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Īs zi ņas

Darbs dzen darbu - tā
agrāk, tā arī šodien…

Darbs dzen darbu – tā
agrāk, tā arī šo dien. Diena ir
piepildīta, spēj tik skriet. Bet
vakaros, ja neesi draugos ar
televizoru, ir laiks atmiņām
un pārdomām.       

Gribu pateikties visiem,
kas ar savu klātbūtni, piederī-
bu un darbu ir spodrinājuši
Liepas pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” 40 pastāvē-
šanas un darba gadus.

40 gadi!
Vai tas ir liels vai mazs

laika periods, par to var strī-
dēties, bet pietiekami nozī-
mīgs gan, lai varētu izvērtēt

cilvēku mūžu, ar acīm skatīt
to, kas bijis un ar prātu uzlū-
kot to, kas vēl darāms.

Mūsu bērnudārzu dibināja
1976.gada 1.aprīlī. To savu
darbinieku bērniem uzcēla
drenu cauruļu rūpnīca
„LODE”, un nu jau es vienīgā
esmu palikusi no tiem, kas te
strādā no pirmās dienas –
sākumā biju muzikālā audzi-
nātāja, bet no 1986.gada
16.marta, „LODES” rūpnīcas
direktora uzmundrināta,
uzņēmos bērnudārza vadību.

90-tie gadi bija smagi gan
man, vadītājai, gan kolektī-
vam. Lai vispār pastāvētu,
vajadzēja pārvarēt daudzus
iesīkstējušus uzskatus, mainīt
domāšanu un attieksmi. Ar
vadītāja personību, prasmi
noteikt kolektīva stiprās un
vājās puses, izvērtējot katra
iestādes darbinieka darba
ieguldījumu, meklējot jaunāko
pedagoģisko pieeju, meistarī-
bu, nācās apliecināt sevi
sabiedrībai, lai mēs pastāvētu.

Tagad mūsu ēka ir renovē-
ta, telpas ir izremontētas. Par
20-tā gadsimta laikiem atgā-
dina tikai 2 kāpņu telpas.

Iestādē ir 8 grupiņas, kuras
apmeklē 140 bērni. Šodien

esam 45 darbinieki- tie ir cilvē-
ki, kuriem patīk bērni un
darbs ar tiem. Ja cilvēkam ir
gaiša dvēsele, to nevar noslēpt,
tā atspoguļojas sejā, vārdos,
rīcībā. Droši varu apgalvot, ka
bērnudārzā nav neviena,
kuram būtu vienaldzīgs mums
uzticēto bērnu liktenis.

Man patīk diena, kad
apkārt ir kņada un darbiņu
kaudzī te augsta, augsta.
Prieks „pamest” kādu ideju un
vēl lielāks prieks, ja redzi to
jau realizētu. Reizēm viņas,
tās manas mei tenes, papukst,
bet, kad izdarīts, pašas ganda-
rītas par rezultātu.

Esat kļuvušas patstāvīgā-
kas. Prieks par to! Vismazākā
ziņu kripatiņa ir ļoti svarīga.
Ja par jums nezina, tad jūsu
vienkārši nav. Bet jūs taču
esat! Bez jums pagrūti iz tikt
gan mazuļiem, gan viņu vecā-
kiem, gan man. Jūs esat jau-
kas, smaidošas, radošu domu
un darbu pilnas ikdienas
saimnieces savās grupās. Jūs
protat dalīties tieši tajā dau-
dzumā, kurā varat dalīties
bez skaudības un bez vainas
apziņas par otra sasniegu-
miem! 

Katru gadu lepojos ar piere-

dzes bagātu kvalificētu peda-
goģisko darbinieku komandu,
gadu gaitā izkoptām tradīci-
jām un regulāriem pasāku-
miem, mīļu un atbildīgu atbal-
sta personāla darbu, veseliem,
zinātkāriem bērniem un
atsaucīgiem vecākiem.

Mums laimējies, jo
Priekuļu novads ir īpašs, kurā
pašvaldība rūpējas, apzinās
un novērtē izglītības iestāžu
nozīmi, paredzot aizvien lielā-
kus līdzekļus to  uzturēšanā
un attīstībā.

Gribas novēlēt, lai pietiek
spēka pamazām vien no
maziem mērķīšiem un lielā-
kiem plāniem soli pa solītim
virzīties tuvāk nodomu izpil-
dei. Lai ar katra nākamā aiz-
vadītā darba gada jubilejas
sveci pilnveidotos mūsu piere-
dze un zināšanas!

Lai mūsu bērnu smiekli
saldinātu ģimeņu ikdienas
rūpes!

Lai mūsu kolektīva iekšē-
jais starojums ik gadu kļūtu
dzidrāks un spilgtāks, lai
dzīvē allaž būtu vairāk prieka!

Elija Latko,
Liepas PII „Saulīte”

vadītāja

Bērnudārzs „Saulīte” 
svin jubileju Lielā Talka

23. aprīlī visā Latvijā
iedzīvotāji aicināti piedalī-
ties Lielās Talkas sakopša-
nas darbos. Priekuļu novadā
šajā gadā talkas vieta ir
Mazā Ellīte, Liepas pagastā.
Talkā sakopsim Mazās El -
lītes apkārtni. Lūgums iedzī-
votājus informēt, ja ir iece-
rēts sakopt citu vietu, lai
varētu nodrošināt maisus, kā
arī pēc tam atkritumu
savākšanu. Informāciju sūtīt
uz e-pasta adresi Lita.
Lapsele@priekulunovads.lv un
norādīt – adresi, organizatoru
un kontakttālruni.

Darba grupas
Darba grupas uzsāks

darbu pie Liepas ciema un
“Sporta birzītes” Priekuļos
tālākās attīstības stratēģijas
plāna izstrādes.

Projektu izvērtēšana
Mazo projektu konkursā

„Sabiedrība ar dvēseli” 2016
un „Mēs novadam” 2016
Vērtēšanas komisija veiks
iesniegto projektu izvērtēša-
nu atbilstoši Nolikumam.
Iesniegto projektu apstipri-
nātie rezultāti tiks paziņoti
līdz  2016.gada 29.aprīlim
Priekuļu novada mājaslapā
www.priekuli.lv 

Priekuļu novads 
piedalījās projektā

Sardīnijā, Uri
No 10. līdz 14.martam

Priekuļu novada pārstāvji:
biškopis Imants Dauksts,
zemnieku saimniecības
“Mēt ras” īpašniece Sarmīte
Orehova un divi pašvaldības
darbinieki -Evita Šīrante un
Normunds Kažoks bija dalīb-
nieki projektā “Pašvaldību
sadraudzība lauku teritoriju
attīstībai – lieliska iespēja
Eiropas Savienības pilso-
ņiem”, kurā piedalījās vēl arī
Amatas, Līgatnes, Jaunpie -
balgas, Pārgaujas, Raunas
un Vecpiebalgas novada
pašvaldības. Projekta ietva-
ros notika semināri, diskusi-
jas, produktu izstādes. 

Bērnu dienas centrs
„Zīļuks” apmeklējuma

maksa
Priekuļu novada dome ar

2016.gada 1.aprīli nosaka
apmeklējuma maksu Bērnu
dienas centrā „Zīļuks” pirm-
sskolas vecuma bērniem 1,00
euro par apmeklējuma reizi.
Skolēniem apmeklējuma
mak sa netiek piemērota.

Saulītei ir tāda vara, ka tā visu dzīvu dara -
Kokiem, ziediem palīdz plaukt, mazam bērnam lielam augt!
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4 Apstiprināti mazo projektu
konkursa „Sabiedrība ar dvēseli”
2016 un „Mēs novadam” 2016 noli-
kumi.

4 Nolemts veikt izmaiņas
Priekuļu novada pašvaldības
domes, pašvaldības amatpersonu un
darbinieku Atlīdzības nolikumā.

4 Izdarīti redakcionāli precizēju-
mi Priekuļu novada pašvaldības
2015.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr.17/2015 „Grozījumi
Priekuļu novada 2012.gada 12.jan-

vāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Priekuļu novadā””.

4 Dome piekrīt Priekuļu novada
domes priekšsēdētājas Māras
Juzupas dalībai Eiropas Vietējo un
reģionālo pašvaldību kongresa
30.plenārsēdē Strasbūrā Francijā
no 2016.gada 21. līdz 24.martam
ieskaitot. 

4 Nolemts slēgt pakalpojuma
līgumu ar SIA „Cēsu olimpiskais
centrs” par pašvaldības autonomās
funkcijas nodrošināšanu - veicināt
iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu.

4 Dome nolej nodot atsavināša-
nai atkārtotā izsolē ar augšupejošu
soli pašvaldības kustamo mantu -
autobusu TVM MARBUS B3090.

4 Pieņemts lēmums atbalstīt
100,00 EUR apmērā tūrisma mar-
šruta „Via Hanseatica“ uzturēšanu
un attīstību.

4 Noteikta Priekuļu „Bērnu rota-
ļu un attīstības un sākumskolas
vecuma bērnu dienas centra
„Zīļuks”” vecāku līdzfinansējuma
maksa 1,00 EUR dienā, tajā skaitā
pievienotās vērtības nodoklis.

4 Dome deleģē Priekuļu novada
domes Izglītības, kultūras un sporta

jautājumu komitejas priekšsēdētāju
Elīnu Stapuloni pārstāvniecībai
Priekuļu tehnikuma konventā.
Viņas prombūtnes laikā konventā
viņu aizstās komitejas vietnieku
Armands Capars dalībai 

4 Apstiprināti šādu pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu izso-
ļu rezultāti:

4 Meistaru iela 5, Jāņmuiža;
Meistaru iela 7, Jāņmuiža; Rozīša
iela 11-31, Liepa; Pāvila Rozīša iela
11-38, Liepa.

4 Dažādi saimnieciskie jautāju-
mi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

“Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta
dienests”

Biedrības „Cēsu rajona
lauku partnerība”

paziņojums
Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrī-
bas virzīta vietējā attīstība)” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
1. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
1 080 000,00 EUR:
1. Mērķis - Veicināt vietējās ekonomikas ilgtspējīgu attīstī-
bu un dažādošanu 
1.Rīcība - Uzņēmumu (mikro un mazo) radīšana un
attīstība. Pieejamais publiskais finansējums ir 600 000.00
EUR
2.Rīcība - Vietējās produkcijas realizācijas vides
radīšana vai labiekārtošana. Pieejamais publiskais
finansējums ir 70 000.00 EUR
2. Mērķis - Pievilcīgas dzīves vides un sabiedriski aktīvas
vietējo kopienu attīstības veicināšana
1.Rīcība - Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mība. Pieejamais publiskais finansējums ir 180 000.00
EUR
2. Rīcība - Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana.
Pieejamais publiskais finansējums ir 230000,00 EUR.
Projektu iesniegumu pieņemšana no 2016. gada
11. aprīlis – 11. maijs.
Projektu realizācijas laiks:
1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana pro-
jekta īstenošanas termiņš divi gadi no Lauku atbalsta die-
nesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
2. Ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” un projektā paredzētā attiecināmo izmaksu
pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un dar-
bības nodrošināšana” izmaksas, kas pārsniedz 15% no pro-
jekta kopējās attiecināmo izmaksu summas-divi gadi no
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma
apstiprināšanu.
3. Pārējiem projektiem viens gads no Lauku atbalsta die-
nesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Informācija un Cēsu rajona lauku partnerības vietējās
attīstības stratēģiju 2015-2020. gada plānošanas periodam
partnerības mājaslapā www.partneriba.lv, Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumi papīra formātā divi eksemplāri jāie-
sniedz biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” biro-
jā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
317.kabinetā vai Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā (EPS) vai elektroniska dokumenta
veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu nosūtot
uz LAD e-pastu lad@lad.gov.lv
Kontaktinformācija:

Dace Melgalve, tālrunis 29467509, 
dace@partneriba.lv; 
Kristīne Zaķe, tālrunis 26100933, 
kristine@partneriba.lv

Eduarda Veidenbauma memoriālajā
muzejā strādā divas aktīvas darbinieces –
Tamāra Kurzemniece un Inta Puriņa.
Tamāra muzejā ar nelieliem pārtrauku-
miem strādā trīs gadus, savukārt Intai feb-
ruārī apritēja gads. Ar neatlaidīgo darbu un
enerģiju, muzejs saņēmis akreditāciju līdz
2020.gada 20.decembrim.

Lai muzejs izietu akreditāciju, ir vairāki
kritēriji, kuri jāievēro un jāizpilda. Tajā
skaitā sakārtota dokumentācija, muzeja
krājumu uzskaite, komplektēšana, uzrau-
dzība, kā arī citi nozīmīgi kritēji veiksmīgai
muzeja darbībai. Muzejam šī ir jau trešā
akreditācija.

Inta skolas laikā gāja praksē Latvijas
Fotogrāfijas muzejā, kur arī aizsākās inte-
rese par muzeju un tā darbību. Vēlāk bija
iespēja darboties “Kalāčos”, kuru Inta arī
izmantoja un darbs muzejā viņai patīk.
Savukārt Tamāru darboties muzejā uzaici-
nāja, aizstājot citu darbinieci uz laiku.
Muzeja darbs aizrāva, un Tamāra turpina
darboties.

Jautātas par dzejnieka mīļāko dzejoli,
Tamārai tas ir “Viss ir joks”, taču Intai
viena iecienītākā dzejoļa nav, jo

Ed.Veidenbauma dzejoļus var piemeklēt
attiecīgi katrai dzīves situācijai.

Ed.Veidenbauma muzejā ir iegādāts
audiogids. Drīzumā, kad tiks iegādātas
nepieciešamās iekārtas, tas būs pieejams
apmeklētājiem.

Šī gada plānos ietilpst dažādi pasākumi,
lai piesaistītu vairāk apmeklētāju un popu-
larizētu muzeju kā apskates objektu. Ja
pirms 2 gadiem muzeju apmeklēja aptuveni
600 interesentu, tad iepriekšējā gadā
apmeklētāju skaits palielinājies līdz 2000
interesentiem. Arī muzejā organizēto pasā-
kumu skaits ir palielinājies četras reizes.
Šajā gadā gaidāmi vairāki interesanti pasā-
kumi – Muzeju nakts, Eduarda diena, saul-
griežu svinēšana, dzejas diena, Eiropas kul-
tūras mantojuma dienas un daudzi citi, par
kuriem detalizētāka informācija sekos
Priekuļu novada mājaslapā
www.priekuli.lv. 

Muzeja darbinieces “Kalāčiem” nākotni
redz pozitīvā gaismā – ar pasākumiem,
ekskursijām un pats galvenais – ieinteresē-
tiem apmeklētājiem.

Lita Lapsele
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ed.Veidenbauma memoriālais
muzejs “Kalāči” saņēmis

akreditāciju

Liepas kultūras nama zāle ir paredzēta
200 skatītājiem. Kultūras namā darbojas
šādi pašdarbības kolektīvi – vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Sadancis”, sieviešu
vokālais ansamblis “Uguntiņa”, amatier-
teātris “Krams”, skolēnu teātra studija
“Pigornieki”, pirmsskolas vecuma bērnu
deju kolektīvs, rokdarbu pulciņš. 

Liepas kultūras nams gada laikā noorga-
nizē no 33 līdz 38 pasākumiem. Vidēji
mēnesī notiek 2-3 pasākumi. Tiek organizē-
ti gan maksas, gan bezmaksas pasākumi.
Pasākumos piedalās pašmāju pašdarbnieki,
kā arī tiek aicināti pašdarbības kolektīvi no
citiem pagastiem. Populārus māksliniekus
aicinām retāk, jo nespējam nodrošināt
finansējumu. 

Kultūras namā demonstrējam arī jaunā-
kās latviešu spēlfilmas, dokumentālās un
multiplikācijas filmas. Informāciju par
pasākumiem iedzīvotāji var izlasīt uz ziņo-
jumu dēļiem pie dzīvokļu komunālās saim-
niecības, ziedu veikala “Pollentis”, bibliotē-
kā, pirmsskolas izglītības iestādē, skolā,
pagasta pārvaldē, kā arī ziņojumos pie kul-
tūras nama. Tāpat informācija ir pieejama
novada avīzītē, mājas lapā, portālos -

Facebook un Draugiem.lv.
Kultūras nams rīko arī pasākumus jau-

niešiem. Sadarbībā ar jauniešu centru
“Apelsīns” tiek rīkoti koncerti, kuros pieda-
lās paši jaunieši.   Tiek rīkotas diskotēkas
un balles. Kas attiecas uz novusu, šahu,
dambreti, šādas aktivitātes ir pieejamas
jauniešu centrā “Apelsīns” un novuss arī
skolā (trešdienās).

Iespēju robežās piedāvājam pasākumus
visām vecuma grupām. Protams, gribētos, lai
būtu lielāka iedzīvotāju apmeklētība. Tas
gan vairāk atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem. 

Vasaras mēneši ir nedaudz klusāki, jo
pagaidām mūsu pagastā nav estrādes, bet,
cerams, ka drīz būs.  Tomēr, lai kompensē-
tu pasākumu neesamību vasarā, kultūras
nams organizē ekskursijas gan pa Latviju,
gan arī ārpus Latvijas robežām.

Lai turpmāk kultūras dzīve pagastā būtu
interesantāka un daudzpusīgāka, ļoti vēlē-
tos, lai arī aktīvāki būtu vietējie iedzīvotāji.
Mēs priecātos, ja iedzīvotāji nāktu ar
saviem ierosinājumiem uz kultūras namu.
Lai mums izdodas!

Benita Sausiņa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Atbilde iedzīvotāju jautājumiem
par kultūras nama darbību un
pasākumiem Liepas pagastā
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19.marta dienā laiks
nelutināja, pareizāk sakot,
sniga sniegi, putināja, bet
deju kolektīviem -
„Virpulis”, „Jumis” ,„Zelta
Virpulis” un to mākslinie-
ciskajam vadītājam Uldim
Blīgznam par to ne silts, ne
auksts! Tieši ar šādu
nosaukumu Priekuļu kultū-
ras namā skatītāju pilnā
zālē aizritēja humora pilns,
mākslinieciski augstvērtīgs
un krāšņiem tērpiem bagāts
pavasara deju koncerts.
Kopā ar jau minētajiem
kolektīviem koncertā uzstā-
jās arī viesi no Ērgļiem,
Lielvārdes, Mārupes,
Jelgavas, Gulbenes un
Valmieras. Koncerta dalīb-
nieki ar savu dejotprieku
aizkustināja ne tikai skatītā-
jus, bet arī pašus pasākuma
vadītājus Lauri Subatnieku
un Gundaru Silakaktiņu.
Dzīves likstas nāk un iet, bet
dejotāji – paliek! 

Par deju koncertu
atsauksmes izteica arī ska-
tītāji. „Nu jau esmu tajos
gados, kad nekur tālu neaiz-
skriesi, bet uz kultūras
nama rīkotajiem pašdarb-
nieku koncertiem eju lab-
prāt”, atzina Paulis Java.
„Šis bija īpaši jauks, kas par
dejas azartu, kā meitenes
prot nest tautastērpu –
prieks skatīties. Lai gan
koncerts bija pagarš, to
noskatījos vienā elpas vil-
cienā. Īpašu paldies gribu
teikt kolektīva vadītājam
Uldim – Malacis, ka tā prot
iemācīt dejot!”

Kad dejas solis
priecē

Straujiem soļiem tuvojas
pavasaris, un atkal klāt
svarīgs kolektīvu atskaites
punkts – skates! 

Pavasarīgā 12.marta
sestdienā Cēsu Meža skolā
notika vokālo ansambļu
skate. Tajā piedalījās Stal -
bes senioru sieviešu vokā-
lais ansamblis “Dzīvot -
prieks”, Līgatnes kultūras
un tūrisma centra sieviešu
vokālais ansamblis “Manto -
jums”, Pārgaujas novada
senioru jauktais vokālais
ansamblis “Laika ritmi”,
Vaives pagasta sieviešu
vokālais ansamblis “Tieši
tāpēc”, Jaunpiebalgas sie-
viešu kvartets, Pārgaujas
novada sieviešu vokālais
ansmablis “Pārgaujas lak-
stīgalas”, Skujenes tautas
nama sieviešu vokālais
ansamblis “Dalvija” arī
mūsējie - Liepas kultūras
nama vokālais ansamblis
“Uguntiņa”, vadītāja Sarma
Puriņa, Mārsnēnu pagasta
Tautas nama sieviešu vokā-
lais ansamblis, vadītājs
Juris Krūze. 

Ansambļu kopējais ska-
nējums bija ļoti dažāds –
gan ar savu rokrakstu, gan
vokālo prasmju līmeni. Visi
kolektīvi bija nopietni gata-
vojušies, rādot atzinīgu
sniegumu. To novērtēja arī
žūrija Mārtiņa Klišāna
vadībā, piešķirot otro pakā-
pi Liepas un Mārsnēnu
Tautas nama vokālajiem
ansambļiem. 

Īpašu pārsteigumu sagā-
dāja Priekuļu pagasta kul-
tūras nama vīru vokālais
ansamblis “Neprā’c” ar „c”
Ullas Siksnes vadībā, kas
skatē piedalījās pirmo reizi.
Drosmīgais, atraktīvais un

skanīgais vīru sniegums
neatstāja vienaldzīgu nevie-
nu. To atzinīgi novērtēja arī
žūrija – Vīriem iegūta
pirmā pakāpe! Paldies, vīri,
- par drosmi, saņemšanos
un varēšanu!

Citiem kolektīviem
satraukums sirdī, jo atskai-
tes punkts vēl priekšā.

Priekuļu sieviešu korim
„LAUMAS” Cēsu vēsturiskā
apriņķa koru skate, notiks
Cēsis, Vidzemes koncertzālē
– 24.aprīlī pl.11:00 

Deju kolektīvi šogad ska-
tēs startēs atbilstoši savu
grupu dalījumam:

2.aprīlī CATA kultūras
namā – Cēsu vēsturiskā ap -
riņķa jauniešu deju kolektī-
vu skate – piedalās:
Virpulis, Zelta virpulis,
Veselava

7.aprīlī Vecpiebalgas
kultūras nams – Cēsu vēs-
turiskā apriņķa  D  grupu
deju kolektīvu skate  –
MIĶELIS,  JUMIS

9.aprīlī Ģikši, Amatas
kultūras nams – Cēsu vēs-
turiskā apriņķa  E  un  F
grupu deju kolektīvu skate
–  piedalās: SADANCIS

14.aprīlī Cēsu 2. pamat-
skola – Cēsu vēsturiskā
apriņķa skolēnu tautas deju
kolektīvu skate  – piedalās:
TŪGADIŅŠ, MIĶELĒNI

Vēlam izturību, veik-
smi un prieku!

Inga Cipe, 
Priekuļu kultūras 

nama mākslinieciskās
daļas vadītāja

Pašdarbības
kolektīvu skates

Ir piektdienas vakars, 26.
februāris. Liepas pagasta
bibliotēkā ir gaišs, deg lam-
pas, gaisā virmo sveču
aromāts. Ciemos tiek gaidīti
mīļi ciemiņi. Nu jau kā tra-
dīcija - ik gadu mēs ciemos
gaidām Cēsu kultūras bied-
rības “Harmonija” biedrus.
Jau visu februāri bibliotēkā
varēja apskatīt mūsu biju-
šās liepēnietes Brigitas Zīles
fotogrāfiju izstādi. 

Un pienāca tikšanās brī-
dis. Autore pastāstīja par
fotogrāfiju vēsturi, kā tās
tapa, kur uzņemtas mūsu

Latvijas skaistākās vietas
dažādos gadalaikos. Izstāde
ieinteresēja visus klāteso-
šos. Lielu interesi izraisīja
arī mūsu pašu liepēnietes
Dzidras Bērtiņas savdabīgi
izgatavotās apsveikuma
kartiņas simegrāfijas tehni-
kā – varbūt rodas jautājums
– kas tā ir? Kaligrāfiski un
filigrāni izšūti dažādi motī-
vi... Nu vienkārši pasakains
pārsteigums, kas tika arī
uzdāvināts viesiem. 

Šajā pēcpusdienā savu
dzeju lasīja mūsu mīļā
Dzidra Inkina, kura Liepā

pavadīja daudz savas dzīves
un darba gadus. Viņa node-
va arī savu dzejoli kā veltī-
jumu Liepai. Pasākumā pie-
dalījās arī Māra
Ermanoviča, Agija Mazīte,
kuras mūs ievadīja savas
dzejas pasaulē. Un kur tad
bez mūzikas – skanēja Jāņa
Sila skaistās dziesmas. 

Laiks pagāja nemanot.
Vakars beidzās, bet tradīci-
jas turpinās. Rudens pusē
tiksimies atkal.

Aija Strunķe, Liepas
bibliotēkas vadītāja

Vakars ar draugiem

Jaunieši piedalās lielās Talkas
konkursā „Latvijai BŪT zaļai”

Lieldienas gaidot, slēpjam olas!
Gaidot Lieldienas Prie -

kuļu jaunatnes iniciatīvu
centrs „REST[e]” sadarbībā
ar Priekuļu mākslas skolu
radās ideja iedzīvotājus
iepriecināt ar „ceļojošu”
Lieldienu olu, kuru dekorēt
palīdzēja Priekuļu novada
jauniešu (pa)Dome. Vērīgā -
kie iedzīvotāji 16.martā
varēja atrast šo ar otrreizēji
pārstrādāto polikarbonāta
materiāla instalāciju Prie -
kuļu centrā Cēsu prospekta
44 zaļajā laukumā. Tomēr
negodprātīgu iedzīvotāju dēļ
ola vairs nav apskatāma. 

Ziņas sagatavoja 
Elīna Krieviņa, 

jaunatnes un bērnu lietu
nodaļas vadītāja

Jauniešu (pa)Dome kopā ar JC „Apelsīns”
jauniešiem piedalīsies Lielās Talkas 2016.
konkursā „Latvijai būt zaļai”. Jauniešiem ir
jāizveido video sižets, jāuzraksta literārs
darbs un jāsarīko divi informatīvi pasāku-
mi. Video tiks ievietots portālā www.youtu-
be.com līdz 27.martam un no 31.martā
Lielās Talkas mājas lapā www.talka.lv
varēs aktīvi balsot par sev tīkamāko video.

Pēc 14.aprīļa tiks publicēts literārais darbs. 
Konkursa ietvaros 16.martā notika zibakci-

ja „Latvijai BŪT zaļai”, kur garāmgājējiem
bija iespēja atstāt savu „zaļo” rokas nospiedu-
mu uz Latvijas kontūras, jo mēs paši vien
varam to padarīt zaļāku. 

Aicinām atbalstīt jauniešus balsošanas
laikā un 23.aprīlī piedalīties Lielajā Talkā! 
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Marts... Ar ko gan tas
saistās? Ar pavasara
plaukstošo noskaņu, dabas
atmošanos no ziemas
miega, saulainiem rītiem
un vakariem, putnu čalo-
šanu un vēja dejām. Šajā
mēnesī mēs pārejam uz
vasaras laiku, pulksteņa
rādītājus pagriežot par
stundu uz priekšu.
Iepriekšminētais norāda
uz to, ka arvien straujāk
tuvojas otrā semestra
noslēgums. Cits to uztvers
kā kārtējā posma pārvarē-
šanu, cits kā drīzumā
saņemamās liecības saldu-
ma vai rūgtuma garšu (te

viss atkarīgs no centie-
niem visa mācību gada
laikā), bet  divpadsmita-
jiem marts nozīmē tikai
vienu – atelpas brīdi pirms
vidusskolas noslēguma
sprinta. 

Izaugsme nav nekas
vairāk kā nemitīgs darbs
pašam ar sevi. Katrs sko-
las gads ir bijis kā solis uz
augšu, 11 svarīgākie pakā-
pieni ir pieveikti, taču līdz
12-tajam atlicis pavisam
nedaudz. Tādēļ, kā ierasts,
4.martā tikāmies Priekuļu
vidusskolā, 2016.gada
vidusskolas absolventu
Žetonvakarā.

Šim pasākumam sākām
gatavoties laicīgi, jo mums
bija svarīgi, lai pasākums
ir baudāms. Mēs gribējām
izveidot kaut ko nebijušu,
ko tādu, kas raksturo mūs,
tāpēc mums bija “Olimpa
kalns”, kurā norisinājās
nomināciju pasniegšana.
Ideja radās pavisam negai-
dīti, un šķita, ka tas ir
tieši tas, kas nepiecie-
šams. Noderēja iegūtās
zināšanas kulturoloģijā, jo
tieši tur mēs uzzinājām
par grieķu Dieviem.
Aplūkojot aprakstus par
katru, piešķīrām katram
klasesbiedram vienu

Dievu, kurš vislabāk atbil-
da, un tad jau viss process
norisinājās raiti, radās
idejas priekšnesumiem un
visam pārējam pasāku-
mam. Gatavošanās aizņē-
ma ļoti daudz brīvā laika,
jo visu veidojām paši - gan
scenāriju, gan priekšnesu-
mus. Esam gandarīti par
paveikto, jo viesi ir novēr-
tējuši mūsu darbu.

Lai gan Žetonvakars jau
ir aiz muguras, joprojām
domās to pārcilājam. Pat
nedaudz pietrūkst gatavo-
šanās tam visam.
Manuprāt, šis pasākums
ļāva tuvāk iepazīt vienam
otru, jo bija nepieciešama
sadarbošanās un saliedētī-
ba, lai izveidotu priekšne-
sumus. Mums visiem bija
vienots mērķis, kas bija kā
dzinulis, kad rokas nolai-
dās bezspēkā. Bet nu laiks
pievērsties domām par to,
ko darīt turpmāk. Kuru
skolu labāk izvēlēties, ko
studēt, kura studiju pro-
gramma ir piemērotākā?
Pēdējie metri vidusskolā,
laiks pievērsties mācībām
nopietnāk nekā iepriekš,
lai sasniegtu iecerēto.
Gribētos teikt, ka skolas
beigas ir  jauns sākums.
Sākums jaunām atmiņām,
jauniem piedzīvojumiem,
sapņiem un domām.
Cerams, ka ikvienam no
mums viss izdosies kā plā-
nots!

Sigita Kovaļevska,
Priekuļu vidusskolas

12.klases skolniece

Gandrīz
ideāla skola

2016
Sirsnīgas

sarunas par
skolu un

dzīvi
Pavara brīvlaikā konferencē

Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas, Vecpiebalgas novadu
pedagogiem kopā pulcējās teju
300 interesentu. Šoreiz tika risi-
nātas sirsnīgas sarunas par skolu
un dzīvi. Ikvienam dalībniekam
bija iespēja darboties dažādās
meistarklasēs kopā ar lektoriem,
kuros vērts ieklausīties un kuru
pieredze noder gan organizējot
mācību un audzināšanas procesu,
gan veidojot saskarsmi ar skolē-
niem un viņu vecākiem. Tika
runāts, diskutēts, gūtas jaunas
idejas, kā arī paaugstināta profe-
sionālā kompetence gan izpratnē
par skolas organizācijas kultūru,
gan improvizācijas metožu izman-
tošanu, gan prasmi būt inovatī-
viem un netradicionāliem, kā arī
māku labi izskatīties un pārlieci-
noši uzstāties publikas priekšā. 

Par to, kas notiek vai nenotiek
Latvijā, pedagogi iesaistījās dis-
kusijā ar politiķi Mārtiņu
Bondaru, kurš rosināja pedago-
gus audzināt jaunus un spēcīgus
līderus, kuriem nav sveša arī
sirdsgudrība un emocionālā inte-
liģence. Prasmi būt pozitīviem un
atjautīgiem jebkurā dzīves situā-
cijā pedagogi varēja mācīties no
sarunām ar TV un radio raidīju-
mu vadītāju Valteru Krauzi.
Interesanta saruna raisījās ar
astrologu Andri Raču par to, kā
pedagogam izprast, ar ko atšķi-
ras, piemēram 2005.gadā dzimu-
šie skolēni no 2007.gadā dzimuša-
jiem. Un kā veiksmīgāk attīstīt
viņu talantus, jo viena un tā pati
recepte nekad nederēs visiem.
Savukārt, psihoterapeits Aivis
Dombrovskis skolotājus mudinā-
ja tomēr vispirms mīlēt pašiem
sevi, jo tikai harmonisks skolotājs
spēs audzināt laimīgus bērnus.

Konferences iesākumā muzikā-
lo krāšņumu un pozitīvo lādiņu
skolotājiem sniedza dziedātājs
Andris Ērglis. Uzrunājošas bija
arī Amatas novada pašvaldības
vadītājas Elitas Eglītes mazliet
ironiskās atziņas par to, kas atro-
dams sociālajos tīklos par pašrei-
zējām norisēm izglītības jomā.

Konferencē piedalījās arī
Izglītības un zinātnes ministrijas
pārstāves, kas atzinīgi novērtēja
šādu pašvaldību ieguldījumu
pedagogu tālākizglītībā un
iedvesmošanā jauniem darbiem,
lielākām vai mazākām uzvarām
ikdienā.

Pasākuma noslēgumā pedagogi
ar smaidu un saviļņojumu šķīrās,
lai atkal nākamgad tiktos - nu jau
„Gandrīz ideālā skolā 2017”.

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības

apvienotās izglītības pārvaldes
metodiķe

Atelpas brīdis pirms vidusskolas
noslēguma sprinta

Žetonvakars - jaunieši apkopojuši savu darbu, priekšā pēdējie metri 
vidusskolā un tad visi vārti vaļā....

Foto: Normunds Kažoks

Jau daudzus gadus Priekuļu
vidusskola sadarbībā ar Latvijas
Uzņēmējdarbības un menedžmenta
akadēmiju 10.-12. klašu skolēniem
piedāvā iespēju projekta “Esi
Līderis!” ietvaros iegūt zināšanas
uzņēmējdarbībā. Skolēniem ir iespē-
ja apgūt 7 uzņēmējdarbības priekš-
metus: lietišķo etiķeti, mārketingu,
lietvedību, grāmatvedību, uzņēmēj-
darbību, likumdošanu un menedž-
mentu, kas jauniešus sagatavo tur-
pmākajām dzīves gaitām, darba
meklējumiem, studijām vai privātai
uzņēmējdarbībai. Projekta ietvaros
10.-12. klašu skolēni apgūst profe-
sionālās pilnveides izglītības pro-
grammu “Uzņēmējdarbības pamati”,
kas ir akreditēta, un par tās apgūša-
nu tiek piešķirta valsts atzīta profe-
sionālās pilnveides apliecība.

Uzņēmējdarbībā nepieciešamās
prasmes tiek attīstītas arī dažādos
konkursos, biznesa spēlēs, izzinošos
ceļojumos, arī tiekoties ar veiksmī-
giem Latvijas uzņēmējiem, tā pada-
rot mācības atraktīvākas un intere-
santākas.

Jau ceturto gadu projekts “Esi
Līderis!” organizē biznesa spēļu kon-
kursu “Ceļš uz bagātību”, kas šogad
Vidzemes reģionā norisinājās 22.feb-
ruārī Vidzemes Augstskolā Valmierā.
Konkursā Priekuļu vidusskolas
12.klases skolēnu Madaras Mūrmanes
un Vladislava Zlotina  veidotā koman-
da “Akurātie grāmatveži”  21 koman-

das konkurencē  izcīnīja 1. vietu,
iegūstot maksimāli iespējamo pun-
ktu skaitu, un viņu sasnigto rezultā-
tu ne Kurzemes, ne Zemgales, ne
Latgales reģionos nevienai koman-
dai neizdevās atkārtot.

Biznesa spēlēs īsā laikā tiek izspē-
lētas konkrētas uzņēmējdarbības
situācijas, kuras reālajā dzīvē notiek
un attīstās daudz lēnāk. Skolēniem
ir iespēja uzskatāmi redzēt un
saprast pieļautās kļūdas, novērtēt to
sekas, kurām reālajā dzīvē ir neat-
griezenisks raksturs.

Šoreiz spēļu dalībniekiem bija
jāiejūtas karpu audzētāju lomā.
Skolēniem bija jāapdomā biznesa
stratēģija, jāizveido saimnieciskās
darbības plāns, jāpiedalās karpu
audzētavu izsolē, kā arī jāveido sadar-
bība ar banku – kredīta devējiem, jāp-
lāno procentu atmaksa, resursu
izmantošana, jāizveido pārdošanas
stratēģija, vadoties pēc konkursa rīko-
tāju sniegtajām norādēm un ievērojot
konkrētus nosacījumus. Visbeidzot
bija jāaprēķina iegūtā peļņa un jāiza-
nalizē un jāapraksta sava darbība un
pieļautās kļūdas. Te noderēja nodar-
bībās iegūtās zināšanas, prāts, azarts
un risks, prasme darboties komandā.
Madara un Vladislavs atzina, ka veik-
smīgais rezultāts sasniegts, pateico-
ties pieredzei, kas gūta spēlēs piedalo-
ties jau otro reizi.

1.aprīlī “Akurātie grāmatveži”
dosies uz biznesa spēļu finālsacensī-

bām, kas notiks Rīgas lidostā un
kurās piedalīsies trīs labākās
komandas no katra Latvijas reģiona.

Vēlēsim viņiem veiksmi un panā-
kumus!

Sandra Levitase, 
Priekuļu vidusskolas 
ekonomikas skolotāja

Biznesa spēļu konkurss

Madara Mūrmane un
Vladislavs Zlotins - viņu  veidotā
komanda “Akurātie grāmatveži” -

Vidzemes zonas uzvarētāji



Jau 5.sezonu
Vidzemes Olimpiskā
centra (VOC) ledus
hallē norisinājās
Latvijas skolu lielā-
kās ātrslidošanas
stafešu sacensī-
bas “Ledus gladiato-
ri 2016”.

4.-8. klašu divīzijās par “LEDUS GLA-
DIATORI” titulu stafešu slidojumos sacen-
šas skolu komandas no Vidzemes. Ik gadu
projektā piedalās vairāk kā 1200 skolēni.

Projekta mērķis ir ne tikai mudināt skolē-
nus piedalīties sacensībās, bet arī pieredzē-
jušu instruktoru pavadībā treniņos apgūt sli-
došanas iemaņas. “Ledus gladiatoru” koman-
du sacensībās piedalās 10 skolēni no klases,
no kuriem vismaz četras ir meitenes. Taču
oficiālajos treniņos piedalīties un apgūt sli-
dotprasmi ļauts visiem klases skolēniem. 

Februāra beigās notika priekšsacīkstes,
kurās komandas veica 3 slidošanas stafetes:
iesildīšanās stafete “sadarbība” bez laika
kontroles un divas stafetes, ar laika kontro-
li  - “tehnika” un “ātrums”. Katras divīzijas
divas labākās komandas izcīna iespēju star-
tēt finālsacensībās, kur galvenie kritēriji
bija tehnika un ātrums.

Sacensībās varēja vērot, ka daudzi skolē-
ni ļoti labi apguvuši slidotprasmi, un viņu
slidojums ir precīzs, ātrs un drošs. Protams,
neiztika arī bez sāpīgiem kritieniem. Bērni
piedalījās ar lielu aizrautību un uzcītību,
gatavi sadarboties, lai uzrādītu pēc iespējas
labāku rezultātu.

Sacensību dienā organizatori bija parūpē-
jušies par dažādām aktivitātēm, kurās pie-
dalīties varēja tikai esot komandai, piemē-
ram, spēlēt grīdas dambreti, šaut ar lāzerta-
giem, iziet šķēršļu joslu piepūšamajā pilsētā,
VOC sameklēt objektus pēc fotogrāfijām. 

Lepojamies, ka Priekuļu vidusskolas

abas 6.klases iekļuva savu divīziju finālā un
izcīnīja godpilnas vietas: 6.a- 5.vietu, 6.b-
8.vietu.

5.a klase savā divīzijā ieguva 15.vietu,
bet 7.a klases komanda - 11.vietu, 8.b-
9.vietu, 8.a- 17.vietu. Visas komandas
saņēma balvas- dāvanu kartes Sajūtu
takas, ZAAO, VUGD apmeklējumam, bet
skolotāji, kas pavadīja savas klases, saņē-
ma jauku dāvanu- iespēju apmeklēt
Valmieras Drāmas teātra izrādi „Meistars
un Margarita”, bet finālisti vēl papildus
saņēma iespēju klātienē skatīties basketbo-
la kluba Valmiera/ORDO spēli. Organi -
zatoru specbalva tika 6.a klases līdzjutē-
jiem, kurus atzina par labākajiem, pamanā-
mākajiem un skaļākajiem. 

Paldies vecākiem un skolotājiem par saprat-
ni un atbalstu, pavadot komandu treniņos!

Kā atzina paši skolēni un viņu audzinā-
tājas, šīs sacensības veicina gan skolēnu
saliedēšanos klases kolektīvā, gan dod pozi-
tīvas emocijas, gan attīsta fiziskās iemaņas.

Ingrīda Zilgalve, 
5.a klases audzinātāja

Katru gadu 21.februārī pēc
UNESCO iniciatīvas visā
pasaulē atzīmē Starp -
tautisko dzimtās valodas
dienu. Arī Priekuļu vidus -
skolā vairāki pasākumi tika
organizēti, lai mudinātu
skolēnus iepazīt dzimto
valodu, lai izceltu valodas
nozīmi gan ikdienas komuni -
kācijā, gan pašizpausmē,
gan  zināšanu apgūšanā un
tālāk nodošanā. 

24.februārī Cēsu vēstu -
riskā rajona skolu audzēkņi
pulcējās uz SKATUVES
RUNAS KON KURSU, ko jau
daudzus gadus organizē Cēsu
Bērnu un jauniešu centrs
“Spārni”.

Konkursa mērķis ir ne tikai
attīstīt un pilnveidot bērnu
un jauniešu skatuves runas
kultūru un aktiermeistarību,
bet arī sekmēt viņu interesi
par latviešu un pasaules
literatūras mantojumu.
Konkursa dalībniekiem bija
jāsagatavo un jārunā viens
prozas un viens dzejas darbs.
Ieteicamās daiļdarbu tēmas
bija: es pats, valoda, ģimene,
mans novads/pilsēta, brīvība,
Tēvzeme. 

Mūsu skolu pārstāvēja 7.a
klases skolniece Anastasija
Koroļova, 5.a klases skolnieki
Markuss Karlsbergs un
Ričards Ozoliņš, kā arī 5.b
klases skolnieks Adrians
Āboltiņš, kurš tika izvirzīts
un piedalījās konkursa finālā.  

Dalībnieki atzīst, ka
piedalīšanās šādā pasākumā ir
noderīga, jo var paskatīties, kā
uzstājas citu skolu audzēkņi.
Svarīgi ir arī pārvarēt uztrau -
kumu un spēt uzstāties svešas
publikas un žūrijas priekšā. 

Dalībniekus vērtēja aktrise
Ilze Lieckalniņa, Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijas latviešu
valodas skolotājs Māris
Bušmanis, kā arī režisors
Mārtiņš Eihe. Žūrija atzina, ka
vissvarīgākais, ko viņi vērtē,
esot tas, vai dalībnieks pats
saprotot, par ko runā, vai brīdī,
kad teksts sajūk, viņš spēj
saņemties un uzstāšanos
turpināt, vai uzstāšanās tiek
tehniski pareizi iesākta un
pabeigta.

Konkursa noslēgumā visi
dalībnieki un viņu skolotāji
saņēma Pateicības un nelielas
piemiņas lietas.

Jau janvārī skolas
bibliotēkā centīgākie jaunāko
klašu skolēni meklēja un
mācījās no galvas runāt
tautasdziesmas par sauli, lai
25.februārī klašu pārstāvji
sacenstos TAUTASDZIESMU
MARATONĀ. Konkursa dalīb -
niekus iedrošināja Adrians
Āboltiņš, kurš runāja M.Čaklā
dzejoli „Spoku stāsti” un
M.Kļavas miniatūru „Akmens
ceļa malā”- daiļdarbus, ar
kuriem viņš startēja Skatuves

runas konkursā.
Ar prieku jāatzīst, ka jaunā

paaudze zina daudz dainu par
sauli. Sacensības bija intere -
santas. Par skatītāju un
žūrijas simpātijām kļuva
2.klašu skolnieces Paula
Kaptjuga, Evelīna Luca un
Patrīcija Ozoliņa, kuras kopā
noskaitīja apmēram 100
dažādas dainas par sauli, jo
konkursa uzdevums bija ne
tikai runāt tautasdziesmas,
bet sekot līdzi, lai tās neat -
kārtotos. Maratonā uzvarēja
zinošākie un izturīgākie katrā
klašu grupā: 1.klasē Ernests
Priednieks, 2.klasē Patrīcija
Ozoliņa, 3.klasē Adele
Lezdiņa, 4.klasē Roberts
Žurovskis.

Lai rosinātu skolēnu in -
teresi par lasīšanu, uzlabotu
lasītprasmes un izlasītā teksta
izpratnes iemaņas, 3.martā
skolā notika SKAĻĀS LASĪ -
ŠANAS KONKURSS 5.-
7.klašu skolēniem.

Pasākuma ievadā Mar -
kuss Karlsbergs norunāja
M.Laukmanes dzejoli „Mam -
ma netic”, ar kuru piedalījās
Skatuves runas konkursā
Cēsīs. 

Uz skaļās lasīšanas
konkursu tika izvirzīti divi
pārstāvji no katras klases.
Konkursa dalībnieki izlozēja
katrs savu pasakas tekstu,
skaļi to lasīja un žūrija vērtēja
lasītprasmi - skaidru izrunu,
skaļumu, izteiksmīgumu un
teksta satura izpratni. 

Labākie lasītāji ir 5.b klases
skolniece Šarlote Luīze
Odziņa, 6.b klases skolnieks
Ritvars Mačs un 7.b.klases
skolniece Daido Dagne
Brūvere.

Šogad, sagaidot Starptau -
tisko dzimtās valodas dienu,
UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija (LNK) aicina ikvienu
izzināt dzimtajā vietā pierak -
stītos folkloras materiālus.
19.februārī tika atklāta akcija
„Valodas talka”, kurā ikviens,
īpaši Latvijas izglītības iestā -
des tiek aicinātas kopīgiem
spēkiem palīdzēt folkloristiem
atšifrēt senos rokrakstus un
piezīmes, starp kurām, ie -
spējams, ir atrodams arī
ģimenes, radu vai draugu lokā
pierakstītais. Akcija noritēs
līdz 30.aprīlim. Tās laikā
skolēni interneta vietnē
talka.garamantas.lv var
piedalīties virtuālajā talkā –
tradicionālās kultūras mate -
riālu pārrakstīšanā. Aktivitāte
ir pieejama desmit dažādās
valodās, un katrs var izvēlēties
savām spējām un interesēm
atbilstošus materiālus.
Darboties iespējams gan klasē,
gan mājās, gan izmantojot
mobilās ierīces. Lai veicas!

Ingrīda Zilgalve,
bibliotekāre
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Turam cieņā latviešu
valodu

Matemātikas olimpiā-
dē:

7.klasēm – Anetei
Sniedzei atzinība (Liepas
pamatskola, skolotāja Velta
Tītmane), 

6.klašu grupā 1.vieta
Kitijai Rozenovai, 2.vieta
Renātam Lācim (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Inga
Ruskule), 3.vieta Kristiānai
Danielai Martinovai, atzinī-
ba – Jānim Lielbārdim
(Priekuļu vidusskola, skolo-
tāja Alda Daukšte)

Nikolai Kleimanei
3.vieta, Lindai Ņemikinai –
atzinība, 9.klašu grupā –
Aleksandram Eihleram –
1.vieta, Romānam
Vasiļjevam atzinība (visi
Liepas pamatskola, skolotā-
ja Irisa Žiganova)

5.klasēm – Sandim
Skrastiņam atzinība (Liepas
pamatskola, skolotāja Inta

Smukā). 
Starpnovadu angļu valo-

das olimpiādē:
11.-12.kl. grupā 1.vieta

Aivaram Pētersonam
(Priekuļu vidusskola, skolo-
tāja Natālija Volkova)

Starpnovadu ģeogrāfijas
olimpiādē 1.vieta Paulam
Ernestam Pūliņam
(Priekuļu vidusskola, skolo-
tājs Imants Skrastiņš).

Starpnovadu (arī Cēsu
novada) tehniskās grafi-
kas olimpiādē: 

6.klasēm 3.vieta Vaino
Kārkliņam 7.klasēm - atzi-
nība Artūram Smiltiņam
8.klasēm - atzinība
Mārtiņam Lipskim (visi no
Priekuļu vidusskolas, skolo-
tājs Jānis Mičulis),

Starpnovadu 3.klašu
olimpiādē matemātikā
1.vieta Bernadetai
Dominikai Galzonei

(Priekuļu vidusskola, skolo-
tāja Vija Andrīte),

latviešu valodā 1.vieta
Katrīnai Plocānei (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Vija
Andrīte) un Sanijai Karlīnai
Blīgznai (Priekuļu vidussko-
la, skolotāja Anda Rozmisa),

Starpnovadu 4.klašu
olimpiādē matemātikā
3.vieta Kārlim Kauliņam
(Priekuļu vidusskola, skolo-
tāja Ludmila Dzērve), atzi-
nība Nikolai Subbotinai
(Liepas pamatskola, skolo-
tāja L.Maļčjonoka) un
Ērikam Muhinam (Liepas
pamatskola, skolotāja
S.Labetova)

latviešu valodā 1.vieta
Rūtai Kovaļčukai (Liepas
pamatskola, skolotāja
L.Maļčjonoka), 2.vieta
Evelīnai Abramovai
(Priekuļu vidusskola, skolo-
tāja Gunta Puriņa).

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un

Vecpiebalgas novadu mācību
olimpiāžu ziņas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cija (VBTAI) no 15. februāra līdz 22. aprīlim
izsludina konkursu “Skolēns, kuram es
gribu pateikt paldies”, “Pedagogs, kuram
es gribu pateikt paldies”.

Piesakoties dalībai konkursā, skolēniem
jāizvirza pedagogi un pedagogiem – skolēni,
kuri viņu dzīvē bijuši īpaši svarīgi, devuši

kādu nozīmīgu dzīves mācību
vai palīdzējuši ar savu piemēru vai kon-

krētu rīcību. Pieteikumā jāapraksta vai
jāattēlo, kas tieši bijis tas īpašais un svarī-
gais, ko šī persona devusi tās pieteicējam.

Detalizētāka informācija par konkursu
pieejama VBTAI tīmekļvietnē
www.bti.gov.lv, sadaļā “Konkursi”.

Meklē skolēnus un pedagogus, 
kuriem pateikt paldies
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Divdesmit divus gadus
biedrības “Glābiet bērnus”
Liepas nodaļas labiekārto-
tās, mājīgās telpās nodarbo-
šanos raduši PII “Saulīte”
mazie audzēkņi un pēc
mācībām skolā lielie bērni.
Pieredzējušas skolotājas –
keramiķes Intas Ceriņas
vadībā projektā “Mazie
keramiķi” uzņemtie bērni
strādā radoši mīcot mālu uz
nebēdu. Top visdažādākie
izstrādājumi: māla svečturi,
eņģeļi, dekori, vāzes, dzīv-
nieki, putni, lieli ziloņi,
kamieļi, kuģi un daudzas
citas lietas. Šeit ik gadu var
apskatīt bērnu darbu izstā-
des, piemēram, 2015.gadā
“Ieraksti pavasari mālā....”.
Kāds darbiņš nonāk nodaļas
arhīva skapī apskatīšanai
un ilgākai uzglabāšanai,
daļu no darbiem bērni dāvi-
na labdarībai, sev mīļākos
darbus lieto personīgi. 

Projekts “Mazie kerami-
ķi” ir viens no maniem mīļā-
kajiem projektiem divdes-
mit četros nostrādātajos

darba gados biedrībā
“Glābiet bērnus”. Neiz -
paliek reizēm bērnu lutinā-
šana ar dāvanām, kāru-
miem. Bet kur tad lai liek
sarūpēto, ja ne bērniem?
“Glābiet bērnus” kopā ar PII
“Saulīte” vadītāju Eliju
Latko nodrošina pulciņu ar
izejmateriāliem, darba ins-
trumentiem, iekārtām,
ūdeni, apkuri, elektroener-
ģiju. Bērni strādā bez līdz-
dalības maksas.

Paldies Priekuļu novada
domes priekšsēdētājai Mārai
Juzupai par atbalstu! Paldies
biedrības “Gādība.LV” valdes
priekšsēdētājam Igoram Gor -
maļovam par finansiālo
atbalstu. 

Ja arī tu vēlies mīcīt
mālu uz nebēdu, lūdzu, sav-
laicīgi raksti iesniegumu
skolotājai Intai Ceriņai.
Atceries – skolas bērniem
vietas ierobežotas!

Skaidrīte Brence,
Biedrības “Glābiet bērnus”

valdes priekšsēdētāja.

Ziemas pēdējā mēnesī pie
mums Veselavas bērnudār-
zā ir notikuši interesanti
pasākumi ar domu
„Pavadīsim ātrāk ziemu un
gaidīsim pavasari”! 

EKO skolas tēmas ietva-
ros noorganizējām bērniem
pasākumu par vēju. Kādā
februāra dienā bērnudārza
apkārtnē vējš bija pieņē-
mies spēkā un, pa logiem,
durvju spraugām iepūtis
grupās ielūgumus uz Vēju
balli. Vēja māte aicināja zie-
meļvēja, dienvidvēja, rie-
tumvēja un austrumvēja
bērnus ierasties uz kopīgu
vēja pūšanu noteiktas krā-
sas noformējumā. Jau
iepriekš bērni mācījās vēja
dejas, dziesmiņas, dzejoļus
un minēt mīklas, tagad
pasākumā varēja izdejoties
kā īsti vēji. 

Bērni ar lielu interesi
izspēlēja rotaļas par vēja

virzieniem, debess pusēm,
ar vēja rādītāju. Mācī -
jāmies, kā noteikt vēja vir-
zienu, kāds raksturs ir kat-
ram no vējiem. Vēja māte
bija sagatavojusi pārsteigu-
mu par šo sirsnīgo darboša-
nos. Bērniem bija jāmācās
īpašie buramvārdi, tos
noskaitot notika brīnumi!
Vējš atpūta logu vaļā un
iepūta pārsteigumu-vēja
kūkas! Tā pavadījām auksto
Ziemeļvēju uz citām zemēm,
lai Dienvidvējš varētu mūs
visus sasildīt un atvest
pavasari!

Meteņdiena
Februāra beigās, kad

ieklausoties zīlītes spirgtajā
balsī var sadzirdēt pavasari,
bērni zina, ka Meteņdiena ir
īstais laiks, lai teiktu ziemai
atā! Meteņdienā vēl pēdējo

reizi var iet maskotos gājie-
nos. Cik tas bija jautri, kad
meitenes pārģērbās par
zēniem un zēni par meite-
nēm! Taču vēl jautrāk bija
iet rotaļā „Oira”, kurā, esot
maskā, jādejo kā zēnam, vai
meitenei. Tā jautri dejojot,
sagaidījām ciemos pašu
Meteni. Iekāpa viņš pie
mums pa logu, drēbes saplī-
sušas no lielās ziemas prie-
ku baudīšanas, taču kaba-
tās skanēja „zelta” nauda.
Solīt solīja ,ka dos bērniem
to, bet vispirms jārāda ,ko
prot! Te mums noderēja
rotaļa ’’Liela skāde notiku-
si!’’ Visi varēja lekt, kurš
uzleks augstāk, tad labāka
raža būs nākamajā gadā!
Bērni varēja sacensties vir-
ves vilkšanā un citos spēka
un veiklības uzdevumos.
Metenis priecīgs bēra zelta
naudu, un tika ikvienam, kā
bagātības un laimes sim-
bols. 

Vēlāk visi devāmies ārā,
lai brauktu ar ragavām un
uzceltu sniegavīru Olafu.
Meteņdiena nav iedomāja-
ma bez ugunskura, kurā
bērni sadedzināja savas
mazās blēņas un niķus.
Ārā saimniece cienāja
visus ar siltu tēju un pīrā-
dziņiem. 

Izspēlējot šīs tradīcijas un
rituālus jūtam, ka pavasa-
rim vārti vaļā! Iesim dabā
ar atvērtām acīm, ieklausī-
simies, sadzirdēsim un prie-
cāsimies!

Baiba Stāmere,
mūzikas skolotāja

Gaidām pavasariMīca mālu uz nebēdu

Ziemas pavadīšana Lie -
pas PII „Saulīte” šogad noti-
ka 24. februārī.  Tā bija
jautra, skanīga un pārstei-
gumiem bagāta diena.
Maskās tērpušies ķekatnie-
ki – bērni dziedāja un dan-
coja ap ugunskuru, tina
kamolus, minēja mīklas,
meklēja sniegā septiņas
kāpostgalvas, sagaidīja pin-
kaino, izspūrušo Metenīti,

kurš rosināja līdz Liel -
dienām ēst tikai veselīgu
pārtiku. 

Lai viss šogad labi izdo-
tos, vajadzēja tālu braukt
ar ragavām, velties no
kalna pa sniegu, iekosties
„cūkas ausī”, kas bija
Metenīša cienasts – desas
gabaliņš. Muzikālās jautrī-
bas mijās ar sporta aktivi-
tātēm, stafetēm un šķēršļu

joslām. Atskanot tikai
Meteņdienā vien dzieda-
miem buramvārdiem: „Ē –
in-din-din-din dallallā”,
bērni piedzīvoja zilus brī-
numus – konfekšu lietu un
zvaigžņu krišanu no debe-
sīm, kā arī Metenīša šļak-
stināšanos ar ūdeni.

Indra Kumsāre, 
muzikālā audzinātāja

Atvadas no ziemas 
jeb laiks folklorai

Bērni spriež- nav viegli saprast kā tie vēji pūš un
kuram līdzi skriet

Slimību profilakses un
kontroles centrs informē, ka
katru gadu valsts apmaksā-
tās vakcinācijas pret ērču
encefalītu bērniem no 1 gada
vecuma līdz 18 gadu vecuma
sasniegšanai notiek saskaņā
ar Ministru kabineta
„Vakcinācijas noteikumi“. 

Veicot epidemioloģiskās
uzraudzības datu analīzi par
saslimstību ar ērču encefalī-
tu periodā no 2011. līdz
2015.gadam, Slimību profi-
lakses un kontroles centrs ir
sagatavojis, un Veselības
ministrija ir apstiprinājusi
teritoriju sarakstu valsts
apmaksātās bērnu vakcinā-
cijas pret ērču encefalītu
veikšanai 2016.gadā, tajā ir
iekļauts arī Priekuļu novads.

Bērnus no 1 gada līdz 18
gadu vecuma sasniegšanai
vakcinē pret ērču encefalītu
(vakcināciju pabeidz arī tad
ja ir pilni 18 gadi), ja bērna
deklarētā dzīvesvieta ir ērču
encefalīta endēmiskajā teri-
torijā (teritorija, kurās ir
konstatēta paaugstināta sa -
slimstība ar ērču encefalītu). 

Vakcināciju plāno un veic
ģimenes ārsts, kura pamat-
prakse ir attiecīgajā teritori-
jā. Priekuļu novadā to darīs

ģimene ārsti: J.Briģis,
G.Meinerte, I.Prindule,
J.Prindulis, A.Smeķe.

Tā kā reāli ir daudz tādi
gadījumi, kad bērns ir dekla-
rēts ērču encefalīta endēmis-
kajā teritorijā, bet reģistrē-
jies pie ģimenes ārsta ārpus
šīs teritorijas. Līdz ar to
rodas problēmas kā bērnam
saņemt vakcināciju. Šādos
gadījumos ir nepieciešama
iepriekšēja vienošanās, ka
bērnu vakcinēs ģimenes
ārsts, kura pamatprakse
atrodas endēmiskajā teritori-
jā. Tas nozīmē, ka šādos
gadījumos ir jāizņem no sava
ģimenes ārsta norīkojums,
kurā ir uzrādīti iepriekšējās
vakcinācijas dati, vai atzīme,
ka šī būs pirmā vakcinācija.

Lai saņemtu vairāk infor-
māciju par ērču encefalītu un
vakcinēšanos pret to, aici-
nām griezties pie sava ģime-
nes ārsta. Pirms vakcinēša-
nās lūdzam sazināties ar
attiecīgo ārstu pie kura esat
plānojuši vakcinēties. Šajā
kampaņā aicinām būt aktī-
vākus pusaudžus!

Informācija sagatavota 
no slimību profilakses un

kontroles centra datiem PII „Saulītē” Meteņi godam aizvadīti

Bērniem bezmaksas
vakcinācija pret ērču

encefalītu
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Jānis Bluķis
Meža ielokā zem simtga-

dīgiem dižozoliem, kas
sakņojas Liepas mālā,
ievlaikā lakstīgalu apdzie-
dāts, savas vecumdienas
vada Jānis Bluķis. Reti kurš
vairs sirmajā, mazrunīgajā
vīrā atpazīst pagājušā gad-
simta 50-to gadu Liepas
čempionu vieglatlētikā.

Jānis Bluķis piederīgs
plaši sazarotajai liepēniešu
Baižu dzimtai. Viņš dzimis
1937.gada 18.martā Jaun -
raunā, no 1940-tajiem
gadiem dzīvo sava vectēva
dzimtas mājās Liepas pagas-
ta „Rībās”. Arī viņa ģimeni
skārušas padomju varas rep-
resijas. Viņš uzaudzis vecve-
cāku Kārļa un Emīlijas
Baižu ģimenē. Vecāmāte
Emīlija, dzimusi Sauce,
nākusi no Mārsnēnu pagasta
„Zaķīšiem”.  

Jānis kopš skolas gadiem
ir kaislīgs radio amatieris ar
dziļām zināšanām šajā
jomā.  Savulaik viņš dau-
dziem liepēniešiem pirm-
skara radioaparātus pārvei-
doja, piemērojot tos padom-
ju laika uztveršanas prasī-
bām. Viņa projektētās un
paša taisītās antenas jau
televīzijas ēras pirmsāku-
mos deva iespēju skatīties
ārpus Latvijas raidītās pro-
grammas.   

Skolas gados un jaunībā

Jānis Bluķis bija
aktīvs sportists da -
žā dās vieglatlētikas
disciplīnās, jo uzcītī-
gos trenniņos sevi
gadiem ilgi fiziski
pilnveidoja. Visla -
bākos rezultātus
viņam izdevās sa -
sniegt 1958.gadā
27.jūlijā Mārsnēnu
un Liepas pagastu
sacensībās diska
mešanā. Par to tika
rakstīts arī rajona
avīzē „Cēsu Stars” –
„Kaut gan laika
apstākļi vieglatlēti-
kas sacensībām ne -
bija labvēlīgi, sa -
snieg tie rezultāti
atsevišķās disciplī-
nās bija labi. Rajona
čempions diska
mešanā J. Bluķis
sasniedza rezultātu
34,43 m.”

Jāņa arhīvā jo -
projām glabājas 14
diplomi  no dažādām Liepas
pagasta un Cēsu rajona
sacensībām 1958. un
1959.gadā.  10 no tiem par
pirmām vietām diska meša-
nā un lodes grūšanā u.c. dis-
ciplīnās, pārējie par otrajām
vietām. Lodes grūšanā viņa
labākais  rezultāts bija
10’58 m, arī 1958.gada
27.jūlija  sacensībās. Jāse -
cina, ka šajās sacensībās
Jānis Bluķis bijis savā visla-
bākajā formā, jo ieguva arī

1.vietu augstlēkšanā ar
rezultātu 1,50 m.  

Jādomā, ka jaunībā
gūtais sportiskais rūdījums
arī sirmā vecumā, dzīvojot
mežmalā, palīdz uzturēt
labu fizisko formu, možu
garu un spēju nezaudēt dzī-
vesprieku. 

18.martā Liepas pagas-
ta čempionam diska
mešanā Jānim Bluķim
paliek 79. Sveicam!

Aivars Vilnis 

Cilvēki mums līdzās Veselavas Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības darbības

saīsinātais pārskats par 2015. gadu
vadības ziņojums

Sabiedrība darbojas Latvijas Bankā un Finanšu un
Kapitāla tirgus komisijā saskaņoto un Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra reģistrēto statūtu ietvaros, ievērojot
Latvijas Republikas likumus.

Sabiedrība, no Latvijas Bankas licencē uzrādītām banku
operācijām 2015. gadā veica noguldījumu piesaistīšanu,
īstermiņa kreditēšanu, skaidras un bezskaidras naudas
maksājumus. Viens no populārākajiem pakalpojumu vei-
diem ir īstermiņa patēriņa kredīts līdz diviem gadiem.

Sabiedrību pārvalda kopsapulce un valde. Sabiedrības
kontroli veic revīzijas komisija. Par kredītu piešķiršanu
lemj kredītkomiteja un valde kopējās sēdēs. 

Sabiedrības aktīvi 2015. gada beigās ir EUR 62318.
Sabiedrības kredītportfelis 2015. gada beigās ir EUR
26814. 

Lielāko daļu pasīvu veido biedru noguldījumi. 2015.
gada beigās noguldījumu kopsumma ir EUR 40552, kas arī
liecina par biedru uzticēšanos sabiedrībai. 

Sabiedrības kopējais biedru skaits ir 186.

Galvenie rādītāji uz 31.12.2015.:
Aktīvi EUR  62318 
kase 2842
banka 32326
kredīti 26814
nākamā perioda uzkrātie  ienākumi 336

Pasīvi EUR 62318
pamatkapitāls 22711
rezerves kapitāls 1222
noguldījumi  40552
plānotie izdevumi  693
iepriekšējā gada  Zaudējumi - 2374
pārskata gada zaudējumi - 486
Valde un kredītkomiteja izvērtēja 2014.gada sabiedrības

darbu un izstrādāja jaunu darbības plānu 2015.gadam. 

Valdes priekšsēdētāja
Emerita Gruzde

Revīzijas komisijas ziņojums 
par Veselavas kooperatīvas

krājaizdevu sabiedrības 
2015.gada finanšu rezultātiem

Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 2015.
gada finanšu pārskats ir sagatavots    saskaņā ar
„Krājaizdevu sabiedrības likuma” prasībām un Finanšu un
kapitāla tirgus komisijas „Krājaizdevu sabiedrību gada
pārskata sagatavošanas noteikumiem”.

Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbības finanšu rezul-
tātiem.

Ar Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības
2015.gada pārskatu var iepazīties Krājaizdevu sabiedrībā
pie valdes priekšsēdētājas Emeritas Gruzdes.

Revīzijas komisijas priekšsēdētājs
Ivars Rocis

Novada labiekārtošanas
speciālistam Jānim
Sirlakam sadarbojoties ar
SIA „Cemety” pārstāvi Miku
Blati novadā uzsākta kapsē-
tu digitalizācija. Tas nozī-
mē, ka tiek savākti un apko-
poti dati par konkrētiem
kapiem, pēc tam ziņas ir
pieejamas katram, kurš
vēlas uzzināt, kurā kapsētā
tuvinieks vai draugs apbe-
dīts. Lai veiktu datu apko-
pošanu, vispirms mērnieki
kapsētu uzmēra, fiksē visu,
kas tajā atrodas. Tad firmas
darbinieki apseko kapsētu
un no pieminekļiem, plāk-
snēm noraksta datus, tad tie
tiek ievadīti datorsistēmā.
Pēc tam vēlreiz tiek salīdzi-
nāts, vai no pieminekļiem,
kapu plāksnēm dati norak-
stīti pareizi un vēl arī nofo-
tografēts, lai netiktu pieļau-
tas kļūdas. Tad visus datus

salīdzina ar kapsētu reģis-
triem. 

Sistēmā ir gan to cilvēku
vārdi un apbedījuma vietas,
kuri pazīti pēc pieminek-
ļiem, gan informācija par
tiem, kuri ierakstīti kapsētu
reģistros, bet nevar pateikt
kurā vietā tieši apglabāti.

Ikviens var ienākt portālā
un pēc vārda un uzvārda
sameklēt, kurā kapsētā
meklētais cilvēks apbedīts,
un apskatīt, kur ir tā kapa-
vieta. Informāciju ik brīdi
var papildināt, kur nezi-
nāms apbedījums, kartē
ielikta jautājuma zīme, ja
kāds zina, kas tur apgla-
bāts, var dot ziņu kapsētas
pārzinei.

Diemžēl līdz šim daudz
informācijas ir zudis.
Mainoties kapsētu pārzi-
ņiem, jaunais daudz ko nezi-
na. Kapsētu grāmatas kā nu

kurā kapsētā tika vestas un
saglabātas. Ja tuvinieki nav
uzlikuši pieminekli vai pie-
miņas plāksni, tikai viņi un,
iespējams, kaimiņi zina, kur
kas apglabāts.

Šogad uzsākta Mārsnēnu
un Veselavas kapsētu digi-
talizācija, diemžēl ir daudz
nezināmu kapu kopiņu,
kurām nav nekādu uzrak-
stu, tāpēc lūgums piederīga-
jiem sniegt ziņas par saviem
mirušajiem- vārdu, uzvār-
du, dzimšanas, miršanas
gadus un datumus.

Ziņas lūgums sniegt
Mārsnēnu kapu pārzinei
Gitai Ostrovskai, tālr.
25600612

un Veselavas kapu pār-
zinei Inārai Bērziņai
tālr. 29456631

Īrisa Uldriķe

Kapsētu digitalizācija

J.Bluķis 1958.gada 30.augustā
Mārsnēnu sporta svētkos.

Foto no arhīva

Priekuļu novada pašval-
dība ir saņēmusi sūdzības
no iedzīvotājiem par to, ka
saimnieki (pat minēti kon-
krēti suņu īpašnieki), izlaiž
suni no savas teritorijas bez
pavadas, kā arī, vedot savu
suni pastaigā, nesavāc dzīv-
nieka ekskrementus. Šī
problēma pastāv jau dau-
dzus gadus un visā Latvijā,
nepārtraukti tiek atgādi-
nāts par to, lai cilvēki tomēr

pievērstu tam lielāku uzma-
nību, jo visi vēlamies uztu-
rēties sakoptā un tīrā vidē.

Vēlamies vērst iedzīvotā-
ju uzmanību uz to, ka par
suņu klaiņošanu bez uzrau-
dzības, kā arī par dzīvnieka
ekskrementu nesavākšanu,
saimniekam var pie-
spriest  administratīvo
sodu pēc Latvijas
Republikas administratīvā
kodeksa 106.panta 1.daļas,

kas ir no 70 līdz 360 EUR.
Ministru kabineta notei-

kumos Nr.266 12.punkts
nosaka, ka  Pilsētās un cie-
mos ārpus norobežotās teri-
torijas suni ved
pavadā. Punkts 52.3.
paredz, ka  apdzīvotu vietu
teritorijā savākt savas mājas
(istabas) dzīvnieku ekskre-
mentus.

Suņa saimniekam, vedot
suni pastaigā, obligāti ir

jābūt līdzi maisiņam, lai
vajadzības gadījumā varētu
savākt sava suņa ekskre-
mentus. Pašvaldības policija
pastiprināti veiks uzraudzī-
bas pasākumus, lai kontro-
lētu suņu saimnieku darbī-
bas.

Atgādinām, ka no šī gada
1.jūlija ir noteikta obligāta
suņu reģistrēšana centrāla-
jā datu bāzē. Suņus var
reģistrēt Priekuļos, Dārza

ielā 12, ceturtdienās no
plkst.09.00 līdz 14.00.
Jautājumu vai pieteikšanās
gadījumā zvanīt pa
tālr.29464964 (Vija Paegle).
Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtību nosaka
Ministru kabineta noteiku-
mi Nr.491.

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību

speciāliste

Būsim atbildīgi par saviem suņiem

Kļūdas labojums

Avīzes „Priekuļu Novada Vēstis” februāra izdevumā rak-
stā „Lepojamies ar panākumiem” bija nepareizi norādīts
iestādes nosaukums un speciālista uzvārds. Pareizi jābūt -
Veselības inspekcijas  Sabiedrības veselības kontro-
les nodaļas vadītāju Aiju Grundmani. 

Atvainojamies par neprecizitāti!
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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” 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

1.apr l  
19:00  

Kom dija  
,,Sauc, es n kšu” 

Režisors: F.Dei s, Lom s-Gunta Virkava. A da 
Ozoli a un Jakovs Rafalsons. Komponists.- Valdis 
Zilveris. 
,,Divas sievietes, Viena ar ang u gramatiku som , 
otra ar skotu viskiju uz galda, aujas piedz vojumam 
-satikt nosl pumaino svešinieku, kas sola piepild t 
visas sl pt k s v l šan s..,, 

Ieeja: 5,- 3,- euro
Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u kult ras nam  un 

Prieku u pašvald b  (kas ). Bi ešu rezerv cija pa 
t lr. 28352521, 64130227

7.apr l  
10:00 

 
 „Prieku u novada 

C LIS-2016” 

Mazo vok listu konkurss. Piedal s - Veselavas, 
M rsn nu, Liepas, J muižas un Prieku u mazie 
solisti 

16.apr l  
14:00 

 
V ru ansamb a „Nepr c”  

koncerts 
 

Kop  ar Prieku u v ru ansambli koncert  dzied s 
VEF kult ras pils v ru ansamblis, jauktie un sieviešu 
ansamb i no Ikš iles, Valmieras pagasta, L gatnes, 
Liepas, Vaives, Raiskuma, Veclaicenes 

Ieeja: 1,- euro

20.apr l  
10:00 

un 12:00 

Jautra te tra izr de b rniem 
"Baltais L cis – Superzvigzne”

Š  ir jautra kom dija b rniem, kur  izr des varo i 
Baltais L cis un Pingv ns akt vi sadarbojas ar 
b rniem, aujot tiem iesaist ties izr d  un pal dz t 
Baltajam L cim k t par Superzvaigzni.  
Izr des garums – 1 h 

Ieeja: 2,- euro

22.apr l  
19:00 

J a Paukštello 65 gadu  
jubilejas koncerts 

Koncertprogramma div s da s 

Pirmaj  da  uzst sies aktieris Varis V tra, bet 
otraj  da  pats J nis Paukštello. T  k  šis ir ar  
maestro Raimonda Paula jubilejas gads, tad 
caurvijoties J. Petera m las dzejai, aktiera 
izpild jum  izskan s ar  popul r k s R. Paula 
dziesmas. Koncert  skan s dziesmas no J.Paukštello 
jaun  m zikas albuma “Vid  pašai dz v bai” 

Ieeja: 7,-  5,-  3,- euro
Bi ešu iepriekšp rd. Prieku u kult. nam  un Prieku u 

pašvald bas kas
Bi ešu rezerv cija pa t lr. 28352521, 64130227

 
9.apr l  
14:00 

 

 
Tikšan s ar dziesminieku 

riku Loku 

Dziesminieks riks Loks ar liriski melodisku 
akustisko programmu pied v  dal ties pavasar gi 
gaiš s p rdom s kl tesot it rai, dziesm m un 
sarun m 

Ieeja; 2,- euro, skol niem 1,- euro
 

23.apr l  
18:00 

Koncerts 
„Ak, pavasar, ak, pavasar....” 

Pavasar g  koncert  kop  sadejos deju kolekt vi no 
Burtnieku, In ukalna, Raunas un Prieku u novadiem. 

Ieeja: 1,- euro

Kultūras afiša aprīlimPret jaunu pavasari 
dienas iet.

Pret marta vētrām un     
pret gadu kalnu.

Un pūpoli kā padebeši 
zied.

Un cīruļi ar dziesmām    
aiztrenc salnu.

/A.Vējāns/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada marta
jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Genovefu Lakši; Valliju Veroniku
Liepu; Spodru Ilgu Plūmi
Valentīnu Karpovu Liepā
Alfonu Ozolu Mārsnēnos
Vasiliju Koniševu Veselavā

85 gadu jubilejā
Liepā: Ņinu Kokorēviču un Ausmu Mirdzu Šmiti
Viktoriju Bukacinsku Priekuļos

Priekuļu pagasta mazdārziņu nomniekus aicinām
pārslēgt līgumus uz 2016.gadu par dārziņiem, Priekuļu
novada domē pie speciālistes Sandras Mizgas
l Pirmdienās no 8:00 -12:00 un no 13:00 – 17:00
l Ceturtdienās no 8:00 -12:00 un no 13:00 – 16:00

M rsn nu Tautas nam  

Veselavas muiž  
 

23.apr l  
19:00 

 
 

 
Koncerts 

„M s tik mies mart ” 
Juris Kr ze ar draugiem 

 

Raimonda Paula jubilejas gad , maestro taut   
iem otas dziesmas dzied s radoš  grupa „Noska a” 
 

Ieejas bi ete: iepriekšp rdošan  EUR 3,-
pas kuma dien  EUR 4,-

29.apr l  
18:00 

Koncerts 
“Pret  saulei” 

Prieku u novada dzied t ju un m zi u koncerts. 
Ieeja: 1,- euro

23.apr a -
20.maijam 

Izst de 
„No gadi a uz gadi u” 

Liepas pagasta rokdarbnie u darbu izst de. Izst de 
apskat ma kult ras nama 2.st v . 

Ieeja - bezmaksas

2.apr l  
17:00 

Filma  
„V s  Mier ” 

Filmas galvenie varo i ir Andris Dambis un vi a 
komanda, t  st sta par to, k  latvieši b v  pirmo 
elektrisk s piedzi as automaš nu, lai dotos uz 
Dak ras rallijreidu un uzvar tu sav  automobi u 
klas . 

ieeja EUR 1,50
8.apr l  

19:00-22:30 
 

Diskot ka jauniešiem 
Par ener isku m ziku un labu noska ojumu r p sies DJ 
Demyjan & DJ KDM 

ieeja EUR 1,50

22.apr l  
18:00 

Filma  
"Pelnu sanatorija" 

 

"Pelnu sanatorijas" scen rija autori ir D vis S manis un 
Tabita Rudz te. St sts ir izdom ts, ta u vienlaikus balst ts 
re los v sturiskos notikumos Pirm  pasaules kara beig s. 
Filmas darb ba norisin s 1917. gad  Kurzem . 

ieeja EUR 1,50

23.apr l  
18:00 

L nijdeju sadancošanas 
pas kums 

„Satikšan s zirgu past ” 

Pas kum  piedal s kolekt vi no Zaubes, Valmieras, 
Smiltenes, C sim, ikšiem. 
Kop gi tiks izdejotas vair k k  80 l nijdeju popul r k s 
dejas. 

Mārsnēnu JC „Pagrabiņš” 
darba laiks aprīļa RADOŠAJĀ mēnesī:

Pirmdienās: 15:00-18:00
Otrdienās: 15:00-18:00

Trešdienās: 15:00- 18:00
Laipni aicināti!

Liepas pagasta bibliotēka lūdz uzdāvināt grāmatu - Andrejs Upīts „Plaisa mākoņos“.
Varbūt kāds ir ar mieru no šīs grāmatas šķirties par labu bibliotēkai, 

jo tas ir  vērtīgs novadpētniecības materiāls.

Uzmanību tiem, kuri nav iekļāvušies 
grāmatu lasīšanas termiņā!

Priekuļu pagasta bibliotēkā turpmāk katra mēneša pir-
majā pirmdienā varēs atdot paņemtās grāmatas, nemak-
sājot kavējuma (soda) naudu!

Tuvākā „brīvlaišanas” pirmdiena ir 4.aprīlis!
Tālr.uzziņām 64130581
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