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Īs zi ņas

13. maijā Priekuļu slēpoša-
nas un biatlona bāzē notika
vērienīgs pasākums - Meža
diena 2016 „Nāc līdzi, ejam
mežā!”. Pasākumā piedalījās
1293 interesenti, kuri tika
reģistrēti 70 grupās. Meža
dienā plaši tika pārstāvētas
gan Priekuļu novada izglītī-
bas iestādes, gan arī izglītī-
bas iestādes no blakus esoša-
jiem novadiem – Cēsīm,
Raunas, Amatas, Pārgaujas
un citiem. No galvaspilsētas
mūs apciemoja un mežā
devās arī Rīgas Jāņa Poruka
vidusskolas skolēni. 

Saulainajā piektdienas rītā
Meža dienas atklāšanas vār-
dus teica organizators Ainārs
Amantovs un Priekuļu nova-
da pašvaldības domes priekš-
sēdētāja Māra Juzupa. Pēc
svinīgās uzrunas tika dots
starts, un bērni devās mežā,
kur bija izvietotas 15 pietur-
vietas. Meža pieturas bija
dažādas, un tas deva apmek-
lētājiem ieskatu par norisēm
mežā, kā arī bērni uzzināja
daudz interesantu lietu, pie-
mēram, to, ka no piepēm ražo
papīru. Interaktīvās spēles
aizrāva kā bērnus, tā skolotā-
jus. Limbažu 209.jaunsardzes
vienība palīdzēja ikvienam
interesentam trāpīt mērķī ar
mazkalibra un pneimatiska-
jām šautenēm. Bērnu iecienī-
ta vieta bija pie arboristiem,
kur bērniem bija iespēja ar
virvju palīdzību kāpt kokos,
kā arī ar lielu interesi bērni
vēroja kā darbojas mežizstrā-
des vairākoperāciju pašgājēja
mašīna - harvesters. Katrā
pieturā bērni aktīvi darbojās
un iesaistījās. Bonuss visiem
apmeklētājiem bija medību
suņu parāde, bērni varēja
apskatīties, cik dažādi ir čet-
rkājainie palīgi. 

Organizators Ainārs
Aman tovs saka: ”Ir tāds tei-
ciens: „Ministru kabineti nāk
un iet, bet tradīcijas paliek!”
Tā ir arī ar tradicionālo Meža
dienas pasākumu „Nāc līdzi,
ejam mežā!” Priekuļos tas jau
trešo reizi kuplā skaitā pulcē-
ja bērnus un pieaugušos no
tuvākas un tālākas apkai-
mes. Gribu pateikties visiem,
kas ar savu atbalstu piedalī-
jās šī pasākuma organizēša-
nā. Pasākumam nepiecieša-
mo finansējumu nodrošināja
Priekuļu novada pašvaldība,
„Metsa Forest Latvia” SIA un

meža īpašnieku biedrība
„Dižsils”. 

Īpašu paldies A.Aman tovs
teic Priekuļu novada uzņē-
mumam SIA „Mežda ris”,
kurš piekrita atbalstīt Meža
dienas „Nāc līdzi, ejam
mežā!” pasākumu ar harves-
tera un pievedējtraktora
paraugdemonstrējumiem.
Bērni bija sajūsmā par redzē-
to koku nogāšanas, atzaroša-
nas un sagarināšanas proce-
su, kā arī par iespēju iekāpt
harvestera operatora kabīnē.
Arī visu pārējo meža pieturu
organizatoru ieguldījums ir
neatsverams. 

Paldies Dabas aizsardzības
pārvaldei, Valsts meža die-
nestam, LVMI „Silava”,
Priekuļu un Ērgļu tehniku-
miem, Cēsu Profesionālajai
vidusskolai, Kokkopju - arbo-
ristu biedrībai, „Metsa Forest
Latvia” SIA, Meža konsultāci-
ju pakalpojumu centram,
biedrībai „Meža projekti”,
MĪB „Meža konsultants”, SIA
„Skogsallsskapet”, Limbažu
209. jaunsardzes vienībai,
Zemessardzes 27. kājnieku
bataljonam, SIA „Foran Real
Estate”, nodibinājumam „Vi -
des risinājumu institūts” par
interesanti pasniegto izzinošo
informāciju, spēlēm. Paldies
jāsaka arī SIA „Ozolaine”, par
garšīgo iespēju paēst pieturu
vadītājiem, kā arī SIA
”Skrīveru saldumi” par sarū-
pētajām konfektēm bērniem. 

Paldies maniem kolēģiem
no Priekuļu novada pašvaldī-
bas par atbalstu, lai viss
pasākums noritētu bez aiz-
ķeršanās. Paldies arī visiem
medību šķirnes sunīšiem un
viņu saimniekiem par bēr-
niem doto iespēju viņus aplū-
kot. Paldies SIA „Cēsu olim-
piskais centrs” par doto iespē-
ju izmantot Priekuļu slēpoša-
nas – biatlona trases teritori-
ju. Visbeidzot milzīgs Paldies
„Metsa Forest Latvia” mež-
saimniecības konsultantei
Dacei Iraids, bez kuras pasā-
kums nebūtu noticis.” 

A.Amantovs piebilst:” Bija
patiess prieks vērot bērnu un
skolotāju smaidīgās, starojo-
šās sejas, saņemt pateicības
vārdus un īsziņas. Ja nekas
šai dzīvē strauji nemainīsies,
tad tiksimies atkal pēc 2
gadiem Meža dienas pasāku-
mā „Nāc līdzi, ejam mežā!”
Priekuļos.” 

Ik uz soļa bija manāmi
bērni, kuri ar lielu aizrautību
vēroja, piedalījās un aktīvi
pavadīja dienu svaigā gaisā.
Daudzi nelaida garām iespēju
nobildēties un sasveicināties
ar Meža dienas talismanu –
Alni. 

Jāņmuižas bērnudārza au -
dzēkņi bija ļoti čakli un izgāja
gandrīz visas pieturas. Sko -
lotāja Sarmīte Erman sone
stāstīja: „Bērni ar lielu prieku
un interesi piedalījās katrā
pieturā, kur uzzināja, kā no

koka iegūst papīru, kas ir
arboristi, kāds ir tavs sapņu
mežs, kā izskatās mežs no
debesīm, kā orientēties mežā,
kāda katram putnam māja,
kas silda manu istabiņu, vai
esi atjautīgs mežā, kā mācī-
ties dabā, ejot mežā pa
pēdām.

Kad apsēdāmies, lai
padzertos un apēstu līdzi
paņemto maizīti, jautāju, vai
ir tāda pietura, kas bija aiz-
rautīgākā, izzinošākā, bērni
atbildēja, ka patika visas pie-
turas.  Bijām lieli malači,
izstaigājām 13 pieturas, saņē-
mām pārsteiguma un piemi-
ņas balvas no pasākuma
organizatoriem.

Par piemiņu no meža die-
nām fotografējāmies ar alnīti,
kurš viesojās svētkos.

Pozitīvas emocijas saņē-
muši, devāmies mājup. Kaut
bijām nedaudz noguruši,
vien balsīgi nolēmām, ka
nākamgad atkal dosimies uz
Meža dienām. 

Mīļš paldies no Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestā-
des Priekuļu novada mežzi-
nim Aināram Amantovam un
SIA” „Metsa Forest Latvia”
mežsaimniecības konsultan-
tei Dacei Iraidei par pozitīvo,
aizrautīgo, izzinošo pasāku-
ma organizēšanu.”

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību

speciāliste

Tirgus laukums Liepā
Rūpnīcas ielā 4, Liepas

pagastā labiekārtoja tirgus
laukumu, lai tirgotājiem no -
drošinātu labāku vidi. Šajā
laukumā tika izbūvēts bru-
ģis, kā arī uzliktas apmales.

Priekuļu novadu uzņem
Nacionālajā veselīgo

pašvaldību tīklā 
Veselības ministrija ap -

stip rināja Priekuļu novada
uzņemšanu Nacionālajā
veselīgo pašvaldību tīklā,
kurā jau darbojas 68 pašval-
dības un pilsētas. Šī tīkla
mērķis ir sekmēt labās prak-
ses piemēru, pieredzes un
ideju apmaiņu starp pašval-
dībām, atbalstīt pašvaldības
un sniegt tām metodoloģisku
atbalstu dažādu sabiedrības
veselības un veselības veici-
nāšanas jautājumu risināša-
nā lokālā līmenī un paaugsti-
nāt pašvaldību darbinieku
izglītotību sabiedrības veselī-
bas un veselības veicināša-
nas jautājumos, tādējādi
atbalstot veselības, labklājī-
bas un vienlīdzīgu iespēju
attīstību reģionālajā līmenī. 

Iesniegti 3 projekti
Priekuļu novada pašvaldī-

ba iesniedza 3 projektus bied-
rībai “Cēsu rajona lauku par-
tnerība” izsludinātajā projek-
tu konkursā “Atbalsts LEA-
DER vietējai attīstībai
apakš pasākumā “Darbību
īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju””. Tika
iesniegti šādi projekti: 1.
“Priekuļu novada kultūras
un dabas mantojuma popula-
rizēšana, izmantojot moder-
nās tehnoloģijas – QR kodus,
audiogidu un interaktīvu
mājaslapu.” Plānotā kopējā
pro jekta summa – EUR
15555.41 

2. “Teritorijas labiekārto-
šana “Sporta birzītē” Prie -
kuļos pieejamības kvalitātes
un sasniedzamības uzlaboša-
nai”. Plānotā kopējā projekta
summa – EUR 36481.92 

3. “Lapenes ar pavarda
vietu izbūve sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai Priekuļu
novadā.” Plānotā kopējā pro-
jekta summa - EUR
17442.47.

Viesnīca TIGRA atsāk
darbību

Maija vidū savu darbību
Priekuļos atsāka  Trīszvaigž -
ņu „superior” viesnīca TIG -
RA. Viesnīca piedāvā ne tikai
viesu izmitināšanu labiekār-
totos numuros, relaksējošu
SPA zonu, bet arī divas ietil-
pīgas konferenču zāles, kas
būs piemērotas biznesa tikša-
nām un dažādu pasākumu
rīkošanai. Sīkāku informāci-
ju par piedāvātajiem pakal-
pojumiem var iegūt
http://www.hoteltigra.com/.

Priekuļos aizvadīta 
Meža diena 2016

Bērni ar aizrautību klausījās viņiem sniegtajās zināšanās un atbildēja 
uz uzdotajiem jautājumiem



2 Priekuļu Novada Vēstis

28.04.2016. 
4 Dome nolemj atbalstīt:
l biedrības „Drošas inovācijas”

dalību Latvijas Lauku attīstības
programmas 2014.-2020. pasākuma
„Atbalsts LEADER vietējai attīstī-
bai” apakšpasākumā „Darbību īste-
nošana saskaņā ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģiju”;

l Priekuļu vidusskolas 3.b klases
dalību Latvijas Olimpiskās komite-
jas skolu projektā “Sporto visa
klase” 2016./2017.mācību gadā;

l Biedrības „Jāņmuižas aktīva
dzīvesveida savienība” dalību
Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020.gadam apakšpasā-
kumā 19.2. “Darbības īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģiju” aktivitātē
19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”.

l Nolemts iesniegt projekta
iesniegumu „Teritorijas labiekārto-
šana „Sporta birzītē“ Priekuļos, pie-
ejamības, kvalitātes un sasniedza-
mības uzlabošanai”” biedrības „Cēsu
rajona lauku partnerība” izsludinā-

tā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā –
Vietējās teritorijas un objektu
sakārtošana pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai,
par kopējo plānoto projekta summu
EUR 36 481.92, no kuriem publis-
kais finansējums sastāda EUR 22
500.00.

4 Dome nolemj apstiprināt:
l Priekuļu novada pašvaldības

2015.gada pārskatu;
l Priekuļu novada pašvaldības

komunālās saimniecības nodaļas
nolikumu;

l Liepas pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” nolikumu.

4 Pieņemts lēmums izdarīt
izmaiņas Priekuļu novada pašvaldī-
bas Amatu klasifikācijas katalogā. 

4 Nolemts izdarīt grozījumus
Priekuļu novada domes 2016.gada
25.februāra lēmumā.

4 Pieņemti lēmumi apstiprināt
zemes ierīcības projektus šādiem
nekustamajiem īpašumiem:

l „Kalna Dankas”, Priekuļu
pagastā, sadalot to divos nekusta-
majos īpašumos, un no jauna izvei-
dotajam nekustamajam īpašumam

apstiprināt jaunu nosaukumu
„Raunis Grava”, Priekuļu pagastā;

l „Lēči”, Priekuļu pagastā, sadalot
to divos nekustamajos īpašumos. No
jauna izveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināt jaunu nosau-
kumu „Beverīnas”, Priekuļu pagas-
tā un dzēst Valsts adrešu reģistrā
adresi „Rozītes”, Priekuļu pagastā;

l „Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā,
sadalot to divos nekustamajos īpa-
šumos un jaunizveidotajam nekus-
tamajam īpašumam apstiprināt
jaunu nosaukumu un adresi
„Brauči”, Mārsnēnu pagastā.

4 Nolemts nodot atsavināšanai
izsolē šādu Priekuļu novada pašval-
dībai piederošo kustamo mantu:

l pasažieru autobusu Mercedess
Benz Sprinter 412;

l traktoru T40 AM.
4 Dome nolemj piešķirt līdzekļus

lietotas automašīnas iegādei un
Veselavas pirmsskolas izglītības
iestādei rotaļu laukuma izveidoša-
nai bērniem ar kustību traucēju-
miem no 2016.gada budžetā plāno-
tajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi

10.05.2016.
4 Dome nolemj iesniegt šādus

projektu iesniegumus:
l „Lapenes ar pavarda vietu izbū-

ve sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai Priekuļu novadā” biedrības
„Cēsu rajona lauku partnerība”
izsludinātā atklātā konkursa
2.2.Rīcībā – Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana, par kopējo plānoto pro-
jekta summu EUR 17 442,47, no
kuriem publiskais finansējums
sastāda EUR 15 698,22.

l „Darbību īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstī-
bas stratēģiju” biedrības „Cēsu rajo-
na lauku partnerība” izsludinātā
atklātā konkursa  2.1.Rīcībā –
Vietējās teritorijas un objektu
sakārtošana pakalpojumu pieejamī-
bai, kvalitātei un sasniedzamībai,
par kopējo plānoto projekta summu
EUR 15 555.41, no kuriem publis-
kais finansējums sastāda EUR
13 999,88.

Priekuļu novada domes sēžu apskati

20.maijā Liepājā norisi-
nājās Latvijas Pašvaldību
savienības 27. kongress,
kurā tika apstiprinātas pie-
cas rezolūcijas un viena dek-
larācija.

Kongresā piedalījās arī
Latvijas Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, Latvijas
Republikas Saeimas priekš-
sēdētāja Ināra Mūrniece un
Ministru prezidents Māris
Kučinskis.

Šāgada kongresa moto:
“Kas taupa uz izglītību, tas
neredzēs labklājību!” Latvi -
jas Valsts prezidents Rai -
monds Vējonis savā uzru-
nā aicināja pašvaldības būt
konstruktīvām un vērstām
uz sadarbību, izvērtēt pa -
veik to un izvirzīt jaunus
mērķus, diskutējot par prob-
lēmām un iespējamajiem
risinājumiem reformām
izglītības sistēmā.

“Kvalitatīva izglītība ir
Latvijas lielākā iespēja.
Mūsu valsts labklājība un
ilgtspēja ir atkarīga no tā,
cik izglītoti ir mūsu cilvēki.
Tādēļ izglītības sistēmas
uzdevums ir radīt visus
priekšnosacījumus, lai aug-
sti zinoši, radoši, atbildīgi
un prasmīgi cilvēki veidotos
tieši mūsu valstī. Katram
bērnam un jaunietim
Latvijā jābūt iespējai iegūt
kvalitatīvu izglītību,” uzsvē-
ra R. Vējonis un piebilda, ka
pašreizējās nepilnības izglī-
tības sistēmā var novērst ar
strukturālu reformu.
Viņaprāt, nepieciešams kon-
kurētspējīgs un prognozē-
jams pedagogu atalgojums,
mūsdienīgs mācību saturs
un infrastruktūra, savukārt
skolu tīkla sakārtošana ir
primārais reformas uzde-
vums. “Latvijā vērojams
izglītības kvalitātes nevien-
līdzības pieaugums, izglītī-
bas kvalitātes noslāņošanās
laukos un pilsētās. Tas ir
drauds reģionu attīstībai,”
atzīmēja R. Vējonis.

Ministru prezidents
Māris Kučinskis ar sirsnī-
bu sveica visus pašvaldību
vadītājus, delegātus un vie-
sus un uzsvēra, ka starp
viņiem jūtas patiešām kom-
fortabli. “Es jūs saucu par
kolēģiem, jo esmu bijis arī
tajā barikāžu pusē, kurā šob-

rīd esat jūs. Tā noteikti ir
priekšrocība, kas man ļauj
valsts un pašvaldību mijie-
darbību vērtēt no diviem
būtiski atšķirīgiem skatpun-
ktiem.” M. Kučinskis uzsvēra,
ka neatbalsta Latvijas iedalī-
šanu divās daļās, no kurām
viena ir lauku teritorijas. 

Ministru prezidents uz -
svē ra, ka tieši vienmērīgai
novadu attīstībai ir būtiska
nozīme. “Es negrasos nonie-
cināt nevienu novadu par to,
ka tas ir mazs vai atrodas
tālu no attīstības centriem.
Katrs novads ir vērtība, kas
iekļaujas Latvijas kopējā
ainavā ar savu unikālo
saturu. Valdības mērķis ir
veicināt līdzsvarotu ekono-
misko attīstību visā valsts
teritorijā, tomēr ir jāapzinās
katra reģiona resursi un kat-
ras pašvaldības vadītāju
vēlme un kompetence meklēt
sadarbības iespējas.”

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards savā
uzrunā uzsvēra pašvaldību
lomu Latvijas kopīgajā attīs-
tībā. Ministrs vēstīja, ka
Nacionālajā attīstības plānā
ir noteikts līdz 2020. gadam
valstī ieviest pilnveidotu
valsts administratīvi terito-
riālo iedalījumu. “Tam jābūt
iedzīvotājiem saprotamam,
ilgtermiņā jānodrošina efek-
tīva teritoriju pārvaldība un
ekonomiskā attīstība, insti-
tūcijām racionāli izmantojot
ES fondu, valsts un pašval-
dību budžeta līdzekļus.
Vienlaikus jārada labāki
priekšnosacījumi tautsaim-
niecības attīstībai un inves-
tīciju piesaistei, kā arī valsts
nacionālās drošības nostip-
rināšanai,” savu viedokli
pauda K. Gerhards.

LPS priekšsēdis Andris
Jaunsleinis, uzrunājot
kon gresa dalībniekus, uz -
svēra, ka stipras, aktīvas,
stabilas un gudras pašvaldī-
bas nodrošina stabilitāti
valstī. “Es saprotu, ka rei-
zēm Latvijas Pašvaldību
savienība nav ērtākais saru-
nu partneris. Tomēr es to
saskatu kā pozitīvu aspektu,
jo tikai viedokļu daudzveidī-
ba sniedz visefektīvāko rezul-
tātu. Tātad ieguvēji ir gan
pašvaldības, gan valdība,

gan valsts kopumā. Mēs
daudz mācāmies no kļūdām,
tāpēc jaunajos lēmumos ir
aizvien mazāk nepilnību.
Tas ir galvenais devums, ko
mēs varam savstarpēji dot,”
sacīja A. Jaunsleinis.

LPS priekšsēdis savā
runā pieskārās gan ekono-
mikas, gan izglītības jautā-
jumiem un akcentēja, ka
LPS sadarbībā ar pašvaldī-
bām veikusi jaunās izglītī-
bas reformas aprēķinus un
nonākusi pie pesimistiskiem
secinājumiem. “Apskatot
izstrādāto reformu, rodas
sajūta, ka tiek domāts par
Izglītības un zinātnes minis-
trijas budžeta taupīšanu,
ignorējot skolu nozīmi terito-
rijas dzīvotspējas saglabāša-
nā. Tiek runāts, ka reformas
rezultātā būs algu pieau-
gums, bet tas ir tikai šķieta-
mi, jo algu pieaugums būs
uz kontaktstundu pieaugu-
ma rēķina,” stāstīja A.
Jaunsleinis un aicināja val-
dību pedagogu atalgojuma
reformu neīstenot uz
pašvaldību budžeta rēķina.
A. Jaunsleinis prezentēja
arī veiktos aprēķinus. 

LPS priekšsēdis pieskā-
rās arī pārējām rezolūcijām,
kas tika sagatavotas kon-
gresam, un izskaidroja,
kāpēc katra no tām tapusi.
Kongresā tika apstiprinātas
pavisam piecas rezolūcijas
un viena deklarācija:

1. Rezolūcija “Par izglītī-
bas finansēšanas reformu”.

2. Deklarācija “Par iedzī-
votāju tiesībām saņemt
informāciju”.

3. Rezolūcija “Par pašval-
dību demokrātijas attīstību”.

4. Rezolūcija “Par ekono-
mikas attīstību”.

5. Rezolūcija “Par veselī-
bas aprūpes pieejamību”.

6. Rezolūcija “Par ceļiem”.
Kongresā no Priekuļu

novada pašvaldības piedalī-
jās domes priekšsēdētāja
Māra Juzupa un izglītības,
kultūras un sporta jautāju-
mu komitejas priekšsēdētā-
ja Elīna Stapulone.

Jana Bunkus,LPS
padomniece sabiedrisko

attiecību jautājumos

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (tur-

pmāk- tekstā noteikumi) nosaka
Priekuļu novada pašvaldības
(turpmāk- Pašvaldība) materiā-
lās palīdzības pabalstu veidus un
apmēru, kārtību, kādā piešķi-
rams un izmaksājams pabalsts,
un to personu loku, kurām ir tie-
sības saņemt šajos noteikumos
paredzētos pabalstus.

2. Noteikumos paredzētie
pabalsti tiek piešķirti Priekuļu
novada pašvaldības apstiprinātā
gada budžeta ietvaros.

3. Pabalstus piešķir personām,
kuras deklarējušas savu pamata
dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo
Priekuļu novada administratīvā
teritorijā, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus. 

4. Lēmumu par pabalsta pie-
šķiršanu pieņem un sagatavo
Priekuļu novada Sociālais die-
nests (turpmāk- Sociālais die-
nests). 

II. Pabalstu veidi
5. Pašvaldība sniedz šādus

materiālās palīdzības veidus: 
5.1. pabalsts nozīmīgās dzīves

jubilejās;
5.2. pabalsts Ziemassvētku

saldumu iegādei.
III. Pabalsts nozīmīgās dzī-

ves jubilejās
6. Tiesības saņemt pabalstu

nozīmīgās dzīves jubilejās ir: 
6.1. 2016.gadā personām no 90

un līdz 99 gadu vecumam (ieskai-
tot) EUR 50.00 (piecdesmit euro)
apmērā. Sākot no 2017.gada -
EUR 100.00 (viens simts euro)
apmērā;

6.2. personām 100 gadu jubile-
jā un katra nākamā gada dzīves
jubilejas dienā EUR 200.00 (divi
simti euro) apmērā.

Pabalsts tiek piešķirts bez per-
sonas iesnieguma.

Pabalstu saņēmēju sarakstu,
pamatojoties uz Iedzīvotāju reģis-
tra ziņām, vienu reizi mēnesī
sagatavo Sociālais dienests.
Sarakstu apstiprina Sociālā die-
nesta vadītājs.

Pamats lēmuma pieņemšanai
par pabalsta piešķiršanu ir
Iedzīvotāju reģistra ziņas. 

Sociālais dienests organizē
sveikšanu un pabalsta izmaksu
skaidrā naudā personas dzīve-
svietā jubilejas dienā vai citā
dienā, iepriekš saskaņojot to ar
sveicamo personu, pasniedzot zie-
dus līdz EUR 7.00 (septiņi euro )
vērtībā.

Pabalsts netiek piešķirts per-
sonai, kuras saņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās reha-
bilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus.

Pabalsta saņēmējs uzrāda per-
sonas apliecinošu dokumentu,
parakstās par pabalsta saņemša-

nu izmaksu dokumentā.
Ja pabalsta saņēmējs nav

saņēmis pabalstu vai nav bijis
sastopams dzīvesvietā, pabalstu
var saņemt viena mēneša laikā.

IV.  Pabalsts Ziemassvētku
saldumu iegādei

Pabalsts Ziemassvētku saldu-
mu iegādei ir mantiskā veidā
(Ziemassvētku paciņa) līdz EUR
10.00  (desmit euro) apmērā per-
sonai un pabalsts tiek izsniegts:

vientuļiem pensionāriem (no
70 gadu vecuma), kuriem nav
apgādnieku (bērni, mazbērni,
laulātais);

personām, kurām, pamatojo-
ties uz Sociālā dienesta lēmumu
tiek nodrošināts sociālās aprūpes
mājās pakalpojums;

pirmās grupas invalīdiem,
kuriem nav apgādnieku (bērni,
mazbērni, laulātais);

ilgstošā sociālās aprūpes insti-
tūcijās dzīvojošām Priekuļu nova-
da administratīvajā teritorijā dzī-
vesvietu deklarējušām personām,
kurām ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums tiek nodrošināts pamato-
joties uz Sociālā dienesta lēmu-
mu. 

Pabalstu Ziemassvētku saldu-
mu iegādei piešķir bez personas
iesnieguma, saskaņā ar Sociālā
dienesta sastādītu  saņēmēju
sarakstu, pamatojoties uz
Iedzīvotāju reģistra ziņām un
pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas (SOPA)  infor-
matīvajā sistēmā esošo informāci-
ju. Sarakstu apstiprina Sociālā
dienesta vadītājs.

Sociālais dienests organizē
Ziemassvētku paciņu pasniegša-
nu personas dzīvesvietā.

V. Lēmuma pieņemšanas,
apstrīdēšanas un pārsūdzē-

šanas  kārtība
Lēmumu par 6. punktā minēto

pabalstu piešķiršanu pieņem
Sociālais dienests trīs darba
dienu laikā. 

Lēmumu par pabalsta piešķir-
šanu Sociālā dienesta darbinieks
personai rakstiskā veidā izsniedz
tikai pēc personas pieprasījuma.

Sociālā dienesta pieņemto
lēmumu var apstrīdēt Priekuļu
novada Administratīvo aktu
apstrīdēšanas komisijā.

Priekuļu novada Adminis -
tratīvo aktu apstrīdēšanas komi-
sijas lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.

VI. Noslēguma jautājums
Saistošie noteikumi stājas

spēkā likumā „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājas 
vietnieks A.Tīdemanis

Latvijas Pašvaldību savienības kongresā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2016
“Par materiālās palīdzības pabalstiem

Priekuļu novadā”
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PRIEKUĻU NOVADA SVĒTKI
VESELAVAS MUIŽĀ

„GRAUDI UN ROZĪNES”
18.-19.JŪNIJS

Sestdiena, 18.jūnijs

vēstīJUMS vieta – Muižas ēka
11.00-16.00 
Muižas ēkas apskate. Muzeja kambaris.
Katrā stāstā, kā zināms, ir savs grauds patiesības – arī

tajos par Balto dāmu.

rikšoJUMS vieta –Muižas pagalms
11.00-16.00 
Vizināšanās zirgu pajūgos.
Lai ar zirgu tālu tiec, labus graudus priekšā liec!

sapņoJUMS vieta –Muižas dārzs
11.00-16.00 

tērpu pārvērtības, foto stūrītis
baroneses rokdarbu paraugdemonstrējumi
vizināšanās ziedu laivā 
galma mūzika un dejas 
ziedu vannas, skaistuma maskas 
rozīņkūciņas un garnējums
Kas būtu dāma bez odziņas un kūka bez rozīnēm?

gleznoJUMS  vieta – Muižas dārzs
11.00-16.00 
mazo mākslinieku darbu paraugdemonstrējumi, 
ūdens gleznas, 
sejas un ķermeņa apgleznošana
Diedzētu graudu dzīvības spēks.

tēloJUMS  vieta – Pie kalpu mājas
11.00-16.00 

Teātru izrādes (Liepas un Veselavas amatierteātri)
Kultūras graudu sijāšana.

medīJUMS vieta – Kalpu mājas šķūnis
11.00-16.00 
Mednieu trofeju izstāde
Sapņi par mežacūkas gaļas sautējumu ar rozīnēm un

riekstiem.

krēJUMS    vieta – Baltās mājas skatuve
11.00-16.00 
Dziesmas un danči pašdarbnieku sniegumā
“Rozīnes ar sapņiem jaucam” 

tirgoJUMS 9.00-15.00
Tirdziņš Bērzkrogā

sautēJUMS vieta – Saimes sēta
11.00-16.00 
amatnieku tirdziņš
kalēju darbnīca
pirts rituāla paraugdemonstrējumi
sivēna cepšana, ēšanas prieki 
Tie tak graudi, ko tu kliedz? Mutē met un lejā žmiedz!

meistaroJUMS vieta – Bērnu un jauniešu laukums
11.00-16.00
radošās mākslas, rokdarbu un spēļu darbnīcas
piepūšamās atrakcijas
Saputrojies rozīnēs!

vingroJUMS vieta –Muižas pļava
11.00-16.00 
Sporta spēles, volejbolu komandu turnīrs, stafetes
Grauda spēks un rozīnes veselība

piedzīvoJUMS vieta –Veselavas muižas estrāde
17.00 kātoJUMS - SVĒTKU GĀJIENS (No muižas

līdz estrādei)
18.00 spēlēJUMS- NOVADA PAŠDARBNIEKU

UZVEDUMS - ”LIELA MUIŽA”
20.00 trakoJUMS „TRANSLEITERI”
21.00 tikai JUMS -DJ MŪZIKA
22.00 dancoJUMS -  NAKTS BALLE kopā ar grupu

„DABASU DUROVYS”
02.00-04.00 tikai JUMS -DJ MŪZIKA 

Šogad Priekuļu novada svētkos, kas nori-
sināsies 18.jūnijā Veselavā aicinām visus
novada iestāžu, uzņēmumu un organizāciju
kolektīvus pievienoties Novada svētku
gājienam.

Svētku gājiens sāksies plkst.17:00 no
Veselavas muižas un dosies uz muižas
parka estrādi, kur būs svētku koncerts
„Liela muiža”

Aicinām dalībniekus pieteikties pie
Priekuļu novada sabiedrisko attiecību spe-
ciālistes Litas Lapseles pa tāl.64130395 vai
e-pastā: lita.lapsele@priekulunovads.lv līdz
14.jūnijam. Piesakoties, lūdzam norādīt:
grupas nosaukumu, īsu moto / aprakstu /
saukli un grupas atbildīgo personu (norādot
kontaktus).

Kopā padarīsim mūsu svētku krāšņākus!

Aicinājums piedalīties Novada svētku gājienā

Priekuļu novada svētku laikā   18.jūnijā
Veselavas muižas teritorijā    būs vaļas-
prieku izstāde - andele. Aicinām radošos
cilvēkus, kuri nodarbojas ar rokdarbiem,
mājražošanu, kulināriju, u.c. piedalīties
šajā pasākumā, izstādot un andelējot savus

darinājumus. Tie var būt   degustējami
un/vai skatāmi. 

Visiem interesentiem lūgums pieteikties
līdz 14.jūnijam - Dacei Kalniņai
tel.28381477; e pasts dace.kalnina@llkc.lv

Aicinājums pieteikties 
Novada svētku Vaļasprieku izstādei - andelei 

18.jūnijā
11:00 V. Pumpure „Dots
devējam atdodas”

(sadzīviska luga bērniem un
pieaugušajiem)
Liepas kultūras nama bērnu
teātra studija „Pigornieki”
Režisore – Ruta Stodoļņika
(izrādes ilgums 30 min);

12:30 A. Grīniece „Līgo šanas
nerātnības” (komēdija)
Liepas kultūras nama ama-
tierteātris „Krams”

Režisore – Benita Sausiņa
(izrādes ilgums 35 min);

14:00 pēc M. Svīres stāstu
fragmentiem „Limuzīns Jā -
ņu nakts krāsā”
Veselavas amatierteātris
,,Kurlās vardes” un
Veselavas jauniešu deju
kolektīvs (vadītāja – Emerita
Gruzde) režisore – Ilona
Tauniņa 

Ekskursija
Svētdiena, 19. Jūnijs

Iepazīsti Veselavas pagastu un tā ļaudis
Ekskursijas sākums plkst. 10:00 Veselavas pagasta ”Brīvnieki” no Brīvkalnu taku stāv-

laukuma.
Brauciena laikā tiks apmeklētas šādas vietas – Veselavas muiža, pirmā Latvijas

Karoga vieta „Pintuļos”, Igauņu kapi, Veselavas skola, Viesu nams „Vējaines”, Bērzkrogs,
Zirgu pasts, Bērnudārzs „Vālodzes”, saimniecība „Caunītes”, kur tiek kopts viens no augs-
tražīgākiem piena ganāmpulkiem Vidzemē. Uzzināsim - kā top Imanta Dauksta medus,
kas ir Annas Luteres fitness dabā, kā arī izstaigāsim Jurģa Zilvera briežu un Brīvnieku
dabas takas.

Ekskursijai jāpiesakās katra pagasta bibliotēkā līdz 14.jūnijam:
Priekuļos, tālr. 64130581, e- pasts priekulu.biblioteka@inbox.lv;
Liepā, tālr. 64195005, e- pasts aijastr@inbox.lv;   
Mārsnēnos, tālr. 64129165, e-pasts  laumafeja@inbox.lv;      
Veselavā, tālr. 64107198, 26321866, e-pasts veselbiblioteka@inbox.lv;

AUTOBUSU KUSTĪBAS GRAFIKS NOVADA
SVĒTKOS 18.jūnijā

l  Liepa – Veselavas muiža (autobusa nr.1)
10:20 Liepas kultūras nams 15:20
10:25 Liepas pamatskola 15:25
10:40 Jāņmuižas tehnikums 15:40
10:50 Priekuļu vidusskola 15:50
11:00 Veselavas muiža 16:00
l Mārsnēni - Veselavas muiža (autobusa nr.2)
10:30 Mārsnēnu tautas nams 16:30
10:45 Jaunrauna 16:45
10:50 Veselavas muiža 16:50
l Veselavas skola – Bērzkrogs – Veselavas muiža (autobusa nr.3)
Ar šo autobusu iespēja jebkuram svētku viesim nokļūt uz tirgu Bērzkrogā un atpakaļ
uz Muižu
10:30 – Veselavas skola   12:20 12:30 14:20 16:30
10:45 – Bērzkrogs 12:10 12:45 14:10 16:45
11:00 – Veselavas muiža 12:00 13:00 14:00 17:00
Veselavas muiža - Liepa (autobusa nr.1) - caur Bērzkroga tirgu
13:30 – Veselavas muiža – uz Bērzkrogu 
14:30 – Bērzkrogs
14:45 – Veselavas muiža
14:55 – Priekuļi – Jāņmuiža – Liepas kultūras nams
Veselavas muiža - Mārsnēni (autobusa nr.2) - caur Bērzkroga tirgu
13:00 – Veselavas muiža – uz Bērzkrogu 
14:00 – Bērzkrogs
14:15 – Veselavas muiža
14:20 – Jaunrauna – Mārsnēni
Pēc koncerta, plkst. 21:00 visi autobusi no Veselavas muižas parka (ceļa galā):
Nr.1 – Priekuļi – Jāņmuiža – Liepa
Nr.2 – Jaunrauna – Mārsnēni 
Nr.3 – Bērzkrogs – Veselavas skola

Teātra izrādes 
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Ģimenes diena kā oficiāli
svētki Latvijā tiek svinēti
salīdzinoši nesen – kopš
2008. gada. Ik gadu šo dienu
atzīmē 15. maijā, tajos godi-
not ģimeni un aicinot pava-
dīt laiku kopā. 

Kādu dienu mūsu grupas
audzinātājas Irēna
Ribakova un Inese Šube pie-
dāvāja vecākiem kopā ar
bērniem doties pārgājienā
uz Līču Laņģu klintīm. Ideja
patika, bet māca šaubas, vai
bērni spēs noiet tik garu
ceļu. Manas šaubas izkliedē-
ja dēla teiktais: „Ja iet pār-
gājienā, tad jāiet līdz
galam!” Bija skaidrs, jāiet!

Laika prognozi solīja ne
visai labu – lietu. Bet sest-
dienas rītā pie Lodes
akmens sapulcējās drosmī-
gie zēni un meitenes, viņu
mammas un tēti, brāļi un
māsas. Septītās grupas
ģimene audzinātāju vadībā
draudzīgi devās ceļā. Ik pa
laikam notika mazas izzino-
šas pieturas ne tikai bēr-
niem, bet arī mums - vecā-
kiem. 

Pa ceļam izglābām mežu
no ugunsgrēka, kas jau
sācies no nevērīgu tūristu
atstātā nenodzēstā uguns-
kura. Šoreiz nelīdzēja ne
minerālūdens, ne tēvu raku-
mi - gruzdēja kūdra. Teik -

sim paldies Ilmāram
Miķelsonam, kurš ātri rea-
ģēja uz mūsu zvanu! Bērni
bija uztraukušies par noti-
kušo un vairākas reizes pār-
jautāja, vai tiešām uguns-
grēks neizcelsies no jauna

un mēs varam doties tālāk.
Skudru gājienā pa taci-

ņām un izveidotajiem tilti-
ņiem izgājām Līču Laņģu
klintis. Latvijas daba ir bur-
vīga, un bērnu enerģija neiz-
sīkstoša! Gala pieturā bērni
kārtējo reizi izdarīja labu
darbu – savāca pieaugušo
atstātās PET pudeles un
maisus. Ģimenes pārgājiens
ir beidzies, bet pozitīvais
noskaņojums, dabas spēks
un bērnu prieks katrā no 35
pārgājiena dalībniekiem mīt
joprojām.

Paldies mūsu pārgājiena
organizatoriem Irēnai

Ribakovai, Inesei Šubei,
Gitai Bremzei un 7. grupas
bērniem par kopā jauki un
izzinoši pavadīto laiku!  

Marka Kovaļova mamma
Anžela

Šogad pavasaris lutina
mūs ar saulainām dienām
un putnu dziesmām. Liepas
bērnudārza „Taurenīšu”
grupa izbauda pedējās die-
nas bērnudārzā, priekšā pir-
mais izlaidums, atvadas no
mīļiem draugiem un skolo-
tājiem. Bērnus gaida pama-
tīgs darbs- gatavošanās kon-
certam. Tāpēc kopā ar gru-
pas skolotājām apspriežam,
kā atzīmēt starptautisko
ģimenes dienu tā, lai bēr-
niem un vecākiem šī kopā
pavadītā diena paliktu atmi-

ņā.  Tā kā mēs dzīvojam ļoti
skaistā vietā, tuvu Gaujai,
rodas ideja doties ģimenes
braucienā ar riteņiem uz
„Grīviņiem” pie Gaujas.

Neskatoties uz solīto
lietu,  sestdienas rītā bērnu-
dārza iekšpagalmā pulcējas
bērni ar vecākiem, brāļiem
un māsām uz savu pirmo
nopietno braucienu. Plkst.
10.00 riteņbraucēji dodas
braucienā. Pagasta iedzīvo-
tāji smaida un māj mums ar
roku. Ceļu līdz Gaujai pār-
varam bez grūtībām.
Atbraucot uz gala punktu,
iekurinām ugunskuru, uz -

klājam svētku galdu, sace-
pam desiņas. Pēc mielasta
sākas sporta aktivitātes:
visi spēlējam mīļāko vecāku
bernības rotaļu „ Kaļim-
bam-bā”, iemācām mam-
mām rotaļu „Makšķere” un
rīkojam uzbraukšanu kalnā.

Mājās mēs atgriežamies
nedaudz noguruši, bet ļoti
priecīgi par brīnišķīgi kopā
pavadītu laiku. Šī diena
patiešām izdevās, apmieri-
nāti bija gan bērni, gan
vecāki, gan skolotājas.
Tāpēc šādu braucienu ar
riteņiem plānojam organi-
zēt ārī nākošgad, lai tas
kļūst mūsu bērnudārzā par
tradīciju ģimenes dienas
svinēšanai.

Natālija Buličeva, 
sporta skolotāja

Saulainā maija pēcpus-
dienā Liepas PII „Saulīte” 5.
grupas „Zīļuki” aicināja
savus ģimenes locekļus uz
jautrām sporta izpriecām.
Visi sportot gribētāji satikās
sporta zālē, kur sporta sko-
lotāja Natālija organizēja
izklaidējošu, jautru un aktī-
vu pasākumu.

Viss sākās ar ceļojumu,
kur vajadzēja atdarināt dze-
jolī pieminētās kustības –
lēkt pāri akmentiņiem,
iekrist bedrē, izlīst no tās
laukā, izpurināt kājiņas utt.

Bērni, vecāki, brāļi un
māsas devās meklēt noslē-
pumaino mājiņu, kurā dzī-
voja dažādi zvēri un kukai-
ņi. Vispirms ceļotāji iepazi-
nās ar zirnekli, bizbizmārīti
un bitīti, ar kuriem kopā
uzrīkoja kukaiņu balli. Tad
visus sagaidīja lapsa, kura
aicināja uzspēlēt kustību
rotaļu „Viltīgā lapsa”.
Nākošā no mājiņas izlīda
pelīte, un ciemiņi tika aici-
nāti uz rotaļu „Peļu slazds”.
Pēdējais noslēpumainās
mājiņas iedzīvotājs bija
lācis, kurš bija ļoti piekusis
un gribēja gulēt meža vidū,
bet ceļotājiem vajadzēja lāci
pamodināt. 

Pasākuma noslēgumā visi
sadalījās divās komandās,
kurām vajadzēja „iestādīt”
dārzā kartupeļus un burkā-
nus. Stafetes bija jautras un
visi dalībnieki azartiski cen-
tās būt pirmie. Komandas
sacentās arī virves vilkšanā.

Protams, uzvarēja drau-
dzība, un visi jautrie ceļotāji
tika apbalvoti. Atsauksmes
par pasākumu bija ļoti pozi-
tīvas. Vecāki un pārējie
ģimenes locekļi bija pateicī-
gi par jauko un atraktīvo
pasākumu, un teica: „Mēs
nenožēlojam, ka atnācām.
Nākošreiz nāksim atkal!”

Liene Eizengrauda
Foto no personīgā arhīva

Esam saņēmuši drosmi
un pirmo reizi Jāņmuižas
PII piedalās Labo darbu
projektu konkursā. 

Mūsu iestādes pagrab-
stāvā ir plaša un sava stā-
vokļa dēļ šobrīd neizman-
tojama telpa. Mūsu pro-
jekta ideja un mērķis ir šo
pelēko pagraba noliktavu
pārvērst Dabas telpā,
kurā visi mūsu vairāk kā
100 bērni, neatkarīgi no
gadalaika, varētu baudīt
dabas impulsus, pieredzi
visam ķermenim un sajū-
tām. Šeit atrastos sajūtu
taka, relaksējošais stūris
graudu spēlēm, materiāli
un galdi krāsaino smilšu
spēlēm, radošajiem dar-
biem. Te būtu plaši plauk-
ti, kur glabātos un bēr-
niem būtu brīvi pieejami
bērnu, vecāku un pedago-

gu savāktie dabas mate-
riāli. Tos varētu izmantot
pētniecībai, integrēt
mācību procesā, veidot
ritmu, kompozīciju un
radošos darbus. Šeit būtu
piemērota vide, telpa un
materiāli Dabas vides
estētikas metožu izman-
tošanai.

Dabas telpā radīsim
iespēju organizēt tematis-
kas, izglītojošas un rado-
šas pēcpusdienas, nodar-
bību ciklus un seminārus
pedagogiem, novada
iedzīvotājiem, dažādām
sabiedrības grupām.

Šobrīd esam izturējuši
1. kārtu un nu norisinās
2. kārta - balsošana.
Uzvarē tājam minimālajā
variantā jāsavāc vismaz
5000 balsis. Mēs un mūsu
bērni ļoti, ļoti vēlamies,

lai mums būtu šāda telpa!
Lūdzu, atbalstiet mūs un
balsojiet! Balsošana nori-
sinās līdz 30. jūnijam.
Biedrība “Labie darbi”
garantē balsošanas drošī-
bu. Balsošana ir bezmak-
sas. Katrs cilvēks no kat-
ras vietas (Labo darbu
mājas lapā ar mobilo tele-
fonu,  draugiem.lv,  face-
book.com  un  twitter.com)
var nobalsot vienu reizi.
Lūdzu, esiet atsaucīgi un
iesaistiet savu ģimeni,
draugus un paziņas! Mēs
tiešām ticam, ka darboša-
nās Dabas telpā nāks
mūsu bērniem par labu!

https://labiedarbi.lv/lv/
projekts/dabas-telpas-
izveide-janmuizas-pii

Cieņā un pateicībā, 
Ingrīda Zazīte

Sportiska ģimenes diena izvērtās 
Liepas bērnudārza grupiņām

Atbalstiet Jāņmuižas PII
projektu konkursā un balsojiet!

Tā uzrunāja visus – mājinie-
kus un ciemiņus no Priekuļu
novada pirmsskolas iestādēm –
plakāts pie mūsu bērnudārza
vārtiem. Šeit 18. maijā tikās visa
novada pirmsskolu absolventi.

Diena izvērtās skaista, saulai-
na un pozitīvu emociju pilna.

Sākumā viesus pārsteidza
zinātniskā teātra puiši, demons-
trējot bērniem brīnumainas
ķīmisko vielu pārvērtības -  līdz
pat sniegavīra Olafa uzburša-
nai. Bērnu acīs mirdzēja prieks
un izbrīns, īpaši patika pašiem
būt eksperimentu veicējiem.

Festivālu atklājām ar R.
Kaupera „ Krāsaino maršu”  kop-
kora izpildījumā. Tālāk ar ceļve-
žiem rokās devāmies pie „Lotes
Izgudrotāju ciema” nopelniem
bagātiem un arī citādi ievēroja-
miem personāžiem, kuri vadīja
darbu 5 centros: Gudrošanas,
Sportošanas, Audzēšanas,

Pētīšanas un Meistarošanas.
Dalībnieku izgudrojumi runā

paši par sevi – miega pastnieks
ar pastiprinātāju, mantu termi-
nators, autobuss – teleportētājs,
satelīts – tūrista nodrošinātājs
un citi. Kopā desmit ievērības
cienīgi izgudrojumi!

Piedalījāmies arī UNESCO
izsludinātajā „Pākšaugu gada”
akcijā – stādījām raibās brīnum-
pupas. Solām tās kopt un audzēt
līdz ražas novākšanai.

Laba, darbīga noskaņa valdī-
ja visos centros, visiem darbu
vadītājiem bija ko ziņot, darbu
pabeidzot.

Ar maltīti svaigā gaisā un
saules enerģijas devu draugi
šķīrās, vēlot viens otram  veik-
smīgas skolas gaitas un jauku
atpūtu vasarā.

Inese Kārkliņa, 
Jāņmuižas pirmsskolas 

iestādes metodiķe

Sveicināti Izgudrotāju
festivālā



Katrs, kas gājis garām
Liepas pamatskolai, ir
pamanījis, lepni plīvojam,
Eko skolas karogu. Tas ir kā
apliecinājums tam, ka šajā
skolā bērni mācās  dzīvot
saskaņā ar dabas likumiem
un mācību stundās īpaša
uzmanība tiek pievērsta
vides aizsardzības tēmām. 

Jau vairākus gadus mēs
iesaistāmies AS “Latvijas
valsts meži” piedāvātajās
Mammadaba aktivitātēs.
Esam āra meistarstundas
vadījuši mežā, kur mācījā-
mies ne tikai dabaszinības,
bet arī latviešu valodu,
matemātiku, sociālās zinī-
bas un citus mācību priekš-
metus, un šādas stundas,
pēc bērnu domām, ir daudz
aizraujošākas un interesan-
tākas. Ar lielu prieku katru
gadu braucienam ekskursi-
jās izvēlamies AS „Latvijas
valsts meži” ieteiktos meža
izziņas maršrutus skolām.
Kopā ar vecākiem darinām
putnu būrīšus, kuros ērti ir

iekārtojusies ne viena vien
putnu saime. Savas radošās
idejas šogad izpaudām dažā-
dos koka meistarstiķos.
Daudzi Liepas skolas bērni
ar lepnumu var paziņot, ka
ir iepazinuši koka mūžu no
sīkas sēkliņas līdz īstam lie-
tas kokam, un pat pielikuši
savu roku meža stādīšanas
darbos. 

Arī šogad saulainā
13.maija piektdienā visi
Liepas pamatskolas 1.-
8.klašu skolēni devās uz
pasākumu, kas neparastā
veidā, bija kā mācībstunda
par mežu. Jau trešo reizi
biatlona trasē „Priekuļi“
notika pasākums „Nāc līdzi,
ejam mežā!“. 15 pieturās
bērniem bija iespēja izzināt
mežu. Šeit varēja uzzināt,
kādi koki, augi un dzīvnieki
sastopami Latvijas mežos,
kā arī pārbaudīt savas zinā-
šanas par tiem. Īpaši zēnus
piesaistīja meža tehnika un
mežizstrādes demonstrēju-
mi. Skolēni vairāk uzzināja

par meža kopšanu un audzē-
šanu. Liela sajūsma, ko
pavadīja skaļi spiedzieni un
kliedzieni valdīja pieturā,
kur katrs varēja iejusties
ugunsdzēsēja lomā, un kur
ūdens šļakatas sagādāja
īpašu prieku. Drosmīgākie

varēja arī iemēģināt roku
šaušanā un pārbaudīt savu
veiklību un izturību. 

Bērni atzina, ka “Meža
dienas” patika un daudziem,
kas piedalījās pirmo reizi,
bija patīkams pārsteigums
tik vērienīgs pasākums.

Gandrīz vienbalsīgi tika
teikts, ka noteikti gribēs
braukt vēl uz šādiem pasā-
kumiem un, lai tie notiktu
biežāk. 

Sintija Soboļeva,
Liepas pamatskolas

skolotāja

Bērnu teātra studijai
“Pigornieki” šis mācību gads ir
bijis aktīvs, veiksmīgs un radošas
rosmes pilns. Rudens pusē
“Pigornieki” kopā ar draugiem no
Matīšiem, Raiskuma, Amatas,
Drabešiem svinēja savu 20. dzim-
šanas dienu. Uz šo pasākumu bija
ieradušies aktieri, kuri ir izauguši
un pigorus taisa nu jau citās sko-
lās un vietās, bet jūtas piederīgi
savam skolas teātrim.

Ziemassvētkos “Pigornieku”
ķekatnieki ar jautrām dziesmām,
dejām un nerātnām tautasdzies-
mām izbraukāja visas Priekuļu
novada pirmskolas iestādes, pa
ceļam paciemodamies arī Priekuļu
novada pašvaldībā.

Mazie “Pigornieki” (2.- 4. klase)
ar savu “ Lapsu Capsu “ ciemojās
Jānmuižas pirmsskolas iestādes
organizētajā Dzimtās valodas
dienā un ar uzvedumu – televīzijas
raidījumu “Pigornieku mūzikas
ziņas” kanālā “Pigornieku stiliņš”
savu spēlētprasmi izrādīja skolu
teātru festivālā Drabešu sākum-
skolā un Ģimeņu dienai veltītajā
koncertā Liepas kultūras namā.

Visveiksmīgākais un aktīvākais

gads ir bijis 5.- 6. klašu grupai.
Savu māku spēlēt teātri ir rādīju-
ši Burtnieku novada skolu teātru
festivālā Matīšu pamatskolā un
Limbažu BJC organizētajā skolē-
nu teātru festivālā “Saspēle”. Ar
Vigitas Pumpures ludziņu “Dots
devējam atdodas” “Pigornieki” pie-
dalījās skolu teātru skatē un iegu-
va tiesības piedalīties no  2. – 4.
jūnijam Latvijas skolu teātru fes-
tivāla labāko kolektīvu parādē
“Spēlējam te – ātri” Liepājā.
Izrādi filmēja Latgales televīzijas
operators un filma tika iesniegta
VISC izveidotajai žūrijai. Paldies
Liepas PII “Saulīte” un Jāņmuižas
PII mazajiem skatītājiem! Šo izrā-
di atrādījām arī saviem vecākiem
Mātes dienai veltītajā koncertā
Liepas pamatskolā.

Lielu paldies sakām Priekuļu
novada pašvaldībai, Liepas kultū-
ras nama vadītājai Benitai
Sausiņai, Liepas pamatskolai un
bērnu vecākiem par atbalstu, lai
“Pigornieki” varētu īstenot  savas
aktivitātes. 

Ruta Stodoļņika,
“Pigornieku” vadītāja
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„Pigornieku” gads
Šajā mācību gadā Liepas pamatsko-

lā sāka darboties jaunsargi instrukto-
ra Arnolda Bahmaņa vadībā. Jaunieši
cītīgi apguva dažādas prasmes un
iemaņas. Laikā no 29. – 30. aprīlim
Mārsnēnu pamatskolā 14 jaunsargi no
Mārsnēniem un Liepas tikās 214.
jaunsargu vienības pasākumā “Nakts
armijā”.

Pasākums izvērtās interesants un
daudzpusīgs, uzdevumos bija iespēja
pārbaudīt gadā uzkrātās zināšanas. 

Sākumā tika izveidotas divas
komandas, kuras savā starpā sacentās
dažādās stafetēs. Spēlējām „Karo gus”,
nostiprinot zināšanas par dienesta
pakāpēm, „Lā z erus”, lai saliedētu
komandu. Tālāk sekoja ātršaušana,
kurā jaunsargiem bija jābūt gan
ātriem, gan precīziem. Arī „Sain dētais
lauks” stiprināja komandu. 

Vakara gaitā spēlējām spēles un
veicām dažādus uzdevums.  Neiz -
palika arī militārā stafete, kura sastā-
vēja no 4 posmiem.  Proti, uzvelkot
ekipējumu (uzkabi, ķiveri) un paņe-
mot ieroci kā stafetes kociņu, bija jāva-
da florbola bumbiņa līdz atzīmei un
atpakaļ, tad jācenšas mācību granātu
trāpīt marķējumā. Vajadzēja trāpīt
vārtos futbola bumbu un šaut. Visi
bijām tā aizrāvušies, ka nemanījām,
ka iestājās tumsa.  

Jaunsargu aktivitātes turpinājām

skolā, sporta zālē spēlējām tautas
bumbu. Sākumā pret instruktoriem,
tad komandas savā starpā. Spēļu
rezultāti, protams, tika fiksēti, tomēr
uzvarēja draudzība!

Kad bijām “izdauzījušies”, ieturē-
jām siltas vakariņas un devāmies uz
klasi, lai iekārtotu guļvietas un kopīgi
skatītos izvēlēto filmu „Majors  Peins”. 

Nometnes beigās nolēmām, ka
šādus pasākumus vēl atkārtosim,
organizēsim tos garākus un piesātinā-
tākus.

Vasarā 214. jaunsargu vienības
dalībniekiem būs iespēja piedalīties
vairākās nometnēs. 2. jūnijā būs die-
nas nometne Priekuļu peldbaseinā,
piedalīsimies arī trešajā  novadu liela-
jā vasaras nometnē Drabešos. Pēc
Jāņiem brauksim ar laivām pa Salacu. 

Jūlijā 214.vienības jaunsargiem
notiks vairāku dienu nometne pie jūras.

Augusta beigās, pirms skolas sāku-
ma, satiksimies četru dienu ikgadēja
izdzīvošanas nometnē “Vilku taka”.

Tā nemanot būs pagājusi vasara ar
dažādām aktivitātēm. Ja arī Tu vēlies
aktīvi pavadīt brīvo laiku, pievienojies
214. jaunsargu vienībai Liepas vai
Mārsnēnu pamatskolā! 

14.jaunsargu vienības instruktors
Arnolds Bahmanis,

jaunsargu reportiere Ilva Kalniņa

„Nakts armijā”

Daba un mežs kā mācību grāmata

„Pigornieki“ pēc izrādes Limbažos
Foto no personīgā albuma

Jaunsargi ar aizrautību izpildīja visus dotos uzdevums
Foto no albuma
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Melns uz balta
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,

Pārgaujas, Prie kuļu, Raunas,
Vecpiebalgas novadu olimpiāžu uzvarē-
tāju un pedagogu godināšanas pasāku-
mā ,,Melns uz balta” 26.aprīlī Priekuļu
kultūras namā satikās vairāk nekā 250
zinošāko un mācību priekšmetu olim-
piādēs ļoti veiksmīgi startējušo skolēnu
no 1. līdz pat 12. klasei, lai kopā ar
novadu vadītājiem, skolu direktoriem
un saviem skolotājiem svinētu uzvaru
gan sākumskolas, gan latviešu valodas,
gan angļu un krievu valodas, gan mate-
mātikas, fizikas, mājturības, gan infor-
mātikas, ģeogrāfijas, ekonomikas un
citās olimpiādēs, kas noritējušas visa šī
mācību gada garumā.

Liels prieks par tiem skolēniem, kuri
ieguvuši godalgotas vietas ne tikai
starpnovadu, bet arī Vidzemes reģiona
mācību olimpiādēs, kā arī tiem, kuri
saņēma apliecinājumus par uzvarām
vairākās olimpiādēs. No sirds sveicam.
Mēs lepojamies ar visiem Jums.
Pateicība arī vecākiem un skolotājiem
par atbalstu, uzticēšanos un ieguldīto
darbu, jo ikviens talants tikai kopā ar
nopietnu darbu nes panākumus.

Pasākumā tika organizēts mini kon-
kurss – asociāciju spēle, kurā katra
novada skolēni kopā ar saviem skolo-
tājiem centās iegūt punktus, vienādi
domājot. Ja domas sakrita, bija iespē-
jams nopelnīt punktu. Konkursā ar
lielu azartu iesaistījās arī pašvaldību
vadītāji un darbinieki. Tas bija aizrau-
joši un, jāatzīst, arī gana jautri. Pirmo
vietu ieguva Līgatnes novada koman-
da. Jāatzīst, ka arī citu novadu skolē-
niem un skolotājiem bija gana līdzīgs
domu lidojums, par ko, protams, mil-
zīgs prieks.

Olimpiāžu uzvarētāji šogad dāvanās
saņēma Latvijas Bankas piemiņas
monētas, kā arī uzklausīja daudz labu

vārdu un novēlējumu. Novadu vadītāji
apliecināja cieņu un uzticēšanos, svei-
cot gan skolēnus, gan skolotājus, skaļi
atzīstot, ka zināt kļūst aizvien stilīgāk.

Muzikālo sveicienu pasākumā snie-
dza Ivo Grīsniņš - Grīslis ar pavadošo
grupu. Skanot aplausiem, uzslavām,
mirdzot prieka asarām, un topot skais-
tām kopbildēm, atvadījāmies, lai tiktos
atkal pēc gada ar tikpat ražīgu panā-
kumu grozu. Lai veicas visur un vien-
mēr! Un lai vienmēr atliek laiks arī
pašiem pamanīt un papriecāties gan
par lielajām, gan mazajām uzvarām. 

Pasākumu organizēja Amatas nova-
da apvienotā izglītības pārvalde kopā
ar septiņu sadraudzības novadu
pašvaldībām.  Vaicāti, kādēļ pasāku-
mam dots nosaukums MELNS UZ
BALTA, pasākuma organizētāji atzi-
na, ka šogad olimpiādēs iegūtie punkti
patiešām ir melns uz balta – tie nav ne
apstrīdami, ne apšaubāmi – tas ir šī
gada veikums un prieks.

Par novada vispārizglītojošo skolu
mācību olimpiāžu uzvarētājiem jau
esam rakstījuši iepriekš, taču šoreiz
pievienojam uzvarētājus no Priekuļu
tehnikuma un tie ir:

Emīls Cimdiņš 1.vieta Ekonomikas
olimpiādē (skolotāja Solvita Laiviņa),

Zigis Puriņš 2.vieta Ekonomikas
olimpiādē (skolotāja Maija Bambe),

Auders Kārlis Klints 3.vieta
Latviešu valodas olimpiādē (skolotāja
Laura Lilientāle),

Jānis Baranovskis 3.vieta Angļu valo-
das olimpiādē (skolotāja Sandra Ganiņa)

Atzinības rakstus saņēmuši: Emīls
Cimdiņš (skolotāja Dzintra Freimane)
un Jānis Rika (skolotāja Dace Brakša)
Matemātikas olimpiādē, Renārs
Balams Ekonomikas olimpiādē.

Diāna Briede, 
apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Mārsnēnu 
JC „Pagrabiņš”

Mārsnēnu jauniešu centrs
„Pagrabiņš” pirmo reizi rīkos
vasaras skolu pamatskolas vecu-
ma bērniem no 11.līdz 22.jūli-
jamkatru dienu no plkst. 10:00-
14:00. Vasaras skolas nodarbībās
bērniem būs iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās, iet pārgājie-
nos un piedalīties sportiskās
aktivitātēs. Papildus informāciju
par vasaras skolu variet uzzināt
pie Mārsnēnu Tautas nama vadī-
tājas Vitas Vilumsones vai zva-
not uz tālr. 26315164. 

Jauniešu centrs „Pagrabiņš”
vasaras periodā no 1.jūnija līdz
31.jūlijam joprojām atradīsies
Tautas namā un būs atvērts otr-
dienās un ceturtdienās no plkst.
15:00-18:00. Atsevišķos gadīju-
mos centrs būs atvērts arī citās
dienās. Centra darba laikam
sekot līdzi sociālajos tīklos
Facebook un Twitter. 

Priekuļu JIC „REST[e]”
Jau trešo gadu Jaunatnes ini-

ciatīvu centra REST[e] organizē
vasaras skolu bērniem vecumā
no 8-12 gadiem, kura noritēs no
6.līdz 17.jūnijam no plkst. 10:00-
14:00. Bērniem būs iespēja pava-
dīt laiku fiziskās aktivitātēs,
pārgājienos un radošās aktivitā-
tēs. Vietu skaits ir ierobežots. 

JIC REST[e] darba laiks vasa-
rā būs no 14:00-17:00 ar izņēmu-
miem atsevišķu pasākumu vai
aktivitāšu dienās. Centrs būs
slēgts no 6.līdz 17.jūnijam bērnu
vasaras skolas laikā, kā arī no

11.līdz 22.jūlijam. Izmaiņas
darba laikā tiks publicētas sociā-
lajos tiklos Facebook, Twitter,
Draugiem.lv un Instagram. 

Priekuļu BDC „Zīļuks”
3. jūnijā no plkst. 10:00 starp-

tautiskās bērnu dienas ietvars
bērniem būs iespeja izlēkāties
piepūšamajās atrakcijās Prie kuļu
Sabiedriskā centra spēļu lauku-
mā Raiņa ielā 8. No 1. augusta
līdz 2.septembrim “Zīļuka” darba
laiks būs no 9:00-13:00. 

Liepas JC „Apelsīns”
Aicinām Priekuļu novada bēr-

nus un jauniešus vecumā no 7
līdz 15 gadiem piedalīties Liepas
jauniešu centra “Apelsīns”
“Zaļajā Vasaras skolā 2016”.
Vasaras skola notiks darba die-
nās no 25. jūlija līdz 5. augus-
tam. Vasaras skolā – radošās
darbnīcas, pārgājieni, ekskursi-
jas, ķīmijas, fizikas, dabas zinību
nodarbības, angļu valoda, teāt-
ris, dejošana, sportiskās aktivitā-
tes, nodarbības bērniem kopā ar
vecākiem. 

Aicinām pieteikt dalībniekus
līdz 1. jūlijam, rakstot uz e-pastu
baiba.roze@priekulunovads.lv,
zvanot uz 26530846 vai
26267601, vai Jauniešu centrā
“Apelsīns” vai Bērnu dienas cen-
trā “Putni” darba dienās no 13.00
līdz 19.00. Dalībnieku skaits
ierobežots. 

1.jūlijā plkst. 17.00 Jauniešu
centrā “Apelsīns” „Zaļās
Vasaras skolas” vecāku
sapulce. 

Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļa vasarā

No 1. septembra Priekuļu
tehnikumā būs iespēja apgūt
jaunu profesiju, kas tiks
mācīta pēc moduļu principa –
Spēkratu mehāniķis, ar
iespēju specializēties lauk-
saimniecības, meža vai būv-
tehnikas remontā un ar
iespēju mācību laikā iegūt
otru, zemāka līmeņa profe-
sionālo kvalifikāciju - spēkra-
tu atslēdznieks. 

Ideja par to, ka ir nepiecie-
šama jauna, mūsdienīga pro-
fesija, kas gatavotu speciālis-
tus servisiem un tehnikas
apkalpotājiem, radās gatavo-
joties dalībai Eiropas lie -
lākajā un prestižākajā jauno
profesionāļu meistarības
kon kursā lauksaimniecības
tehnikas mehāniķiem Euro -
skills. Šajā konkursā ap 70 %
uzdevumu bija saistīti ar
elektroniku un t.s. skrūvēša-
nas bija salīdzinoši maz. 

Jau daudzus gadus sadar-
bojoties ar lauksaimniecības
tehnikas dīleruzņēmumiem
redzam, ka servisos ir nepie-
ciešami speciālisti, kas, aiz-
braucot pie klienta uz saim-
niecību spētu remontēt, trak-
tora vai citas specializētās
tehnikas mehānisko un arī
elektronisko pusi. 

Spēkratu mehāniķa pro-
grammā lielāks uzsvars tiks
likts uz modernajām tehnolo-
ģijām - vadības sistēmām,

hidrauliku, to, kas tiek
izmantots mūsdienās trakto-
ros. Nav noslēpums, ka
moderni traktori ir pat vai-
rāk aprīkoti ar elektroniku
nekā automobiļi.

To, ka profesija ir nepiecie-
šama un aktuāla, pēdējos
gados izjūtam arvien vairāk.
Gandrīz katru nedēļu, it
īpaši laikā, kad tuvojas sezo-
nas darbi, pie mums vēršas
uzņēmumu pārstāvji, kas
meklē praktikantus, ar nolū-
ku, ja vien jaunietis apliecinās
sevi prakses laikā, pēc tehni-
kuma absolvēšanas nodro -
šinās viņam darba vietu.

Ieguvums mācoties šajā
programmā būs, ne tikai
iespēja iegūt prestižu un labi
atalgotu darbu nākotnē, bet
arī mācības, kas ir veidota
pēc moduļu principa.
Priekuļu tehnikums būs
viens no pirmajiem, kas pie-
dāvās izglītību šādā veidā, no
2020.gada uz modulārajām
programmām pāries visa
profesionālā izglītība Latvijā.
Mācoties pēc moduļu princi-
pa viss mācību process tiek
sadalīts posmos – vispirms
tiek iegūta 2. līmeņa profe-
sionālā kvalifikācija spēkra-
tu atslēdznieks, pēc tam tur-
pinās mācības tālāk un tiek
iegūta 3. līmeņa profesionālā
kvalifikācija spēkratu mehā-
niķis. Moduļu sistēma ļauj

sākumā apgūt kopīgās pras-
mes un zināšanas, kas 90 %,
ir līdzīgas visiem tehnikas
veidiem– traktoriem, auto-
mobiļiem vai specializētai
tehnikai. 

Ja jaunieti interesē tehnis-
kās profesijas, bet viņš vēl
nav drošs, vai nākotnē strā-
dās ar lauksaimniecības,
meža vai būvtehniku, šāda
pieeja ļauj mācīties pakāpe-
niski un pēc tam izlemt, cik
augstu izglītības līmeni iegūt
un kādā virzienā specializē-
ties. Traktors, elektronika un
hidraulika šīm tehnikām ir
vienāda, ir tikai jāapgūst
specializēto iekārtu specifika.
Ejot praksē uzņēmumos,
varēs jau izvēlēties savu kon-
krēto darbības jomu, lauk-
saimniecības tehnika, meža
tehnika vai būvtehnika. 

Turklāt, ja jaunietis ir
apguvis, piemēram lauk-
saimniecības tehniku, pavi-
sam maz pūļu ir jāpieliek, lai
apgūtu arī mežsaimniecības
vai būvniecības tehniku.  

Aicinām pie mums
mācīties visus tos jaunie-
šus, kuriem interesē jau-
nās tehnoloģijas un darbs
modernos tehnikas servi-
sos ar labu atalgojumu!

Gunta Beperščaite,
direktora vietniece 

izglītības jomā 

Lielākais audzēkņu
skaits Priekuļu tehnikumā
mācās grupās, kas ir saistī-
tas ar autotransportu –
automehāniķi un auto elek-
triķi. Tehnikumā mācību
viela un laboratoriju aprīko-
jums tiek nemitīgi atjaunoti
un papildināti, atbilstoši
mūsdienu autobūves un
auto remonta nozares prasī-
bām. Profesionālo priekšme-
tu skolotāji regulāri apmek-
lē vadošos Latvijas autoser-
visus, seko līdzi jaunākajām
tehnoloģijām un piedalās
semināros un mācībās par
jaunumiem automobiļu
uzbūvē un remontā. Kā
zināms, mūsdienu automo-
biļos visas sistēmas tiek
vadītas elektroniski, tāpēc
gan automehāniķiem, gan
auto elektriķiem tiek mācīta
vadības sistēmu uzbūve,
darbības principi un sistēmu
diagnostika.

Šobrīd valstī pastāvošā
eksaminācijas kārtība pro-
fesionālajā izglītībā neļauj
salīdzināt skolas savā star-
pā, jo katra skola veido savu
eksaminācijas komisiju no
tuvējo autoservisu pārstāv-
jiem, un katra komisija
audzēkņu prasmes var
interpretēt savādāk.
Vienīgā vieta, kur visu
skolu audzēkņi var mēroties
spēkiem uz vienādiem nosa-
cījumiem ir Automehāniķu
konkurss, kurš katru gadu
notiek Rīgā, Auto izstādē
Ķīpsalā, un jau kļuvis
starptautisks, jo piedalās
arī komandas no Igaunijas
un Lietuvas. Mūsu skolas
audzēkņi stabili, gadu no
gada, ierindojas vērtējumu

tabulas augšgalā:  
2011.g. – Mārcis Krevics

un Klāvs Avots  - 2. vieta
kopvērtējumā

2012.g. – Aivis Klāvs un
Edgars Kazibrodskis -  2.
vieta kopvērtējumā

2013.g. – Jānis Muižnieks
un Mareks Kante - 2.vieta
valstī un 4. kopvērtējumā

2014.g. – Augusts Bremze
un Arnolds Uzulēns - 1.vieta
kopvērtējumā

2015.g. – Roberts Reinieks
un Guntis Romanovskis –
1.vieta kopvērtējumā

2016.g. – Dāvis Paeglis,
Andris Žuks – 3.vieta kop-
vērtējumā

Tik stabili un augsti rezul-
tāti nav nevienai citai skolai
valstī. 

Daļa no šiem audzēkņiem
turpina mācības augstsko-
lās, daļa strādā vadošajos
Latvijas auto remonta uzņē-
mumos.

Aicinām nākt mācīties
par automehāniķi vai auto
elektriķi visus jauniešus,
kam interesē automobiļi,
modernās vadības sistēmas
un to remonts. Tikai jāatce-
ras, ka bez darba neko
sasniegt nevar, un mācības
ir darbs. Audzēkņiem, kas
labi mācījušies, varam
garantēt labi apmaksātu
darbu modernos auto
remonta uzņēmumos un
pietiekamas zināšanas, lai
varētu turpināt mācības
Latvijas tehniskajās augs-
tskolās.

Andris Tilaks, 
skolotājs, Tehnisko 
zinību metodiskās 
komisijas vadītājs

Priekuļu tehnikumā jauna profesija – 
Spēkratu mehāniķis

Priekuļos mācās labākie
automehāniķi
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Šī gada tēma Muzeju
naktī bija “Durvis”. Veiden -
bauma muzejam “Kalāči”
tās bija durvis ciemos pie
kaimiņiem. 

Vakars iesākās ar mežģī-
ņu lukturu darbnīcu, kurā
ikviens varēja radoši izpaus-
ties no burciņas un mežģī-
nēm pagatavojot gaismas
lukturīti. Paralēli, izstāžu
zālē, varēja nofotografēties
foto stūrītī un skatīties
filmu “…Bet vilciens brauc”,
jeb “Septiņas ar pusi dzies-
mas ar Veidenbauma vār-
diem”, kā arī apskatīt Intas
Puriņas fotogrāfiju izstādi
“Sievietes = Vīrieši”. 

Memoriālajā mājā, cienā-
jot ar pašu ceptu maizīti,
muzeja viesus laipni sagaidī-
ja un nelielu ieskatu muzeja
vēsturē un Veidenbaumu
ģimenes likteņos sniedza
Eduarda māsas, kuru lomās
iejutās Vineta un Lita
Lapseles (novada projektu
vadītāja un sabiedrisko
attiecību speciāliste). Māsām
stāstot par Veidenbaumu,
talkā nāca Rūdolfs Plēpis,
gan ne pats personīgi, bet
balss ieraksta veidā. Audio
gida ekskursija, ko ierunājis
Rūdolfs Plēpis jau drīzumā
būs pieejama ikvienam
muzeja apmeklētājam, kurš
ekskursijā pa “Kalāčiem”
vēlēsies doties klausoties
stāstījumu, tautā iemīļotā
aktiera interpretācijā.

Pirms deviņiem vakarā
tika iedegts ugunskurs un
kā Muzeju nakts tradīcija
jau veidojās koka maizītes
cepšana. Kad pirmā porcija
bija izcepta un maizīte
nobaudīta, tad pienācis
laiks arī pirmajam kopīga-
jam muzeja viesu pārgājie-
nam uz Skangaļu muižu,
līdzi ņemot vēl vakara sāku-
mā izveidotos mežģīņu luk-
turīšus. 

Skangaļu muižā viesus
laipni sagaidīja un par mui-
žas vēsturi pastāstīja dārz-
nieka Brieža meita. Bija
iespējams apskatīt māksli-
nieka Oskara Vīndedža
Pestīšanas Armijai manto-
jumā atstātās gleznas,
kuras nonākušas Skangaļu
muižā, Zanes Kalniņas

dekupāžas darbus, kā arī
uzdot jautājumus un vērot
kā tie top klātienē. Darbojās
kafejnīca, tur varēja nobau-
dīt pankūkas, kas ceptas no
netālu esošajā graudu kaltē
“Līzītes” bīdelētiem griķu
un rudzu miltiem, kas pildī-
tas kā sendienās, kā
Knīrimu laikos. 

Mīļš paldies sadarbības
partneriem Skangaļu muižai,
Priekuļu novada pašvaldības
darbiniecēm, kas palīdzēja
rast 19. gs. māju sajūtu
“Kalāčos” un, protams, visiem
tiem, kas mūs apciemoja šajā
brīnišķīgajā vakarā. 

Uz tikšanos Kalāčos! 

Inta Puriņa, muzeja
“Kalāči” muzejpedagogs

Ejam ciemos pie kaimiņiem Jaunatnes politikas
stratēģijas izstrāde

Jau vairākus
ga dus mēs, Vese -
lavas pirmsskolas
izglītības iestāde,
p i e d a l ā m i e s
ZAAO organizēta-
jās akcijās un kon-
kursos, arī šogad.
Visu mācību gadu
aktīvi vācām ma -
ku latūru, PET
pudeles un sekmē-
jām bērnos apzinī-
gas attieksmes vei -
došanu pret dabu.
Mācījāmies šķirot
dažāda veida at -
kritumus, izzinā-
jām atkritumu
ietekmi uz vidi,
cilvēka veselību,
augu valsti un dzīvnieku valsti.

Secinājām, ka atkritumu
apsaimniekošanā aktuāla ir
atkritumu šķirošana otrreizējai
pārstrādei. Tādā veidā mēs visi
kopā ietaupām dabas resursus un
enerģiju. 

Šķirojot atkritumus un uzturot
sakoptu savu dzīves telpu bērnu-
dārzā, bērni to turpina arī savās
mājās un šajā  procesā iesaista
arī ģimeni. Kopējiem spēkiem
veicām sabiedrības izpratni par
cilvēku rīcības ietekmi uz dabu
un klimatu. Tā padarām mūsu
zemi tīrāku, zaļāku un pašiem
patīkamāku.

Esam lepni ar savu veikumu
šajā mācību gadā. ZAAO noslēgu-
ma pasākumā tikām nosaukti lau-
reātu vidū kā 2.vietas ieguvēji ar

savāktām 5,6 t makulatūras un
17,5 kubikmetriem PET pudeļu.
Tas ir liels  ”vezums” mūsu maza-
jam bērnudārzam! Paldies bērnu
ģimenēm un veselaviešiem, kuri
aktīvi iesaistījās akcijā!

Noslēdzot mācību gadu, bērnu-
dārzā ciemojās Zaļais cilvēciņš no
ZAAO, kurš kopā ar bērniem
atkārtoti noskaidroja papīra iegū-
šanas un otrreizējās pārstrādes
procesus. Kā tas atsaucas uz kli-
matu? Kā mēs varam turpināt
palīdzēt saglabāt zaļos mežus,
svaigo gaisu, mājas putniem un
zvēriem? 

Turpināsim darīt dabai labu, un
mēs paši būsim labi! 

Iluta Mārtiņjēkaba, 
Linda Siksne, 

pirmsskolas skolotājas

Darām svarīgu darbu 
Veselavas bērnudārzā

Muzeju nakts izvērtās ģimeniski siltā pasākumā,
atkal uzvēdīja „Kalāču” mājas gars

Foto no „Kalāču” albuma

Maija mēnesī no Jau -
natnes starptautisko pro-
grammu aģentūras saņemts
apstiprinājums Eiropas Sa -
vienības programmas
„ERAS MUS+: Jaunatne dar-
bībā” 3.pamatdarbības
„Struk turētais dialogs: jau-
niešu un jaunatnes politikas
veidotāju tikšanās” sadaļā
iesniegtajam projekta pietei-
kumam “Jaunatnes politi-
kas stratēģijas izstrāde”
(Nr.2016-1-LV02-KA347-
001061). 

Projekta ietvaros pare-
dzēts, sadarbojoties jaunat-
nes lietu speciālistiem no
Amatas, Cēsu, Jaunpie -
balgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas un Vec -
piebalgas novadiem, izstrā-
dāt jaunatnes politikas stra-
tēģiju. Projekta laikā plāno-
tas tikšanās un diskusijas
starp jauniešiem un dažādu
pašvaldības kompetencē
esošu jomu ekspertiem. Tiks
veikta dažādu mērķa grupu
anketēšana, izpēte, iegūto
datu apstrāde un analīze, uz
kā pamata tad arī tiks izstrā-
dāta jaunatnes politikas stra-
tēģija.

Projekta īstenošanu plā-
nots uzsākt septembrī. Stra -
tēģijas izstrāde ilgs divus
gadus – līdz 2018. gada sep-
tembrim. Visas projekta akti-
vitātes tiek finansētas no
Eiropas Savienības finansu
līdzekļiem.

Šis ir otrais sadarbības
novadu kopīgais projekts jau-
niešiem  - pirms diviem
gadiem veiksmīgi tika īste-
nots ES prorammas „Jaunat -
ne darbībā” projekts ,,Kas Es
Esmu Eiropā” par Eiropas
pilsoniskās apziņas veidoša-
nu jauniešiem, rosinot viņus
uzņemties aktīvāku līdzdalī-
bu vietējā sabiedrībā, identi-
ficējot sevi kā daļu no vietējās
kopienas, kas veido nākotnes
Eiropas vērtības un dod
ieguldījumu ilgtspējīgas,
sociāli un ekonomiski stabi-
las sabiedrības izveidē.

Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbil-
dību par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Diāna Briede,
projekta vadītāja

Aicinām uz IV Senioru
sporta spēlēm

Sociālais dienests, sadarbībā ar
Priekuļu novada pašvaldības darbi-
niekiem, aicina novada ļaudis, vecu-
mā no 55 gadiem, uz jautrām un
sportiskām aktivitātēm, kuras
notiks 2016.gada 9.jūnijā
plkst.11:00, Priekuļos, Cēsu olim-
piskā centra slēpošanas – biatlona
kompleksā ,,Priekuļi”.

Sporta spēļu mērķis ir veicināt
veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un
Priekuļu novada iedzīvotāju saliedē-
šanu, gūstot pozitīvas emocijas, dzī-
vesprieku un možu garu. Visas die-
nas garumā, būs iespēja piedalīties
dažādās komandu un individuālajās
disciplīnās. Sacensībās tiks iekļau-
tas nopietnas un jautras sporta spē-
les, kurās katrs dalībnieks varēs
parādīt savas spējas prāta veiklībā
un izveicību jautrības stafetēs. 

Aicinām dalībniekus pieteikties
līdz 6.jūnijam personīgi, Sociālo
pakalpojumu centrā, vai zvanot pa
tālr. 25603313 vai 64130525. Ja
būs nepieciešams, organizēsim
transportu.

Aicinām bezdarbniekus,
pirmspensijas un 
pensijas vecuma

cilvēkus 
piedalīties sociālās

rehabilitācijas 
programmā 

Sociālās rehabilitācijas program-
mas tiek realizēta jau no 2012.gada.
Tās mērķis ir uzlabot dzīves kvalitā-
ti – atjaunot un pilnveidot sociālās
un funkcionālās prasmes, veicināt
iekļaušanos darba tirgū un integrē-
šanos sabiedrībā. 

Programmā iekļautas veselību un
aktīva dzīvesveida veicinošas aktivi-
tātes, kā arī izglītojoši, radoši un
informatīvi pasākumi:

• varēs pilnveidot datorprasmes
un attīstīt praktiskās iemaņas –
notiks apmācības un varēs izmantot
datorus informācijas iegūšanai un
saziņai;

•atbalsta grupā, saņemt speciālis-
tu konsultācijas;

varēs saņemt individuālas psiho-
loga un profesionāla kuoča/karjeras
konsultanta konsultācijas;

• piedalīties tematiskajos un kul-
tūras pasākumos, un vienkārši
izjust saskarsmes prieku;

• tiks pilnveidotas zināšanas
radošās nodarbēs: mākslā, rokdar-
bos un u.c.;

• būs iespēja aktīvi izkustēties –
notiks vingrošana gan grupās, gan
individuāli, varēs izmantot trenažie-
ru zāli, nūjot, saņemt fizioterapeita
konsultācijas un arī relaksējošu
masāžu.

Pakalpojums ir bez maksas un tas
tiek sniegts Sociālo pakalpojumu
centrā, Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

Šobrīd ir uzsākta jaunas grupas
komplektēšana. Nodarbības sāksies
jūlijā un ilgs četrus mēnešus.
Aicinām izmantot šo lielisko iespēju
un pieteikties līdz 30.jūnijam!

Informāciju par sociālās rehabili-
tācijas programmu var saņemt:

Priekuļos, Cēsu prospekts 1. (tālr.
64130525; 25603313)

Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tēlr.
64107306)

Mārsnēnos, ,,Pagastnams” (tālr.
64129168)

Veselavā, ,,Vārpas”, Bērzkrogs,
(tālr. 64177383)

Elīna Nulle,
sociālā rehabilitētāja

Zaļais cilvēciņš no ZAAO nostiprināja bērnu
zināšanas par makulatūras un pet pudeļu
pārstrādi un tādejādi dabas saglabāšanu
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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” 

Liep  

22.j nij
16:00

C su kauju atceres pas kums
Pie Br v bas c n t ju pieminek a 
Ikgad js C su kauju atceres pas kums. 
Ziedu nolikšana, svec šu iedegšana.

22.j nij
19:00

J u iel gošana
“Dzied dami, dejodami”

Pie Liepas kult ras nama
Liepas kult ras nama pašdarbnieku 
J u iel gošanas pas kums.

Ieeja - bezmaksas

Veselav , B rzkroga st vlaukum
23.j nij

12:00
L go, l go

Koncertuzvedums
„Limuz ns J u nakts kr s "

no M ras Sv res st sta fragmentiem
Veselavas pagasta pašdarbnieki

Jaunraun

14.j nij
11:00

Atceres br dis 
Komunistisk  genoc da upurus 

pieminot
Repres to piemi as viet  Jaunraun

M rsn nos

3.j nij
19:00

22:00

Sezonas
Nosl guma koncerts

Za umballe
ar grupu „V ja runa’’.

Klabes estr de
Koncert  piedal s: M rsn nu 
pašdarbnieki, Blomes sieviešu vok lais 
ansamblis un v ru vok lais ansamblis 
„Herakleum”, popgrupa „Okay’’ no 
Smiltenes. 

Ieeja - bezmaksas

Klabes estr d  š s vasaras pirm  
za umballe kop  

Ieeja EUR 3,50

11.j nij
16:00

M rsn nu pamatskolas
Izlaidums

M rsn nu skol
9.klases izlaidums un svin gais 
pas kums

11.j nij
22:00 Diskot ka

Ener iska m zika un ener iskas dejas 
estr d  kop  ar Dj Vilci š.

Ieeja EUR 2,50

Kultūras afiša jūnijamAtver durvis, paveries
Kā dabā viss ir mainījies
Pie mātes zemes pieglaudies
Tu jutīsi - pa zemi pavasaris iet!

Sirsnīgi sveicam visus mūsu 
novada maija jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Liepā: Zinaidu Andrejevu, 
Valdu Ermani, Dzidru Krivmu,
Palageju Lucijanovu, Valentīnu Meļentjevu, 
Valentinu Stalbovu
Priekuļos: Maigu Ausmu Ozoliņu un 
Rūtu Vectirāni

85 gadu jubilejā
Voldemāru Jaunzemu Priekuļos

90 gadu jubilejā Haraldu Grambergu Priekuļos
91 gada jubilejā 
Imantu Gunāru Liepiņu Mārsnēnos un 
Liliju Mirdzu Īdu Radziņu Priekuļos

Bērnu diena Priekuļos
3.jūnijā plkst. 10:00

Raiņa ielā 8 
sētas pusē aiz „Zīļuka”, 
sabiedriskā centra ēkas

Piedāvājam:
piepūšamās atrakcijas, 

radošu darbošanos,
kustīgas aktivitātes.
Uz tikšanos svētkos!
Tālrunis 26402922

Paziņojums
Saskaņā ar izmaiņām Pievienotās vērtības nodokļa likumā ar 2016.gada 1.jūliju
dzīvojamo mājas pārvaldīšanas pakalpojuma maksai tiks piemērots 

pievienotās vērtības nodoklis.

Cienījamie Liepas pagasta 
suņu īpašnieki!

Lūdzam izturēties ar sapratni
un neizmantot 

skolas teritoriju suņu pastaigām.

Liepas pamatskolas administrācija.

INFORMĀCIJAI
31.jūlijā plkst. 18.00 Mārsnēnu Klabes estrādē 

viesosies grupa ‘’BET BET’’.
Biļetes iepriekš pārdošanā EUR 5,00

sākot no jūnija mēneša Biļešu Paradīze kasēs.
Vairāk informācijas afišās un internetā.

Uz tikšanos Mārsnēnos!

Va

Priekuļu 
tehnikumā
IZLAIDUMS

1.jūlijā 
plkst. 17:00
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