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Īs zi ņas

Priekuļu novada kultūras/
tautas namu kolektīvi pietuvo-
jušies šīs sezonas finišam, lie-
lākā daļa kolektīvu jau startē-
juši skatēs! Nu tagad varam
priecāties un baudīt augļus,
gaidīt novada svētkos kolektī-
vu uzstāšanos un ļauties pava-
sarim!

9.aprīlī CATAs kultūras
namā astoņi jauniešu deju
kolektīvi piedalījās deju skatē,
ar sevis izvēlētām divām de -
jām. To skaitā bija arī Priekuļu
novada deju kolektīvi: „Vese -
lava”, „Virpulis” un „Zelta
Virpulis”. Kolektīvus vērtēja
deju apriņķa virsvadītāja Iveta
Pētersone – Lazdāne, horeog-
rāfe Gunta Skuja un katra
kolektīva vadītājs.

Deju apriņķa koordinators,
kolektīvu „Virpulis un „Zelta
Virpulis” vadītājs Uldis
Blīgzna atzina, ka koncertā
dejotāju dzīvesprieks devis
labas emocijas.

Horeogrāfe Gunta Skuja
atzinīgi vērtēja, to ka vērtēša-
nā bija iesaistīti arī kolektīvu
vadītāji. „Nav slikti, ka vadītā-
ji no malas var paskatīties uz
savu kolēģu darbu, pēc tam ir
vieglāk saprast, cik žūrijai
grūti vērtēt, ka jāredz, jāpie-
raksta un jāsecina, kā node-
jots. Viens ir tehniski nodejot,
pavisam kas cits sniegt māk-
sliniecisku priekšnesumu.”

Iveta Pētersone – Lazdāne
bija priecīga: „Tik daudz jaunu,
staltu, smaidīgu, ar dejas prie-
ku apveltītu cilvēku, kuriem
dejošana dzīvē ir svarīga!
Pamanīju, ka daļai tas nav
tikai vaļasprieks, bet jau dzī-
ves stils. Biju pārsteigta par
„Velta Virpuli”, bet jau jāsāk
domāt par sastāva atjaunoša-
nu. Pēc gada atpūtas priecēja
„Veselava”.

Lai gan žūrija bija stingra,
tās vērtējums bija augsts.
Mūsu novada kolektīvi ierin-
dojas B grupā un attiecīgi
saņēma – „Veselava” vadītāja
Emerita Gruzde, „Virpulis”
vadītājs Uldis Blīgzna –
1.pakāpe. „Zelta Virpulis”
(Uldis Blīgzna) skatē saņēma
augstākās pakāpes vērtējumu.

Priekuļu vīru ansamblis
šogad sevi pierādījis arī
Vidzemes novada skatē, kur
izcīnīta III pakāpe. Malači!
No mūsu novada šis bija vie-
nīgais ansamblis, kurš tika
aicināts piedalīties nākamajā
kārtā un savu dziedāt prieku
pieradīt Siguldā! Paldies,
jums, vīri, paldies koncer-
tmeistarei Gu nai un vadītājai
Ullai Siksnei!

Priekuļu amatierteātris ar
I.Viripajeva izrādi „Valentīnu
diena” (režisors Kārlis Frei -
manis) šogad startēja Latvijas
amatierteātru iestudējumu
„Gada izrāde 2015” Vidzemes

reģiona skatē un ieguva II
pakāpi, kas ir otrais labākais
rezultāts starp 10 Vidzemes
reģiona amatierteātriem
(Uzvaras laurus plūca
Smiltenes tautas teātris).
Paldies režisoram Kārlim,
skaņu un gaismas operatoram
Edijam un aktieriem!

Liepas kultūras nama deju
kolektīvs „Sadancis” startējot
skatē Ģikšos, savā kvalitātes
grupā ieguva I pakāpi, ar
40,3 punktiem. Apsveicam
dejotājus un vadītāju!
Paldies jums! Vēlam izturī-
bu, kopā būšanas un dejot-
prieku arī nākotnē! 

Koncertzālē „Cēsis” savu
dziedāt prieku skatē izdziedāja
Priekuļu sieviešu korim
„Laumas”, kordiriģente Iveta
Lapiņa. Šogad mūsu koristēm
ir konkurentes – Vecpiebalgas
sieviešu koris. Lai arī mūsu
dziedātājas vairs nav vienīgais
sieviešu koris Cēsu koru apriņ-
ķi, tomēr noteikti zinām, ka

tas ir labākais! Sieviešu koris
„Laumas” ieguvis I pakāpi ar
43,22 punktiem, atzinīgus vār-
dus un labus vēlējumus no
žūrijas! Noteikti ir jāpiebilst
arī par to, ka mūsu koris dzie-
dāja bez nošu mapēm rokās,
par ko arī tika saņemta uzsla-
va no žūrijas, jo šobrīd ļoti reti
sastopam korus, kas spēj, var
un grib dziedāt bez mapēm!
Kopējā Cēsu apriņķa koru ska-
tes kopvērtējumā „Laumas”
sev priekšā ir palaidušas tikai
Cēsu Pils kori (augstākā pakā-
pe). Paldies, jums, meitenes,
par ieguldīto darbu un lielo
uzvaru! 

Tagad turam īkšķus un
vēlējam raitu dejas soli mūsu
vidējās paaudzes deju kolektī-
viem – „Jumis” un „Miķelis”,
kuriem skate ir 7.maijā
Vecpiebalgā! Lai izdodas!

Inga Krafte, 
Priekuļu novada kultūras

darba vadītāja

„Nāc līdzi, ejam
mežā!”

13.maijā Priekuļu slēpo-
šanas – biatlona bāzes teri-
torijā notiks pasākums
Meža dienas “Nāc līdzi,
ejam mežā!”, kurā visas die-
nas garumā notiks izglītojo-
ši pasākumi, kas pulcēs
skolēnus no visas Latvijas.
15 dažādās pieturās
apmeklētāji varēs iepazī-
ties ar dažādām tēmām
saistībā par mežu, kā arī
paši iesaistīties dažādās
aktivitātēs. Pasākumā var
piedalīties jebkurš intere-
sents, kuram tuva šī tēma.

Maijā uzstādīs
apgaismes stabus

Noslēgts līgums ar SIA
“Farads” par ielu apgais-
mes rekonstrukciju Prie -
kuļos šādās ielās: Vaives,
Izmēģinātāju, Meža un
Elites. Kopā tiks uzstādīti
26 jauni apgaismes stabi. 

Urbuma ierīkošana

Noslēgts līgums ar SIA
“Celtcom” par artēziskā
urbuma ierīkošanu Sarka -
ņos, Liepas pagastā. Tiks
izbūvēta jauna artēziskā
aka ar ūdens sagatavošanu,
kas būs pieslēgts pie esoša-
jām dzīvojamajām mājām,
tādējādi uzlabojot ūdens
kvalitāti. 

Noslēdzies mazo
projektu konkurss

Konkursā “Sabiedrība ar
dvēseli” finansējumu iegu-
va projekti “Komforts un
tīrība Niniera ezera kras-
tos” (iesniedzējs Neformālā
grupa – Niniera atbalstītā-
ji), kā arī “Bērnu laukums
Cēsu prospektā 11” (iesnie-
dzējs „Biedrība Cēsu pros-
pekts 11”, projektu realizā-
cijai katram piešķirti 700
euro. Savukārt konkursā
“Mēs novadam” finansēju-
mu ieguva šādi projekti:
“Koka ķegļi” (iesniedzējs
Veselavas kultūras un vēs-
tures biedrība) ar finansē-
jumu EUR 460, un “Sporta
inventāra iegāde Boksa
klubam ”Priekuļi”” (iesnie-
dzējs Boksa klubs „Prie -
kuļi)” ar iespēju saņemt
finansējumu EUR 488,90. 

Aprīlis - atskaites laiks
amatiermākslas kolektīviem

Prieks dejot. Jauniešu deju kolektīvs „Veselava” dejotāji pēc skates 
var būt priecīgi

Foto: Sarmīte Feldmane

Aicinu jūs katru atcerēties mūsu 1990.gada 4 maiju, kad mēs
nobalsojām PAR Latviju! Šogad tiek veidota jauna tradīcija -
Baltā galdauta svētki, kuru mērķis ir iedibināt un stiprināt tra-
dīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes,
draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts
esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt. 

Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk
ar savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu
devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. Baltā galdauta svētki atgā-

dinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana - Latvijas valsts otrā dzimšanas diena, bija rezul-
tāts konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās. 

Lai izdodas Jums skaista šī diena un svētku noskaņa tiek ienesta ikvienā mājā! 
Inga Krafte,

Priekuļu novada kultūras darba vadītāja
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24.03.2016. 

4 Dome nolemj iesaistīties Nacio -
nālajā veselīgo pašvaldību tīklā.
Nosaka domes deputāti Eliju Latko
par atbildīgo amatpersonu īstenojot
pašvaldības darbību Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā, un pašval-
dības sabiedrisko attiecību speciālis-
tu par atbildīgo darbinieku, kurš
koordinēs Nacionālā veselīgo pašval-
dību tīkla noteikto kritēriju ieviešanu
pašvaldībā   un informēs  tīkla koor-
dinācijas  komisiju  par  pārskata
periodā īstenotajām  aktivitātēm,
aizpildot monitoringa veidlapu.

4 Apstiprināts konkursa nolikums
„Gada balva pašvaldības nozarē”
Priekuļu novada pašvaldības iestādēs
un struktūrvienībās.

4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi:

l Nr.2/2016 „Par materiālās palī-
dzības pabalstiem Priekuļu novadā” ;

l Nr.3/2016 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada budžetu 2016.gadam””.

4 Dome nolemj apstiprināt: 
l Priekuļu novada pašvaldības

deinstitucionalizācijas vadības

grupu šādā sastāvā: Grupas vadītājs
– Priekuļu novada Sociālā dienesta
vadītāja;

Grupas locekļi: pašvaldības
Projektu vadītāja; Finanšu un grā-
matvedības nodaļas vadītāja; Sociālo
lietu jautājumu komitejas priekšsē-
dētājs vai loceklis; Sociālā dienesta
Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja;
Sociālā dienesta Sociālās aprūpes
mājās nodaļas vadītāja; Sociālā die-
nesta Ģimeņu atbalsta nodaļas vadī-
tāja; Priekuļu Bāriņtiesas priekšsē-
dētāja. Izglītības, kultūras un sporta
jautājumu komitejas priekšsēdētāja
vai loceklis.

l Priekuļu ciema tālākas attīs-
tības stratēģijas plāna izstrādes
darba grupu šādā sastāvā: Fjodors
Puņeiko – izpilddirektors, darba gru-
pas vadītājs; Vineta Lapsele – projek-
tu vadītāja, darba grupas vadītāja
vietniece; Juris Pētersons – teritori-
jas plānotājs; Jānis Sirlaks - labiekār-
tošanas nodaļas vadītājs, ainavu teh-
niķis; Gvido Sabulis, Elīna
Stapulone, Juris Sukaruks, Juris
Levitass, Aivars Kalnietis, – novada
domes deputāti

l Liepas ciema tālākas attīstī-
bas stratēģijas plāna izstrādes

darba grupu šādā sastāvā: Fjodors
Puņeiko – izpilddirektors, darba gru-
pas vadītājs; Vineta Lapsele – projek-
tu vadītāja, darba grupas vadītāja
vietniece; Juris Pētersons – teritori-
jas plānotājs; Jānis Sirlaks - labiekār-
tošanas nodaļas vadītājs, ainavu teh-
niķis; Evita Šīrante – Liepas pagasta
pārvaldes vadītāja; Elija Latko,
Māris Baltiņš, Sarmīte Orehova,
Aivars Tīdemanis– novada domes
deputāti.

l “Sporta birzītes ” Priekuļos
tālākas attīstības stratēģijas
plāna izstrādes darba grupu šādā
sastāvā: Fjodors Puņeiko – izpilddi-
rektors, darba grupas vadītājs;
Vineta Lapsele – projektu vadītāja,
darba grupas vadītāja vietniece; Juris
Pētersons – teritorijas plānotājs;
Jānis Sirlaks - labiekārtošanas noda-
ļas vadītājs, ainavu tehniķis; Jānis
Mičulis – sporta dzīves organizators,
novada domes deputāts; Elīna
Stapulone, Māris Baltiņš, Gvido
Sabulis, Juris Sukaruks, Juris
Levitass– novada domes deputāti.

4 Pieņemts lēmums kompensēt
braukšanas maksas izdevumus 50%
apmērā 2015./2016.mācību gadā
Liepas pagastā dzīvojošam izglītoja-

mam maršrutā Liepa – Valmiera –
Liepa. 

4 Par Priekuļu novada pašvaldī-
bas Iepirkuma komisijas locekli
apstiprināts Priekuļu novada pašval-
dības teritorijas plānotājs Juris
Pētersons.

4 Noteikta Priekuļu vidusskolas
telpas Nr.04 nomas maksa EUR 0,31
bez pievienotās vērtības nodokļa par
vienu stundu. 

4 Pieņemts lēmums, ka  dzīvokļa
īpašumi Izmēģinātāju ielā 6 dz.18,  un
Izmēģinātāju ielā 6 dz.24, Priekuļos,
piekrīt pašvaldībai un uz tās vārda ir
ierakstāmi zemesgrāmatā.

4 Nolemts ar 2016.gada 15.aprīli
iecelt Priekuļu vidusskolas direktora
vietnieci Baibu Karlsbergu par
Priekuļu vidusskolas direktora pienā-
kumu pildītāju. 

4 Pieņemts lēmums izbeigt
pašvaldības kustamās mantas - auto-
busa TVM MARBUS B3090 atsavinā-
šanu un atsākt autobusa izmantoša-
nu skolēnu pārvadājumiem pēc auto-
transporta sagatavošanas ekspluatā-
cijai atbilstoši tehnisko noteikumu
prasībām.

4 Dažādi saimnieciskie jauājumi

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Eduarda Veidenbauma
memoriālais muzejs

“Kalāči” mostas
Jau ziediem rotātas pļavas,
Jau dziesmām viļņojas gaiss,
Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas:
Klāt maijmēness debešķīgais.

/E. Veidenbaums/
E. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”,

sezonai sākoties, ar 15. maiju aicina lielus un mazus
apmeklēt E. Veidenbauma mājas, lai skatītu, kā še
dzīvojis izcilais latviešu dzejnieks, kā vidzemnieki
saimniekojuši lauku sētā 19. gadsimtā, kā arī apska-
tīt Vidzemē lielāko pūra lāžu kolekciju, un tas vēl
nav viss... Pie mums ir ko redzēt un dzirdēt!

21. maijā no plkst.19:00 – 01:00 Muzeju nakts. Šī
gada moto: “Durvis”. Pasākuma nosaukums:
“Durvis – ciemos pie kaimiņiem “

Muzeju nakts ietvaros paredzēta muzeja apska-
te, foto stūrītis radošām foto sesijām un gardā
„koka” maizes cepšana, radošā darbnīca “Mežģīņu
lukturi”, demonstrēsim filmu „…bet vilciens brauc”
jeb „Septiņas ar pusi dziesmas ar Veidenbauma
vārdiem”, un dosimies pārgājienā ar stāstu ciemos
pie kaimiņiem uz Skangaļu muižu.

Skangaļu muižā, klausoties aizraujošā stāstīju-
mā, iespēja iepazīties ar dzīvi, kāda tā bijusi
Voldemāra fon Knīrima laikā, iespēja apskatīt
Skangaļu muižas vēstures ekspozīciju, Oskara
Vīndedža gleznu izstādi (Skangaļu muižas privāta
kolekcija) un Zanes Kalniņas darbus „Dekupāža cauri
laikiem…”, kā arī gardi paēst, Muzeju nakts kafejnīcā
pankūkas kā Knīrimu laikos. „Ēdiens, kas mums
visiem ļoti garšoja, saucās- komm Morgen wieder (plā-
nās pankūka, pildītas ar malto gaļu, spinātiem  vai ko
citu...” citāts no K. Palmes “Vasara Skangaļos”.

Pēc skaisti pavadīta vakara Skangaļu muiža
laipni piedāvā naktsmājas (iepriekš piesakoties pa
tālr. 25300030).

Tiem, kas vēlas pievienoties pārgājiena grupai
ciemos pie kaimiņiem, iesakām – velciet ērtus
apavus un tērpieties laikapstākļiem atbilstoši, pār-
gājiens līdz kaimiņiem 1,5km.

Maija pēdējā svētdienā 29. maijā, plkst. 14:30
visi laipni aicināti kopīgi svinēt Eduarda dienu.
“Kalāčos” viesosies dzejniece Daina Sirmā. 

Sīkākai informācijai par aktualitātēm un tuvāka-
jiem pasākumiem muzejā sekojiet līdzi Priekuļu
novada mājaslapā www.priekuli.lv/kulturas-iesta-
des/muzejs un www.draugiem.lv/kalaachi.

Uz tikšanos Kalāčos!
Kalāču saime

Jau divdesmit gadus
Veselavas Kooperatīvā krājaiz-
devu sabiedrība veiksmīgi
nodarbojas ar kreditēšanu un
noguldījumu pieņemšanu.
Sabiedrība apvieno 186 bied-
rus, tie ir Priekuļu novada un
Vaives pagasta iedzīvotāji. 

Par sabiedrības biedru var
kļūt jebkura pilngadīga rīcīb-
spējīga fiziska persona, kura
dzīvo vai strādā Priekuļu nova-
da un Vaives pagasta teritori-
jās. Kā arī persona, kura veic
komerc vai aroddarbību, vai
kurai ir nekustamais īpašums

minētās teritorijās. Persona,
kas vēlas iestāties Sabiedrībā,
iesniedz valdei rakstisku pie-
teikumu, iemaksā iestāšanas
naudu EUR 14,23 un iegādājas
vismaz vienu paju EUR 14,23
vērtībā. 

2015.gada beigās Sabiedrī -
bas aktīvi ir EUR 62318.
Biedriem izsniegti patēriņu
kredīti EUR 26814 apmērā,
kuri sniedza atbalstu dau-
dziem iedzīvotājiem un uzņē-
mējiem.

Sešdesmit astoņi biedri
savus noguldījumus uzticējuši

sabiedrībai, kuri sastāda EUR
40552.

Sabiedrības biedru
priekšrocības:

l finanšu pakalpojumu pie-
ejamība dzīvesvietas tuvumā;

l saņemt aizdevumus arī
nelielās summās;

l vienkāršota dokumentu
noformēšana aizdevumu
saņemšanai.

Valdes priekšsēdētāja
Emerita Gruzde

Iestājoties krājaizdevu sabiedrībā nebūsi lūdzējs, 
bet biedrs ar savām tiesībām un pienākumiem

Aprīli varētu dēvēt ne tikai par
sulu, bet arī par bibliotēku mēne-
si. Tad tiek atzīmēta Pasaules
grāmatu un autortiesību diena
23.aprīlī un norisinās Bibliotēku
nedēļas pasākumi.

Priekuļu pagasta bibliotēkā
19.aprīlī aicinājām 1.-9.klašu
skolēnus piedalīties novadpētnie-
cības konkursā. Neskatoties uz
mainīgajiem, brīžiem īpaši netīka-
miem laikapstākļiem, skolēni
nenobijās un piedalījās fotoorientē-
šanās uzdevumos Priekuļu ciemā,
kur vairākos maršrutos bija jāat-
rod dažādi objekti un jānofotografē
sava komanda šī objekta fonā.
Kopumā var teikt, ka bērni ir acīgi,
jo ir ievērojuši gan dažādos rotaļ-
laukumus daudzdzīvokļu māju
pagalmos, gan atpazīst objektus
Saules parkā un Sporta birzītē,
pārzina Mākslas skolas, Priekuļu
bērnudārza „Mežmaliņa”,
Selekcijas un Muižas ielu apvidu.
Protams, zina arī, kas atrodas
Priekuļu vidusskolas apkārtnē.
Mazliet grūtāk veicās ar Priekuļu
tehnikuma pusi, jo tur ikdienā
uzturas mazāk. 

Šogad 2.oktobrī tiks atzīmēta
novadnieka, dzejnieka, aktiera,
advokāta un ierēdņa Edvarda

Treimaņa-Zvārguļa 150. jubileja.
Par godu novadniekam un ar
mērķi  „iepazīt” šo nozīmīgo per-
sonību, tika sastādīts tests.
Pareizi izpildot šo uzdevumu,
skolēni uzzināja dažādus faktus
par novadnieku: dzīves datus,
paši izrēķināja mūža ilgumu,
dalībnieki pārsteigti noskaidroja,
ka E.Treimanis-Zvārgulis bija
dzimis pirtī, bet audzis krogā, un
skolas gaitas sācis tik deviņu
gadu vecumā. Skolēni, pārlapojot
novadpētniecības materiālus,
nedaudz saskārās ar dzejnieka

literāro darbību, kā arī mēģināja
atšifrēt dzejoli vecajā drukā.
Kopsavilkumā var teikt, ka tests
daļai dalībnieku lika papūlēties. 

Kopā trijās dienās konkursā
startēja 13 komandas (44 dalīb-
nieki). Visi dalībnieki saņēma
veicināšanas veltes. Paldies
sakām Priekuļu vidusskolas 1.b,
3.a, 3.b un 5.b klašu skolēniem
un audzinātājām par atsaucību
un piedalīšanos!

Liene Zuimača, Priekuļu
pagasta bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku nedēļas konkurss 
„Vieta, kur esmu…” Priekuļu bibliotēkā
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Priekuļu vidusskola vai-
rāk kā 10 gadus ir atzīta par
Ekoskolu un rūpējas par
jauniešu izglītošanu dabas
un veselīga dzīvesveida
tēmās. Pateicoties skolas
ekopadomei un bioloģijas
skolotājai Ilzei Skrastiņai,
8.aprīlī vidusskolā viesojās
„SIA Aspired” ar projektu
„Zaļā misija: Klimats”, kura
ietvaros vidusskolēniem bez
maksas, praktiski līdzdarbo-
joties tehniski radošajās
darbnīcās, tika piedāvāta
iespēja aizraujoši un izglīto-
joši izzināt un izprast klima-
ta pārmaiņu problēmjautā-
jumus. 

Skolēniem tika piedāvā-
tas divas darbnīcas: 

„Klimats toreiz un tagad”-
skolēni tika sadalīti grupās,
un darbnīcā viņi veica vairā-
kus eksperimentus, novēro-
jumus, lai noskaidrotu, kas
ir klimata pārmaiņas, kā tas
norisinās, kāpēc tas notiek,
kā arī, kādas ir klimata pār-
maiņu sekas.

„Zaļā pilsēta“- arī šajā
darbnīcā skolēni darbojās
grupās, katra pārstāvēja
pašvaldību, kurā nepiecie-
šams samazināt CO2 dau-
dzumu atmosfērā. Lai to
izdarītu, dalībniekiem bija
jārealizē vairāki risinājumi,
kas tiek izmantoti arī dzīvē,
lai samazinātu CO2 daudzu-
mu. Izvēloties risinājumus,
dalībniekiem bija jāiekļau-
jas atvēlētajā budžetā.
Rezultātā katra grupa apko-
poja iegūtos rezultātus kat-
ram no īstenotajiem risinā-
jumiem un aprēķināja, cik
liels ir CO2 daudzums, kad
risinājumi bija ieviesti.

Darbnīcas ilga aptuveni
pusotru stundu un sniedza
skolēniem nedaudz plašāku
ieskatu par to, kas ir klima-
ta pārmaiņas, tās veicinošie
faktori. Jaunieši, iesaisto-
ties šajās darbnīcās, spēja
parādīt gan savas radošās
spējas, gan loģiskos, efektī-
vos, kā arī asprātīgos risinā-
jumus, lai mazinātu klimata

pārmaiņas pasaulē, savā
valstī, novadā un sev
apkārt. Kopumā jauniešu
atsauksmes par pasākumu
bija pozitīvas. Nodarbības
bija izglītojošas, tās mudinā-
ja atrauties no ikdienas sko-
las rutīnas un pievērst lielā-
ku uzmanību videi sev
apkārt. 

Pirmoreiz mūsu planētas
vēsturē šobrīd notiekošās
klimata pārmaiņas ir pašu
cilvēku rīcības sekas. Lai tās
novērstu, jāiesaistās ikvie-
nam: gan valstu līmenī, gan
katram individuāli. Katrs
var ar mazumiņu izmainīt
daudz, un šeit būs 10 darbi,
kuri palīdzēs mazināt kli-
mata pārmaiņas un rūpēties
par sakoptu vidi mums
apkārt, kā arī darīs mūsu
novadu zaļāku un dabai
draudzīgāku:

Iestādīt koku.
Ziedot nevajadzīgu apģēr-

bu vai apavus.
Ieviest mājās vairākas

atkritumu tvertnes atkritu-
mu šķirošanai.

Izdomāt jaunu pielietoju-
mu plastmasas pudelēm vai
citām lietām, ko plānots
izmest.

Atvienot no rozetēm ierī-
ces, kas tobrīd netiek lieto-
tas.

Biežāk iet kājām, izman-
tot velosipēdu vai sabiedris-
ko transportu.

Atgādināt ģimenes locek-
ļiem, ka vecās spuldzītes
jānomaina ar ekonomiska-
jām, mājās jāiegādājas A
klases sadzīves tehnika.

Atgādināt ģimenes locek-
ļiem, ka kaitīgo gāzu izme-
šus samazina arī kārtīgi pie-
pumpētas automašīnas rie-
pas, videi draudzīgāks auto-
mbilis vai ekonomiskāka
braukšana.

Pēc darba vienmēr pilnībā
izslēgt datoru.

Izejot no telpas, vienmēr
izslēgt gaismu.

Una Kārkliņa, 11.klases
skolniece

Mūsu planētas
notiekošās klimata
pārmaiņas ir pašu

cilvēku rīcības sekas

Daudziem, izdzirdot
vārdu savienojumu ‘’mate-
mātiķu vakars’’, acu priekšā
sāk rādīties cipari, garie pie-
mēri un garlaicība. Tomēr
mūsu, Priekuļu vidusskolas,
matemātiķu vakari noteikti
nav garlaicīgi. Mēs, būdami
matemātiķi un vienkārši
jaunieši, spējam matemāti-
ku padarīt elpu aizraujošu. 

Šī gada 1.aprīlī notika 15.
matemātiķu vakars Priekuļu
vidusskolā. Pie mums ciemos
bija Jaunpiebalgas un Stal -
bes skolas. Kopā piedalījās 5
komandas – pa 8 skolēniem
katrā, kā arī radošā grupa –
vadītāji, un, protams, mate-
mātikas skolotāji. 

Kā jau katrā matemātiķu
vakarā, mums bija daudz
interesantu uzdevumu.
Piemēram, Jaunpiebalgas
skola bija pie mums atbrau-
kusi ar uzdevumu par sena-
jām mērvienībām, Stalbes
skola bija atbraukusi ar
improvizācijas teātri un
mācīja to mums visiem. 

Paši mēs bijām sagatavo-
juši Pī deju, kurā katrs Pī
cipars atbilst vienai kustī-
bai, ‘’sarežģīto būri’’, no
kura jāizvelk dažādi priekš-
meti, izmantojot tikai nūjas.
Mācījām viesiem veidot
kaleidoskopus, veidojām
kubu no svecēm, sitām
ritmu ‘’Krūzīšu dziesmai’’,

veidojām torņus, piedalījā-
mies pamācošās viktorīnās,
dziedājām karaoki, dejojām
deju konkursā un spēlējām
šarādes un paslēpes. Un
atvadījāmies cits no cita
tikai sešos no rīta.

Šis bija mans 3.matemā-
tiķu vakars, bet noteikti ne
pēdējais. Katru reizi, kad
pēc jaunā gada izdzirdu no
skolotājas Ingas Ruskules
par gaidāmo matemātiķu
vakaru, skaitu dienas līdz
tam. Tiešām ir liels prieks
piedalīties, iepazīties ar jau-
niem cilvēkiem un pavadīt
jauki laiku. 

Nikola Kovaļevska,
10.klases skolniece

Rīgas Latviešu biedrības Līgo zālē notika
stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis
2016 fināls.
Prasme jokot ir neizsīkstošs laba garastā-

vokļa un vitamīnu avots. Spēja atcerēties
anekdotes un īstajā brīdī izstāstīt vispiemē-
rotāko tiek pārmantota paaudzēs un noder
visdažādākajās dzīves situācijās.
Gandrīz 20 gadus 1.aprīlī Rīgas Latviešu

biedrībā notiek konkurss Anekdošu virpu-
lis, kurā sacenšas bērni un jaunieši no
Latvijas folkloras kopām un citi skolas
vecuma interesenti no visas Latvijas.
Tiesības piedalīties finālā viņi izcīnījuši
stāstnieku konkursa Anekdošu virpulis
novadu pusfinālos. Šogad konkursam pie-
teikti 40 dalībnieki no Bauskas, Gramzdas,
Grobiņas, Kokneses, Kuldīgas, Lielvārdes,
Liepājas, Līvāniem, Rāmuļiem, Rendas,
Rēzeknes, Riebiņiem, Priekuļiem, Rīgas.

Konkursā var iegūt Mazā, Lielā, Dižā vai

Ekselentā smīdinātāja nosaukumu. Parasti
konkursā tiek izstāstītas ap 300 – 550 anek-
dotes, no kurām gandrīz neviena neatkārto-
jas.

Klausītājiem savukārt ir iespējams ne
tikai veselīgi izsmieties, bet arī iepazīties ar
mūsdienu bērnu un jauniešu aktuālo mut-
vārdu anekdošu repertuāru, tā tematiku,
aktualitātēm un stāstīšanas tradīcijām.

No Priekuļiem stāstnieku konkursā
Anekdošu virpulis 2016 piedalījās seši sko-
lēni. Viņi smīdināja klausītājus un parādīja
izcilu sniegumu. Skolēni tika atzinīgi novēr-
tēti – visaugstāko vērtējumu un titulu ekse-
lentā smīdinātāja ieguva Paula Priedniece
(4.b klase), Henrijs Atvars (2.b klase) iegu-
va dižā smīdinātāja titulu, Lūkass
Vīnšteins (3.a) un Evelīna Abramova (4.b)
tika novērtēti kā Lielie smīdinātāji, bet
Ralfs Ešenvalds (1.b) un Viljams Simsons
(5.a) ieguva mazā smīdinātāja titulu.

Matemātiķu vakars

Priekuļu vidusskolas organizētais matemātiķu vakars ieguvis popularitāti
starpnovadu skolās un allaž ir gaidīts.

Stāstnieku konkursa  
„Anekdošu virpulis 2016” fināls

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē:

9.klasēm – 1.vieta Lukrēcijai Romkai
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Marita Dzedone), 

5.klašu grupā 1.vieta Madarai Bogdānovai,
atzinība Gintai Mičulei un Martai Seidovai  (visi
Priekuļu vidusskola, skolotāja Marita Dzedone).

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:
8.kl. grupā 2.vieta Mārcim Ozoliņam, 3.vieta

Rolandam Tijāram (Priekuļu vidusskola, skolotā-
ja Daiga Jakobsone)

6.kl. grupā atzinība Vaino Markusam

Kārkliņam un Adrianam Pivckam (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Daiga Jakobsone)

Starpnovadu 1.klašu olimpiādē:
atzinība Denisam Zonnem (Liepas pamatsko-

la, skolotāja S.Augškāpa)
atzinība Rūtai Brantei (Priekuļu vidusskola,

skolotāja Agita Norvele)

Starpnovadu 2.klašu olimpiādē:
Matemātikā 1.vieta Gabrielam Zverevam

(Priekuļu vidusskola, skolotāja Alda Daukšte),
2.vieta Patrīcijai Ozoliņai (Priekuļu vidusskola,

skolotāja Ruta Kanušniece)
Latviešu valodā atzinība Sabīnei Ulmanei

(Priekuļu vidusskola, skolotāja Alda Daukšte)

Īpašs prieks par panākumiem Vidzemes
reģiona 3.klašu olimpiādē, kur latviešu valo-
dā 2.vietu ieguva Sanija Karlīna Blīgzna
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Anda Rozmisa),
matemātikā 3.vietu ieguva Bernadeta Dominika
Galzone (Priekuļu vidusskola, skolotāja Vija
Andrīte), atzinību latviešu valodā – Katrīna
Plocāne (Priekuļu vidusskola, skolotāja Vija
Andrīte).

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas novadu mācību olimpiādes

Priekuļu vidusskola
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Pavasaris ir skaists
un iedvesmojošs, un
reizē grūts laiks. Pēc
garās ziemas ir uzmā-
cies pavasara nogu-
rums. Jauniešu centrā
“Apelsīns” ar to cīnās
radoši strādājot un
mācoties. 

Marta vidū jauniešu
centrs īstenoja pirmās
Priekuļu novada nefor-
mālās izglītības apmā-
cības jauniešiem, kurās
piedalījās 20 jaunieši no
visa novada. Divu dienu
garumā kopā mācījā-
mies strādāt komandā,
sadarboties, domāt radoši,
izteikties, radīt, prezentēt
idejas, aizraut citus ar
savām idejām, mācījāmies
būt vadītāji un dalībnieki,
mācījāmies risināt konflik-
tus, uzklausīt un izteikt vie-
dokļus, pieņemt citu viedok-
li kā līdzvērtīgu. Apmācības
bija izdevušās, un tādas tiks
organizētas arī nākošajā
gadā. Mācīties, tas nozīmē
izaugsmi un tāpēc Liepas
jaunieši devās gūt jaunu
pieredzi apmācībās ārpus
novada. Šajās nodarbībās
jaunieši mācījās par to,
kāda nozīme ir starpkultūru
izglītībai, arī par sociālo
mediju izmantošanu ikdienā
un darbā. 

Viens no labākajiem vei-
diem, kā mācīties, ir mācīt
citus. To darām arī mēs –
Jauniešu centrs “Apelsīns”,
martā un aprīlī ir notikušas
6 nodarbības par komunikā-
ciju, karjeras izglītību un
stereotipiem.  Vislielākais
prieks ir par pasākumu
„Radoša diskusija”, par ste-
reotipiem - “Nespried neie-
pazinies…”, ko organizēja
Seira Jēkabsone un Dans
Amirhanovs. Jaunieši aici-
nāja domāt par to, kādos ste-

reotipos mēs dzīvojam, kā
mēs spriežam par cilvēku
pēc viņa izskata, rīcības, cil-
vēku nepazīstot. Kopīgi tika
izspēlēti dažādi populāri ste-
reotipi, tika diskutēts par to,
vai šie stereotipi ir patiesi,
kāpēc tie veidojas.
Nodarbības beigās katrs
dalībnieks uzrakstīja dažā-
dus stereotipus, saņurcīja
lapiņu ar tiem un izmeta, lai
mēs varam dzīvot brīvi, bez
stereotipiem. 

Gan jauniešu centrs
„Rest[e]”, gan „Apelsīns”
apvienojās, lai kopīgi piedalī-
tos Lielās talkas konkursā.
Konkursa ietvaros tika
paveikti vairāki radoši un
jauki darbi – radīts video,
kas aicina domāt zaļi, sace-
rēta pasaka par runājoša-
jiem konteineriem, Priekuļos
notika Zaļās Latvijas akcija,
savukārt Liepā jaunieši
uzsāka veidot Vienas vasa-
ras zaļo rotaļu laukumu,
kam nu jau tapuši trīs objek-
ti – rotaļu rīki. Marta beigās
tika izsludināts Priekuļu
novada radošās darbības
konkurss „Tā es redzu”, pal-
dies visiem, kas piedalījās un
ir iesnieguši savus darbus. 

Ik gadu aprīlī Jauniešu
centrā „Apelsīns” notiek
radošuma nedēļa, šogad tā ir

aprīļa pēdējā nedēļa, kad
katru dienu notiek dažādas
radošās darbnīcas, kurās
darbojas ne vien „Apeslīna”
jaunieši, bet arī Liepas bēr-
nudārza un Liepas pamat-
skolas skolēni. Radošuma
nedēļas ietvaros tika pabeig-
ta Vienas vasaras zaļā rotaļu
laukuma veidošana. Lai
būtu radošs, ir nepieciešama
iedvesma, un iedvesmu
mums sniegs tikšanās ar dzī-
ves mākslinieci Baibu
Prinduli, kas dalīsies ar savu
stāstu. Radošuma nedēļas
ietvaros atklājam jaunu tra-
dīciju – 29. aprīlī Liepas kul-
tūras namā notika pirmie
Priekuļu novada mūzikas
svētki “Pretī saulei”, novada
mūzikas svētku mērķis ir
sapulcināt vienā koncertā
novadā dzīvojošos dziedātā-
jus, mūziķus un mūzikas
radītājus, šogad tie ir desmit
novadnieki. 

Šī mēneša īpašais paldies
darbīgākajiem „Apelsīna”
jauniešiem – Raivim Rož -
kalnam, Paulai Beatrisei
Pupurei, Danam Amirhano -
vam un Seirai Jēkabsonei. 

Lai rosīgs un darbīgs
pavasaris!

Baiba Roze,
„Apelsīna” vadītāja

Priekuļu novadā ir daudzi
talantīgi jaunieši, kuri ne
vien uzrāda labus rezultātus
mācībās, bet arī aktīvi darbo-
jas dažādās ārpusskolas akti-
vitātēs un viņu veikums tiek
pamanīts. Tie, kuri pēdējā
gada laikā ir apmeklējuši
pasākumus Veselavas
muižā, noteikti ir ievērojuši
jaunieti, kurš spēlē klavieres,
tāpēc iepazīsimies ar viņu!

Priekuļu novada jaunietis,
Artūrs Lielbārdis, mācās
Priekuļu vidusskolas
11.klasē. Tikai šogad Artūrs
sapratis, ka viņu aizrauj
ķīmija un kad pienāk laiks
gatavoties olimpiādei, ķīmija
kļūst kā hobijs. Jaunietis
šogad ieguvis 1.vietu novada
ķīmijas olimpiādē, savukārt
valsts olimpiādē – 24.vieta. 

Kad mācību stundas bei-
dzas, Artūrs aktīvi turpina
iesaistīties dažādās ārpus-
skolas aktivitātēs un pilnvei-
dot sevi. Viņš darbojas arī
Priekuļu novada Jauniešu

domē. Šajā gadā sācis deba-
tēt un, kopā ar Cēsu koman-
du piedalījies valsts turnīrā,
kurā ieņēma 5. vietu no 20
komandām. Jaunietis dejo
tautas dejas jauniešu deju
kolektīvā “Veselava”.

Vēl kāds Artūra talants ir
klavierspēle. To viņš apguvis
mērķtiecīgi pašmācības ceļā.
Kad Artūrs gāja 2. klasē kla-
vierspēles pamatus sāka
apgūt pie privātskolotājas
Jāņmuižā, bet jau pēc gada
mācības uzsāka Priekuļu
vidusskolā, un tāpēc klavier-
spēle tika nolikta malā. 

7. klasē, kad Artūrs dejoja
tautas dejas jauniešu deju
kolektīvā “Miķelēni”, viņš
redzēja kā klavieres spēlēja
citi un pašam arī bija vēlme
tā spēlēt. Tieši tajā laikā
Artūra jaunākais brālis sāka
apmeklēt mūzikas skolu un
ģimene iegādājās klavieres.
Pats Artūrs nemācījās mūzi-

kas skolā, jo nevēlējās tik
vēlu iestāties, kā arī mācīties
klasisko mūziku viņam
nešķita saistoši.

Pašmācības ceļā sāka
apgūt notis, pēc tam jau
iemācījās spēlēt ar labo roku.
Lai iemācītos spēlēt ar kreiso
roku un apgūt vēl ko citu,
Artūrs gāja pie privātskolo-
tājas, taču viņa apgalvoja, ka
tas viņam būšot pārāk sarež-
ģīti. Tas viņam nebija šķēr-
slis, jo klavierspēli turpināja
apgūt, skatoties video inter-
netā, kā arī spēlēt pēc dzir-
des. Tā kā Artūram piemīt
laba atmiņa, tad dziesmu
atcerēšanās viņam nesagādā
problēmas un galvenais
nosacījums, pēc kā tiek izvē-
lētas dziesmas, ir tās, kas
pašam patīk. 

Lai uzlabotu savas pras-
mes, Artūrs izvēlas jaunas,
sarežģītākas dziesmas, ar
kurām arī eksperimentē.
Puiša talantu ievēroja
Veselavas deju kolektīva

vadītāja Emerita Gruzde,
kura piedāvāja Veselavas
Rožu svētkos nospēlēt kādu
skaņdarbu. Gada laikā
Veselavas muižā jau ir uzstā-
jies aptuveni piecos pasāku-
mos, un 29.aprīlī Artūra kla-
vierspēli varēs dzirdēt Liepā. 

Artūrs uzskata, ka, lai
gūtu labus rezultātus, galve-
nais ir trenēties tik, cik sirds
to vēlas. Arī pats jaunietis
klavieres spēlē tad, kad ir
iedvesma, dažbrīd pat mēnesi
var nepiesēsties pie klavie-
rēm. 

Daudzās aktivitātes, kurās
Artūrs darbojas, dod jaunas
zināšanas un pilnveido viņu,
lai jau pēc gada varētu izdarīt
pareizo izvēli, beidzot vidus-
skolu un uzsākot studijas.

Lita Lapsele,
sabiedrisko attiecību

speciāliste
Foto no personīgā albuma

Radošs pavasaris

Priekuļu tehnikuma izglītības program-
mas lauksaimniecība - lauku īpašuma
apsaimniekotāji D. Dambe- Kļaviņa, A.
Skurule, M. Reiters, R. Balams un izglītības
programmas tūrisms - ekotūrisma speciālis-
ti - L. Beļkova, K. Aide un I. Ugare no
12.aprīļa līdz 12.maijam atrodas praksē
Portugālē. Pirmo nedēļu kopā ar jauniešiem
prakses vietā - Portugālē bija arī direktora
vietniece P. Sukaruka. 

Pirmā nedēļa gan skolotājai, gan jaunie-
šiem bija informatīva nedēļa - mācījāmies
portugāļu valodu, iepazinām prakses saim-
niecības un devāmies ekskursijās, lai
izprastu Portugāles seno vēsturi un pamatī-
go kultūru. Iepazinām pilsētas Bragu, Porto
un Guimarešu. Laika apstākļi mūs neluti-
nāja, jo, kad tur uzspīd saule, tad ir karsts,
bet, tikko uznāk mākonis, tā ir auksts, un
lietus vienmēr nāk kopā ar lielu vēju. Taču
mūs lutināja un par mums domāja
Portugāles cilvēki, kuri iesaistīti projekta
aktivitātēs. 

Pozitīvi noskaņoti un atvērti sarunai ir
arī vietējie iedzīvotāji, kurus satiec ikdienā,
jo svešā vietā ir daudz neskaidrību un rodas
jautājumi. Patika portugāliešu ikdienas
miers un vienmēr dzirdamais „ obrigada“,
kas nozīmē „paldies“. Daudzi esam dzirdē-
juši par viņu garo pusdienlaiku – „siesta”,
kurš vienā mierā ilgst 2 stundas, un tā laikā
arī par mums, projekta dalībniekiem,
neviens īpaši nedomāja. Ir atpūta visiem!

Vēlu jauniešiem 3 veiksmīgas darba un
atpūtas nedēļas Portugālē!   Paldies par
iespēju projekta ietvaros apmeklēt vēsturis-
ku un interesantu futbola un fado mūzikas
zemi - Portugāli!

Paulīna Sukaruka, direktora vietniece

ERASMUS+ mobilitātes projekts

Pašmācības ceļā
apgūst klavierspēli

Paldies, Dina!
Priekuļu jauniešu centra „Rest[e]” vadītāja Dina

Šalunova ar 1.maiju beidz savas darba gaitas Priekuļos.
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas un kolēģu vārdā

izsaku lielu paldies Dinai par ieguldīto darbu jauniešu
un bērnu dzīves uzlabošanā novadā. Paldies, ka esi
bijusi neatņemama daļa no Jaunatnes iniciatīvu centra
„REST[e]” un bērnu dienas centra „Zīļuks„. Vairāki pro-
jekti, pasākumi un idejas ir realizētas tieši ar Tavu
dalību. 

Lai piepildās Tavas ieceres un veiksme seko it visur! 
Elīna Krieviņa, 

jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja



Izteiksmīgas runas konkurss
Līgatnē

15.aprīlī Līgatnes novada pirmsskolas izglītības
iestādē norisinājās starpnovadu pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņu izteiksmīgas runas konkurss “Es un
mana ģimene”. Ar lielu prieku un satraukumu
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādi pārstāvēja
Anna Kažociņa, Jurģis Šķērstiņš, Karlīne Baumane
un Agate Velvele. 41 dalībnieka konkurencē Karlīne
ieguva godpilno 2. vietu. Lepojamies!

Lilita Siņicina

Dabas vides estētikas studija
Jāņmuižā

Pirms gada mūsu rokās nonāca kāds īpašs grauds –
mūsu sapnis par Dabas vides estētikas studiju un silto
smilšu iekārtu Jāņmuižā. Mēs savu graudu vērojām,
iepazinām un apmīļojām, piepildījām ar savām laba-
jām domām līdz tas bija gatavs doties zemē. Laistījām,
sildījām un elpu aizturējuši vērojām, kā dīgst jauna dzī-
vība – sulīgi zaļš stādiņš. Tieši šobrīd mums ir tas
prieks un gods vērot, kā mazais asniņš saņem spēkus
un izlien no zemes, sūtot pavasarīgu sveicienu pasau-
lei! Un mēs patiesi ticam, ka tas izaugs par lielisku aiz-
vēju un patvērumu, iedvesmas, spēka, līdzsvara un
harmonijas gūšanas vietu mūsu un Jūsu bērniem! 

Mūsu studija piedāvā: Silto smilšu iekārtu, indi-
viduālās nodarbības siltajās smiltīs; Krāsaino graudu
spēles; radošās nodarbības ar krāsainām smiltīm; gais-
mas galdus.

Pie mums laipni gaidīti ne tikai Jāņmuižas PII
bērni, bet visi, kam tuvas un saistošas Dabas vides
estētikas idejas un metodes! Atklāšanas svētki plānoti
2016. gada rudenī.

Tā kā silto smilšu terapijas iedarbība var būt ļoti
dziļa, atgādinām, ka silto smilšu terapijā ļoti būtisks ir
gan smilšu sastāvs, kvalitāte un higiēna, gan smilšu
sildīšanas veids (tas ir patentēts Latvijā), gan metodi-
kā apmācīts un sertificēts speciālists. Šobrīd Latvijā ir
14 šādas iekārtas. Tuvākās no tām – Valmierā, Alojā,
Rūjienā, Gulbenē un Rīgā. 

UNECO nedēļas “Izglītība visiem” ietvaros 20.
aprīlī organizējām divas lekcijas iestādes darbinie-
kiem un vecākiem, lai sniegtu vispusīgāku un pilnīgā-
ku priekšstatu par ieguvumiem, ko bērniem pavērs
mūsu jaunā Dabas vides estētikas studija un smilšu
iekārta. Kā lektori aicinājām Līgu Kuršinsku no Pelču
speciālās internātpamatskolas, kurai ir vairāku gadu
veiksmīga pieredze darbā ar siltajām smiltīm. Līga ir
speciālais pedagogs, sociālais pedagogs un Marte
Meo kolēģu trenere, tādēļ ļoti novērtējam šo tikšanos.
Pasākuma nobeigumā vecākiem bija iespēja iepazīties
ar mūsu jauno Dabas vides estētikas studiju.
Esam patiesi priecīgi un lepni par bērnu vecāku
interesi un atsaucību darbadienas pēcpusdienā
atrodot laiku atnākt tik kuplā skaitā! Paldies!

Vēlot pavasarīgu spirgtumu domās, 
darbos un sajūtās, Ingrīda Zazīte.

Dzimtās valodas diena...
Šogad dzimtās valodas diena bija īpaša, jo to

cildinājām ar latviešu tautasdziesmu prezentāci-
jām. Tautasdziesmas tika izvēlētas ar mērķi
izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā,
pašizpausmē un zināšanu apgūšanā. Caur tau-
tasdziesmām apguvām novērtēt valodas skais-
tumu, daudzveidību un praktisko pielietojumu. 

Katra grupiņa izcēlās ar savu individualitāti
un personību. Mazākie mūsu audzēkņi kustību
rotaļā skandēja tautasdziesmas par miedziņu un
saulīti, kur priekšstatus par tautasdziesmu

papildināja audzinātājas rādītie attēli. Dzīvo dabu un
tās skaistumu caur tautasdziesmām ieskandēja vidējās
grupas bērni, izmantojot rotaļu ģitāras pavadījumā
inscenēja tautasdziesmas par putniņiem. 

Loti patīkami mūs pārsteidza vecākā grupa, jo
bērni ar tautasdziesmu palīdzību radīja izpratni starp
sievišķo un vīrišķo. Meitenes šo sievišķīgumu iznesa
caur tautasdziesmu “Maza, maza meitenīte”, papildi-
not to ar mūzikas instrumentiem. Savukārt puiši parā-
dīdami vīrišķīgumu repoja tautasdziesmu – kā no aiti-
ņas iegūt vilniņu.

Bet nākamie skolnieki bija pavisam nopietni un
citus priecēja ar tautas dziesmu atziņām par skolu.

Taču dzimtās valodas dienā arī  mūs priecēja
Liepas pamatskolas audzēkņi ar savu aizrautīgo
Latviešu tautas uzvedumu par dzīvniekiem, kur arī
viltīgā lapsa guva mācību. Skolēni mūs priecēja ar
solo dziesmām un dzejas deklamāciju.

Lai skolēnus iepriecinātu, teicām paldies ar pašda-
rinātiem mākslas darbiņiem. 

Dzimtā valoda ir katra maza bērna un pieauguša
cilvēka pamats, jo no tās sākas personīgā atklāsme un
pilnveides ceļš. 

Ir svarīgi jau no mazotnes kopt savu valodu, lai pie-
auguši būtu garā bagāti un stipri.

Elīna Hauka

Zemes diena
Lai atgādinātu, cik trausla ir Zeme un aicinātu

saglabāt tās dabisko vidi, šodien, mēs pirmsskolā atzī-
mējām Starptautisko Zemes dienu. 4. un 5. grupas
bērni kopīgā nodarbībā uzzināja un noskaidroja, ka
Zemes diena ir laiks, kad novērtēt to, cik planēta
Zeme ir skaista un vērtīga. Runājām un domājām par
ekoloģiju un dabas aizsardzību. Noskaidrojām, ka
viena no lielākajām vides problēmām Latvijā ir mežu
izciršana, apkārtnes un gaisa piesārņojums, kā arī
kūlas dedzināšana.

Šajā dienā ikvienam vajadzētu padomāt par savu
rīcību. Pārrunājām, ko varam darīt, lai iepriecinātu
Zemi, uz kuras dzīvojam. Varam mazgāt veļu ar videi
draudzīgiem pulveriem, izmantot sabiedrisko trans-
portu un velosipēdus. Iestādīt koku, nepļaut zāli karstā
laikā. Vairāk varam staigāt kājām, nevis braukt ar
automašīnu. Ēst vietējo pārtiku, jo tās pārvietošanai un
piegādei ir nepieciešams mazāks resursu patēriņš.

Pēc nodarbības devāmies talkot Jāņmuižas stadionā.
Vecās zāles un lapu grābšanā aktīvi iesaistījās gan lieli,
gan mazi talkotāji no visas pirmsskolas iestādes. Kopumā
mūsu talkā piedalījās 73 bērni un 22 pieaugušie.

Zeme mums ir tikai viena. Rezerves variantu nav.
Saudzēsim to!

Agita Tīrone

Marta vidū man bija lieliska
iespēja piedalīties Erasmus+K1
projekta internacionālajos brīvda-
bas pedagoģijas kursos „Outdoor
Leaderschip” Portugālē Cascais
pilsētā. 

Kursos satikāmies 22 interesen-
ti no 10 valstīm. Visi dalībnieki
bija saistīti ar izglītības sistēmu-
skolu pedagogi un vadītāji, jaunie-
šu interešu centru vadītāji, sporta
treneri. Kursu vadītāji- Dusan Bar -
tunek (Čehija), Inger Carlstrom
(Zviedrija), Britta Brugge (
Zviedrija)- pieredzējuši un atraktī-
vi pedagogi, kuri mācību program-
mu sastādījuši, balstītu uz āra spē-
lēm un rotaļām, pētniecisko darbu
dabā, individuālu un grupu darbu,
āra lekcijām. 

Svarīgākais visā bija jebkuras
aktivitātes nopietna analīze, atbil-
dot uz jautājumiem: kas?, ko?,
kā?, kur?, kāpēc? Tikai, rūpīgi ana-
lizējot un vērtējot, mēs pamazām
paši nonācām pie atbildes, kādam
tad jābūt labam āra grupas vadītā-
jam- elastīgam domās un darbībās,
motivētam, labam aktierim, komu-
nikablam, atbildīgam (gan par
ikvienu grupas dalībnieku, gan
plānoto uzdevumu), radošam,
jāmīl tas, ko dara. 

Piecu dienu mācību laikā
mums bija iespēja pabūt skaistās,
īpašās Portugāles apskates vietās.
Mācības notika gan okeāna krastā,
Peninha mežā, Sintras pilī, Sintras
kalnā un pilsētā, Pedra Amarella
brīvdabas centrā, Cascais pilsētā,
Cabo da Roca (tālākajā Eiropas
rietumu punktā). Veicot praktiskus
uzdevumus grupās pa 2, pa 4,
nepārtraukti tika mainīts grupas
sastāvs. Tā bija iespēja nedēļas
laikā būt vienā grupā gan ar turku,
gan grieķi, gan francūzi, rumāni
u.t.t. Tas ļāva tuvāk iepazīt cilvēku

kā personību, izjust viņa tempera-
mentu, talantu, pārbaudīt savas
komunikācijas spējas. 

Savā viesnīcā ik dienu atgriezā-
mies astoņos vakarā, jo visas die-
nas darbības notika tikai dabā. Arī
pēc vakariņām turpinājās aktivitā-
tes – didaktiskās apspriedes, die-
nas izvērtējums, katram savas dar-
bavietas prezentēšana. Ļoti intere-
sants izvērtās internacionālais
vakars, kad bija iespēja iepazīties
ar 10 dažādu valstu kultūru, ēdie-
nu, dziesmām, dejām un rotaļām. 

Kādā vakarā uz pašu iniciatīvu
noorganizējām Eirovīzijas konkur-
su „Eurovision Erasmus+”. Katrai
valstij 20 minūšu laikā bija jāsaga-
tavo sava nacionālā dziesma.
Vieglāk, protams, tiem, kuri no
valsts bija kopā pa 2, pa 3 vai 4.
No 3 valstīm –Grieķijas, Latvijas,
Kipras dalībnieki bijām pa vie-
nam. Tas netraucēja skolotājam no
Grieķijas dziedot uzdejot
„Sirtaki”, Kipras puisim nodziedāt
solo no sava kora repertuāra, lat-
vietei nodziedāt „Tumša, tumša tā
eglīte”, sasaistot to ar deju soļiem.
Šī neformālā, jautrā, skanīgā kopā
būšana bija svarīga ikvienam, lai
tuvāk iepazītu katras valsts tradīci-
jas, temperamentu, personības.

Esmu atgriezusies mājās un
savā „Mežmaliņā” ar fantastisku
ideju pūru dažādām āra aktivitā-
tēm, esmu atradusi jaunus draugus
no dažādām valstīm, lai kopā rea-
lizētu atkal jaunus projektus, esmu
pilnveidojusi angļu valodas pras-
mes, kas ir kā pamats, lai vēlētos
doties ārpus Latvijas robežām pēc
jaunas pieredzes.

Ar saviem iespaidiem par
mācībām Portugālē

dalījās PII „Mežmaliņa”
vadītājas vietniece izglītības jomā

Ilze Freimane
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Mācības Atlantijas okeāna
krastā - Portugālē

Ikkatru pavasari Priekuļu kultūras namu ar ska-
nīgām balsīm piedzied mazie solisti no Veselavas,
Liepas, Jāņmuižas un Priekuļu bērnudārziem.
7.aprīlī notika pirmsskolas vecuma bērnu vokālis-
tu konkurss „Priekuļu novada CĀLIS – 2016”.
Žūrijai bija grūts darbs noteikt labākos un izvērtēt
katra dziedāt prasmi. Katrs cālēns bija ar savu rak-
sturiņu, savu prieku un ieguldīto darbu! Arī satrau-
kums atrodoties uz lielās skatuves prožektoru gais-
mā un dziedāt mikrofonā darīja savu...

Pagājuša gada labākā dziedātāja titulu nosargā-
ja un šogad Grand Prix ieguva, un uzvaras laurus
plūca Linards Gibols (6 gadi) no Priekuļu PII
„Mežmaliņa”, pedagogs Lūcija Bruģe.

I vieta – Samanta Mežciema (6 gadi) no
Priekuļu PII „Mežmaliņa”, pedagogs Lūcija Bruģe

un      Anna Estere Maļinka (6 gadi) Liepas PII
„Saulīte”, pedagogs Indra Kumsāre.

II vieta – Tīna Krivāne (5 gadi) , no Veselavas
PII „Vālodzīte”, pedagogs Baiba Stāmere.

III vieta – Karlīna Mežale (4 gadi), Priekuļu PII
„Mežmaliņa”, pedagogs Aija Pēlmane  un
Jurģis Šķērstiņš (5 gadi), arī Anna Kažociņa (6
gadi), Jāņmuižas PII, pedagogs Velta Anta
Olengoviča                                                           

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu, vecā-
kiem – par atbalstu un bērniem par jauko dziedā-
šanu! Lai veicas turpmāk, prieks un radošās
izpausmes pavada arī nākotnē!

Teksts un foto: Inga Krafte,
Priekuļu kultūras nama direktore

Mazie „Cāļi” dzied

Dzīve Jāņmuižas bērnudārzā

Mazie dziedātāji kopā ar savām skolotājām ir priecīgi 
par paveikto

Sakopšanas talkā iesaistījās gan lieli, 
gan mazi talkotāji no visas pirmsskolas iestādes

Brīvdabas nodarbībā grupai ar dziesmas, dzejas, dejas, pantonīmas
vai  teātra palīdzību jāataino konkrētas dienas veiktās aktivitātes 

(Ilze Freimane otrā no labās)
Attēls no personīgā albuma



6 Priekuļu Novada Vēstis

23.aprīlī visā Latvijā iedzīvo-
tāji tika aicināti piedalīties Lielajā
Talkā. Arī Priekuļu novadā netrū-
ka talcinieku, par to liecināja
gaisā jūtamā ugunskura smarža
un rosīgie iedzīvotāji. Oficiāli
tika reģistrētas 8 talkas vietas, bet
talkas dienā tās bija daudz vairāk.

Lielā Talka novadā sākās divas
dienas pirms oficiālās talkas, kad
21.aprīlī Priekuļu tehnikuma
automehāniķi Aa 14 grupa
2.kursa audzēkņi (audzinātāja
Sanita Blīgzna) iesāka pirmos
darbus Mazajā Ellītē.

23.aprīlī, pašā rīta agrumā pie
bijušās Veselavas skolas jau rosī-
jās pirmie talcinieki, grābdami
pērnā gada lapas. Veselavas iedzī-
votājs, Jānis Spūlis teic: ”Es, pro-
tams, atbalstu šādu talkošanu.
Neatkarīgi no noteiktās talkas
dienas, savu apkārtni sakopjam.”
Dienai iesilstot, pie Veselavas
skolas uz talku jau pulcējās vairā-
ki desmiti talcinieku, kuri sakopa
skolas iekštelpas, gatavojoties
gaidāmajam salidojumam
(5.augustā).

Rosība notika arī pie Veselavas
muižas, vecās pienotavas, kur
tika sakopta apkārtne ap ēku, jo
jau 18. un 19.jūnijā šeit notiks
Priekuļu novada svētki. Elīna
Krieviņa par talku saka: “Tā ir
laba ideja, kas saliedē cilvēkus
konkrētā vietā. Jauniešiem ir
iespēja iesaistīties sava novada
sakopšanā un ir prieks, ka viņi
piedalās.”

Krasta zonā pie Niniera ezera
tika vākti atkritumi. Talkas orga-
nizētājs, Juris Čeičs: “Tas ir ļoti
labs pasākums, lai sakoptu apkār-
tējo vidi, jo kas gan cits to darīs,
ja ne paši. Salīdzinoši ar pagājušo
gadu šķiet, ka šogad ir mazāk pie-
mētāta apkārtne, kas ir pozitīvi.”

Selekcijas Veco Mežaparku
sakopa SIA “Staļi” darbinieki.
Talkas dienā pulcējās ap 60 cilvē-
ku. SIA “Staļi” īpašnieks Vilnis
Strazdiņš: “Lielās Talkas ietvaros
Mežaparku kopjam jau otro gadu,
jo vēlamies vienu vietu sakopt
kārtīgi.”

Jāņmuižas stadiona sakopša-
nas talka pulcēja aptuveni 60 cil-
vēku. Talkas organizatore Anita
Zimele par talku teic: “Esmu prie-
cīga, jo ir ļoti liela atsaucība no
iedzīvotājiem. Lielā Talka ir labs
iegansts, lai sakoptu to, ko ikdie-
nā nevar. Arī pēc talkas dienas
turpināsim sakopšanas darbus pie
stadiona.” Jāņmuižas PII vadītāja
Lilita Siņicina :”Jau dienu pirms
Lielās Talkas Latvijā, gan bērnu-
dārza bērni, gan arī darbinieki
devās talkot, lai sakoptu vidi,
kurā uzturamies.”

Novada oficiālā talka šajā
gadā bija Mazajā Ellītē, Liepas
pagastā. Talkā piedalījās aptuveni
40 cilvēku, kuri labiekārtoja teri-
toriju, tika izbūvēts tiltiņš un izzā-
ģēti zari. 

25.aprīlī Priekuļu vidusskolas
skolēni sakopa “Sporta birzīti”,
kurā tika grābtas lapas un salasīti
atkritumi.

Talkas dienā sakopšanas darbi
notika arī pie Skangaļu muižas,
Liepas muižas, Mārsnēnu Klabes
estrādes, Priekuļu mākslas skolas
un daudzviet citur.

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Lielā Talka Priekuļu novadā

Uz Lielo talku caur foto kameru, ar savu humoru raudzījās
Normunds Kažoks
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Kādā vakarā Skangaļu
muižas Bērnu atbalsta un
sociālās aprūpes centrā
audzinātāja aicināja: „
Tagad, bērni, lasīsim vakara
pasaciņu. Rūdolfs Blaumanis
„Velniņi ””. … un tad velniņi
nonāca labā saimnieka
mājās. Viņi centās sastrādāt
dažādus nedarbus, kā jau tas
velniem pieklājas, - nopļaut
lielo pļavu, pārbiedēt laupītā-
jus…. Bet  katru reizi nedar-
bi izrādījās patiesi labi darbi,
par kuriem saimnieks tikai
priecājās.

Pēkšņi atskan kāda klau-
sītāja miegaina balstiņa:
„Mums arī tā vajadzētu,
nevienam nezinot, kaut ko
sastrādāt, lai citi ir priecīgi.” 

Un kāpēc gan ne!?
Grābekļi, zāģis, slota, ķerra
un liela vēlēšanās pārsteigt
tiek ņemta līdzi, dodamies uz
objektu. Noskatītais „nedar-
ba” mērķis - Liepas pagasta
autobusu pietura. Pasaku
klausītāji gan paliek mājās,
bet lielie ķeras pie darba. 

Dmitrijs uzreiz uzņemas
šefību par lielo grāvi. Māris
kļūst par zāģa pārvaldnieku
– tiek izzāģēti nolauztie
krūmu zari.  Slotas pārvald-
nieka amats labi piestāv
Mikum. Pietura tiek izslau-

cīta kā paša istaba. Ķerras
vadību uzņemas Kaspars.
Par tās galveno operatoru
jeb uzpildītāju kļūst Einārs.
Loģistika iznāk ne pa jokam.
Tīrīšanas rezultātā savākto
gružu kaudžu aiztransportē-
šanai tika veikti 14 braucie-
ni. Kad piekusums jau
manāms visos darbiniekos,
palīgā nāk saldējuma pauze.
Un atkal darbošanās var tur-
pināties. Prieku sagādā
garāmbraucēji un gājēji, kuri
pasaka kādu uzmundrinošu
pateicības vārdu vai vienkār-
ši parāda uz augšu vērstu
īkšķi.  Viss.  Nu  ir labi. Bet
kaut kā pietrūkst. Vai citi

pamanīs? Kaspars: “ Ja varē-
tu vēl iestādīt puķes….”
Var!!

Un tagad katru rītu, brau-
cot garām Liepas pagasta
autobusu pieturai, Skangaļu
muižas Bērnu atbalsta un
sociālās aprūpes centra
iemītnieki lepni uzmet skatu
viņu aprūpētajai vietai.
Atskan pat nosodījuma
vārdi: šausmas! Viens nome-
tis papīrus! Kā tā var!

Viens „nedarbs” gatavs,
jāmeklē nākamais!                      

Priekā dalījās audzinātāja
Inese Lāce – kurai bija uzti-
cēta viena krūma iztīrīšana
no lapām.

Bērnu „nedarbs” savam 
un citu priekam

SVARĪGI LAUKSAIMNIEKIEM
Aicinām pieteikties elektroniskai platību maksājumu

karšu aizpildīšanai EPS un iesniegšanai Lauku atbalsta
dienestam. 

Pakalpojums būs pieejams :
Mārsnēnos, pagastmājā 27.aprīlī no pl.9.30-15.00;
Liepā, pagastmājā 3.maijā no pl.9.30-14.00
Veselavā, bibliotēkā 11.maijā no pl.9.30-14.00
Vēlams iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā, tālr.

28381477; Dace Kalniņa
Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksājumu

karšu aizpildīšanai un iesniegšanai pakalpojumu var
saņemt Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju
birojā no pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties,
tālr.26171795 Andra Seredina; 26360434 Gunda Veļika. Lai
elektroniski pieteiktos, lūdzam paņemt līdz savu EPS līgu-
mu ar Lauku atbalsta dienestu; EPS lietotājvārdu, paroles;
e pastu un tā paroli; iepriekšējā gada papīra formāta platību
maksājumu pieteikumu u.c. saistošo dokumentāciju

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot vieno-
to iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, varēs no 11. aprīļa
līdz 22. maijam. Neatliekam šo darbu uz pēdējo brīdi.
Tiem, kam vajadzīga praktiska palīdzība aizpildīt EPS
kartes, lūgums pieteikties pakalpojumam telefoniski
iepriekš Priekuļos, Lauku konsultāciju birojā t.64130023.

Ir noteikts pārejas periods (līdz 2017. g.) platību maksāju-
mu iesniegšanai elektroniski:

Šogad elektroniski pieteikumu /EPS/ iesniedz saimniecī-
bas, kurās ir vairāk nekā 10 ha lauksaimniecības zemes, un
ja saimniecība piesakās LAP pasākuma “Agrovide un kli-
mats” vai ”Bioloģiskā lauksaimniecība” atbalstam.

Lauksaimnieki, kuri vēlas 2016. gadā iesniegt vienoto
iesniegumu papīra formātā, līdz 2016. gada 10.maijam
iesniedz pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā
Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, par vienotā iesnieguma veid-
lapas un kartes sagatavošanu papīra formātā.

Lai varētu lietot Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS)
un iesniegt tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz
līgums par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakal-
pojumu izmantošanu-Valmierā, Mūrmuižas ielā 18, ZVRLP
Lauku atbalsta dienestā.

Ne vēlāk kā līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības
dienestā (VAAD) ir jāveic Kultūraugu mēslošanas plānu
kopsavilkumu iesniegšana.

Līdz šā gada 15. maijam Dabas aizsardzības pārvalde
aicina pieteikt pārbaudei bioloģiski vērtīgus zālājus
(BVZ).  2016. gadā tiks uzsākta aizsargājamo dzīvotņu kar-
tēšana visā Latvijas teritorijā. Eksperti dosies dabā un
inventarizēs mežus, purvus, atsegumus, ūdeņus un zālājus.
Latvijā par aizsargājamām atzītas 10 zālāju dzīvotnes – bio-
loģiski vērtīgi zālāji, par kuru apsaimniekošanu lauksaim-
nieki var pretendēt uz atbalsta maksājumiem
2014.–2020.gada Lauku attīstības programmas pasākuma
„Agrovide” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības
uzturēšana zālājos”. Kartēšana turpināsies līdz 2019. gada
rudenim. Lai obligāti apmeklējamās platībās pēc iespējas
iekļautu zālājus, kuru atbilstība bioloģiski vērtīga zālāja sta-
tusam līdz šim nekad nav pārbaudīta, t. i., īpašnieks tos
nekad nav pieteicis pārbaudei un tie nav zaļi vai sarkani
bloki Lauku atbalsta dienesta mājaslapā, Dabas aizsardzī-
bas pārvalde aicina zemju īpašniekus pieteikt šādus zālājus
pārbaudei. Sīkāka informācija www.daba.gov.lv

No 11.aprīļa līdz 11.maijam biedrība “Cēsu rajona
lauku partnerība” pieņems LEADER projektus, lai atbal-
stītu mikro un mazo uzņēmumu darbību, vietējās produkci-
jas realizāciju, teritoriju sakārtošanu un sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanu iedzīvotājiem. Vairāk informācijai:
www.partneriba.lv, Birojā – Cēsīs, Poruka ielā 8-317,kabi-
nets; Tālrunis 29467509 Dace Melgalve.

Līdz 2016. gada 1.jūnijam notiek iesniegumu pieņem-
šana marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai.

ELFLA plānotie laiki projektu kārtu izsludināšanai
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvot-

spējas uzlabošanā – maijs, novembris
Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu

darbību radīšanā un attīstīšanā - maijs
LEADER projekti 11.aprīlis – 11.maijs
Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem – jūlijs
Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās

lauku saimniecības – jūlijs.
Svarīgākie datumi  platību maksājumiem lauksaim-

niekiem:
25.04. Pieejami pieteikumi un kartes LAD «papīra» formā
02.05. LAD pārtrauc pieņemt  bloku precizēšanas piepra-

sījumus
03.05. EPS iespējams zīmēt laukus ārpus bloka.
10.05. Pēdējā diena, kad klientam jāpiesakās pieteikuma

un karšu saņemšanai «papīra» formā
23.05. Pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties bez

kavējuma sankcijas
15.06 Pēdējā diena, kad var pieteikties atbalstam (ar

kavējuma sankciju)
16.06 EPS klientiem nosūta e-pastus par pārklājumu

kļūdām 
25.06. Pēdējā diena, kad klients var iesniegt labojumus

bez sankcijām.
Informāciju ikdienā par svarīgo var iegūt arī Priekuļos,

Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju birojā, tel. 64130023.
Dace Kalniņa, Cēsu konsultāciju biroja vadītāja p.i

B. Šlapaks mehanizācijas skolas
audzēknis 

Foto no personīgā albuma

Broņislavs Klementija
dēls Šlapaks

Broņislavs Šlapeks dzimis 1940.gada
19.janvārī Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā
Braslavas rajonā  Muražu ciemā ap 50 km no
Latvijas robežas. Broneks (tā viņu sauca
ģimenē) ir kara laika bērns. Bērnība pavadīta
Braslavā. 

Jau zēnībā izpaudās Broņislava dažādie
talanti, tostarp muzikalitāte. Ne velti uz vie-
nas no pusaudžu gadu fotogrāfijām tēvs
uzrakstījis: ”Bronek u nas na wszystko  spo-
sobny, gra na rožnych instrumentach
(Broneks mums ļoti spējīgs, spēlē dažādus ins-
trumentus)”. Skolas laikā viņš spēlēja ģitāru
Braslavas rajona orķestrī. Arī vēlākos gados
Broņislavs muzicējis - spēlējis dažādus instru-
mentus: garmošku, akordeonu, ģitāru, man-
dolīnu.  Vēl pirms mācībām mehāniskajā
skolā viņi ar brālēnu uzkonstruēja fotoaparā-
tu. Acīmredzot, tad sāka izpausties nākamā
izgudrotāja spējas.

Opsas lauksaimniecības mehanizācijas
skolā viņš ieguva traktorista specialitāti.
Arodskolā Broņislavam, labam zīmētājam,
bija iespēja izpausties, veidojot tajā laikā
aktuālās sienasavīzes, dažādo uzskatāmo aģi-
tāciju, plakātus. Šīs dotības lieti noderēja arī

dienesta laikā Krasnojarskā pie Jeņisejas, kur
viņš bija gan mākslinieciskais noformētājs,
gan fotogrāfs.

Pirmā Broņislava darbavieta pēc dienesta
armijā bija Krasnojarskas alumīnija pārstrā-
des rūpnīca. 1968.gadā viņš atbrauca ciemos
pie radiniekiem uz Cēsīm, palika un sāka
strādāt Cēsu autoremonta rūpnīcā par
atslēdznieku.

1971.gadā Broņislavs pārnāca darbā uz
Lodes rūpnīcu. Drīz vien tika pamanītas un
novērtētas jaunā atslēdznieka, arī, spējīga
racionalizatora, mākslinieciskās dotības.
Ilgus gadus Broņislavs Klementjevičs Lodes
rūpnīcā bija mākslinieciskais noformētājs.
Tad tika iemēģināta roka arī glezniecībā. 

Dabas dotais talants 80-jos gados tika
nostiprināts ar akadēmisko izglītību Mas -
kavas Tautas Mākslas universitātes glezniecī-
bas fakultātē. Diplomdarbs “Bērzi” bija dāva-
na sievai Marijai. Tajā un savā turpmāko
gadu daiļradē mākslinieks apliecina sevi kā
talantīgu ainavistu. Liela daļa no radošā man-
tojuma, ko mākslinieks atstājis, ir ainavas,
klusās dabas sižeti salīdzinoši mazāk ir port-
retu, tikai sirdij vistuvākie cilvēki. 

Mākslinieka darbos redzamas plašās
Krievzemes, viņa dzimtās puses, Latvijas
ainavas, daļai no kurām skices un uzmetumi
tapuši kaislīga makšķernieka gaitās.  

Ar to arī mums, liepēniešiem, mākslinieks
Broņislavs Šlapaks nozīmīgs un atcerēšanās
vērts. Broļislava dzīves laikā Liepā bija vairā-
kas viņa darbu izstādes

1998. gada 17.maijā mākslinieks aizgāja
mūžībā un tika guldīts Cēsu Meža kapos.

Aivars Vilnis,
novadpētnieks

Rubrika – Cilvēki mums līdzās

“Nedarba“ galvenie vaininieki (no kreisās) 
Māris, Einārs, Dmitrijs, Kaspars, Mikus

GLEZNU IZSTĀDES
ATKLĀŠANA

„Atcerēsimies Broņislavu Šlapeku 
un viņa gleznas”

30.aprīlī plkst.13:00 
Liepas pagasta bibliotēkā
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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  

  
M rsn nu Tautas nam  

Veselavas muiž  
 
 

6.maij  
20:00 

 
 
 

 
 

Sp lfilma 
"Es esmu šeit" 

T s t ma ir m sdien m oti aktu la - kas notiek ar 
b rniem, kuru vec ki ir aizbraukuši pe  uz 
rzem m. Filma r da, k  cilv ks ir sp j gs c n ties 

ar apst k iem un tos uzvar t. Piem rota vis m 
vecuma grup m, s kot no 12 gadiem, kas ir ar  
viena no filmas varo iem vecums.  

Ieeja: 2.00 EUR

05.maij  
10:00 

Liep jas jaun  te tra izr de 
„ KST TE” 

Lai cik m s mazi neš istu šai lielajai pasaulei, m s 
katrs varam paveikt ko lielu, paman mu un citiem 
pr t  paliekošu. Ar  maz  kst te dodas pretim lielajai 
pasaulei. kst tes piedz vojumos piedal sies taurenis, 
krupis, žurka, kurmis un, protams, bezdel ga, bet mazie 
skat t ji var s redz t cik pasaule ir pasak m un 
br numiem pilna. 
Izr des režisore- Lelde Kaupuža 

Ieeja: 2,00 EUR

18.maij  
18:00 

B rnu deju kolekt va 
„T gadi š” koncerts 
„Es izv l jos Tevi...” 

 
M tes dienas koncerts. Piedal s visas grupas.  
M i gaid ti visi, visi... 

Ieeja: bez maksas

 
7.maij  
19:00 

 

 
Pirmizr de 

R.Blaumanis 
“Sestdienas vakars” 

Liepas kult ras nama amatierte tris “Krams” 
izr d s R dolfa Blauma a lugu “Sestdienas 
vakars” 

Ieejas maksa – 1,00 EUR

 
12.maij  

18:00 
 

 
Koncerts 

“Es.Tu.M s.” 
 

Liepas pagasta (pamatskolas, PII “Saul te” un 
kult ras nama) pašdarbnieku koncerts velt ts 
imenes dienai. 

Ieeja - bezmaksas
14.maij  

18:00 
 

Koncerts 
“Sadancoja Sadancis” 

Kop  sadanco visi Latvijas deju kolekt vi, kuru 
nosaukums ir „Sadancis”. 

Ieejas maksa – 1,00 EUR 
28.maij  

 
 

Diskot ka 
 

Diskot ka vis m paaudz m. Dj Malina. 
Par laikiem, vecumiem un ieejas maks m sekojiet 
l dzi rekl mai. 

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

 
27.maij  

20:00 
 

 
„Biznesa sievietes nedienas” 

 

Pirmizr de M rsn nu Amatierte tra iestud tai M ras 
Hornas kom dijai  

Ieeja 1,00 EUR
 

29.maij  
12:00 „Pavasari, sp l  ar mani!” 

Klavierpulci a nosl guma koncerts. 
Koncert  piedal s L gas Sili as audz k i. 

Ieeja bezmaksas

Kultūras afiša maijamVairāk just, nekā vārds to spēj teikt,
Vairāk gribēt, nekā vispār var veikt,
Vairāk saprast, nekā prātam ļauts,
Baltas kājas ik rītu aut.

/M.Zālīte/
Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
aprīļa jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Liepā: Dzintru Jansoni un 
Birutu Skuju
Priekuļos: Mariju Veroniku Bērziņu,
Rasmu Reginu Bērziņu, Teklu
Circeni, Jāni Gaili, Joni Kairi

85 gadu jubilejā
Priekuļos: Ritu Lāci un Viesturu Rozi

92 gadu jubilejā Ausmu Skaidrīti Branti Priekuļos
93 gadu jubilejā Dzidru Egli Priekuļos
95 gadu jubilejā Dmitriju Kuriloviču Priekuļos

 
7.maij  
18:00 

 
M mi dienas koncerts 

 

Jud te  V vere 
Vok l  studija “Lietus l ses” 

Ieeja: 2.00 EUR

 
8.maij  
12:00 

Anim cijas filmu 
programma b rniem: 
„Lupati i  un  draugi” 

K  Lupati i prec j s, b v ja m ju, k rtoja m ju, 
sl p s, vese oj s. Z uks. S rtulis 

Ieeja: 2.00 EUR

HEI, CEĻOTGRIBĒTĀJ!
Liepas pagasta ceļotāju klubiņš “Sprīdītis” gatavojas  ikgadējai vasaras ekskursijai.

Šogad sadarbībā ar Vidzemes  tūrisma un transporta aģentūru “Balt-Go”, esam nolē-
muši doties uz Igauniju.

Izvēlētais maršruts Narvas pusē. Narva atrodas Igaunijas tālākajā  austrumu
punktā un lepojas ar vislabāk saglabājušos pili. Narvā saplūst  igauņu un krievu
kultūra. Pilsēta, kas reiz bija izcils Eiropas baroka  arhitektūras paraugs. Klostera
brīnumainais avots. Viduslaiku stāsti   Rakverē un Paidē.                              

Brauciena ilgums 2 dienas. Brauciena datumi 2.,3.jūlijs.
Pieteikšanās un pirmā iemaksa līdz 20.maijam

Tuvāka informācija par maršrutu un izmaksām pa tālruni 26497506 (Benita)

21. maijā
Mārsnēnu bērnu un vecāku žūrijas

eksperti ceļo un piedalās pirmajā
Reņģēdāju festivālā Salacgrīvā. Tālāk
dodas uz Igauniju ar kājām. Atgriežas
un apskata Ainažu molu un bāku, kā
arī Ainažu Jūrskolas muzeju.

Izbraukšana agri 07:30, atgriešanās
vēlu. Plašāka informācija bibliotēkā.

27. maijā plkst. 14:00
Sirsnīgas sarunas arģimenes psihotera-

peiti  AINU POIŠU
„Ģimene... Iespējas? Risinājumi!”

Maija m nes
2.maij
16:00

Filma “Dzintara latvietis” un anim cijas filma 
“Latvietis”

16.maij
 16:00

Tikšan s un sarunas ar fotogr fi Intu Puri u. 
L gums l dzi emt savu fotoapar tu vai mobilo t lruni ar 
kameru, lai kop gi m c tos pamata so us izcilu bilžu 
veidošan .
Radošaj  nodarb b  kop gi izgatavosim savu foto r m ti. 

Datums un laiks tiks 
preciz ts

Pl nota sporta diena br v  dab  piedal sies ar  Prieku u 
novada deput tiem.

Hei, skrējēji! 
Aicinām visus: mazus, lielus, jaunus, vecus 21.maijā

uz tradicionālo, skrējienu „Apkārt Liepai 2016“.
Dalībnieku pieteikšanās sacensību dienā no plkst.9:00

līdz 10:00 Liepas skolas telpās. Starts plkst.11:00. 
Distances ir dažādas, sākot no 400 metriem bērniem ( līdz

7 un līdz 9 gadus veciem, grupa S7;V7;S9;V9). Sportistiem
(S18;V18;S;V) būs jāmēro 9,2 km, bet „Tauas klasei”
(S12;V12;S14;V14;S16;V16;S40;V40;S50;V50S60;V60
grupa). Trase būs 5,3 km gara.

Uzvarētājus gaida balvas, taču, lai neskumst tie, kuri
netiks uzvarētāju godā jo, būs arī dažādas balvas dažādās
nominācijās. Šis ir vienīgais skrējiens, kurā par dalību nav
jāmaksā. 

Sīkāka informācija Priekuļu novada mājaslapā.
Uz tikšanos Liepā!

Mārsnēnu pagasta bibliotēkā

Mārsnēnu JC aktivitātes maija mēnesī
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