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Kalendārs nepielūdzami rāda
vasaras beigas. Vasara  ir laiks,
kad smeļamies spēku un idejas
jaunajam darba cēlienam. Tā arī
tagad, kad domas, ieceres un plāni
ir jau nākamajā mācību gadā,
atceramies spilgtākos, iedvesmo-
jošākos vasaras mirkļus. 

Jūlija sākumā izskanējuši XI
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki. Tajos
Priekuļu vidusskolu pārstāvēja
deju kopas „Miķelēni” 3 deju
grupas, kā arī 4.-11.klašu meite-
ņu koris; kopskaitā 90 dalībnieki
un 10 skolotāji. Paldies deju sko-
lotājam M.Brasliņam, kora sko-
lotājai R.Briņķei, visiem dalīb-
niekiem par  izturību un ieguldī-
to darbu! Paldies skolotājiem,
kas pavadīja skolēnus svētku
dienās, 24 stundas diennaktī
rūpējoties par viņu labsajūtu!
Paldies novada domei un skolē-
nu vecākiem, kas sniedza dažāda
veida atbalstu! Visiem kopā
izdevās radīt skaistus, emocionā-
lus brīžus, kas skatītāju un dalīb-
nieku atmiņās vēl ilgi neizbālēs. 

Savukārt, laikā no 19.-26.jūli-
jam Priekuļu vidusskolu par

savām mājām bija izvēlējušies
ap 400 dalībnieku no visas
pasaules - Pasaules latviešu
ģimeņu „3x3” saietā. Tā uzdevu-
mi bija: paplašināt latviskās
zināšanas, stiprināt latviskas
ģimenes, sekmēt latvisku drau-
dzību, veicināt latvisku kopības
izjūtu, attīstīt latvisko kultūrvidi.
Saieta vadmotīvs – „Mājas”.
Šogad tā bija saieta 25.gadskār-
ta, kopš pirmās tikšanās reizes
1990.gadā Madlienā.  Seši mūsu
skolas skolotāji vadīja radoši
praktiskās ievirzes kokapstrādē,
rokdarbos, sportā, mākslās, dejā;
skolas darbinieku darba grupa
visu nedēļu rūpējās, lai dalībnie-
ki te justos kā mājās.  Tā bija
pozitīvu emociju, radoša prieka
un pārdomu bagāta nedēļa, kurā
Priekuļu vārds izskanēja visā
plašajā pasaulē.

Plānojot šī gada darbu, īpašu
uzmanību pievērsīsim skolēnu
patriotisma un valstiskās identi-
tātes apziņas kopšanai, uzsākot
gatavošanos Latvijas simtgadei.
Pievērsīsimies skolas vēsturei un
lepnuma par savu skolu ieaudzi-
nāšanai, jo 2016.gads ir skolas
30.jubilejas gads. 

Mācību procesā iekļausim
vairāk skolēnu pētnieciskās dar-
bības, mācību tēmas saistīsim ar
reālo dzīvi. Turpināsim apzināt
darba formas un metodes skolē-
nu individuālo vajadzību ievēro-
šanai, atbalstot gan talantīgos
skolēnus, gan tos, kam ir grūtī-

bas mācībās.
Izvērtēsim savu darbību visās

skolas darba jomās, jo šis mūsu
skolai ir gads, kad notiek skolas
un izglītības programmu akredi-
tācija.

Protams, domājam arī par
skolas vizuālo tēlu. Vasaras
periodā veikts atsevišķu gaiteņu
remonts, atjaunots grīdu lako-
jums un krāsojums, iegādātas
iekārtas zēnu mājturības kabine-
tam. Lai nodrošinātu mūsdienī-
gāku mācību procesu stundās,
ieplānots papildināt pieejamo
informācijas tehnoloģiju klāstu.

Plānojam saglabāt arī skolas
īpašos piedāvājumus: fakultatī-
vās stundas mācību priekšmetos,
sporta stundas peldbaseinā, eko
programmu, sporta un mūzikas
programmas, stipendijas vidus-
skolēniem, medicīnas pakalpoju-
mu pieejamību, pagarināto grupu
sākumskolas skolēniem u.c.

Šajā mācību gadā darbu uzsā-
kuši jauni pedagogi: bibliotekāre
un latviešu valodas skolotāja
Ingrīda Zilgalve, angļu valodas
skolotāja Natālija Volkova, kris-
tīgās mācības skolotājs Oļegs
Jermolājevs. 

Vēlu daudz gandarījuma un
prieka par savu veikumu gan
jaunajiem kolēģiem, gan visiem
skolas pedagogiem, darbinie-
kiem, skolēniem un viņu vecā-
kiem. 

Priekuļu vidusskolas direktore
Iveta Apine

Krāsainā vasara
Priekuļu vidusskolā

Novada mācību iestādēs
1.septembrī

Priekuļu vidusskolā plkst. 10:00 

Liepas pamatskolā plkst. 9:00

Mārsnēnu pamatskolā plkst. 10:00

Pirmā skolas diena Priekuļu mākslas skolas audzēkņiem
2. septembrī pl. 15:00 Cēsu pilsētas mākslas skolas telpās Cēsīs,
Palasta ielā 11.

Nodarbības uzsāksim 3.septembrī Priekuļu mākslas skolā
pl. 15:00.

Dejot pa pasaules
atspulgu ūdenī,

Dejot ar putniem
rudenī –

Viss Tev ir ļauts, viss
tevi sauc –

Ai, cik ir iespēju daudz!
Draudzību satikt kā
mirdzošu zvaigznīti,

Ticībā augt un mūžīgi
mainīties-

Bērnība, jaunība prātus jauc,
Viss Tev ir ļauts, skola Tevi sauc!

/G.Micāne/

Sveicam Priekuļu novada skolēnus un viņu
vecākus, studentus, pedagogus un izglītības iestā-
žu darbiniekus Zinību dienā! 

Lai jaunajā mācību gadā ikvienam no jums
piemīt vēlme mācīties, attīstīties un pilnveido-
ties! 

Īpaši lepojamies ar mūsu izglītības darbinie-
kiem, kuriem Pedagogu konferencē 25. augustā
tika pasniegti Izglītības ministrijas atzinības rak-
sti, tie ir Priekuļu vidusskolas skolotāji: Māris

Brasliņš, interešu izglītības skolotājs - par nozī-
mīgu profesionālo un pedagoģisko ieguldījumu
skolēna radošuma un talantu izkopšanā un kul-
tūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā; Anda
Rozmisa, sākumskolas skolotāja - par nozīmīgu
pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistē-
mas attīstībā; Anita Skrastiņa, latviešu valodas
un literatūras skolotāja, direktora vietniece izglī-
tības jomā – par nozīmīgu pe da go ģiskā darba
ieguldījumu izglītības sistēmas at tīstībā.

Ar skolotājiem, kas saņēma Apvienotās izglī-
tības pārvaldes pateicības un atzinības rakstus
Jāņmuižas PII: Dagnija Pūce - par aktīvu un
radošu atbalstu „zaļajai kustībai”, par atbildību
un nozīmīguma piešķiršanu iestādē organizēta-
jiem pasākumiem; Egita Rgozina - par veiksmī-
gu un radošu darbu, veidojot bērniem atbilstošu
mācību un rotaļu vidi, par jaunu pedagoģisko
metožu un paņēmienu izmantošanu, nodrošinot
individuālu pieeju katram bērnam; Velta Anta
Olengoviča - par uzdrīkstēšanos dalīties pieredzē
starpnovadu un valsts mēroga semināros, tautas
tradīciju kopšanu, veidojot bērnos piederības
sajūtu Latvijai.

Priekuļu novada pašvaldība

Kur man kā
Vējam
Liepās būt.
Kur man kā
Putnam
Dziesmās būt.
Kur man kā
Bitei
Ziedā būt.
Kur man par klusu
Saules lēktu būt.

/L. Jankovskis/

Ar košām asterēm atnācis
1.septembris, un savas durvis
plaši atver skolas. Kas priecē-
jis mūsu kolektīvu aizejošajā
vasarā?

Mārsnēnu pamatskolu absol-
vēja deviņi jaunieši, un visi tur-
pinās mācības izvēlētajās sko-
lās. Lai viņiem veicas!

Šajā vasarā veicām nelielu
kosmētisko remontu skolas
sporta zālē un sakārtojām sko-
las fasādi. 

Vasarā aizvadīti Novada
svētki. Tajos mārsnēniešus un
ciemiņus priecēja pirmsskolas
grupas dejotāji. Veiksmīgi deju
skolotājas pienākumus uzsākusi
Zita Aļeškēviča, pavadījumu
nodrošina Dace Purmale.
Paldies skolotājām par darbu. 

Paldies arī 9.klases skolniecei
Elīnai Riekstiņai par skanīgo
dziedāšanu novada svētkos.

Šajā mācību gadā lielāka
uzmanība tiks pievērsta skolēnu
drošībai skolā. Lai piedāvātu

kvalitatīvu izglītību, valsts
šogad organizēs diagnosticējošo
darbu par Ceļa satiksmes notei-
kumiem 4.un 8.klasei. 

Angļu valodu sāksim apgūt
jau no 1.klases.

Iekļaujošās izglītības ietvaros
turpināsim darbu speciālās izglī-
tības programmās. 

Paldies pagasta bibliotekārei
Laumai Zaļaiskalns par Bērnu
žūrijas vadīšanu un jauko eks -
kursiju.

Paldies Priekuļu novada
domei, tās priekšsēdētājai Mārai
Juzupai, izpilddirektoram Fjo -
doram Puņeiko un mūsu pār-
valdniekam Ralfam Saļmo  par
rūpēm par skolu. 

Uzsākot jauno mācību gadu,
visiem gribas teikt:
Vai tu arī gribi pļavā 

par ziedošu
Puķi būt, par biti puķē 

un smaržu
Debesīs kļūt?
Tad tev vienkārši vajag -
Cilvēkam būt!

/L. Jankovskis/

Mārsnēnu pamatskolas
direktore Zoja Virskule

Mārsnēnu
pamatskola
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Priekuļu un
Jāņmuižas absolventu

un darbinieku 
salidojums

Savu apaļo 100-to dzimšanas
dienu Ksenijas kundze sagaida
kā allaž - smaidoša un saviem
cienījamiem gadiem pietiekoši
ņipra, ar savu humora devu un
neizsmeļamo labestību pret
ikkatru savā dzīves ceļā sastapto
cilvēku. Sagaidot savu jubileju,
viņa saka – „Ja jau 100, tad
jāsvin pa īstam!” Mazbērni un
mazmazbērni ir parūpējušies, lai
Omītes dzimšanas dienā 26.jūlijā
sapulcētos pēc iespējas visi radi-
ņi, un sveicēju pulks sanācis
krietns.  

Mazdēls Dāvis apkopojis
Omītes dzīvesgājumu un izvei-
dojis Dzimtas koku, ar kuru jubi-
lejas reizē iepazīstināja visus
klātesošos.  Ksenija Andersone
(dzim. Saliete) dzimusi
Mārcienā, piecu bērnu ģimenē,
vecāki bijuši prasīgi un stingri,
tāpēc arī Ksenija jau no bērna
kājas iemācījusies visus darbus
darīt pamatīgi. Mācījusies
Mežotnes lauksaimniecības
skolā, ko beigusi ar izcilību.
Rīgā beigusi Feldmaņa mājturī-
bas kursus. Savā garajā mūžā
strādājusi dažādus darbus, sāku-
si ar ganu gaitām, tad pēc skolas
beigšanas bijusi pārdevēja, vēlāk
veikalvede, grāmatvede, piena
pieņēmēja un savācēja, brigadie-
re kolhozā, krejotavas vadītāja,

dārzniece, saimniece kolhoza
ēdnīca, lopbarības agronome,
putnu fermas vadītāja.

Ksenija jaunībā iepazinusies
ar pagasta valdes rakstvedi
Teodoru, un drīz vien abi jaunie
cilvēki sapratuši, ka ir viens
otram lemti, lai dalītu dienas -
baltas un nebaltas. Kaut gan
vecāki meitas izvēli nav atbalstī-
juši, Ksenija un Teodors
1936.gadā Ģertrūdes baznīcā
salaulājušies. Piedzimst meitas
Mirdza, Aija un dēls Andris. 

Ksenijas dzīves ceļš nav bijis
rozēm kaisīts, pirmdzimtā meiti-
ņa aiziet mūžībā pavisam maza.
Karalaikā vīrs iestājas aizsargos,
pēc kara viņš tiek apcietināts un
izsūtīts, no izsūtījuma Teodors
vairs neatgriežas un tā Ksenija ar
diviem maziem bērniem paliek
viena. Taču ar savu strādīgumu
un neatlaidību viņa uzveic visas
dzīves likstas. Strādā jebkuru
darbu, lai varētu izskolot bērnus,
taču nolaidību un netaisnību
necieš. Kā pati teic: „Šad tad
palika par karstu, un tad bija
jāiet prom”. 

Lai arī liktenis Kseniju nav
saudzējis, viņa sevī pratusi
saglabāt dzīves gaišās puses.
Bijusi aktīva sabiedriskajā dzīvē,
dejojusi, paticis dziedāt, bet, gal-
venais, turēt rūpi par visiem

saviem mīļajiem. Tagad Ksenija
dzīvo „Pieškalnos” kopā ar
meitu Aiju, interesējas par savu
4 mazbērnu gaitām, ir lepna par
9 mazmazbērnu panākumiem un
ir sagaidījusi mazmazmazdēliņu
Emīlu. Arī citi radiņi nav aizmir-
sti - gan māsīcas, gan brāļu
bērni.

„Omīte ir īpašs cilvēks, kurš
vienmēr bijis dzīves centrā, un
viss notiek ap viņu. Viņa nekad
nestāv malā. Viņa neliedz pado-
mus, tos krāj, lai dalītu citiem,”
atzīst radiniece Krista Saliete.
Tāpēc, sveicot skaistajā dzīves
jubilejā Kseniju Andersoni,
novada domes priekšsēdētāja
Māra Juzupa viņas mūžu salī-
dzināja ar krāšņu ziedu pļavu,
kurā aiz vismazākā ziediņa slēp-
jas piepildīti un nepiepildīti
sapņi, sāpes, prieki, laime un
atmiņas.

Svinot šo 100 gadu jubileju,
gribu teikt paldies Ksenijas kun-
dzei par viņas mūža devumu un
vēlēt veselību, saglabāt dzīves
prieku un izstarot labestību tāpat
kā līdz šim!

Savukārt viņa mums visiem
vēl - gudrību, veselību, mīlestību
un ilgu mūžu.

Teksts un foto
Īrisa Uldriķe

Gadi skrien kā asi kalti zirgi...
Šķiet tikko atzīmējām Priekuļu
tehnikuma simtgadi, nu, skat,
jau pieci gadi klāt, un 3.jūlijā
visi absolventi un mācību spēki
atkal tika aicināti tikties.
Tehnikuma salidojumi ir sena un
jauka tradīcija. Šogad absolven-
tu pulks bija īpaši kupls, jo aiz-
vadītajā piecgadē tehnikums tika
apvienots ar Jāņmuižas lauk-
saimniecības vidusskolu, līdz ar
to „tehnikumiešiem” bija pievie-
nojušies arī „jāņmižnieki”. Šis
salidojums pulcēja vairāk kā
tūkstoti absolventu un mācību
spēku. Vecākais salidojuma
dalībnieks Modris Kreilis mācī-
bas tehnikumā bija uzsācis
1940.gadā, taču karš neļāvis to
pabeigt. 

Pacilājošā atmosfērā absol-
ventu gājiena priekšgalā
Tehnikuma karogu stadionā
ienesa Jānis Kalva.

– Reiz bija… Vai atceries? –
Toreiz –

mēs sakām sev un viens
otram.

Mēs atskatāmies un smaidām,
jo ir atkal redzēšanās un pie-

minēšanas laiks.

Ar Elzas Ķezberes dzejas rin-
dām klātesošos uzrunāja svinīgā
pasākuma vadītāji.

Priekuļu tehnikumu absolvē-
juši daudzi ievērojami cilvēki,
šobrīd esoši zinātnieki, inženie-
ri, veiksmīgi uzņēmēji un citādi
talantīgi cilvēki, ko apliecināja
fakts, ka salidojuma svinīgo
pasākumu vadīja paši absolventi
un arī koncertu sniedza aizvien
atraktīvā vokālā ansambļa vadī-
tāja Oskara Gailīša audzēkņi.
Klātesošo aplausus izsauca, kad
uz laukuma raitā deju solī izde-

joja vairāk kā 16 pāri, bijušie un
esošie tehnikuma deju kolektīva
dalībnieki, tiesa, dejotāju vecu-
ma amplitūda arī sniedzās vese-
lā paaudzē. Savukārt tehnikuma
telpās salidojuma dalībniekus
priecēja Leona Stara un Laura
Šķēles gleznu izstādes.
Bibliotēkā bija apskatāma inte-
resanta mācību grāmatu izstāde,
kura tapusi pateicoties tehniku-
ma pasniedzējiem. Protams, liels
paldies Aleksandram Lingartam
un viņa atbalstītājiem par tehni-
kuma muzeja izveidi un uzturē-
šanu.  Salidojuma dalībniekiem
visas dienas garumā bija iespēja
iepazīties ar skolas mācību kor-
pusu, atjaunotajām darbnīcām,
vērtēt un salīdzināt tehnikuma
piedāvātās iespējas mūsdienīgu
lauksaimniecības zināšanu iegu-
vē.

Tehnikuma direktors Imants
Kupčs atzīmēja: „Salidojumi
galvenokārt tiek organizēti, lai
absolventi varētu satikties, dalī-
ties pieredzē, dot ieteikumus
mācību spēkiem un novērtētu
tehnikuma paveikto. Savukārt
tehnikums popularizē savu
mācību programmu piedāvāju-

mu un ir priecīgs par izveidoto
sadarbību ar bijušajiem absol-
ventiem, šobrīd esošajiem uzņē-
mējiem, kuri var piedāvāt prak-
ses vietas tehnikuma audzēk-
ņiem.”

Priekuļu tehnikuma 105 gadu
pastāvēšanas jubileja beidzās ar
balli, kurā jau par tradīciju ir
kļuvis, ka spēlē tikai skolas
absolventi, un ticiet, tādu ir
daudz, jo balle beidzās tikai
rītausmā.

Teksts un foto Īrisa Uldriķe

Omīte Ksenija
Andersone svin - 100

100-gadniece Ksenija Andersone savu tuvinieku –meitas Aijas, mazbērnu un mazmazbērnu vidū
jūtas ļoti laimīga 

Vidzemes plānošanas reģions
jau ceturto gadu vasaras nogalē
organizē Vidzemnieku dārza
svētkus. Dārza svētku laikā, kuri
notika 19.augustā, Burtnieku
novada Valmiermuižas alus
dārzā, tika sumināti 26 uzņēmēji
- Vidzemes veiksmes stāstu varo-
ņi, kuri ar savu ideju, darbību un
lielu mērķtiecību veicina attīstību
Vidzemē, un ir kā piemēri topo-
šajiem uzņēmējiem. 

Vieni no šo stāstu varoņiem ir
zemnieku saimniecība „Ieviņas”
no Mārsnēniem. „Ieviņu” saim-
niece Jeļena Juhno ražo ap 30

veidu sieriem, no savā saimniecī-
bā iegūtā piena. Par cik siera
meistare uz pasākumu nebija
ieradusies, tad Priekuļu novada
pašvaldības pārstāvji pēc pasāku-
ma devās apciemot un nodot gan
Vidzemes plānošanas reģiona
pateicību, gan pašvaldības svei-
cienus mūsu novada lepnumam
un veiksmes stāstam – Z/s
„Ieviņas” saimniecei un siera
meistarei Jeļenai. Tikšanās reizē
viesmīlīgā saimniece iepazīstinā-
ja ar siera rašanās pirmsākumiem
un jaunu produkcijas veidu tap-
šanas procesu. Esam lepni, ka

mūsu novadā ir šādi cilvēki!
Ar Vidzemes stāstu varoņiem

var iepazīties tīmekļa vietnē
www.vidzeme.lv.

Vineta Lapsele, 
projektu vadītāja

Novada domes priekšsēdētāja
M.Juzupa pasniedz Vidzemes

plānošanas reģiona balvu 
Z/s „Ieviņas”saimniecei

Jeļenai Juhno.

Foto: Normunds Kažoks

Vidzemes veiksmes stāsti 2015 –
Priekuļu novada Z/s „Ieviņas”
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No 6. līdz 12. jūlijam Rīgā
notika XI skolu jaunatnes
Dziesmu un Deju svētki.
Priekuļu kultūras nama bērnu
deju kolektīva ,,Tūgadiņš” 60
dejotāji no trijām dažāda vecu-
ma, 1.-2., 3.-4. un 5.-6. klašu
grupām, bija nopelnījuši iespēju
piedalīties lielajos svētkos.
Daugavas stadionā kopā ar vēl,
apmēram, 15 tūkstošiem lieliem
un maziem dejotājiem tika izde-
jots deju lieluzvedums ,,Līdz
varavīksnei tikt!”.

Jāatdzīst, ka ceļš uz svētkiem
nebija viegls. Jāapgūst obligātais
svētku repertuārs. Skatē jānodejo
ļoti, ļoti labi, gan precīzi ievēro-
jot horeogrāfiskās nianses, gan
labi tehniski izpildot. Tāpat liela
nozīme ir kolektīva vizuālajam
noformējumam- tautas tērpam.
Šeit gribu teikt milzīgu paldies
Priekuļu novada pašvaldībai un
personīgi Mārai Juzupai, jo
,,Tūgadiņā” veidojot tautas tērpu
kolekciju, vienmēr saņemam
pašvaldības sapratni un atbalstu.
Jāatzīst, ka par tautas tērpu
vizuālo noformējumu
,,Tūgadiņš” saņēma komplimen-

tus arī no svētku skates žūrijas
komisijas. 

Prieks un emocijas pāri
visam. Tieši ar šiem vārdiem es
gribu raksturot svētku nedēļu.
Lielākajai daļai no bērniem tā ir
pilnīgi jauna pieredze- nedēļa
prom no pierastās ikdienas.
Dienas režīms gandrīz, kā armi-
jā- 7:00 ceļamies, ēdam, ejam
uz mēģinājumu utt.... Stadionā

izbaudām visu- gan saules kar-
stumu, gan pamatīgu lietu un
peļķes zem kājām, deju grīdu
slidenu kā ledus. Neizpaliek arī
tulznas, nobrāzumi, niķi, stiķi,
azarts, kopības sajūta, nogu-
rums, pat bezspēks. Taču, kad
pienāk vakars, pēkšņi nogurums
pazūd- rodas jaunas spēles,
rotaļas, dziesmas, jauni draugi
un vēl un vēl...

Un tad jau ir klāt tas brīdis-
pirmais Lielais koncerts, tad jau
otrs, trešais un ceturtais. Prieks
par padarīto. Prieks, kurš iemir-
dzas katra bērna acīs, kuras rau-
gās uz šo brīnumu un varbūt pat
tā īsti līdz galam neapzinās, kādu
fenomenu visi kopā radām.

Paldies visai ,,Tūgadiņa”
saimei- dejotājiem, viņu vecā-
kiem. Īpašs Paldies vecākiem,
kuri svētku nedēļā vakaros savā-
ca, pa nakti mazgāja, gludināja
un no rīta atnesa bērniem tīras
zeķes, kreklus, bikses. Paldies,
,,Tūgadiņa” pavadošajām skolo-
tājām Initai Andersonei un
Kristīnei Slavēnai, Rudītei
Jurciņai un Ingai Kalniņai, Līgai
Laurītei, Daigai Andersonei un
Solvitai Būrei, kuras kopā ar bēr-
niem pūta matračus, kopā gāja
gulēt un cēlās, kopā ēda un
dzēra, dejoja un skrēja, Paldies
jums. Paldies, Priekuļu kultūras
nama direktorei Ingai Kraftei, jo
bez viņas, kur nu bez viņas...
Visi kopā mēs tiešām ,,Līdz
varavīksnei tikām!”

„Tūgadiņa” vadītājs
Mārtiņš Jurciņš

*  *  *

X Skolu jaunatnes Dziesmu
un Deju svētki izskanējuši!
Esam laimīgi, emocionāli uzlā-
dējušies un mazliet noguruši
atgriezušies mājās. Paldies
visiem, kas mūs atbalstīja pirms
svētkiem, svētkos!  Visiem sko-
lotājiem par rūpēm un gādību!
Vecākiem par atbalstu svētku
laikā - zaļumu, vainadziņu sagā-
dāšanu, gardajām zemenēm,
bučām...

Sirsnīgs paldies Priekuļu
vidusskolas direktorei Ivetai
Apinei un direktora vietniecei
Baibai Karlsbergai par atbalstu,
rūpēm, gardajiem kliņģeriem,
zaļumiem, kopīgo GĀJIENU!
Paldies Novada Domes priekšsē-
dētājai Mārai Juzupai par prie-
ku, uzmundrinājuma sniegšanu
un GĀJIENU!

PALDIES, MĒS VISI KOPĀ
ESAM PAŠI LABĀKIE!

DK „Miķelēni“ un vadītājs
Māris Brasliņš

Veselu nedēļu jūlijā Priekuļos
valdīja liela rosība, jo šeit uz
Vispasaules latviešu ģimeņu saie-
tu „3x3” bija ieradušies teju 400
latvieši no visas pasaules.
Dalībnieki tālu ceļu mērojoši ne
tikai no Latvijas, bet arī no ASV,
Austrālijas, Gruzijas un citām
vietām visā pasaulē. Nometnes
aktivitātēs piedalījās arī vairāk kā
30 vietējie iedzīvotāji, kuriem
bija iespēja bez dalības maksas
piedalīties kādā no 53 ievirzēm,
apmeklēt koncertus un citās saie-
ta aktivitātēs.

„3x3” palīdz ārzemēs dzīvojo-
šajiem latviešiem veidot un sagla-
bāt savu latvisko identitāti, savu-
kārt Latvijā dzīvojošajiem – savu
latvietību novērtēt. „3x3” saieti
tiek rīkoti ar mērķi, lai padziļinā-
tu un paplašinātu mūsu latviskās
zināšanas, attīstītu latvisko kul-
tūrvidi, stiprinātu ģimeniskās

saites un veicinātu latviešu kopī-
bas sajūtu.

Saietu Priekuļos vadīja divi
jaunieši - Ieva Ploriņa un Eduards
Krūmiņš -, kas šajā kustībā dar-
bojas jau daudzus gadus. Mums
prieks, ka šoreiz par saieta māj-
vietu bija izvēlēti Priekuļi veselas
nedēļas garumā kas deva iespēju
vietējiem parādīt sevi labā gais-
mā.

Naktsmājas dalībniekiem bija
tehnikuma dienesta viesnīcā,
nodarbības – Priekuļu vidussko-
las telpās, daži pasākumi kultūras
namā un citur Priekuļu teritorijā. 

Ievirzes vadīja tādi lektori kā,
piemēram, „3x3” dibinātāja Līga
Ruperte, kalējs un pasaulē iecie-
nītu instrumentu radītājs Jānis
Nīmanis, folkloristes un mūziķes
Ilga Reizniece un Julgī Stalte,
žurnālists un daudzbērnu ģimenes
tēvs Ansis Bogustovs u.c.

Ceturtdien, 23. Jūlijā, saieta
dalībniekiem bija iespēja doties
vienā no 7 plānotajiem ekskursiju
maršrutiem. No tiem maršruts uz
Sertificēšanas un testēšanas cen-
tru, Priekuļu tehnikumu, Cēsu
Olimpisko centru nenokomplek-
tējās, bet tik un tā jāsaka liels pal-
dies visiem par gatavību uzņemt
viesus un pastāstīt par savu darbu
un Sociālajam dienestam par
atsaucību aizdodot nūjošanas
nodarbību nūjas. 

Pašvaldība ir pateicīga brīv-
prātīgajiem ekskursiju vadītājiem
- Dacei Ikauniecei, Dacei
Kalniņai, Benitai Sausiņai, Val -
dai Pravarnei, Ilzei Freimanei,
Andrai Kalniņai, Paulīnai Suka -
rukai un Laumai Zaļaiskalnai,
kas vadīja maršrutus un arī pa
ceļam starp apskates objektiem
stāstīja par novada un pagastu
vēsturi, dižiem cilvēkiem un

skaistām vietām, ar ko var lepo-
ties Priekuļu novads.

Liels padies arī saimniekiem,
kas laipni uzņēma pie sevis cie-
miņus un sagaidīja ar interesan-
tiem stāstiem un pat cienastiem.
Saieta dalībnieki apmeklēja Ve -
se lavas, Liepas un Startu muižu,
Ed.Veidenbauma memoriālo
muzeju „Kalāči”, devās ciemos
pie bitenieka Imanta Dauksta,
sieru meistares Jeļenas Juhno,
apskatīja foreļu audzētavu
„Silla kas”, Maizes māju
„Krūmiņos”, Valsts Priekuļu
selekcijas institūtu, zirgaudzēta-
vu „Melderkalni”, kā arī ievēro-
jamākos Priekuļu novada dabas
objektus.

No nometnes dalībniekiem un
vadītājiem ir saņemtas pozitīvas
atsauksmes un vēlme atgriezties
vēl kādreiz.

Elīna Tilaka 

Prieks un emocijas pāri visam

Pasaules latviešu ģimeņu saiets „3x3” Priekuļos

Kā jau iepriekš vēstīja kultūras
afiša, šī vasara bija pasākumiem
bagāta Veselavas muižā un parkā.
Pirmie koncertā „Kad jūlijs
matos” skatītājus priecēja Jau -
niešu deju kolektīvs „Veselava”,
kuri ciemos pie sevis bija aicinā-
juši dejotājus no Raunas „Trej -
deviņi”. Jaunieši izdejoja vairāk
kā divdesmit dažādas dejas gan
no iepriekšējo gadu repertuāra,
gan jauniestudētas. Koncertu ar
dziesmām kuplināja jaunie
Veselavas dziedātāji, īpašu skatī-
tāju atsaucību guva jaunais solists
Krists Ozoliņš.

Jūlija otrajā svētdienā par tra-
dīciju tiek iedibināti Rožu svētki.
Novada  Mazo projektu konkursā
veselavieši ieguva atbalstu un
īstenoja savu mērķi – krāsainu
rožu apstādījumu veidošana, pie-
šķirot muižas parkam renesanses
krāšņumu. Rožu svētkos Vesela -
vas muiža savus viesus priecēja
ar daudzkrāsainām ziedu kompo-
zīcijām telpās un ziedu arkām
muižas dārzā, par to paldies māk-

sliniecei Ilutai Mārtiņjēkabai.
Ļau dis varēja izbaudīt ziedu bur-
vību visā to krāšņumā. Savukārt
svētku koncertā, saksafona vir-
tuozs Aivars Tomiņš un dziesmi-
nieks Kārlis Kazāks, klausītājus
ieveda mūzikas pasaulē. Svētkos
netrūka arī viduslaiku dejas, ko

izpildīja muižkunga Kampen -
hauzena bērni (deju kolektīvs
„Veselava”). Apmeklētājiem tika
dota iespēja ziedu laivā izvizinā-
ties pa muižas dīķi, kur ūdensro-
zes bija saplaukušas īpaši daudz
un krāšņi. Svētki noslēdzās vasa-
rīgās dienas novakarē krēslai

iestājoties ar krāšņu uguns šovu,
kuru atraktīvi nodemonstrēja
brīvmāksliniece Gunta Tomsone.

Klasiskās mūzikas cienītājus,
siltā vasaras vakarā muižas dārzā
priecēja jaunā arfiste, Parmas
konservatorijas studente Dārta
Tisenkopfa  ar arfas solo koncer-
tu. Arfa ir karalisks instruments,
kurš pārsvarā ir dzirdams simfo-
nisko orķestru sastāvā.. Dārta
atskaņoja pasaules klasiķu -
Doniceti, Brāmsa, Ruso, Rah -
maņinova, Karamiello, Šopēna
skaņdarbus. Tikmēr māsa Santa
stāstīja par pašu instrumentu un
skaņdarbiem. Izrādās, ka arfai ir
pedāļi kā klavierēm, to spēlē ar
astoņiem pirkstiem un Latvijā ir
tikai 4 profesionāli arfisti, kuri ir
simfonisko orķestru sastāvā. Tā
kā arfai netiek rakstīti solo daļas,
tad pārsvarā tiek atskaņoti klavie-
ru solo skaņdarbi. 

Savukārt Ziemļlatvijas kame-
ransambļa „Livonia” Valda
Drulles vadībā koncerta program-
ma bija veidota, izvēloties skaņ-

darbus, kas izceļ katra instrumen-
ta individuālo un neatkārtojamo
skanējumu. Repertuārs aptvēra
skaņdarbus no 17. līdz 20.gad-
simtam.

Vasaras koncertu izskaņā klau-
sītāji un mūziķi tika cienāti ar
muižkunga Kampen hauzena
kūku un liepziedu tēju, kura
ievākta no 100-gadīgajām liepām
muižas parkā.

Protams, cauru vasaru ļaudis
varēja līksmoties zaļumballēs
Veselavas parka estrādē, izvēlo-
ties sev tīkamāko ansambli –
„Vēja adītie”, „Elīna Krastiņa
&Twisted Four”, „Sestā jūdze”,
„Credo”, „Apvedceļš”.

Vasaras programma nu ir
izskanējusi, bet pasākumi Vese -
lavas muižā turpināsies! Sekojot
kultūras afišai, tiksimies atkal
nākamajos koncertos vai izrā-
dēs, bet pavisam noteikti -
„Muižas naktī” oktobra pēdējā
sestdienā.

Īrisa Uldriķe

Vasaras mozaīka Veselas muižā

Gājiens ir neatņemama svētku sastāvdaļa. Mūsējie tajā piedalījās
ar prieku un lepnumu!

Arfas solo koncerts organiski iekļāvās muižas dārzā 
un klausītājiem ļoti patika Dārtas spēle

Foto: Elīna Krieviņa

Jaunā paaudze iepazīstas ar
mūsu klasiķa Ed. Veidenbauma

mūža veikumu
Foto: Rūdolfs Rancāns
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Priekuļu novada Liepā kopš
13.augusta saules laiku sāka
rādīt trešais novada saules pulk-
stenis, kas pievienojas jau izvei-
dotajiem laikrāžiem Priekuļos
un Mārsnēnos. Šis saules pulk-
stens atrodas stāvlaukumā pie
Lielās Ellītes. Liepas pulksteņa
koordinātes 57°23’00.5“N
25°25’38.6“E/57. Uz skalas šis
pulkstenis rāda laiku. Pulksten
divos dienā, saulei spīdot caur
liepu lapā iegriezto romiešu div-
nieku, uz skalas ēna rāda precīzu
laiku. Tā ka nu jau trīs dažādi
Saules pulksteņi ir apskatāmi,
viesojoties Priekuļos. 

Atklāšanas pasākumu papil-
dināja Latvijas Nacionālā simfo-
niskā orķestra vasaras festivāls
LNSO Vasnīcaa. Pūtēju kvarteta
koncerts brīvdabā bija īpaša
dāvana pirms festivāla Cēsīs.
Tuvāk dabai, tuvāk mūzikai,
tuvāk klausītājam - tāds bija
koncerta sauklis. 

Liepas saules pulksteņa dzim-
šanas dienu atzīmēsim katru
gadu ar lielāku vai mazāku kon-
certu, bet 13.augustā svinības
būs!

Teksts un foto, Benita
Sausīņa, Normunds Kažoks

Trešais saules
pulkstenis Priekuļu

novadā!

Ideja par jauniešu dienu
mums radās jau ziemā. Ar savu
plānu iepazīstinājām arī pašval-
dības deputātus, bet diemžēl
viņi mūsu ideju finansiāli neat-
balstīja. Tad mēs nolēmām
naudu šim pasākumam iegūt,
rakstot dažādus projektus.
Neformālā jauniešu grupa
„Midžis & Co” ieguva finansē-
jumu priekš atpūtas vietas izvei-
des “Mobilā atpūtas zona”, pie-
daloties Priekuļu novada pašval-
dības izsludinātajā Mazo pro-
jektu konkursā „Mēs novadam”
2015. Finansējumu ieguvām arī
jaunatnes politikas valsts pro-
grammas 2015.gadam valsts
budžeta pieprasījuma ietvaros. 

Radās priekšlikums apvienot
jauniešu dienu ar ikgadējo
Veselavas sporta dienu. Tomēr

tas bija liels pārbaudījums, jo
mums pietrūka nepieciešamās
pieredzes šāda veida pasākumu
organizēšanā. Tagad varam
atviegloti uzelpot, jo šis pasā-
kums ir aiz muguras. Patiesībā
esam apmierināti ar rezultātu.
Veselavas parks tam bija ļoti
piemērota vieta šim pasāku-
mam. Pasākuma apmeklētāji
varēja piedalīties jauniešu
domes rīkotajās aktivitātēs, par
ko pretim saņēma atzīmi- zīmo-
dziņu, un ieguva nelielu balvu.
Interesantas radošās darbnīcas
nodrošināja jaunieši no Liepas
jauniešu centra „Apelsīns”. Arī
boksa klubs „Priekuļi’’ demons-
trēja dažādus boksa paraugde-
monstrējumus, kuri piesaistīja
ļoti daudzus pasākuma apmeklē-
tājus. Jautri izvērtās deju mēģi-

nājumi, kuru vadīja Luka –
apmaiņas projektā iesaistīts jau-
nietis no Itālijas. 

Jauniešu dome saka LIELU
PALDIES visiem atnākušajiem,
kā arī dalībniekiem un atbalstī-
tājiem, bez kuriem šis pasā-
kums nebūtu izdevies. Esam
cerību pilni šo pasākumu izvei-
dot kā ikgadēju tradīciju. Taču
jāatzīst, ka mūsu skaits ir sama-
zinājies, jo daļa aktīvistu ir
devušies studēt, un mēs aici-
nām jauniešus un citus intere-
sentus kļūt par daļu no Priekuļu
novada jauniešu domes, lai
varētu turpināt jauniešu labklā-
jības uzlabošanu Priekuļu
novadā. 

Pauls Ernests Pūliņš,
Jauniešu domes dalībnieks

Pirmā Priekuļu novada 
jauniešu diena

8.augustā Mārsnēnu sporta
laukumā norisinājās ikgadējie,
jau par tradīciju kļuvušie
Mārsnēnu pagasta sporta svētki.

Šogad sporta svētki norisinā-
jās dažas nedēļas agrāk nekā
citus gadus, varbūt  arī „nospēlē-
ja” to, ka šogad sportot gribētāju
bija mazliet mazāk, un arī laika
apstākļi bija mums labvēlīgi,
kaut gan karstums un saule mūs
nesaudzēja.

Tomēr tas neliedza iespēju
Mārsnēnu Zeltenei un Mārsnēnu
Spēkavīram cīnīties par godpilno
titulu. Par titulu Mārsnēnu
Zeltene kopumā cīnījās 5 meite-
nes, un 1.vietu ieguva Baiba
Zārdiņa, 2.vietu - Aļona Triguba
un 3. vietu - Ilva Kalniņa. 

Mārsnēnu Spēkavīram
kopumā bija pieteikušies un par
titulu cīnijās 15 puiši, un 1.vietu
ieguva Intis Žukovs, 2.vieta -
Kristaps Stepanovs, 3.vieta-
Gunārs Kvitka.

No 9 komandām kopvērtē-
jumā vislabāk veicās komandai
no Raunas „Putu fukši’’kuri
izcīnīja 1.vietu, komanda „Nu,
ko?’’ ieguva 2.vietu un 3.vieta
komandai „Dzīvojam vienreiz”.

Arī individuālajām sporta
aktivitātēm bija liela piekrišana,
jo balvas vēlējās iegūt katrs
Sporta svētku apmeklētājs.
Šogad gan izpalika ikgadējā
„Automašīnas vilkšana”, bet
nākamgad tā noteikti jau atkal
būs klāt. Šautriņu mešanā visvai-
rāk punktu no meitenēm izdevās

iegūt Aļonai Trigubai,bet no pui-
šiem Gunāram Kvitkam.
„Bundžas gāšanā ar kubiem”
precīzākie izrādījās Liene
Dārzniece un Jānis Zārdiņš.
Lielajā „Minjonu atmiņas spēlē”,
kur 3min laikā bija jāatver 24
attēli, ātrākie šajā stafetē bija
Vita Vilumsone un Kristaps
Ceriņš. „Atmiņu spēlē no cipa-
riem” izveicīgākie bija Zita
Aļeškēviča un Guntis Dreimanis.

„Bumbu pārcelšana’’ uz laiku
visātrāk izdevās Signei Boro -
dinai un Laurim Veidemanim.
Precīzākos „Basketbola soda
metienus” visprecīzāk izpildīja
Lana Burdeiko un Ruslans
Romanišins. Individuālajā akti-
vitātē „Ragainis”, kur ar neparas-
tu, ragainu, zvaigznei līdzīgu
mantu, metot riņķos, bija jāie-
gūst pēc iespējas lielāks punktu
skaits, un šajā aktivitātē izveicī-
gākie izrādījās Vita Vilumsone
un Guntis Dreimanis.

Gribētu teikt lielu paldies
visiem, kas šogad piedalījās
Sporta svētkos. Paldies arī Jānim
Mičulim par Sporta svētku orag-
nizēšanu, Sandrai Sprancei un
Ingrīdai Zilgalvei par tiesāšanu.
Paldies arī jauniešiem, kas palī-
dzēja tiesāt individuālās sporta
aktivitātes. 

Uz tikšanos jau nākamajos,
2016.gada Sporta svētkos.

Mārsnēnu TN vadītāja
Vita Vilumsone

Sporta svētki
Mārsnēnos 2015

Vasara ir pašdarbības kolektī-
vu atpūtas laiks, bet vai tiešām tā
ir? “Kramam” vasara ir domāta
ne tikai atpūtai, bet arī, lai parā-
dītu sevi un popularizētu savu
novadu un pagastu.

Šovasar Liepas pagasta teātra
kopa “Krams” ar A.Bankas
“Meitiņu” ir viesojies daudzās
Latvijas vietās. Esam spēlējuši
Taurenē, Dikļos, Vaiņodē, Sedā
un priecējuši skatītājus gan
Liepā, gan Mārsnēnos novada
svētku ietvaros. 

Tālākais ceļš šovasar tika
mērots uz Vaiņodi, kura atrodas
pie pašas Lietuvas robežas.
Kopā bija sapulcējušies vairāki

teātra kolektīvi, kuru režisori
bija mācījušies pie aktiera, reži-
sora Valda Lūriņa. Pirmajā dienā
spēlējām paši, skatījāmies citus
un uzklausījām V.Lūriņa vērtēju-
mu, ļoti patīkami bija dzirdēt
atzinīgus vārdus par mūsu
kolektīva labo aktierspēli. 

Otrajā dienā mājup ceļā
apskatījām Vaiņodi un tās apkār-
tni – Nīkrāci, Embūti, Skrundu.
Nākošā gada vasarā V.Lūriņa
režijas kursa absolventi ar
saviem kolektīviem viesosies pie
mums Liepā.

Šogad vēl ir plāns doties uz
Launkalni, kā arī vēlreiz spēlēt
saviem mīļajiem Liepas skatītā-

jiem. Mēs esam atsaucīgi un
gandrīz vienmēr izmantojam
piedāvājumu spēlēt teātri.

Gribas teikt lielu paldies teāt-
ra kopas dalībniekiem par izturī-
bu un spēles azartu, kā arī
pašvaldībai par atbalstu.

Drīz sāksies jaunā teātra sezo-
na, tāpēc mēs aicinām jaunus un
ne tik jaunus, jautrus, atsaucīgus
un spēlēt gribošus teātra mīļus.
Pieteikties pie teātra režisores
Benitas Sausiņas pa tālruni –
26497506.

Teātra kopas „Krams” 
režisore

Benita Sausiņa

„Meitiņa” šovasar
bija pieprasīta
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25.06.2015.
4 Dome piekrīt sadarbībai ar Cēsu novada pašvaldību ražošanas teritoriju Rūpniecības

un Robežu ielas rajonā, Cēsu pilsētā, kas robežojas ar Priekuļu novada teritoriju, uzlabo-
šanā.

4 Slēgt zemes nomas līgumu ar AS ”Latvenergo”, kuru saskaņā ar pilnvaru pārstāv
„Sadales tīkls”, par Priekuļu novada pašvaldības īpašuma „Cēsu prospekts 46”, Priekuļu
pagastā,  zemes vienības 73 m2 platībā slēgtās transformatoru apakšstacijas TP-6025 ēkas eks-
pluatācijai un uzturēšanai, nosakot nomas līguma termiņu - 10 gadi.

4 Nolemts noslēgt nomas līgumu ar SIA „EDLINK” par nedzīvojamās telpas Nr.8,
Rūpnīcas ielā 4, Liepā, izmantošanu biroja vajadzībām, nosakot  nomas līguma termiņu –
5 gadi.

4 Ar 2015.gada 1.jūliju noteikta šāda ieejas maksa par Veselavas muižas ēkas apskati: 
1.1. pieaugušajiem – EUR 1,00;
1.2. pensionāriem, bērniem un invalīdiem – EUR 0,50.
4 Nolemts noteikt telpai Cēsu prospektā 1, Priekuļos, 2.stāvā, platība 40.6 m2, nomas

maksu EUR 3,045 par vienu stundu, bez pievienotās vērtības nodokļa. 
4 Pieņemts lēmums deleģēt Priekuļu novada pašvaldības projektu vadītāju Vinetu

Lapseli par pašvaldības pārstāvi Vidzemes plānošanas reģionā sadarbībai uzņēmējdarbības
atbalsta jautājumos.

4 Pieņemts lēmums atteikt pašvaldības īpašuma daļas, kas atrodas Pārgravas ielā 1,
Jāņmuižā,  pārdošanu.

4 Noteikta šāda Dzimtsarakstu nodaļas sniegto pakalpojumu maksa, ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli:

4 Nolemts: 
l nekustamajam īpašumam – pamatceltnei un palīgceltnei uz zemes gabala Veselavas

pagastā  apstiprināt adresi „Kraujas”, Veselavas pagastā.
l atdalīt no nekustamā īpašuma „Melderkalni”, Mārsnēnu pagastā, neapbūvētu zemes

gabalu un jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Mitraine”, Mārsnēnu pagastā un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

l atdalīt no nekustamā īpašuma „Priekuļu selekcijas stacija”, Priekuļu pagastā, apbū-
vētu zemes gabalu un sešas ēkas uz tā, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.
Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt adresi Zinātnes ielā 1A, Priekuļos,
noteikt zemes lietošanas mērķi – izglītības un zinātnes iestāžu apbūves zeme.

30.07.2015.
4 Apstiprināts Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats. 
4 Nolemts nodot Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projektu

publiskai apspriešanai.
4 Pieņemts zināšanai informatīvais ziņojums par 2015.gada budžeta izpildi 6 mēnešos.

4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldības 2015.gada 30.jūlija saistošos noteikumi:
l Nr.6 „Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par

Priekuļu novada budžetu 2015.gadam”” 
l Nr. 7„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu tirdzniecību Priekuļu nova-

dā”.
4 Nolemts piešķirt līdzekļus EUR 500 apmērā no Priekuļu pašvaldības rezerves fonda

līdzekļiem biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts” humānās palīdzības sniegšanai Ukrainas
Čerņigovas apgabala kara hospitālim un ārstniecības iestādēm, pārskaitot tos uz Latvijas
Sarkanā Krusta ziedojumu kontu. 

4 Pieņemts lēmums piešķirt finansējumu EUR 1616 apmērā no pašvaldības budžeta rezerves
fonda Priekuļu novada administratīvajā teritorijā deklarēto izglītojamo izdevumu, kas saistīti ar
braukšanas izdevumiem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
kompensācijai 50% apmērā 2015./2016.mācību gadā pamatizglītības programmas apguves
nodrošināšanai Valmieras 2.vidusskolā.

4 Pieņemti lēmumi par zemes vienību, uz kurām ir izbūvēti Priekuļu novada pašvaldības
bilancē esošie ceļi un ielas, piekritību pašvaldībai, pašvaldību funkciju īstenošanai un uz tās
vārda ir ierakstāmas zemesgrāmatā.

4 Nolemts vienu zemes vienību, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada pašvaldības bilan-
cē esošs ceļš, izslēgt no valsts zemes rezerves fonda.

4 Pieņemti lēmumi atzīt par spēku zaudējušiem:
l Liepas pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmumu „Par lauku apvidus zemes

piekritību Liepas pagasta pašvaldībai”
l Mārsnēnu pagasta padomes 2008.gada 25.septembra lēmuma „Par ceļu zemes piekritī-

bu pašvaldībai” 1.÷4.punktu, 8. un 9.punktu;
l Priekuļu novada domes 2015.gada 30.aprīļa lēmumu par zemes vienības piekritību

pašvaldībai;
l Priekuļu novada domes 2013.gada 17.oktobra lēmumu „Par zemes gabalu Priekuļu

novada Priekuļu pagastā piekritību pašvaldībai”.
l Priekuļu novada domes 2015.gada 26.marta lēmumu par zemes vienības piekritību

pašvaldībai.
4 Nolemts atdalīt no nekustamā īpašuma „Oši”, Priekuļu pagastā, neapbūvētu zemes

gabalu un jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Margrietiņas”, Priekuļu pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4 Nolemts apstiprināt zemes ierīcības projektu:
l nekustamajam īpašumam „Kalna Smurģi”, Priekuļu pagastā. No zemes vienības atda-

līt neapbūvētu zemes gabalu, izveidojot jaunu zemes vienību,  apstiprināt jaunu nosaukumu
„Smurģu mežs”, Priekuļu pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – mežsaimniecības
zeme;

l nekustamajam īpašumam „Kalna Baloži”, Mārsnēnu pagastā, sadalot to divos atseviš-
ķos nekustamos īpašumos. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu
nosaukumu „Ūbeles”, Mārsnēnu pagastā,  un  noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4 Nolemts noteikt zemes lietošanas mērķi īpašuma „Vītoliņi”, Mārsnēnu pagastā, zemes
vienībai - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4 Izdoti lēmumi-izpildrīkojumi par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda
kārtībā no divām personām.

4 Noteikta šāda maksa par laivas nomu Veselavas muižas teritorijā:
l izdekorēta laiva pēc kāzu ceremonijām un citām svinībām līdz vienai stundai  – 45,00

EUR; 
l nedekorēta laiva EUR 20,00 stundā
4 Apstiprināti nekustamā īpašuma Eduarda Veidenbauma iela 12, Liepa, Liepas pagasts,

izsoles rezultāti.
4 Dažādi saimnieciskie jautājumi

09.07.2015.
Priekuļu novada domes  ārkārtas sēdes apskats

4 Nolemts nodrošināt 2015./2016.gada apkures sezonā siltumenerģiju daudzdzī-
vokļu mājām Ozolu gatvē 4 un Gaujas ielā 2, Jāņmuižā, kuru siltumapgādes sistēma
pieslēgta Jāņmuižas katlu mājai, bet dzīvokļus Pārgravas ielā 2 un Ābeļu ielā 1, atslēgt
no  Jāņmuižas katlu mājas apkures sistēmas un sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem orga-
nizēt krāsns apkures ierīkošanu.   

Priekuļu novada domes sēdes apskati

13.augustā Priekuļu novada
domes priekšsēdētāja M.Juzupa
noslēdza sadarbības līgumu ar
starptautisko organizāciju Inovā -
ciju apļa tīkls (ang.- Inovation
Circle Network, tupmāk – ICN).
Organizācijas galvenais mērķis ir
izveidot pievilcīgu dzīves vidi.
ICN pamatā ir sadarbība starp 40
partneriem (gan pašvaldības, gan
biedrības un NVO) no septiņām

valstīm tostarp Norvēģijas,
Zviedrijas, Polijas, Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un Latvijas.
Galvenās darbības jomas ir jau-
natne, tūrisms un pilsētvides attīs-
tība mazās vai vidēja izmēra pilsē-
tās, kā arī laukos. 

Šī sadarbība veicinās
Priekuļu novada Eiropas un citu
starptautisko fondu līdzekļu
apgūšanu.  

Pašvaldība noslēdz jaunu
sadarbības līgumu

N.p.k. Pakalpojumu veids Maks  EUR 
1.  Svin ga, liter li muzik li noform ta Laul bas ceremonija 

dzimtsarakstu noda as telp s 
21,00 

2.  K zu jubileju un cita svin ga liter li muzik li noform ta 
ceremonija dzimtsarakstu noda as telp s 

 

2.1.  Individu la ceremonija 30,00 
2.2.  Grupu ceremonija – no katra p ra (vai gavi nieka) 15,00 

3.  Svin ga Laul bu re istr cija cit  piem rot  viet  rpus 
dzimtsarakstu noda as telp m 

45,00 

4.  Šampanieša z les izmantošana 10,00 
5.  Veselavas muižas maz s z les izmantošana vai ceremonijas 

vietas izveidošana muižas d rz  
45,00 

6.  Šampanieša galda serv šana Veselavas muižas d rz  p c 
Prieku u novada dzimtsarakstu noda as svin g s 
ceremonijas 

25,00 

7.  Šampanieša galda serv šana Veselavas muižas d rz  50,00 
8.  Izzi as izsniegšana no dzimtsarakstu noda as arh va 1,50 

2015. gada 2.septembrī
Centrālā statistikas pārvalde
uzsāks tautas mikroskaitīšanu,
kuras mērķis ir noskaidrot, cik
precīzi oficiālā statistika atspo-
guļo iedzīvotāju skaitu
Latvijā, republikas nozīmes
pilsētās un novados.

CSP ir atlasījusi 15 tūksto-
šus mājokļu Latvijā, no tiem
151 Priekuļu novadā, un 2015.
gada tautas mikroskaitīšanā
noskaidros, cik pastāvīgo
iedzīvotāju dzīvo šajos mājok-
ļos. Aptaujā piedalās to mājok-
ļu iedzīvotāji, kuri saņēmuši
CSP vēstuli ar aicinājumu pie-
dalīties 2015. gada tautas mik-
roskaitīšanā.

No 2. līdz 15. septembrim
iedzīvotāji varēs aizpildīt aptau-
jas anketu elektroniski vietnē
https://eintervija.csb.gov.lv. Ja

anketa netiks aizpildīta elektro-
niski, līdz 15. decembrim CSP
intervētājs aptaujās mājokļa
iedzīvotājus telefonintervijā vai
klātienē.

2015.gada sākumā Priekuļu
novadā dzīvoja 7 951 iedzīvo-
tājs. Gada laikā iedzīvotāju
skaits samazinājies par 1,2%, bet
salīdzinājumā ar 2011. gadu
Priekuļu novadā ir par 5,3% jeb
445 iedzīvotājiem mazāk.

58% Priekuļu novada iedzī-
votāju dzīvo daudzdzīvokļu
mājās, bet 40% – individuālajās
mājās. Līdz 1945. gadam būvē-
tās mājās dzīvo 26% novadnie-
ku, 1946. – 1990. gadā būvētās
mājās – 65% un pēc 1990. gada
būvētās mājās – 9%. Ūdensvads
ir pieejams 88% Priekuļu nova-
da iedzīvotāju, bet centrālapkure
– 65%.

Priekuļu novadā 84% pastāvī-
go iedzīvotāju mājās pārsvarā
lieto latviešu valodu, bet 15% –
krievu valodu. 16% iedzīvotāju
ir augstākā izglītība (ieskaitot
doktora grādu), bet 3% – zemāka
par pamatizglītību.

Plašāka informācija par
2015.gada tautas mikroskaitīša-
nu pieejama vietnē
csb.gov.lv/skaitisana. Tautas
mikroskaitīšanas bezmaksas
konsultatīvais tālrunis:
80000320 E-pasts:
skaitisana@csb.gov.lv

Konsultantu darba laiks: no
2. līdz 15. septembrim katru
dienu no plkst. 8:30 līdz 20:00;
no 16. septembra līdz 15.
decembrim darbdienās no plkst.
8:30 līdz 17:00.

Centrālā statistikas pārvalde

Septembrī CSP uzsāks tautas
mikroskaitīšanu

Cēsu Olimpiskais centrs
sadarbībā ar Priekuļu novada

pašvaldību 
Eiropas Sporta nedēļā aicina visus Priekuļu novadā deklarētos

iedzīvotājus bez dalības maksas piedalīties taku skrējienā reģistrē-
joties ONLINE līdz 07.09.2015.!

Aicinām izvēlēties sev piemērotu distanci un kļūt par Eiropas
Sporta nedēļas dalībnieku!

Nolikums un reģistrācija www.occesis.lv
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Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.8 
„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos  Nr.16 

“Par Priekuļu novada pašvaldības nodevām”

1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos Nr.16 “Par Priekuļu
novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1.1.  Svītrot saistošo noteikumu 4.punktu un 4.1., 4.2., 4.3., 4.4. apakšpunktu.
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Priekuļu nova-
da pašvaldības bezmaksas izdevumā „Priekuļu novada vēstis”.

Priekšsēdētāja  M. Juzupa

Priekuļu novada pašvaldības
2015. gada 30. jūlija Saistošajiem noteikumi Nr.7

„Par ielu tirdzniecību un nodevas apmēru par ielu 
tirdzniecību Priekuļu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas;
1.2. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar
Priekuļu novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tird-
zniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā;
1.3. kārtību, kādā saskaņo iekārtošanu un izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecības jomā;
1.4. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.5. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodro-
šināšanai;
1.6. izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšanas uz laiku kārtību; 
1.7. nodevas apmēru par tirdzniecību publiskās vietās un to maksāšanas kārtību;
1.8. administratīvo atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kon-
troli.
2. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai, kura vēlas saņemt
Priekuļu novada pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publis-
kās vietās, atļauju ielu tirdzniecībai, kā arī atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai.
3. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteiku-
mos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un
tirdzniecības organizēšanas kārtību“ lietotajiem terminiem.
4. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rak-
stisku atļauju.
5. Pašvaldības vārdā ar šajos noteikumos paredzēto atļauju izsniegšanu saistītos iesnie-
gumus un dokumentus izskata, atļaujas izsniedz, anulē vai aptur uz laiku Priekuļu
novada Priekuļu un Mārsnēnu pagastos – Priekuļu novada izpilddirektora vietnieks,
Liepas pagastā – Liepas pagasta pārvaldes vadītājs, Veselavas pagastā – Veselavas
pagasta pārvaldes vadītājs.

II.  Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietas
6. Priekuļu novada teritorijā ielu tirdzniecība atļauta sekojošās vietās:
6.1. Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā, Rūpnīcas ielā 8a, kadastra Nr.
42600030348 (lauksaimniecības preces); 
6.2. Priekuļu novada Liepas pagasta Liepā, īpašumā „Skola”, kadastra Nr.
42600030248 (rūpniecības preces);
6.3. Priekuļu novada Veselavas pagasta Bērzkrogā, īpašumā „Bērzu birzs”, kadastra Nr.
42940010161 (mazais stāvlaukums);
6.4. Priekuļu novada Veselavas pagasta Bērzkrogā, īpašumā „Bērzu iela 1”, kadastra
Nr. 42940010113 (lielais stāvlaukums).
7. Ārpus šo noteikumu 6. punktā minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla rakstu-
ra preču pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu laikā, veicot
tirdzniecību no transporta līdzekļiem un uz attiecīga pasākuma norises laiku iekārtotām
tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski jāsaskaņo ar nekustamā īpa-
šuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma organizatoru un jāsaņem pašval-
dības atļauja ielu tirdzniecībai.

III. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saska-
ņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu tirdznie-

cībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
8. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu pašvaldības atļauju
ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā:
8.1. Tirdzniecības dalībnieks pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju pēc
1. pielikumā pievienotā iesnieguma parauga. 
8.2. Tirdzniecības organizators pašvaldībā iesniedz iesniegumu, norādot informāciju
pēc 2. pielikumā pievienotā iesnieguma parauga.
9. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:
9.1.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot pub-
lisko personu, vai fizisko personu, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem nor-
matīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, 
9.1.2. apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko darbību;
9.1.3. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju;
9.1.4. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņē-
mējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
9.1.5. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, ja ir pieteikta tirdzniecī-
ba ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, izņemot personas, kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Priekuļu novada administratīvajā teritorijā un uzņēmējsabiedrības, kuru juri-
diskā adrese vai faktiskā darbības vieta ir Priekuļu novadā.
9.1.6. saskaņojumu ar šo noteikumu 5. punktā norādītajām atbildīgajām personām par
tirdzniecības vietas novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizuālo
izvietojumu vai estētiskā noformējuma skici, ja tirdzniecību paredzēts veikt ārpus šo
noteikumu 6. punktā norādītajām vietām;
9.1.7. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja tirdznie-
cība tiks veikta ārpus šo noteikumu 6. punktā norādītajām vietām;
9.1.8. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu
pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma

ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
10. Tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iesniegumu un tam pievienotos doku-
mentus var iesniegt Pašvaldībā arī elektroniski, e-pasta adrese: dome@priekuluno-
vads.lv. Elektroniski iesniegtiem dokumentiem jāatbilst visiem nosacījumiem par elek-
tronisko dokumentu noformēšanu.
11. Pašvaldības atbildīgā persona 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemša-
nas pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizē-
šanai un izsniedz atļauju (pielikums Nr.3) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt
saskaņojumu vai atļauju, rakstiski informējot par to iesnieguma iesniedzēju.
Pašvaldības atbildīgās personas prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājošā
amatpersona.
12. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā
esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par
katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku
sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.
13. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par
ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu.
14. Atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par tirdzniecību publiskās vietās
samaksas. 

IV. Kārtība, kādā saskaņo iekārtošanu un izsniedz atļauju sabiedriskās ēdināša-
nas pakalpojumu sniegšanai ielu tirdzniecības jomā

15. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pašvaldībā ielu
tirdzniecības jomā ir jāsaskaņo, ja tā paredzēta publiskā vietā un nav attiecināma uz
teritorijām, kuras iekārtotas pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai.
16. Tirdzniecības vieta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai var būt ar pie-
saisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai vai atsevišķa - bez piesaistes
pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietai.
17. Piesaiste pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai pastāv
gadījumā, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs pastāvīgajā vietā un pub-
liskajā vietā ir viena un tā pati persona, kā arī pastāvīgo un publisko plānoto sabiedris-
kās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu nešķir zemesgabals.
18. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirdzniecības vietas sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai iekārtošanai un atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā tird-
zniecības dalībnieks iesniedz pašvaldībā iesniegumu, norādot informāciju pēc 4. pieli-
kumā pievienotā iesnieguma parauga.
19. Tirdzniecības dalībnieka vai organizatora iesniegumu un tam pievienotos doku-
mentus var iesniegt Pašvaldībā arī elektroniski, e-pasta adrese: dome@priekuluno-
vads.lv. Elektroniski iesniegtiem dokumentiem jāatbilst visiem nosacījumiem par elek-
tronisko dokumentu noformēšanu.
20. Tirdzniecības dalībnieks iesniegumam pievieno:
20.1. nodokļu maksātāja reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju;
20.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju;
20.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem,   uzņē-
mējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);
20.4. saskaņojumu ar šo noteikumu 5.punktā noteiktām amatpersonām par tirdzniecī-
bas vietas novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizuālo izvietoju-
mu vai estētiskā noformējuma skici;
20.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
206.  informāciju, kā sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas vietā tiks nodrošināta atkritu-
mu savākšana.
21. Pašvaldības atbildīgā persona 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemša-
nas pieņem lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanu un
izsniedz atļauju (pielikums Nr.5) vai un pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt saska-
ņojumu un atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzē22. ju.
Pirms ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanas ir maksājama šajos noteikumos noteiktā
pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās par katru tirdzniecības vietu.
23. Nodeva nav jāmaksā par tirdzniecības vietu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanai, kas tiek iekārtota ar piesaisti pastāvīgai sabiedriskās ēdināšanas sniegšanas
vietai.
24. Atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 6 (sešiem) mēnešiem.

V. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas
25. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot
12.05.2010. MK noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saska-
ņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7.punktā minētās preces.
26. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecī-
bā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces saskaņā ar normatīvo
aktu prasībām.

VI. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumi kārtības nodrošināšanai

27. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro Latvijas
Republikā spēkā esošie tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības
saistošie noteikumi.
28. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par:
28.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vai sabiedriskās ēdi-
nāšanas vietā;
28.2. atļaujā norādīto nosacījumu ievērošanu;
28.3. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas izvieto-
juma un vizuālā risinājuma ievērošanu;
28.4. noteikto attālumu, brīvo neaizņemamo teritoriju un piekļuves nodrošināšanu;
28.5. speciālo iekārtu un objektu, kas tiek izmantoti tirdzniecības veikšanai, uzturēša-
nu kārtībā, tīrībā un bez bojājumiem, kā arī iekārtu un objektu, kas zaudējuši savu fun-
kcionālo nozīmi, novākšanu;
28.6. ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un
1,5 m rādiusā ap to uzturēšanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba
beigšanas, atkritumu urnu izvietošanu un savlaicīgu to iztukšošanu.
29. Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par:
29.1. 28.punktā minēto nosacījumu ievērošanu;
29.2. saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojuma, platības un augstuma ievērošanu;
29.3. saskaņoto tirdzniecības vietu vizuālā risinājuma nodrošināšanu;
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29.4. tīrības un kārtības nodrošināšanu ielu tirdzniecības vietās, atkritumu urnu izvie-
tošanu un atkritumu savākšanu;
29.5. to, ka tirdzniecības vietā tirdzniecību veic tikai tirdzniecības atļaujā norādītās per-
sonas;
29.6. tirdzniecības vietu un ap to esošas šajos noteikumos noteiktās teritorijas uzturē-
šanu kārtībā tirdzniecības laikā un to sakopšanu pēc darba beigšanas.
30. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības
citai personai.
31. Tirdzniecības dalībnieks ir tiesīgs sākt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu snieg-
šanas vietas montāžas darbus ne ātrāk kā 5 (piecas) dienas pirms ielu tirdzniecības
atļaujā norādītā atļaujas derīguma termiņa sākuma.
32. Tirdzniecības dalībniekam sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas
demontāžas darbi jāveic ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pēc tirdzniecības atļaujas derī-
guma termiņa izbeigšanās.
33. Ielu tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā jāatro-
das pašvaldības izsniegtajai tirdzniecības atļaujai.
34. Tirdzniecības dalībniekam, tirdzniecības organizatoram vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojuma sniedzējam pēc kontrolējošas amatpersonas pieprasījuma jāuzrāda:
34.1. personu apliecinošs dokuments, uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija, ja
nepieciešams, pilnvara;
34.2. tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas atļauja;
34.3. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.

VII. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai apturēšanas
uz laiku kārtība

35. Pašvaldība ir tiesīga tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram
izsniegtās atļaujas darbību apturēt uz laiku līdz nepilnību novēršanai, ja:
35.1. tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators apzināti pašvaldībai ir snie-
dzis nepatiesas ziņas;
35.2. patvarīgi mainīta tirdzniecības vieta vai tirdzniecības organizēšanas vieta;
35.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību ir mainītas atļaujā norādītās preču grupas;
35.4. tirdzniecības atļauja ir nodota citai personai;
35.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro pārtikas apriti reglamentējošos normatīvajos
aktos noteikto prasību izpildi.
36. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
37. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt, lai tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo
konkrēto darbības vietu uz laiku, par to informējot ielu tirdzniecības atļaujas izsnie-
dzēju, šādos gadījumos:
37.1. sakarā ar pašvaldībā veicamajiem neatliekamajiem remontdarbiem (ūdensvada
remonts, ēkas fasādes remonts, ietves un ielas seguma remonts u.c.);
37.2. sakarā ar paredzētajiem publiskajiem pasākumiem; 
37.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
37.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai.
37.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta
mēneša laikā pēc atļaujas saņemšanas.
38. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai, tirdzniecības organizēšanai
vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam apturēšanu uz laiku, atļaujas
izsniedzējs par to nekavējoši rakstiski informē tirdzniecības atļaujas saņēmēju. 
39. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās noteikumu 37.1.,
37.2. un 37.3.punktā minētajos gadījumos tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam par
laiku, uz kādu tiek pārtraukta tirdzniecība. Minētā kārtība neattiecas uz tās dienas
samaksāto nodevu, kad tiek paziņots par tirdzniecības pārtraukšanu.

VIII.  Nodevas apmērs par tirdzniecību publiskās vietās un to 
maksāšanas kārtība

40. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu fiziskai personai, kurai atbilstoši
nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā dar-
bība:

minētajos punktos fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā piemērojama 50% atlaide no noteiktās nodevas likmes.

41. Nodevas likme par vienu ielu tirdzniecības vietu juridiskai personai un fiziskai per-
sonai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību:

minētajos punktos fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu nova-
da administratīvajā teritorijā un uzņēmējsabiedrībām, kuru juridiskā adrese vai fak-
tiskā darbības vieta ir Priekuļu novadā piemērojama 50% atlaide no noteiktās node-
vas likmes.
42. Nodevas likme  tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta:

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu 
un noteikumu izpildes kontrole

43. Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem personas saucamas pie atbildības, kas
paredzēta, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
44. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Priekuļu novada pašvaldības
policija vai citas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
45. Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu.
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
46. Administratīvā soda samaksāšana neatbrīvo noteikumu pārkāpēju no noteikumu
izpildes, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas, saskaņā ar spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem.
47. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu pārkāpumiem tiek ieskaitīti Priekuļu
novada pašvaldības pamatbudžetā.

X. Administratīvo aktu apstrīdēšana un pārsūdzēšana
48. Šajos noteikumos minēto pašvaldības amatpersonu izdotos administratīvos aktus
vai faktisko rīcību persona var apstrīdēt Priekuļu novada pašvaldības Administratīvo
aktu apstrīdēšanas komisijā.
49. Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XI. Noslēguma jautājumi
50. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Priekuļu novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Priekuļu novada vēstis”.

Domes priekšsēdētāja M. Juzupa

Nr. 
p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 
likme 
dien  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
ned  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
m nes  
(EUR) 

40.1. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – izmantošanai p rtik  paredz tiem 
augkop bas, lopkop bas un svaigiem zvejas produktiem 
nelielos apjomos un biškop bas produktiem. 

2,- 10,- 30,- 

40.2. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – grieztiem ziediem, zariem, no tiem 
gatavotiem izstr d jumiem, Ziemassv tkiem 
paredz tiem nocirstiem vai podos augošiem daž du 
sugu skuju kokiem, pu u un d rze u st diem, d stiem, 
s poliem, gumiem, ziemciet m un s kl m. 

2,- 10,- 30,- 

40.3. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – aug u koku un ogul ju st diem, dekorat vo 
koku un kr mu st dmateri lu. 

2,- 10,- 30,- 

40.4. * Tirdzniec ba ar m jas apst k os ražotiem p rtikas 
produktiem no pašu ražot s lauksaimniec bas 
produkcijas. 

2,- 10,- 30,- 

40.5. * Tirdzniec ba ar savva as og m, aug iem, riekstiem, 
s n m un savva as ziediem. 

2,- 10,- 30,- 

40.6. * Tirdzniec ba ar mežu reprodukt vajiem materi liem 
(s kl m, s je iem, st diem, meže iem un augu da m, 
kas paredz tas meža atjaunošanai). 

2,- 10,- 30,- 

40.7. * Tirdzniec ba ar pašu ieg tiem svaigiem zvejas 
produktiem un med jamiem dz vniekiem vai to ga u 
nelielos apjomos. 

2,- 10,- 30,- 

40.8. Tirdzniec ba ar lauksaimniec bas un m jas (istabas) 
dz vniekiem. 

2,- 10,- 30,- 

40.9. Tirdzniec ba ar lietot m personisk m mant m, iz emot 
ar autorties bu vai blakusties bu objektiem, kas 
reproduc ti personisk m vajadz b m. 

2,- 10,- 30,- 

Nr. 
p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 
likme 
dien  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
ned  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
m nes  
(EUR) 

41.1. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – izmantošanai p rtik  paredz tiem 
augkop bas, lopkop bas un svaigiem zvejas produktiem 
nelielos apjomos un biškop bas produktiem. 

2,- 10,- 30,- 

41.2. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – grieztiem ziediem, zariem, no tiem 
gatavotiem izstr d jumiem, Ziemassv tkiem 
paredz tiem nocirstiem vai podos augošiem daž du 
sugu skuju kokiem, pu u un d rze u st diem, d stiem, 
s poliem, gumiem, ziemciet m un s kl m. 

2,50 12,50 37,50 

41.3. * Tirdzniec ba ar pašu ražoto lauksaimniec bas 
produkciju – aug u koku un ogul ju st diem, dekorat vo 
koku un kr mu st dmateri lu. 

3,50 17,50 52,50 

41.4. * Tirdzniec ba ar m jas apst k os ražotiem p rtikas 
produktiem no pašu ražot s lauksaimniec bas 
produkcijas. 

2,- 10,- 30,- 

41.5. * Tirdzniec ba ar savva as og m, aug iem, riekstiem, 
s n m un savva as ziediem. 

2,50 12,50 37,50 

41.6. * Tirdzniec ba ar mežu reprodukt vajiem materi liem 
(s kl m, s je iem, st diem, meže iem un augu da m, 
kas paredz tas meža atjaunošanai). 

3,50 17,50 52,50 

41.7. * Tirdzniec ba ar pašu ieg tiem svaigiem zvejas 
produktiem un med jamiem dz vniekiem vai to ga u 
nelielos apjomos. 

3,50 17,50 52,50 

41.8. Tirdzniec ba ar lauksaimniec bas un m jas (istabas) 
dz vniekiem. 

3,- 15,- 45,- 

41.9. Tirdzniec ba ar lietot m personisk m mant m, iz emot 
ar autorties bu vai blakusties bu objektiem, kas 
reproduc ti personisk m vajadz b m. 

2,- 10,- 30,- 

41.10 Tirdzniec ba ar p rtikas prec m (bez elektroener ijas 
nodrošin juma). 

3,- 15,- 45,- 

41.11. Tirdzniec ba ar p rtikas prec m (ar elektroener ijas 
nodrošin jumu). 

5,- 25,- 75,- 

41.12. Tirdzniec ba ar r pnieciski ražot m nep rtikas prec m. 5,- 25,- 75,- 
41.13. Tirdzniec ba ar alu un citiem alkoholiskajiem 

dz rieniem. 
10,- 50,- 150,- 

41.14. Tirdzniec ba ar tabakas izstr d jumiem. 10,- 50,- 150,- 
41.15. Tirdzniec ba ar lietot m gr mat m un preses 

izdevumiem, galda sp l m, sp l m. 
2,- 10,- 30,- 

41.16. Tirdzniec ba ar jaun m gr mat m un preses 
izdevumiem, galda sp l m, sp l m. 

5,- 25,- 75,- 

41.17. Tirdzniec ba ar pašu izgatavotiem m kslas 
priekšmetiem, lietiš s m kslas un dai amatniec bas 
izstr d jumiem. 

2,- 10,- 30,- 

41.18. Tirdzniec bu veicinoši pas kumi, produktu publiska 
prezent cija un tirdzniec ba. 

5,- 25,- 75,- 

41.19. Sabiedrisk s din šanas pakalpojumu sniegšana. 10,- 50,- 150,- 
41.20. Tirdzniec ba ar karstaj m uzkod m no speci laj m 

iek rt m. 
5,- 25,- 75,- 

p j p
Nr. 
p.k. 

Nodevas objekts Nodevas 
likme 
dien  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
ned  
(EUR) 

Nodevas 
likme 
m nes  
(EUR) 

42.1. Tirdzniec ba ar p rtikas un nep rtikas prec m. 3,- 15,- 45,- 
42.2. Tirdzniec ba ar akciz t m prec m. 5,- 25,- 75,- 



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” 

Tavi gadi zvaigžņu starus nēsā rokā,
Tavi gadi svilpo vējiem līdzi kokā.
Tavi gadi draugi vālodzēm un ežiem,
Arī ūdensrozēm ezerā un mežiem.
/K. Apškrūma/
Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada jūlija

un augusta jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Priekuļos: Ādolfu Ancānu, Ivaru Holmu, 
Imantu Pelūdi, Ausmu Zariņu, Pēteri Zālīti
Irēnu Laizāni Liepā
Rutu Uškāni Mārsnēnos
Mariju Gabrāni Veselavā
85 gadu jubilejā
Priekuļos: Dzidru Apini, Jekaterinu Dolgodušu, 
Aleftinu Puņeiko, Roznieci Antoniju
Liepā Almu Cielēnu un Birutu Sietiņsoni 
Veltu Ofmani  Mārsnēnos
90 gadu jubilejā Venerandu Siksnāni Priekuļos
90 gadu jubilejā Annu Kokorēviču Liepā
91 gada jubilejā Mariju Kirimovu Mārsnēnos
91 gada jubilejā Jāni Rjabovu Priekuļos
100 gadu jubilejā Kseniju Andersoni Pieškalnos 

Eduarda Veidenbauma memoriālais
muzejs “Kalāči”

sveic visus skolēnus un viņu vecākus,
kā arī skolotājus jaunajam mācību

gadam sākoties!
Ir aizvadīta skaista un notiku-

miem bagāta vasara, mūs apciemoju-
ši cilvēki no visas Latvijas kā arī

tālākām un tuvākām kaimiņu valstīm. Muzeja sezona gan ar to
vēl nav noslēgusies, tā turpinās līdz 15. oktobrim un šajā laikā
laipni aicināts un gaidīts katrs interesents.

19.septembrī plkst. 14:30 ikviens aicināts uz Dzejas dienām,
kas Ed. Veidenbauma memoriālajā muzejā „Kalāči” notiks
sadarbībā ar jauniešu centru „Apelsīns”. Pasākumā piedalīsies
dziesminieki un dzejnieki un tiks apbalvoti jauniešu literārā kon-
kursa uzvarētāji.

Par aktualitātēm un tuvākajiem pasākumiem muzejā, 
sekojiet līdzi Priekuļu novada mājaslapā 
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs

un www.draugiem.lv/kalaachi. 

Uz tikšanos Kalāčos!
Kalāču saime

05.septembrī plkst.14:00
Veselavas muižā

Raiņa un  Aspazijas bērnu dzejas  muzikāls  uzvedums

„Senās  jaukās  bērnu  dienas…”
Āris  Ziemelis- vokālists, Māra  Lagzdiņa- čelliste, teātra  studija

„Rampa”
Ieejas  maksa  EUR 5,00  Iepriekšpārdošanā: EUR 4,00

Kolekt va 
nosaukums/vad t js 

Datums, kad ats k savu 
darb bu 

Nodarb bu diena/plkst. 

L nijdeju kolekt vs 
„MALIDE’’, vad t ja 
Gunta Salmi a 

07.09.2015. Pirmdien s no  
plkst.18:00-20:00 

D mu deju grupa 
„MARE’’, vad t js 
 M ris Brasli š 

07.09.2015. Pirmdien s no  
plkst.20:00-22:00 

Pirmskolas b rnu 
dziesmu un deju 
kolekt vs 

Datums v l tiks preciz ts -------------- 

Klaviersp les pulci š 
vad t ja L ga Sili a  

12.09.2015. Sestdien s no 
plkst.09:00-17:00 

M rsn nu Amatierte tris 
vad t ja Santa Kalni a 

Datums v l tiks preciz ts Piektdien s no  
plkst.20:00-22:00 

Sieviešu vok lais 
ansamblis 
vad t js Juris Kr ze 

23.09.2015. Trešdien s no 
plkst. 18:00-20:00 

B rnu vok lais 
ansamblis 
vad t js Juris Kr ze 

Datums v l tiks preciz ts ---------------- 

Skolēnu pārvadāšanas autobusu saraksts (ikdienā)
Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola Grāvji 7:00- Zeikeri 7:10 –

Bērzkrogs 7:15 – Pauļi 7:18 – Veselavas skola 7:22 – Jāņa skola 7:35 – caur Cimzu – Līvānu mājas 7:50
-Mārsnēnu skola 7:55 – Starti 8:00 – Sarkaņi 8:07 – Liepa 8:15 – Garkalne 8:25 – Priekuļu v/sk. 8:40

Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis-  Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk.7:45 – Brunīši 7:48 Liepas skola 8:00 – Jāņmiža 8:15- Purmaļi 8:20- Pagrieziens uz

Dukuriem 8:25 -  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 8:30 –Lauciņi 8:32 - Vīņaudi 8:35  -
Priekuļu v/sk. 8:40

Maršruts: Veselava – Priekuļu v/sk
Priekuļi 7:55 – Rabākas 8:15 – Veselavas skola 8:25 – Bērzkrogs 8:30 – Veselavas kapi 8:32 – Upītes

8:35 – Priekuļu v/sk 8:45
Maršruts: Rauna – Jaunrauna – Priekuļu v/sk. apkalpo autobuss „Setra” GP1353 ar atiešanas laiku
Priekuļi 7:10 – Rauna 7:30 – Spāriņkalns 7:35 – Šautuves –Jaunrauna 7:40 – Priekuļu v/sk. 7:55
Pēcpusdienā 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 16:30
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:45
Priekuļu vidusskola – Cēsis –Jāņmuiža - Liepa16:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 16:30
Piektdienās 
Priekuļu vidusskola - Veselavas virziens 15:50
Priekuļu vidusskola - Raunas, Jaunraunas virziens 15:00
Priekuļu vidusskola – Cēsis –Jāņmuiža - Liepa15:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu, Garkalnes virziens 15:00

* * * 

Skolēnu pārvadāšanas autobusu grafiks 1.septembrī
Maršruts: Veselava - Mārsnēni – Liepa – Priekuļu vidusskola
Grāvji 7:40- Zeikari 7:50 – Bērzkrogs 7:55 – Pauļi 7:58 – Veselavas skola 8:02 – Jāņa skola 8:15 –

caur Cimzu - Līvānu mājas 8:30 - Mārsnēnu skola 8:35 – Starti 8:40 – Sarkaņi 8:47 – Liepa 8:55 –
Garkalne 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:20

Maršruts: Priekuļu vidusskola- Liepas skola- Jāņmuiža- Cēsis-  Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk.8:45 – Brunīši 8:48 Liepas skola 9:00 – Jāņmiža 9:15- Purmaļi 9:20- Pagrieziens uz

Dukuriem 9:25 -  Cēsīs autobusa pietura pie „Akmens ligzdas” 9:30 –Lauciņi 9:32 - Vīņaudi 9:35  -
Priekuļu v/sk. 9:40

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

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

Šautuves –Jaunrauna 8:45 – Priekuļu v/sk. 9:00

„Latvijas Mednieku apmācību centrs”

organizē kvalitatīvus  kursus mednieka un medību vadītāja
apliecības iegūšanai. 

Pieteikties pa tālr.29282027 vai www.lmac.lv

Veselavas  tautas  nams/muiža
Pulciņu  pirmās  nodarbības:
Mākslas  pulciņš: 8.septembrī plkst. 18:00, 
vadītāja  Kitija  Gruzde
Bērnu  vokālais  ansamblis: 3. septembrī, plkst.17:30, 
vadītāja  Laila  Āboliņa
Teātra  studija „Kurlās  vardes”: 4. septembrī, plkst.18:00, 
vadītāja  Ilona  Tauniņa
Radošā  darbnīca:  18. septembrī, plkst.17:00, 
vadītāja Iluta  Mārtiņjēkaba
JDK „Veselava”, 4. septembrī, plkst. 20:00, 
vadītāja  Emerita  Gruzde

www.veselava.lv

Svecīšu vakari
Mārsnēnu kapos 26. septembrī plkst.17:00
Liepas kapos 26. septembrī plkst.17:00

Priekuļu
kultūras namā

Pašdarbības sezonu uzsāk:

Koris „Laumas“ 21.septembrī
Priekuļu vidusskolas zālē. 

Gaida jaunas dziedāt gribošas
un varošas nākamās Laumiņas

DK „Jumis“ un „Zelta virpu-
lis“ 31.augustā plkst19:30

DK „Miķelis” 8.septembrī
plkst.20:00

Aicinām pulkā jaunus dejotājus

Grupa pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena 
A grupa: pirmsskola ~ 3-5 g. 
(Iepriekš j  sezon  Sagatavošanas 
grupa) 

1730-1815 
 

1730-1815 
 

B grupa: pirmsskola ~ 5-7 g. 
(Iepriekš j  sezon  A grupa) 1815-1900  1815-1900  

C grupa: ~1-3 kl. 
(Iepriekš j  sezon  B grupa) 

 1700-1800  1700-1800 

D grupa: ~3-5 kl. 
(Iepriekš j  sezon  C grupa) 

 1800-1900  1800-1900 

E grupa: ~5-7 kl. 
(Iepriekš j  sezon  D grupa) 

 1900-2000  1900-2000 

Visos kolektīvos gaidām jaunus, un esošos dalībniekus. Sīkāka informācija pie Mārsnēnu Tautas nama
vadītājas Vitas Vilumsones pa tālr. 26666983. Uz tikšanos!

Mārsnēnos jauno sezonu uzsāk 
7 pašdarbnieku kolektīvi

,,Tūgadiņa” mēģinājumu grafiks
2015./2016. m.g. sezonā.

Sezonu sāk 7.septembrī, gaidām arī jaunus dejotājus


