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Īs zi ņas

Kā ik vasaru, īsi pirms
Jāņiem, svinam Priekuļu
novada svētkus. Šogad svēt-
ku vieta bija Veselavas
pagastā. Pagasta lepnums ir
Veselavas muiža, kura jan-
vārī atzīmēja savu 250 gad-
skārtu, tāpēc arī novada
svētku centrālā mājvieta
bija ap un iekš muižas.
Sestdienā, 18.jūnijā apmek-
lētājus gaidīja plaša un inte-
resanta programma „Graudi
un rozīnes”. savukārt svēt-
dienā interesenti varēja
doties izzinošā ekskursijā pa
Veselavas pagastu.

Neskatoties uz to, ka
sinoptiķu prognozes par
lielu vēju un lietu daļēji pie-
pildījās, svētki netika atcel-
ti. Lietus bija tikai līdz pus-
dienlaikam, bet pēc tam
saule silti sildīja, kas ik pa
laikam mijās ar atspirdzino-
šu vēju. Neprognozējamā
laika dēļ, aktivitātes no
muižas parka tika pārceltas
uz muižas telpām, lai
apmeklētāji, lietus netrau-
cēti, varētu aktīvi darboties.
Iekštelpās notika rosība, tur
interesenti nesteidzīgi varē-
ja baudīt klasisko mūziku,
izveidot māksliniecisku
gleznu, relaksēties izbaudot
viduslaiku sejas masāžu un
dūņu masku, vai arī iegūt

hennas zīmējumu. Ik pa
stundai gida pavadībā varē-
ja doties muižas apskates
ekskursijā.  

Muižas pļavā notika
dažādas sportiskās aktivitā-
tes, kurās varēja piedalīties,
gan individuāli, gan arī
komandās, tur jautrība sita
augstu vilni, jo lielais vējš
bumbas un citus sporta
rīkus pagrieza nevis sporto-
tāja mestajā, bet sev vēla-
majā virzienā.

Bija padomāts arī par
mazajiem svētku dalībnie-
kiem, kuri bērnu laukumā,
varēja gan atpūsties, gan arī
aktīvi rosīties. 

Atbilstoši muižas senajai
vēsturei, kad tur tika audzē-
ti zirgi, arī novada svētkos
bija iespēja vizināties zirga
pajūgā, bet mazākie apmek-
lētāji priecājās par izjādi ar
poniju. Savukārt muižas
dīķi gaidīja ziediem rotāta
laiva, ar kuru varēja doties
romantiskā izbraucienā. 

Saimes sētā varēja vērot,
kā izsenis strādājis kalējs
un tagad mūsdienās no
senču tradīcijām šo amatu
pārņēmis kalējs Jānis
Nīmanis. Ar netradicionālo
pirts rituālu iepazīstināja
pirtnieks Jānis Kazerovskis.
Pēc visām iepriekš minēta-

jām izdarībām spēkus atgūt
varēja, baudot īstas latviešu
pusdienas- uz ugunskura
ceptu sivēnu. 

Savukārt gara vērtības
varēja gūt pie kalpu mājas,
kur tika izrādītas Liepas,
Mārsnēnu un Veselavas
amatierteātra izrādes. 

Kalpu mājas šķūnī plašu
izstādi ar medību trofejām
bija sarīkojis mednieku
kluba “Veselava”. 

Šogad svētku gājiens
izdevās kuplāk pārstāvēts
un krāšņāks. Priecē, ka
gājiena dalībnieki bija pie-
domājuši pie sava kolektīva
noformējuma, Gājiens devās
no muižas uz estrādi, kurā
bija svētku kulminācija-
uzvedums “Liela muiža”,
dalību tajā ņēma novada
pašdarbnieki. 

Par vakara izklaidēm,
visa vecuma publikai, rūpē-
jās mūziķis Arvis Reiks no
muzikālās apvienības
„Olas”, grupa “Dabasu
Durovys” un dīdžejs, līdz ar
to balle ilga līdz rīta gais-
mai.

Svētku otrajā dienā bija
ekskursija pa Veselavas
pagastu, kas pulcēja aptuve-
ni 130 interesentu. Esam
novērojuši, ka šīs, pagastu
iepazīšanas ekskursijas ir

ļoti iecienītas.   Tā bija
iespēja ne tikai viesiem, bet
arī pašiem veselaviešiem
tuvāk iepazīt savu pagastu.
Ekskursija sākās Veselavas
muižā ar nelielu ieskatu tās
vēsturē. Tālākais ceļš veda
pie bitenieka Imanta
Dauksta, kura radītie dažā-
die biškopības produkti ir
arī kā simbols mūsu
Priekuļu novada prezentāci-
jas dāvanas. Ekskursanti
paviesojās pirmā Latvijas
karoga dzimšanas vietā
„Pintuļos”, izbaudīja viesmī-
lību pie Cīruļu ģimenes vie-
sumājā „Vējaines”. Ap -
skatīja Jurģa Zilvera izvei-
doto briežu dārzu, kā arī
citas nozīmīgas un ievēroja-
mas vietas Veselavas pagas-
tā.

Ekskursijas beidzās pie-
vakarē, baudot bērnudārza
„Vālodzīte” pavāru gatavoto
zupu un pēc tam izmetot vēl
kādu līkumu pa „Brīvkalnu”
pastaigu takām.

Novada svētki ir mūsu
pašu sarūpēti, tāpēc priecē,
ka tajos gūstam aizvien lie-
lāku dalību un atzinību.

Svētku fotoreportāžu ska-
tieties 7 lapā

Lita Lapsele un 
Īrisa Uldriķe

„Kobuletoba
Folkfestivāls” Gruzijā

Pagājušajā gadā, Priekuļu
novada pašvaldība noslēdza
sadraudzības līgumu ar
Kobuleti pašvaldību Gruzijā.
Šogad saņēmām uzaicināju-
mu piedalīties viņu organizē-
tajā folkfestivālā “Kobuleto -
ba”, kurā piedalījās gan vietē-
jie kolektīvi, gan arī viesi no
sadraudzības valstīm. Festi -
vāls norisinājās no 28. līdz
30.jūnijam. Gruzijā Priekuļu
novadu pārstāvēt devās jau-
niešu deju kolektīvs “Zelta
virpulis” un tā vadītājs Uldis
Blīgzna, kā arī 5 pašvaldības
darbinieki. Delegāciju vadīja
domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa.
Izstrādās Priekuļu ciema

stratēģiju
Ir uzsākta Priekuļu ciema
identitātes un publiskās
ārtelpas attīstības koncepci-
jas un stratēģijas izstrāde.
Projekta izstrādes gaitā plā-
notās aktivitātes: Priekuļu
novada plānošanas dokumen-
tu un esošās situācijas analī-
ze ilgtspējīgas attīstības kon-
tekstā, risināmo problēmu un
pieejamo resursu izklāsts,
Priekuļu ciema identitātes un
vietzīmes attīstība, iespējamā
pulcēšanās vietas rašana,
zaļo struktūru tīklojuma
paredzamība, brīvo teritoriju
un ēku attīstības koncepcija.
Izstrādes gaitā notiks tikša-
nās un diskusijas ar iedzīvo-
tājiem, viņu redzējuma un
ieteikumu analīze un iestrāde
Priekuļu ciema attīstības un
stratēģijas izstrādē. 

Remontdarbi Priekuļu
kultūras namā

Ar 1. jūliju tiks uzsākti
remontdarbi Priekuļu kultū-
ras nama ieejas mezgla fasā-
dei. Darbi tiks veikti
„Mērķdotācijas pašvaldību
pasākumiem” ietvaros par
kopējo summu 6545,85 EUR,
no kuriem 6000,00 EUR
sastāda valsts budžeta līdzek-
ļi. Būvdarbu veicējs ir SIA
„Malahīts 7”, darbu uzraudzī-
bu veiks SIA „Flager”.
Plānotais darbu izpildes ter-
miņš ir š.g.5.augusts.
Pabeigs rekonstruēt Cēsu

prospekta 1 ēku 
Jūnija vidū, Cēsu prospektā
1, uz 2.stāva jaunajām, labie-
kārtotajām telpām pārgāja
Priekuļu mākslas skola.
Pabeidzot 2. Stāva rekons-
trukciju, sākās 1. stāva ēkas
remontdarbi, kuros tiks
iekārtotas un pielāgotas tel-
pas Priekuļu novada pašval-
dības darbiniekiem.

Priekuļu novada svētki 
„Graudi un rozīnes”

Svētku gājiena priekšgalā pati novada lielmāte- Māra Juzupa, apmierināta ar svētkiem un savu novada saimi.
Foto: Īrisa Uldriķe
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4 Pieņemts lēmums atteikt ātru-
ma ierobežojošo vaļņu  uzstādīšanu
Raunas ielā, Priekuļos, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā, ceļa
posmā pie  mājām “Brunīši”.

4 Nolemts komandēt Priekuļu
novada domes priekšsēdētāju
M.Juzupu un domes deputāti
D.Sloku uz Gruziju no 2016.gada
27.jūnija līdz 2016.gada 2.jūlijam
pārstāvēt Priekuļu novada pašvaldī-
bu Kobuleti pašvaldības nacionāla-
jos svētkos.

4 Pieņemts lēmums piešķirt
Priekuļu novada domes priekšsēdē-
tājai Mārai Juzupai ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu no
2016.gada 4.jūlija līdz 2016.gada
17.jūlijam ieskaitot.

4 Nolemts piešķirt vienreizēju
stipendiju EUR 1470.00 vispārizglī-
tojošo skolu absolventiem 2016.gadā
Priekuļu novadā.

4 Nolemts piešķirt papildus
līdzekļus EUR 18 725 no līdzekļiem
neparedzētiem gadījumiem:

l EUR 15 125 Priekuļu pagasta

Teritorijas plānojuma izstrādei;
l EUR 3 600 Priekuļu ciema stra-

tēģijas izstrādei. 
4 Izdoti Priekuļu novada pašval-

dības saistošie noteikumi Nr.4/2016
„Par grozījumiem Priekuļu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.1 „Par Priekuļu novada budžetu
2016.gadam””. 

4 Nolemts uzsākt Priekuļu nova-
da teritorijas plānojuma izstrādi
2017.-2029.gadam un apstiprināts
darba uzdevums Teritorijas plānoju-
ma izstrādei. Par Teritorijas plāno-
juma izstrādes vadītāju apstiprināts
Priekuļu novada pašvaldības
Teritorijas plānotājs Juris
Pētersons un izveidota  Teritorijas
plānojuma izstrādes vadības darba
grupa šādā sastāvā:

Fjodors Puņeiko – izpilddirektors;
Ralfs Saļmo – izpilddirektora viet-
nieks; deputāti: Dace Kalniņa,
Aivars Tīdemanis, Gvido Sabulis,
Guntars Zicāns, Māris Baltiņš;
Evita Šīrante – Liepas pagasta pār-
valdes vadītāja; Vineta Lapsele –
projektu vadītāja.

4 Pieņemti zināšanai Priekuļu
novada Priekuļu bāriņtiesas un
Liepas bāriņtiesas pārskata ziņoju-
mi par 2015.gadu.

4 Nolemts, ka pašvaldības īpa-
šums Maija ielā 2 dz.15, Rūpnīcas
ielā 23-19 un Rūpnīcas ielā 6-37,
Liepā, piekrīt pašvaldībai.

4 Pieņemts lēmums nodot atsavi-
nāšanai pašvaldības īpašumu
P.Rozīša ielā 4-30, Liepā.

4 Apstiprināti Priekuļu novada
pašvaldības kustamās mantas -
autobusa Mercedes Benz Sprinter
412 un traktora T40 AM izsoles
noteikumi.

4 Noteikta Priekuļu vidusskolas
telpu nomas maksa par vienu kvad-
rātmetru vasaras periodam laikā no
1.jūnija līdz 31.augustam EUR 0.01
bez pievienotās vērtības nodokļa. 

4 Nolemts nodot atsavināšanai
izsolē kustamo mantu - Priekuļu
novada pašvaldībai piederošo auto-
mašīnu VW Caddy.

4 Pieņemts lēmums SIA Neste
Latvija piederošajām būvēm uz
nomas zemes vienības Bērzkrogā,
Veselavas pagastā, apstiprināt

adresi „Meijas”, Bērzkrogā,
Veselavas pagastā.

4 Apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamajam īpašumam:

l „Jaunpauzuļi”, Mārsnēnu
pagastā;

l „Grišļi” un „Lejas Grišļi”,
Veselavas pagastā, pārkārtojot
nekustamo īpašumu savstarpējo
robežu un no zemes vienības atdalot
neapbūvētu zemes gabalu. No jauna
izveidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Grišļu mežs”, Veselavas pagastā.

4 Dome neiebilst zemes ierīcības
projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam „Avoti 1”, Mārsnēnu
pagastā, no zemes vienības atdalot
neapbūvētu zemes gabalu, un izvei-
dojot jaunu nekustamo īpašumu. 

4 Nolemts izdarīt grozījumu
Priekuļu novada domes 2015.gada
29.janvārī apstiprinātajā Kārtībā
vienreizējas stipendijas par aug-
stiem mācību sasniegumiem pie-
šķiršanai vispārizglītojošo izglītības
iestāžu absolventiem Priekuļu nova-
dā.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Projekta “Vidzeme iekļauj”
ietvaros jau šobrīd ir pieeja-
mi šādi sociālie pakalpojumi
bērniem invalīdiem:

„Atelpas brīža” pakalpo-
jums bērnu vecākiem, lai
kaut nedaudz atslogotu to
vecāku ikdienu, kuriem dien-
dienā jārūpējas par atvasi ar
īpašajām vajadzībām.
Pakalpojums ietver bērna
uzraudzību, pašaprūpes
nodrošināšanu, speciālistu
konsultācijas un ēdināšanu
četras reizes dienā, pastaigas
un saturīgu brīvā laika pava-
dīšanu (līdz 30 diennaktīm
gadā). 

Šobrīd pakalpojumu var
saņemt Bērnu klīniskajā uni-
versitātes slimnīcā “Gaiļ -
ezers”, un to nodrošina spe-
ciālisti (sociālie audzinātāji,
speciālais pedagogs, sociālais
darbinieks, medicīnas māsa
u.c.).

“Atelpas brīža” pakalpoju-
mu var saņemt, ja ir izsniegts
Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (VDEĀVK) atzi-
nums par īpašas kopšanas
nepieciešamību bērnam
sakarā ar smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem.

Lai “Atelpas brīža” pakal-
pojumu saņemtu, bērna vecā-
kam jāiesniedz Sociālajam
dienestam iesniegums par
aprūpes pakalpojuma nepie-
ciešamību un jāpievieno šādi
dokumenti: bērna likumiskā
pārstāvja vai  audžuģimenes
pārstāvības tiesības aplieci-
noša dokumenta kopija,
VDEĀVK atzinums par īpa-
šas kopšanas nepieciešamī-
bu, ģimenes ārsta izsniegta
izraksta kopija no bērna
medicīniskās ambulatorās
kartes vai izraksts no ārs-
tniecības iestādes par viņa
veselības stāvokli (veidlapa
Nr. 027/u). Izraksts derīgs
sešus mēnešus.

Sociālais dienests pieņem
lēmumu par “Atelpas brīža”

pakalpojuma nepieciešamību
viena mēneša laikā, pēc visu
dokumentu saņemšanas.

Aprūpes pakalpojums
bērniem līdz 4 gadu vecu-
mam (ieskaitot) ar funkcio-
nāliem traucējumiem,
kuriem ir izsniegts VDEĀVK
atzinums par īpašas kopša-
nas nepieciešamību bērnam
sakarā ar smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem. 

Šis pakalpojums ietver
bērna aprūpi un uzraudzību,
pašaprūpes spēju attīstību
un brīvā laika saturīgu pava-
dīšanu, un to organizē
pašvaldības sociālais die-
nests. 

Pakalpojums paredzēts
bērna vecākiem, kuri strādā,
mācās, piedalās NVA organi-
zētajos pasākumos, izmanto
aprūpes centra vai kādu citu
sociālās rehabilitācijas pa -
kal pojumu, kā arī lai apmek-
lētu vienreizējus pasākumus
un saturīgi pavadītu brīvo
laiku līdz 10 stundām nedēļā.  

Kopējie  aprūpes pakalpo-
jumi  piešķirami ne vairāk kā
50 stundas nedēļā.

Aprūpes pakalpojumu bēr-
niem ar invaliditāti sniegs
juridiska vai fiziska persona
uz darba vai uzņēmuma
līguma pamata, kurai ir
darba vai personīgā pieredze
saskarsmē ar personu ar
invaliditāti, izņemot bērna
1.pakāpes radiniekus un vie-
nas mājsaimniecības locek-
ļus. 

Lai aprūpes pakalpojumu
saņemtu, bērna vecākiem
jāiesniedz Sociālajam dienes-
tam iesniegums par aprūpes
pakalpojuma nepieciešamību
un jāpievieno situāciju pama-
tojoši dokumenti (vairāk
informāciju var saņemt sociā-
lajā dienestā).

Sociālais dienests pieņem
lēmumu par aprūpes pakal-
pojuma nepieciešamību
viena mēneša laikā, pēc visu
dokumentu saņemšanas.

Individuālo vajadzību
izvērtēšana un atbalsta
plānu izstrāde bērniem
invalīdiem. Plānu izstrāde
varētu tikt uzsākta augus-
tā/septembrī.

Lai varētu iesaistīties šajā
aktivitātē, bērnu vecākam
sociālajā dienestā ir jāie-
sniedz iesniegums. Pēc izvēr-
tēšanas un atbalsta plāna
izstrādes, bērniem ar fun-
kcionāliem traucējumiem
sociālais dienests organizēs
pakalpojumu sniegšanu (pie-
mēram, reitterapija, hidrote-
rapija, logopēda, psihologa
pakalpojumi, utt.) un
Vidzemes plānošanas reģions
no projekta līdzekļiem kom-
pensēs izdevumus par ne vai-
rāk kā četriem pakalpoju-
miem un ne vairāk kā desmit
katra pakalpojuma sniegša-
nas reizēm visā projekta īste-
nošanas laikā.  

Arī bērnu ar funkcionā-
liem traucējumiem vecākiem
no projekta līdzekļiem tiks
kompensēti psihologa, reha-
bilitologa, fizioterapijas, kā
arī izglītojošās atbalsta gru-
pas pakalpojumi (ne vairāk
kā divus no minētajiem
pakalpojumiem un ne vairāk
kā 10 katra pakalpojuma
sniegšanas reizes visā projek-
ta īstenošanas laikā).

Pēc mūsu rīcībā esošas
informācijas, novadā dzīvo 35
bērni invalīdi. Šobrīd izvērtē-
šanai esam saņēmuši 18
iesniegumus. Aicinām to
bērnu invalīdu vecākus, kuri
vēl nav iesnieguši iesniegu-
mus vai arī atteikušies to
iesniegt Sociālajā dienestā,
vēlreiz izvērtēt piedāvājumu
un izmantot piedāvātās
iespējas savu bērnu veselības
stāvokļa uzlabošanā! 

Elita Rancāne,
Sociālā dienesta vadītāja

Sociālie pakalpojumi bērniem
invalīdiem

Izsole
Valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”

(reģistrācijas Nr.) 2016.gada 28.jūlijā Vaļņu ielā 28, Rīgā,
rīko valsts nekustamo īpašumu atkārtotas mutiskas
izsoles ar augšupejošu soli:

Lauku ielā 6, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0047) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0059 004) par sākumcenu EUR 2880,
izsoles laiks pulksten 14.00;

Lauku ielā 8, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0046) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0059 005) par sākumcenu EUR 2880,
izsoles laiks pulksten 14.00;

Lauku ielā 10, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0045) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0059 006) par sākumcenu EUR 1680,
izsoles laiks pulksten 14.00;

Lauku ielā 14, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0049) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0059 015) par sākumcenu EUR
12880, izsoles laiks pulksten 14.00;

Ozolu gatvē 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0021) - divas būves (būvju
kadastra apzīmējumi 4272 002 0063 020 un 4272 002 0063 021)
par sākumcenu EUR 56000, izsoles laiks pulksten 14.00;

Ozolu gatvē 3A, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0031) - ūdenstornis (būves
kadastra apzīmējums 4272 002 0063 056) par sākumcenu EUR
1, izsoles laiks pulksten 14.00;

Ozolu gatvē 5, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0026) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0063 022) par sākumcenu EUR
50720, izsoles laiks pulksten 14.00;

Meistaru ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0023) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0063 017) par sākumcenu EUR
64800, izsoles laiks pulksten 14.00;

Meistaru ielā 4, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0044) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0063 033) par sākumcenu EUR
45,60, izsoles laiks pulksten 14.00;

Gaujas ielā 3, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā (kadastra numurs 4272 502 0040) - būve (būves kadas-
tra apzīmējums 4272 002 0063 039) par sākumcenu EUR 3040,
izsoles laiks pulksten 14.00;

Personām, kuras vēlas piedalīties iepriekš minēto objektu
izsolēs, jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no izsolāmā
nekustamā īpašuma sākumcenas un reģistrācijas maksa EUR
70 apmērā AS „SEB banka“ Rīdzenes filiāles kontā Nr.
LV22UNLA0002200609436, kā arī jāiesniedz izsoles noteiku-
mos norādītie dokumenti. Objektiem Ozolu gatvē 3A un
Meistaru ielā 4, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 25.

Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksāju-
mus veicot pilnā apmērā euro. 

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, reģistrēties izsolei, kā arī
saskaņot objekta apskates laiku var valsts akciju sabiedrībā
“Valsts nekustamie īpašumi” Vaļņu ielā 28, Rīgā, darbdienās no
pulksten 9.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām 80002000, 67024659, 26320958.
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena izsolei ir 2016.gada

26.jūlijs līdz pulksten 16.00, Vaļņu ielā 28, Rīgā.
Visām personām, kurām uz objektu ir tiesības, kas nepieļauj

tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles
dienai.

http://www.vni.lv
NĪ izvērtēšanas un realizācijas daļas vadītāja

J. Balode
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Pavasarī katram jāpaspēj
izdarīt kāds svarīgs darbs.
Maijā Liepas pamatskolas
skolēni Ekoskolas program-
mas ietvaros devās sakopt
mūsu pagasta teritorijas.
Ceļa malu atkritumu moni-
toringu veicam jau trīs
gadus. Katru gadu informē-
jām iedzīvotājus par savāk-
to atkritumu daudzumu.
Šogad priecē tas fakts, ka
dažos maršrutos, piemēram,
Leokādijas – Liepa -
Sarkaņi (Smiltenes ceļš)
savāktais atkritumu dau-
dzums  ar katru gadu sama-
zinās. Diemžēl lielāko dau-
dzumu veido stikla un plas-
tmasas alkohola pudeles un
bundžas. Ja pagājušajā
gadā tika atrastas 506
pudeles, tad šogad 207 alko-
hola pudeles. Kā teica
Rigonda Līsmane: “Atkal
pudele. Cik var dzert un
mest kur pagadās?” Šim
jautājumam sekoja prātīga
bērnu atbilde: “Varēja paši
likt maisā un nest mājās!”
Topā joprojām ir kafijas krū-
zītes. To skaits arī ir sarūcis
no 504 gabaliem uz 208 gaba-
liem. Skolotāja Elga Arāja
uzsver, ka mašīnu īpašnieki
kļuvuši apzinīgāki. Šogad
bērni nav atraduši nevienu
mašīnas riepu vai kādu citu
detaļu. Aicinām arī lopkopē-
jus padomāt par skābbarības
ruļļu ietinamo materiālu
savākšanu! Vējiem līdzi
nesavāktie plēves gabali
nonākuši ceļmalās.

Mazo klašu skolēni sako-
pa ciemata mežu aiz skolas
stadiona. Paldies pašvaldī-
bas darbiniekiem, kuri
ieklausījās mūsos un izcirta
krūmājus! Lai mēs ieraudzī-
tu vietējo iedzīvotāju “sen-
lietas”: ledusskapi, mašīnas
izpūtēju, riepas un, pro-
tams, dažādas pudeles. Bija
ļoti grūti paskaidrot maziem
bērniem, kā un kāpēc šīs lie-
tas atrodas mežā.

Ekoskolas programma
veicina bērnu izpratni par
vidi, saistot  to  ar daudziem
mācību priekšmetiem, veido
attieksmi un vērtības, inte-
resi par vidi  un līdz ar to arī
vēlmi rīkoties. “Es piedalos,
lai palīdzētu Latvijai kļūt
tīrai!” saka Deniss Cirītis.

“Gribu, lai daba būtu tīrā-
ka! Tas ko mēs izmetam,
ietekmē mūsu veselību, es
gribu redzēt dabu tīru!”
teica Beāte Buličeva. Esam
gandarīti, ka vecāki ir vie-
nisprātis ar bērniem,
Riharda Slokas mamma
Iveta stāsta: “Es atbalstu
šādus pasākumus. Vēlos, lai
bērns saprot, ka viņš
nedrīkst neko mest zemē.
Domāju, ka daudzi bērni
tieši šo pasākumu dēļ vairs
neuzdrošināsies nomest.
Protams, ir kāds, kurš vēl
nav izpratis lietas nozīmīgu-
mu. Bērns jāpieradina pie
darba. Tā ir viņa nākotne!”

Liepas pamatskola darbo-
jās astoņās tematiskajās
grupās: Atkritumi, Ener -
ģija, Ūdens, Transports,
Veselīgs dzīvesveids, Skolas
apkārtne, Klimata izmai-
ņas, Mežs. Šogad skola ir
izvēlējusies Ūdens tematu,
ar kuru visa gada garumā
tiek strādāts pastiprināti.
Gan skolā, gan mājās, gan
ārpus tām skolēni apzinājās
dažādas problēmas, meklēja
risinājumus. Tāpēc viens no
tiem ir upju monitorings.
“Raunas upītes ieteka Gaujā
ir atpūtnieku iecienīta vieta,
domājām, ka darba mums
netrūks. Tā arī bija - vācām
dažādu pārtikas produktu
un dzērienu iepakojumus.
Taču visvairāk mūs pārstei-
dza vairāki izmesti lietotu
drēbju maisi. Pat kāzu klei-
ta nebija pasaudzēta!

Savukārt, kad nonācām
mūsu galamērķī - vietā, kur
Rauna ietek Gaujā, mūs
sagaidīja patīkams pārstei-
gums - ierīkota un glīti
sakopta atpūtas vieta ar
galdiem un nojumi. Kad
pirms diviem gadiem gājām
uz turieni pārgājienā, nekā
tāda vēl nebija!” stāsta sko-
lotāja Zita Klinklāva.

Vēlos pateikt lielu paldies
visiem skolas bērniem,
vecākiem, skolotājiem, kuri
veltīja savu laiku un spēku
dabas sakopšanā, kā arī
Priekuļu novada pašvaldī-
bas mežzinim Aināram
Amantovam par sadarbību!

Anžela Kovaļova,
Ekoskolas koordinatore 

Sākot ar šā gada 1.jūliju
darbību jaunā, daudz aktī-
vākā statusā sāk 1672.gadā
izveidotā Liepas muiža,
tagad pozicionējot sevi kā
mākslas kūrortu/semināru
centru “Linden hoff/Liepas -
muiža”, kur notiek ar māk-
slu un rekreāciju saistīti
pasākumi, pieejamas nakts-
mītnes un semināru/pasā-
kumu telpas.

Pēdējo divu gadu laikā,
kopš Liepas muižai ir jauni
īpašnieki – privātie investo-
ri, ir atjaunots un sakopts
15 ha plašais muižas parks,
kurā tagad ir izvietoti dārza
dizaina un vides mākslas
objekti, kuru skaits turpina
augt. Iztīrīti un pa jaunam
izveidoti dīķi un sakārtota
meliorācijas un ūdens nova-
dīšanas sistēma, balsoties
uz senām pieejamām mui-
žas kartēm. Svaigi renovē-
tajā 19.gs beigās celtajā
muižas pārvaldnieka mājā
tagad atrodas semināru/
banketu zāles un naktsmīt-
nes. Iekārtojot interjeru,
mēģināts ar cieņu izturēties
pret senatnes liecībām, bet
tomēr radīt patīkamu mūs-
dienu radošo telpu bez
neaizskarama muzeja sajū-
tas. Vietu, kur radīt, atgūt
veselību un iekšējo harmo-
niju un brīvi justies. Visas
ēkas mākslinieciskajā nofor-
mējumā lielākoties izmanto-
tas mākslinieces un dzejnie-
ces Rutas Štelmaheres glez-
nas, kā arī arhīvos atrastu
zīmējumu kopijas, kas attē-
lo Liepas muižu senatnē.
Mākslas darbus telpās pār-
domāti izvietoja mākslas
terapeite Natālija Purnis. 

Ikvienam Priekuļu nova-
da iedzīvotājam Liepas
muižā nomai pieejamas 3
semināru zāles: 44 kv.m
banketu/semināru zāle, 35
kv.m radošā darbnīca un 53
kv.m plašā, speciāli nemē-
belētā jogas/deju/meditāciju
zāle ar lieliem logiem un
skatu uz dārzu. Semināru
dalībniekiem mājā pieejams
bezmaksas WiFi, ar sadzī-
ves tehniku aprīkota virtu-
ve, Zaķumuižas ūdens
aparāts, kafijas automāts,
tējkanna, atsevišķa WC
semināru vai pasākumu vie-
siem. 

Naktsmītnes – labiekār-
toti 2-4 vietīgi numuriņi,

jūlijā iepazīšanās cena par
2vietīgo numuriņu sākot no
20 eur. Kopumā nakšņot var
10 personas un kādā no lie-
lajām semināru telpām uz
saviem guļamajiem var
izvietot vēl lielāku skaitu
viesu. 

Mākslas kūrortā/seminā-
ru centrā “Lindenhoff/
Liepas muiža” notiks arī
aktīva pašu organizēta
semināru un izstāžu darbī-
ba, kurā piedalīties laipni
aicināti arī Priekuļu novada
un visa reģiona iedzīvotāji. 

Tā, 1.jūlijā pl.17 ar
Latvijas Mākslas akadēmi-
jas Keramikas apakšnoza-
res studentu darbu izstādi
Liepas muižā tiks atklāta
izstāžu zāle „Klēts“.
Keramikas izstāde būs ska-
tāma visu jūliju, apmeklēju-
mam iepriekš piesakoties
mob.29277532 (apskate bez
maksas).

Savukārt  2.-3.jūlijā,
notiek ekoloģiskās tēlniecī-
bas radošās darbnīcas,
kurās aicināti piedalīties
gan pieaugušie, gan bērni –
nav nepieciešamas iepriek-
šējas zināšanas vai māksli-
nieciskās prasmes!

Keramiķes, tēlnieka,
novadpētnieka un psiholo-
ģes vadībā varēs veidot
māla darbiņus, apgleznot
porcelānu, izmantojot augu
nospiedumus, kā arī uzzināt
Liepas pagasta ķieģeļu
cepļu vēsturi un pats izgata-
vot savu ķieģeli pēc sentēvu
metodēm, veidot mālā un
ģipsī portretu-negatīvu, kas
vēlāk tiks eksponēts izstādē
mākslas kūrortā un iemācī-
ties izgatavot dārza mākslas
vides objektus no dabas
materiāliem! Dalība 3 stun-
das ilgā radošajā meistar-
klasē (ziedojums muižas
attīstībai) 12 eiro. Vairāku
meistarklašu dalībniekiem
– atlaides. Aicinājumi uz
īpaši izdevīgiem noteiku-

miem apmeklēt šos un
nākamos seminārus ir izsū-
tīti arī Cēsu, Valmieras,
Smiltenes un citām reģiona
mākslas skolām.

Šis ir pirmais tāds semi-
nārs, vēlāk vasarā mākslas
kūrortā būs vēl arī citi rado-
šie un psiholoģiskie seminā-
ri, pastāstīja
Lindenhoff/Liepasmuiža
sabiedrisko attiecību speciā-
liste Rita Zālīte. Piemēram,
30.-31.jūlijā būs divu dienu
seminārs ar psihologu no
Krievijas Iļju Kovaļenko,
kurš stāstīs par ainavu un
mākslas darbu terapeitisko
ietekmi un to izmantošanu
cilvēku psiholoģiskā stāvok-
ļa un veselības uzlabošanā.
Krievijā jau ir tāda piere-
dze, ar gleznu reprodukci-
jām mērķtiecīgi dekorējot
slimnīcas un poliklīnikas. 

Vēl Liepas muižā tiks
izveidota arī mākslas rezi-
dence – piedāvājot māksli-
niekiem dažas dienas padzī-
vot mākslas kūrortā bez
maksas un piegādājot viņu
radošajam darbam nepiecie-
šamos materiālus, bet māk-
slinieki apmaiņā muižai
atstās kādus te tapušos
mākslas darbus, kā arī
notiek sarunas ar māksli-
nieku un fotogrāfu radoša-
jām grupām par plenēriem
muižā. 

Mākslas kūrorta teritori-
ja, lai gan tas ir privātīpa-
šums, turpina būt pieejama
apmeklētājiem mierīgām un
klusām pastaigām, cerot arī
uz cieņpilnu attieksmi pret
dabu un muižas īpašnieku
ieguldījumu teritorijas un
ēku sakopšanā, kas arvien
turpinās. 

Pieteikšanās pasāku-
miem, naktsmītnēm vai
telpu nomai, ekskursijām pa
muižu -  mob.29277532, boo-
king@liepasmuiza.lv

Rita Zālīte, 
Liepas muižas sabiedrisko

attiecību speciāliste

Lindenhoff/Liepasmuiža Mēs un Jūs tīrā
pagastā

Šī gada 28. maijā Saul krastos notika
3.Latvijas tūrisma informācijas tirgus, kurā pie-
dalīsies Latvijas tūrisma informācijas centri
kopā ar savu novadu tūrisma pakalpojumu pie-
dāvātājiem, mājražotājiem un amatniekiem!
Šogad pirmo reizi Latvijas tūrisma informācijas
tirgū tika pārstāvēts arī Priekuļu novads.
Līdztekus notika arī tradicionālais Saulkrastu
vasaras sezonas atklāšanas pasākums „Ieripo
Saul krastu vasarā!”.

No Priekuļu novada izstādē piedalījās tūrisma
darbu organizatore Elīna Tilaka, Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas vadītāja Elīna Krie viņā, kas
pārstāvēja Vese lavas muižu, un Skangaļu muižas
viesu mājas vadītāja Ligita Eglīte. Interesenti tika
iepazīstināti ar Prie kuļu novada aktuālākajiem
piedāvājumiem – apskates vietām, naktsmītnēm,
ēdināšanu un citiem brīvdienu piedāvājumiem,
īpaši tika popularizēti Priekuļu novada svētki. 

Apmeklētāji izrādīja interesi par novadā gai-

dāmajiem pasākumiem, piedāvājumiem ģime-
nēm ar bērniem, Novada svētkiem un citām brīvā
laika atpūtas iespējām. No tūrisma materiāliem
lielākais pieprasījums bija pēc Priekuļu novada
tūrisma kartes, Enter Gauja tūrisma ceļveža un
Enter Gauja Susuriņa piedzīvojumu bukleta. 

Šādi tūrisma gadatirgi ir iespēja novadiem un
tūrisma uzņēmumiem klātienē iepazīstināt kādas
Latvijas daļas iedzīvotājus ar savu piedāvājumu,
piesaistīt uzmanību citādāk pieblīvētajā pakalpo-
jumu klāstā un uzzināt cilvēku vēlmes un jaunā-
kās tendences, savukārt apmeklētājiem šis ir ērts
vienotas tūrisma informācijas iegūšanas veids.

Pēc gadatirgus izdarīts arī viens pārsteidzošs
secinājums, ka arī tepat stundas brauciena attā-
lumā esošie kaimiņu novadi ne vienmēr zina par
Priekuļu novadu un šad tad to jauc ar Priekules
novadu. Šo atziņu paturot prātā, domāsim par
Priekuļu novada popularizēšanu arī nākotnē!

Elīna Tilaka, tūrisma darbu organizatore

Priekuļu novada darbinieces ar savu
šarmu un stāstu par Priekuļu novadu 

centās piesaistīt katru interesentu 

Priekuļu novads pārstāvēts III Tūrisma informācijas gadatirgū Saulkrastos
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Mēs dienasgrāmatas 
ielūdzam

Pie sevis ciemos kā radus,
Kas, tēju dzerdami, stāstus 

pauž
Un atceras bijušos gadus...

Tā arī 11. jūnija pēcpus-
dienā caur ierakstiem die-
nasgrāmatās  izdzīvojām
katrs sava skolas laika spil-
gtākās emocijas Priekuļu
skolas salidojumā, kuru
apmeklēja 360 bijušo
audzēkņu un apmēram 50
skolas darbinieku un viesu.

Kas ir dienasgrāmata,
zinām visi. Zinām arī, ka
dienasgrāmatas ir dažādas.
Mūsu vecāki un vecvecāki
atceras tās pavisam citādi.
Dienasgrāmatas ir laikmeta
liecinieces, tās pašķirstot un
izlasot ar roku un pat ar sko-
lotāju iemīļoto sarkano tin-
tes krāsu ierakstītās piezī-
mes,- gan tās, kurās ir uzsla-
vas, gan tās, kurās izteikts
nosodījums- pamodinām
savas atmiņas. Un šodien
jau tām ir cita vērtība.

Gatavojoties salidoju-
mam, tapa  stāsts, kura vei-
došanā piedalījās gan šodie-
nas skolēni un skolotāji, gan
arī skolas absolventi. Uz
Priekuļu kultūras nama
skatuves tika izdziedātas
dažādu laiku dziesmas un
izdejotas dejas, izstāstīti
notikumi stundās un starp-
brīžos. 

Viens no emocionālāka-
jiem brīžiem bija ilggadējās
skolas direktores, vidussko-
las celtniecības un atvērša-
nas laika direktores Marijas
Bērziņas sumināšana. Viņa
saņēma Izglītības un zināt-
nes ministrijas Atzinības

rakstu par nozīmīgu ieguldī-
jumu izglītībā.

Šī salidojuma simbols bija
skolas laikā bieži lietotā
papīra lidmašīna. Katrs
dalībnieks saņēma pildspal-
vu ar skolas logo un no die-
nasgrāmatas lapas salocītu
lidmašīnu, kura saglabās
gan salidojuma darba kārtī-
bu, gan palīdzēs atsaukt
atmiņā salidojumā gūtos
pārdzīvojumus un atziņas. 

Salidojums bija iegansts
vēl viena skolas simbola –
emocionālas un melodiskas
himnas  - radīšanai. Tās vārdu
un mūzikas autors ir Modris
Romka Laurītis. Himna pirmo
reizi skanēja pasākuma noslē-
gumā, un ceram, ka iemantos
skolēnu atzinību un būs dau-
dzu pasākumu neatņemama
sastāvdaļa.

Gan skolotāji, gan skolēni
vakara gaitā neformālā
atmosfērā dalījās atmiņās
par piedzīvoto. Patīkami bija
satikt bijušos audzēkņus un
dzirdēt tik daudz labu vārdu
par skolā pavadīto laiku.
Skolotāja Inga Ruskule
saka: „Tik daudz jauku
vārdu, tik daudz ziedu sen
nebiju saņēmusi, bija  patī-
kami dzirdēt no bijušajiem
skolēniem atziņu, ka viņi
sapratuši-  bijām neapdomī-
gi un sāpinājām skolotājus,
bet tagad saprotam, ka
saņemtais sods par pārkā-
pumiem ir palīdzējis izaugt.“

Koncerta noslēgumā
mazs skolnieciņš jautāja,
kāpēc gan skolas absolventu
kopā sanākšanas sauc par
salidojumiem, nevis par
sanācieniem vai sabrauku-
miem. Atbildi nezinām, bet
mūsu piedāvātā versija ir -

emocijas un atmiņas ir kā
putni vai lidmašīnas - lido-
jot tās ātrāk sasniedz savu
mērķi.

Paldies visiem, kas pieda-
lījās skolas jubilejas veido-
šanā – īpaši skolas absol-
ventiem, kas kuplināja
pasākuma koncerta daļu!
Paldies pašvaldībai par
atbalstu un visiem, kas klā-
tienē vai neklātienē sveica
mūs ar laba vēlējumiem,
visiem, kas atnāca, aplieci-
not piederību skolai! Jūsu
atzinības vārdi palīdz mums
būt labākiem, palīdz ikdienā
nezaudēt zvaigznes.

Priekuļu vidusskolas
kolektīvs

Laime ir iekšējo sajūtu 
atslēgā,

Slēdzene kurai esi tu pats.
Noejot ceļu no prāta līdz 

sirdij,
Durvis uz laimi tev atvērtas 

būs.
„Virs Priekuļu vidusskolas

mākoņi ir tik balti, pīpenes tik
smaidīgas, bet magones tik
sarkanas, jo atkal ir brīdis
klāt, tāds citādāks, kurš pār
dienām, pār gadiem nāk - sko-
las izlaidums,” tā savu uzrunu
skolas izlaidumā sāka direkto-
res pienākumu izpildītāja
B.Karlsberga. 

Un patiesi – katrs izlaidums
ir īpašs gan skolai, gan, pro-
tams, absolventiem. 

Priekuļu vidusskolu šogad
absolvēja divdesmit četri
9.klašu skolēni un septiņpad-
smit 12.klases skolēni. 

Priecājamies par katru
skolēnu, kurš neatlaidīgi un
mērķtiecīgi pilnveido sevi,
bet īpašs gandarījums par
tiem, kuru mācību darba
rezultāti bijuši ļoti labi un
teicami. 9. klasēs -  Annija
Ošiņa, Niāra Izaka, Estere
Rita Vilciņa, Monta Vīksna.
12.klasē – Ričards Titovs. Šie
skolēni saņēma arī Priekuļu

novada pašvaldības piešķirto
vienreizējo stipendiju par
augstiem sasniegumiem
mācību darbā.

Izlaidums - tas ir mirklis,
kad var apstāties, atvilkt elpu,
pateikt paldies par kopīgo
laiku, atcerēties spilgtākās
emocijas, lai vēlāk turpinātu
ceļu, kurā būs jāizcīna vēl
daudz jaunu un sarežģītu
uzvaru.

Vēlam absolventiem neat-

laidību, gribasspēku, lai
sasniegtu karjeras un perso-
nīgos mērķus, jo tikai cilvēkā
pašā ir viņa dzīves panāku-
mu un labklājības atslēga.
Nebaidieties uzdrīkstēties,
ticiet sev un tam, ko jūs
darāt! 

Priekuļu vidusskolas
kolektīva vārdā 

direktores vietniece 
Anita Skrastiņa

Ieraksti dienasgrāmatā jeb skolai
Priekuļos 160

Durvis uz nākotni ir atvērtas

Ilggadējā skolas direk-
tore un skolotāja Marija

Bērziņa savu darba
mūžu veltījusi jaunās

paaudzes izglītošanā un
audzināšanā, joprojām
ir sabiedriski aktīva un
savu padomu, un dzīves
pieredzi neliedz līdzcil-

vēkiem
Foto: Vilnis Pļaviņš

Pagājis vēl viens mācību
gads! Ar krāšņiem ziediem
atnākusi vasara. Otrais
mācību pusgads Mārsnēnu
pamatskolā bija dažādu
aktivitāšu bagāts - Stila
nedēļa, Masku balle, Sveču
dienas tirdziņš, Ābeču svēt-
ki, Mātes dienai veltīts kon-
certs, Droša interneta
diena. Atvērto durvju dienā
vecākus izglītoja psiholoģe
Iveta Kreišmane. Labo
darbu dienā sakopām savas
skolas apkārtni. 

Šogad laba sadarbība
izveidojās ar Priekuļu nova-
da Jaunatnes un bērnu lietas
nodaļas vadītāju Elīnu
Krieviņu. Ar viņas gādību
mums bija iespēja tikties ar
interesantiem cilvēkiem -
atvaļinātu armijas pulkvež-
leitnantu Ēvaldu Krieviņu,
modes speciālisti Kristīni
Važu un Dabas aizsardzības
pārvaldes vecāko ekspertu,
zoologu un susuru pētnieku
Valdi Pilātu.  Paldies Elīnai
par palīdzību!

Aktīvi darbojās jaunsargu
pulciņš Arnolda Bahmaņa
vadībā, mūsu skolēni iesais-
tījās dažādās aktivitātēs.
Aprīļa beigās jaunsargiem
bija pasākums Nakts armijā.

Skolēni, Ausmas Skras -
tiņas mudināti, piedalījās
Vides izglītības projektā
Cilvēks vidē – konkursā
ZAAO glezna, arī mēneša
jautājumā. Visi skolēni pie-
dalījās Meža dienas aktivitā-
tēs Priekuļos.

Pavasarī aizbraucām eks -
kursijā uz Raunu – apskatī-
jām pilsdrupas, uzkāpām
tornī, viesojāmies SIA
Raunas Lauktehnika, kur
ražo gaumīgus metāla izstrā-
dājumus un mēbeles, dažāda
stila āra dekorus. Kā pastās-
tīja mājturības skolotāja
Gunta Trautmane, bērni
varēja vērot ražošanas proce-
su no paša sākuma - metāla
griešanu, metināšanu, formu
veidošanu un gatavo izstrā-
dājumu krāsošanu. Vecā -
kajiem zēniem tas lika aizdo-
māties par profesijas izvē-
li. Tālāk pa dabas taku devā-
mies uz atpūtas vietu -
Raunas Staburagu.

Pateicoties skolotājas
Guntas Trautmanes aktivi-

tātei,   iesaistījāmies
Maxima(s) organizētajā izglī-
tības atbalsta programmā
Savai skolai. Atsaucība tie-
šām bija liela. Pavisam savā-
cām 2403 uzlīmes. Par to
saņemsim 2 komplektus
papīra, guaša krāsas un lego
komplektu. To atdosim
vizuālās mākslas skolotājai
darbam ar bērniem.

Paldies visiem, kuri atbal-
stīja mūsu skolu! Īpašs pal-
dies 8.klases skolniecei
Baibai Mārtiņjēkabai

Aktīvi darbojās arī pirm-
sskolas bērni. Kopā ar skolo-
tājām un vecākiem viņi
iesaistījās Zaļās jostas orga-
nizētajā makulatūras vākša-
nā, savācot 768 kg. Par pie-
dalīšanos saņēma Pateicības
rakstu no SIA Līgatnes pa -
pīrs un Pateicību par piedalī-
šanos makulatūras vākšanas
konkursā Tīrai Latvijai. 

Pirmsskolas grupas bērni
skolotājas Zitas Aļeškēvičas
vadībā dejoja pagasta Liel -
dienu pasākumā. Pirmsskolā
organizēti arī dažādi pasāku-
mi: Vecmā miņu diena, Vī -
rišķā diena, Māmiņu diena,
Sporta diena kopā ar vecā-
kiem. Viņi devās pārgājienā
uz Mini Zoo tepat Mārsnēnos
pie Bernātu ģimenes. Bēr -
niem bija iespēja piedalīties
radošajās darbnīcās - deku-
pāžas, kuras vadīja māmiņa
Zane Kalniņa, bet kokapstrā-
des darbnīcu vadīja vectēvs
Edvīns Timofejevs. Paldies
par atsaucību! Šogad uz
1.klasi dosies 4 bērni. 

Visi astoņi 9.klases skolē-
ni veiksmīgi nokārtoja Valsts
pārbaudījumus un ieguva
Apliecības par pamatizglītī-
bu. Viena meitene turpinās
mācības vidusskolā, pieci
dosies uz tehnikumiem, divi
turpinās izglītoties profesio-
nālajā vidusskolā. Lai viņiem
veicas jaunajās skolās! 

Mācību gadu ar labām un
teicamām sekmēm beidza
skolēni: Zane Riekstiņa, Nils
Elmārs Austriņš, Kitija
Emīlija Branta, Aivita
Gruna un Elīna Zandersone.

Lai silta un jauka ir vasa-
ra! 

Zoja Virskule,
Mārsnēnu pamatskolas

direktore

Mācību gads Mārsnēnu
pamatskolā dažādām
aktivitātēm bagāts

MĀRSNĒNU PAMATSKOLA

2016./2017.mācību gadā uzņem 
skolēnus šādās izglītības programmās:
▪ pirmsskolas, (7.00 – 18.00). 
/Iespējams saņemt logopēda palīdzību/; 
▪ pamatizglītības;
▪ speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem

ar mācīšanās traucējumiem - 21015611;
▪ speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem

ar garīgās attīstības traucējumiem -21015811
Skolā realizējam iekļaujošo izglītību.

Darbojas pagarinātās dienas grupa. 
Piedāvājam pilnveidot sevi jaunsardzē, līnijdeju un

tautas deju, vizuālās mākslas un sports pulciņos, ansam-
blī. Sākumklašu skolēni darbojas teātra pulciņā. 

Organizējam pasākumus un ekskursijas. 
Nokļūšanai uz un no skolas, kā arī pēc pulciņu nodar-

bībām tiek nodrošināts transports.
Interesēties pa tālr. 64129127 vai mob. Tālr. 28381348.

12.klases absolventi kopā ar savu audzinātāju Imantu
Skrastiņu

Foto: Normunds Kažoks 017 m c b gad e



Mārsnēnu JC „Pagrabiņš” 
Aicinām pieteikties pirmajai Mārsnēnu

Vasaras skolai pamatskolas vecuma bēr-
nus! Vasaras skola notiks no 11.-22.jūlijam.
Sekojiet līdzi informācijai par to cikos sāk-
sies šīs nodarbības.   Aktivitātes notiks ārā
vai Mārsnēnu Tautas namā, atkarībā no
laikapstākļiem. 

Pieteikšanās zvanot vadītājai Elīnai
26315164 vai pie Mārsnēnu Tautas nama
vadītājas Vita Vilumsones. Nepieciešamā
informācija ir bērna vārds, uzvārds, vecāka
vārds un uzvārds, tel.nr, kā arī e-pasta
adrese uz kuru nosūtīt programmu un
aprakstu. Pieteikšanās līdz 8.jūlijam.
Sekojiet līdzi informācijai Priekuļu mājas
lapā, kā arī jaunizveidotajā Facebook lapā
un Twitter kontā. 

Liepas JC „Apelsīns”
25.jūlijs-5.augusts

Aicinām Priekuļu novada bērnus un jau-
niešus vecumā no 7 līdz 15 gadiem piedalī-
ties Liepas jauniešu centra “Apelsīns”
“Zaļajā Vasaras skolā 2016”. Vasaras skola
notiks darba dienās no 25. jūlija līdz 5.
augustam. Vasaras skolā – radošās darbnī-
cas, pārgājieni, ekskursijas, ķīmijas, fizi-
kas, dabas zinību nodarbības, angļu valoda,
teātris, dejošana, sportiskās aktivitātes,

nodarbības bērniem kopā ar vecākiem.
Aicinām pieteikt dalībniekus līdz 1. jūli-

jam, rakstot uz e-pastu baiba.roze@prieku-
lunovads.lv, zvanot uz 26530846 vai
26267601, vai Jauniešu centrā “Apelsīns”
vai Bērnu dienas centrā “Putni” darba die-
nās no 13.00 līdz 19.00. Dalībnieku skaits
ierobežots. 

1.jūlijā plkst. 17.00 Jauniešu centrā
“Apel sīns” „Zaļās Vasaras skolas” vecā-
ku sapulce.

JIC REST[e] Vasaras skola
noslēgusies

Ir noslēgusies jau trešā Vasaras skola
Priekuļos, kuru rīko un vada JIC REST[e].
Divu nedēļu laikā 36 bērni no Priekuļu
novada veidoja krēslus no māla un siena
ķīpām, devās pārgājienā uz Biatlona trasi
un apmeklēja Liepas muižu.

Visgaidītākās dienas bija Jaunsargu un
boksa dienas, kuru ietvaros bērniem bija
iespēja piedalīties komandu spēlēs un uzzi-
nāt kas notiek boksa treniņā. Bērni un vadī-
tāji bija apmierināti ar katras dienas akti-
vitātēm. 

Informējam, ka JIC REST[e] būs slēg-
ta no 11.- 22.jūlijam, kā arī no 15.-
26.augustam.  

Elīna Krieviņa,
jaunatnes un bērnu lietu 

nodaļas vadītāja
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Ikvienam pasākuma apmeklētājam bija
iespēja nofotografēties pie ziedošās svētku
fotosienas.

Zīļuka”audzinātājas
Ilze un Līga

Bērnus svētki Priekuļos

Vasaras skolas bērniem un
jauniešiem jūlijā

No 23. līdz 29.maijam
Latvijā norisinājās veselī-
bas nedēļas pasākumi ar
mērķi piesaistīt arvien vai-
rāk dažādu vecumu cilvēkus
aktīvam un veselīgam dzī-
vesveidam. PII „Mežma -
liņa” arī pieteica savu dalī-
bu, aicinot vecākus kopā ar
bērniem veltīt trīs vakarus
vienu stundu kopīgai ātrā-
kai vai lēnākai pastaigai pa
blakus esošo parku. Dis -
tances garums 700 metri,
katrs varēja izvēlēties, cik
apļus veiks. Soļošanai pare-
dzētais laiks bija no 17:00 –
18:00, taču nevienam netika
liegts sākt ātrāk vai turpi-
nāt pēc sešiem, ja ikdienas
darbu dēļ nebija iespējams
iekļauties norādītajā laikā.
Galvenais - vēlme piedalī-
ties. Dalībnieki piereģistrē-
jās katru vakaru un atzīmē-
ja savus noietos, noskrietos,
nonūjotos apļus. Mazie
bērni brauca arī ar trīsrite-
ņiem, bet paši mazākie
ratos. 

Trīs vakaros parka taciņu
izsoļoja 114 dalībnieki,
vecumā no 7 mēnešiem līdz
60 gadiem, veicot kopā 539
apļus (377km 30m).
Skaitliski visčaklākie dalīb-
nieki bija no „Pūcītes” skoli-
ņas un „Saulītes” grupas.
Visus trīs vakarus aktivitā-
tei atvēlēto stundu maksi-
māli izmantoja Samanta un
Sintija Mežciemas - katrai
16 apļi, Annija Krieviņa
apskrēja 20 apļus, mamma
uz pusi mazāk, Kauliņu
ģimene – 39 apļi, Edžus
Virvičs un mamma kopā 18
apļi, Elza, Zane un Ilva
Miķelsones 34 apļi, Marta
un Anita Eglītes 15 apļi,
Eva un Roberts Ferberi ar
mammu kopā veica 24
apļus, Matilde Agafonova

un mamma 12 apļus,
Petroviču ģimene 14 apļus.
Atzinība Solvitai Kaupužai,
kura divos vakaros noskrēja
17 apļus! Jānis Kaupužs –
9. Arī Liene Slotina Bērziņa
abus vakarus distanci veica
skriešus un sakrāja 14
apļus. Roberts mammai
turējās līdzi, ņemot palīgā
velosipēdu. Ļoti aktīvi soļo-
ja Kristers Veitmanis (10)
un mamma Solvita (11),
kura arī savus mazos
audzēkņus- Saulītes grupi-
ņu, katru dienu pusdienlai-
kā izveda pastaigā pa šo dis-
tanci. Mārcis Rudmiezis
savā dzimšanas dienā uz
vienu aplīti atveda visus
savus viesus.

Maija pēdējā nedēļa
parasti bagāta ar pasāku-
miem - gada noslēgums,
atskaites, izlaidumi, darba
visiem daudz, tāpēc iestādes
darbinieki trasē sastopami
bija tikai daži – „Pūcītes”
skoliņas audzinātājas Ilze
(11apļi) un Gunta (1),
„Vinnija Pūka” audzinātāja
Tamāra (6), medmāsa
Lūcija apli veica skriešus,
stumjot ratos mazdēlu, bet
metodiķe Ilze Freimane
paspēja gan nosoļot 9 apļus,
gan uzmundrināt citus un
vēl veikt fotogrāfa pienāku-
mus. Paldies visiem dalīb-
niekiem! 

Ināra Ikauniece, 
sporta skolotāja

„Mežmaliņa” Latvijas
veselības nedēļā1.jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, tās
aizsākumi meklējami 1925. gadā, kad Ženē-
vā norisinājās Pasaules konference bērnu
labklājībai. Pirmo reizi šī diena, īpašu svēt-
ku veidā veltīta speciāli bērniem, tika atzī-
mēta 1950. gadā. Kopš tā laika
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir
kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules
valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek

dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem, snie-
dzot prieku un sajūtu, ka šī ir viņu diena. 

Arī Priekuļu bērniem bija iespēja pabūt
šādos svētkos – 3.jūnijā bērnu dienas centrs
„Zīļuks” ap sevi pulcēja vairāk nekā 50 bēr-
nus un viņu tuvos cilvēkus, lai kopā svinē-
tu, priecātos, smietos. Netrūka šo fantastis-
ko sajūtu, jo laiks lutināja un mūsu dāvana
Priekuļu bērniem šķita īpaša. Par to kā
mums gāja, lai stāsta bildes.

Bērnu acis iemirdzējās, kad varēja izgai-
dīt garo rindu, lai ļautos „Sejas apgleznoša-
nai” pie Anitas Toločko

Lielu pārsteigumu mums visiem sagādā-
ja Priekuļu Staļļu muiža, kura bērniem
radīja neaizmirstamu iespēju pavizināties
ar ponijiem.

Smieklu jūra pāršalca piepūšamo atrakciju,
kurā varēja izlēkāties gan lielākie, gan mazā-
kie bērni, kuru mums nodrošināja piepūšamo
atrakciju noma no Cēsīm BūsJautri.lv.
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Vasaras sezonas atklāšanas koncerts Mārsnēnos
Ik gadu Jūnija pirmā

nedēļā Mārsnēnos vasaras
sezonai tiek atklāta Klabes
estrāde, lai visas vasaras
garumā ieplānotie pasāku-
mi norisinās tikai estrādē.
Koncerta apmeklētājus prie-
cēja Mārsnēnu Tautas nama
pašdarbnieki, kas bija
nopietni gatavojušies visa
gada garumā. Estrādes
atklašana vasaras sezonai
un pašdarbnieku sezonas
noslēguma koncerts mums
ir ļoti nozīmīgs, jo tajā mēs
visi atrādām skatītājiem ko
jaunu gada laikā esam
iemācījušies, paveikuši un
apguvuši. 

Koncerta sākumā labus
vārdus vēlējās teikt Pietuka
Krustiņš no „Mērnieku lai-
kiem” Jura Krūzes veidolā.
Lai mazliet uzmundrinātu
koncerta dalībniekus, Juris
par ikvienu kolektīvu un tā
vadītāju bija sacerējis dzejas
rindas. Tik skaļu uzrunu
biju dzirdējusi pirmo reizi.

Koncertu atklāja paši
mazākie pašdarbnieki-pirm-
sskolas dziesmu un deju
kolektīvs. Skolotājas Zita un
Dace kopā ar mazajiem bija
sarūpējušas ļoti krāšnu pro-
grammu. Zita tautiskās
dejas pasniedz arī Mārs -
nēnu pamatskolā, tāpēc arī

tautisko deju kolektīvs no
pamatskolas mums sniedza
priekšnesumu dejās „Man
bij’ viena liela vista” un
„Jancis rijā”.

Līnijdeju kolektīvs „Ma -
lide” šoreiz bija piedomāju-
šas par mazliet savādāku
uzstāšanos, lai vienā reizē
varētu atrādīt vairāk dejas,
meitenes uzstājās ar deju
popūriju. Kopīgi vienā dejā
apvienojot gan Maiklu
Džeksonu, gan kantrī stilu.
Kolektīvs šā gada aprīlī
rīkoja arī savu 2. Līnijdeju
festivālu, kuru organizēja
pašas dalībnieces. 

Prieks par dāmu deju

kolektīvu „Mare”, jo gada
laikā kolektīvs bija apguvis
vairākas jaunas dejas.
Tāpēc izvēlēties tās labākās
dejas bija grūti, meiteņu
izvēle palika pie dejām
„Valsis”, „Salnavas polka”
un „Banka, banka”. Paldies
kolektīvam par ieguldīto
darbu un paldies vadītājam
Mārim Brasliņam.

Ar skaistām dziesmām
mūs priecēja Mārsnēnu sie-
viešu ansamblis. Lai pamai-
nītu ierastās dziesmas, mei-
tenes nolēma nodziedāt
mazliet netradicionālāku
ansamblim - G.Rača dzies-
mu „Mazs cinītis”. Prieks arī

par ansambļa 12.martā
sasniegtajiem rezultātiem
Cēsu koru apriņķa vokālo
ansambļu skatē, iegūta
2.pakāpe (39,8)punkti, pal-
dies vadītājam J.Krūzem.

Kā ik gadu ciemos aicinā-
jām arī citus kolektīvus no
blakus novadiem – Blomes
sieviešu ansambli
„Ieklausies” un vīru ansam-
bli „Herakleum”. Skatī -
tājiem negaidītu pārsteigu-
mu bija sagatavojis vīru
ansamblis izpildot dziesmu
„Zilais karbunkulis”, vīri
bija ģērbušies skotu svārci-
ņos un izpildīja oriģinālus
dejas soļus. Pirmo reizi cie-
mos pie mums bija meiteņu
popgrupa „OKAY” no
Smiltenes, popgrupas vadī-

tāji Inese un Jānis Celmiņi.
Meitenes sniedza ļoti atrak-
tīvu un jauku programmu.
Pēc koncerta visi pašdarb-
nieki un viesi tika aicināti
uz pirmo zaļumballi, kopā ar
grupu „Vēja Runa” no
Cēsīm.

Gribētu vēlreiz teikt lielu
paldies visiem koncerta da -
lībniekiem, kolektīvu vadī-
tājiem un koncerta apmeklē-
tājiem. Liels paldies arī
Zanei Kalniņai un viņas
„devu:de” skaistajiem taure-
ņiem, kas rotāja Klabes
estrādes skatuvi. Uz tikša-
nos vasaras sezonā!

Vita Vilumsone,
Mārsnēnu Tautas nama

vadītāja

27.maijā Mārsnēnu
Amatierteātris izspēlēja pir-
mizrādi Māras Hornas
komēdijai „Biznesa sievietes
nedienas”. Stāsts ir par to
kā uzņēmīga, bet neizglītota
biznesmeņa sieva par katru
cenu vēlas tiek pie sava biz-
nesa, taču pēc tam nespēj
cīnīties ar sadzīves problē-
mām un vienīgās darbinie-
ces nolaidību, Režisore
Santa Kalniņa.

No mājsaimnieces - par
uzņēmēju?

Uzņēmīgajai Gundai
(Dina Zaļā) ir apnicis apte-
kalēt un appuišot savu vīru
veiksmīgo biznesmeni, au -
to  servisa un lielas mājas
īpaš nieku Vili (Vilis

Bernāts), meitu kas mācās
vidusskolā Egiju (Linda
Bernāte) un dēlu Dzintaru
(Māris Dvinskis) tāpēc viņa
nolemj no mājsaimnieces
kļūt par uzņēmēju. Tas,
izrādās, nav nemaz tik vien-
kārši, jo ar naudu, ko vīrs
atvēlējis skaistumkopšanas
salona atvēršanai pagastā,
ir par maz, lai bizness zeltu
un plauktu.

Izrādes laikā bija iespēja
iziet cauri visām biznesa
un sadzīves problēmām, un
protams tam visam pa vidu
ierobežotās iespējas laukos
attīstīt savu uzņēmējdarbī-
bu. 

Pirmzirādes laikā biežāk
nekā citās izrādēs vērās

priekškars, mainījās deko-
rācijas, skanēja dažādi ska-
ņas efekti, raisījās dialogi
un monologi, klaudzēja soļi,
skanēja smiekli.

Skatītāji ar lielām ovāci-
jām novērtēja aktieru iegul-
dīto darbu un laiku.

Tāpēc mīļie skatītāji -
’’Nepabrauciet garām!
Atbalstiet radošas sievietes
laukos!”.

Izrāde plašākam skatītā-
ju lokam tika nodota novada
svētkos, atsauksmes bija
labas.

Vita Vilumsone,
Mārsnēnu Tautas nama

vadītāja

Pirms daudziem gadiem,
vietā, kur tagad atrodas
Jāņmuižas bērnudārzs, bija
manas ģimenes mazdārziņš.
Tagad tas iekopts citur,
taču mani priecē, ka vietā,
kur es, maza būdama, gāju
lasīt dobēs zemenes, tagad
aug bērni – gluži kā skaista-
jā Māras Cielēnas dzejolītī
«Bērni neaug šā un tā, bērni
izaug dārziņā». Turklāt –
manā dārziņā! 

Vasarās, apciemojot vecā-
kus, ar nedaudz skaudīgu
aci noskatos, kā mazie gru-
piņās iet pastaigāties uz
Gauju un mežu, dzīvojas tur
stundām ilgi (jo manam liel-
pilsētas bērnam tas nebija
iespējams.) Viņiem ir iespē-
ja izbaudīt visu dabas
spēku, skaistumu un bagā-
tību, pētīt un vērot dabas
norises dzīvē, nevis tikai
grāmatiņās. Tāpēc man ir

liels prieks, ka laikā, kad
arvien vairāk arī mūsu
bērnu dzīvēs ienāk tehnolo-
ģijas, Jāņmuižas PII savas
neizmantotās telpas vēlas
pārveidot par Dabas Telpu,
lai arī tad, kad ir tumšs un
auksts, bērni sajustu dabas
pieskārienu.  

Laikā, kad aktīvi runā-
jam par klimata pārmai-
ņām, ir ļoti būtiski, lai bērni
jau no mazotnes saprastu,
cik svarīga ir vide, tāpēc par
to jārūpējas ikdienā. Tāpēc
uzskatu, ka šī Dabas Telpa
ir vajadzīgiem ne tikai šiem
bērniem un viņu vecākiem,
bet arī pārējai sabiedrībai.
Gudri, dabu mīloši bērni
taču ir mūsu nākotne! 

Atbalsti Dabas Telpas
izveidi labiedarbi.lv

Inita Sila, 
IEVAS galvenā redaktore

Biznesa sievietes nedienas Inita Sila aicina atbalstīt
Dabas telpas izveidi Jāņmuižā

Pietuka Krustiņš (Juris Krūze) savā Augstā dziesmā
slavina Mārsnēnu pašdarbniekus, tajā vērīgi

ieklausās tautas nama vadītāja Vita Vilumsone.

Deju grupa „Mares”  skatītājus allaž priecē 
ar jestrām dejām un saviem košajiem tērpiem

Mārsnēnu aktieru trupa ar režisori pēc veiksmīgās pirmizrādes

Bērniem patīk atrasties daba un aizvien izzināt
tajā ko jaunu
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Novada svētku foto reportāža
Pilnībā to var aplūkot novada mājaslapā www.priekuli.lv pie „Bilžu galerijas”

Dalībnieki svētku gājienam saposušies un
labā noskaņojumā, gatavi koncertam

„Liela muiža”

Bērni priecājās par iespēju
jāt ar ponijiem

Muižas vizīšu zālē sastopot mazās dāmas
bija sajūta, ka Kampenhauzena bērni

atkal ir mājās kā senāk...

Kā jau viduslaikiem pienākas, muižā 
varēja baudīt relaksējošas dūņu maskas

Ikviens varēja iejusties mākslinieka lomā
un gleznot, starp citu, muižas laikos

šī nodarbe bija ļoti iecienīta
Laiviniekam no jauno dāmu puses 

bija liela piekrišana

Muižas pārvaldniece Emerita varēja justies
mierīgi, viss noritēja kā iecerēts

Skatītājiem klasika patīk, tāpēc izrāde
„Limuzīns Jāņu nakts krāsā” saņēma

sirsnīgus aplausus 

Dāmas kā no zirgiem nost, tā uz skatuves
augšā

Vīri spriež – nez kuri ragi 
kuram pieder

Arī seno amatu meistaram Nīmaņu Jānim
piekrišana bija no vīru puses

Svētki, ta svētki, bet bez ēšanas nu ne kā

Uz brīvdabas skatuves svētku dalībnieku un skatītāju daudz
Foto: Guna Hainovska

Reportāžu veidoja Īrisa Uldriķe
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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” 

Veselavas muiž  

16.j lij  
16:00-23:00 Rožu sv tki 

Sv tkos pied v jam: klaus ties Akustisk s  
m zikas „Latvian Sound Qartet” Latvijas  
koncertu, apskat t muižu un t s rožu d rzu, 
kop gi veidot nev stošo rožu koku, baud t 
k ci as un... 
Ieejas bi ete 5,00 euro + 1 roze (k tam nav 
noz mes) 

 
Veselavas muižas parka estr d  
01.j lij  

20:00 
 

Deju koncerts  
25.gadi „Veselavas” JDK 

Veselavas  jauniešu  deju  kolekt vs 
atz m s savu jubileju kop  ar sadraudz bas  
deju  kolekt viem 
Ieeja bez maksas 

01.j lij  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s grupa "Apvedce š" 
Ieejas bi ete 5,00 euro 

02.j lij  
22:00 

Br vdabas  kino 
„Maestro” Galven  lom , Eduards  P vuls 

16.j lij  
23:00 Za umballe Sp l s  grupa  „Bru is” 

Ieejas bi ete: 5,00 euro 

13.august  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s  grupa  „V ja  rad tie” 
Ieejas bi ete: 5,00 euro 
 

27.august  
18:00 

Koncerts 
„Francija noska u ainas” 

 

Latvijas koncerti Sezonas nosl gums 
Kampenhauzena k ka visiem viesiem 
Ieejas bi ete 5,00 euro 

27.august  
plkst.23.00 

 
Za umballe 

Sp l s  grupa  „Sest   j dze” 
Ieejas bi ete: 5, euro00 
 

 
M rsn nu Klabes estr d  

9.j lij  
23:00 

Za umballe 
Sp l s grupa „P c Pusnakts’’ 

Ieeja 3,50 euro 
 

31.j lij  
18:00 

Grupas „BET BET” 
25 gadu jubilejas koncerts 

Bi etes var ieg d ties: 
www.bilesuparadize.lv/ 
M rsn nu tautas nam  pie Vitas Vilumsones 
(26666983) 
 Prieku u kult ras nam  pie Ingas Kraftes 
(28352521) 
Prieku u novada pašvald bas kas  pie Daces 
Ikaunices 
Liepas pagasta p rvald  pie Aijas T lenas 
(64107300) 
Bi etes cena - 5.00 eiro  
(koncerta dien  b s d rg k) 

 
 
 

Kultūras afiša jūlijā un augustā

Dzimtsarakstu nodaļa
Priekuļos atvaļinājuma laikā slēgta no 

18.jūlija līdz 12.augustam.
Šajā laikā dzimtsarakstu jautājumus 

var kārtot jebkurā Latvijas Dzimtsarakstu nodaļā.
Tuvākā nodaļa: Cēsīs, Palasta ielā 11. 

Tālr. 64122555

Liep  
13.august  

19:00 
 

Vasar gs koncerts  
Lielaj  Ell t  

 

C su p t ju or estra koncerts labam 
noska ojumam 
Ieeja - bezmaksas 

20.august  
Par laikiem 
sekot afiš s 

Te tru festiv ls 
Liepas kult ras nam  

visas dienas garum  notiks V.L ri a 
režisoru kursa te tru festiv ls. Piedal s 
te tri no Seces, T n žiem, Vi enes, 
Umurgas, N kr ces, Vai odes un Liepas. 
Ieeja – bezmaksas. 

Nākošais laikraksta „PRIEKUĻU NOVADA VĒSTIS”
numurs iznāks augustā

Lai kaut kam labam
Klāt ir daļa tava,
Lai darbs, ko dari,
Vienmēr prieku nes!

/K. Apškrūma/

PALDIES Liepas PII Saulīte 
vadībai un virtuves kolektīvam

par veiksmīgu sadarbību 
un garšīgām maltītēm

mūsu Mārsnēnu skolēniem. 

Mārsnēnu pamatskolas 
direktore

Zoja Virskule

No liepu ziediem bišu dziesmas pil,
tās ieklausies un citus nepievil,
jo tavas pēdas liepu zemi skar-

ar medus gaismu ēnas jāuzvar...
Lai plaukstas vasaru no ziedu

akām smeļ,
jo tādās plaukstās bites neiedzeļ

/R.Vētra/

Sirsnīgi sveicam visus 
mūsu novada

jūnija jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Priekuļos Lūciju Šēnbergu

un Robertu Krieviņu
Valentīnu Derho Liepā 

90 gadu jubilejā
Jefrosiņju Tarasovu Liepā

94 gadu jubilejā 
Gintu Veldzi Priekuļos

Priekuļu 
tehnikumā 

IZLAIDUMS
1. jūlijā plkst. 17.00
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