
galveno trūkumu
E.Grava uzsver iero-
bežojumus, ko
uzliek ES projekta
īstenošana, piemē-
ram, darbības fun-
kciju ierobežojums
atbilstoši īstenoto
projektu mērķim.

Ceļš turpinājās uz
Jāņmuižas un Liepas
bērnudārzu. Abas
iestādes nesen silti-
nātas ar ES fondu
atbalstu. Jāņmuižas
izglītības iestādē
viesi varēja klātienē
izmēģināt Sāls ista-
bas iedarbību, iepa-
zīties ar smilšu tera-
pijas praksi, bet
Liepas bērnudārzā
apskatīja baseinu.
Viesu delegāciju
interesēja abu izglītī-
bas iestāžu virtuves
aprīkojums, un kā
tajās tiek nodrošināta ēdināšanas
kvalitāte. 

Tālāk viesi devās uz dabas
objektu - Lielo Ellīti un foreļu
audzētavu „Sillakas”, kur tās
saimnieks Raivo Hofmanis

pastāstīja par savu darbu un iece-
rēm, kā arī viesus cienāja ar zivju
zupu. Kobuleti pašvaldības pār-
stāvjus interesēja, kā tiek organi-
zēta foreļu audzēšana un nodroši-
nāta ūdens kvalitāte. 

Apskatot Veselavas muižu un

iepazīstoties ar tās vēsturi, gruzī-
nu delegācijas uzmanību piesais-
tīja Priekuļu novada pašvaldības
mēģinājumi mazināt mitruma
daudzumu muižā ar dažādām
mūsdienīgām tehnoloģijām, pie-
mēram, mitruma uzsūkšanas

iekārtas darbības Veselavas bib-
liotēkā, jo arī Gruzijā esot līdzīga
problēma. 

Pirms došanās mājupceļā viesi
vēl tika nedaudz iepazīstināti ar
Vecrīgu.

Elīna Tilaka, Īrisa Uldriķe

Priekuļu pašvaldībā viesojas Kobuleti
pašvaldības delegācija

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa un Kobuleti pašvaldības vadītājs Sulkhan Evgenidze
4.maijā parakstīja sadarbības līgumu pašvaldības pārvaldības jautājumos t.sk.kultūras, izglītības, tūrisma, 

sporta, apkārtējās vides aizsardzības u.c.jomās.
Foto: Normunds Kažoks

15. maijā Smiltenē norisinājās
Latvijas Pašvaldību savienība
(LPS) 26. kongress, kurā piedalī-
jās arī mūsu pašvaldības vadītāja
Māra Juzupa. Kongresā pieņēma
rezolūcijas par izglītības finansē-
šanas reformu, skolu tīklu,
pašvaldību iespējām iesaistīties
komercdarbībā, sadarbību ar
Valsts kontroli un pašvaldību
vēlēšanu perioda palielināšanu.

LPS kongress apstiprināja
divas rezolūcijas par izglītības
jomu.

Rezolūcijā Par izglītības
finansēšanas reformu LPS aici-
na valdību un Saeimu:

4 palielināt pašvaldību daļu
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
pārdalē, lai kompensētu jaunā
modeļa radītos papildu izdevu-
mus pedagogu un pašvaldību
finansētā personāla algošanai;

4 pārejas periodā paredzēt
lielāku elastību pedagogu izvēlē
un izglītības standartu piemēro-
šanā, kas nodrošinātu mācību
procesa nepārtrauktību;

4 apzināties, ka finansēšanas
modeļa reforma nerisina galve-
nos izglītības strukturālo pārmai-
ņu jautājumus, tāpēc sadarbībā
ar pašvaldībām turpināt satura
un organizācijas reformas.

Rezolūcijā Par izglītības

strukturālo reformu LPS aici-
na valdību sadarboties tādu pār-
maiņu gatavošanā, kas:

4 veicinātu visas valsts terito-
rijas apdzīvotības iespējas, nodro-
šinot pirmsskolas un sākumskolas
tuvumu dzīvesvietai;

4 piemērotos vietējiem
apstākļiem un sekmētu aktīvu
jauno tehnoloģiju izmantošanu;

4 nostiprinātu pašvaldību
lomu savu pamatskolu attīstībā,
palielinātu vecāku ieinteresētību
bērnu mācībās savas teritorijas
izglītības iestādē, kurā tiek iegul-
dīti vecāku samaksātie nodokļi.

Rezolūcijā Par pašvaldību
komercdarbības nosacījumiem

LPS kongress uzsver, ka ceļš uz
labklājību ir atkarīgs ne vien no
valsts politikas, bet arī no katras
pašvaldības sekmēm un katrai
pašvaldībai vislabāk redzams, kā
un kādi pašvaldības komercdar-
bības veidi tās teritorijā nepie-
ciešami.

Tādēļ LPS “Nepieciešams
kopīgi sagatavot grozījumus liku-
mos, kas balstītos uz izpratni par
pašvaldību autonomiju un novēr-
stu pretrunas likumos par VK ar
Latvijas starptautiskajām saistī-
bām,” sacīja A. Jaunsleinis. Šie
jautājumi iztirzāti rezolūcijā
Parsadarbību ar Valsts kontroli.

Visbeidzot, kongress apstipri-

nāja rezolūciju Par vēlēšanu
perioda palielināšanu un saska-
ņot pašvaldību un Eiropas
Parlamenta vēlēšanas jau no
nākamā vēlēšanu cikla, vēlēša-
nas rīkojot tajā pašā dienā.

Lemjot par reģionu attīstību
un dažādiem pašvaldību darbu
ietekmējošiem jautājumiem, ir
jāsaprot, ka pašvaldību būtība ir
dažādība un ir vajadzīgi daudz-
veidīgi risinājumi – specifiski
katrai teritorijai un tās resursiem,
LPS 26. kongresā pauda tās
priekšsēdis A. Jaunsleinis.

Informācija sagatavota no
LPS infolapas

Aktualitātes Latvijas Pašvaldību
savienības 26.kongresā
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30.04.2015.
4 Nolemts dīķim „Brīvnie -

kos”, Veselavas pagastā, apstip-
rināt vietvārdu – „Rožezers”.

4 Dome neiebilst zemes
ierīcības projekta izstrādei ne -
kustamajam īpašumam „Au -
dzītes”, Liepas pagastā, atdalot
no zemes vienības neapbūvētu
zemes gabalu (lauksaimniecī-
bas un meža zemi), izveidojot
jaunu nekus tamo īpašumu.

4 Pieņemts lēmums nodot
pašvaldības nekustamo īpašu-
mu Eduarda Veidenbauma
ielā 12,  Liepā, atsavināšanai,
pārdodot izsolē.  

4 Nolemts apstiprināt paš -
valdībai piekrītošiem nekus-
tamajiem īpašumiem – paš -
valdības autoceļiem – nosau-
kumu Valmieras ceļš –

Ģībolas – Garkalnes ceļš,
Priekuļu pagasts, un Skola –
Puķi, Veselavas pagasts.

4 Ar 2015.gada 1.maiju
noteikta šāda Priekuļu novada
kultūras un tautas namos kon-
certu apmeklējumu maksa,
kuros uzstājas Priekuļu nova-
da amatiermākslas kolektīvi:

l kolektīva koncerts, izrā-
de, atpūtas pasākums bez
papildus aicinātu viesmāksli-
nieku piedalīšanās EUR 1,00;

l kolektīvu koncerts, izrā-
de, atpūtas pasākums, kurā
piedalās viesmākslinieki EUR
2,00.

l Gadskārtu ieražu (Liel -
dienas, vasaras un ziemas
Saulgrieži), Valsts svētku un
vienu reizi gadā kolektīva
atskaites koncertā ieeja bez
maksas.

4 Nolemts atbalstīt bērnu
drošības projektu „Lai dzīvo
bērni” un bērnu drošības fil-
mas uzņemšanai piešķirt
finansējumu EUR 200,00.

4 Izdoti saistošie noteiku-
mi Nr.4 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1
„Par Priekuļu novada budžetu
2015.gadam””.

4 Nolemts piešķirt R/O
Pestīšanas armija Skangaļu
muižai Dienas aprūpes centra
personām ar garīga rakstura
traucējumiem darbības nodro-
šināšanai Priekuļu novadā
pašvaldības līdzfinansējumu
un noteikt EUR 346,00 mēne-
sī vienai Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā
savu dzīvesvietu deklarējošai
personai, kura saņem pakal-

pojumu Dienas aprūpes cen-
trā personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem.

4 Dome piekrīt mērķa
finansējumu Izmēģinātāju
ielas, Priekuļos, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā,
remontam EUR 13216,00
novirzīt pašvaldības ceļu
Spāriņi - Smurģi un Purmaļi -
Saulītes reciklēšanai.

4 Pieņemta zināšanai
Liepas pagasta pārvaldes vadī-
tāja A.Rancāna informācija par
darbu ar parādniekiem Liepā
un Veselavas pagasta pārvaldes
vadītāja A.Amantova un
Veselavas tautas nama vadītā-
jas  E.Gruzdes informācija par
paveikto un nākotnes vīzijām
Veselavas muižas attīstībā.

Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats 

Aicina lauksaimniekus
iesniegt zemes nomas
līgumus reģistrācijai

Lauksaimniecības
zemes nomas 

līgumu reģistrā
Priekuļu novada pašvaldība

08.05.2015. ir saņēmusi apstipri-
nājumu projekta iesniegumam
„Esošo gaismekļu nomaiņa uz
LED tehnoloģiju gaismekļiem
Priekuļu novadā” Nr.KPFI-
13.3/69.

Pēc līguma noslēgšana ar
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministriju un Vides
investīciju fondu, atbilstoši līgu-
ma nosacījumiem projekta īste-
nošana jāveic līdz š.g.29.maijam. 

Šī projekta mērķis ir oglekļa
dioksīda emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā,
izmantojot tādas tehnoloģijas un
videi draudzīgus paņēmienus, kas
ļauj samazināt esošo elektroener-
ģijas patēriņu. Projekta ietvaros
tiks nomainīti 149 vecie gaismek-

ļi (79 nātrija gaismekļi un 70
dzīvsudraba gaismekļi) pret 149
LED gaismekļiem, no kuriem ar
jaudu 68W ir 25 gaismekļi un ar
jaudu 51W ir 124 gaismekļi, kā
rezultātā kopējais elektroenerģi-
jas ietaupījums būs 111520.22kw
gadā, tādējādi ietaupot finansu
līdzekļus par izlietoto elektroe-
nerģiju. Gaismekļu nomaiņa tiks
veikta: Priekuļu ciemā -
Selekcijas, Dārza, Izmēģinātāju
un Tehniķu ielās un Liepas ciemā
- Maija, Pāvila Rozīša ielās un
Bērnudārza apkārtējā teritorijā.

Uz šo brīdi ir veikts iepirkums,
kura rezultātā ir noslēgts Līgums
ar Pilnsabiedrību “VIZULO&
VIZULO Solutions”, kura kā
Pilnsabiedrība reģistrējās pēc
iepirkuma procedūras veikšanas. 

Projekta tehniskās dokumentā-
cijas sagatavošanas, būvdarbu
veikšanas un būvuzraudzības

kopējās izmaksas sastāda
86029,82 EUR (t.sk.PVN), no
kurām KPFI apstiprinātais finan-
sējums sastāda 55969,81 EUR.

Pēc projekta īstenošanas tiks
sasniegti šādi rādītāji: oglekļa
dioksīda emisiju samazinājums
44.273 tCO2/gadā, projekta
oglekļa dioksīda emisiju samazi-
nājuma efektivitātes rādītājs
0.000791 tCO2/gadā.

Projektu „Esošo gaismekļu
nomaiņa uz LED tehnoloģiju
gaismekļiem Priekuļu novadā”
līdzfinansē klimatu pārmaiņu
finanšu instruments. Finan sējuma
saņēmējs šī projekta ietvaros ir
Priekuļu novada pašvaldība.
Projekta īstenošanas uzraudzību
un kontroli nodrošina SIA „Vides
investīciju fonds”.

Vineta Lapsele,
pašvaldības projektu vadītāja

Š.g.11.maijā ir veiksmīgi īste-
nots projekts „Sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošana Priekuļu
novada iedzīvotājiem” Nr.14-09-
LL29-L413201-000003, finan-
sējuma saņemšanai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku

attīstībai (ELFLA), pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īste-
nošanas teritorijā”. Projekta īste-
nošanas rezultātā Priekuļu Saieta
nams ir saņēmis un uzstādījis

kvalitatīvu skaņas aparatūru.
Projekta izvirzītais mērķis:

dažādot Priekuļu novada iedzī-
votāju sabiedrisko aktivitāšu
iespējas, iegādājoties un uzstādot
tehnisko aprīkojumu Priekuļu
Saieta namā, tādējādi piedāvājot

iedzīvotājiem iespējas iesaistī-
ties dažādās kultūras, apmācību,
sporta un cita brīvā laika pavadī-
šanas aktivitātēs, sekmējot dzī-
ves kvalitātes uzlabošanos lauku
teritorijā.

Saieta nama telpas izmanto
dažāda vecuma grupu cilvēki,
Priekuļu jauniešu centrs
»REST[e]«, Priekuļu novada
Jauniešu dome, sociālais die-
nests savām aktivitātēm un
nodarbībām - svētku svinēšanai,
sarunu (diskusiju) vakariem,

semināriem, apmācībām, radoša-
jām darbnīcām, dažādiem vin-
grošanas un veselības profilak-
ses pasākumiem. 

Pēc cenu aptaujas veikšanas
tika noslēgts Līgums par aparatū-
ras piegādi ar SIA „AJV grupa”. 

Projekta kopējās izmaksas
sastāda EUR 3683,05, ar iespēju
saņemt publisko finansējumu
EUR 2282,87.

Vineta Lapsele,
pašvaldības projektu vadītāja

2014.gada 1.novembrī stājās
spēkā grozījumi likumā „Par
zemes privatizāciju lauku apvi-
dos”, kas ieviesa būtiskus iero-
bežojumus lauksaimniecības
zemes iegūšanai personu īpašu-
mā. Likumā ir izvirzīti arī papil-
dus nosacījumi lauksaimniecī-
bas zemes iegūšanai, kas tiks
pārbaudīti, personai iegādājoties
lauksaimniecības zemi īpašumā.

Bez tam, likuma grozījumi
paredz pašvaldībai pienākumu
izveidot Lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistru.
Nomas līguma reģistrācija dos
iespēju nomas reģistrā reģistrē-
tajiem nomniekiem iegūt pirm-
pirkuma tiesības uz nomāto
zemes gabalu, gadījumā, ja īpaš-
nieks vēlas to pārdot.

Lai noslēgtais nomas līgums
tiktu reģistrēts pašvaldības
administrētajā reģistrā atbilstoši
likuma prasībām, zemes nom-
niekam vai iznomātājam pēc
zemes nomas līguma noslēgša-
nas, mēneša laikā līguma atvasi-
nājums (kopija) ir jāiesniedz
Priekuļu novada pašvaldībā vai
tuvākajā pagasta pārvaldē, kur
darbinieki veiks nomas līguma
reģistrēšanu.

Ja zemes nomas līguma atva-
sinājumu persona vēlas iesniegs
pa pastu – tas jānosūta Priekuļu
novada pašvaldībai, Cēsu pros-
pekts 5, Priekuļi, Priekuļu

novads, LV-4126, elektroniski
iesniedzot, jānosūta uz e-pasta
adresi ineta.eberharde@prieku-
lunovads.lv. 

Saņemot nomas līgumu, tiks
veikta atzīme uz lauksaimniecī-
bas zemes nomas līguma atvasi-
nājuma par reģistrēšanu Prie -
kuļu novada Lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā.

Ja personas zemes nomas
līgumā, kas reģistrēts Lauksaim -
nie cības zemes nomas līgumu
reģistrā, veiks būtiskas izmaiņas
vai tas tiks lauzts, vai izbeigts ar
tiesas nolēmumu, zemes nom-
niekam vai iznomātājam par to
rakstiski ir jāinformē pašvaldī-
ba. Pašvaldība, sešu mēnešu
laikā no MK noteikumu “Par
lēmumu pieņemšanu darīju-
miem ar lauksaimniecības zemi”
spēkā stāšanās dienas, ir tiesīga
reģistrēt Lauksaimniecības
zemes nomas līgumu reģistrā arī
tos zemes nomas līgumus, kas
noslēgti pirms 2014.gada
1.novembra.

Lūdzam lauksaimniekus
iesniegt zemes nomas līgumus
reģistrācijai Lauksaimniecī -
bas zemes nomas līgumu
reģistrā. 

Ineta Eberharde, 
vecākā nodokļu speciāliste, 

tālr. 64107873.

Priekuļu novada pašvaldības
2015.gada 26.marta 

Saistošie noteikumi Nr.3

„PAR AIZLIEGUMU 
ĢENĒTISKI MODIFICĒTO 

KULTŪRAUGU AUDZĒŠANAI
PRIEKUĻU NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ”

Priekuļu novada administratīvajā teritori-
jā, kurā ietilpst Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu
un Veselavas pagasti, ir aizliegts audzēt jeb-
kādus ģenētiski modificētos kultūraugus.

Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos
kultūraugus Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā ir noteikts 5 (pieci) gadi.

Saistošie noteikumi publicējami Priekuļu
novada informatīvajā izdevumā „Priekuļu
novada vēstis” un mājas lapā internetā
www.priekuli.lv. 

Saistošie noteikumi publicējami un stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājas vietnieks
A.Tīdemanis

Gaismekļu nomaiņa Priekuļu           
novadā

 

Pilnsabiedrības “VIZULO&VIZULO Solutions” vīri veic gaismekļu nomaiņu Priekuļos, Dārza ielā.
Foto: Īrisa Uldriķe
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SVĒTKU PROGRAMMA
20.jūnijam

09:00-14:00 – AMATNIEKU TIRDZIŅŠ Mārsnēnu pagasta centrā pretī par-
kam. 

10:00-15:30 – SPORTA ZONA Volejbola laukumā - komandu turnīrs volejbolā.
Blakus laukumam - stafetes ģimenēm, māmiņām ar ratiņiem un bērniem.

10:00-16:00 - MĀKSLAS ZONA Priekuļu Mākslas skolas gleznojums uz ēkas
sienas un logiem – uz bijušā patērētāju biedrības veikala. Svētku apmeklētājiem būs
iespēja piedalīties mākslas darba tapšanā.

10:00-16:00 - JAUNIEŠU ZONA Radošās mākslas, rokdarbu, spēļu darbnīcas.
Boulings ar ūdens pudelēm, foto medības.

10:00-16:00 – JAUNSARGU AKTIVITĀTES Zemessargi un jaunsargi dos
iespēju iepazīt viņu ikdienu – apskatīt militāros transportlīdzekļus, ieročus, pierādīt
savu spēku un veiklību kāpelēšanā pa izveidoto trasīti.

10:00-16:30 – TEĀTRU IZRĀDES aiz pagastmājas, pagalmā savas izrādes rāda
Liepas, Mārsnēnu, Priekuļu un Veselavas amatierteātri.

10:00-17:00 – ZONA BĒRNIEM UN ĢIMENĒM Radošās darbnīcas bērniem
un jauniešiem- seju apgleznošana, piepūšamās atrakcijas, interaktīvā telts no
„LAPAS’’; lielformāta spēles.

10:30-16:00 – ZIEDU ZONA Mārsnēnu Tautas nama parkā floristi no ziediem
veidos „Ziedu arkas’’. Svētku apmeklētāji varēs nobalsot par skaistāko darbu. 

11:00-15:00 – MEDNIEKU ZONA Aktivitātes pie medniekiem - loka šaušana,
šautriņu mešana, iespēja apskatīt mednieku suņus, trofejas, ieročus.

12:00 – 14:00 – BOKSA PARAUGDEMONSTRĒJUMI
12:00-16:00 – DIENAS KONCERTI:

12:00 – dzied mazie Priekuļu novada vokālisti
13:00 – uzstājas mazie dejotāji no Liepas, Mārsnēniem, Priekuļiem un Veselavas
14:00 – ielūdz dāmu deju grupa „MARE’’ (uzstājas ciemiņi no citiem novadiem)

15:00-16:00 – BMX SPORTS Uz asfaltētā lielceļa blakus jaunsargiem ekstrēms
šovs ar BMX paraugdemonstrējumi - Greentrials Bike Tour 2015

17:00 – SVĒTKU GĀJIENS no Mārsnēnu Tautas nama līdz estrādei, Klabes bir-
zītē

Novada pašdarbnieku muzikāls uzvedums „Skroderdienas Mārsnēnos”;
Skaistākās „Ziedu arkas’’ uzvarētāja apbalvošana;
Volejbola turnīra uzvarētāju apbalvošana;
Ģimeņu stafetes uzvarētāju apbalvošana;
Aktīvāko jaunsargu zonas apmeklētāju apbalvošana.
21:00 – 22:00 – Jauniešiem uzstājas Sabīne Berezina & Mārtiņš Ruskis
22:00 - 03:00 – NAKTS BALLE kopā ar grupu „Lauku muzikanti’’.
03:00 – 05:00 – DJ mūzika vakara noslēgumam.

Aicinājums
piedalīties Novada

svētku gājienā
Šogad Priekuļu novada svētkos, kas norisināsies

20.jūnijā Mārsnēnos aicinām iestāžu, uzņēmumu un orga-
nizāciju kolektīvus pievienoties Novada svētku gājienam.

Svētku gājiens sāksies plkst.17:00 no Tautas nama un
dosies uz estrādi, kur būs lielais svētku koncerts
„Skroderdienas Mārsnēnos”

Aicinām dalībniekus pieteikties pie Priekuļu novada
projektu vadītājas Vinetas Lapseles pa tālr.64130395 vai
e-pastā: vineta.lapsele@priekulunovads.lv līdz 15.jūni-
jam. Piesakoties, lūdzam norādīt: grupas nosaukumu, īsu
moto / aprakstu / saukli un grupas atbildīgo personu
(norādot kontaktus).

Kopā padarīsim mūsu svētkus krāšņākus!

Aicinājums pieteikties
Novada svētku

Brīvdabas tirdziņam 
kas norisināsies

20.jūnijā 
Mārsnēnos

Tirdziņā  dalībai  ar savu produkciju  tiek aicināti pie-
teikties zemnieki,  mājražotāji un dažādi amatnieki. 

Vairāk informācijas un  pieteikšanās tirdziņam līdz
15.jūnijam pie Daces Kalniņas  t.28381477

Priekuļos, Lauku konsultāciju centrā, Dārza ielā 12.

21. jūnijs – ekskursija
Ekskursijas sākums plkst.

14.00 pie Mārsnēnu Tautas
nama.

Izstaigāsim veselības taku,
Tautas nama dzeltenajā zālē
iepazīsimies ar nelielu izstādi,
par aktiera Edgara Liepiņa
dzīves gaitām ‘’Rīkuru’’
mājās.

Brauciena laikā iepazīsim
Mārsnēnu vēsturi, satiksim senu
skolotāju, dzejnieku, svētceļnie-
kus Austriņu upurkalnā un
Lembu rijā, skaistos rikšotājus,
netradicionāli celto
Mārsnēnmuižu un hernhūtiešus
Klabes birzītē – bijušajā saieta namā baudīsim siltu zupu un Mārsnēnu Tautas namā skatīsimies divas
dokumentālās filmas par Mārsnēniem un mārsnēniešiem pagājušos gadsimtos.

Autobusu kursēšanas laiki:
Plkst. 13:30 no Priekuļu vsk.- Jāņmuiža-Liepa-Mārsnēni
Plkst. 13:30 no Veselavas (Bērzkroga) – Jaunrauna – Mārsnēni
Ekskursijai būs iespējams pievienoties ar personīgo auto.
Plkst. 14:00 Ekskursija pa Mārsnēnu pagastu, atgriešanās pie Tautas nama uz kino seansu ap

plkst. 18:00
Ekskursija un kinovakars visiem interesentiem bez maksas.

EKSKURSIJAI LŪDZU PIETEIKTIES katrā pagasta bibliotēkā pie bibliotekāres vai pa tālruni,
(Priekuļos 64130581; Liepā 64195005; Mārsnēnos 64129165; Veselavā 64107198). 

Teātra izrādes 
aiz Mārsnēnu
pagastmājas

20.jūnijā
10:00 A.Banka „Meitiņa” – pārpratumu komēdija, Liepas

teātra kopa „Krams” režisore – Benita Sausiņa (izrādes ilgums
1.h 40 min);

12:00 B.Jukņeviča „Šujam, griežam, pletējam...“ – komē-
dija, Mārsnēnu amatierteātris, režisore – Santa Kalniņa (izrādes
ilgums 1.h 30 min);

13:45  I.Viripajevs ,,Valentīnu diena” – drama, Priekuļu
amatierteātris, režisors – Kārlis Freimanis (izrādes ilgums 1.h);

15:00 A.Niedzviedzis ,,Trīsarpus atraitnes” – komēdija ar
dziesmām un dejām, Teātra studija ,,Veselava” režisore – Ilona
Tauniņa (izrādes ilgums 1.h 30 min)

PRIEKUĻU NOVADA SVĒTKI MĀRSNĒNOS
„AR SAULI AZOTĒ”

20.-21.JŪNIJS
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No 20. līdz 26.aprīlim visā
Latvijā tika atzīmēta Bibliotēku
nedēļa, tai skaitā arī Priekuļu
pagasta bibliotēkā. Bibliotēku
nedēļa pirmo reizi tika svinēta
1997.gadā par godu Starp -
tautiskajai grāmatu un autortiesī-
bu aizsardzības dienai, kura ir
23.aprīlī. Tāpēc mēs – Priekuļu
pagasta bibliotēka – šogad aici-
nājām piedalīties konkursā
„Meklē bibliotēku internetā”,
kurā bija jāsameklē informācija
bibliotēku kopkatalogos,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
kolekcijās, filmas.lv, letonika.lv,
drossinternets.lv un jāsūta atbil-
des un saites. Noteiktajā laikā
atbildes iesniedza 12 dalībnieki,
no kuriem pārliecinoši pirmo
vietu ieguva Rodrigo Smilga (4.a
kl.), otro vietu – Madara Zaķe
(10. kl.) un trešo vietu – Ieva
Vaļska (5.a kl.). Visi Priekuļu
vidusskolas skolēni.

Sākot ar šā gada martu
Priekuļu pagasta bibliotēka un

Priekuļu vidusskolas audzēkņi
piedalījāmies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas (LNB)
sadarbībā ar Latvijas Bērnu un
jaunatnes literatūras padomi
rīkotajā „Plašā apvāršņa konkur-
sā”, kas veltīts Raiņa un
Aspazijas 150 gadu jubilejai.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi
veicināt bērnu interesi par lasīša-
nu un analizēt šo rakstnieku daiļ-
darbus. Konkurss norisinājās trīs
kārtās un trīs vecuma grupās – 1-
4.klase, 5.-7.klase un 8.-9.klase. 

Pirmā kārta norisinājās pilsē-
tu, pagastu bibliotēkās un skolās.
Katrai klašu grupai bija savi
uzdevumi. 1.-4.klašu grupai bija
jāizlasa Raiņa dzejoļi par lellīti
Lolīti un jāuzraksta par savas lel-
les piedzīvojumiem vai jāizvēlas
kāds Raiņa vai Aspazijas dzejo-
lis un jāuzzīmē tas bilžu grāmati-
ņā vai komiksā.  5.-7.klašu gru-
pai bija jāuzraksta pārdomas par
interesantu tēlu Raiņa vai
Aspazijas dzejā vai jāizvēlas

kāds Raiņa vai Aspazijas dzejo-
lis un jāizveido no tā scenārijs
animācijas filmai. Ja bija iespē-
jas, varēja arī to īstenot. 8.-
9.klašu grupai bija jāuzraksta
pārdomas par aizraujošāko ideju
Raiņa vai Aspazijas darbos vai
jāizvērtē kopīgais un atšķirīgais
Raiņa lugā „Zelta zirgs” un tāda
paša nosaukuma animācijas
filmā. Bet visām klašu grupām
bija jāizveido Aspazijas un
Raiņa karogi un jākomentē tajos
attēlotais. Šajā kārtā Priekuļu
pagasta bibliotēkā savus konkur-
sa darbus iesniedza 23 dalībnie-
ki. 1.-4.klašu grupā – 16 dalīb-
nieki, 5.-7.klašu grupā – 7 dalīb-
nieki, bet 8.-9.klašu grupā netika
iesniegts neviens darbs. Labākie
iesniegtie darbi bija Danai
Kaškurei, Ralfam Vezetiu,
Sabīnei Nīmanei, Sanijai
Veļķerei, Norai Laurītei, Daido
Dagnei Brūverei.

Otrā kārta „Plašā Apvāršņa
konkursā” notika Rīgā un 4 vēs-
turiskajos novados. Vidzemes
konkurss, uz kuru no katras bib-
liotēkas un skolas tika izvirzīti 2
labākie pirmās kārtas dalībnieki
no jebkuras klašu grupas,
30.aprīlī norisinājās Cēsīs, Cēsu
Centrālajā bibliotēkā. Priekuļu
pagasta bibliotēka uz otro kārtu
izvirzīja Daido Dagni Brūveri
(6.b kl.) un Saniju Veļķeri (5.a
kl.). Šajā kārtā meitenēm bija
jādemonstrē uzzīmētie Raiņa un
Aspazijas karogi un jāpaskaidro
sava izvēle tam, kas un kāpēc uz
tiem attēlots, kā arī jāatbild uz
jautājumiem par rakstnieku dar-
biem un dzīvi. Šajā konkursa
posmā Daido Dagne izcīnīja

iespēju piedalīties finālā Rīgā.
Finālistu darbus no konkursa pir-
mās kārtas, plānots publicēt sato-
ri.lv.

25.maijā Rīgā, Latvijas
Nacionālā teātra Jaunajā zālē,
notika „Plašā Apvāršņa konkur-
sa” fināls, kur galvenā balva –
iespēja augustā piedalīties nedē-
ļu garā radošā vasaras nometnē
„Plašā Apvāršņa pilsēta”
Jūrmalā. Konkursa pirmajā daļā
2 minūtēs bija jāpastāsta par
savu iemīļotāko mūsdienu grā-
matu, kas uzrakstīta 21. gadsim-
tā vai 20. gadsimta pēdējās des-
mitgadēs. Izvēlēties drīkstēja
gan no latviešu literatūras, gan
no tulkojumiem, jebkurā žanrā –
proza, dzeja, luga. Par klausītā-
jiem bija jāiztēlojas Rainis un
Aspazija.

Daido Dagnes mīļākā grāma-
ta, par kuru stāstīja, ir Maikla
Morpurgo „Kara zirgs”. Tā ir
“grāmata par zirga un zēna patie-
su draudzību, uzticību, mīlestību
un mērķtiecību. Šajā grāmatā ir
moto - ja cīnīsies un nepadosies,
sasniegsi savu mērķi. Šajā grā-
matā ir pateiktas trīs dzīves gud-
rības, kas ir ļoti tuvas Rainim un
Aspazijai, ko viņi daudzreiz arī
izmanto dzejoļos un autobiogrā-
fijās, tāpēc viņi varētu būt ieprie-
cināti, ka šajā grāmatā stāsta par
mērķtiecību, mīlestību un drau-
dzību. Un vēl joprojām tās ir,
bija senos laikos, tās ir un tās arī
būs.” Tā Daido Dagne par grā-
matu “Kara zirgs”.

30 minūtēs garajā otrajā daļā
bija rakstisks tests, kur bija starp
dažādu dzejnieku darbiem jāat-
pazīst Aspazijas un Raiņa citāti,

jāpamato Aspazijas un Raiņa
domu aktualitāte mūsdienās un
jāsameklē saistība starp dzejnie-
ku autobiogrāfiskajiem izteiku-
miem un viņu dzejas tēliem.

Mūsu pārstāve trešajā kārtā
guva jaunu pieredzi par to, kas
jāņem vērā uzstājoties un jaunus
faktus par Raini un Aspaziju.
Prieks par Daido Dagni, kura
nokļuva starp 60 Latvijas labā-
kajiem dalībniekiem no vairāk
nekā 6500 skolēnu, kuri pietei-
cās un iesniedza darbus pirmajā
kārtā.

Arī šogad Priekuļu pagasta bib-
liotēkā norisināsies „VASARAS
LASĪŠANAS KONKURSS”,
kurā aicinām piedalīties skolēnus
un jauniešus no 1. līdz 9.klasei.
Tajā mēs piedāvājam vasaras trīs
mēnešos katram izlasīt 6 grāma-
tas no savas klašu grupas – 1.-
2.klase, 3-5.klase un 6.-9.klase.
Pēc grāmatu izlasīšanas būs jāat-
bild uz jautājumiem, un sekos
noslēguma pasākums ar balvām
un dažādiem uzdevumiem.

Teksts un foto 
Linda Grundmane

Priekuļu pagasta bibliotekāre

Notikumi un jaunumi Priekuļu pagasta bibliotēkā

„Plašā Apvāršņa konkursa” 1.kārtas dalībnieki Priekuļu pagasta
bibliotēkā.

Ar Gundegas Salnas rindām 
Kad pakritu, tu mani nomazgāji 

strautā
Un klēpī nesi, cieši krūtīm skautu.
Tu savu bērnu neatļāvi sāpēm.
Kad pakritu, tu mani nomazgāji
strautā,

Tu mani nomazgāji prieka
baltu uz Ģimenes dienas pasāku-
mu Mārsnēnu pamatskolā tika
aicināti skolēnu vecāki, vecvecā-
ki un aizbildņi.

Pirms skolēnu sagatavotā kon-
certa direktore Zoja Virskule un
vietniece mācību darbā Anna
Ludzeniece teica atzinīgus vārdus
un izsniedza Pateicības skolē-
niem, ar kuriem varam lepoties.  

Pateicības par veiksmīgu star-
tu starpnovadu olimpiādēs saņē-
ma Reinis Dāvis Mackus un Jurģis
Pēteris Ostrovskis - mājturība un

tehnoloģijas, Māris Šmits – angļu
valoda, Ilva Kalniņa – latviešu
valoda un literatūra, bet Megija
Latvere un Emīlija Kitija Branta -
latviešu valoda otrklasniekiem,
Ieva Šmite un Elīna Riekstiņa par
veiksmīgu piedalīšanos Skatuves
runas konkursā, Ilva Kalniņa, Ieva
Šmite - par aktīvu dalību Latviešu
valodas aģentūras rīkotajā
Erudīcijas konkursā, Ralfs
Aļeškēvičs un Kārlis Skrastiņš par
piedalīšanos konkursā „Viena diena
manā sapņu profesijā”.

Pateicība Baibai Mārtiņjēkabai
par priekšzīmīgu uzvedību, Vio -
letai Miljonei, Elīnai Zandersonei
un Aivitai Grunai par priekšzīmī-
gu uzvedību un aktivitāti ārpuskla-
ses pulciņos, Janai Vasiļjevai par
atbildību sabiedrisko pienākumu
veikšanā.

Koncertu sāka jaunāko klašu
skolēni, izrādot Ināras Šteibergas
ludziņu „Vislabākā māmiņa” un
veltot viņām arī atraktīvo dziesmiņu
par „kaimiņieni Ņinu”.

„Manai mātei ir zelta pils, kur
pie griestiem deg dimanta zvaigžņu
lukturi, kur dienas paiet, vērpjot
zelta dzijas, bet vakari, peldoties
jūrā”- ar šiem Annas Sakses vār-
diem savu veltījumu Ģimenes dienā
sāka 9.klases skolēni. Viņu vārdos
skanēja pateicība par rūpēm, atbildī-
bu, saudzēšanu, lološanu, sargāša-
nu, par beznosacījumu mīlestību,
iejūtību, spēju nepagurt, par dzīvību
un esību. Un solījums, izteikts
Aivara Livara vārdiem:
Es gribu tev uzcelt māju no
tava smaida un pieneņpūkas glāsta.
No viena vienīga vārda...
Tik siltu kā smaržojošs maizes klaips.

Es gribu tev uzcelt māju...
Dzejas kompozīciju papildināja

Ievas Šmites sagatavotās dziesmas
„Māmiņai” un „Kalniem pāri...”

Koncertā atraktīvi un azartiski
uzstājās abi skolas līnijdeju kolek-
tīvi. 

Ar pieteikumu, ka „vislielākā
dāvana viens otram esam mēs paši.
Mūsu esības dzirkstošā dzirksts -
cilvēks cilvēkam,  sirds  sirdij. To
nevar par naudu veikalā pirkt!”-
savu veltījumu mātei un ģimenei
pieteica Elīna Riekstiņa, Zane
Ezerniece, Kārlis Skrastiņš, Annija
Horsta un Laura Samotohina. 

Elīna pašmācības ceļā apguvusi
ģitāras spēli un vienmēr atsaucas
aicinājumam dziedāt skatītājiem.
Arī šoreiz dzeju papildināja meite-
nes iestudētās dziesmas „Ielas pašā
galā” un „Rakstu raksti”. 

Patīkami iepriecināja Lauras
izpausmes dziesmās „Es gribu kā
bērns” un „Tu un es”.

Mani priecē skolēnu vēlme
uzstāties. Strādājot ar viņiem,
redzu, kā attīstās izteiksme, piln-
veidojas intonācija. Labākais, pro-
tams, ir brīdis, kad pamanu –
priekšnesums arī viņiem pašiem
sagādā prieku!

Koncerta nobeigumā uzgavilē-
jām līnijdeju skolotājai Guntai
Salmiņai, mūzikas skolotājam
Jurim Krūzem, jaunāko klašu teāt-
ra pulciņa režisorei Santai
Kalniņai, pašiniciatorēm - dziedo-
šajām meitenēm Ievai, Elīnai,
Laurai un visiem, kas uzstājās,
viņu ģimenēm, visiem mums klā-
tesošajiem un mūsu ģimenēm!

Anna Ludzeniece

Turam cieņā savas māmiņas un ģimenes

Reiz zaļoja jaunība cerības
plauka... 

Rainis un Aspazija jaunības die-
nās bija mūsu muzeja nakts vadmo-
tīvs šajā viņu 150. dzimšanas die-
nas gadā. Ar dzejas rindām no jau-
nības dienās sarakstītā mūsu
Aspazija un Rainis laipni sagaidīja
apmeklētājus. Visas dienas garumā
ļoti gaidītie ciemiņi vakarā uz plkst.
19:00 ieradās kuplā skaitā, šo ten-
denci saglabājot visa vakara garu-
mā un ar savu klātbūtni, smiekliem,
sačukstēšanos un skaistām saru-
nām padarot muzeju dzīvu. 

Muzeju nakts laikā apmeklētāji
varēja izstaigāt visu „Kalāču” teri-

toriju, iepazīstoties ar šo apkārtni
un Veidenbauma memoriālajām
mājām, tajās apskatot ekspozīciju,
kas šogad veltīta Eduardam un
Kārlim (brāļiem) Veidenbaumiem. 

Staļļu ēkā varēja aplūkot
Vidzemes lāžu izstādi, pielikt savu
roku, lai uz mūsu muzeja darbinie-
ku pašdarinātajām stellēm taptu
uzausta grīdsega muzeja ekspozī-
cijai, kā arī nofotografēties ar
Raini un Aspaziju iekārtotajā foto
stūrītī. Tāpat katrs droši varēja
ņemt sev līdzi uz mājām lasīšanai
grāmatas, kas izvietotas uz tām
paredzēta plaukta. 

Savukārt astoņos vakarā staļļu
ēkā notika Latvijas Mākslas akadē-
mijas studentu gleznu un kerami-

kas darbu izstādes „+/-„ atklāšana.
Vakarā, kad sāka krēslot, iede-

dzām ugunskuru, lai tajā ceptu
koka maizi. Klausoties Raiņa un
Aspazijas savstarpējo saraksti,
pirmā maizes porcija pazuda ātri. 

Radošajā darbnīcā, grīdas celi-
ņa aušanā muzejam, katrs vēl savu
roku varēs paspēt pielikt visas
vasaras garumā, tāpat arī apskatīt
LMA studentu darbu izstādi un uz
mājām līdzi paņemt grāmatu, kas
ieinteresējusi.

Mīļš paldies visiem tiem, kas
ieradās pie mums ciemos!

Laipni gaidīti „Kalāčos” visas
sezonas garumā!

Inta Puriņa, muzejpedagogs

Muzeju nakts „Kalāčos”

Rainis un Aspazija muzeju nakts apmeklētājiem lasa savu jaunības
dienu dzeju.
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Mācības iet uz beigām, un
tuvojas vasara, tas ir laiks, lai
draudzētos, atpūstos, gūtu prieku
un mācītos jaunas lietas, tāpat kā
tas notiek Jauniešu centrā
„Apelsīns”. 

Aprīli mēs noslēdzām ar kino
vakaru mazajiem, kurā kopīgi
skatījāmies animācijas filmu
„Monstru universitāte, kas stāsta
par draudzību, komandas darbu,
sadarbību, tiekšanos pēc pa -
nākumiem, pēc filmas noska -
tīšanās Jauniešu klubs P.S.I.H.O.
mazajiem vadīja radošās
darbnīcas, rotaļas un spēles.
Maijā noslēdzās nodarbību cikls
„Sociālo prasmju attīstīšana”, kas
notika visa mācību gada garumā,
iespēju apmeklēt nodarbības
izmantoja vairāku Liepas
pamatskolas klašu skolēni. 

Jau divus mēnešus Jauniešu
centrā strādā brīvprātīgais no
Francijas, un maija sākumā viņš
aicināja jauniešus iepazīties ar
Franciju, tās kultūru, franču
dzīves veidu, Francijas
ievērojamākajām vietām un

citām interesantām lietām par
Franciju. Tikšanās laikā
atnākušie varēja izspēlēt dažas
franču spēles un no kafijas
pupiņām izveidot savus
Eifeļtorņus. Mederiks aizraujas
ar mākslas fotogrāfiju radīšanu,
un tāpēc Jauniešu centrā notika
mākslinieciska fotosesija.

Jau trešo gadu Liepas
jauniešu centrā „Apelsīns”
notiks gadsimta pasākums
„Eirovīžen festivālen”, kas
pulcinās jauniešus no Liepas,
Mārsnēniem, Priekuļiem, Cēsīm,
Jaunpiebalgas, Rīgas. Tāpat
katru gadu notiks dažādas
radošas aktivitātes, komandas
saliedēšanas spēles, tiks
sacerētas jaunas Eirodziesmas,
kopīgi skatīsimies Eirovīziju,
dosimies nakts piedzīvojumu
pārgājienā, sportosim un no rīta
celsimies ar dziesmām. 

Jauniešu centram „Apelsīns”
jau vairākus gadus ir ļoti laba
sadarbība ar organizāciju
„Pievienotā vērtība”, un šīs
sadarbības ietvaros jau otrreiz

tiks organizēts pasākums
Vidzemes jauniešiem „Laukos
jaunieši var darīt jebko, kad nav,
ko darīt”. Pasākumā tiksies
apmēram 50 jaunieši no visas
Vidzemes, lai kopīgi mācītos
atrast savas stiprās puses,
ieraudzīt savu spēju dzīvē
sasniegt visu, ko vien vēlamies,
notiks radošas darbnīcas – deja,
mūzikas radīšana, gleznošana,
labo darbu darīšana Liepas
pagastam u.c. Savukārt Liepas
jaunieši šajā pasākumā atrādīs
savu veikumu – radošo teātra
performanci par dzīves vērtībām
un dažādiem dzīves ceļiem. 

Šajā mēnesī mēs sakām lielu
paldies par sadarbību Liepas
pamatskolai, skolotājām Īrisai
Žiganovai, Santai Krūmiņai,
organizācijai „Pievienotā vērtība”,
E. Veidenbauma muzejam, Liepas
kultūras nama vadītājai Benitai
Sausiņai un sociālajai darbiniecei
Anželai Andrejevai. 

Baiba Roze, jauniešu centra
„Apelsīns” vadītāja

Jauniešu centra „Apelsīns” aktivitātes

Visi putni skaisti dzied,
Pavasari sajūtot.

Šogad pirmo reizi Priekuļu
vidusskolas sākumskolas skolotā-
ji un skolēni organizēja Putnu
dienas pasākumu kopā ar
Priekuļu, Veselavas un Jāņmuižas
bērnudārzu audzēkņiem - nāka-
majiem skolēniem. Mērķis bija ar
skanīgām dziesmām, dzeju un
jautrām rotaļām, atrakcijām
ieskandēt pavasari.

Viesus sagaidīja, pasākumu
vadīja un visus darboties iedroši-
nāja Skolas Pūcīte (skolotāja
Ruta Purvinska). Skolas direktore
Iveta Apine sveica visus Priekuļu
vidusskolā un vēlēja jauku atpū-

tas pasākumu, aicināja būt vien-
mēr radošiem un drosmīgiem.

Viesus ar priekšnesumiem
sveica 4.a un 4.b klases izglītoja-
mie, dejotprieku ar putnu dejām
parādīja sākumskolas dejotāji.
Skolas Pūcīte kopā ar saviem
meža putniņiem parādīja dzīvi
mežā -  opereti „Pūcīte nomina
zvirbulim kāju”.

Arī bērnudārzu audzēkņi bija
sagatavojuši interesantas dzies-
mas un dejas. No Jāņmuižas bija
atbraukuši bērni kopā ar Meža
māti un sniedza priekšnesumu.
„Mežmaliņas” bērni savu meista-
rību rādīja, izspēlējot un izdzie-
dot tautas dziesmas ksilofonu
pavadībā. Veselavas bērni mācēja

sadziedāties, atdarinot dažādu
putnu balsis.

Skolas Pūcīte izvadāja nāka-
mos skolēnus pa plašajiem skolas
gaiteņiem. Pasākuma otrajā daļā
4.klašu skolēni mazos iesaistīja
rotaļās un atrakcijās- „būrīšu gata-
vošanā”, „putna lidot mācīšanā”,
„olu izripināšanā”, puzles salikša-
nā, „graudiņu skaitīšanā” u.c.

Mēs sakām paldies bērnudārzu
kolektīviem, ka vienmēr pieņem
un atbalsta mūsu uzaicinājumu
pavasarī tikties skolā kopīgā kon-
certā un spēlēs. Rudenī tiksimies,
kā jau ar saviem skolēniem.

Agita Norvele,
skolotāja 

Vai tiešām TAS nekad nebeigsies?

Bērnu diena
Priekuļos

Par godu Starptautiskajai
bērnu aizsardzības dienai 3.jūni-
jā no plkst. 11.00 Priekuļos nori-
sināsies Bērnu svētki. 

Ideja par bērnu aizsardzības
jautājumu radās jau 1925.gadā,
Pasaules bērnu labklājības kon-
ferences laikā, bet netika ievies-
ta globāli. Apvienotās Nāciju
Organizācija 1954.gada 14.de -
cem brī aicināja visās valstīs
noteikt un atzīmēt bērnu dienu
ar mērķi veicināt sabiedrības
dialogu par bērnu labklājību.
1954.gada 20.novembrī pieņēma
Bērnu tiesību deklarāciju. Arī
šajā datumā daudzviet pasaulē
tiek atzīmēta bērnu diena, tomēr
Bērnu aizsardzības diena Latvijā
un vairākās citās pasaules valstīs
tiek atzīmēta 1.jūnijā, lai veici-
nātu atpazīstamību joprojām
aktuālā jautājumā – bērnu lab-
klājību un ANO deklarācijas un
hartas ievērošanu.

Priekuļu Bērnu dienas mērķis
ir radīt pozitīvu un jautru gaisot-
ni bērniem un to vecākiem, ļau-
jot tiem justies īpašiem un
novērtētiem. Priekuļu bērnu die-
nas centrs „Zīļuks” un jauniešu
iniciatīvu centrs „REST[e]”
sniegs bērniem iespēju izlēkāties
piepūšamajās atrakcijās, būs
iespēja apgleznot seju, uzspēlēt
kādu spēli un vienkārši jauki
pavadīt laiku. Norises vieta –
Sabiedriskais centrs, Raiņa ielā
8. (pagalms ēkas aizmugurē). Ja
laikapstākļi tomēr nebūs labvēlī-

gi un līs lietus, Bērnu svētkus
atzīmēsim Saieta namā, Cēsu
prospektā 1. Visas aktivitātes ir
bez maksas. 

Uz tikšanos pasākumā! 

Karjeras
konsultācija 
JIC „Rest[e]”

Tuvojas izlaidumu laiks, dau-
dzi skolēni ir izvēles priekšā, kur
turpināt mācības. 20.maijā
Jauniešu centrā „Rest[e]” jau-
niešiem bija lieliska iespēja
satikties ar karjeras konsultanti
Eviju Savicku. Karjeras konsul-
tante jauniešiem sniedza ieskatu
izglītības iespējās, mudināja
nebaidīties apgūt izvēlēto profe-
siju un aicināja noteikti turpināt
mācības, neiespaidoties no drau-
gu un vecāku izvēles. Jaunie -
šiem bija iespēja arī uzzināt par
situāciju Latvijas darba tirgū –
kādas ir perspektīvākās profesi-
jas, kādas iemaņas darba devēji
pieprasa un kā veiksmīgi sagata-
voties darba intervijai.

Karjeras konsultācijas ir pie-
ejamas visiem, Nodarbinātības
valsts aģentūras Cēsu filiālē,
iepriekš piesakoties. Vairāk
informācijas atradīsies
www.nva.gov.lv. 

Vēlam veiksmi Novada jau-
niešiem eksāmenos, kā arī pār-
liecību turpmākā izvēlē!

Dina Šalunova, jauniešu
darba koordinatore

Elīna Krieviņa, jaunatnes
un bērnu lietu nodaļas vadītāja

Bērniem un Jauniešiem

Augsti godājamie Priekuļu
novada „pieaugušie” iedzīvo-
tāji! 

Fotogrāfijā redzamā aina
parādījās aptuveni 2 nedēļas pēc
tam, kad Priekuļu vidusskolas
7.a un 7.b klases bērni bija sako-
puši autoceļa Jaunrauna -
Veselavas kapi ceļmalas. Kāds,
ne jau nu rīdzinieks, ar automa-
šīnu bija atvedis un izmetis ceļ-
malā savu, nu jau nevajadzīgo,
mīļo podu, uz kura bija pavadījis
daudzas savas dzīves stundas,
savu veco paklāju, dažādas citas
saimniecībā vairs nevajadzīgas
lietas, tai skaitā alus skārdenes,
plastmasas divlitrīgās alus pude-
les un stikla alkohola pudeles!

Ieraugot šo ainu, zinot, ka
tikai pavisam nesen mūsu bērni
ir veikuši lielu, reizēm nepatīka-
mu darbu, lai savāktu pieaugušo
gar ceļmalām izmestos atkritu-
mus, man gribējās iesaukties
tāpat kā superintendantam
Samsonam no filmas „Vella
kalpi”: „Mani drebina drebuļi,
mani trīcina trīcekļi, mani šaus-
mina šausmas, mana sirds gurst
un kājas atsakās klausīt, mana
mēle kalst un acis asaro!”

Vai tiešām tas nekad nebeig-
sies? Cik ilgi vēl mēs tā dzīvo-
sim – aptuveni pēc šādām devī-

zēm - „Ne mana cūka, ne mana
druva!”, „Aiz manis kaut vai
ūdens plūdi!” un tamlīdzīgi?
Kad beidzot iemācīsimies cienīt
viens otru, tai skaitā arī sevi? Vai
tiešām ir grūti jebkādus atkritu-
mus nemest pa automašīnas
logu, neatstāt mežā vai atpūtas
vietā, bet aizvest līdz atkritumu
konteineram? Nezinu kā Jums,
bet man patīk atpūsties tīrā,
nepiedrazotā atpūtas vietā,
braukt pa ceļu un baudīt skaistos
dabas skatus, nevis lūkoties uz
piemēslotām ceļmalām. 

Šoreiz liels „Paldies” jāpasa-
ka atsaucīgiem ZAAO darbinie-
kiem, kas savāca šo Cūkmena
atstāto drazu kaudzi!

Dzīvosim ar cieņu pret
sevi, pret saviem bērniem, pret
savu pagastu, novadu un valsti!
Nemēslo nekur, citādi par
Cūkmenu kļūsi! Ar ticību un
cerību, ka Cilvēki mainīsies uz
labo pusi.

Ainārs Amantovs, 
Veselavas pagasta 
pārvaldes vadītājs

15. un 16. maijā Kuldīgas
novada Padures pagasta
„Struņķkrogā” norisinājās tradi-
cionālās meža dienas „Meža
ABC” – pasākums lieliem un
maziem, iesācējiem un pieredzes
bagātiem – visiem, kas mīl dabu,
visiem, kuri vēlas iepazīt,
pasmaržot, pagaršot, sajust,
ieraudzīt un saprast norises
mežā. 

Šogad „Meža ABC” galvenā
rīkotāja, meža īpašnieku biedrī-
bas „Meža konsultants” vadītāja
Sigita Vaivade, kopā ar vairāk
nekā 50 uzņēmumiem un orga-
nizācijām, 30 dažādās interesan-
tās meža pieturās spēja parādīt
visu par meža audzēšanu, kopša-
nu, ciršanu, par norisēm mežā,
par meža blakusproduktiem, par
iespējām mežā aktīvi pavadīt
brīvo laiku un daudz ko citu...

Interesants bija kukaiņu dzī-
ves atspoguļojums pieturā
„Kukaiņi – smukaiņi”, šī gada
putna dzeltenā tārtiņa vārdā
nosauktajā pieturā bija apskatā-
mi dažādi Latvijas mežos, lau-
kos un ūdeņos mītošie putni. Kā
vienmēr pieprasīta un aizraujoša
bija pietura „Arboristi”, kur
bērni varēja pastaigāties pa koku
galotnēm kopā ar kokkopjiem -
arboristiem, nobraukt no koka
pa virvi. Ar aizrautību bērni,

vieni paši un kopā ar pieauguša-
jiem, gatavoja putnu būrīšus,
šāva ar loku un plinti, izmēģinā-
ja darbu ar meža ugunsdzēsēju
aprīkojumu. Medību pieturā
varēja redzēt, kādi ragi izauguši
romantiski noskaņotam briežu
bullītim, kas mēdza gulēt uz
muguras un ilgstoši lūkoties
zvaigznēs...

Ar aizrautību bērni skatījās
medību suņu parādē, spēlēja
dažādas meža spēles, izgatavoja
fantastiskus izstrādājumus no
meža materiāliem, iestādīja prie-
des stādiņus ar stādāmo stobru,
vēroja harvestera, forvardera un
šķeldotāja darbību.

Divu dienu gaitā „Meža
ABC” apmeklēja vairāk kā 3
tūkstoši bērnu un pieaugušo!
Viņu skaitā bija arī 40 skolēni,
skolotāji un vecāki no Priekuļu
novada skolām. Ar pašvaldības
atbalstu no Priekuļu vidusskolas
un Liepas pamatskolas uz
Kuldīgu devās labākie makula-
tūras vācēji, no Mārsnēnu
pamatskolas - aktīvākie EKO
skolas bērni. Domāju, ka viņi ir
apmierināti ar redzēto, dzirdēto
un sajusto.

Ar dzeguzes un lakstīgalas
dziesmas sveicieniem, mežzinis

Ainārs Amantovs

Atkritumi, ko kāds bija izgāzis ceļa malā, 2 nedēļas pēc tam, kad
Priekuļu vidusskolas skolēni bija sakopuši autoceļa malas

Jaunrauna - Veselavas kapi.

„Meža ABC”, jeb
kompass rāda

ziemeļus un Kuldīgu,
mazliet...

Putnu diena Priekuļu vidusskolā
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Sens ticējums vēsta,-  ja žaga-
ta atlaižas mājas pagalmā, tad
gaidāmi viesi. 13.maija rītā
Liepas pirmsskolas izglītības
iestādes ,,Saulīte” estrādītē to
bija veselas trīs, jo tieši šeit
šogad  bija jānotiek gadskārtē-
jam novada topošo skolēnu sali-
dojumam. Pasākums, „apgājis”
riņķi pa visām piecām novada
pirmsskolas izglītības iestādēm,
atgriezās pie saviem iedibinātā-
jiem.

No rīta gaisotne  iestādē bija
nedaudz saspringta laika apstāk-
ļu dēļ. Pasākuma galvenā norises
vieta taču Liepas pagasta skais-
tākajā vietā- Lielajā Ellītē, bet
debesis bija drūmi savilkušās un
līņāja lietus. Vadītāja atbildēja
uz telefonu zvaniem un neskaitā-
majiem jautājumiem, tika domā-
ti citi varianti telpās. Taču, kā
saka mūsu medmāsiņa, nav
nepiemērotu laika apstākļu, bet
ir nepiemērots apģērbs.
Gumijnieki kājās un pasākums
ar devīzi: ,,Lai ir jauki, kur ir
jauki, pavasarī mežā jauki” varē-
ja sākties.

Ciemiņus sagaidīja meža gud-
riniece- pūce Lūce. Viens pēc
otra mūsu iestādes estrādīti pie-
pildīja topošie skolēni no
Mārsnēnu, Veselavas, Jāņmui -
žas, Priekuļu un Liepas pirm-
sskolas izglītības iestādēm, cie-
mojās viesi no Igaunijas Pala -
muses pašvaldības, atbalstīja kai-
miņi- organizācijas ,,Glābiet bēr-
nus” Liepas nodaļas pārstāvji.

Katra pirmsskolas izglītības
iestāde prezentēja sevi ar kādu
priekšnesumu, mājinieki saņēma
jaukas dāvanas, žagatas atmiņās
atsauca iepriekšējo salidojumu
vietas, notikumus tajos un aici-
nāja visus doties sev līdzi uz
kādu spožu ballītes vietu mežā,
bet, kā beigās izrādījās, pašas šo
vietu nemaz nezināja. Talkā tika
aicināta visu zinošā pūce Lūce.
Bet te atkal negals. Velnišķas lie-
tas bija izstrādājuši Ellītes velni-
ņi. Viņi bija saplēsuši un nezin
kur izsvaidījuši ballēšanās vietas
attēlu. Labi vēl, ka pūcei bija
karte, pēc kuras nu katrai iestā-
dei žagatas pavadībā bija jāiet un
jāmeklē tā spožā balles vieta.

Ellītes meža takās bērnus
sagaidīja jautri pārsteigumi,

dažādi izglītojoši uzdevumi, par
kuru paveikšanu katrā no četrām
stacijām viņi atrada saplēstā
attēla gabaliņu. Meža stacijā pie
meža gariņa un mežsarga bērni
vingrinājās koku atpazīšanā un
čiekuru mešanā mērķī. Par spīti
prognozēm arī laiks noskaidro-
jās, brīžiem pat saulīte centās
parādīt savu vaigu, bet lielo vēju
aizturēja koki. 

Pļavā pie bitītes un lāča bērni
paši izbaudīja ar salmiņiem, cik
grūti bitītēm sūkt nektāru no zie-
diņiem, katrs pats pagatavoja
savu bitīti un pacienājās ar lāču
mammas medusmaizi. Stacijā
pie strautiņa un zaļās vardītes
bērni satika lietuslāsīti un uzzi-
nāja daudz interesanta par ūdeni,
iemācījās ūdens ķīmisko formu-
lu, uzzināja, ka ūdens ir mūsu
planētas dzīvības avots, ka tas
vajadzīgs visiem, ne tikai zaļajai
vardītei. Visiem ir jārūpējas, lai
tas saglabātos tīrs. Tā kā ūdens ir
arī informācijas nesējs, tad bērni
izgatavoja mazas buru laiviņas,
kurās katrs palaida pa strautiņu
savu viskarstāko vēlēšanos.
Bērni tika mācīti, ka pēc tam lai-
viņas jāsavāc, jo apkārtni piesār-
ņot nedrīkst. 

Putnu stacijā bērni satika put-
niņu, neganto kaķi un pārbaudīja
savas rakstītprasmes un zināša-
nas par putniem. Protams, ka
rakstīja ar čiekuriem un ar to, ko
nu katrs mežā prot atrast. Lai
bērniem būtu siltāk, divi zaķi
pašā meža vidū bija izveidojuši
interesantas šķēršļu joslas, kuras
visiem ceļā bija jāpārvar.
Bērniem tas tā patika, ka viņi
turp devās vairākas reizes.

Kad pārbaudījumi bija galā
un katra iestāde bija dabūjusi
četrus gabaliņus no attēla, to
saliekot, izrādījās, ka visi laimīgi
nonākuši īstajā vietā pie Ellītes
alas, un ballīte var sākties. Taču
pašā balles karstumā, mūzikas
un bērnu čalu iztraucēta, no alas
izlīda pati velnene un  vesels
bars mazo velnēnu. Nodejojuši
velnišķu deju un atdevuši pēdējo
attēla gabaliņu, viņi nosolījās
laboties un izlūdzās atļauju pie-
dalīties ballītē.

Bērniem un klātesošajiem
labus vēlējumus teica un topoša-
jiem skolēniem dāvaniņas

pasniedza Priekuļu novada
domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa un Liepas pirmsskolas
izglītības iestādes vadītāja Elija
Latko.

Turpinot iesāktos Lielās
Ellītes labiekārtošanas darbus,
katra pirmsskolas izglītības
iestāde iestādīja savu lapegli.
Savu kociņu iestādīja arī viesi no
Palamuses. Lai jaunie kociņi aug
lieli un stipri reizē ar saviem stā-
dītājiem!

Pēc labi padarīta darba bērni
cienājās ar plātsmaizēm un saņē-
ma organizācijas ,,Glābiet bēr-
nus” Liepas nodaļas sarūpētās
dāvanas.

To, ka svētki ir izdevušies,
mēs redzējām bērnu acīs un
smaidīgajās sejās. Pašām palika
patīkama padarīta darba sajūta.
Pasākums izdevās pateicoties
saliedētam komandas darbam.
Paldies visām kolēģēm, gan
aktrisēm, gan tām, kas šajā dienā
mūsu vietā strādāja iestādē un
aktīvi domās bija ar mums!

Melnās žagatas stāstīto 
pierakstīja  Liepas 

PII ,,Saulīte”
Inese Kidala, vadītājas
vietniece izglītības jomā

Pats galvenais uzdevums šajā
pasākumā bija iegūt pozitīvas
emocijas, atpūšoties kopā ar
saviem vienaudžiem. Manuprāt,
tas piepildījās, jo diena tika
pavadīta ar smaidu uz lūpām!
Pasākums bija izdevies un sagā-
dāja prieku ikvienam.

Paldies par to visiem bērnu-
dārza darbiniekiem. Es gribētu
piebilst, ka  jūsu darbiņiem ir
,,spārni”, jo to skaistums, izdo-
ma, precizitāte, akurātība,
daudzveidība, krāš ņums un pie-
ticība – mūs, pasākuma  vērotā-
jus, iedvesmo un rada patīkamas
emocijas, svētku izjūtu ...

Mīļš paldies Liepas  „Glābiet
bērnus” nodaļai par sagādātajām
dāvanām, Benitai Sausiņai  par
mūziku un Ilmāram Miķelsonam
par nodrošināšanu ar transportu,
Jānim Sirlakam par sagādāta-
jiem  kociņiem un atribūtiem.

Elija Latko,
Liepas PII ,,Saulīte” vadītāja 

Jaukā gaisotnē aizvadīts novada
topošo skolēnu salidojums

Priekuļu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Mežmaliņa“,
„Sprīdīšu” grupā noslēdzās AS
„Latvijas Valsts meži“ (LVM)
bērnudārzu ekoprogrammas
„Cūkmena detektīvi“ rīkotais
pilotprojekts. Programma sastā-
vēja no četru nodarbību cikla, un
tās laikā bērni uzzināja meža
noslēpumus, kā arī iepazinās ar
sakoptas vides nozīmi.

„Mežmaliņa“ ir viens no
kopumā tikai desmit Latvijas
bērnudārziem, kas tika uzaici-
nāts piedalīties „Cūkmena
detektīvu“ pilotprojektā. PII
„Mežmaliņa“ iespēju piedalīties
šajā programmā nopelnījusi, jo
ir viens no vides jomā aktīvāka-
jiem bērnudārziem Latvijā.

Programmas „Cūkmena
detektīvi“ ietvaros bērni mācījās
atšķirt, kam jāatrodas mežā, bet
kam atkritumu tvertnē. Bērni
devās mežā, kur dzina pēdas
meža iemītniekiem, noskaidroja,
kā no sēkliņas rodas koka rotaļ-
lietas un pētīja koku kā skābekļa
rūpnīcu. Ar pasaku, rotaļu, dažā-
du vizualizāciju, Cūkmena lelles
un citu materiālu palīdzību bēr-
niem bija iespēja jautrā un rado-
šā vidē atklāt daudzus meža
noslēpumus.

„Visvairāk man patika klausī-
ties pasaku par Vāverēnu Lullīti
un melniem maisiem, kur cilvē-
ki izmeta atkritumus mežā un
vāverēns to visu redzēja un pali-
ka bēdīgs, jo mežs bija netīrs,“
aizrautīgi stāstīja PII „Mež -
maliņa“ „Sprīdīšu” grupiņas
audzēkne Amanta.

Gan „Sprīdīšu” bērni, gan
mēs, audzinātājas, esam ļoti
priecīgas un pateicīgas, ka tieši
mūsu bērnudārzs ir iekļauts
Cūkmenu detektīvu ekopro-
grammas pilotprojektā. Bērni ar
lielu aizrautību
piedalījās visās
nodarbībās. Jaun -
iegūtās zināšanas
viņi uztvēra ļoti
nopietni un stei-
dzās tās nodot arī
saviem vecākiem,
mācot viņiem, kā
ir jāuzvedas mežā,
lai saudzētu un
nepiesārņotu to.
Mēs noteikti darbā
ar bērniem pielie-

tosim jauniegūtās zināšanas, lai
arī turpmāk neikdienišķā un
interesantā veidā mācītu bēr-
niem par dabā svarīgo. 

Kā galvenā balva par paveik-
to „Cūkmena detektīvi” pilot-
projektā, 20.maijā ciemos pie
„Sprīdīšu” bērniem bija ieradies
pats Cūkmens. Viņš testēja bēr-
nus, uzdodot jautājumus par
visām četrām tēmām, kuras
apguvām projekta ietvaros.
Neskatoties uz to, ka laiks jau
pagājis kopš apguvām šīs tēmas,
bērni pārliecinoši atbildēja uz
Cūkmena uzdotajiem jautāju-
miem, beigās saņemot
„Cūkmena detektīva” diplomu
un dažādas dāvaniņas. Bērni
kopā ar Cūkmenu deva zvērestu,
ka nemēslos mežā! 

Cūkmens bērniem bija saga-
tavojis rotaļas un stafetes, kopā
dziedāja īpašo Cūkmena dzies-
mu, kuru arī jūs varat noskatīties
un dziedāt, ieejot adresē
www.cukmens.lv Noslēgumā
visi, kas vēlējās, varēja fotogra-
fēties kopā ar Cūkmenu. Bērni
bija priecīgi par tikšanos ar pašu
Cūkmenu. Rudenī šis pilotpro-
jekts turpināšoties, tā solīja
Cūkmens, laipni aicināja pieda-
līties arī citu „Mežmaliņas”
grupu bērnus un audzinātājas. Ja
rudenī mums piedāvās piedalī-
ties, mēs noteikti to izmantosim,
jo uzzinājām patiešām daudz
gan darbojoties ar izzinošo
materiālu, gan darbojoties prak-
tiski!

Tuvojas vasara, daudz laika
pavadīsiet pie dabas, mežā.
Nepiemēslojiet mežu, par
cūkām pārvērtīsieties! 

Siltu, saulainu vasaru vēlot,
„Sprīdīšu” grupas skolotāja

Dace Lezdiņa.

Cūkmena detektīvi
no Mežmaliņas

No 2014.gada 1.septembra līdz
2016.gada 31.augustam Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestādē
„Mežmaliņa” tiks realizēts
Erasmus+ KA2 stratēģiskais par-
tnerību projekts „Early Learn to
Learn Environment” (EL2LE),
līguma Nr. 2014-1-TR01-KA201-
013169. 

Projekta koordinators:  Ozel
Umraniye Madenler Irfan Ilkokulu
- Turcija Partneri: Dječji vrtič
Matije Gupca, Horvātija. Folkuni -
versitetet Uppsala, Zviedrija.
EduCluster Finland, Somija. VZW
ISD campus kleuterschool PAleiS,

Beļģija
PLATON M.E.P.E., Grieķija.

Priekuļu PII „Mežmaliņa”.
Projekts ir izveidots, lai attīstītu

sadarbību starp Eiropas pirmssko-
lām un sākumskolām, pieaugušo
izglītības centriem, izglītības kon-
sultāciju centriem. Projekta gaitā
pirmsskolas pedagogi apgūs jaunas
zināšanas par to kā bērniem attīstīt
prasmi mācīties, attīstot viņu kritis-
ko domāšanu mākslas un dabas
nodarbībās. Pedagogi mācīsies,
pētīs un izstrādās 90 aktivitātes,
kas tiks aprobētas 5 pirmsskolās. 

Projekts savu darbību uzsāka šā
gada marta mēnesī, kad uz pirmo
sanāksmi Horvātijā Zagrebā devās
14 dalībnieki - no katras valsts divi

pārstāvji.  Priekuļu PII
„Mežmaliņa” komandu pārstāvēja
vadītājas vietniece izglītības jomā
Ilze Freimane un pirmsskolas izglī-
tības skolotāja Inese Iesmiņa. Šajā
sanāksmē katra valsts prezentēja
savu iestādi un  sagatavoto mājas
darbu – 3 aktivitātes bērnu kritis-
kās domāšanas attīstīšanai.  

Zagrebā projekta dalībnieki vie-
nojās par projekta turpmākajiem
soļiem. Tika nolemts, ka maija
sākumā notiks pedagogu apmācība
Folkuniversitetet Uppsala. Uz
piecu dienu apmācību Zviedrijā
devās 4 pedagogi no katras valsts.
Priekuļu PII „Mežmaliņa” pārstā-
vēm I.Freimanei un I.Iesmiņai pie-
vienojās kolēģes - skolotāja Ilze

Kizāne un vadītāja Kristīna
Bernāne. Upsalas Folkuniversitetet
kolēģu vadībā tikām iepazīstināti
ar viņu pieredzi, kas balstīta pro-
jektu metodi, kas tiek izmantota
zviedru pirmsskolās. Nodarbību
laikā iepazinām pasniedzēju
Aggeliki Pappas no Grieķijas, kas
piedāvāja izmantot projektā Mind
Map (prāta karte) metodi, kas sevī
ietver vārdiskās informācijas pār-
vēršanu vizuālajā. 

Atgriežoties no Zviedrijas,
darbs pie projekta turpinās. Katrai
pirmsskolai ir jāsagatavo 3 aktivi-
tātes un jāizvēlas 3 aktivitātes no
partnerskolām un līdz 12.jūnijam 6
nodarbības jānovada un jāveic ana-
līze. Lai darbs projektā būtu kvali-

tatīvs, to uzrauga Somijas un
Zviedrijas institūciju pārstāvji. 

Projekts paredz, ka līdz
2016.gada augustam būs notikušas
vēl 2 sanāksmes un 1 apmācība,
tiks izveidots materiāls ar teorētis-
ko informāciju un 90 aktivitātēm
bērnu kritiskās domāšanas spēju
attīstīšanai. Projekta noslēgumā
paredzēti informatīvi semināri pro-
jekta rezultātu izplatīšanā un starp-
tautiska konference Turcijā. 

Projektu līdzfinansē Eiropas
Savienība.

Projekta koordinatore
Priekuļu pirmsskolas 

izglītības iestādē
„Mežmaliņa”

Kristīna Bernāne

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde
„Mežmaliņa” mācīsies mācīties dabā

Pie „Sprīdīšu” grupas bērniem ciemojas
Cūkmens, lai novērtētu viņu zināšanas kas

iegūtas pilotprojekta laikā
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9.maijā Liepas pamatskolā
aizritēja 2.posms brīvajā cīņā un
atnesa mums daudz uzvaru.
Sacensības norisinājās 8 stundas,
kas daudziem bērniem prasīja
lielu izturību un koncentrēšanās
spēju. Kopumā sacensībās pie-
dalījās 155 bērni, jaunieši un
pieaugušie 19 svaru kategorijās
no 11 klubiem, pārstāvot
Krāslavas, Daugavpils, Rīgas,
Ķekavas, Gulbenes, Bauskas,
Jelgavas, Cēsu, Ieriķu, Liepas un
Marjamaa pilsētas un novadus.

CSK „Ferrum” klubu pārstā-
vēja 20 zēni un 5 meitenes.
Jaunākie dalībnieki cīņu vēl
uztvēra kā spēli, bet pieredzējušā-
kie jau cīnījās atbilstoši savām

spējām. Šajās sacensībās uztei-
cams ir mazo bērnu Jāņa Ruiča
(Cēsis) un Gabriela Ceplīša
(Liepa) sniegums par spīti
sabiedrības domai, ka maziem
bērniem cīņa nav nepieciešama.
Mazie ķipari sacensībās pierādīja,
ka māk ne tikai pareizi krist nesa-
sitoties, bet prot arī velties un sta-
bili nostāvēt uz kājām. Tas viss,
tikai pateicoties cītīgam treniņu
apmeklējumam brīvajā cīņā. 

Aleksandrs Muhins no Liepas
pamatskolas ar lielu gribasspēku
un izturību izcīnīja 3.vietu.
Mūsu labākā sportiste meitenēm
Samanta Timpa šoreiz piekāpās
savai Gulbenes pretiniecei, izcī-
not 2.vietu. 

Kopumā CSK „Ferrum”
kluba bērni izcīnīja divas
1.vietas, sešas 2.vietas un sešas
3.vietas.

Liepas pamatskolas grupa:
Gabriels Ceplītis - 2.vieta, , Nikola
Ance Salmiņa- 2.vieta, Samanta
Timpa -2.vieta, Aleksandrs
Muhins - 3.vieta, Kristians
Kokarēvičs -3.vieta, Reinis Strods
- 3.vieta,   Rihards Ingus Sloka-
3.vieta, Klinta Kokarēviča -
4.vieta, Toms Ķīsis- 5.vieta, Kārlis
Niks Kokarēvičs - 9.vieta.

Šīs sacensības nebūtu iedo-
mājamas bez Priekuļu novada
pašvaldības atbalsta, par ko
sakām lielu paldies. 

Evija Lūkina

23.maijā plkst.11:00 tika dots
starts nu jau desmitajam, atjau-
notajam, skrējienam „Apkārt
Liepai“. Šoreiz skrējiens pulcēja
necerēti daudz dalībnieku, kuru
skaits bija vairāk par 200 skrējē-
jiem dažādās distancēs. Laika
apstākļi skrējējiem bija labvēlī-
gi. Dalībnieki bija ieradušies no
tuvākiem un tālākiem Latvijas
novadiem. Ar Priekuļu novada
pašvaldības un labvēļu atbalstu
skrējiena uzvarētājiem indivi-
duāli un skolu grupās bija sagā-
dātas dažādas pārsteiguma bal-
vas.

Spraiga cīņa notika pamat-
skolu skrējēju grupā. Vietējie,
liepēnieši, plūca laurus vairā-
kās vecuma grupās, taču, šoreiz
sīvā cīņā nācās piekāpties
Drabešu skolas spēcīgajiem
skrējējiem. Vidusskolu grupā
uzvarētāju godā tika Priekuļu
vidusskola. Pašiem mazāka-
jiem, nākamajiem čempioniem,
bija jāmēro tikai aplis stadionā,
taču arī tur, cīņas izvērtās  ne
pa jokam. 

Individuāli dažādās vecuma
grupās kā laureāti tika nominēti
skrējēji  no daudziem novadiem.
Šoreiz Liepu ar savu klātbūtni
pagodināja arī skrējēji no titulē-
tā Rīgas sporta kluba
„Arkādija“. Spēcīgā konkurencē
arī vietējie nepalika bez nominā-

cijām. S7 grupā uzvarēja K.
Fomenko (Liepa), V7- K.
Kļaviņš (Liepa), Ģ. Vaļskis
(Priekuļi), D. Ķīsis (Liepa). S9
grupā J. Peperniece (Liepa) un
S12 grupā K. Rozenova bija tre-
šās. S16 uzvarēja L. Dambīte
(Priekuļi), otrajā vietā atstājot A.
Suhanovu (Liepa). V12 trešais
bija R. Strods (Liepa), V14
grupā uzvarēja A. Zvaigznītis
(Liepa), trešajā vietā N.
Kupracevičs (Priekuļi). V40
otrais bija  V. Bērziņš, trešais A.
Šmerliņš (abi no Liepas). V50
grupā uzvarēja Jānis Mičulis.
S18 - E. Kamarūta (Priekuļi), M.
Žarkova (Liepa), A. Kuļikovska
(Liepa). S grupā trešā bija L.
Šopa (Liepa), V18 uzvarēja R.
Rožkalns (Liepa). 

Par balvām sportisti saka pal-
dies Priekuļu novada pašvaldī-
bai, A/S „Cēsu alus“, Raunas
lauktehnikai, Raunas ceplim,
Agro Silja, baseinam  „Rifs“,
„Strazdu grava“, „Sillakas“,
„Tīrības nams“, „Svētavots“,
veikalam „Solo“, E. Stapulionei,
A. Šopam, A. Svaram, M.
Baltiņam. Īpašs paldies Liepas
skolas saimniecēm par garšīgo
zupu un Liepas skolas kolektī-
vam par uzņemšanu!

Zigfrīds Bitainis,
Liepas sporta koordinators

Pavasara skrējiens
„Apkārt Liepai“

„MTB Priekuļi” komanda ar
cerīgiem rezultātiem ir uzsākusi
2015.gada sezonu kalnu divrite-
ņu lielākajās sacensības - SEB
Latvijas kalnu divriteņu mara-
tons. 

Pēc ne visai veiksmīgas
2014.gada sezonas, kurā koman-
da neiekļuva labāko divdesmit-
niekā, šogad esam apņēmušies
uzlabot savu sniegumu.
Pagājušajā sezonā veselības un
velosipēdu tehniskās problēmas
vajāja komandu. Tāpat vairāki
jaunie sportisti, nevarēdami

apvienot mācības augstskolā un
slodzi sportā, pameta komandu. 

Šogad „MTB Priekuļi”
komandai pievienojās vairāki
novada sportisti. Ar labiem
rezultātiem pirmajās sacensībās
sevi apliecināja Jānis Bisenieks,
Reinis Juršēvičs un Dzintars
Blūms. Sezona būs pietiekami
gara, kopā 7 posmi. Tāpat
komandas biedri startēs arī citās
vietējās un arī starptautiskās
sacensībās.

Kārlis Levitass, 
komandas kapteinis

II pārrobežu sadraudzības
čempionāts brīvajā cīņā 

2.posms Liepā

MTB kalnu divriteņu
2015.gada sezona

ir sākusies
Šo rakstu uzrakstīt mani

pamudināja saruna, ko risināja
kāda vecmāmiņa ar savu maz-
meitiņu, kura vēl apmeklē bēr-
nudārzu (ne mūsu novadā).
Mazmeitiņa lepojās, ka abas ar
audzīti bērnudārzā esot „modelī-
gākās“. Pie šāda secinājuma
mazā knīpa nonākusi pēc bērnu-
dārzā notikušā modeļu konkursa.
Cik sapratu, tad šīs informācijas
avotiņš ar savu audzīti esot biju-
šas „topā“, pārējās gan esot biju-
šas „resnas un nesmukas“.
Izbrīnu radīja tas, ka mazā,
„modelīgā“ dāmīte, ir jau sākusi
skaitīt kalorijas! Jāpiedalās taču
būšot modeļu konkursā! Pēc
nākamās modeļu zvaigznes gri-
masēm sapratu, ka tur aug jauna,
kaprīza būtne.

Dažādās ar sportu saistītās
sarunās no ārstiem un treneriem
ir gadījies uzklausīt, maigi izsa-
koties, skarbas replikas, kas
attiecas uz jaunās paaudzes fizis-
ko sagatavotību. Ko lai saka par
māmiņu, kura, atnākot pie ārsta,
prasa, lai viņas meitai uzrakstot
atbrīvojumu no fizkultūras stun-
dām, jo, lūk, meitai esot pieau-
dzēti mākslīgie nagi, par ko ticis
dārgi samaksāts, un fizkultūras
stundās šos dārgumus varētu
nolauzt. Diemžēl nākas secināt,
ka skaistuma kults, kas pārņēmis
mūsu sabiedrību, neko labu
nesola mūsu tautas ģenētiskajam
fondam. Modeļu bizness ir iesū-
cis sevī lielu daļu daiļā dzimuma
pārstāvju, kuru vienīgā doma ir,
kā izkopt savu ķermeni, lai to
pēc tam pēc iespējas dārgāk
varētu pasniegt kā izdevīgu preci
(vēlams ārzemniekam, vecuma

cenzs šeit neeksistē). Jūtas? Kas
tās tādas? Ar tādu domāšanu tu
esi 20 gadsimta palieka! Jūtas
manī izsauc tikai dāvinājuma
objekts - gredzentiņš ar briljanti-
ņu, smuks auto, sliktākajā gadī-
jumā kāds ceļojums uz eksotisku
zemi, ne subjekts, kurš to ir dāvi-
nājis.

Sporta treneri vaimanā par to,
ka nav no kā veidot čempionus,
nav tautas veselīgās daļas, esam
mazskaitlīgi. Savu artavu tanī
dod datoru sērga. Sporta skolotā-
ji saka, ka drīz laikam normas
fizkultūrā vajadzēšot kārtot
datorā. Nesen ziņās nācās klausī-
ties par to, ka uz NBA ir draftēts
kāds no Latvijas basketbolis-
tiem, taču aizokeāna mediķi
konstatējuši, ka, neskatoties uz
jaunā censoņa garo augumu, tam
trūkst fiziskās bāzes (nav ielikti
stipri fiziskie pamati bērnībā).
Tagad to cenšas izdarīt, ņemot
talkā medicīnu. Pavisam asi un
nesaudzīgi par šīm problēmām
spriež ārsti.

Mēģināšu viņu skarbo leksi-
ku izklāstīt nedaudz piezemētāk.
„Savienojoties diviem kusliem
ķermeņiem un apmainoties biolo-
ģiskajiem šķidrumiem, rodas
trausla dzīvībiņa. Ja vēl paveicas
ar bērna ieņemšanu, tad ļoti bieži
rodas problēmas ar šīs dzīvībiņas
„izņemšanu”, nākot tai šajā
pasaulē“. Diemžēl, bet bieži tā ir
realitāte. Latvju klasiķu grāmatās
nācies lasīt, ka baronu laikos
zemnieces bieži ir dzemdējušas
turpat rudzu laukā. Pēc dzemdī-
bām un nelielas atelpas ir turpi-
nāts darbs barona druvā. Nebija
nekādas pirmsdzemdību vai pēc-

dzemdību depresijas. Bija jāstrā-
dā. Taču lai paliek šīs senās lietas,
tagad dzīvojam citā gadsimtā.

Eiropas piemērs rāda, ka
arvien vairāk treneru saņem pie-
dāvājumus un piekrīt doties strā-
dāt uz Āfriku. Tur ir gan mate-
riāls, no kā izvēlēties un veidot
čempionus, gan arī treneru darbs
tiek adekvāti apmaksāts.
Eiropieši izvēlas skaistuma kultu
un vēlmi baudīt sava biznesa
augļus. Arvien biežāk skan tei-
ciens „Tā vecā, slimā kundze, ko
sauc par Eiropu“.

Nesen internetā no „‘Reuters“
bija publicēta ziņa par to, ka š.g.
20. aprīlī ASV pilsētā
Rodailendā no sociālās mājas
ugunsdzēsēji ar ceļamkrānu ir
izcēluši un uz ambulatoro iestādi
pārvietojuši 463 kilogramus
smagu vīrieti (tika minēts arī šīs
personas vārds un uzvārds). Ko
piebilst? Viena personiņa jau
bērnudārzā skaita kalorijas, otra
jāceļ ar ceļamkrānu. Starp citu,
Francijā jau ar likumu par mode-
lēm ir aizliegts strādāt dāmām ar
anoreksijas pazīmēm vai pārāk
mazu svaru.

Kāda nākotne būs ar mūsu
„bālajiem zēniem“ un „modelī-
gām“ būtnēm? Vai tiešām būs
jāsāk ticēt tam, ka pēc 50 gadiem
latvieši būs jau uz iznīkšanas
robežas? Varbūt jau ir ieslēgu-
sies (vai arī tikusi ieslēgta) mūsu
pašiznīcināšanās programma?

Lūdzu, saprātīgi padomāsim
un sāksim ko darīt mūsu jaunat-
nes veselības un fiziskās attīstī-
bas labā.

Zigfrīds Bitainis, 
Liepas sporta koordinators

SOS, kas notiek ar mūsu 
jaunatni!

Pēc pirmā SEB posma Cēsis – Valmiera „MTB Priekuļi” komanda: 
Pirmā rindā no kreisās – Juris Levitass, Jānis Levitass, Klāvs

Rozenbergs, Reinis Rozenbergs.
Otrajā rindā no kreisās – Dzintars Blūms, Kārlis Levitass, Anna

Abramova, Mārtiņš Šlēziņš, Gints Šlēziņš, Valdis Noriņš un Reinis
Juršēvičs.



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” 

Kult ras pas kumi j nij  
 

Liep   
13.j nij  

13:00 
Liepas pamatskolas 9. klases 

izlaidums. 
Liepas kult ras nam  
 

 
22.j nij  

 
C su kauju piemi as br dis 

Ziedu nolikšana pie Br v bas c n t ju 
pieminek a Liep (par pas kuma laiku 
sekot l dzi rekl mai) 

22.j nij  
19:00 

J u iel gošana 
Pie Liepas kult ras nama  

Piedal s Liepas kult ras nama 
pašdarb bas kolekt vi. 

 
M rsn nos 

 
B rzkrog  

 
23.j nij  

12:00 
 

 
L go, l go 

Muzik la izr de  
„Tr s atraitnes” 

 
B rzkroga st vlaukum  
Veselavas pagasta pašdarbnieki 

 
Veselavas parka estr d  

 
26.j nij  

23:00 

 
Za umballe 

 
Sp l s grupa „V ja rad tie” 

Ieeja: 4,00EUR 
 
Jaunraun  

 
 
 
 
 

5.j nij  
19:00 

 
22:00 

Pašdarbnieku sezonas 
nosl guma koncerts 

 
Za umballe 

Piedal s M rsn nu Tautas nama 
pašdarbnieki un v ru vok lais 
ansamblis no Blomes„Herakleum”. 
 
Balli sp l s grupa „Novadnieki’’ 

Ieeja:3,00EUR 

13.j nij  
22:00 Diskot ka 

Diskot ku sp l s Dj Normunds no 
R zeknes „Latgales radio’’. 

Ieeja:2,00EUR 

20.-21. 
j nij  

Novada sv tki  
„Ar sauli azot  M rsn nos’’ 

Visi Novada iedz vot ji un ciemi i 
laipni l gti uz sv tkiem visas dienas 
garum , k  ar  n kam  dien  
ekskursij  pa pagastu. Inform cija 
iepriekš b s pieejama bukletos. 

14.j nij  
11:00 

Atceres br dis 
Komunistisk  genoc da upurus 

pieminot 
Repres to piemi as viet  Jaunraun  

Kultūras pasākumi jūnijā

Vienalga, ko domā vai dari,
Bet aizvien vēl ik pavasari,
Kad zeme pirmā zaļumā jozta,
Tevī arājs un sējējs mostas.

/ Z.Purvs/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu
novada maija jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Valeriju Viktoriju
Gaili un Viju Saļmo
Priekuļos: Mariju Langovsku,

Elzu Elvīru Ozolu, 
Vijolīti Šķerbergu

85 gadu jubilejā
Liepā: Alfrēdu Kundziņu,
Kseniju Kunovu
Priekuļos Sofiju Stankeviču
Veselavā Veltu Mieriņu

90 gadu jubilejā
Liliju Radziņu Priekuļos 
Imantu Liepiņu Mārsnēnos

MĀRSNĒNU PAMATSKOLA 2015./2016.mācību gadā 
uzņem skolēnus šādās izglītības programmās:

4 pirmsskolas,
4 pamatizglītības,
4 speciālās pamatizglītības 

programmā izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem,

4 speciālās pamatizglītības 
programmā izglītojamiem 
ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolā realizējam iekļaujošo izglītību.
Piedāvājam internātu.
Interesēties pa tālruni 64129127
mob.tālr. 28381348.

Skolas direktore Zoja Virskule

Pateicība kolēģiem
Vēlēšu Jums mazliet balta prieka,
Mazliet saules tad, kad lietus līst,
Mazliet spīta, pacietību lielu,
Jaunus spārnus tad, kad vecie plīst!
Lai vienmēr kāds, kas ceļu rāda,
Un kāds, kas sēž uz pleca, sargājot!
Lai ik brīdi smaids ir Jūsu sejā,
Un, ja raudat - lai no prieka tas!
Lai izdodas it viss, ko dzīvē darāt,
Un veiksmes jūrai neredzams ir krasts!..

Paldies, Priekuļu novada pašvaldības kolēģiem par kopā
paveikto darbu, bar sapratni, atbalstu, par padomiem un labām
idejām (projektiem), ko īstenojām kopā, par smaidiem un drau-
ga plecu. Paldies!

Ar cieņu, nu jau bijusī kolēģe Anžela Andrejeva.

Gundegas Meinertes
ģimenes ārsta praksē, Raiņa ielā 8,

Priekuļos
trešdienās un ceturtdienās

no 8:00 – 10:00
Iespējams nodot visu veidu medicīniskās analīzes

(asins, urīna, bioķīmiskās, u.c.)
Pie analīžu nodošanas nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums.
Analīzes veic Rīgas centrālā laboratorija.
Pieraksts un uzziņas pa tālr. 64130231

(jūlijā – medmāsas atvaļinājuma laikā analīzes neņems)

Atgādinām, ka sākot ar
1.jūniju līdz 31.augustam,
Priekuļu pagasta bibliotēka
strādās pēc VASARAS
DARBA LAIKA.

P. 9.00 – 17.00
O. 10.00 – 19.00
T. 9.00 – 17.00
C. 9.00 – 17.00
Pk. 9.00 – 16.00
S. Slēgts
Sv. Slēgts

Novada kolektīvi viesosies:

6.-7. jūnijs – VIII Vidējās paaudzes deju svētki „Dievs man deva maizes zemi” Jelgavā. Mūsu
novadu pārstāvēs trīs kolektīvi: „Sadancis”, „Miķelis” un „Jumis”

13.-14.jūnijs - Latvijas lauku amatierteātru svētki Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
kur varēs skatīt Priekuļu amatierteātra izrādi „Valentīnu diena”.

20.jūnijs – VIII Mazpilsētu un Lauku koru konkurss, Mazsalacā, kur piedalās Priekuļu sievie-
šu koris „Laumas”.

Latvijas pirmā karoga autoram Jānim
Lapiņam 25.jūnijā 130

Laipni aicināti 25.jūnijā plkst.16:00 uz
svinīgu brīdi piemiņas vietā Veselavas
pagasta „Pintuļos”

Biedrība „IEVA”
Kontakta tālr. 26321866 (Ingrīda),

28381477 (Dace)

Jāņu ielīgošana
Pie Liepas kultūras nama 

Piedalās Liepas kultūras nama
pašdarbības kolektīvi


