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Brīvpusdienas novada
skolās

No 1.  septembra pašvaldība
nodrošinās brīvpusdienas
skolēniem līdz 9. klasei – tā
nolemts 25.augusta domes
sēdē. Valsts apmaksā brīv-
pusdienas audzēkņiem no 1.
līdz 4. klasei, bet pašvaldība
– no 5. līdz 9. klasei.

Pašvaldība piedalījās
Eiropas līmeņa akcijā

28. jūlijā Joensū pašvaldība
(Somija) aicināja visas
Eiropas pašvaldības iesaistī-
ties akcijā un pie pašvaldību
ēkām izkārt Eiropas Savi -
nības karogu, tādējādi atbal-
stot Eiropas Savienības vērtī-
bas un parādot saliedētību
starp valstīm un pilsētām.
Atbalstot šo akciju, pie
Priekuļu novada pašvaldības
ēkas, mastā tika pacelts
Eiropas Savienības karogs,
piedaloties Priekuļu novada
pašvaldības darbiniekiem un
Domes deputātiem. 

Digitalizētas visas 
novada kapsētas

Tā kā Priekuļu un Liepas
kapsētas jau ir digitalizētas,
tad šajā pavasarī notika
kapu digitālā mērīšana
Veselavas, Mārsnēnu un
Jaunraunas kapsētās. Visas
kapsētas ir pieejamas inter-
neta vietnē www.cemety.lv,
kur digitālajās kartēs var
redzēt kapsētas izvietojumu,
kā arī iegūt informāciju par
apbedītajiem konkrētajā kap-
sētā. Šī vietne piedāvā iespē-
ju atrast apbedītu personu
pēc tā vārda, uzvārda, dzim-
šanas un miršanas datiem.
Remontdarbi notiek:
Priekuļu PII “Mežmaliņa”
sākas ēkas siltināšanas darbi.
Pie Priekuļu vidusskolas tur-
pinās piebraucamā ceļa
remonts.
Mārsnēnu tautas nama gar-
derobē tiks veikts grīdas re -
monts, kā arī Mārsnēnu kap-
ličā uzsāks grīdas remontu.
Uzsākti darbi Liepas pamat-
skolas siltināšanai, energoe-
fektivitātes palielināšanai.
Notiek Veselavas muižas
bēniņu daļēja siltināšana, kā
arī skursteņa izbūve. 
Ceļa seguma atjaunošana
Dukuros, Ķingu ielai, 840
metru garumā tiks veikta
seguma atjaunošana, kā arī
Priekuļos, Izmēģinātāju ielai
- 610 metru garumā.
Darbi Pāvila Rozīša ielā,

Liepā
Liepā, Pāvila Rozīša ielā tika
nomainīta lietus kanalizāci-
jas caurule aptuveni 20
metru garumā, kā arī izbūvē-
ta gājēju ietve, kas atrodas
pie Dzīvokļu komunālās
saimniecības ēkas.

Ī S Z I Ņ A S

Skolēnu darba cēliens sākas 1.septembrī, skolotāji tam
gatavojas jau augustā un kā ik gadu Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un
Vecpiebalgas novadu izglītības darbinieki tiekas konferen-
cē. Šogad izglītības darbinieki tikās Raunā, lai kopā pārru-
nātu jaunās vadlīnijas mācību gadam, smeltos radošas iece-
res un atzīmētu labākos pedagogus aizvadītajā mācību
gadā. Priekuļu novada dome ir gandarīta un lepojas ar

saviem pedagogiem, kuri sevi nesavtīgi atdod jaunās paau-
dzes audzināšanai un izglītošanai.

Īpašs sveiciens tiem, kuri saņēma Apvienotās izglītī-
bas pārvaldes atzinības rakstus!

Priekuļu vidusskolā:
Vija Andrīte - par meistarību, plānojot un vadot mācību

stundas, veicinot katra bērna iesaisrtīšanos un izaugsmi.
Iveta Gulbinska - par aizrautību pedagoģiskajā procesā

un sportisko aktivitāšu popularizēšanu skolēnu un darbi-
nieku vidū.

Inga Ruskule - par sava darba pieredzes popularizēša-
nu, ārpusstundu aktivitāšu organizēšanu dažādu skolēnu
prasmju attīstīšanai.

Laila Bērziņa - par radošu pieeju, vadot matemātikas
stundas, attīstošo spēļu radīšanu un pieredzē dalīšanos.

Liepas pamatskola Ārija Cālmane - Par mūža ieguldī-
jumu izglītības sistēmas attīstībā.

Priekuļu vidusskola
Vasara darbīgs un aktīvs

laiks arī skolas dzīvē. Šajā
vasarā Priekuļu vidusskolu
par savām mājām nedēļas
garumā bija izvēlējušies
Latvijas Jauniešu pūtēju
orķestra dalībnieki, arī 7
novadu talantīgo skolēnu
vasaras nometne “Četras
atslēgas” notika pie mums.

Gatavojoties jaunajam
darba cēlienam, Priekuļu
vidusskolā vasaras periodā
gan analizēti mācību darba
rezultāti, gan uzlabots skolas
vizuālais izskats.

Priecājamies, ka ikdienas
mācību darbā 70% no skolēnu
saņemtajiem vērtējumiem ir
augsta un optimāla līmeņa
vērtējumi (t.i. 6 – 10 balles) Arī
valsts pārbaudes darbos skolē-
ni uzrāda labus rezultātus.

Esam gandarīti, ka vasarā
izdevies izremontēt 3.stāva
gaiteni un kāpņu telpu, atjau-
not iebraucamā ceļa segumu,
plānots arī daļēji nomainīt
mēbeles klasēs un iegādāties
15 jaunus datorus.

Skolēnu skats šajā gadā ir
nedaudz palielinājies – 1.sep-
tembrī gaidām 415 skolēnus,
no tiem 40 pirmklasniekus un
18 skolēnus 10.klasē. 

Šajā mācību gadā turpinā-
sim mācību procesa moderni-
zāciju, ieviešot IT mērķtiecīgu
pielietojumu, pilnveidosim
karjeras izglītību, iesaistoties
Eiropas projektā, papildinā-
sim skolas audzināšanas pro-
grammu. Pēc sporta skolotā-

jas I.Gulbinskas iniciatīvas
esam iesaistījušies projektā
“Sporto visa klase”. Sagla bāsim
arī skolas īpašos piedāvājumus
(eko programma, sadarbība ar
mūzikas skolu, sporta stundas
peldbaseinā u.c.). 

Lai mums visiem veik-
smīgs šis gads! Lai izdodas
viss iecerētais!

Baiba Kalsberga, 
skolas direktores p.i.

Mārsnēnu pamatskola
Šajā mācību gadā Mārs -

nēnu pamatskolas 1.-9.klasei
mācīsies 34 skolēni, bet pirm-
sskolas grupā 24 bērni.
Vasarā ar novada atbalstu
veicām nelielu kosmētisko
remontu skolas 2.stāvā. 

Šajā gadā izvērtēsim savu
skolu visās skolas darba
jomās, jo plānojas izglītības
programmu akreditācija.

Šajā vasarā trīs skolotāji:
Santa Kalniņa, Gunta Sal -
miņa un Sarma Riekstiņa
ieguva sertifikātus par papil-
dus mācību priekšmeta mācī-
šanu.

Plānojot skolas darbu,
īpašu uzmanību pievērsīsim
skolēnu patriotisko un pilso-
nisko zināšanu, prasmju un
vērtību apguvei. 

Zoja Virskule,
skolas direktore

Liepas pamatskola
Katram ir savs laiks.

Vasaras saulītei, brīvdienu
priekiem ir savs laiks. Rudens
lapu krāšņumam un atbildīga

darba cēliena sākumam –
savs. Skolas bērni, ir atkal
laiks satikties!  Ir laiks gūt
jaunas zināšanas, laiks izaug-
smei un sapņu īstenošanai.

Ar krāšņiem ziediem
rokās, ar zinātkāri un vecāku
iedrošinājumu šogad  Liepas
pamatskolas skolēnu saimei
pievienosies 18 pirmklasnie-
ki. Ar nepacietību  visus sko-
las bērnus sagaidīs pedagogi,
kuriem mācību gads būs jau-
niem, radošiem izaicināju-
miem piepildīts. Mums ir sva-
rīgi atrast katram bērnam
savu pieeju, ieraudzīt un
atbalstīt katru bērnu, palī-
dzēt viņam apzināties savas
spējas un attīstīties dažādās
jomās, lai spētu patstāvīgi
domāt un vienlaikus sadzir-
dēt citus. Turpināsim iepriek-
šējā mācību gadā veiksmīgi
iesākto APU programmu –
atbalstīsim pozitīvo uzvedību. 

Lietainās vasaras dēļ skola
vēl pošas jaunajam darba
cēlienam - ar Priekuļu nova-
da pašvaldības finansiālo
atbalstu notiek skolas ener-
goefektivitātes uzlabošanas
un fasādes atjaunošanas
darbi.

Plānojam dažādot interešu
izglītības nodarbības: būs
iespējams izvēlēties sev tuvā-
ku darbošanos tautas deju
kolektīvā, korī vai vokālajā
ansamblī, skolotāji dos iespē-
ju papildināt prasmes arī kla-
vierspēlē, fiziskajā sagatavo-
tībā, zīmēšanā, rokdarbos,

tehniskajā jaunradē. Par
savas zemes aizstāvju audzi-
nāšanu rūpēsies Jaunsardzes
pulciņa vadītāji. Turpināsim
bērnu peldēt apmācības pel-
dbaseinā „Rifs” un darboties
Eko skolas un Mammadaba
vides izglītības programmās,
sāksim datorikas apmācību.
Skolā būs pieejams atbalsta
personāls: skolas medmāsa,
sociālais pedagogs un logo-
pēds. Saglabāsim pagarinā-
tās dienas grupas. 

Šogad mūsu skolā darbu
uzsākuši trīs jauni pedagogi:
latviešu valodas un literatū-
ras skolotāja Inese Lāce,
mūzikas skolotāja Gunta Bēr -
ze, vēstures un sociālo zinību
skolotājs Nikolajs Kravcovs.
Īpašu paldies vēlamies pa -
teikt Liepas pamatskolas sko-
lotājai, ilggadējai skolas di -
rektorei Ārijai Cālmanei par
mūža ieguldījumu izglītības
sistēmas attīstībā, par sirds-
degsmi, sapratni un atbalstu
kolēģiem un bērniem. 

Skolēniem novēlu būt neat-
laidīgiem un draudzīgiem!

Skolotājiem un skolu dar-
biniekiem vēlu gūt gandarīju-
mu par paveikto!

Vecākiem. Lai pietiek
pacietības un mīlestības! 

Un visiem kopā: lai mūs
visus vieno savstarpēja

sapratne un vēlme veidot
mūsu skolas dzīvi radošāku,

skaistāku un bagātāku!
Anžela Kovaļova, 

skolas direktores p.i.

„Lai skola ir tava mīļākā
grāmata, kurā uzzināt
pasaules gudrības,
tavs atspēriena dēlītis 
darbiem un varoņdarbiem,
tava dienasgrāmata, kur
pierakstīt bēdas un priekus,
tavas otrās mājas, kurās
satikt draugus,
tava piedzīvojumu lādīte,
kurai uzticēt sapņus un cerības!”

/I.Cipe/

Esiet sveicināti 1. sep-
tembrī – Zinību dienā!

Katrs jaunais mācību gads ir atšķirīgs no
iepriekšējā, taču viena lieta ir kopīga – rūpes un
jautājums par to – kas būs, kā būs, un - cik labi būs?

Satraukumā un priekā pievienojos visiem pirm-
klasniekiem, skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem
un vēlu visu ieceru izdošanos jaunajā mācību gadā!

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa

Skolas gatavas jaunajam mācību cēlienam
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Priekuļu novada domes sēdes apskats
30.06.2016

4 Nolemts Priekuļu nova-
da pašvaldībai kā sadarbības
partnerim iesaistīties
Latvijas Vides aizsardzības
fonda projektā „Latvijas
vides un dabas vērtību cildi-
nāšana godinot Latvijas
valsts pastāvēšanas simtga-
di” ar līdzfinansējumu EUR
2500.

4 Apstiprināts Priekuļu
novada pašvaldības 2015.
gada publiskais pārskats. 

4 Nolemts atbrīvot Andri
Rancānu no Priekuļu novada
pašvaldības mantas atsavi-
nāšanas un izsoles komisijas
locekļa pienākumu pildīša-
nas un ievēlēt juristi Initu
Jansoni par Priekuļu novada
pašvaldības mantas atsavi-
nāšanas un izsoles komisija
locekli, komisijas priekšsēdē-
tāja vietnieku.

4 Apstiprināti izsoles
noteikumi:

l Kustamai mantai - auto-
busam Mercedes Benz
Sprinter 412 un traktoram
T40 AM atkārtotai izsolei  

l Kustamai mantai - kra-
vas furgonam VW Caddy 

l Nekustamam īpašumam
„Jaunķerpji”, Liepas pagastā.

4 Nolemts nodot atsavinā-
šanai pašvaldības īpašumus

Liepā:
l Pāvila Rozīša ielā 7-11;
l Eduarda Veidenbauma

ielā 20;
l Pāvila Rozīša ielā 6-47;
l Rūpnīcas ielā 23-19.
4 Noteikta maksa par

zāles pļaušanu ar traktoru
Belarus Liepas pagastā EUR
35,00(bez pievienotās vērtības
nodokļa) par vienu hektāru.

4 Noteikt apkures tarifu
2016./2017.gada apkures
sezonai Priekuļu pagastā
EUR 42,87 (bez pievienotās
vērtības nodokļa) par vienu
MWh.

4 Nolemts iesniegt projek-
ta „Ieguldījumi meža ekosis-
tēmu noturības un ekoloģis-
kās vērtības uzlabošanai”
pieteikumu dalībai Eiropas
Savienības atbalsta projektā
„Ieguldījumi meža ekosistē-
mu noturības un ekoloģiskās
vērtība uzlabošanai”
Priekuļu novada pašvaldībai
piederošo jaunaudžu kopša-
nai 19.1 platībā, projekta rea-
lizācijai paredzot līdzfinansē-
jumu EUR 3361,60 apmērā.

4 Apstiprināts nolikums
par Priekuļu novada pašval-
dības arhīvu.

4 Apstiprināts  Priekuļu
novada pašvaldības doku-
mentu un arhīva pārvaldības
Ekspertu komisijas noli-
kums.

4 Pieņemts lēmums ar
2016.gada 1.augustu izveidot
Sociālā dienesta Ģimenes
atbalsta nodaļā  vienu amata
vienību: sociālais rehabilitē-
tājs.

4 Nolemts piešķirt papil-
dus līdzekļus EUR 18725 no
līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem:

l EUR 12000 Liepas pirm-
sskolas izglītības iestādes
“Saulīte” telpu remontam;

l EUR 4477 apmērā
daudzdzīvokļu mājas Maija
ielā 4, Liepā, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, tehniskās
apsekošanas veikšanai un
atzinuma izstrādei. 

4 Pieņemts lēmums palī-
dzēt Z/S “Sillakas” vētras
seku likvidēšanā, piešķirot
bezmaksas šim mērķim divas
dienas  tehnikas palīdzību.

4 Dažādi saimnieciskie
jautājumi.

28.07.2016.
4 Pieņemta zināšanai

2016.gada budžeta izpilde
līdz 1.jūlijam.

4 Izdoti Priekuļu novada
pašvaldības sasitošos notei-
kumos Nr.5/2016 „Par grozī-
jumiem Priekuļu novada
pašvaldības saistošajos notei-
kumos  Nr.1 „Par Priekuļu

novada budžetu 2016.
gadam””.

4  Nolemts atbalstīt bērnu
drošības projektu „Lai dzīvo
bērni” bērnu drošības filmas
uzņemšanai, piešķirot finan-
sējumu EUR 150 (no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadīju-
miem) SIA „Ziņas TV” – pro-
jekta realizācijai.

4 Apstiprināts Priekuļu
novada pašvaldības atsavinā-
šanas un izsoles komisijas
nolikums.

4 Noteiktas kanalizācijas
izvešanas pakalpojuma ar
traktoru maksa Liepas un
Mārsnēnu pagastā – par
vienu mucu, bez PVN: Liepas
pagastā EUR 16,99, Mārs -
nēnu pagastā EUR 31,31

4 Noteikta maksa par
JCB pašgājēja izmantošanu
EUR 28,93 bez PVN par
vienu stundu.

4 Nolemts pievienot Lie -
pas pagasta centralizētai sil-
tumapgādes sistēmai SIA
„Aptieka Liepa” telpas
Rūpnīcas ielā 8, Liepā un
paredzēt SIA „Aptieka Liepa”
līdzfinansējumu 50% apmērā
no kopējām siltumapgādes
sistēmas pievienošanas
izmaksām.

4 Pieņemta zināšanai
informācija par siltumapgā-
des sistēmas izbūves izmak-
sām Rūpnīcas ielā 13, Liepā.

4 Nolemts no 2016.gada
1.oktobra noteikt maksu par
kanalizācijas notekūdeņu
aizvadīšanu Priekuļu novada
Priekuļu pagastā EUR 1,307
bez PVN par vienu m3

4 Nolemts no 2016.gada
1.oktobra noteikt maksu par
patērēto ūdeni Priekuļu nova-
da Priekuļu pagastā EUR
0,89 bez PVN par vienu m3.

4 Nolemts nodot atsavinā-
šanai izsolē nekustamo īpa-
šumu Muižas ielā 10,
Priekuļu pagastā.

4 Piešķirti EUR 23375
papildus līdzekļi Priekuļu
kultūras nama krēslu iegā-
dei.

4 Nolemts par Liepas
pamatskolas direktora pienā-
kumu pildītāju ar 2016.gada
1.augustu iecelt  Andželu
Kovaļovu

4 Apstiprināti Priekuļu
novada kustamās mantas –
kravas furgona VW Caddy un
autobusa Mercedes Benz
Sprinter 412 izsoles rezultāti.

4 Apstiprināti Priekuļu
novada nekustamā īpašuma
„Jaunķerpji”, Liepas pagastā,
izsoles rezultāti.

4 Pieņemts lēmums nodot
atkārtotā izsolē pašvaldības
kustamo mantu - traktoru T
40 AM.

4 Dažādi saimnieciski jau-
tājumi.

Priekuļu novada dome
informē, ka noslēgusies
iepirkuma procedūra par
Priekuļu novada teritorijas
plānojuma 2017.-2029.
gadam izstrādi. Teritorijas
plānojuma izstrādi veiks
SIA “Grupa93”.

Līdz 2016.gada 23.sep-
tembrim vēl gaidām nekus-
tamo īpašumu īpašnieku
priekšlikumus Teritorijas
plānojumam. Aicinām dalī-
ties ar Jūsu iecerēm zemes
īpašumu izmantošanā, it
īpaši, ja paredzēta lielāka
mēroga objektu būvniecība,
kas būtu jāievērtē teritori-
jas izmantošanas un apbū-

ves noteikumos turpmāka-
jiem 12 gadiem.

Lūdzam iesniegt priekšli-
kumus elektroniski, nosūtot
tos uz dome@priekuluno-
vads.lv ar norādi “Teri torijas
plānojumam”, vai rakstvei-
dā, iesniedzot Cēsu prospek-
tā 5, Priekuļos, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā,
LV 4126, vai pagastu pārval-
dēs darba laikā. Lūdzam
norādīt kontaktinformāciju
(vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru un/vai e-pasta adre-
si) un īpašumu (adresi vai
kadastra numuru).

Vineta Lapsele, novada
projektu vadītāja

Gaidām priekšlikumus
Priekuļu novada

teritorijas plānojuma
izstrādei

Informācja par
sabiedriskā transporta
reisu Liepas pagastā

Sakarā ar Liepas pagasta
iedzīvotāju lūgumu
Priekuļu novada pašvaldība
nosūtīja vēstuli A/S CATA
ar lūgumu rast iespēju veikt
izmaiņas maršrutā Nr.7001
„Valmiera – Cēsis –
Sigulda” kustības sarak-
stos, paredzot autobusa
atiešanu no Cēsu AO virzie-
nā uz Valmieru plkst.22:45
(šobrīt 22:00). A/S CATA
par iedzīvotāju lūgumu
informējusi Vidzemes plā-
nošanas reģionu, kas atbal-
sta šāda reisa nepieciešamī-

bu, vienlaicīgi norādot, ka ir
izskatāms risinājums veikt
izmaiņas kādā no esošajiem
reisiem. Šobrīd pārvadātājs
un VSIA „Autotransporta
direkcija” apkopo datus par
pasažieru plūsmām reisos,
lai sagatavotu priekšliku-
mus sabiedriskā transporta
padomei par nepieciešama-
jām izmaiņām maršrutā. 

Inna Ville 
Priekuļu novada 

pašvaldības jurista
palīgs 

Priekuļu novada pašvaldī-
ba š.g.februārī noslēdza
divas Vienošanās ar Vides
aizsardzības un vides reģio-
nālās attīstības ministriju
par mērķdotācijas pašvaldī-
bas pasākumam piešķirtā
finansējuma pārskaitīšanas
kārtību un izlietojuma
uzraudzību. 

Vienošanās Nr.5-
26/MPP/2016-099 noslēgta
pasākumam „Silto smilšu
terapijas istabas izveide
Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādē” ar piešķirto
finansējumu EUR 4000
apmērā. Projekta īstenoša-
nas rezultātā ir iegādāta
silto smilšu iekārta.  Silto
smilšu terapija uzlabo bērnu

vispārīgo veselību, kā arī vei-
cina smadzeņu, limfas un
nervu darbību, asinsriti,
elpošanu un citas organisma
funkcijas. Atrodoties smiltīs
(38°C – 40°C) 15 līdz 30
minūtes, bērnu nervu sistē-
ma nomierinās, jo smilšu
elektromagnētiskais lauks
atrodas zemfrekvenču diapa-
zonā, kas cilvēkam ir dabiski
atbilstošs un nodrošina orga-
nisma šūnu pašregulāciju.
Iekārtas izgatavotājs un
uzstādītājs ir SIA „Dabas
vēstniecība”.

Vienošanās Nr.5-
26/MPP/2016-100 noslēgta
pasākumam „Priekuļu kul-
tūras nama ēkas priekšējās
fasādes remonts” ar piešķir-

to finansējumu EUR 6000
apmērā. Remontdarbu ietva-
ros tika veikta fasādes krāso-
šana, deformācijas šuvju aiz-
pilde, koka apšuvuma izvei-
de, montāža un krāsošana.
Savukārt pašvaldība uzstā-
dīs apgaismes elementus,
tādējādi kopumā veidojot
mūsdienīgāku ēkas vizuālo
izskatu. Remontdarbu kopē-
jā summa sastāda EUR
6545,85, no kuriem EUR
6000 sastāda valsts budžeta
līdzekļi.

Būvdarbu veicējs SIA
„Malahīts 7”, būvuzraudzību
nodrošināja SIA „Flager”.

Vineta Lapsele,
novada projektu vadītāja

Mērķdotācijas finansējuma 
izlietojums

Ir pienācis jaunais mācī-
bu gads. Kā katru gadu,
Priekuļu novada Sociālais
dienests, audžuģimenēs un
pie aizbildņa ievietotam bēr-
nam, novada trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm
piešķir vienreizēju pabalstu
EUR 22,00 apmērā mācību
gada uzsākšanai par katru
ģimenes skolnieku, kurš
apmeklē valsts vispārējās
mācību iestādes (pamatsko-
lu, vidusskolu, ģimnāziju)
un nav sasniedzis 19 gadu
vecumu. Pabalstu var pie-
prasīt un saņemt Sociālajā

dienestā līdz š.g. 30.septem-
brim.

No 1.septembra novada
audžuģimenēs un pie aizbil-
dņa ievietotiem bērniem,
trūcīgo un maznodrošināto
ģimeņu bērniem ir tiesības
saņemt brīvpusdienas
Priekuļu novada Pirmskolas
izglītības iestādēs.
Pamatskolās brīvpusdienas
tiks nodrošinātas visiem
skolēniem, līdz 9.klasei
ieskaitot.

Lai saņemtu pabalstu
mācību gada uzsākšanai
vai/un brīvpusdienas, vie-

nam no bērna vecākiem
jāiesniedz iesniegums
kādā no Sociālā dienesta
apmeklētāju pieņemšanas
vietām:

Priekuļos, Cēsu prospek-
tā 1, tālr.64130525; 

Liepā, Rūpnīcas ielā 18,
tālr.64107306; 

Mārsnēnos, Pagast -
 namā”, tālr.64129168; 

Veselavā, “Vārpas”-14,
tālr.64177383.

Līga Šmitiņa-
Jankovska,

vecākā sociālā darbiniece

Sociālā palīdzība uzsākot 
mācību gadu
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17. augusta pēcpusdienā,
Ērgļu novada Jumurdas
muižā pulcējās vidzemnieki,
lai dārza svētkos godinātu
savus uzņēmīgos un neatlai-
dīgos novada uzņēmējus.
Vidzemes plānošanas reģio-
nam šis bija jubilejas gads –
piekto reizi tika godināti
Vidzemes uzņēmēji pasāku-
mā - “Vidzemes veiksmes
stāsti 2016”. Apbalvoti tika
26 uzņēmēji, 6 kategorijās –
entuziasts, saimniecība,
tūrisma uzņēmējs, mājražo-
tājs/amatnieks, ilgtspē -
jīgs/sociāls uzņēmējs un
eksportspēja. Neskatoties
uz to, ka diena bija lietaina
un pelēka, dārza svētkos
valdīja patiesi pacilājoša
atmosfēra.

No Priekuļu novada tika
apbalvots biškopis  Imants
Dauksts, kurš saņēma
apbalvojumu kategorijā –
mājražotājs /amatnieks.
Šajā nozarē Imants darbojas
septiņus gadus un šis ir
otrais apbalvojums, kas
iegūts kā biškopim. Pēc
apbalvošanas, Imants teic:
”Ir patīkami, ka cilvēkiem
patīk prece, ko kopā ar
bitēm ražojam. Protams,
gandarījums par paveikto
darbu un patiess prieks par

nomināciju.” 
Pašlaik, Imants Dauksts

turpina apgūt Eiropas
Savienības piešķirto finan-
sējumu 15000 EUR apmērā.
Ar šo finansējumu tiek iegā-
dātas nepieciešamās iekār-
tas, kā ziedputekšņu kalte,
bišu maizes dzirnavas,
medus atvākošanas līnija
u.c. Imants darbojas viens,
un tāpēc ikdienā jauniegūtā
tehnika ļoti noder. Jautāts
par nākotnes plāniem,
Imants atbild: “Nākotnes
plānos ietilpst bišu saimes
palielināt līdz 200 (pašlaik

ir 100) un, protams, sākt
domāt par eksporta iespē-
jām un nepārtraukti būt
attīstībā.” Ne tikai nākotnes
plānus, bet arī savu sapni
Imants atklāja: ”1000 un
vairāk bišu saimes!”.

Lai izdodas Imantam pie-
pildīt savu sapni un lai
katru gadu turpinās šī uzņē-
mēju godināšana, kas tikai
liecina par to, ka Vidzemē ir
radoši, mērķtiecīgi un spēcī-
gi cilvēki!

Lita lapsele, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Veselavietis Imants Dauksts
godināts „Vidzemes veiksmes

stāstos 2016”
No 1. līdz 3. jūlijam

Valmierā un citviet Latvijā
noti ka Latvijas IV Olim -
piāde, kurā kopumā piedalī-
jās 4724 dalībnieki, pārstā-
vot 94 pašvaldības. Latvijas
IV olimpiādes programmā
bija iekļauti 26 olimpiskie
sporta veidi, no tiem
Valmierā notika badmintons,
basketbols, bokss, futbols,
handbols, šosejas riteņ-
braukšana, svarcelšana, tri -
at lons, vieglatlētika, volej-
bols, pludmales volejbols un
airēšanas slaloms. Tāpat
Valmierā notika olimpiādē
iekļautais neolim piskais spor -
 ta veids – orientēšanās – un
paraugdemonstrējumi šahā.

Atsevišķi sporta veidi tika
organizēti olimpiādes rīko-
tājpilsētas – Valmieras –
sadarbības pašvaldībās.
Cēsīs norisinājās cīņa, džudo,
loka šaušana, paukošana,
MTB riteņbraukšana, taek-
vondo, teniss, kā arī neolim-
piskais sporta veids – flor-
bols. Jūrmalā norisinājās
airēšana, kas tika organizēta
Lielupē, bet Burtnieku nova-
dā notika burāšanas, golfa,
BMX riteņbraukšanas un
stenda šaušanas sacensības.
Kocēnu novadā ikviens varē-
ja vērot jātnieku sporta
sacensības, bet Rūjienā –
regbiju. Smaiļošana un
kanoe notika Limbažos,
savukārt galda tenisa sacen-

sības – Alojā. Rīgā Latvijas
IV olimpiādes laikā norisinā-
jās peldēšana un vingrošanas
disciplīnas, bet sporta centrā
“Kleisti” notika sacensības
jātnieku sportā. Valkā noti-
ka ložu šaušanas sacensības.

No Priekuļu novada,
Olim piādē piedalījās 18 spor-
tisti šādās disciplīnās:

Teniss – Valters Šķēle
18./24.vieta;

Šaušana – Svetlana
Andreicēna 14.vieta, Andis
Brakšs 13.vieta, Pēteris
Andreicēns 16.vieta;

Orientēšanās – Ilze Buža
42.vieta, Dace Rība-Baltiņa
50.vieta, Rihards Knēts
33.vieta, Jēkabs Kārlis Knēts
75.vieta, Aleksandrs Ļu binskis
81.vieta. Komandu startā –
15.vieta (Rihards Knēts,
Jēkabs Kārlis Knēts, Ilze
Buža); 30.vieta (Alek sandrs
Ļubinskis, Kārlis Kaminskis,
Dace Rība-Baltiņa);

Riteņbraukšana – Jānis
Bisenieks 15.vieta, Reinis
Rozenbergs 32.vieta, Reinis
Juršēvičs 39.vieta, Kārlis
Levitass 59.vieta;

Pludmales volejbols –
Inese Kirilova un Laura
Slišāne (8./16.vieta); Sandris
Kalniņš un Kārlis Rutmanis
(8./16.vieta).

Lita Lapsele,
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Novadnieki startēja Latvijas 
IV Olimpiādē 

Priekuļu novada pašval-
dība šā gada 1.martā izslu-
dināja Mazo projektu kon-
kursus „Sabiedrība ar dvē-
seli 2016” un „Mēs novadam
2016”.   Konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”
tika apstiprināti un finansē-
ti divi projekti un arī kon-
kursā „Mēs novadam 2016”
projektus realizēs divi pro-
jektu iesniedzēji.

Viens no apstiprinātajiem
projektiem konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”
ir “Komforts un tīrība
Niniera ezera krastos”.
Projekta ietvaros, Niniera
krasta zonā tika izvietoti
soliņi un atkritumu tver-
tnes. Projekts jau ir reali-
zēts, un par to sīkāk pastās-
tīja projekta iesniedzējs
Juris Čeičs.

J.Čeičs stāsta: „Jau vairā-
kus gadus dzīvojot blakus
Niniera ezeram, ir izveido-
jusies tāda kā piederības
sajūta šai vietai. Tāpat kā
mājās, arī vietā kur Tu
dzīvo un uzturas Tavi bērni,
gribas, lai tā ir tīra, sakār-
tota un pievilcīga arī ciemi-
ņiem. Savākt domubiedru
grupu nebija grūti atrast.
Atlika pastāstīt par ideju
kaimiņiem (majakokos.lv),
kuri uzreiz piekrita idejas
realizācijai, un nācās tikai
uzrakstīt un iesniegt pro-
jektu.” 

J.Čeičs pozitīvi vērtē
šāda veida konkursu:
„Maldīgs ir uzskats, ka, ja

es maksāju nodokļus, tad
valstij, vai pašvaldībai par
visu ir jārūpējas. Ir skaidrs,
ka vietējai pārvaldei nav
tādu resursu, lai izpētītu
katru vietu, uzklausītu un
izpildītu visu vēlmes. Šajā
gadījumā, pašvaldībai ir
resursi, kurus uz konkrē-
tiem noteikumiem tā gata-
va dot, lai iedzīvotājs pats
piedalās kaut kādu problē-
mu zonu sakārtošanā. Tā ir
apsveicama iniciatīva un
arī uzticēšanās saviem
novada iedzīvotājiem.
Jāsaka arī paldies Priekuļu
novada pašvaldībai, kas
apstiprināja šī projekta
nepieciešamo līdzfinansēju-
mu no pašvaldības līdzek-
ļiem.” Viņš atzīst, ka, rak-
stot projektu, ir jābūt skaid-
ram mērķim, tad projektu
nav grūti uzrakstīt, tikai
laiks gan ir nepieciešams.

Viens projekts ir reali-
zēts, bet nākotnes plānos
ietilpst turpināt labiekārto-
šanas darbus, ar kuriem
dalās J.Čeičs: „Niniera
ezera krastiem piemīt sava
aura, un būtu necienīgi šo
vietu aizlaist postā. ir cilvē-
ki, kam šī vieta ir mīļa un
ceru, ka tie nepaiet garām
nomestai pudelei vai kādai
citai drazai. Gribu teikt, ka
ne tikai ar projektu palīdzī-
bu mēs varam uzlabot šo
vietu, bet arī ar savu attiek-
smi pret lietām. Nākotnē
vajadzētu pie ezera ierīkot
ugunskura vietas, ierīkot

volejbola laukumu, kā arī
sakārtot auto stāvlaukumu,
lai atpūta būtu daudzveidī-
gāka un arī drošāka”. 

J.Čeičam ir daudz un
dažādu ideju, tāpēc viņš ir
dibinājis biedrību “Drošas
inovācijas”, lai būtu soli
tuvāk savu ideju realizāci-
jai. Šogad biedrība iesniedza
savu pirmo projektu Cēsu
lauku partnerībā, lai iegūtu
Eiropas Savienības atbalstu
Leader projektu konkursā.
Projekts arī saistīts ar
Niniera ezera labiekārtoša-
nu, Juris turpina: „Cēsu
lauku partnerība projektu
jau ir izvērtējusi, un nauda
tam ir paredzēta, tikai
tagad jāgaida apstiprinā-
jums no Lauku atbalsta die-
nesta. Atkarībā no tā, kad
tiks saņemts apstiprinā-
jums, projektu realizēs šā
gada rudenī vai arī nākamā
gada pavasarī.  Ar projekta
piešķirto finansējumu,
ezera krastmalas kokos tiks
izveidota zemo virvju trase
ar daudzveidīgiem šķēr-
šļiem, nobraucieniem, kas
priecēs daudzus jaunos
ezera apmeklētājus”. 

Šis ir tikai viens no pie-
mēriem, kā mēs iesaistoties
ar idejām un darbu savā
ciemā, pilsētā, novadā
varam attīstīt un labiekār-
tot vidi.

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Šajā rudenī Priekuļu
novadā notiks vairāki
sabiedrības veselības veici-
nāšanas pasākumi -
“Veselības izstāde” un semi-
nāru cikls par tēmu “Dabas
ārsti tavai veselībai”. Liepā
“Veselības izstādi” varēs
apmeklēt 11.septembrī no
plkst. 11:00 līdz 15:00,
Liepas kultūras namā.
Priekuļos - 9.oktobrī no
plkst.11:00 līdz 15:00,
Priekuļu vidusskolā

Kas tad ir “Veselības izstā-
de”? Veselības izstādi organi-
zē biedrība sabiedriska orga-
nizācija “Latvijas veselības
misija” un šādas izstādes
Latvijā notiek jau 10 gadus,
pulcējot apmeklētājus gan
lielākās, gan mazākās pilsē-
tās un ciemos Vidzemē,
Kurzemē, Latgalē, Zemgalē
un vairākas reizes arī Rīgā.

Izstādes mērķis ir iepazīs-
tināt sabiedrību ar 8 veselī-
bas principiem, kurus ievēro-
jot cilvēks spēj uzlabot un
saglabāt veselību, kā arī
nodrošināt pilnvērtīgu dzīve-
sveidu. Izstādes apmeklētā-
jiem būs iespējams veikt
dažādus veselības stāvokļa
mērījumus: izmērīt asins-
spiedienu, noteikt cukura un
holesterīna līmeni asinīs,
noteikt tauku masas procen-
tuālo apjomu, veikt sirdsdar-
bības ritma mērījumu pirms
un pēc slodzes, izmērīt plau-
šu tilpumu, u.c., kā arī
saņemt profesionāļu konsul-
tācijas un noteikt fizioloģisko
vecumu, kas var ļoti atšķir-
ties no bioloģiskā vecuma,
jeb gadu skaita pēc pases.

Visas aktivitātes būs pie-
ejamas bez maksas. 

Veselības izstāžu apmek-
lētājiem Liepā un Priekuļos

būs iespēja uzzināt par vien-
kāršiem veselības saglabāša-
nas un uzlabošanas praktiski
pielietojamiem paņēmie-
niem. Tā ir harmoniska dau-
dzu sastāvdaļu sistēma, kas
darbojas saskaņoti. Kad
2005.gadā pētnieku grupa
apmeklēja pasaulē vietas,
kur cilvēki dzīvo visilgāk, tad
vienīgā pilsēta starp šīm vie-
tām, un vienīgā vieta
Amerikā bija Lomalinda –
pilsēta, kur lielāko iedzīvotā-
ju daļu veido cilvēki ar
pasaules uztveri, pamatvēr-
tībām un dzīvesveidu, ko
satur šī vienkāršā, bet unikā-
lā sistēma, un kuri dzīvo
apmēram 10 gadus ilgāk un
ir ievērojami veselīgāki nekā
viņu līdzcilvēki. Šī sistēma
pasaulē pastāv jau apmēram
150 gadus, kuru laikā balsto-
ties uz to pasaulē darbojas
ārstniecības iestādes, sanato-
rijas, veselīga dzīvesveida
centri, mācību iestādes un
zinātnisko pētījumu centri,
veikali un ražotnes.

No 18.oktobra otrdienu
vakaros plkst.18:00 Prieku -
ļos, sociālo pakalpojumu cen-
tra zālē, Cēsu prospektā 1,
omulīgā gaisotnē notiks asto-
ņu semināru cikls “Dabas
ārsti tavai veselībai”, kuros 8
soļi ceļā uz veselību tiks
aplūkoti no 4 aspektiem:
fiziskā, sociālā, emocionālā
un garīgā. Seminārus vadīs
Alla Nommika, pedagoģe un
veselīga dzīvesveida speciā-
liste no Igaunijas. 

Ikviens ir mīļi aicināts
izmantot šīs iespējas, lai
uzzinātu daudz vairāk kā
rūpēties par savu veselību!

Latvijas veselības misijas
vārdā Rudīte Truce

“Veselības izstāde” un semināru
cikls “Dabas ārsti tavai veselībai”Projekts „Komforts un tīrība

Niniera ezera krastos” īstenots
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Izglītojoša un atpūtas
nometne  Amatas, Jaunpie -
balgas, Līgatnes, Pārgaujas,
Priekuļu, Raunas un
Vecpiebalgas novadu talantī-
gajiem bērniem vecumā no
12 līdz 15 gadiem ,,ČETRAS
ATSLĒGAS 2016” šogad aiz-
ritēja Priekuļu vidusskolā. 

Bērni pētīja vēstures,
ģeogrāfijas, ekonomikas un
politikas jomas, kā arī iepazi-
na debašu mākslu, mācījās
domāt plašāk un dziļāk,
apguva prasmi argumentēt,
uzrunāt un pārliecināt publi-
ku, sadarboties. Un, protams,
ieguva jaunus draugus, jautri
un lietderīgi pavadīja brīvo
laiku. Sportoja, sapņoja,
vēroja zvaigžņu lietu, spēlēja
galda spēles, prātoja un klau-
sījās, un diskutēja, un deba-
tēja, un improvizēja...

Tā kā šī augusta nedēļa
aizritēja zem olimpisko spēļu
karoga, arī nometnes dalīb-
nieki piedalījās olimpiskajās
spēlēs ,,Priekuļi 2016”, kurās
par balvām cīnījās gan tradi-
cionālos, gan pavisam neie-
rastos sporta veidos dažādām
gaumēm, ātrumiem un spē-
jām. Bija jautri un aizraujoši!

Bērni devās pārgājienā uz
Līču - Laņģu klintīm, lai
tuvāk iepazītu Priekuļu
novadu, apgūtu orientēšanās
prasmes. Cepa desiņas
ugunskurā un baudīja šīs
vasaras nepastāvīgo laiku.

Nometnē kopā ar bērniem
darbojās vieslektori: Mārtiņš
Bondars, politiķis, finansists,
Saeimas deputāts, kurš jau-
nos cilvēkus mudināja sapņot
un ticēt, ka sapnis piepildī-
sies. Izstrādāt soli pēc soļa,
kā nonākt līdz savam sap-
nim. Politiķis dalījās arī pie-
redzē par saviem sapņiem un
to, kā izdevies tos īstenot.

Daudz tika runāts par izglītī-
bas kvalitāti, dažādām izvē-
lēm un to, ka dzīvē ļoti daudz
kas ir atkarīgs tieši no tevis
paša. 

Bērni aizrautīgi darbojās
kopā ar Jāni  Viegliņu,  mar-
ketinga speciālistu, biznesa
konsultāciju un apmācību
centra ,,Pārdošanas skola”
vadītāju, kurš jauniešus
mācīja, kā pārliecināt cilvē-
kus, kā atšķirt ,,pīles” no
,,ērgļiem” un pašiem kļūt par
cienīgiem ,,ērgļiem”. Lieliski
bija satikt tik atraktīvu un
gudru cilvēku. 

Savukārt, Rolands Ozols,
konsultants  personības attīs-
tības,  izglītības  un  pārmai-
ņu  vadības jautājumos,
Mūžizglītības un kultūras
institūta “VITAE”  vadī -
tājs,  bijušais UNESCO LNK
ģenerālsekretārs nometnes
dalībniekus mācīja izprast
domāšanas pamatprincipus,
aicināja bērnus diskutēt,
strādāt pāros, grupās.

Par lielisku piedzīvojumu
izvērtās vecāku vakars, kurā
kopā ar vecākiem tika spēlēts
futbols, galda spēles, veidotas
kolāžas. Vecāki teica daudz
atzinīgu vārdu gan nometnes
pedagogiem, gan savām
pašvaldībām par iespēju bēr-
niem nedēļas garumā iegūt
jaunas zināšanas un lieliski
atpūsties kopā ar vienau-
džiem.

Šī gada nometnes devīze -
talantīgi cilvēki popularizē

savu novadu, savukārt, uzņē-
mēji to veido. Tādēļ bērniem
tika veidota izpratne, cik sva-
rīgi ir pamanīt un nepalaist
garām ikvienu dzīves piedā-
vāto iespēju, būt drošiem,
pārliecinātiem un darbīgiem.

Šī ir jau trešā reize, kad
tiek organizēta nometne
‘’ČETRAS ATSLĒGAS”.
Iepriekšējos gados tā notikusi
Amatas un Līgatnes novados.
Noslēguma pasākumā tika
izlozēts, kurā novadā nomet-
ne tiks rīkota nākamajā
vasarā.  Un pilnā loze tika

Jaunpiebalgas novadam. 
Nometnes gaitai un noti-

kumiem iespējams sekot arī
interneta vietnē:  atsle-
gas2016.blogspot.com

Nometne bērniem un viņu
ģimenēm ir balva par čaklu
un atbildīgu mācību darbu,
iesaistīšanos sabiedriskās
aktivitātēs. Nometnes izmak-
sas sedz pašvaldība, lai atbal-
stītu sava novada talantīgos
un mērķtiecīgos jauniešus.

Šoreiz īpašs paldies
Priekuļu novada pašvaldībai
un Priekuļu vidusskolas
kolektīvam par viesmīlību,
gādību un prasmi radīt māju
sajūtu četrdesmit jauniešiem
un viņu skolotājiem.

Noslēguma pasākumā uz
Vecpiebalgas novada domes
vadītājas Ellas Frīdvaldes-
Andersones jautājumu,  kā
nometnē klājies, bērni atzina,
ka tā paskrējusi vēja spār-
niem, nu ir žēl šķirties. Bijis
jautri, interesanti, daudz vēr-
tīga iemācījušies, ieguvuši
jaunus draugus.  

Raunas novada priekšsē-
dētāja Evija Zurģe nometnes
dalībniekiem novēlēja veik-
smīgu un ražīgu jauno mācī-
bu gadu. Savukārt, Līgatnes
novada vadītājs Ainārs
Šteins atzina, ka ļoti lepojas
ar jaunajiem, talantīgajiem
līgatniešiem. Pasākumā pie-
dalījās arī Amatas novada
domes priekšsēdētājas viet-
niece Guna Kalniņa- Priede,
kura izglītību salīdzināja ar
sportu- ir jādara, jo tikai tad
sekos panākumi un medaļas.

Bērni tā arī apņēmības
pilni solīja – čakli mācīties
jaunajā mācību gadā, lai
nākamajā vasarā atkal varē-
tu tikties nometnē ,,ČETRAS
ATSLĒGAS 2017”, kurā slēg-
sim durvis uz sabiedriskajām
attiecībām, publisko runu,
lietišķo etiķeti un mediju
zinībām. 

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības

apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Nometne ,,ČETRAS ATSLĒGAS 2016”

Nometnē jaunieši ieguvu zināšanas, kas palīdz vispusīgi attīstīties un nodarbojās 
ar sportiskajām aktivitātēm 

Eduarda Veidenbauma memoriā-
lais muzejs “Kalāči” sveic visus sko-
lēnus un viņu vecākus, kā arī stu-
dentus, skolotājus un pasniedzējus
jaunajam mācību gadam sākoties!

Brīnišķīgā vasara jau atvadu svei-
cienus sūta, bet muzejā sezona rit
pilnā sparā, līdz ar to aicinām cie-
mos visus interesentus, lai iepazītos
ar talantīgo dzejnieku un apskatītu
viņa mājas. Tāpat vēlamies visu
muzeja draugu un viesu uz ma nību
vērst, ka turpmāk “Kalāčus” varat
sazvanīt pa tālr. 25601677.

Eiropas kultūras mantojuma
dienu ietvaros no 10.-11.septem-
brim Ed. Veidenbauma memoriālajā
muzejā „Kalāči” norisināsies pasā-
kums „Lauku sēta cauri laikiem”.
Visas dienas garumā no plkst. 10.00
– 19.00 apmeklētāji varēs radoši dar-
boties un iepazīties ar Ed.
Veidenbauma darbību, mājām un lie-
lāko Vidzemes lāžu kolekciju Latvijā.

Uz pasākumu īpaši aicinātas
ģimenes ar bērniem, jo dažādas
aktivitātes paredzētas tieši mazāka-
jiem muzeja apmeklētājiem. Būs
iespēja iepazīties ar savu vecvecāku
un viņu vecāku bērnībā spēlētajām
spēlēm un pašiem pagatavot loku no

lazdas zara, telefonu no divām sēr-
kociņa kastītēm un diega, kā arī
daudz ko citu.  

Pieaugušajiem būs iespēja pār-
baudīt savu līdzsvara izjūtu uz
ķekatām, iepazīties ar steļļu darbī-
bas principiem, iemācīties pīt mel-
dru grāmatzīmes un grabuļus, kā
arī nopērties ar augu slotām (bez
iešanas pirtī un sviedrēšanās uz
lāvas) pie pirtnieces Annas Luteres. 

Galda spēļu stūrītī, ābeļu paēnī,
būs iespēja spēlēt Ed.Veidenbauma
iemīļoto šaha spēli, kā arī citas
agrāk ļoti populāras galda spēles.
Dienas noslēgumā visi ar sarunām
un ģitāras mūzikas pavadībā pulcē-
simies pie ugunskura un cepsim
maizi uz koka. Uz tikšanos Kalāčos!

Par aktualitātēm un tuvākajiem
pasākumiem muzejā, sekojiet līdzi
Priekuļu novada mājaslapā www.prie-
kuli.lv/kulturas-iestades/muzejs,
www.draugiem.lv/kalaachi un
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.
muzejs

Elīna Tilaka, 
tūrisma speciāliste

Inta Puriņa,  
“Kalāči” muzejpedagogs

Sākoties skolas gaitām, sākas arī
informācijas meklējumi skolotāju
vidū, lai atrastu izglītojošus un skol-
niekiem interesantus ekskursiju mar-
šrutus. Šādas vietas piedāvā arī
Priekuļu novads, tāpēc dažas no popu-
lārākajām ir apkopotas šajā rakstā. 

Braucot ar autobusu vai vilcienu uz
Liepu, iespējams doties pārgājienā pa
gleznaino Līču – Laņģu klinšu mar-
šrutu, kur varēsies apskatīt smilšak-
mens klinšu kompleksu līdz pat 30 m
augstumam, ap 20 avotus, kas izvei-
dojušas dažādu izmēru un veidu alas. 

Tur pat netālu, Liepas ciema cen-
trā atrodas Lielā Ellīte, kur var ne
tikai apskatīt neparastas formas smil-
šakmens arkas, alu un avotu, bet arī
atbrīvoties no mazajiem velniņiem,
kas parasti traucē mācīties. Iepazīties
ar dzejnieka Ed.Veidenbauma dzīvi
un darbiem, kā arī apskatīt 19. gs.
darbarīkus varēsiet Ed.Veidenbauma
memoriālajā muzejā “Kalāči”. 

Ja vēlaties savu mācību gadu pava-
dīt saulaini, tad Jums noteikti jāap-
meklē viens no trim Priekuļu novada
saules pulksteņiem. Priekuļos atrodas

Baltijā lielākais dalības saules pulk-
stenis, kur precīza laika noteikšanai
jāizmanto savs ķermenis. Šeit katram
apmeklētājam noteikti jāizmēģina arī
baskāju veselības taka un jāapskata
arī dažādās koku, krūmu un laukau-
gu sugas.  

Lai saliedētu skolēnu kolektīvu un
piedzīvotu kolektīvu īstas latviešu
rupjmaizes cepšanas procesu, nepie-
ciešams doties uz Maizes māju
“Krūmiņi”, kur skolēnu grupām pie-
dāvā iespēju izvēlēties starp divām
programmām: pīrāgu ballīti un rup-
jmaizes cepšanas rituālu, kurā 3-4 h
garumā bērniem un pieaugušajiem ir
iespēja pašiem mīcīt mīklu, veidot
pīrāgus vai maizes klaipu, iepazīties
ar un pārbaudīt savas zināšanas par
graudiem un graudu produktiem,
maizes nozīmi latviešu kultūrā un pēc
tam nobaudīt savu radīto!

Vairāk informācijas par šīm un
citām ekskursiju iespējām skolēnu
grupām un citiem interesanti iespē-
jams iegūt mājaslapā www.priekuli.lv.

Elīna Tilaka, tūrisma speciāliste

Eiropas kultūras mantojuma
dienas „Kalāčos”

Priekuļu novada
interesantākie ekskursiju
maršruti skolēnu grupām
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„Zelta Virpulis” Gruzijā
Deju kolektīvs „Zelta Virpulis” jūnija beigās kopā ar pašvaldības pār-

stāvjiem piedalījās folkfestivālā „Kobuletoba” Gruzijā. Pēc koncerta kolek-
tīvs saņēmām profesionāļa vērtējumu par dejotāju meistarību radīt katrā
dejā jaunu tēlu, par spēju parādīt pāru savstarpējās attiecības, kā arī esam
lauzuši radušos stereotipus par latviešu tautas dejām, parādot, ka mūsu
tautai ir dažāda rakstura dejas. Kolektīvs godam pārstāvēja ne tikai savu
pašvaldību, bet arī savu valsti.

„Miķelis” Eiropeādē Beļģijā
No 18.-26.jūlijam deju kolektīvs “Miķelis” piedalījās 53. Starptautiskajā

folkloras deju, mūzikas un dziesmu festivālā “Europeade” Beļģijas pilsētā
Namurā. Latviju festivālā pārstāvēja 8 deju grupas un 2 mūzikas kapellas. 

Eiropiāde- tā ir atkalsatikšanās ar zināmām grupām, dalībniekiem un
jauniem draugiem, kā arī tā ir jaunu vietu iepazīšana.Krāšņākais festivālā
vienmēr ir gājiens, kurā piedalījās vairāk, kā 160 grupas no dažādām
Eiropas vietām. Dažādos tautas tērpos postais gājiens vijās pa Namuras
ielām, uzlija smalks lietutiņš, bet tas nesabojāja brīnišķīgo atmosfēru, kas
valdīja starp skatītājiem un dalībniekiem. Ar krāšņu noslēguma koncertu
Namur EXPO arēnā Eiropeāde izskanējusi. Karogs nodots nākamajiem
Eiropeādes rīkotājiem - Somijas pilsētai Turku.

Ceļojumu prieks gaidāms arī septembrī, kad deju kolektīva „Tūgadiņš”
vecākā grupa no 23.-27.septembrim dosies uz Sanktpēterburgu, kur sniegs
koncertus, kā arī apmeklēs deju skolu un piedalīsies dažādu deju stilu
meistarklasēs. 

Savukārt, sieviešu koris „Laumas” no 20. – 26.septembrim viesosies
Slovākijā pilsētā Nitra, kur kopā ar kori „Lipka, sniegs vairākus koncertus.

Viss top un mainās
Pateicoties Saeimas deputāta Valteram Dambes gādībai, valsts finansē-

jumam un pašvaldības līdzfinansējumam, Priekuļu novada kultūras
namam izstrādāta jauna dizaina koncepcija un veikts fasādes remonts.
Tuvākajā nākotnē jaunus akcentus iegūs arī kultūras nama iekštelpas.
Pateicoties pašvaldības atbalstam varam nomainīt skatuves ietērpu –
kulises, kas dos daudzveidīgākas gaismošanas un noformējuma iespējas.
Tiek izgatavoti arī jauni krēsli, kas būs ērtāki, funkcionālāki un arī mūs-
dienīgāki.

Sezona atsākas
Priekuļu kultūras nams savu rudens sezonu atklās ar Gaļinas

Polišķukas režisēto Bengta Ālforsa izrādi „Cilvēks, kurš vairās no lifta”
Šis ir humora pilns stāsts par to, kā par kāda cilvēka vienīgo draugu

kļūst lifts. Galvenā varoņa optimisms un pozitīvisms palīdz viņam rast
izeju no jebkuras situācijas, īpaši – protot palūkoties no malas gan uz sevi,
gan katru situāciju, kurā viņš nonāk. Lūk, arī patiesā māksla dzīvot pa
īstam. Vīrieša lomā – Herberts Laukšteins.

Izrāde 23.septembrī plkst. 19:00. Biļešu cena 8 EUR, tās var iegādāties
„Biļešu paradīzē”, kā arī pašvaldības kasē. 

Inga Cipe

Vasaras notikumi foto reportāžā

Vasarā kā vasarā – daudz ceļojumu 
un jaunu iespaidu

Jūlija sākumā Veselavas jauniešu deju kolektīvs, kopā ar
saviem draugiem svinēja savu 25 gadu pastāvēšanas gadadienu,

priecējot skatītājus ar skaistu un atraktīvu deju koncertu. 
Visus šos gadus kolektīvu vada Emerita Gruzde

Nu arī liepēniešiem ir sava veselības taka, to atklāja 13.augustā

26.jūlijā novada vecākā iedzīvotāja Ksenija Andersone atzīmēja 
101 dzimšanas dienu, viņu sveica domes priekšsēdētāja

Māra Juzupa un sociālā darbiniece Zaiga Riekstiņa. 

No 8.līdz 10. jūlijam FK Priekuļi U-14 un U-10 grupas zēnu
komandas piedalījās trešajā lielākajā futbola turnīrā Somijā 
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Pēdējo gadu laikā Priekuļu
novada jauniešu centri piedā-
vā dažādas aktivitātes divu
nedēļu garuma. 

Priekuļos
Priekuļu jaunatnes inicia-

tīvu centra „REST[e]” rīkotā
mini dienas nometne notika
no 6-17.jūnijam un to apmek-
lēja 36 bērni vecumā no 7-12
gadiem, kuri piedalījās gan
radošajās aktivitātēs, gan
pārgājienos un sporta spēlēs
Sporta birzītē un Biatlona
trasē. Bērniem bija iespēja
pašiem izgatavot krēslus no
māla un siena. Paldies
Aleksandram un Lienei
Ļubinskiem par šo interesan-
to un izglītojošo aktivitāti. 

Viena no visvairāk gaidīta-
jām dienām bija tikšanās ar
Jaunsargiem un to sagatavo-
tie komandas saliedēšanās
uzdevumi. Paldies A.Bah -
manim un jaunsargiem.

Lai iepazītu tuvāk savu
novadu, devāmies uz Liepas
muižu. Tur mūs pārsteidza
lielā un ainaviskā muižas
teritorija un tās vēsture. 

Katru dienu spēlējām spē-
les, kuras bērniem bija iespē-
ja izvēlēties pašiem, devā-
mies fotomedībās un noslēgu-
mā gatavojām cepumu torti! 

Vasaras skolu E.Krieviņai
„uh-lee-nah” palīdzēja vadīt
trīs apmācīti jaunieši, Sen -
dija Laziņa, Natālija Mah ņova
un Toms Ozols, kurš vadīja arī
boksa treniņu bērniem.

Mārsnēnos
Pirmo reizi Mārsnēnu

Jauniešu centrs „Pagrabiņš”
organizēja Vasaras skolu un
tā notika no 11.-22.jūlijam ar
24 dalībniekiem vecuma no
7-14 gadiem.  Programmā,
līdzīgi kā Priekuļos, ietilpa
gan radošās, gan fiziskās
nodarbes. Veidojām JC karo-
gu, personalizētas foto sienas
un atmiņas spēli. Kopā ar
ārstu Artūru Tereško lasījām
un iepazinām zāļu tēju
augus. Zemessargi Viktors
un Ārnolds ierādīja kā darbo-
jas metāldetektors un kā ar
to meklēt „dārgumus” .
Visgaidītākā diena bija deju
diena ar Eduardu Ruici, kurš
pasniedz breika dejas. 

Paldies zemniekam Ro -
landam Kļaviņam par iespēju
apmeklēt viņa saimniecības
liellopus un zirgus un uzzināt
ko vairāk par tiem. 

Mārsnēnu vasara skolas
svarīgākais uzdevums bija
parādīt jauniešiem, ka
Mārsnēnos ir iespēja sarīkot
interesantas dienas aktivitā-
tes, un arī parādīt kas ir jau-
niešu centri. Vasaras skolas
rezultātā Mārsnēnu jaunieši

izveidoja savu neformālo jau-
niešu padomi, kurā kopīgi
organizēs sev interesējošus
pasākumus un aktivitātes.
Sadarbībā ar jauniešu centru
un Tautas namu pirmais
kopīgais darbs bija Jauniešu
Dienu Mārsnēnos, kura noti-
ka 23.augustā Mārsnēnu
estrādē. Priecājamies, ka
pamatojoties uz bērnu lūgu-
miem varam, izvērtēt iespēju
rudenī izveidot breika pulci-
ņu Mārsnēnos. Ja esat ieinte-
resēts, sekojiet līdzi informā-
cijai. 

Paldies vecākiem, kuri
savus bērnus pieteica šīm
vasaras skolām un kuri arī
iesaistījās aktivitāšu organi-
zēšanā. Paldies arī Priekuļu
novada Domei par iespēju šīs
aktivitātes īstenot un bēr-
niem iespēju kvalitatīvi pava-
dīt laiku brīvlaikā. 

Diska golfs kopā ar
deputātiem

22.augustā Priekuļu nova-
da Jauniešu dome kopā ar
Priekuļu Domes deputātiem
izmēģināja mūsu pusē maz-

pazīstamo spēli Disku golfs.
Šī ir spēle, kurā apvieno golfa
spēles noteikumus un frisbija
mešanas tehniku. Sākumā
izklausās dīvaini, bet izrādās
tas ir tik jautri, ka laiks paiet
nemanot. 

Latvijas Frisbija Federā -
cijas valdes loceklis Sandis
Enģelis mūs iepazīstināja ar
spēles tehniku un noteiku-
miem. Sadaloties grupās
varējām sacensties gan kā
komanda, gan kā individuā-
lie spēlētāji. Šī diena deva
iespēju jauniešiem un depu-
tātiem saspēlēties neformālā
gaisotnē aktīvi pavadīt
dienu. 

Paldies Priekuļu Biatlona
trasei un Rasai Siliņai par
veiksmīgi noorganizēto spēli!
Ja arī Jūs vēlaties uzzināt
vairāk kas ir disku golfs –
17.septembrī būs oficiālā
atklāšana Priekuļu biatlona
trasē. 

Slapjā Jauniešu diena
Mārsnēnos

Augustā visā pasaulē atzī-
mē jauniešu dienas. Tā kā
mūsu novadā jauniešu un

ideju netrūkt, tad Jauniešu
dienu šogad rīkojām Mārs -
nēnos. Jauniešu centrs
„Pagrabiņš” un Mārsnēnu
Tautas nams kopā ar jaunie-
šiem 23.augusta dienas garu-
mā organizēja spēles un rado-
šās darbnīcas. Zīmējām ar
hennu, gatavojām lukturīšus
un sapņu ķērājus un zīmējām
apkārtni. Kārtīgi izmētājām
bumbu, centāmies palikt
sausi lietussargu un spaiņu
spēlē, kā arī mētājāmies ar
olām un veselu stundu spēlē-
jām spēli „mafija”. Aktivitāšu
bija daudz, bet dienu noslē-
dzām ar ūdens balonu kauju.
Neviens nepalika sauss. No
Cēsīm mūs apciemoja deju
grupa „Diverse style Young
Ones” E.Ruiča vadībā un
sniedza breika dejas paraug-
demonstrējumu un sadejojās
ar Mārsnēnu jauniešiem.
Diena pagāja azartiski, spor-
tiski un draudzīgi. Priecā -
jamies par apmeklētāju skai-
tu un izrādīto atbalstu! 

Elīna Krieviņa,
jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Vasaras skolas Priekuļu novadā noslēgušās

„Piebāzts, pārkrauts,
pilns, aizņemts, šausmīgi
daudz darba, esam jau aiz-
ņemti, pilns ar bērniem un
jauniešiem, ļoti smieklīgi,
trako māja, man ir ideja, aiz-
iet, darām”- šīs vasaras bie-
žākie teicieni jauniešu centrā
„Apelsīns”. Vasara mums
patiešām bagāta.

No 25. jūlija līdz 5. augus-
tam Jauniešu centrs uzņēma
30 Vasaras skolas dalībnie-
kus vecumā no 7 līdz 13
gadiem. Vasaras skolas die-
nas bija bagātas un daudz-
veidīgas, kopā sportojām,
gleznojām, mācījāmies fizi-
ku, ķīmiju, dabas zinības,
angļu valodu, dziedājām,
gatavojām ēst, veicām slāpek-
ļa eksperimentus, apmeklē-
jām Dabas izglītības centru
„Vecupītes”, Vika pasaku
parku, uzņēmām ciemos suņu
audzētājus un dresētājus,
spēlējām spēles, gājām rota-
ļās, iepazinām Angliju, gata-
vojām pārsteigumus mam-
mām, dejojām. Vasaras skolā
darbojās 6 jaunie skolotāji:
Ilva Kalniņa, Paula Beatrise
Pupure, Raivis Rožkalns,
Kristiāna Eltermane,
Mārtiņš Gailis, Seira
Jēkabsone. Četru gadu laikā
izauguši vairāki jauni skolo-
tāji, kas šogad pēdējo gadu
bija Vasaras skolas dalībnie-
ki, bet jau nākošgad paši
plāno vadīt savas nodarbības. 

No 1. augusta līdz 1. sep-

tembrim sadarbībā ar nodibi-
nājumu Pievienotā Vērtība,
tiek īstenots īstermiņa brīv-
prātīgā darba projekts „OM –
OH”. Projekts tiek īstenots
ar Erasmus+ programmas
atbalstu. Projekta ietvaros
Liepas jauniešu centrā
„Apelsīns” darbojas 8 brīv-
prātīgie no Spānijas, Itālijas,
Francijas, Ungārijas un
Portugāles. 

Pirmā projekta nedēļa bija
intensīvas apmācības, lai
iepazītos, izveidotu labu
darba grupu, iepazītu kultū-
ras, plānotu projekta aktivi-
tātes. No 8. augusta brīvprā-
tīgie kopā ar 4 Liepas jaunie-
šiem sāka darbu pie Ķieģeļa
festivāla plānošanas, organi-
zēšanas un sagatavošanas,
tika veidots festivāla nofor-
mējums, gatavotas radošas
darbnīcas, plānotas aktivitā-
tes dzejas darbnīcām, vides
mākslas instalāciju sagata-
vošana. 

Projekts visiem iesaistīta-
jiem jauniešiem un speciālis-
tiem ir ne vien nozīmīgs iegul-
dījums Ķieģeļa festivāla orga-
nizēšanā, bet arī nopietna
mācīšanās pieredze plānojot,
organizējot, vadot savu un
citu darbu, sadarbojoties, piln-
veidojot angļu valodas zināša-
nas, sadarbojoties un akceptē-
jot kultūrīpatnības. Pēc pro-
jekta visi tā dalībnieki saņems
apliecinājumu par iegūtajām
prasmēm un zināšanām –

Youthpass sertifikātu. 
12., 13. augustā notika jau

tradicionālais pasākums
„Piedzīvojums mežā”, šogad
jau 6 reizi. Šogad pasākums
pulcēja 17 jauniešu no
Liepas, Mārsnēniem un
Cēsīm. Tā, kā liela daļa no
pasākuma dalībniekiem pie-
dalās katru gadu, šogad tika
mainīta pasākuma program-
ma, tajā tika iekļauta apmet-
ņu veidošana no mežā atro-
damajiem materiāliem, jau-
niešiem bija iespēja apgūt 7
dažādu ugunskuru veidoša-
nu un citas vērtīgas lietas.
Iešana mežā jauniešiem ir
gan piedzīvojums, gan izaici-
nājums pārvarēt sevi, tikt
galā ar sevi. Pasākuma orga-
nizēšana nebūtu iespējam
bez Zemessardzes kapteiņa
Guntara Norbuta. 

Vasaras lielākais pasā-
kums ir „Ķieģeļa festivāls”.
27. augustā visas dienas
garumā E. Veidenbauma
muzejā bija bagāta aktivitā-

šu programma. Pasākuma
pirmajā daļā - dažādas dar-
bnīcas, kurās varēja gatavot
rotas, gatavot milzu pūķi,
sacerēt un iestudēt pasakas,
tikt pie hennas zīmējuma,
apgleznot akmeņus un radīt
stāstus, mācīties zumbu,
spēlēt spēles, iepazīties ar
franču, itāļu, spāņu, portugā-
ļu, ungāru, latviešu dzeju un
dzejniekiem, radīt dzejoļus
pašiem, ilustrēt dzejoļus,

radīt vides mākslas objektus
un izzināt jauniešu iespējas
Latvijā un Eiropā. Pasā -
kuma otrajā daļā - koncerts,
kurā šogad viesojās Elza
Rozentāle, The Coco’nuts,
Precious stone un Side of
Pain, bija viss no džeza līdz
smagai alternatīvajai mūzi-
kai. 

Plāns ievilkt elpu rudenī
Jauniešu centram nepiepildī-

sies, jo 10.septembrī atbalstī-
sim E. Veidenbauma muzejā
notiekošās Eiropas kultūras
mantojuma dienas, savukārt
17.septembrī aicinām atkal
tikties E. Veidenbauma
memoriālajā muzejā uz jau
otrajām Liepas jauniešu cen-
tra „Apelsīns” organizētajām
dzejas dienām. 

Baiba Roze, JC
„Apelsīns”vadītāja

„Apelsīna” bagātā vasara

Vasaras skolas darbā brīvprātīgie strādāja ar lielu
aizrautību 

Pasākums „Piedzīvojums mežā” patiesi ir liels un
aizraujošs piedzīvojums bērniem pārbaudot savu

izturību un spējas, gūstot jaunas iemaņas

Azarts liels un nevar zināt, kurš vinnēs...

Jauniešu dienā piedalījās ap 30 dalībniekiem, 
un visi atzina, ka pasākums ir izdevies
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Turpinoties jauna inventā-
ra piegādēm mācību iestā-
dēm, kas piedalījās „Maxima
Latvija” organizētajā izglītī-
bas atbalsta programmā
„Savai Skolai”, augusta otra-
jā pusē jaunas preces mācību
procesa modernizēšanai
saņēma Liepas pagasta pirm-
sskolas izglītības iestādes
„Saulīte” kolektīvs.

Bērnudārzs „Saulīte”
saņēma krāsu printeri, mūzi-
kas centru, portatīvo datoru,
fotokameru, sienas kartes un
vairākus kinētisko smilšu
iepakojumus. 

Pirmsskolas izglītības
iestādes vadītāja Elija Latko
stāsta: „Dators noderēs sko-
lotājiem ikdienas darbā,
mūzikas centru izmantosim

ritmikas nodarbībās, bet
kinētiskās smiltis ļoti node-
rēs sīkās pirkstu muskulatū-
ras attīstības veicināšanai,
kas būs īpaši noderīga bēr-
niem ar runas traucējumiem.
Kartes palīdzēs bērnu vispā-
rējai attīstībai, savukārt
fotoaparātu izmantosim spil-
gtāko mirkļu iemūžināša-
nai.” Lai arī preces bērnu-
dārzs jau saņēmis, svinīgā
preču apskatīšana notiks 1.
septembrī.

Izglītības atbalsta pro-
gramma „Savai Skolai” nori-
sinājās no 2015.gada novem-
bra līdz šī gada februārim,
kad iedzīvotāji par pirku-
miem „Maxima Latvija” vei-
kalos iegūtās uzlīmes varēja
novēlēt ikvienai mācību

iestādei, lai tā savukārt uzlī-
mes apmainītu pret jaunu
inventāru. Pateicoties iedzī-
votāju atsaucībai, program-
mai reģistrējušās mācību
iestādes saņems kopumā 106
143 dažādas preces, ko pašas
izvēlējās no piedāvāto preču
kataloga. 

„Priecājamies, ka, pateico-
ties iedzīvotāju aktivitātei
programmas laikā, skolas
visā Latvijā jaunajā mācību
gadā varēs papildināt savu
materiālo un tehnisko nodro-
šinājumu ar jaunām un
modernām precēm. Novēlam,
lai saņemtais inventārs prie-
cē gan skolēnus, gan skolotā-
jus,” stāsta „Maxima Latvija”
Komunikācijas vadītājs
Jānis Beseris.

Liepas pagasta pirmsskolas
izglītības iestāde „Saulīte”

saņem preces mācību procesa
modernizēšanai 

Klāt augusts, kad gatavo-
šanās jaunajam mācību
gadam rit visās izglītības
iestādēs, arī mūsu bērnu-
dārzā. Šo mācību gadu
sagaidīsim kuplākā pulkā
kā pērn! Šo rudeni savas
pirmsskolnieku gaitas bēr-
nudārzā uzsāks 52 bērni!

Gribam palepoties ar
jauno rotaļu vietu, kas bēr-
niem ļoti patīk. Nelielā lau-
kumā ieklāts mākslīgais
zālājs un tam blakus izvei-
dots brīvdabas dambretes
spēles laukums. Šis mākslī-
gais zālājs vairāk būs
domāts bērniem, kam laiks
ārā jāpavada ratiņkrēslos,
jo viņi nevar skriet līdzi
pārējiem. Šobrīd gan visiem

bērniem patīk ar basām
kājām iemēģināt jauno
rotaļlaukuma segumu.

Gribam pateikties Prie -
ku ļu novada pašvaldībai par
piešķirto finansējumu, lai
mūsu bērnudārza pagalmā
šāds rotaļlaukums taptu un
SIA MARIBU par darbu!

Uzsākot Jauno mācību
gadu visiem pedagogiem un
izglītības iestāžu darbinie-
kiem gribu vēlēt: 

„Lai kaut kam labam klāt
ir daļa Tava,

Lai darbs, ko dari, vien-
mēr prieku nes!”

/K.Apškrūma/

Iveta Liepiņa 
Iestādes vadītāja 

Jauna rotaļu vieta
Veselavas bērnudārzā

20.augusta rīts Liepas
kultūras namā iesākās agri.
Jau ap plkst.7:00 sākās rosī-
ba, tika klāts galds, vārīta
kafija, ciemos tika gaidīti
teātra mīļi no Viļķenes,
Vaiņodes, Nīkrāces, Seces,
Tīnūžiem un arī režisors
Valdis Lūriņš.  

Visas dienas garumā kul-
tūras namā tika rādītas
izrādes, kuras skatījās ne
tikai dalībnieki, bet arī vie-
tējie iedzīvotāji, pavisam
kopā sešas. Tās bija gan
nopietnākas, gan ne tik
nopietnas. Vakarā, kad
visas izrādes bija noskatī-
tas, liepēnieši, amatierteāt-
ris „Krams” savus viesus
veda ciemos pie Eduarda
Veidenbauma uz „Kalā -

čiem”. Paldies Intai un
Tamārai par viesmīlīgo
uzņemšanu. Pēc stāstījuma
par Veidenbauma dzimtu
un sātīgo zupu, teātra spēlē-
tāji devās uz kultūras
namu, kur notika ballīte
līdz rīta gaiļiem.

21.augusts teātriniekiem
bija ekskursijas diena. Viesi
tika vesti uz Liepas veselī-
bas taku, Lielo Ellīti, kā arī
uz Līču Laņģu klintīm.
Atvadu „bučas” tika dotas
Cēsīs - līdz nākošajam
gadam, kad ciemosimies pie
Seces pagasta amatierteāt-
ra „Dūdenīši”.

Benita Sausiņa,
Liepas kultūras 
nama vadītāja

2. V.Lūriņa režisoru
kursa audzēkņu

teātru festivāls Liepā

Teātra kopu režisori kopā ar savu pasniedzēju Valdi
Lūriņu un Seces kolektīvu „Dūdenīši”

Veselavas tautas namā - muižā
savu darbību uzsāk

(2016./2017.):

Radošā darbnīca, vadītāja Iluta
Mārtiņjēka ba, nodarbības piektdienās no
plkst.16.00-18.00

Teātra studija, vadītāja Ilona Tauniņa,
nodarbības piektdienās no plkst.18.00-
20.00

Jauniešu deju kolektīvs „Veselava”,
vadītāja Emerita Gruzde, nodarbības cetur-
dienās no plkst.20.00-22.00, svētdienās no
plkst.10.00-13.00

Sīkāka informācija pie tautas nama vadītā-
jas Emeri tas Gruzdes tālr.29247403 

Liepas kultūras nams aicina
jaunus dalībniekus:

Vidējās paaudzes deju kolektīvā
„Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta Kriv -
jonoka, mēģinājumi trešdienās, piektdienās
plkst. 20.00;

Sieviešu vokālājā an samblī
„Uguntiņa”, vadītāja Sarma Puriņa, mēģi-
nājumi sestdienās plkst.14.00;

Amatierteātrī „Krams”, režisore Benita
Sausiņa (par dalību kolektīvā lūdzam sazi-
nāties mob.26497506);

Sākumskolas vecuma (6-10 gadi)
bērnu tautisko deju kolektīvā, vadītāja
Marita Rieksta Krivjonoka, pirmā tikšanās
reize 2.septembrī plkst.18.00 Liepas kultū-
ras namā;

Rokdarbu pulciņā, va dī tāja Inese

Puriņa (par nodarbībām sekojiet reklāmām);
Skolēnu teātra studija „Pigornieki”,

režisore Ruta Stodoļņika (nodarbības notiks
skolā).

Pašdarbības kolektīvi darbību
atsāks ar š.g. septembra mēnesi.

Mārsnēnu Tautas namā jauno
sezonu sākot

Ar septembri:
Dāmu deju kolektīvs „Mare’’ vadītājs

Māris Brasliņš 26305436.
Līnijdeju kolektīvs „Malide’’ vadītāja

Gunta Salmiņa 29389771
Klavierpuciņš un vadītāja Līga Siliņa

26247277
Amatierteātris vadītāja Santa Kalniņa

28353425
Sieviešu ansamblis vadītājs Juris

Krūze 26418990
Pirmsskolas dziesmu un deju kolek-

tīvs vadadītājas Dace Purmale un Zita
Aļeškēviča

Ar septembra vidu tautas namā sāks dar-
boties Breika nodarbības kuras vadīs
Cēsu Bērnu  jauniešu centra breika skolo-
tājs Eduards Ruicis. (sekot līdzi informāci-
jai).

Mārsnēnu JC savu darbību atsāk ar
5.septembri.

Visi pulciņi ir apmeklējami bezmaksas,
par nodarbību laikiem lūgums sazināties ar
pasniedzējiem. 

Ar prieku gaidīsim jaunos pašdarbniekus
un noteikti arī esošos atgriežoties no vasa-
ras atvaļinājumiem.

KOLEKT VS VAD T JS DARBA LAIKI PIRM  NODARB BA 
DK „T GADI Š” 
 

M RTI Š 
JURCI Š 

A grupa (~3. – 5.g. b rni) P.,T., 
plkst.17.30 – 18.15 
B grupa (~5. – 7.g. b rni) P.,T., 
plkst.18.15 – 19.00 
C grupa (~1.kl.-3.kl.) O., C.,  
plkst.17. 00 -18. 00 
D grupa (~3.kl.-5.kl.) O., C.,  
plkst.18. 00 -19. 00 
E grupa (~5.kl.-7.kl.) O., C., 
plkst.19.00 -20.00 

5. septembr  A un B 
grupas,  
6. septembr  C, D, E 
grupas. 

VPDK „MI ELIS” M RIS 
BRASLI Š 

Otrdienas, Ceturtdienas 
plkst.20.00-22.00 

6.septembr  plkst.20.00 

VPDK „JUMIS” ULDIS 
BL GZNA 

Pirmdienas, Trešdienas  
Plkst.19.30-21.30 

7.septembr  plkst.19.30 

DK „ZELTA 
VIRPULIS” 

ULDIS 
BL GZNA 

Piektdienas plkst.19.30-21.30 
Sv tdienas plkst.12.00-14.00 

9.septembr  plkst.19.30 

JDK „VIRPULIS” ULDIS 
BL GZNA 

Pirmdienas, Trešdienas 
Plkst.16.30-18.30 
Prieku u tehnikuma telp s 

5.septembr  plkst.16.30 

SIEVIEŠU KORIS 
„LAUMAS” 

IVETA 
LAPI A 

Pirmdienas, Ceturtdienas 
plkst.19.00-21.00 
Prieku u vsk. z l  

Jau darbojas 

V RU SENIORU 
ANSAMLIS „NEPR C” 

ULLA SIKSNE Ceturtdienas  
 plkst.18.30 -20.00 
Sabiedrisk  centra telp s 

1.septembr  plkst.18.30 

Priekuļu kultūras nama pašdarbības kolektīvi atsāk darbu

Gaidām jaunus dalībniekus!



8 Priekuïu Novada Vçstis

Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis”. 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kultūras afiša septembrīKatram sirdī pa lāsei sūrās pīlādžu sulas,
Katram vairāk vai mazāk lepnās ozola spīts,
Tieši tādēļ pār dienām baltām,

melnām vai rudām
Zaļi zeltainas zīles – ne jau vējziedi krīt.

/Sk.Kaldupe/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada jūlija 
un augusta jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Margu Vītolu; Rasmu Pujāti; Jadvigu
Atrošku; Viju Stradiņu
Priekuļos : Albīnu Ābolu; Rogati Bērziņu; Gunāru
Bērzkalnu; Aivaru Biezo; Mirdzu Lingarti;
Nadeždu Nasilovsku; Rusi Purenu; Rutu
Sietiņu; Tamāru Trofimovu
Veselavā Mariju Koniševu

85 gadu jubilejā
Liepā: Mariju Kokoreviču un Valentinu
Kokoreviču
Priekuļos: Elvīru Folkmani un Veru Bērziņu
Veselavā Ausmu Ločmeli

90 gadu jubilejā 
Priekuļos Pēteri Kļaviņu un Klāru Kalkausu
Liepā Leonoru Romušu
91 gada jubilejā 
Annu Kokoreviču Liepā
Venerandu Siksnāni Priekuļos
92 gadu jubilejā Mariju Kirimovu Mārsnēnos

Skolēnu
pārvadāšanas

autobusu saraksts
(ikdienā)

Maršruts: Veselava - Mārsnēni –
Liepa – Priekuļu vidusskola
Grāvji 7:00- Zeikeri 7:10 –
Bērzkrogs 7:15 – Pauļi 7:18 –
Veselavas skola 7:22 – Jāņa skola
7:35 – caur Cimzu – Līvānu mājas
7:50 -Mārsnēnu skola 7:55 – Starti
8:00 – Sarkaņi 8:07 – Liepa 8:15 –
Garkalne 8:25 – Priekuļu v/sk. 8:40
Maršruts: Priekuļu vidusskola-
Liepas skola - Jāņmuiža -
Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk.7:35 – Brunīši 7:40 –
Salmiņi 7:45 - Liepas skola 7:50 –
Jāņmiža 8:05- Priekuļu v/sk. 8:20
Maršruts: Priekuļu vidusskola -
Cēsis - Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk 8:20- Pagrieziens uz
Dukuriem 8:25 - Cēsīs autobusa

pietura pie „Akmens ligzdas” 8:35
–Lauciņi 8:38 - Vīņaudi 8:40 –
Veismaņi 8:42 - Priekuļu v/sk. 8:40
Maršruts: Veselava – Priekuļu
v/sk
Priekuļi 7:55 – Rabākas 8:15 –
Veselavas skola 8:25 – Bērzkrogs
8:30 – Veselavas kapi 8:32 – Upītes
8:35 – Priekuļu v/sk 8:45
Maršruts: Rauna – Jaunrauna –
Priekuļu v/sk.
Priekuļi 7:10 – Rauna 7:30 –
Spāriņkalns 7:35 – Šautuves –
Jaunrauna 7:40 – Priekuļu v/sk.
7:55
Pēcpusdienā 
Priekuļu vidusskola – Veselavas
virziens 16:30
Priekuļu vidusskola – Raunas,
Jaunraunas virziens 15:45
Priekuļu vidusskola – Cēsis 16:30
Priekuļu vidusskola – Jāņmuiža -
Liepa15:45
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu,
Garkalnes virziens 16:30
Piektdienās 
Priekuļu vidusskola - Veselavas

virziens 15:50
Priekuļu vidusskola - Raunas,
Jaunraunas virziens 15:00
Priekuļu vidusskola – Cēsis 15:45
Priekuļu vidusskola – Jāņmuiža -
Liepa15:00
Priekuļu vidusskola – Mārsnēnu,
Garkalnes virziens 15:00

* * * * *
Skolēnu pārvadāšanas 

auto busu grafiks 1.septembrī

Maršruts: Veselava - Mārsnēni –
Liepa – Priekuļu vidusskola
Grāvji 7:40- Zeikari 7:50 –
Bērzkrogs 7:55 – Pauļi 7:58 –
Veselavas skola 8:02 – Jāņa skola
8:15 – caur Cimzu - Līvānu mājas
8:30 - Mārsnēnu skola 8:35 – Starti
8:40 – Sarkaņi 8:47 – Liepa 8:55 –
Garkalne 9:05 – Priekuļu v/sk. 9:20
Maršruts: Priekuļu vidusskola –
Liepas skola – Jāņmuiža – Cēsis
– Priekuļu vidusskola 
Priekuļu v/sk.8:45 – Brunīši 8:48
Liepas skola 9:00 – Jāņmiža 9:15-

Purmaļi 9:20- Pagrieziens uz
Dukuriem 9:25 -  Cēsīs autobusa
pietura pie „Akmens ligzdas” 9:30
–Lauciņi 9:32 - Vīņaudi 9:35  -
Priekuļu v/sk. 9:40
Maršruts: Veselava – Priekuļu
v/sk.
Priekuļi 9:00 – Rabākas 9:15 –
Veselavas skola 2:25 – Bērzkrogs
9:30 – Veselavas kapi 9:32 – Upītes
9:35 – Priekuļu v/sk 9:45
Maršruts: Rauna – Jaunrauna –
Priekuļu v/sk. Priekuļi 8:15 –
Rauna 8:35 – Spāriņkalns 8:40 –
Šautuves –Jaunrauna 8:45 –
Priekuļu v/sk. 9:00

Mārsnēnu loka autobusu
grafiks 2016./ 2017.  mācību
gadam
Mārsnēnu centrs 6:45 – Garoziņa –
Rozes 7:10 – Lāčplēši – Gaitnieki
7:23 – Klētnieki 7:30 – Mārsnēnu
skola- Pintuļi –Skangale – Sarkaņi
– Liepa 7:55 – skangale – Starti –
Mārsnēnu skola 8:25

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
M rsn nos 

 

Veselavas muiž  

24.septembr  
18:00 

Daumanta Kalni a 
kvinteta 

Džeza m zikas koncerts 

Programm : M rcis Auzi š, Niks Gothams, 
Daumants Kalni š, Oskars Levants, Telonijs 
Monks, Kristaps Vanadzi š. 
Ieejas bi ete: 10,00- 7.00 EUR 
Vietu skaits ierobežots. 

 
Liepas muiž  

10.-11. 
septembr  

 

Psiholo iski semin ri/spont n  te tra 
performances ar Eiropas 

transperson l s psiholo ijas 
asoci cijas sertific tu psihoterapeitu 

Gen diju Brevdi (Sanktp terburga, 
Krievija). 

Tuv ka inform cija par semin riem:  
+371 28490600, booking@liepasmuiza.lv 
 

24.septembr  
11:00- 18:00 bolu talka un ražas sv tki 

Dal ba 12 eiro B rniem l dz 10 gadu 
vecumam 7 (ietver t jošanu un vair ku 
veidu bolu p r gu baud šanu, radošo 
m ksliniecisko darbošanos, k  ar  l dzi 
emšanai uz m j m katram dal bniekam: 

iev r juma burci u un paša salas tu 
bolusomu) somu). eiro.  

4.septembr  
11:00 

Piemi as br dis 
velt ts K rlim Ulmanim 

 Prieku u birz t  pie K.Ulma a akmens 

3.septembr   
19:00 

IZR DE 
„Cilv ks, kurš vair s no lifta” 

Šis ir humora pilns st sts par to, k  
par k da cilv ka vien go draugu k st lifts. 
V rieša lom  – Herberts Laukšteins. 

 Bi etešu cena 8 EUR. 
T s var ieg d ties „Bi ešu parad z ”, un 
pašvald bas kas  

29. septembr  
19:00 

SKOLOT JU DIENAI  
velt ts atp tas vakars 

 
Izgl t bas darbinieku dienai velt ts pas kums. 
M i gaid ti Prieku u novada visu izgl t bas 
iest žu darbinieki. Ieteikto darbinieku 
sveikšana. 

 
9.septembr  

 

 
 

DISKOT KA 
 

Diskot ka vis m paaudz m. Dj Malina. 
1.-4.klasei – 17:00 – 19:30, ieeja 1,00 euro 
5.-9.klasei – 20:00 – 23:00, ieeja 1,00 euro 
Pieaugušajiem – 23:45 – 04:00, ieeja 2,00 
euro 

3.septembris 
22:00 „Za umballe’’ 

Vasaras izska as za umballe 
M rsn nu Klabes estr d  kop  ar 
grupu ’’Tauri deja’’no Valmieras 

Ieeja EUR 3,50 
 Viss jums es piederu – 

pļavas un gravas,
Saule un zvaigznes, un Gauja, 
un Rauna.

Ed.Treimanis-Zvārgulis

Dzejniekam Edvardam
Treimanim-Zvārgulim  -150

Novadnieka dzimšanas dienai veltīts pasākums notiks
Priekuļu pagasta Leukādijā

2016.gada 2.oktobrī plkst.13:00.
Pasākums un transports bez maksas

Pasākuma programma tiks publicēta novada mājas
lapā, laikrakstā „Druva”, uz afišām.

Vairāk informācijas: Priekuļu pagasta bibliotēkā,
tālr.64130581

Svecīšu vakari
Mārsnēnu kapos 24.septembrī plkst. 17:00

Liepas kapos 24.septembrī plkst. 18:00
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