
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 6 (63). 2015. gada 2. jūlijs. Bezmaksas

25.jūnijā Veselavas pagasta
„Pintuļos“ veselavieši un viesi
svinēja Latvijas karoga autora
Jāņa Lapiņa 130. dzimšanas
dienu. Ar dziesmām, atmiņu lasī-
jumiem un dzejas vārdiem, pasā-
kuma apmeklētāji atzīmēja šīs
Latvijas vēsturei nozīmīgās per-
sonas jubileju. Jānis Lapiņš ir
Latvijas pirmā karoga idejas
autors un aktīvs Latvijas brīvī-
bas, latviešu tautas un kultūras
atbalstītājs.

„Pintuļi” ir viņa dzimtās
mājas, taču šodien tās vietu iezī-

mē tikai Lapiņu ģimenes bēr-
niem stādītie simtgadīgie ozoli,
pašas mājas vairs nav. Tomēr
jūtams, ka šai vietai ir īpaša
enerģija, un to pierādīja labvēlī-
gie laikapstākļi, kas šīs vietas
viesus pavada katrā viesošanās
reizē. Arī šoreiz mastā paceļoties
saulītes karogam, mākoņi pavē-
rās un apspīdēja dzimšanas die-
nas atzīmētājus visu pasākuma
laiku.

Pasākuma viesu vidū bija
Priekuļu novada domes priekšsē-
dētaja Māra Juzupa,  domes

deputāti, Veselavas pagasta pār-
valdnieks Ainars Amantovs,
biedrības „Ieva“ pārstāves,
Latvijas karoga pētnieks Jānis
Bahmanis, Jāņa Lapiņa mazmei-
ta Indra Krūze, kura atveda inte-
resantu foto materiālu no vectē-
va dzīves.

Pasākums izvērtās saulains un
jauks, kā jau dzimšanas dienai
pieklājas. Improvizētā atmiņu
„istabā”, tika pārstāstīta mūsu
ievērojamā novadnieka dzīves
gaita. Atcerējāmies J.Lapiņa bēr-
nību un skolas gaitas, uzzinājām

par Jāņa vecākiem, un pirmo
mīlestību. Un tas viss humorīgā
noskaņā no viņa paša dzirkstoši
uzrakstītās autobiogrāfijas.
J.Lapiņa lomā šoreiz iejūtas J.
Liepiņš - viņš ir arī jubilāra
māsas mazdēls. Viņa radniecību
var saskatīt arī vizuālajā līdzībā.
Gaviļnieka sievas Mariannas
lomu atveidoja Elīna Krieviņa.

Pasākuma scenāriju veidoja
Veselavas bibliotēkas vadītāja
Ingrīda Rence, kurai čakli palī-
dzēja teksta lasītāji - Sigita
Kovaļevska, Dace Kalniņa.

Pasākumu ar dziesmām un mūzi-
ku kuplināja Margita, Gustavs,
Krišjānis, Samanta, Elizabete un
Karlīna, akordeonistes - Indra un
Baiba, Priekuļu vīru ansamblis.
Par viesību vietas sakopšanu
rūpējās Romku ģimene. 

Paldies visiem dalībniekiem
un atbalstītājiem. Mēs esam
lepni ar šo karogu ar saulīti, ko
izšuva Marianna, kas arī bija
mūsu novadniece.

Ingrīda Rence, 
Elīna Krieviņa

Jānim Lapiņam -130

Foto: Normunds Kažoks

No 2015.gada 27.maija līdz
1.jūnijam Jaunatnes un bērnu
lietu nodaļas vadītāja Elīna
Krieviņa un JIC „Apelsīns” vadī-
tāja Baiba Roze pavadīja sešas
dienas Nicā, Sicīlijā, Itālijā. Viņas
kopā ar jaunatnes lietu speciālis-
tiem un jauniešiem no vairākām

Eiropas valstīm, tai skaitā no
Polijas, Igaunijas, Spānijas,
Portugāles, Ungārijas, Rumānijas,
Bulgārijas, Slovākijas, Čehijas,
apsprieda jauniešu bezdarba
situāciju Eiropā.

Galvenais projekta mērķis
bija kontaktu izveide, diskusijas

par Eiropas mēroga projektu
„Jauniešu garantijas” un to, ko
nevalstiskās organizācijas, bied-
rības, pašvaldības dara jaunatnes
lietu problēmu risināšanā.
Potenciālie sadarbības partneri
„Apelsīnam” un „Rest[e]i” būs
jauniešu centri un biedrības no

Polijas, Rumānijas un Ungārijas.
Biedrība „Iepazīsim sevi” no
Jelgavas arī ir kļuvusi par mūsu
sadraudzības partneri un jau
rudenī plānojam tikšanos
Jelgavā. 

Nica (Nizza di Sicilia) ir arī
Priekuļu novada sadraudzības

pilsēta, un pilsētas mērs kopā ar
deputātiem ar prieku un pacilātī-
bu atcerējās mūsu novadu un
apmaiņas braucienus, kuros gadu
no gada piedalījušies. Nicas vadī-
bas vārdā nododam sveicienus
visiem Priekuļu iedzīvotājiem. 

Elīna Krieviņa, Baiba Roze

Turpinām sadarbību ar Sicīlijas
pilsētu Nicu
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� Izdoti Priekuļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.5 „Par grozīju-
miem Priekuļu novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada budžetu 2015.gadam””. 

� Domes apstiprina:
l Liepas pamatskolas un Mārsnēnu

pamatskolas nolikumus;
l Priekuļu novada pašvaldības konso-

lidēto 2014.gada pārskatu;
l Priekuļu novada pašvaldības nekus-

tamā īpašuma Veidenbauma ielā 12,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,
izsoles noteikumus.

� Dome atbalsta Priekuļu novada
pašvaldības dalību Gaujas Nacionālā

parka tūrisma biedrības jaunā Enter Kids/
Family bukleta izstrādē.

� Nolemts izmaksāt vienreizēju sti-
pendiju no šim mērķim paredzētajiem
līdzekļiem EUR 3330,00 apmērā Priekuļu
novada vispārizglītojošo skolu absolven-
tiem, kuri uzrādījuši augstus rezultātus
mācībās un bijuši aktīvi sabiedriskajā
dzīvē.

� Dome apstiprina zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
„Krastkalni”, Mārsnēnu pagastā.

� Dome nosaka ar 2015.gada 1.jūniju
šādu Priekuļu novada izglītības iestāžu
ēdnīcu telpu nomas maksu mēnesī bez
pievienotās vērtības nodokļa:

l Liepas pamatskolā EUR 31,28;
l Priekuļu vidusskolā EUR 133,92.

� Nolemts nojaukt pagraba drupas
Rūpnīcas ielā 8, Liepā.

� Dome nolemj rakstiski informēt
Jāņmuižas daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju īrniekus un īpašniekus par siltume-
nerģijas tarifa izmaiņām 2015./2016.gada
apkures sezonā un lūgt sniegt atbildi, vai
piekrīt ņemt pakalpojumu par piedāvāto
cenu. 

� Dome pieņem lēmumus iznomāt:
l darbmācības klases telpas Rūpnīcas

ielās 8, Liepā, pēc to atbrīvošanas R/O
„Pestīšanas armija” Liepas pamatskolas,
nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi;

l zemes vienību 2.9 ha platībā uz 5
gadiem;

l telpu Cēsu prospektā 1, Priekuļos,
nosakot nomas līguma termiņu līdz

2015.gada 31.decembrim.
� Dome nolemj:
l noteikt nekustamajā īpašumā

„Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas
pagastā, ietilpstošajai zemes vienībai
zemes lietošanas mērķus: rūpnieciskās
ražošanas uzņēmumu apbūves zeme  un
komercdarbības objektu apbūves zeme; 

l apstiprināt nekustamajam īpašumam
„Krustlejas”, Bērzkrogā, Veselavas
pagastā,  jaunu nosaukumu „Lielbērzi”.

� Dome nolemj izsniegt nepilsonim
izziņu par piekrišanu iegūt īpašumā
zemes gabalu Liepā.

� Pieņemta zināšanai Liepas pagasta
pārvaldes vadītāja A.Rancāna informācija
par darbu ar parādniekiem Liepā.

� Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats 

Tūrisma ziņas
Priekuļu
novadā

Pavasarī Priekuļu novada
pašvaldība izsludināja mazo pro-
jektu konkursu „Mēs novadam”
2015 ar tēmu „Vide un kultūra”.
Konkursam tika iesniegti 9 pro-
jekti, no tiem apstiprinājumu
ieguva 5 projekti. 

Mārsnēnu pagasta bērnu
rotaļu laukuma paplašināša-
na. Projekta iesniedzējs -
Apvienotā vecāku grupa.
Projekta mērķis: sakopt un
labiekārtot Priekuļu pašvaldībai
piederošo zemes gabalu blakus
parkam, padarīt to vieglāk kop-
jamu un izmantot bērnu rotaļu
laukuma paplašināšanai.
Plānotās aktivitātes: esošās
smilšu kastes sakopšana (smilšu
nomaiņa, tīkla pārvilkšana),
jauna rotaļu atrakcijas komplek-
sa uzstādīšana (koka namiņš,
kāpelējamās zviedru sienas,
bērnu šūpoles) un smilts pamat-
nes izveide. Piešķirtais finansē-
jums EUR 590.

Piemiņas plāksnes izgatavo-
šana un uzstādīšana bijušā
Jaunraunas pagasta komu-
nistiskā genocīda upuriem,
kuri miruši izsūtījumā.
Iesniedzējs - Priekuļu novada

represēto kopa.
Projekta mērķis: izgatavot un

uzstādīt piemiņas plāksni bijušā
Jaunraunas pagasta iedzīvotāju
piemiņai. Veidot un uzturēt
sakoptu vidi un veicināt jaunās
paaudzes patriotisko audzināšanu.
Piešķirtais finansējums EUR 600.

Piemiņas plāksne ar jaunrau-
niešu vārdiem un uzvārdiem tika
uzstādīta un atklāta 14. jūnijā,
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā, Jaunraunā
memoriāla piemiņas vietā.

„Mežrozīte” dejo Prieku -
ļiem un Latvijai. Iesniedzējs -
Priekuļu pagasta dāmu deju
grupa „Mežrozīte”. Projekta
mērķis: jaunu tērpu izgatavošana
deju grupai,  senioru iesaistīšana
deju kolektīvā  un dejotāju, un
novada iedzīvotāju sabiedriskās
dzīves kvalitātes uzlabošana.

Par projektā piešķirtajiem
EUR 600 tiks iegādāts au dums
19 blūzēm, vestēm un svārkiem.

Mobīlā atpūtas zona.
Iesniedzējs- neformālā jauniešu
grupa „Midžis & Co”. Projekta
mērķis: atpūtas vietas izveide
dažādos pasākumos, savstarpē-
jās komunikācijas sekmē -

šanai  jauniešiem un jebkuras
citas vecuma grupas pārstāvjiem.
Plānotās aktivitātes:  šūpuļtīklu
(5 gab.) un saules dārza lampu
iegāde (10gab.) Piešķirtais
finansējums EUR 265.

Stīgojošās rozes Veselavas
muižas parkā. Iesniedzējs-
Veselavas kultūras un vēstures
biedrība. Projekta mērķis: krā-
sainu rožu apstādījumu veidoša-
na, piešķirot muižas parkam
renesanses krāšņumu.  Piešķir -
tais finansējums EUR 372.

Veselavas kultūras un vēstu-
res biedrības valdes locekle
Emerita Gruzde pastāstīja:
16.jūnija vakarā ieradās talkotāji
ar  kuru  palīdzību Veselavas
muižas parka arkās  tika  iestādī-
tas  60  dažādu  krāsu pilnziedu
stīgojošās  rozes, kuras  vairāku
gadu  garumā iepriecinās muižas
apmeklētājus un  viesus. Katra
arka veidos savu toņu gammu:
baltā, rozā, oranžā, dzeltenā un
sarkanā. „Viduslaikos ļaudis
rožu  pumpurā  saskatīja bezgalī-
bas  zīmi.”

Informāciju sagatavoja 
Īrisa Uldriķe

Tūrisma sezonai ritot pilnā
sparā, arī Priekuļu novadā
atpūtniekiem tiek piedāvātas
dažādas iespējas.  Priekuļos
Saules parkā tagad var ne tikai
iziet veselības taku, saules
pulkstenī noteikt laiku un iepa-
zīties ar ārstniecības augiem,
bet arī apskatīt un ko jaunu
uzzināt par vairāk kā 100 dažā-
dām koku un krūmu sugām. Vai
zināt, kā izskatās ošlapu kļava
vai baltmizas Himalaju bērzs?
Ja nē, tad noteikti jādodas
apskatīt tos un vēl daudzus citus
Latvijai raksturīgus un nerak-
sturīgus augus un uzzināt par
tiem ko interesantu. 

Sadarbībā ar Valsts Priekuļu
Laukaugu selekcijas institūtu
parkā uzsākta jaunas kultūraugu
ekspozīcijas izveide, kurā bēr-
niem un arī pieaugušajiem būs
iespēja apskatīt labi pazīstamos
un arī mazāk zināmos lauku
augus. Šeit jau pašlaik apskatā-
mi kartupeļi, rapsis, zirņi un citi
kultūraugi. 

Pēc ilgas gaidīšanas atjau-
notas arī Ērgļu klinšu dabas
takas, kur uzstādītas kāpnes un
barjeras, un ir iespējama ērti
nokļūt līdz pašai Gaujai un
Ērgļu klintīm.

Veselavā tūristiem iespēja
iepazīt Veselavas muižu un tās
īpašnieku dzimtas vēsturi, kā arī
doties pastaigā pa Veselavas
muižas parku, kas atrodas pie
estrādes, 1,2 km attālumā no
pašas muižas. Šeit gar Rauni,
kas ir viena no straujākajām
upēm Latvijā, izveidota pastaigu
taka, pa kuru ejot, var baudīt
ūdens kluso čaloņu un melodis-
kās putnu dziesmas. Ievērojama
vieta ir arī Latvijas pirmkaroga
autora J.Lapiņa piemiņas vieta
pie „Pintuļu” mājām Veselavas
pagastā. 

Liepā cilvēkus vēl joprojām
priecē unikālais smilšakmens
atsegums - Lielā Ellīte, kas ir
bijusi populāra apskates vieta
jau no seniem laikiem. Pēc
Sietiņieža arkas sabrukšanas,
Lielā Ellīte ir palicis vienīgais
šāda veida arkādes veidojums
Latvijā. 

Liepā viesus gaida arī zem-

nieku saimniecība „Krūmiņi”,
kur saimnieki piedāvā „Maizes
māju” ar dažādām interesantām
programmām gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Bet E.Veiden -
bauma muzejs „Kalāčos” ar
jauno muzejpedagoģi piedāvā
interesantu ekskursiju program-
mu, kurā iepazīstina ne tikai ar
E.Veidenbauma dzīvi un dar-
biem, bet parāda arī īstu latviešu
lauku melno pirti un darbarīkus,
kādus lauku sētās izmantojuši
mūsu vecāki un vecvecāki.

Mārsnēnu pagasts bagāts tei-
kām un nostāstiem. Vai zinājāt,
ka Mārsnēnu (senāk Marzenhof)
nosaukums varētu būt radies no
somugru tautas valodas, kas tul-
kojumā nozīmē „jūra”? Šeit
senatnē bijuši vairāki sprosteze-
ri, dēvēti par jūru, no kuriem
pāri palikuši gan trīs ezeri –
Startu, Austriņu un Vēķezers.
Mārsnēnu pagastā dzīvojuši arī
dažādi ievērojami cilvēki, viens
no tiem - aktieris Edgars
Liepiņš. Bet dzejnieks Eduards
Veidenbaums izvēlējies šo vietu,
lai pie Startu ezera rakstītu
dzeju. Akmens, uz kura rakst -
nieks sēdējis, nodēvēts par
Veidenbauma akmeni un tam
tiek piedēvēta īpaša spēja
iedvesmot cilvēkus. 

Novads iesaistījies Gaujas
Nacionālā parka tūrisma biedrī-
bā, kurā apvienojušies novadi un
ar tūrismu saistītie uzņēmumi,
kas atrodas Gaujas Nacionālā
parka teritorijā. Biedrības mēr-
ķis ir kopējiem spēkiem veidot
šo teritoriju vietu ar daudzveidī-
gu tūrisma piedāvājumu dažā-
dām tūristu vēlmēm. Biedrības
ietvaros uzsākts darbs pie jauna
tūrisma materiāla izstrādes
ģimenēm ar bērniem, kurā tiks
apkopoti Gaujas Nacionālā
parka teritorijā esošie tūrisma
piedāvājumi šai auditorijai, tai
skaitā arī Priekuļu novada
apskates objekti.

Elīna Tilaka, 
tūrisma speciāliste

Mazo projektu konkursa
„Mēs novadam“ 2015

rezultāti

Jaunieši priecīgi par paveikto - uzstādītajām arkām un sastādītajām rozēm
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Uzmanību lauksaimniecības
dzīvnieku īpašniekiem!

Sīko produktīvo dzīvnieku
(putni, truši, bites, zivis u.c.)
īpašniekiem kā katru gadu
Lauksaimniecības datu centrā
jāiesniedz informācija par to
skaitu uz 1.jūliju (līdz 31.jūli-
jam).  Tāpat privāto cūku turētā-
jiem jāiesniedz pārskats par
cūku kustību. LDC pārstāve
Vija Paegle katru ceturtdie-
nupl.9-14 pieņem apmeklētājus
Priekuļos, Dārza iela 12,
111.telpa; tel.29464964.

Pieteikumi par atbalstu zīdī-
tājgovīm Lauku atbalsta die-
nestā iesniedzami no 15.05.-
15.11.; pieteikumi pārejas
posma valsts atbalsts par aitu
mātēm, ja ganāmpulkā vairāk
par 10 aitu mātēm, iesniegums
līdz 15.07. 2015.

Provizoriskās platību mak-
sājumu likmes 2015.gadā :

Vienotais platības maksā-
jums (VPM) 58,00 EUR/ha;

Zaļināšanas maksājums 34
EUR/ha;

Mazo lauksaimnieku atbalsta
shēmas maksājums (MLS) 500
EUR/gadā

„Kompensācijas maksājums
par citiem apgabaliem, kuros ir
ievērojami dabas ierobežojumi“
(ADI) 1.kategorija- 35 EUR,
2.k.-45 EUR, 3.k.-50 EUR.

PROJEKTU PASĀKUMI:
Plānots, ka tiks atvērtas

pieteikšanās projektiem
„Atbalsts jaunajiem lauk-
saimniekiem” no 06.08.2015.-
06.09.2015. (tiem jaunajiem
saimniekiem, kam saimniecība
jau faktiski pastāv, ja standartiz-
laide, apgrozījums saimniecībā
15 000 -70 000 EUR)

pieteikšanās projektiem
„Atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai, attīstot mazās
lauku saimniecības” no
27.08.2015.-28.09.2015. (saim-
niekiem, kam ienākumi no
lauks.ražošanas pēdējā noslēgtā
gadā bijusi 2000-15000 EUR)

Pieejams atbalsts mežkopī-
bai un citām mežistrādes dar-
bībām

Lauku atbalsta dienestā pro-
jektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2015.gada 15.jūlija
līdz 2015.gada 14.augustam ar
kopējo publisko finansējumu
2 500 000,00 EUR apmērā. Šajā

kārtā iesniegto projektu īsteno-
šanas beigu termiņš ir
2015.gada 1.novembris. Pasā -
kuma mērķis ir veicināt ar lauk-
saimniecību nesaistītu saimnie-
cisko darbību vai nodarbinātību
lauku teritorijā un dažādot ar
lauksaimniecību nesaistītas
aktivitātes, lai attīstītu alternatī-
vus ienākumu avotus un palieli-
nātu ienākumu līmeni lauku
reģionos. Šīs kārtas ietvaros ir
atbalstāma pamatlīdzekļu
iegāde. Būvniecība aktivitātes
ietvaros nav atbalstāma. 

Pieejams atbalsts ieguldī-
jumiem pārstrādē

LAD projektu iesniegšanas
2.kārta ir atvērta no 2015.gada
6.jūlija līdz 2015.gada
4.augustam. Pasākuma mērķis
ir paaugstināt lauksaimniecības
produktu pārstrādes efektivitāti
un palielināt produktu pievieno-
to vērtību, veicinot konkurēt-
spējīgas kooperācijas attīstību
un ilgtspējīgas lauksaimniecis-
kās ražošanas attīstību un ino-
vāciju ieviešanu uzņēmumos.
Atbalstāmās aktivitātes:

Investīcijas tādu jaunu iekār-
tu, tehnikas, aprīkojuma, infor-
mācijas tehnoloģiju un pro-
grammnodrošinājuma iegādei
un uzstādīšanai, kas paredzēts
lauksaimniecības produktu pār-
strādei, un ar to saistītai iepako-
šanai un pirmapstrādei;

Pamatojoties uz līgumiem ar
trešajām personām, kas atbildī-
gas par darbu veikšanu,– lauk-
saimniecības produktu pārstrā-
dei, ar to saistītai iepakošanai
un pirmapstrādei paredzētu:
jaunu būvju būvniecībai un
esošo būvju pārbūvei; būvju
ierīkošanai (būvdarbi inženier-
būves montāžai, ieguldīšanai
vai novietošanai pamatnē vai
būvē); būvju novietošanai (būv-
darbi iepriekš izgatavotas būves
salikšanai no gataviem elemen-
tiem paredzētajā novietnē, neiz-
būvējot pamatus vai pamatni
dziļāk par 30 centimetriem);
būvju atjaunošanai, ja būves
tiek tehniski vai funkcionāli
uzlabotas (piemēram, ēkas
energoefektivitātes uzlabošana,
telpu pārveidošana un pielāgo-
šana ražošanas vajadzībām,
nemainot būves apjomu vai
nesošo elementu nestspēju). Pēc
projekta īstenošanas būves

atjaunošanas izmaksas iekļauj
pamatlīdzekļa vērtībā.

Atbalsts ieguldījumiem
lauksaimniecības un mež-
saimniecības infrastruktūras
(meliorācija) attīstībā.
Projektu iesniegšanas 1.kārta:
fiziskām personām, juridiskām
personām, lauku saimniecībām
un pašvaldībām ir atvērta no
06.07.2015. - 04.08.2015.
Pasākuma mērķis ir uzlabot
infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību,
meža ražības paaugstināšanu,
audzes veselības un kokmate-
riālu kvalitātes uzlabošanu,
saglabājot un uzlabojot meža
ilgtermiņa ieguldījumu globāla-
jā oglekļa apritē, uzturot biolo-
ģisko daudzveidību un nodroši-
not klimata pārmaiņu mazināša-
nu, kā arī lauksaimniecības un
mežsaimniecības nozares kon-
kurētspējas paaugstināšanu. 

Atbalstāmās aktivitātes:
meliorācijas sistēmu pārbūve
un atjaunošana, tai skaitā pārbū-
vētajam vai atjaunotajam
meliorācijas objektam piegulo-
šo ceļu pārbūve vai atjaunošana
(bez seguma); laukumu būvnie-
cība vai pārbūve pie ražošanas
objektiem un ražošanas objektu
pievadceļu būvniecība un pār-
būve (bez cietā seguma); pārbū-
vētajam vai atjaunotajam
meliorācijas objektam piegulo-
šo ceļu un ražošanas objektu
pievadceļu izveidošana ar beto-
na plākšņu klājumu lauksaim-
niecībā izmantojamu augsto
sūnu purvā.

Atbalsta intensitāte: Meliorā -
cijas sistēmu pārbūve un atjau-
nošana – 60%; Videi draudzīgu
meliorācijas sistēmu ierīkošana
– 80%; Meliorācijas sistēmu
pārbūve vai atjaunošana kop-
projektos – 70%; Pašvaldības
nozīmes koplietošanas meliorā-
cijas sistēmas – 90%;
Meliorācijas sistēmu pārbūve
un atjaunošana valsts nozīmes
sistēmās – 100%; Laukumi, pie-
vadceļi u. tml. infrastruktūra
kooperatīvajām sabiedrībām –
40%;   Laukumi, pievadceļi u.
tml. infrastruktūra lauku saim-
niecībām, t.sk. jaunajiem lauk-
saimniekiem – 40%.  

Dace Kalniņa, 
Priekuļu novada LAK

Lai paaugstinātu elektroapgādes
drošumu un kvalitāti iedzīvotājiem
Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas
un Vecpiebalgas novadā, AS „Sadales
tīkls” šogad turpina veikt elektrolīniju
modernizāciju, vadu un balstu nomai-
ņu, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu)
un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu
līniju pārbūvi kabeļu līnijās. Šogad
Cēsīs un blakus esošajos novados AS
„Sadales tīkls” realizēs 33 investīciju
projektus, elektrotīkla attīstībā iegul-
dot 2,3 miljonus eiro. 

Kvalitatīvas, nepārtrauktas un dro-
šas elektroenerģijas piegādes nodroši-
nāšanai, šogad Priekuļu novada
elektrotīkla rekonstrukcijas darbos
AS „Sadales tīkls” plāno ieguldīt 277
tūkst. eiro. Lai uzlabotu 14 lietotāju
elektroapgādi Mārsnēnu pagastā, AS
„Sadales tīkls” jau veikusi jaunas
transformatoru apakšstacijas izbūvi un
zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elek-
trolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 2,5
km garumā, bet Liepas pagastā veikta
gan jaunas transformatoru apakšstaci-

jas izbūve, atjaunota vidējā sprieguma
gaisvadu elektrolīnija 0,3 km garumā,
gan zemsprieguma 0,4kV gaisvadu
elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līni-
ju 2,3 km garumā, paaugstinot elek-
troapgādes drošumu 6 lietotājiem. 

Apjomīgi darbi elektroapgādes
drošuma uzlabošanai tiek veikti vidē-
jā sprieguma elektrotīklā, kas stiepjas
no Gaujas gar Cēsu novada atpūtas
bāzi „Pipariņi” līdz Priekuļu pagasta
apdzīvotai vietai „Pieškalni”.
Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu
laikā tiek veikta 20kV gaisvadu elek-
trolīnijas pārbūve izolētu vadu izpildī-
jumā 4,1 km garumā, 0,4kV gaisvadu
elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju
1,4 km garumā un izbūvēta jauna
transformatoru apakšstacija. Pēc
darbu pabeigšanas elektroapgādes
drošums paaugstināsies 11 AS
„Sadales tīkls” klientiem Priekuļu
pagastā, tostarp Cēsu ūdensapgādes
sistēmas artēziskajiem urbumiem.

Tatjana Smirnova, 
AS „Sadales tīkls” 

komunikācijas speciāliste

Jauns pakalpojums ir pieejams
Liepas pagastā:

Rūpnīcas ielā 1,  veikalā
„Lieplejas“

P. Rozīša ielā 6-41,  veikalā
„Jumis“

Rūpnīcas ielā 23,  veikalā
„Jullas“

Swedbank piedāvā pakalpojumu -
klients ar savu bankas karti var vei-
kalā pie kases izņemt skaidru naudu
(līdzīgi, kā norēķinoties ar karti par
pirkumu). Šādas tirdzniecības vietas
var pazīt arī pēc īpašas uzlīmes uz
veikala durvīm .

Latvijā cilvēki arvien vairāk
maksā ar banku kartēm – 77% no
visiem darījumiem ar Swedbank kar-
tēm jau ir norēķini, nevis skaidras
naudas izņemšana bankomātā.
Tomēr privātpersonu ikdienas darīju-
mos skaidra nauda joprojām ik pa
brīdim ir vajadzīga. Daudzās vietās,
kur nav bankomātu, tagad ir alterna-
tīva nelielu summu izņemšanai no
sava konta. 

Savukārt uzņēmumi, piedāvājot
saviem pircējiem šādu risinājumu,
vienlaikus samazina arī savas izmak-
sas par inkasāciju. 

Visu vietu sarakstu, kur pieejams
šāds pakalpojums, var atrast
Swedbank mājas lapā, sadaļā
„Kontakti”.

Kā notiek skaidras naudas
izmaksa tirdzniecības vietās? 

Skaidras naudas izņemšana tiek
noformēta kā atsevišķs darījums
pirms vai pēc iepirkšanās pie tirgotā-
ja. Minimālā izmaksas summa ir 1
eiro cents, maksimālā – 75 eiro.

Klientam ir tiesības veikt vairākus
secīgus naudas izņemšanas darīju-
mus. Nauda var tikt izmaksāta gan
banknotēs, gan monētās. Katram
darījumam tiek piemērota bankas
cenrādī noteiktā komisijas maksa.
Tirgotājam ir tiesības atteikt skaidras
naudas izmaksu, ja nav iespējams
nodrošināt tā izpildi, piemēram, nav
atbilstoša skaidra nauda viņa kasē.

Lai arī par skaidras naudas izņem-
šanu pie tirgotāja ir komisijas maksa
(0,71 EUR), tā atsver laika patēriņu
un transporta izdevumus, ja cilvēks
brauktu tikai pēc skaidras naudas uz
bankomātu.

Kristīne Jakubovska, Swedbank
komunikācijas virziena vadītāja

Aktuāli lauksaimniekiem – jūlijā AS „Sadales tīkls” arī Priekuļu
novadā turpina uzlabot

elektrotīklu

Tagad arī Priekuļu novadā var
izņemt skaidru naudu ar

Swedbank karti 

Rakstīt turpinājumu iepriek-
šējā rakstā minētajai tēmai
„SOS, kas notiek ar mūsu jaunat-
ni”, mani pamudināja dzirdētie
cilvēku stāsti un paša vērojumi.

Izsenis latviešiem svinamajās
reizēs bijusi raksturīga radu kopā
sanākšana ar kārtīgu ēdienu bau-
dīšanu un tam sekojošo lustēša-
nos, dziedot dziesmas un darot
dažādas everģēlības. Cik sevi
atceros, tās ir tradīcijas ar senām
saknēm. Diemžēl pēdējā laikā
arvien biežāk nākas dzirdēt to,
ka tagad, radiem un draugiem
sanākot kopā, vērojama tāda kā
atsvešinātība. Radi un ciemiņi
paēd, tad, vadoties no ieņemamā
amata un sociālā slāņa, sadalās
pa grupiņām, kur katrs ar sev
vien vajadzīgajiem „ļaužiem”
bīda biznesa lietas, pārējie, ārpus
šī slāņa, paliek nomaļus.

No dzirdētā atmiņā ir iegūlu-
šies divi stāsti par dzimtu tikša-
nās reizēm, diemžēl abos ir jūta-
mas mieles par tik ilgi gaidīto,
rūpīgi gatavoto tikšanos. Tā,
kāda latviešu ģimene ar senām
dzimtas tradīcijām un ieradu-
miem gaida sabraucam radus.
Saimniece, kura tur godā vēl
kaucmindiešu kodeksu un vērtī-
bas, audzināta latviskā garā, jau
ilgi pirms tam veic sagatavoša-
nās darbus, izstrādā tikšanās sce-
nāriju ar jautrībām un spēlēm,
tiek izgatavoti attiecīgie atribūti.
Taču kāda bija saimnieces vilša-
nās, kad pēc maltītes viņa iera-
dās pie viesiem ar spēlēm pare-
dzētajiem atribūtiem! Viesi
apklusuši, palikuši kā nolēmēti,
sēž, galvas nodūruši, un kaut ko
savā nodabā dara. Izrādās, katrs
ir aizņemts ar sava modernākā

viedtālruņa demonstrēšanu un
pārskatīšanu. Tā visas ieguldītās
pūles izgaisa vējā. Par saimnie-
ces izjūtām nerunāšu. 

Līdzīga situācija gadījās kādai
citai, ne mazāk godātai, kārtīgai,
latviskai ģimenei. Tika sagaidīti
radiņi no tālām zemēm. Cik daudz
būtu ko pārrunāt šādā tikšanās
reizē! Taču pēc maltītes baudīša-
nas saimniecei nācās vērot to, kā
pēkšņi visi sāk palikt domīgi,
nerunīgi, un intīmo vietu rajonā
sāk kaut ko glāstīt, vai cits cītīgi šo
to spaida. Citos laikos par šādām
darbībām būtu radušās dīvainas
domas, taču, ne mūsdienās. Jā, tās
ir viņas augstības – modernās teh-
noloģijas!Arī šoreiz tikšanās reizei
bija rūgtuma piegarša. 

Protams, šodien bez šīm teh-
noloģijām nevar spert ne soli,
taču, vai ar to mēs daudz ko

nezaudējam? Žēl, ka ar šo sērgu
priekšlaicīgi „saslimst“ bērni,
kuri draiskulībām un sportiskām
aktivitātēm pagalmā priekšroku
dod spēlēm datorā, kurās ir var-
darbība, mistika. Tiek traumēta
bērna psihe, nav fiziskās sagata-
votības. Nav jābrīnās par to, ka
bērni paliek cietsirdīgi, pazemo
cits citu. Rezultāts - jaunie puiši
nevar nokārtot fiziskās normas,
lai varētu dienēt policijā vai
Zemessardzē. Nesen Lietuvas
aizsardzības ministrs publiski
minēja faktu par to, ka, neskato-
ties uz armijai piešķirtajiem
līdzekļiem, ir problēmas ar tās
nokomplektēšanu. Šī problēma
smagi skar arī mūs.

Pārdomas raisa arī vērojumi
Jāņos. Pārcilājot bērnības, atmiņas
atceros, kā pa lauku ceļiem, dzie-
dot Līgo dziesmas, rotājušies ar

vainagiem un Jāņu zālēm, gāja
līgotāji no kaimiņa pie kaimiņa.
Pēdējos gados, diemžēl šādas akti-
vitātes nav vērojamas. Lauki klusi,
reti kur var redzēt kādu Jāņu
ugunskuru, protams, izņemot
oāzes, ko sauc par viesu namiem,
vai lepnās mājās, kur ieeju liedz
uzraksts „Privātīpašums“ ar attie-
cīgu ceļa zīmi. Nākas secināt, ka
Latvijas āres ir kļuvušas klusas,
lauki tukši. 

Atmiņā nāk vēsturē minētais
grāfa Šeremetjeva ziņojums cara
valdībai pēc Lielā Ziemeļu kara par
to, ka Vidzemē ir nodarīti lieli pos-
tījumi - „Te ilgi nedzirdēs ne suņu
rejas, ne gaiļa dziesmu“. Toreiz
Šeremetjevs atskaitījās savam vald-
niekam par paveikto, bet kurš un,
galvenais, kur ziņos par to, kas ar
Latviju ir noticis tagad?

Zigfrīds Bitainis

Kur palikušas mūsu cilvēciskās attiecības
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Izver sapni caur saules staru
Garu, garu
Un saki pats sev
“Visu varu!”

Met savu sapni ugunī,
Topi tās liesmā par dziesmu
Un saki pats sev
“Tālu iešu!”

Tikai neļauj sapnim sasalt,
Sapnim  skanīgam, baltam!
Bez sapņa nav spēka dzīvot,
Un cilvēks bez ceļa var nosalt.

/Gunta Micāne/

Ar savu sapni par nākotni, ar
pārliecību par zināšanām un
varēšanu šogad Priekuļu vidus-
skolas 9.klases absolvēja 39
skolēni, 12.klase – 11 jaunieši.

Neaizmirstamais
skolas laiks

Savu pirmo skolas dienu
Priekuļu vidusskolā atceros tā, it
kā tā būtu bijusi tikai vakar.
Nemanāmi ir pagājuši šie 12
skolā pavadītie gadi, kuros gūts
ļoti daudz  zināšanu. 

Skola man ir bijusi kā otrās
mājas - tik daudz laika esmu tur
pavadījusi. Pirms 12 gadiem es
ienācu šajā skolā pavisam
maza, klusa meitenīte ar
apaļiem vaidziņiem, pavisam
nezinoša un nedroša. Bet tagad
gan mani par tādu nenosaukt.
Skolā es ieguvu gan daudz
zināšanu, gan pārvarēju savu
nedrošību, jo skolotāji man
iemācīja būt pārliecinātai  par
savu viedokli un zināšanām. 

Gadiem ejot, arī skolotājas ir
mainījušās. Atceros savu pirmo
audzinātāju Aīdu, kura mācīja
mūs pirmos četrus sākumskolas
gadus, sagatavojot pamatskolai.
Sākumskolā bieži tikām rāti, jo
patika darīt nedarbus. Protams,
ko gan mēs, mazi būdami,
sapratām no mierīgas uzveša-

nās? Bijām enerģijas pārpilni,
kaut kur jau to vajadzēja izlikt.
Bet vidusskolas gados prieks iet
uz stundām, jo ar skolotājām
var sarunāties ļoti brīvi - skolo-
tājas ir saprotošas un  pretimnā-
košas. 

Vēl pamatskolas gados neva-
rējām šķirties no skolotājas
Aīdas, bijām ļoti pieķērušies,
tāpēc gājām viņu bieži apciemot.
Pamatskolas laikā mūs audzināja
skolotāja Vija, kura palikusi
atmiņā ar interesantajiem testiem
audzināšanas stundās, jo no tiem
mēs uzzinājām daudz neparastu
lietu. Bet vidusskolas gadi ir vis-
labākie. Mūsu audzinātāja Ilze
bija mums kā mamma, mēs visi
kopā bijām stipri, saliedēti kā
viena liela ģimene. 

Skola ir mainījusies līdz ar
mums. Agrāk klases bija tumšā-
kās un ne tik košās krāsās, taču
tagad jau tās ir gaišas, krāsainas
un ļoti mājīgas. Pat skolas āriene
ir mainījusies - no klasiskas ķie-
ģeļu būves tā ir kļuvusi balta.

Bet dobes un tajās ik gadu ziedo-
šie ziedi nav mainījušies - tie
vienmēr ir bijuši krāšņi, skaisti
un, manuprāt, tas vienmēr ir bijis

skolas lielākais rotājums. Kad
bijām mazāki, arī mūsu uzdevu-
mos bija vasaras brīvlaikā divas
vai vienu dienu atnākt uz skolu

un ravēt šīs dobes, bet, ja tas
nebija nepieciešams, tika atrasts
cits darbs, ko padarīt. Man vien-
mēr šķita interesanti vasaras
brīvlaikā nākt uz skolu, jo nebija
tā saspringuma, kad, ieejot skolā,
saproti, ka būs daudz un cītīgi
jāmācās. Skola šķita citāda, ne
kā ikdienā. 

Priekuļu vidusskola ir kļuvusi
par tik mīļu un tuvu vietu, ka
grūti no tās šķirties. Man skolā
vienmēr būs patīkami atgriezties,
jo tā ir vieta, kur varu gremdēties
atmiņās par šeit pavadītajiem 12
gadiem. Labākais, kas man ir
palicis no skolas gadiem, ir atmi-
ņas, draugi un gūtās zināšanas.
Kam gan gribējās iet uz skolu
mācīšanās dēļ? Nevienam, bet
tieši skolā ir notikuši visjautrākie

notikumi, skolā mēs veidojām
savas atmiņas. 

Sintija Cegele, 
12.klases absolvente

Izlaidumu laiks Priekuļu vidusskolā

9.b klase un audzinātāja Iveta Gulbinska
Foto: Aivis Riekstiņš

LLU Senāta stipendiju
saņems Dairis Ozoliņš no

Priekuļu novada.

Par teicamām sekmēm un
aktīvu sabiedrisko un zinātnisko
darbību Dairim Ozoliņam no
Priekuļu novada piešķirta pago-
dinošā Latvijas Lauksaim -
niecības universitātes (LLU)
Senāta stipendija 1600 eiro
apmērā, kuru viņš saņems nāka-
majā studiju gadā.

Dairis Ozoliņš nāk no Prie -
kuļu novada Veselavas pagasta
un šovasar pabeidzis LLU
Tehniskās fakultātes studiju pro-
grammas „Lauksaim niecības
inženierzinātne“ 3. kursu. Uz -
rād ot ļoti labas sekmes sarežģīto
inženierzinātņu apgūšanā, jau-

nietis spējis studijas apvienot arī
ar nopietnu zinātnisko darbību
un sabiedriskajām aktivitātēm.
D. Ozoliņš piedalījies trīs stu-

dentu zinātniskajās konferencēs
ar mutiskiem referātiem, kā arī
publicētām pētījumu tēzēm
Baltkrievijas un Latvijas izdevu-

mos. Profesora G. Uzkliņģa vadī-
bā aizvadītā semestra laikā stu-
dents izstrādājis pētniecisko
darbu un sagatavojis zinātnisko
publikāciju „Zobratu termiskās
apstrādes novērtējums“, kas
iesniegts un apstiprināts arī pub-
licēšanai Tehniskās fakultātes
studentu un maģistrantu pētīju-
mu rakstu krājumā.

No studijām brīvajā laikā D.
Ozoliņš dzied LLU vīru korī
„Ozols”, dejo Jelgavas pilsētas
deju kolektīvā „Zemgaļi“ un dar-
bojas LLU Studējošo pašpārval-
dē. Vienu semestri Erasmus+
apmaiņas programmā studējis
Čehijā, līdz ar to pēc atgriešanās
Latvijā kļuvis par „Erasmus
Students Network” Jelgavas biro-
ja viceprezidentu, kā arī bijis

mentors un liels palīgs studiju
gaitās četriem ārvalstu studen-
tiem. D. Ozoliņš piedalījies arī
dažādos autosporta pasākumos,
turklāt Latvijas čempionātā
minirallijā viņa pārstāvētā ekipā-
ža ir 3. vietā gada kopvērtējumā. 

Piebilstams, ka LLU ir apgūs-
tamas unikālas studiju program-
mas, kuras nepiedāvā neviena
cita augstskola Latvijā. Uzņem -
šana LLU pamatstudijās un
maģistra studijās klātienē
Jelgavas pilī sāksies 1.jūlijā un
noslēgsies 7.jūlijā ar „Uzņem -
šanas nakts” pasākumu, kad
dokumentus pilī varēs iesniegt
līdz pat pusnaktij.

Ilvija Melne, 
LLU portāla redaktore

Mūsu novadā ir izcili jaunieši

Foto no LLU arhīva

3.jūnijā, nosvinot mācību
gada beigas un Bērnu aizsardzī-
bas dienu, Priekuļos bērniem
tika sagādāti svētki. Tos radīja
jauniešu iniciatīvu centrs
„Rest[e]“ un Priekuļu bērnu die-
nas centrs „Zīļuks“.

Šī pasākuma mērķis bija radīt

pozitīvu un jautru gaisotni bēr-
niem un viņu vecākiem, ļaujot
tiem justies īpašiem un novērtē-
tiem.Rotaļu laukums aiz
„Zīļuka” pārvērtās par aizraujošu
piedzīvojumu kopumu ļoti kup-
lam skaitam bērnu. 

Vispieprasītākās aktivitātes

bija lēkāšana piepūšamajās atrak-
cijās un sejiņu apgleznošana, uz
tām tika radīti dažādi tēli. Vēl
bērni pūta burbuļus un priecājās,
ka stiprais vējš tos uznesa ābeļu
galotnēs. Ar krītiņiem apgleznoja
flīzes, uz tām tika zīmēti tauriņi
un bērniem vien zināmi varoņi.

Pašiem mazākajiem prieku sagā-
dāja spēlēšanās smilšu kastē.
Laura Kubliņa no Sarkanā krusta,
bērniem stāstīja par atkarībām un
drošību. Manekens „Viesturiņš“
vizuāli parādīja smēķēšanas slik-
to ietekmi uz plaušām.

Ar neizsīkstošu enerģiju bērni

izklaidējās līdz pat pasākuma bei-
gām. Esam gandarītas, ka varējām
tik daudziem bērniem sagādāt
prieku un patīkamas izjūtas. Arī
vecāki bija pateicīgi un cer arī uz
šādu pasākumu nākamgad.

Ilze Miliševska, 
bērnu centra vadītāja

Atzīmējam Bērnu aizsardzības dienu

9.a klase un audzinātāja Anita Skrastiņa
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Izaicinājums, pieredze, sevis
pārvarēšana, dzīves ceļi un dzī-
ves vērtības, mazās uzvaras un
visbeidzot lielā uzvara, šīm lie-
tām Jauniešu centrs „Apelsīns”
veltīja maija un jūnija mēnešiem,
piedaloties NVO „Pievienotā
vērtība” projektā „Ko darīt, ja
nav, ko darīt?”. Seši jaunieši un
divas iedvesmas personas tika
iesaistītas radošas performances
veidošanā. Performances mērķis
bija parādīt jauniešiem un ikvie-
nam to, ka katrs no mums visu
var atrast sevī, ka galvenais ir
darīt, mēģināt, uzdot jautājumus,
gūt atbildes, iegūt pieredzi, bau-
dīt procesus, kuros, gūstot piere-
dzi, mēs augam un pilnveidoja-
mies. Visā šajā esot pilnīgi iekšā,
nerodas jautājums par to: ko
darīt, ja nav, ko darīt? 

Gatavojot performanci, jau-
niešiem pašiem bija iespēja
izdzīvot to, par ko viņi mēģina
pastāstīt citiem. Dalībnieki
pašmācības ceļā mācījās spēlēt
klavieres, ģitāru, tie, kuriem tas
izdevās, mācīja citus, kopīgiem
spēkiem tika radīta skatuves deja
ar stāstu, dažiem šī bija pirmā
iespēja publiski uzstāties, runāt.
Tā kā izrādē piedalījās arī fran-
cūzis Mederiks Bar, tad viens no
izaicinājumiem bija filozofiskā
teksta tulkošana angļu valodā,
savukārt Mederikam pašam bija
tekst jāiztulko franciski, lai tas
nezaudētu nozīmi. 

Gatavošanās process nebija
viegls, brīžiem vislielākais izai-
cinājums sadarbošanās, paļauša-
nās, brīžiem izaicinājums bija
iemācīties savu tekstu, citos brī-
žos pašam saprast, ko es vēlos
pateikt, kāpēc tas, ko es saku, ir
svarīgi. Liela daļa no performan-
ces stāsta bija par ticību sev, par
pārliecību, ka es varu, ka es zinu,
ka es lepojos ar paveikto, ar savu
gūto pieredzi. Vai ir viegli
pateikt skaļi un droši: „Es ticu
sev vairāk nekā jebkuram
citam!” un galvenais - vai ir
viegli pašam tam arī noticēt, būt
pārliecinātam par to, ko saki?
Vai ir viegli atmest bailes no
izskatīšanās muļķīgi? Vai ir vieg-
li sevi pārvarēt? Šie un vēl citi
jautājumi, atbilžu meklēšana uz

tiem virzīja jauniešus uz rezultā-
tu – performances atrādīšanu
pasākumā „Laukos jaunieši var”.
Līdz rezultātam jauniešiem palī-
dzēja nonākt arī iedvesmas per-
sonas - Inta Zaksa, kas kopā ar
jauniešiem kāpa uz skatuves, un
Santa Krūmiņa, kas radošo per-
formanci noslēdza ar radošu
mākslas darbnīcu.

Pasākums „Laukos jaunieši
var” notika 4. jūnijā E.
Veidenbauma muzejā, pulcējot
ap 50 jauniešiem no Liepas,
Mārsnēniem, Priekuļiem,
Straupes, Cēsīm, Siguldas,
Limbažiem, Burtnieku novada.
Dienas garumā jauniešiem bija
iespēja radīt dzeju, muzicēt, siet
pirtsslotas, radošos mākslas dar-
bos attēlot slavenu cilvēku citā-
tus, izdarīt labo darbu muzejam,
stādot puķes, pasākums noslē-
dzās ar radošo performanci, ko
rādīja Liepas jaunieši. Tā kā per-
formance ir neparedzama un
bieži tiek radīta „te un tūlīt”, tad
šī performance beidzās ar visu
pasākuma dalībnieku nokrāsoša-
nu un turpinājās ar Santas
Krūmiņas vadīto mākslas dar-
bnīcu “Krāsu sajūtas”, kurā jau-
niešiem bija jāattēlo dažādas
emocijas. Pēc performances ar
kūku, dziesmām, laba vēlēju-
miem, pateicībām notika atvadī-
šanās ar norunu tikties atkal.

Lai gan performances gatavo-

šana aizņēma ļoti daudz laika un
prasīja lielus darba ieguldījumus,
esam paspējuši padarīt arī citus
darbus – 

Mazās ziņas: 
Vasaras laikā jauniešu centrā

ir jauns piedāvājums – Bērnu
ceturtdienas, iespēja interesanti
pavadīt laiku arī tiem, kuriem vēl
līdz „Apelsīnam” jāpaaugas.
Ceturtdienās no plkst.13:00 līdz
17:00 aicināti visi bērni no 6
gadu vecuma.

Pie mums darbu uzsācis vēl
viens brīvprātīgais no Francijas
Yann, kurš pie mums strādās

jūnijā un jūlijā. Yann ļoti patīk
mūzika, viņš spēlē ģitāru un
dzied, labprāt pamācītu ģitāru
spēlēt arī citiem, patīk arī aktīvā
atpūta, tāpēc Yann plāno pie
mums rīkot arī aktīvās atpūtas
pasākumus. 

Plāni:
Joprojām ir iespējams pie-

teikties „Zaļajai vasaras sko-
lai”, kas notiks laikā no 13. līdz
24. jūlijam. Sīkāka informācija
un pieteikšanās pa tālruni
26267601.

Liels pārbaudījums jaunie-
šiem būs 25.jūlijā, kad pirmo
reizi dosimies piedalīties, pras-
mes rādīt un mācīt uz vienu no
populārākajiem vasaras festivā-
liem “Give & Get” Vecumnieku
novadā, kurā Jauniešu centra
„Apelsīns” jaunieši rādīs savu
radošo performanci un vadīs dar-
bnīcu „Mākslas sarunas”.

Lielais paldies:
E.Veidenbauma memoriālā

muzeja „Kalāči” darbiniekiem,
organizācijai „Pievienotā vērtī-
ba” par pasākuma „Laukos jau-
nieši var” organizēšanu, paldies
jauniešu iedvesmas personām -
Liepas pamatskolas zīmēšanas
skolotājai Santai Krūmiņai un
brīvmāksliniecei no Cēsīm Intai
Zaksai. 

Aicinājums atbalstīt:

Jauniešu centrs „Apelsīns”
jau 6. gadu organizē „Ķieģeļa
mākslas festivālu”, mūsu mērķis
ir padarīt to par nozīmīgāko kul-
tūrizglītojošo jauniešu pasākumu
Vidzemē un ar katru gadu mēs
tuvojamies tā sasniegšanai.
Pasākumā notiek netradicionālo
sporta veidu paraugdemonstrēju-
mi, latviešu filmu demonstrēju-
mi, dažādu žanru (džezs, rokmū-
zika, klasiskā, pasaules, alterna-
tīvā un folk) mūzikas koncerti,
dzejas lasījumi, mākslas perfor-
mances un radošās darbnīcas.
Šogad pasākums notiks 28.
augustā E. Veidenbauma
memoriālajā muzejā „Kalāči”.

Lai sasniegtu mērķi, mums
vajadzīgs atbalsts un palīdzība.
Palīdzēt mums var:

Ja ir kāda prasme, ar ko vēla-
ties dalīties, tad var bez atlīdzī-
bas pieteikties vadīt radošās dar-
bnīcas, meistarklases. 

Vēl mums ļoti noderētu finan-
siāls atbalsts pasākuma program-
mas nodrošināšanai, lai varam
piesaistīt profesionālus mūziķus,
māksliniekus un literātus. 

Sīkāku informāciju par iespē-
ju atbalstīt “Ķieģeļa mākslas festi-
vāls” var iegūt pa tālruni 26267601
vai apelsinsjc@inbox.lv

Baiba Roze, 
JIC „Apelsīns” vadītāja

Izaicinājums un jauniešu aktivitātes

Sākoties skolēnu vasaras brīv-
laikam, Jauniešu centrs
„Rest[e]” organizēja „Vasaras
skolu 2015”. Šī bija otrā
„Vasaras skola”, ko realizējām.
Pērn „Vasaras skolu” organizē-
jām kā projektu, iegūstot
Starptautiskās jaunatnes pro-
grammu aģentūras finansēju-
mu. Piesaistījām novada jau-
niešus, sniedzām nelielu apmā-
cību, kā strādāt ar vienaudžiem
un mazākiem bērniem, izveido-
jām „Vasaras skolas” program-
mu un divu nedēļu garumā to
realizējām.

Šogad „Vasaras skolu” izvei-
dojām no Jauniešu centra
„Rest[e]” budžeta līdzekļiem, kā
arī ar Priekuļu novada pašvaldī-
bas atbalstu. Šogad „Vasaras
skolu” man palīdzēja realizēt
divi jaunieši Tabis Ozols un
Sendija Beata Lazdiņa. Tas šiem
jauniešiem bija arī kā vasaras
darbs par ko viņi saņēma atlīdzī-

bu. Jaunieši ir lieliski skolotāji
un palīgi, kā atzina Tabis un

Sendija – darbs nebūt nebija
viegls, tas bija atbildīgs un

nogurdinošs, taču sasniedzot
pozitīvu rezultātu un dzirdot

bērnu atzinību par to, ko viņi
paveikuši, tā bija labākā alga
mums visiem.

Šogad „Vasaras skolā” uzņē-
mām 27 bērnus vecumā no 7 līdz
12 gadu vecumam. Šo divu
nedēļu laikā mēs iepazināmies,
sadraudzējāmies, taisījām EKO
purniņus, apguvām boksa pama-
telementus, gājām pārgājienā,
ķēpājāmies ar līmi, veidojot krā-
sainos balonus, kuri rotā Saules
parku, izšuvām filca pūcītes,
braucām aplūkot Veselavas
muižu un parku, kā arī darījām
citas „foršas” lietas. „Vasaras
skolas 2015” noslēgumā paši
gatavojām svētku torti un atva-
doties bērni teica: „Cik žēl, ka
viss beidzās! Varēja būt vēl trešā
Vasaras skolas nedēļa!” Tas ir
labākais rezultāts, ko mēs varē-
jām sasniegt! 

Dina Šalunova, JIC
„Rest[e]” vadītāja

Vasaras skola 2015

Vasaras skolas dalībnieki ar aizrautību piedalījās visās aktivitātēs un gribēja to darīt vēl un vēl....

Performances atrādīšana „Kalāču”muzejā
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Šogad tika svinēti Mār -
snēnu pagastā īsi pirms vasa-
ras Saulgriežiem, tādēļ devīze
bija „Ar sauli azotē” un vis-
caur vijās Līgo noskaņas.
Saulgriežu laiks ir īpašs laiks,
jo cilvēks saplūst ar dabu un
ļoti nozīmīgiem simboliem –
sauli, zemi, gaisu, ūdeni un
uguni – kas dod spēku visa
gada garumā. Šo īpašo noska-
ņu centāmies iedzīvināt svētku
vakara koncertā „Skroderdie -
nas Mārsnēnos”, kas jau ir
kļuvusi par klasiku Jāņu lai-
kam.

Novada svētkos aktīvu līdzda-
lību ņēma jaunieši no jauniešu
iniciatīvu centriem „REST[e]”
un „Apelsīns”, kā arī Jauniešu

dome, organizējot dažādas akti-
vitātes. „Apelsīns” un Eiropas
brīvprātīgā darba veicēji no
Francijas, Yann un Mederik cie-
nāja apmeklētājus ar gardām
pankūkām, kuras cepa uz vietas,
kā arī „Apelsīna” meitenes Seira,
Kristiana un Ērika veidoja balo-
nu dzīvnieciņus, kurus dalīja
bērniem. „REST[e]” kopā ar
Jauniešu domi organizēja foto
medības un boulingu ar ūdens
pudelēm, kā arī dažus ekstrēmā-
kus un aktīvākus šovus.

Boksa klubs „Priekuļi” aizrā-
va skatītājus ar paraugdemons-
trējumiem, bet „Green Trials”
BMX riteņbraucēji veica ekstrē-
mus trikus. Pasākumā bija
iekļauta atrakciju „Orbitron”.
Šāda veida atrakcija ir tikai

šogad iedzīvi-
nāta Latvijā,
tāpēc novada
iedzīvotājiem
tiešām bija ļoti
īpaša iespēja
izbaudīt galvu
reibinošas trīs
minūtes trena-
žierī, kas griežas
visos virzienos.
Paldies Jānim
Lācim par šo
iespēju!

Kopumā Jau -
nie šu zonas ap -
meklētāji bija
priecīgi par pie-
d ā v ā t a j ā m
spē lēm un at -
rak cijām. 

Neformālā jauniešu grupa
„Mi džis & ko” startēja Priekuļu
novada mazo projektu konkursā
2015, kurā ieguva finansējumu
jauniešu atpūtas zonas izveidei,
kuru pirmo reizi izdevās daļēji
sagatavot un uzstādīt tieši nova-
da svētkos. Paldies jāsaka Jānim
Nīmanim un Armandam
Romkam, kā arī Jauniešu domes
biedriem Līvai, Sigitai,
Viktorijai, Albertam un Paulam
par ieguldīto darbu un palīdzību,
lai sagatavotu inventāru un reali-
zētu projektu. 

Paldies visiem, kuri atbalsta
jauniešus, gan piedāvājot inven-
tāru, gan darba spēku, gan ide-
jas! Aicinām visus, kuri vēlās
jauniešu centrus un jauniešu
domi atbalstīt, ja ir idejas, tad
nekautrējaties un sazinieties ar
mums! 

Novada svētki

Savu artavu svētkos ieguldīja Mārsnēnu mednieku klubs gan izstādot medību 
trofejas, gan organizējot loka šaušanu, šautriņu mešanu mērķī.

Skatītājus ar saviem košajiem tērpiem un iznesību dejā priecēja Liepas deju kopa.

Interesantu tehnikas un ieroču kolekciju svētku apmeklētājiem bija izstādījuši
zemessargi, kā arī sagatavojuši dažādas stafetes, kurās aktīvi piedalījās mūsu

jaunatne.

Edgars Liepiņš bija latviešu teātra un kino aktieris, un dziedātājs. Tautā pazīstams
kā komiķis Hugo Diegs un neaizmirstams kļuvis sadarbībā ar
komponistu R.Paulu, kura dziesmas: „Naktī upē pīles kliedz”, 

”Ķiļķēns un klimpa” , „Trīs runči” u.c.  kļuvušas par folkloru. Šis leģendārais
aktieris sava mūža pēdējās dienas vadīja  vientulībā, Mārsnēnos, kur 1995.gada
13.septembrī aizgāja mūžībā.  Lauma Zaļaiskalns, Mārsnēnu bibliotekāre, par
godu aktierim, viņa 85 jubilejas gadā, bija sagatavojusi izstādi „Edgars Liepiņš

Mārsnēnos”, kura izraisīja ne mazums svētku apmeklētāju interesi.

„Garšu atpūtai” noteikti piešķīra ekstrēmie BMX paraugdemonstrējumi ar galvu
reibinošiem trikiem.
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Svētku gājiens no Mārsnēnu tautas nama uz estrādi Klabes birzītē izvērtās jautrs un krāšņs. Katrs kolektīvs bija padomājis par savu noformējumu ar atšķirības zīmēm.

Skroderdienu vecenes arī Mārsnēnos ieviesa savu kārtību un noskaidroja, kur tas
lakatiņš palicis. Protams, bez vannītes gāšanas virsū jau neiztika.

Svētku koncerta izskaņā, estrādes kalna galā tika aizdegts lielais ugunskurs, kurš
dega līdz pat rīta gaismai. Visām Līgo vakara un Jāņu dienas izdarībām ir sava

mistiska nozīme. Mēs svētkus nesvinam tāpat vien – uguni dedzam, lai būtu 
svētība, sieru ēdam, lai iegūtu saules spēku, alu dzeram, lai būtu darba spars, 

ar jāņuzālēs aizbaidām kukaiņus…

Un kur tad nu Jāņos bez siera un alus!

Teātra spēlēšana jau dienā gāja vaļā uz vairākiem ganģiem. Mārsnēnieši- „šuva,
grieza un pletēja”. Liepēnieši izdzīvoja pārpratumu, pārpratumus, līdz skaidrību

guva „Meitiņa”. Priekulieši gan bija ļoti nopietni „Valentīnu dienā”, kura izvērtās
par drāmu. Toties Veselavas „Trīs ar pus atraitnēm” negāja viegli, jo izredzētais 

precinieks bija tikai viens.

Novada svētku reportāžu sagatavoja Īrisa Uldriķe un Elīna Krieviņa
Foto: Normunds Kažoks
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Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis». 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kult ras afiša j lij  un august  

 

Veselavas muiž  
18.j lij  

 

18:00-22:00 

 

„Rožu  sv tki” 

Programm : Aivars Tomi š -saksofons, 
dziesminieks K rlis Kaz ks, Veselavas 
pagasta pašdarbnieki, foto izst des, ziedu 
kompoz cijas, ekskursija gida pavad b , 
šanas prieki. 

Ieeja EUR 5,00
5.august  

20:00 

Jaun s arfistes, Parmas 
konservatorijas studentes  

D rtas Tisenkofas  

Arfas m zikas solo koncerts 

Programm : Doniceti, Br mss, Ruso, 
Rahma inovs, karamiello, Šop ns 

Ieeja EUR 4,00

 

Veselavas muižas parka estr d  
04.j lij  

20:00 

Deju  koncerts 

 „Kad j lijs matos” 

piedal s: JDK „Trejdevi i”, VPDK 
„Br ze”, JDK „Veselava”, u.c. 

04.j lij  

23:00 

 

Za umballe 

Sp l s grupa  
„El na Krasti a &Twisted Four” 

Ieeja: EUR 5,00

18.j lij  

23:00 

 

Za umballe 

Sp l s grupa „Sest   j dze” 
Ieeja: EUR 5,00

31.j lij  

23:00 

 

Za umballe 

Sp l s grupa „Credo” 
Ieeja: EUR 5,00

15.augusts 

10:00 

Sporta sv tki Aicin ti lieli mazi sportot grib t ji 

15.augsts 

23:00 

 

Za umballe 

Sp l s grupa „Apvedce š” 
Ieeja: EUR 5,00

Kultūras afiša jūlijā un augustāCik man ir gadu?
Tikpat, cik maniem jāņtārpiņiem.
Tik, cik es spīdu.

/ O.Vācietis/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
jūnija jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Helēnu Čekanoviču, 
Annu Dorukovu, 
Leokadiju Kovaļonoku
Priekuļos: Miliju Andersoni, Reginu Morozu, 
Aldonu Šlapeko un Imantu Vectirānu

85 gadu jubilejā
Jevgeniju Kizinu Liepā
Ivanu Kuroptevu Priekuļos 

93 gadu jubilejā Gintu Veldzi Priekuļos
95 gadu jubilejā Austru Mellēnu Priekuļos 

Aicinām Priekuļu novada pirmsskolas
vecuma bērnus

piedalīties

BĒRNĪBAS SVĒTKOS

kopā ar Čučumuižas rūķiem
21.augustā plkst.16:00

Priekuļu kultūras namā

Lai svētki noritētu jauki, lūdzam gaviļniekus
pieteikt līdz 10.augustam Priekuļu novada

domē pie sekretāres tālr.64107871,
mob.29129071, vai katrā pagasta pārvaldē, 
aizpildot speciālu anketu par gaviļnieku. 

Dzimtsarakstu nodaļa

Liepā atvaļinājuma laikā slēgta no 1. līdz 28. jūlijam 

Priekuļos atvaļinājuma laikā slēgta no 20.jūlija līdz 14.augustam.

Šajā laikā dzimtsarakstu jautājumus var kārtot jeb kurā Latvijas
Dzimtsarakstu nodaļā.

(Tuvākā nodaļa: Cēsīs, Palasta ielā 11. 64122555)

 
 
 

Kapusv tki  
 

 
 
 

Prieku u kapos 5.j lij  plkst. 12:00 

Liepas kapos 26.j lij  plkst. 15:00 

M rsn nu kapos 26.j lij  plkst. 14:00 

Veselavas kapos 1.august  plkst. 13:00 

Jaunraunas kapos 8.august  plkst.15:00 
 

 

Vasaras radošās darbnīcas
Priekuļu bibliotēkā

Vasaras radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem 
Priekuļu pagasta bibliotēkā notiks no 13. līdz 16. jūlijam,

sākums plkst. 12:00
13.jūlijā          Veidosim ziedus 
14.jūlijā          darbnīca „Latvieši pasaulē” 
15.jūlijā          Mezglosim 
16.jūlijā          Mūzikas instrumenti un „No pusvārda” 

Tālrunis uzziņām –  64130581

Prieku u tehnikuma 

SALIDOJUMS – 2015.g. 3.j lij  

Dienas k rt ba 

Laiks Vieta NORISE 

no 14:00 Jaunais korpuss  /foaj / Re istr cija 

no 14:00 2.st va foaj  
/jaunais korpuss/ 

Gleznu izst de„ Divi m ksl ” 
 

no 14:30 Teritorij  un telp s Darbojas kafejn cas. 
no 14.30 Dienesta viesn ca Iek rtošan s istabi s  
no 14:30 Muzejs /vecais korpuss  

4.st vs/ 
Izst de „ M su jaun bas mirk i…” 
 

no 14:30 Bibliot ka 
/vecais korpuss 3.st vs/ 

Izst de„ No zin bu apcirk iem…” 
 

no 14:30 Tehnikuma telpas un 
teritorija 

Ekskursijas pa tehnikumu 

16:00-
18:00 

Z l  /jaunaj  korpus / 
Z l  /vecaj  korpus / 

Absolventu tikšan s ar skolot jiem. 

J muižasabsolventu tikšan s ar 

skolot jiem. 
Prezent cijas par tehnikumu. 

17:00 Pulc šan s auto 
st vlaukum  

Iesp ja piemin t sav jos  / Prieku u 
kapos/ 

no 17:00 Skolot ju istab  /jaunaj  
korpus / 

Tikšan s ar uzaicin taj m person m. 
Tehnikuma sveikšana. 

no 18:00 Eg u gatv  Pulc šan s un st šan s g jienam 
18:40  Sv tku g jiens 
19:00 Stadions/lietus gad jum  

– sporta z l / 
Sv tku pas kums - 

 sv tku koncerts  „ Jaun ba zied!” 

21:00 Stadiona laukumi Sv tku balle 
AICIN JUMS – sv tku t rp  izmantot k du no  kr s m – dzeltenu, za u 

vai baltu. 

DAL BAS maksa – EUR 7,00 

Priekuļu tehnikuma
SALIDOJUMS – 2015.g. 3.jūlijā

Dienas kārtība

Nākošais laikraksta „PRIEKUĻU NOVADA
VĒSTIS” numurs iznāks augustā


