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Laiks skrien nemanot,
atkal jauns pavasaris, atkal
12-tie skatās nākotnē, bet
pirms tam mirkli apstājas,
lai atcerētos, padomātu, svi-
nētu.

3.martā Priekuļu vidus-
skolā 12. klases skolēni kopā
ar saviem tuvākajiem, drau-
giem un visu lielo skolas
darbinieku saimi piedzīvoja
neaizmirstamu mirkli –
Žetonvakaru.

Šim notikumam gatavojā-
mies vairāk nekā divus
mēnešus. Regulāri pulcējā-
mies, lai diskutētu par
Žetonvakara scenāriju un
iedzertu tēju kopā ar klases
audzinātāju. Trīs pēdējās
dienas bija īpaši sasprin-
gtas. Šķita, ka viss jau ir
gatavs, bet tikai mēģināju-
mu laikā sapratām, cik
daudz darba un ideju vēl
jāpieliek.

Mūsu Žetonvakara nosau-
kums bija „Pērļu zvejnieks”
(ietekmējoties no Jāņa
Poruka darba). Šajos trīs
skolā pavadītajos gados kā
klase esam sazvejojuši vis-
dažādākās pērles, kas nu

jau kļuvušas par fantastis-
kām atmiņām. Vēlējāmies
tās parādīt arī citiem. 

Pieminējām sporta dienu
desmitajā klasē, kurā spēlē-
jām beisbolu. Lai gan  tikko
bijām viens otru iepazinuši,
jau spējām uzvarēt visas
citas klases un iegūt pirmo
vietu. Mēs rādījām tipiskas
mācību stundu ainiņas,
izstāstījām skatītājiem
mūsu pieredzi, strādājot pie
zinātniski pētnieciskajiem
darbiem. Uz ekrāna rādījām
fotogrāfijas gan no mūsu
ikdienas, gan piedzīvoju-
miem, arī video par to, kā
11. klasē mēģinājām pierā-
dīt savus spēkus ZZ čempio-
nātā. 

Viens no vakara emocio-
nālākajiem mirkļiem bija
mūsu audzinātājas Baibas
Karlsbergas sveikšana.
Uzbūrām ainu, ka esam ben-
zīntanka stāvlaukumā, kas
mūsu klasei un audzinātājai
ir tuva tematika. Mēs nebi-
jām domājuši viņu saraudi-
nāt, bet izrādās, ka lielāka
kūka un vienkārši, sirsnīgi
vārdi to var  viegli izdarīt.

Žetonvakars un laiks līdz
tam katra vidusskolēna sir-
sniņā noteikti paliek kā
jauks laiks. Neskatoties uz
domstarpībām, kas ilga pat

līdz pašam svarīgajam vaka-
ram,  mēs arī izsmējāmies,
sasmīdinot arī skatītājus,
labi pavadījām laiku, iegu-
vām jaunu pieredzi un atkal

visi kopā nozvejojām vienu
pērli.

Everita Kamarūta
un Andija Bērziņa,

12.klases skolnieces

Klases audzinātāja Baiba Kalsberga (pirmā no kreisās) kopā ar saviem
“pērļu zvejniekiem”

Foto: N.Kovaļevska

Gatavojoties XXVI Vis -
pārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku Deju lieluz-
vedumam „Māras zeme”, no
2017.gada 3.marta līdz
12.maijam visā Latvijā
notiek Deju lieluzveduma
“Māras zeme” repertuāra
apguves skates, kurās tiks
noteikts koprepertuāra
apguves līmenis tā sagata-
vošanas pirmajā posmā, kā
arī deju lielkoncerta “Vēl
simts gadu dejai” potenciālie
dalībnieki. 

Priekuļu novada dejotā-
jiem pārbaudījums bija
18.martā - Vecpiebalgas kul-
tūras namā un Cēsu CATA
kultūras namā, kur Cēsu
apriņķa dejotāji satikās
skatē. pašiem dejotājiem
bija iespēja izvēlēties divas
dejas, bet nākamajā sagata-
vošanas posmā katram deju
kolektīvam būs iespējams
brīvi izvēlēties repertuāru
savas grupas ietvaros.

Viņu sniegumu vērtēja
Deju svētku virsvadītāji,
horeogrāfi Jānis Ērglis,
Jānis Purviņš, Taiga
Ludborža, Zanda Mūrniece
un eksperte Maruta Alpa.

“Svētku gatavošanās pro-

cesā skates ir tikai viens no
daudzajiem posmiem. Šoreiz
skates nolikumā iestrādātās
izmaiņas katram kolektī-
vam ļaus parādīt labāko
sniegumu, tāpēc aicinu dejo-
tājus un kolektīvu vadītājus
uztvert skates kā svētkus
un dejot ne sacensības un
punktu dēļ, bet kā devumu
ceļā uz Latvijas valsts simt-
gades Deju svētkiem. Žūrija
vērtēs dejas māksliniecisko
izpildījumu un rakstura
atklāsmi, dejas horeogrāfis-
kā teksta precizitāti, izpildī-
juma muzikalitāti, tautas
tērpa valkāšanas kultūru un
pareizību, kā arī deju kolek-
tīva skatuves kultūru un
kopiespaidu. Skatēm ir pie-
teicies pārsteidzošs skaits
dalībnieku – 789 deju kolek-
tīvi, kas ir par teju 200 deju
kolektīviem vairāk nekā
iepriekšējos Deju svētkos,”
stāsta Latvijas Nacionālā
kultūras centra dejas māk-
slas eksperte.

Liepas kultūras nama
deju kolektīvs „Sadancis”
,vadītāja Marita Rieksta-
Krivjonoka, savas dejas
izdejoja uz Vecpiebalgas
kultūras nama skatuves un

savā kvalitātes grupā iegu-
va II pakāpi, ar 35.8 pun-
ktiem. Pārējie novada kolek-
tīvi savu dejotprasmi rādīja
CATA kultūras namā – II
pakāpes diplomu ieguva:
Veselavas jauniešu deju
kolektīvs (45.8 punkti), vad.
Emerita Gruzde, Priekuļu
vidusskolas deju kolektīva
„Miķelēni” 3.klašu grupa
(36.3 punkti) vad. Māris
Brasliņš un Priekuļu tehni-
kuma jauniešu deju kolek-
tīvs „Virpulis” (49.5 p.)vad.
Uldis Blīgzna. I pakāpe tika
piešķirta Priekuļu kultūras
nama vidējās paaudzes deju
kolektīviem: „Miķelis” (50.2
p.) vad. Māris Brasliņš un
„Jumis” (54,8 p.) vad. Uldis
Blīgzna, bet augstāko pakā-
pi ieguva Priekuļu kultūras
nama dejotāji - bērnu deju
kolektīvs „Tūgadiņš  (47.3
p.) vad. Mārtiņš Jurciņš un
jauniešu deju kolektīvs
„Zelta virpulis” (58.5 p.) vad.
Uldis Blīgzna.

Apsveicam dejotājus un
vadītājus! Paldies jums!
Vēlam izturību, kopā būša-
nas un dejotprieku arī
nākotnē! 

25.martā Koncertzālē

„Cēsis” savu dziedāt prieku
skatē izdziedāja Priekuļu
sieviešu koris „Laumas”,
kordiriģente Iveta Lapiņa.
Šogad mūsu koristēm ir
konkurentes – Vecpiebalgas
sieviešu koris. 

“Gatavoties un startēt
skatēs aicinām ar azartu un
muzicēšanas prieku. Skates
Dziesmu svētku procesā ir
tikai viens no daudzajiem
atskaites punktiem, kurā
ļoti skaidri iezīmējas kopī-
gas mākslinieciskā izpildīju-
ma tendences un Noslēguma
koncerta repertuāra dzies-
mu  iedzīvošanās  spējas.
Nereti tieši skatēs kā ren-
tgena staros iezīmējas tās
dziesmas, kas Noslēguma
koncerta kopkorī būs proble-
mātiskas. Līdz ar to gan pēc
skatēm, gan modelēšanas
koncertiem ir iespējamas
korekcijas Noslēguma kon-
certa repertuārā,” akcentē
Noslēguma koncerta māksli-
nieciskais vadītājs Mārtiņš
Klišāns. 

Koriem skatēs bija jā -
dzied trīs dziesmas – divas
izlozes un vienu brīvas izvē-
les skaņdarbu. Sieviešu koris
„Laumas” ieguvis I pa kāpi

un 42.0 punktus.  Paldies,
jums, meitenes, par ieguldī-
to darbu un lielo uzvaru!

No 2017.gada 10.februāra
līdz 19.martam noti -
ka  Latvijas amatierteātru
iestudējumu skates „Gada
izrāde 2016” reģionālās ska-
tes. Arī mūsu Liepas pagas-
ta amatierteātris „Krams”,
režisore Benita Sausiņa,
piedalījās skatē Alūksnē ar
Rūdolfa Blaumaņa izrādi
“Seastdienas vakars”. Ska -
tes fināls notiks 22. un
23.aprīlī Dailes teātrī, kurā
tiks parādīti aptuveni 10
veiksmīgākie iestudējumi,
kuri sacentīsies par galveno
titulu »Gada izrāde 2016«.

Tagad turam īkšķus un
vēlam raitu dejas soli mūsu
skolēnu deju kolektīviem –
Priekuļu „Miķelēniem” un
„Tūgadiņam”, kā arī Liepas
„Liepiņai” un „Dālderīšiem”,
kuriem skate ir 26.aprīlī
Cēsīs un 27.aprīlī Amatā!
Lai izdodas!

Inga Krafte, 
novada kultūras

darba vadītāja

Cik daudz pērles sazvejotas
vidusskolas laikā

Amatierkolektīvi tiekas skatēs



2 Priekuïu Novada Vçstis

Priekuļu novada pašvaldība ir noslēgusi
līgumu par būvdarbu izpildi projektam
„Teritorijas labiekārtošana „Sporta birzītē”
Priekuļos, pieejamības, kvalitātes un sasnie-
dzamības uzlabošanai”” Nr.16-09-AL18-
A019.2201-000023, kas tika iesniegts pamato-
joties uz „Cēsu rajona lauku partnerība” izslu-
dināto atklāto konkursu projektu iesniegumu
iesniegšanu Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai. 

Projekta ietvaros apstiprinātās attiecinā-
mās izmaksas būvdarbu veikšanai sastādīja
25 000 EUR, savukārt pēc iepirkuma procedū-
ras veikšanas noslēgtā līguma kopējā summa

ar SIA „JC Warehouse” sastāda 23086,85 EUR.
Projekta ietvaros tiks uzstādīti soliņi (16 gab),
atkritumu urnas (13 gab.), izbūvēts koka nožo-
gojumu 240 m garumā, nožogojot bērnu rotaļu
laukumu no ielām. 

Ārpus projekta paredzētajiem darbiem,
apstiprinātā budžeta ietvaros, šogad tiks veik-
ti arī citi labiekārtošanas būvdarbi t.i. auto
stāvlaukuma, celiņu un  apgaismojuma izbūve.

Projektā veicamo būvdarbu uzraudzību
veiks „SIA DGP”, bet autoruzraudzību veiks
SIA „Marta Saule”.

Vineta Lapsele, projektu vadītāja

2017.gada 3.jūnijā Latvijā notiks pašvaldību
vēlēšanas, kurās darbosies vēlētāju reģistrs un
balsošana notiks izmantojot vēlētāju sarak-
stus. Lai informētu par to, kura vēlēšanu iecir-
kņa sarakstā vēlētājs iekļauts, Pilsonības un
migrācijas lietu pārvalde (PMLP) katram vēlē-
tājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi pa
pastu izsūtīs paziņojumu. Paziņojumus vēlētā-
jiem plānots sagatavot un izsūtīt laikā no
2017.gada 22. līdz 24.martam.

Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības vēlēt
tajā pašvaldībā, kur ir bijusi viņu reģistrētā
dzīvesvieta 2017.gada 5.martā (t.i.90 dienas
pirms vēlēšanu dienas) vai pašvaldībā, kur
viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģis-
trēts nekustamais īpašums. Tie Latvijas pilso-
ņi, kuriem nebūs spēkā esošas dzīvesvietas
reģistrācijas, tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa
sarakstā, kas atbildīs ziņām par vēlētāja pēdē-
jo reģistrēto dzīvesvietu. Ja līdz marta beigām
nav saņemts paziņojums par savu vēlēšanu
iecirkni, tad to var noskaidrot tiešsaistē PMLP
mājas lapā www.pmlp.gov.lv , darba dienās no
plkst.8:00-20:00 pa Centrālās vēlēšanu komisi-
jas uzziņu tālruni 67049999 vai Priekuļu nova-
da vēlēšanu komisijā darba dienās pa tālruni
64107872, 29194325. 

No 2017.gada 27.marta līdz 16.maijam vēlē-
tāji var izmantot iespēju mainīt sākotnēji
reģistrēto vēlēšanu iecirkni. Vēlēšanu iecirkni
drīkst mainīt uz jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
tās pašvaldības administratīvajā teritorijā,
kurā vēlētājam bija reģistrēta dzīvesvieta 90
dienas pirms vēlēšanām vai uz jebkuru vēlēša-
nu iecirkni tajā pašvaldībā, kur vēlētājam pie-
der nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu iespējams veikt:
Elektroniski Pilsonības un migrācijas lietu

pārvaldes mājaslapā www.pmlp.gov.lv,  izman-

tojot drošu elektronisko parakstu vai internet-
bankas autentifikācijas rīkus.

Klātienē iesniedzot pieteikumu jebkuras
pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādei
vai par dzīvesvietas deklarēšanu atbildīgajam
darbiniekam. Piesakot iecirkņa maiņu klātie-
nē, jāuzrāda pase vai personas apliecība.
Mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam
pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrā-
da īpašuma tiesības apliecinošs dokuments
(zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas).
Priekuļu novadā šos pieteikumus var iesniegt
Priekuļu novada domē, Liepas pagasta pārval-
dē un Mārsnēnu pagasta pārvaldē.

Vēlreiz atgādinājums par personas
apliecinošo dokumentu derīguma termiņu
– lūdzam laicīgi veikt šo dokumentu
nomaiņu, jo lai piedalītos vēlēšanās
nepieciešama derīga pilsoņa pase vai per-
sonas apliecība (elektroniskā identifikā-
cijas karte).

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana
2017.gada pašvaldību vēlēšanām notiks no 14.
līdz 24.aprīlim. Kandidātu saraksti jāiesniedz
attiecīgajai republikas pilsētas vai novada
vēlēšanu komisijai,  un jāsagatavo, izmantojot
Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumpro-
grammu. Kandidātu sarakstu gatavotājiem, lai
saņemtu pieeju šai programmai, iesniegt rak-
stisku pieteikumu Priekuļu novada vēlēšanu
komisijai personīgi vai pa e-pastu dace.ikau-
niece@priekulunovads.lv , norādot vārdu,
uzvārdu, telefona numuru, e-pastu un kandi-
dātu saraksta nosaukumu. Informācija pa tāl-
runi 29194325. 

Dace Ikauniece,
Priekuļu novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja

Par pašvaldību vēlēšanāmPriekuļu novada
domes sēdes

apskats
23.02.2017.

4 Nolemts izdarīt grozījumus  Priekuļu novada
pašvaldības noteikumos „Kārtība sportistu un spor-
ta pasākumu atbalstam Priekuļu novadā” .

4 Apstiprināts mazo projektu konkursa
„Sabiedrība ar dvēseli 2017” nolikums.

4 Nolemts nodrošināt Priekuļu novada pašvaldī-
bas teritorijā reģistrētajās vispārējās izglītības
iestādēs individuālās pieejas attīstību izglītojama-
jiem un piedalīties darbības programmas ,,Izaugsme
un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa
,,Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
8.3.2.2. pasākuma ,,Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2./16/I/001
,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīs-
tībai” īstenošanā un par Priekuļu novada pašvaldī-
bas pārstāvi projekta īstenošanā (koordinatoru)
norīkot Amatas novada pašvaldības apvienotās
izglītības pārvaldes metodiķi Diānu Briedi.

4 Dome piekrīt Priekuļu novada domes priekšsē-
dētājas Māras Juzupas dalībai Eiropas Vietējo un
reģionālo pašvaldību kongresa (CLRAE) 32.plenār-
sēdē Strasbūrā Francijā no 2017.gada 27. līdz
31.martam. 

4 Nolemts komandēt Priekuļu novada domes
deputāti Elīnu Stapuloni uz Itāliju no 2017.gada
18.marta līdz 22.martam dalībai projekta „Tīrās
monētas. Veicinot likumību labākai Eiropas nākot-
nei” partneru pasākumā.

4 Nolemts piešķirt Priekuļu novada domes
priekšsēdētājai Mārai Juzupai atvaļinājumu no
2017.gada 3. līdz 13.aprīlim.

4 Pieņemts lēmums norakstīt bezcerīgo īres un
komunālo pakalpojumu maksājumu parādus par
kopējo summu EUR 5306.89.

4 Apstiprināti izsoles noteikumi par Priekuļu
novada pašvaldības:

4 dzīvokļa īpašumu – Pāvila Rozīša iela 4-77,
Liepā;

4 kustamo mantu – katlu mājas aprīkojumu, kas
atrodas Gaujas ielā 1, Jāņmuižā;

4 kustamo mantu – traktoru T40 AM;
4 nekustamo īpašumu – Lauku ielā 5, Jāņmuižā.
4 Apstiprināti izsoļu rezultāti par Priekuļu nova-

da pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu:
l Pāvila Rozīša iela 13-15,  Liepa, Liepas pagasts,

Priekuļu novads;
l Rūpnīcas iela 9-2,  Liepa, Liepas pagasts,

Priekuļu novads.
4 Ar 2017.gada 1.martu noteikta telpu nomas

maksa par vienu stundu bez pievienotās vērtības
nodokļa:

l Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē EUR
0,84;

l Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē
“Mežmaliņa” :

q sporta zālei – EUR  4,66;
q mūzikas zālei – EUR  3,79; 
q vides izglītības centra telpai – EUR  1,51; 
q grupas telpai (50.40 m2) – EUR  2,62.

4 Nolemts:
l neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei

nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”, Priekuļu
pagastā;

l apstiprināt zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu pagas-
tā, atdalot apbūvētu zemes vienību un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Silpurenes”, Priekuļu pagastā;

l apstiprināt nekustamajā īpašumā Viļuma
Skubiņa ielā 2A, Priekuļos, ietilpstošajai zemes vie-
nībai zemes lietošanas mērķi – neapgūta individuā-
lo dzīvojamo māju apbūves zeme; 

4 Pieņemts lēmums ar 2017.gada 23.februāri
atcelt pašvaldības dienesta viesnīcas statusu vienis-
tabas dzīvoklim Nr.11, Pāvila Rozīša ielā 6, Liepā.

4 Nolemts rakstiski informēt biedrību “Latvijas
Olimpiskā komiteja”  par Priekuļu novada pašvaldī-
bas priekšlikumu gadījumam, ja biedrība bez atlī-
dzības vēlas nodot savas kapitāldaļas, daļu atsavi-
nāšanu veikt tādās proporcijās, lai gan Cēsu novada
pašvaldībai, gan Priekuļu novada pašvaldībai būtu
vienāds daļu skaits.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Drīzumā uzsāksies „Sporta birzītes”
labiekārtošanas darbi

Priekuļu novada pašvaldība piedāvā skolē-
niem pieteikties darbam vasaras brīvlaikā,
tādējādi gūstot darba pieredzi un prasmes, kas
noderēs turpmāk. 

Pieteikšanās sāksies no 3.aprīļā un turpi-
nāsies līdz 15.maijam. Lai pieteiktos, nepie-
ciešams iesniegt aizpildītu iesnieguma-pietei-
kuma anketu, kā arī ģimenes ārsta izziņu par
veselības stāvokli. Minētos dokumentus var
iesniegt, kā arī saņemt iesnieguma- pieteiku-
ma anketu:

Priekuļu  novada pašvaldībā, Cēsu prospek-
tā 5, Priekuļos;

Mārsnēnu pagasta pārvaldē, ”Pagastnams”
Mārsnēnos;

Liepas pagasta pārvaldē, Rūpnīcas ielā 18,
Liepā;

Veselavas pagasta pārvaldē, „Viesturi”
Veselavā.

Pieteikties var skolēni, kuri:
Ir vecumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties

darbā) līdz 19 gadiem;
ir deklarēti Priekuļu novada teritorijā;
mācās vispārizglītojošās vai profesionālās

mācību iestādēs.
Katrs skolēns strādā nepilnu darba dienu (4

stundas dienā), 20 stundas nedēļā un 2 nedē-
ļas, saņemot atlīdzību no valstī noteiktās mini-
mālās darba algas par faktiski nostrādāto
laiku.

Noteikumi, kā arī iesnieguma - pieteikuma
anketa „Par  skolēnu nodarbinātību  vasaras
brīvlaikā Priekuļu novada pašvaldībā” ir pie-
ejama Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā
www.priekuli.lv sīkāka informācija pa tālr.
64130593.

Lita Lapsele, 
personāldaļas speciāliste

Interesentu ievērībai
Tuvojas noslēgumam Mazo projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2017” projekta

pieteikumu iesniegšanas laiks. Pieteikuma veidlapas iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada
3.aprīļa plkst. 15:00. Dokumenti jāiesniedz 1 eksemplārā Priekuļu novada pašvaldībā (sekre-
tārei) Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, LV-4126.  

Informējam, ka 3. aprīlī konsultācijas par projekta iesnieguma sagatavošanu netiks sniegtas.

Pieteikšanās skolēniem darbam vasarā
Priekuļu novada pašvaldībā
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Cirst vai necirst - tāds ir jautājums!
Daudzi Priekuļu iedzīvotāji,

kas brīvo laiku pavada atpūšo-
ties “Vanagkalna” mežā,
pamanījuši kokus, kas ir iecir-
sti no vairākām pusēm un ir
“zīmogoti” pie sakņu kakla.
Varu apstiprināt viņu aizdo-
mas un apliecināt, ka tur tiek
sagatavotas sanitārās izlases
cirsmas bojāto koku izciršanai
Priekuļu novada pašvaldībai
piederošajā mežā. Sagatavotās
cirsmas tiks pārdotas cirsmu
izsolē un vasarā tiks izstrādā-
tas. No cirsmu izsoles iegūtie
naudas līdzekļi tiks izmantoti
pašvaldības budžeta papildi-
nāšanai un atgriezīsies pie
Jums.

Darbojoties mežā, atzīmējot
un uzmērot izcērtamos kokus,
biju patīkami pārsteigts par
to, cik daudz cilvēku atpūšas
brīvā dabā šajā mežā – gan
slēpojot, gan nūjojot, gan vien-
kārši pastaigājoties. Man
sanāca satikt un aprunāties ar
dažāda vecuma un dzimuma
atpūtniekiem. Jāsaka, ka lie-
lākā daļa no satiktajiem bija
ļoti saprotoši attiecībā par
koku ciršanu, jo tāpat kā es
uzskatīja, ka koki jācērt tad,
kad tie ir sasnieguši savu cir-
šanas vecumu. Kā precīzi
norādīja viena sportiska nūjo-
tāja: “Paskat, cik skaisti apak-
šā sasējušās un saaugušas
eglītes! Vietā būs jauns,
skaists mežs!”.

Esmu saņēmis pārmetumus
par to, ka par daudz zāģējam
kokus mežā un arī ārpus tā.
Es saprotu tos dabas draugus,
kas katru koku uzskata par
dzīvu būtni, kura nav pelnīju-

si, lai viņu nozāģētu, taču koks
nav ne “ūdentiņis”, ne “akmen-
tiņis”! Viņš nedzīvos saules
mūžu. Tāpēc es, kā pragmatis-
ki domājošs meža cilvēks,
būdams arī Priekuļu novada
pašvaldības komisijas “Koku
ciršanas izvērtēšanai ārpus
meža zemes” priekšsēdētājs,
salīdzinoši vieglu roku parak-
stu lēmumu par veca, pārau-
guša, bojāta, bīstama koka
nozāģēšanu ārpus meža, kā arī
pieaugušas, pāraugušas
mežaudzes nociršanu mežā.

Es saprotu tos cilvēkus, kas
priecājas par skaistu, vecu
koku, kas priecējis viņus dau-
dzu gadu garumā, taču vēl vai-
rāk es saprotu tos zemes un
ēku īpašniekus, kuru īpašumu
šis vecais, bojātais un bīsta-
mais koks apdraud. Cilvēks
tomēr ir nedaudz svarīgāks par
šādu koku! Tāpēc vecie, bojātie
un bīstamie koki ir jācērt!

Kas attiecas uz mežu
apsaimniekošanu, tad jāatzī-
mē tas, ka pašvaldībām meža
apsaimniekošanas jomā
Gaujas nacionālā parka terito-
rijā ir stingrākas prasības
nekā privātajiem mežu īpaš-
niekiem. Pašvaldībām, piemē-
ram, ir aizliegums veikt jebkā-
du koku ciršanu mežaudzēs, ja
tās ir sasniegušas noteiktu
vecumu. Tas nozīmē to, ka pēc
šī vecuma sasniegšanas
mežaudze lēnām, bet nenovēr-
šami ies bojā, koki nokaltīs,
kļūs bīstami, tie sagāzīsies.
Būs labi, ja tas notiks netrau-
mējot kādu slēpotāju, nūjotāju
vai vienkāršo atpūtnieku.
Tieši tāpēc koku ciršana šogad

un nākamgad ir paredzēta arī
pašvaldībai piederošajā mežā
pie Niniera ezera.

Varu apliecināt, ka
Priekuļu novada pašvaldībai
piederošie meži nezaudē savu
vērtību, kvalitāti un bioloģisko
daudzveidību. Pašvaldība
visus izcirtumus ir apmežojusi
ar kvalitatīvu stādāmo mate-
riālu, savlaicīgi kopusi jaunau-
dzes. Ir veiktas arī izlases cir-
tes, kuru rezultātā mežs ir
atjaunojies dabiski. Pašvaldībai
pieder daudzas mežaudzes, kur
jau ir iestājies ciršanas aizlie-
guma vecums. Tur notiek
dabiskie dabas procesi – mežau-
dze lēnām brūk, daba kaut ko
lēnām dod vietā.

Noslēgumā vēlos izteikt vēl
kādu nepatīkamu savu vēroju-
mu. Diemžēl daudzi no mums ir
pelnījuši pamatīgu pērienu ar
žagaru. Mežu pie Vanag -
kalniņa, un arī pie Niniera
ezera, esam piedrazojuši, pie-
cūkojuši! Vai tiešām ir grūti
paņemt iztukšoto pudeli,
izsmēķēto cigarešu paciņu,
izēsto čipsu paciņu, iznest no
meža un izmest atkritumu kon-
teinerā? Kauns un negods tiem,
kas dzīvo ar devīzi “Ne mana
cūka, ne mana druva!”, Aiz
manis kaut vai ūdens plūdi!” 

Būsim atbildīgi par apkār-
tējo vidi, par to, lai pēc mūsu
atpūtas daba paliek tikpat tīra
un sakopta.

Ar gaišām domām par jauko
pavasari un laba vēlējumiem,

Priekuļu novada 
pašvaldības mežzinis

Ainārs Amantovs

Kad ziema atkāpjas, un
pavasaris klauvē pie dur-
vju sliekšņa, cilvēkos mos-
tas darbošanās prieks un
rodas vēlme sakopt savu
apkārtējo vidi, tādēļ arī
šogad aicinām Priekuļu
novada iedzīvotājus pieda-
līties Lielās Talkas sakop-
šanas darbos, kas norisi-
nāsies 22.aprīlī. 

Priekuļu novada pašvaldība šogad rīkos talku
Priekuļos, Saules parkā aiz Selekcijas 18 un 20
mājām līdz Priekuļu kapiem. Talkas sākums
plkst.9:00. Talkas laikā sakopsim meža un taku terito-
riju, izcērtot krūmu atvases, izzāģējot vecos kokus, kā
arī savāksim nomestos atkritumus un izlīdzināsim kur-
mju rakumus Saules parkā. Cimdi darbu veikšanai tiks
nodrošināti. Pēc talkas kopā mielosimies ar gardu zupu.

Aicinām arī pārējos Priekuļu novada iedzīvotājus pie-
teikt savas talkošanas vietas, rakstot Priekuļu novada
Lielās Talkas koordinatoram Jānim Sirlakam uz e-
pastu: janis.sirlaks@inbox.lv, norādot talkošanas vietu,
laiku, atbildīgo personu par talkas organizāciju, pare-
dzamo darbu īsu aprakstu, kā arī sava tālruņa Nr. un
e-pastu.

Taču, ja nevēlies organizēt talku pats, ir iespējams
izvēlēties sev tuvāko talkošanas vietu informācija
būs pieejama interneta vietnē talkas.lv, un 22.aprī-
lī pievienoties kādai no tām!

Informējam, ka tiem, kas pieteiksies Lielajai Talkai,
tiks nodrošināti maisi atkritumu savākšanai, par to
iepriekš vienojoties ar Lielās Talkas koordinatoru Jāni
Sirlaku. 

Kopā mēs varam vairāk un Latvija noteikti kļūs par
tīrāko un zaļāko vietu pasaulē! 

Ieva Fogele,  sabiedrisko attiecību speciāliste

Karavīru kapu
sakopšanas talkas
Pavasaris tuvojas strauji, sniegs kūst un kārtīgi

saimnieki sāk novērtēt ziemas nodarītās skādes un
veicamo darbu apjomu, bet rūpīgas saimnieces pie
pirmās izdevības meklē grābekļus, slotas un sāk
rušināties puķu dobēs.  

Pagājušā gada Lāčplēša dienā grupai interesentu
radās doma rīkot “Lāčplēšu uguns–2017” (vairāk
informācijas Google meklētājā) pārbraucienu no
Jāņa Lapiņa piemiņas vietas Veselavas “Pintuļos”
uz Cēsu pils parku, pa ceļam iededzot ugunis pie
Lāčplēša kara ordeņa kavalieru (tālāk tekstā
LKOK) kapu vietām. Pirmās šo ieceri atbalstīja
Veselavas pagasta sieviešu atbalsta izglītības un
kultūras centrs IEVA dalībnieces. Savukārt  uzņē-
mums “AUTĪNE” ir apsolījuši vadošo auto uguns
vešanai.

Tagad veicam vietējo kapsētu apsekošanu un
maršruta precizēšanu. Ir sameklētas četru LKOK
kapu vietas, pie kam viena tika noskaidrota kopīgas
izpētes rezultātā. Kopumā piecās kapsētās ir apzi-
nātas četras LKOK, 32 karavīru, divu sabiedrisko
darbinieku un viena politiķa kapu vietas. Ar sarak-
stu ir iespējams iepazīties pēc “pieprasījuma”.
Sarakstā nav igauņu un landesvēra karavīru vārdi,
bet arī tie ir zināmi. 

Priekuļu kapos esot viena vai divu nezināmu
igauņu karavīru kapi. Palūdzām igauņu draugus
uzsākt izpēti, bet nekādu oficiālu ziņu nav. Tāpēc
mēs lūdzam palīgā vietējos iedzīvotājus patiesības
noskaidrošanā. Iespējams, ka kapos ir vēl kāds aiz-
mirsts Latvijas Atbrīvošanas kara dalībnieks, vai tā
laika sabiedriskais darbinieks. Ja jums ir ziņas par
apbedījumiem, zvaniet uz Latviešu Strēlnieku
apvienības Cēsu nodaļas “biroju” – tālr. 26270689
vai rakstīt e-vēstuli: cesunod.lsa@gmail.com. 

Dažas no kapu vietām ir nekoptas, citas vienkār-
ši jāsakārto. Vispirms ir jāsazinās ar radiniekiem.
Ar kapsētu pārziņiem notiek darbu saskaņošana,
grants kravas ir sameklētas, vīri un sievas gaida
komandu. Talkas laiks ir noteikts no 1.  līdz 14.aprī-
lim. Datumi ir nosacīti - visu noteiks laika apstākļi.
Precīzu informāciju par talku datumiem varēs iegūt
www.facebook.com /Cesis-Battlefield mājaslapā,
vai zvanot pa iepriekš minēto tālruni.

Karavīru kapu sakopšanas talkas notiek valsts
mērogā. 

Ēvalds Krieviņš,
Rez. pulkvežleitnants

Dabas resursu nodokļa likumā
veiktie grozījumi nosaka dabas
resursu nodokļa likmes par atkritu-
mu noglabāšanu poligonā pieaugu-
mu 2017.gadā no 12,00 Eur/tonnu
uz 25,00 Eur/tonnu. Lai nosegtu
izmaksu pieaugumu, tika veiktas
izmaiņas nešķirotu sadzīves atkri-
tumu izvešanas tarifā, kas ir pro-
porcionālas dabas resursu nodokļa
pieaugumam.

Tā kā stājās spēkā jauns nešķi-
rotu sadzīves atkritumu izvešanas
tarifs, pieauga arī maksa par
sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Priekuļu novada
pašvaldības administratīvajā
teritorijā. No 2017.gada 1.marta
tā ir 12,73 EUR par 1 m3 atkri-
tumu (bez PVN), tādēļ aicinām
iedzīvotājus šķirot atkritumus
un nodot tos tiem paredzētajās
vietās BEZ MAKSAS.

Atkritumu šķirošana ir reāla
iespēja iedzīvotājiem samazināt to
atkritumu apjomu, par kuru izveša-
nu jāmaksā  ZAAO. Priekuļu nova-
dā šķirotajiem atkritumiem ir izvie-
toti PET pudeļu režģi un EKO pun-
kti (pie daudzdzīvokļu mājām ir
konteineri atkritumu šķirošanai).

PET pudeļu režģos ikvienam ir
iespēja bez maksas atbrīvoties no
saplacinātām visa veida un krāsu
plastmasas ēdienu un dzērienu
pudelēm.

EKO punktos publiski un bez
maksas ir pieejami 2 veidu kontei-
neri atkritumu šķirošanai - viens
konteiners ir paredzēts izlietotam
iepakojumam, savukārt otrs kontei-
ners - stikla iepakojumam. 

Atgādinām, ka konteinerā stik-
lam drīkst mest visa veida stikla
pudeles un burkas, stikla iepakoju-
ma lauskas. Metāla gredzeni, riņķi

un etiķetes nav jānoņem. Burkas
un pudeles nedrīkst būt ar pārtikas
un ķīmisko atkritumu piejaukumu.
Šajā konteinerā nedrīkst izmest
logu, durvju, automašīnu logu stik-
lu, spoguļus un traukus.

Konteinerā papīram, PET pude-
lēm, polietilēnam, metālam drīkst
mest biroja papīru, žurnālus, grā-
matas, kartonu, pārtikas dzērienu
pakas, polietilēna plēves, plastma-
sas kannas, pudeles, sadzīves ķīmi-
jas un kosmētikas plastmasas iepa-
kojumu, pie nosacījuma, ja tās ir
tukšas, un plastmasas pārtikas
dzērienu pudeles (PET pudeles) ar
visiem korķiem un etiķetēm, tās ir
jāsaplacina. Konteinerā drīkst mest
visa veida metāla iepakojumus un
priekšmetus - skārda bundžas, kon-
servu kārbas, metāla korķus, vāci-
ņus un kastes, kuras ir jāsaplacina.
Šajā konteinerā nedrīkst mest
vienreizējas lietošanas traukus,
papīra dvieļus, salvetes, čipsu un
saldējuma iepakojumus, kā arī
plastmasas rotaļlietas, eļļas, keču-
pa pudeles, tekstila izstrādājumus.

ZAAO piedāvā vairākas iespējas,
kā ērti un dabai draudzīgi atbrīvo-
ties no dažāda izmēra elektrotehni-
kas, auto riepām un bīstamajiem
atkritumiem.

Nolietotas elektrotehnikas
savākšana

Pēc rakstiska vai telefoniska pie-
teikuma no iedzīvotājiem,
ZAAO  BEZ MAKSAS savāc neiz-
jauktu nolietoto dažāda izmēra
elektrotehniku – televizorus, ledus-
skapjus, tējkannas, trauku mazgā-
jamās mašīnas, matu fēnus, glu-
dekļus, mobilos telefonus, pulkste-
ņus, putekļusūcējus, mikserus un
citas ierīces, kas darbinātas ar elek-
trību vai baterijām. 

Nolietotas elektrotehnikas savāk-
šanu darba laikā var pieteikt pa tāl-
runi 64281250 vai
mob. 26132288, vai arī sūtot e-pastu
ar pieteikumu uz zaao@zaao.lv

Nolietoto sadzīves elektrotehni-
ku var nogādāt arī uz EKO lauku-
miem BEZ MAKSAS.

Auto riepu un bīstamo atkri-
tumu nodošana

Fiziskas personas gada laikā EKO
laukumos BEZ MAKSAS var nodot
4 vieglo transportlīdzekļu riepas,
kuru diametrs nepārsniedz 1.4 m. 

Arī akumulatorus, baterijas vai
luminiscētās spuldzes
iedzīvotāji  BEZ MAKSAS var
nodot EKO laukumos. 

Aicinām iedzīvotājus nenovietot
atkritumus zemē pie atkritumu
konteinera, ja tas ir pilns. Nav pie-
ļaujama arī situācija, kad šķiroto
atkritumu konteineros tiek ievieto-
ti nešķiroti sadzīves atkritumi, jo
tie bojā šķiroto atkritumu konteine-
ru saturu.

Tādēļ, aicinām ikvienu, rūpējo-
ties par vidi, šķirot atkritumus un
nodot tos bez maksas speciāli tam
paredzētās vietās!

Vairāk informācijas par atkritu-
mu apsaimniekošanu Priekuļu
novadā pieejama pašvaldības
mājaslapā www.priekuli.lv sadaļā
“Atkritumu apsaimniekošana” vai
arī www.zaao.lv.

Aprīļa mēnesī pie daudzdzīvokļu
mājām tiks izvietoti lielie atkritu-
mu konteineri, kuros izmest lielga-
barīta atkritumus (mēbeles, paklā-
jus u.c.), taču lūdzam iedzīvotājus
šajos konteineros nemest tās lietas,
ko var bez maksas nodot EKO lau-
kumos. 

Sagatavoja Ieva Fogele

Rūpējoties par vidi un taupot savus
līdzekļus šķirosim atkritumus
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Mēs dzīvojam ļoti intere-
santā laikā – jauni zinātnis-
kie atklājumi un sasniegu-
mi, dažādas mobilās, elek-
troniskās ierīces, kas ļauj
ekonomēt laiku, paplašināt
savas zināšanas, ceļot gan
laikā, gan telpā ar interneta
palīdzību.

Mēs esam kļuvuši stei-
dzīgi, satraukti, bieži vien
neapmierināti, mums trūkst
naudas, trūkst laika satik-
ties ar draugiem, nesteidzīgi
patērzēt un izbaudīt šo
mums doto laiku, ko sauc
par dzīvi. Bet galvenās dzī-
ves vērtības tomēr reti kad
izdodas nopirkt par naudu,
jo tās ir – mīlestība, uzticī-
ba, labestība, līdzcietība,
cieņa, palīdzība, pieklājība.

3.marts ir pasludināts

par Starptautisko Labes -
tības stundu dienu. Liepas
skolas direktora vietniece
izglītības jomā Ruta
Stodoļņika pirmdienas rīta
sapulcē aicināja skolotājus
novadīt stundas par šo
tēmu. Uz šo cildeno aicināju-
mu atsaucās gandrīz visi
skolotāji. Skolotāji audzinā-
šanas stundās izmantoja
dažādas apmācības meto-
des, mūsdienīgas tehnoloģi-
jas, lai parādītu skolēniem
iespējas, kā interesanti un
aizraujoši apgūt šo mācību
vielu kādā priekšmetā.

Ļoti radoši un sirsnīgi dis-
kutēja skolēni savās darba
grupās par to, kas ir labestī-
ba, kā būt labākam, ko es
varu darīt, lai pasaule kļūst
labāka, kā es varu palīdzēt

cilvēkiem man apkārt.
Skolēni runāja par labsirdī-
bu, savstarpējo cieņu, izpalī-
dzību, draudzību un pateicī-
bu. Dzīvot un mācīties ar
prieku nav grūti, vajag tikai
to sagribēt!

Stundas noslēgumā skolē-
ni dalījās savās pārdomās,
izteica viedokļus par stun-
du, smaidīja, jo stundās val-
dīja pozitīva gaisotne, jo
saprata, ka šodien un vien-
mēr var pateikt labus vār-
dus. No rīta pateikt visiem
„Labrīt!”, dienā „Labdien!”
un vakarā „Labvakar!” Un
tā veidojas labs rīts, laba
diena un labs vakars, pro-
tams, neaizmirstam „Pal -
dies!”, „Pateicos!” un arī
„Mīļš paldies!” To vienkārši
sauc par pieklājību, un tas
nav nekas īpašs, bet pieklā-
jība ļauj uzplaukt labestībai.

Vienmēr var sniegt draudzī-
bas roku, var veikt labus
darbus, var mainīt sevi,
savu attieksmi. Savu labes-
tību es veidoju pats šodien,
un tā ir atkarīga no manis,
jo katrs cilvēks ir pelnījis,
lai pret viņu izturas ar cieņu
un laipnību. Bet, vai katru
vajag cienīt? To nosaka
katra mūsu audzināšana.
Tā ir arī katra mūsu atbildī-
ba pašam par sevi, lai mūs
kāds cienītu. Cilvēks ir brī-
nums. Brīnums ir arī viņa
sirds. Tāds secinājums ska-
nēja nodarbību noslēgumā.

Labestības stundās tika
sasniegts izvirzītais mērķis,
bet tas ir tikai sākums tur-
pmākajam audzināšanas
darbam. Liels paldies klases
audzinātājiem un priekšme-
tu skolotājiem! Vai labestība
ir īpaši jāorganizē? Vai jābūt

labestīgiem tikai īpašajā
dienā un īpašajās stundās?
Nē! Tai ir jābūt mūsu ikdie-
nai bez Starptautiskās
labestības dienas!

Dažas  4.a klases 
skolēnu atsauksmes

Man ļoti patika šī stunda,
jo mēs varējām strādāt gru-
pās un sadraudzēties.

Man patīk tādas stundas.
Es visu zināju, bet tāpat bija
interesanti.

Ļoti labi varējām iepazīt
savus klases biedrus. Es bie-
žāk gribētu tādas stundas.

Man patika šī stunda, jo
varēja zīmēt, bet bija jādomā.

Es uzzināju, ka par debe-
sīm un zemi vērtīgāks ir cil-
vēks.

Irisa Žiganova, Liepas
pamatskolas skolotāja

Labestības stundas

Otrais mācību semestris ir īpaši satrau-
cošs 9. klases skolēniem, jo jāizvēlas ceļš
izglītības turpināšanai. Tādēļ ļoti noderīgi
ir dažādi karjeras atbalsta pasākumi.

Februāra beigās Mārsnēnu pamatskolā
uzņēmām viesus no Valmieras tehnikuma.
Īpaši priecājāmies sagaidīt skolas bijušās
audzēknes Leldi un Moniku. Tehnikuma
audzēknes no ēdināšanas pakalpojuma
kursa aizrautīgi stāstīja par savu skolu,
iepazīstināja ar profesijām, kuras var apgūt
šajā izglītības iestādē. Skolēniem bija inte-
resanti uzzināt par mazāk pazīstamām pro-
fesijām – loģistikas darbinieks  un mehatro-
nisku sistēmu tehniķis. Interesants bija
fakts, ka tehnikumā gatavo speciālistus
Valmieras stikla šķiedras rūpnīcai.
Tekstiliju ražošanas speciālists un ķīmiskās
produkcijas ražošanas operators rūpnīcā
atrod arī darbu.

Audzēknes dalījās pieredzē par prakses
iespējām un par piedalīšanos konkursos un
meistarklasēs. Tikšanās noslēgumā tika
sarīkots neliels konkursiņš, kurā skolēni
nopelnīja mazas balviņas.

Pēcpusdienā tikāmies ar Informāciju teh-
noloģiju speciālistu Māri Baltiņu, kurš bija
ieradies stāstīt par jauniešiem tik saistošu
tēmu kā mobilo aplikāciju izmantošana.
Lektors ilustratīvi dalījās pieredzē par
savas mobilās aplikācijas izstrādi un pelnī-
šanas iespējām, norādot, ka mūsdienās var
veikt darba pienākumus, atrodoties mājās.
Viesis stāstīja par savu izglītības ceļu un
uzsvēra svešvalodu apguves svarīgumu.

9. martā Priekuļu tehnikums rīkoja kon-
kursu “Naudas koks 2017”. Aicinājumam
piedalīties šajā konkursā atsaucās 8. klases
skolēni. Tika izveidota komanda, sagatavo-

ta vizītkarte un apgūti teorētiski jautājumi
par Priekuļu tehnikumā apgūstamajām
specialitātēm. Skolēniem tā bija jauna pie-
redze. Vajadzēja gan uzstāties plašākas
publikas priekšā, gan izmēģināt spēkus,
atbildot uz konkursa jautājumiem.
Svarīgākais pasākuma ieguvums bija tieši
tehnikuma apmeklējums, iepazīšanās ar
skolas audzēkņiem un pedagogiem. 

10. martā skolā tika atklāta Intas
Puriņas veidota fotoizstāde „Sievietes =
Vīrieši”. Tas ir stāsts par trīs ļoti apņēmī-
gām un stiprām sievietēm. Katrai ir savs
dzīvesstāsts un vēlmes, bet viņas apvieno
nepieciešamība strādāt profesijās, kuras
pieņemts uzskatīt par vīriešiem piemēro-
tām. Viens no iemesliem tādai izvēlei -
iespēja nopelnīt vairāk nekā ierastajās sie-
viešu profesijās. Fotogrāfijās atklājas tas,
cik stipras viņas spēj būt, fiziski un garīgi
uzņemoties darīt visnotaļ vīrišķīgos darbus,
vienlaicīgi saglabājot sievišķību.

Darbu autore Inta Puriņa stāstīja par
bilžu tapšanas procesu, sadarbību ar fotog-
rāfijās redzamajām  sievietēm un atziņām,
kas radušās darba procesā. 

Mums izveidojusies tradīcija katru gadu
”Karjeras dienas“ ietvaros aicināt uz skolu
iepriekšējā gada absolventus. Arī šogad
sagaidījām bijušos audzēkņus. Elīna stāstī-
ja par izvēli mācīties teātra novirziena
klasē Valmieras Viestura vidusskolā, bet
Ralfs -  par izglītošanos Cēsu Profesionālajā
vidusskolā. Madara un Sindija bija sagata-
vojušas stāstījumu par Ogres tehnikumu,
bet  Kristiana - par Priekuļu vidusskolu.

Gunta Salmiņa, 
karjeras skolotāja Mārsnēnu pamatskolā

Karjeras dienas Mārsnēnu
pamatskolā

Esmu ievērojis, ka cilvēkiem patīk tradīcijas. Tā, piemē-
ram, nesen Priekuļu vidusskolā 16 gadu jubileju svinēja
ikgadējais matemātiķu vakars. Tāpat kā katru gadu, arī
šoreiz tika aicināti viesi no Stalbes un Jaunpiebalgas sko-
las. Par atsaucību nebija jāsūdzas, un kopumā vakarā pie-
dalījās ap 50 skolēni.

Kāds varētu saraukt pieri, iedomājoties  bērnu un jau-
niešu pulciņu aizrautīgi velkot kvadrātsaknes un risinot
teksta uzdevumus. Tā nebūt nav! Sadalīti  pa pāriem,
dalībnieki devās fotomedībās, paralēli saskaroties ar tik
neierastām lietām kā kriptogrammām, viduslaiku metamo
kauliņu spēlēm, noslēpumainiem šifriem un citiem pārbau-
dījumiem.  Drosmīgie vēlāk varēja arī piedalīties savulaik
populārā raidījuma “Gribi būt miljonārs?” rekonstrukcijā
(vienīgā nianse, kas atšķīra mūsu spēli no oriģinālā šova
bija tāda, ka mums nebija miljona).

Par labu mūziku atbildēja DJ “Arca 9-10” un, protams,
neiztika arī bez neatņemamās vakara sastāvdaļas – lielās
svētku tortes. 

Rodas jautājums – kā matemātiķu vakars ir spējis kļūt
par tik stabilu tradīciju, katru gadu pulcējot arvien jaunus
un jaunus dalībniekus? Vislielākie nopelni par to, protams,
pienākas pasākuma “mammai’’ - Priekuļu vidusskolas
matemātikas skolotājai Ingai Ruskulei. Tomēr veiksmes
formulā ir vēl kāds elements – vakara organizēšanā un
uzdevumu veidošanā ļoti aktīvi iesaistās paši Priekuļu
vidusskolas skolēni, arī tie, kuriem matemātikā nemaz tik
spīdoši neveicas.

Uz tikšanos nākamgad!

Pauls Ernests Pūliņš

Matemātiķu 
vakars

7 novadu (Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas
un Vecpiebalgas) olimpiāžu laureāti
Priekuļu novadā:

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:
10.-12.kl. grupā 1.vieta Paulam

Ernestam Pūliņam (Priekuļu vidusskola,
skolotājs Imants Skrastiņš) 

8.kl. grupā atzinība Priekuļu vidusskolas
komandai - Daido Dagne Brūvere, Nora
Laurīte, Deivids Krasovskis (skolotājs
Imants Skrastiņš) 

Starpnovadu 3.klašu olimpiādē:
Latviešu valodā atzinība Rihardam

Kronim (Priekuļu vidusskola, skolotāja
Alda Daukšte)

Matemātikā 2.vieta Gabrielam
Zverevam (Priekuļu vidusskola, skolotāja
Alda Daukšte) un Patrīcijai Ozoliņai

(Priekuļu vidusskola, skolotāja Ruta
Kanušniece)

Starpnovadu 4.klašu olimpiādē:
Latviešu valodā 1.vieta Sanijai Karlīnai

Blīgznai, atzinība Elzai Esterei Dubovai
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Anda
Rozmisa), atzinība Katrīnai Plocānei
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Vija Andrīte)

Matemātikā 1.vieta Gustam Aleksim
Dubovam, atzinība Kristeram Kļaviņam
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Anda
Rozmisa) 

2.vieta Viesturam Ķīsim (Liepas pamat-
skola, skolotāja S.Soboļeva)

Atzinība Arnim Grūbem (Priekuļu vidus-
skola, skolotāja Vija Andrīte)

Apkopoja Priekuļu vidusskolas direktora
vietniece A.Skrastiņa

Mācību olimpiādes

Izturīgākā daļa no matemātiķu pasākuma 
organizatoriem

Foto: N.Kovaļevska
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Strukturētā dialoga
Lieldraugi

2016.gadā Priekuļos notika
divas tikšanās starp jaunie-
šiem un novada deputātiem
“Kafija ar politiķi” formātā. Šīs
tikšanās notika Eiropas mēro-
ga projekta “Strukturētais dia-
logs” (turpmāk-SD) piektā
cikla ietvaros. Šo tikšanos
mērķis bija gan no pašiem jau-
niešiem, gan no pašvaldības
pārstāvjiem sagaidīt ieteiku-
mus darbam ar jaunatni un
jaunatnes politikas pilnveido-
šanai. SD notiek kārtās: vietē-
jā līmeņa “Kafija ar politi-
ķiem”, reģionālais apkopo-
jums, nacionālajā līmenī apko-
po iegūto informāciju no reģio-
niem, kuru nodod tālāk
Eiropas līmeņa diskusijai.
Latvijā SD īstenošanas pasā-
kumus nodrošina biedrība
Latvijas jaunatnes padome
(turpmāk-LJP) ERASMUS+
projekta ietvaros. 

No 8.-10.martam Liepājā
notika šī cikla noslēguma kon-
ference, kur dalībnieki piedalī-
jās rezolūciju jeb ieteikumu
izvērtēšanā un apkopošanā.
Priekuļu novada Jauniešu
padomes pārstāves
N.Mahņova un S.B.Lazdiņa
un jaunatnes lietu speciāliste
E.Krieviņa pārstāvēja novada
jauniešus, piedalījās Latvijas
Jauniešu galvaspilsētas atklā-

šanas ceremonijā un saņēma
strukturētā dialoga
Lieldrauga apbalvojumu par
kvalitatīvu SD aktivitāšu īste-
nošanu. 

Pirmajā konferences dienā
dalībnieki tika sadalīti grupās:
jaunieši un jaunatnes darbi-
nieki. Jaunieši visas dienas
garumā piedalījās pašvaldības
domes sēdes simulācijā, kur
katram dalībniekam bija ieda-
līta loma- priekšsēdētājs,
deputāts, medijs, biedrība,
iestādes vadītājs. Simulācijā
domes deputātiem vajadzēja
izvērtēt, kādiem projektiem
piešķirt līdzekļus, un veikt
attiecīgās diskusijas.
Jaunatnes darbinieki, savu-
kārt, grupās diskutēja par
iegūtajiem ieteikumiem no
reģionālajām konferencēm un
izvērtējām kuras rezolūcijas
sūtīt Eiro pai. 

Otrajā dienā dalībnieki tur-
pināja pirmās dienas rezolūci-
ju izvērtēšanu,  piedalījās ple-
nārdiskusijā starp Izglītības
ministrijas pārstāvjiem,
Liepājas domes pārstāvjiem,
kā arī biedrību un pašvaldību
pārstāvjiem. Dienas noslēgu-
mā devāmies uz Jauniešu gal-
vaspilsētas atklāšanas pasā-
kumu. 

Trešajā, konferences noslē-
dzošajā dienā, Vairākas
pašvaldības saņēma pateicī-

bas balvas par dalību struktu-
rēta dialoga īstenošanā.
Priekuļu novada Priekuļu jau-
niešu centrs saņēma “Struk -
turētā dialoga Lieldrauga”
apbalvojumu. 

Konferences ietvaros jau-
nieši guva lielisku iespēju
redzēt un piedalīties svarīgā
jaunatnes politikas plānoša-
nas stadijā ne tikai Latvijai,
bet arī Eiropai un guva vērtīgu
pieredzi, iejūtoties simulācijas
spēlē, redzot, cik sarežģīti ir
strādāt pašvaldībā un cik pār-
liecinošiem ir jābūt projektu
vai ideju autoriem. 

Jaunatnes politikas
stratēģijas izveide
Priekuļu novadam
Trīs garas, produktīvas un

jautras dienas 30 novada jau-
nieši no visiem pagastiem
pavadīja viesu namā “Kunči”,
kur piedalījās Priekuļu nova-
da jaunatnes politikas stratē-
ģijas izveides pasākumā. Šīs
tikšanās mērķis bija paskatī-
ties uz Priekuļu novadu ar
jauniešu acīm. Izrādās, ka vai-
rums uz novadu un tā iespē-
jām un problēmām skatās
visai nopietni un spēj savu
redzējumu pasniegt ar ieteiku-
miem, kā uzlabot vai papildi-
nāt esošo situāciju. 

Daudziem jauniešiem šī
bija pirmā saskarsme ar jautā-
jumiem par novadu un par to,
kā to attīstīt par jauniešiem
draudzīgu vidi. Daži varbūt
pat  neiedomājās, ka viņu vie-
doklis ir vērtīgs, līdz ar to pat
necenšas aizdomāties par lie-
tām, kuras viņi paši varētu
mainīt. Dalībnieki pārsvarā
grupās formulēja savas idejas
un pētīja tematus, piemēram,
sabiedriskā līdzdalība, sociālā
aizsargātībā, jaunatnes inicia-
tīvu iespējas. 

Izzināšanas procesu vadīja
“8 novadi var” projekta auto-
res Lelde Burduja un Iveta
Jermolajeva kopā ar Cēsu
Jauniešu domes dalībniekiem

un, protams, ar mūsu pašu
novada jaunatnes lietu speciā-
listēm L.Vecgaili un
S.Skrastiņu.  

“Es daru sevi lielu”
Tā kā pavasaris ir laiks,

kad skolēni sāk gatavoties
dažādiem pārbaudes darbiem
un eksāmeniem, tad īpaši
izlaidumu klasēm ir pienācis
laiks domāt par karjeru vai
tālākiem izglītības novirzie-
niem. Prātā nāk dažāi jautāju-
mi: Kā labāk un vai vispār
vajag? Vai jauniešiem ir vērtī-
gi satikties ar dažādu nozaru
pārstāvjiem? Vai jaunieši maz
zina, kādi uzņēmēji ir mūsu
pašu novadā? Kur jaunieši
sevi redz pēc dažiem gadiem,
kādu darbu veic vai izglītību
iegūst? 

Biedrība “Cēsis Inside”
kopā ar vietējiem novada
uzņēmējiem uzņēmās iniciatī-
vu un ar Priekuļu novada
atbalstu noorganizēja jaunie-
šu forumu, kas turpmāk būt
regulārs pasākums. 

Foruma ietvaros dalībnieki
ieguva vērtīgu informāciju no
Valmieras biznesa inkubatora
par uzņēmējdarbības sākša-
nu, kā arī iepazina vietējos
lauksaimniekus, programmē-
tāju, kalēju un citu nozaru
pārstāvjus. Foruma svarīgā-
kais viesis tomēr bija biznesa
treneris Reinis Druvietis, kurš
iedvesmoja jauniešus padomāt
par Priekuļu novadu kā savu
laimīgo zemi un padomāt, kā
var problēmas risināt radoši. 

Paula Pupure no Liepas
atzīst: “Šis jauniešu forums “es
daru sevi lielu “ bija ļoti jauks
un pamācošs. Forumā es
iemācījos motivēt sevi tālāk
dzīvē un ivirzīt mērķus, tos
pierakstot un vēlāk izpildot, tā
sevi motivējot.Forumā iemācī-
jos arī nebaidīties, mācēt
pateikt “nē” kā arī “jā”.
Forums man deva idejas
nākotnei, lika aizdomāties par
saviem plāniem un uzdrīkstē-
ties izdarīt. Es iemācījos teicie-
nu Trīs, divi, viens, aiziet! Kas
tiešām palīdz. Forumā es
saskatīju, cik daudz labu un
dažādu lietu ir Priekuļu nova-

dā.Mani ieinteresē šāda veida
pasākumi. Tādēļ arī nākamos
es apmeklēšu .”

Seira Jēkabsone no Liepas:
„Pasākums diezgan lietderīgs.
Izmantoju ieteikto metodi ar
123, bet esmu pārbaudījusi, ka
321 strādā labāk. Bija dažādī-
ba. Bija grupu darbi, darbs ar
sevi. Pasākuma vadītājs bija
diezgan interesants, spēja
ieinteresēt. Bija prieks, ka arī
bija uzaicināti viesi, kuri
pastāstīja par savu biznesu un
aizraušanos. Ieteiktu visiem
kaut vienreiz piedalīties foru-
mā. Gaidu nākamo reizi. „

Sendija Beata no Prie -
kuļiem: “Mans skatījums uz
forumu  - tā kā arī pati esmu
jauniete, kurai visas karjeras
izvēles vēl ir priekšā, tad man
šķita ļoti noderīgi uzklausīt
pieredzes bagātu uzņēmēju
stāstus un ieteikumus par to,
kā atrast savu aicinājumu un
uzzināt to, kā viņi paši nonā-
kuši līdz tam, ar ko nodarbojas
pašreiz”

Jauniešu Vasaras
skolas

Ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi, Vasaras skolas
šogad organizēsim nedaudz
citādi. Vasaras skolas notiks
gan Veselavā, gan Priekuļos.
Plānotie datumi šobrīd ir seko-
joši, bet atkarībā no pieteikumu
skaita, iespējams, tiks organizē-
tas papildus Vasaras skolas. 

Vasaras skolas Veselavas
bērnudārzā 5.-9 jūnijs (5 die-
nas)

Vasaras skola Priekuļos,
JIC REST[e] 12-22.jūnijs. (9
dienas)

Lūdzu vecākiem ierosi-
nāt aktivitātes un nodarbī-
bas, kuras bērni labprātāk
redzētu vai pildītu. 

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu
Elina.Krievina@priekuluno-
vads.lv, jautājumu gadījumā
zvanīt tālr. 26315164.
Pieteikumā norādīt bērna
vārdu, uzvārdu, vecumu un
dzimšanas datumu, kā arī
kontaktinformāciju. 

Elīna Krieviņa, 
jaunatnes lietu speciāliste

Ar balvām “Strukturētā dialoga Lieldraugs”, mūsu
jauniešu vadītāja Elīna Krieviņa pa vidu

Pavasaris jauniešu centrā “Aplesīns” ir sācies sprigani
un koši. Jauniešiem no Veselavas, Priekuļiem,
Liepas un Mār snēniem bija iespēja piedalīties
apmācībās „Jau natnes politi kas stratēģijas
izstrāde”, kas notika no 10.marta - 12.mar tam viesu
namā „Kuņči”. Jaunieši tika iepazīstināti ar 8
stratēģijām, bet izstrādāja 7 svarīgākās stratēģijas. 

Pirmajā dienā jaunieši iepazinās savā starpā, spē lējot
„ledlaužus” un spēles, kas prasīja aktiermākslu. Paldies
mūsu jauniešiem  - Kristiānai, Paulai un, pro tams, man
– Seirai. Otrajā un trešajā projekta dienā jau nieši
strādāja ar 7 stratēģijām, sprieda un domāja katrai
stratēģijai idejas, kuras varētu uzlabotu Priekuļu
novada iedzīvotāju ikdienu. Tika spriests par veloceliņu
un parka izveidi, papildu laternu uzstādīšanu, drošības
pasāku miem skolās un jauniešu centros.

Runājot par drošību, jau niešu centrā „Apelsīns”
skolēnu brīvdienās no 13. – 17. martam  notika
mācības par drošību -  aktivitātes,  filmas, radošās
darbnīcas, spēles, kuras mazajiem “apelsīniem”
vadīja jauniešu centra jaunieši – Paula, Nikola,
Kristiāna. Tika runāts par drošību uz ielas, pie
dzelzceļa, drošību mājās, drošību uz ledus pavasarī,
kūlas dedzināšanu, smēķēšanu. Pēc diskusijas klāt -
esošajiem tika uzdots uzdevums, zīmēt kopēju zīmējumu
„Kur es jūtos droši?”. 

Radošajās darbnīcās bērni un jaunieši iemācījās
uzmeistarot antistresa balonus, rokas sprā dzes,
krāsainus papīra putnu būrīšus, kuri rotā jauniešu
centra sienu. Jaunums priekš viņiem bija simegrāfijas
tehika, jeb izšūšanas metode uz papīra, kur varēja izšūt
savu rakstu, zīmē jumu un kartiņas ar skūšanās putu
palīdzību. 

Runājām arī par ve -
selību. Pie mums cie -
mojās  Vidzemes slim -
nīcas speciālistes Antra
un Benita, (viņas  ēnoja
ViA studente Agita),
kuras vadīja nodarbību
„Kas dzīvo uz mūsu
rokām”. Skatījāmies
mult filmas par mikro -
biem, kā tie „ceļo” no
cilvēka uz cilvēku,
mācī jāmies, kā pareizi
maz gāt rokas, un pēc
tam skatījāmies
speciālā ierīcē, vai
tiešām rokas ir tīras.
Šo iespēju labprāt
izmantoja Lie pas
pirms skolas izglī tības
iestāde »Saulīte« (paldies par sadarbību vadītājai
E.Latko, vadītājas vietniecei metodiskajā darbā
I.Kidalai), Liepas pamatskola (paldies par sadarbību
direktores p.i. A.Kovaļovai un direktores vietniecei
audzināšanas jomā R.Stodoļņikai). 

Norisinājās konkurss „Vesels un drošs – ikdiena tev
apkārt”. Bērni zīmēja un sacerēja stāstus par doto tēmu. 

30. martā pie mums ciemojās dziesminiece Maija
Kalniņa. Bet ar šo krāsainais pavasaris nebeidzas.
Mēs pilnā sparā domājam jaunas aktivi tātes bērniem
un jauniešiem. 

Seira Jēkabsone

Pavasara rosība “Apelsīnā

Skolēnu brīvdienas tika
pavadītas lietderīgi,
apgūstot jaunas un
atjaunojot esošās

zināšanas
Foto no “Apelsīna”arhīva

Mārsnēnu vēsture:
sadomājumi un fakti

(Sākums „Priekuļu Novada Vēstu”
2016.gada 10(78). un 11(79). numurā)

Uzsvērdams ilgās pagasta kultūras dzīves
tradīcijas, anonīmais autors raksta: „Jau
1889.gadā Mārsnēnos nodibināja kori, tā
dibinātājs un diriģents ilgus gadus bija
Cimzes skolotāju semināru beigušais
Mārsnēnu skolas skolotājs J. Kleķeris.” 

Diemžēl dokumenti rāda ko citu. Ne 1889.,
ne vēl nākamajā gadā Jēkabam Kleķeram
nebija saikņu ar Mārsnēniem, viņš mierīgi
strādāja savā Skujenes draudzes skolā.
1891.gada februārī Mārsnēnu pagasta viet-
nieku pulks saņēma bārienu no apriņķa
zemnieku lietu komisāra par to, ka pakļāvu-
šies vietējā skolotāja Hermaņa Ulpes vēlmei
vienam pašam strādāt ar triju mācību ziemu
skolēniem, kaut skolu inspektors jau rudenī
stingri uzstājis uz otru skolotāju, un ar uzde-
vuma rakstu Nr.281 komisārs pavēlēja nevilci-
noties tādu pieņemt. Pagasta valde steigšus
izsludināja guberņas avīzēs, ka Mārsnēnu
pagastam vajadzīgs eksaminēts palīga skolotājs
(izlasāms 1891.gada 6.marta „Balsī” , arī
„Baltijas Vēstnesī” ), un „skolotāju kungi tiek
lūgti 20.martā š. g. pulksten 10 pr. p. pieteikties
Mārsnēnu pagasta mājā pie vietnieku pulka uz
vietas notaisīšanu. Diplomi uzrādāmi.” 

(Turpinājums 6. lpp.)
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Turam cieņā Latvijas brīvības
cīnītāju piemiņu

Atzīmējot Pētera Dambīša 122. dzimšanas
dienu, 21.martā tika atklāta atgūtā un atjau-
notā piemiņas plāksne par Latvijas brīvību
kritušajiem Priekuļu tehnikuma absolven-
tiem. Plāksnes atklāšanas pasākumā tehni-
kuma vēstures glabātājs Aleksandrs Lingarts
pastāstīja par piemiņas plāksnes “gaitām”
līdz tās otrreizējai atklāšanai.

Pirmo reizi šī plāksne tika atklāta
1927.gadā 20.novembrī Valsts svētkos. Tā
nostāvēja skolas zālē līdz 1954.gadam, kad
padomju varas pārstāvji konstatēja, ka
padomju skolā nav vietas plāksnei, kurā ir
pieminēti cilvēki, kuri ir cīnījušies par
Latvijas brīvību. Šo plāksni uzdeva likvidēt
skolas direktorei Mirdzai Zviedrei. Viņa arī
plāksni noņēma, taču nelikvidēja. M.Zviedre
kopā ar savu vīru plāksni aizveda uz savām
lauku mājām. Pēc savas mātes M.Zviedres
nāves viņu dēls Jānis Neikšāns to atkal
atgrieza Priekuļu tehnikumam. Tagad plāk-
sne novietota Priekuļu tehnikuma vecās ēkas
gaitenī, kur to ik dienas varēs aplūkot skolas
audzēkņi, pedagogi un apmeklētāji.

Pasākumā piedalījās arī par Latvijas brīvī-
bu kritušo Priekuļu lauksaimniecības skolas
audzēkņu ģimeņu pārstāvji un dalījās savās
atmiņās un zināšanās par plāksnē minēta-
jiem cilvēkiem.

Pirmā Latvijas virsnieku rotas leitnanta
Pētera Dambīša brāļa dēls Jānis Dambītis
dalījās ar savām atmiņām par to, ko viņš
atceras no savas tālās bērnības. 40-tā gada
rudenī mēs ar tēvu apmeklējām vakara diev-
kalpojumu, kurā arī ticis pieminēts
P.Dambītis. Ļoti spilgtā atmiņā viņam pali-
kušas ar svecēm izgaismotās ielas no Raiņa
bulvāra līdz Dzirnavu ielai. Tās degušas ļoti
skaisti.

Savukārt J.Dambīša dēls Jānis Dambītis
(juniors) bija pateicīgs, ka šajā dienā ne tikai
tika atdots gods viņa tēva brālim, bet šo dienu
ceļā uz Priekuļiem viņš pavadīja kopā ar savu
tēvu apskatot skaistās Latvijas vietas.

Arī Jenču Jēkaba tuvinieki Rasma Dzelze
ar brāli pastāstīja, ka viņu ģimenē par
Jēkabu tika stāstīts jau no bērnu dienām
ikreiz, kad viņi devās uz dzimtas kapiem.
Jenču Jēkabs bija jaunākais no 7 bērniem.
Rasmai un viņas brālim, kā bērniem tika
stāstīts, ka Jenču Jēkabs ir kara varonis.
Rasmas mamma vienmēr uz viņa kapa lika
sarkanbaltsarkanas puķes. Rasmas kundze
dalījās pārdomās par to, kā tajā laikā cilvēki
atrada savus tuviniekus.

Tajā pašā kaujā pret Bermontu piedalījās
arī vecākais brālis Jānis, kurš bija rotas

komandieris. Viņš tika kaujā ievainots. Pēc
ievainojuma sadzīšanas viņš staigāja ar spie-
ķīti. Vēlāk vecākais brālis Jānis kļuva par
pagasta priekšsēdētāju. A.Lingarts teica, ka
Jenču dzimtas pārstāvji ir apveltīti ar ilgmū-
žību, vienīgi jaunākā brāļa Jenču Jēkaba
dzīvi pārtrauca karš.

Savukārt, Priekuļu tehnikuma direktores
Mirdzas Zviedres – Neikšānes, kura vadīja
skolu 1954./55.m.g., dēls Jānis Neikšāns
pastāstīja, ka viņa mamma, kaut arī bijusi
augstākās padomes deputāte, atvedusi plāk-
sni no Priekuļiem un paslēpusi to mājas bēni-
ņos. Pēc mammas nāves, kārtojot māju, plāk-
sne tika atrasta un nogādāta Priekuļos, kur ir
tās īstā vieta.

Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto
spēku komandieris (2003.-2006.) Gaidis
Andrejs Zeibots savā uzrunā klāt esošiem
teica: “Šodien mēs noteikti atdodam godu,
cieņu un parādu tiem cilvēkiem, pateicoties
kuriem, mēs šodien varam būt tādi, kādi mēs
esam. Domājot par mūsu valsts 100 gadi, tas
mums ir jādara. Man ir šodien liels gods būt
jūsu vidū tādēļ, ka es redzu, ka šeit kārtējo
reizi ir sanākuši kopā Latvijas patrioti un
ģimenes, kuras ciena, godā un cīnīsies par šo
valsti. Paldies Jums par to, ko esat darījuši
šeit uz vietas, lai par tiem cilvēkiem, kuri
cīnījās par mūsu valsti, mēs uzzinātu vairāk! 

Ir liels prieks, ka ir zināmi cilvēki, kuri
cīnījās par Latviju un šeit mēs varam sastapt
viņu piederīgos. Par sevi varu teikt citādi –
mana dzimta 2.pasaules karā ir beigusies.
Man nav radinieku. Jūs varat būt priecīgi, ka
jums ir cilvēki kuri par jums cīnījās un kuru
dēļ jūs šodien dzīvojat. Lai Dievs svētī Latviju
un paldies Jums vēlreiz!”.

Klātesošos uzrunāja arī Priekuļu tehniku-
ma absolvents, bijušais Cēsu rajona padomes
priekšsēdētājs Māris Niklass, Biedrības
“Latviešu strēlnieku apvienība” valdes
priekšsēdētājs Imants Vītols,  Cēsu muzeja
vēsturnieks Tālis Vigo Pumpuriņš.

Priekuļu tehnikuma informācijas centra
vadītāja pasniedza direktoram Imantam
Kupčam pateicību par ievērojamu ziedojumu
Draudzīgā aicinājuma ietvaros, par kuru tika
restaurēta piemiņas plāksne.

Pasākumu emocionāli bagātināja Priekuļu
kultūras nama vīru ansamblis “Neprāts”,
dziedot latviešu patriotiskās dziesmas, kurās
kopā vienojās arī pārējie pasākuma apmeklē-
tāji.

Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

(Turpinājums no 5. lpp.)

Jēkabs Kleķers nolēma aizbraukt, sapratis, protams,
ka runa par nākamo skolas gadu, jo pašreizējais beidzas
jau pēc mēneša, Jurģos. Pagasta māja, pareizāk, tās
„lokāls”, tolaik vēl atradās muižā. Vietnieku pulks (trīs-
padsmit vīri, ar pagasta vecāko – „Masuļu” saimnieku
Jāni Riekstiņu priekšgalā) par ieradušos jaunekli ļoti
nopriecājās un pēc neilgas sarunas lika rakstvedim
Pēterim Rimšam tūdaļ rakstīt nolēmumu: „Par skolotāja
palīgu pieņemt līdzšinējo Skujenes draudzes skolotāja
palīgu Jakob Kleķeru, no šās dienas sākot, līdz ziemas
skolas slēgšanai, par ko tam pašam sava koste jātur, un
priekš nākošās skolas ziemas, tas ir, 1891/92. gada, par
125 rbļ., pie kam pašam jāgādā par uzturu un vešas maz-
gāšanu. Pēc augšēja līguma skolotājs Jakob Kleķer
kungs apņēmās skolotāja palīga vietu pēc labākās apzi-
ņas un kā pienākas izpildīt, uz ko pašrocīgi parakstījās.”
Šis stingrais un daiļais jaunā skolotāja 125 gadus vecais
paraksts joprojām aplūkojams zem 8. ieraksta pagasta
valdes 1891.gada protokolu grāmatā (LVVA, 1086.f.,
1.apr., 366.l., 11.lp.). 

Tā pašam diezgan negaidīti iesākās skolotāja Kleķera
gaitas Mārsnēnos. Rakstu avoti nemin, kā viņam izde-
vies to vienu mēnesi apvienot darbu abās skolās, taču
dzīves straujās pārvērtības ar to vēl nebeidzās: Hermanis
Ulpe par vietnieku pulka rīcību bija tik ļoti apvainojies,
ka savu skolotāja vietu pašās vasaras brīvlaika beigās
uzteica (pēc tam gan atklājās, ka jauno darbu Rīgā uzce-
rējis jau sen), un jaunpieņemtais palīgs negaidīti kļuva
par mārsnēniešu vienīgo skolotāju! 

Izpildīt skolotāja vietu pagasta vietnieku pulks
Jēkabam Kleķeram 27. septembrī uzticēja pagaidām uz
gadu (bet nostrādās viņš šeit visu savu turpmāko darba
mūžu), atalgojumam piešķīra „brīvā lietojumā 40 pūrvie-
tas mēslotas aramzemes līdz ar klāt piederīgām pļavām
un ganībām” (40 pūrvietas – 14,84 ha), kā arī visa gada
vajadzībām 125 sudraba rubļus skaidrā naudā. Vienojās,
ka skolotājs pats algos un uzturēs savu palīgu (kurš vēl
jāpieņem), apgaismos skolas telpas, algos skolas apkopēju
(krāsnkuri un ūdens pienesēju), bet malku skolas apsildī-
šanai dabūs no pagasta, izņemot paša saimniecības vaja-
dzības. Nekādu maksu no skolas bērniem viņš nesaņems –
ne no savējiem, ne ārpagastniekiem, vienīgi pēc atsevišķas
vienošanās no tādiem, kuri vēlēsies papildus mācīties vasa-
rā. Skolotāja pienākums būs arī aizgājēju izvadīšana tuvē-
jā kapsētā. 

Protams, tikko 21 gadu sasniegušajam jauneklim, kurš
līdz tam labi iepazinis bija vien mierīgo palīgskolotāja
darbu skujeniešos, jaunie pienākumi uzvēlās kā liels pār-
baudījums. Vajadzēja steigšus iepazīt visus skolas bērnus
un vecākus, kārtot neskaitāmas saimnieciskas lietas.
Aizvien smagāk uz skolām uzgūlās rusifikācija, tā spieda
nemitīgi papildināt savas skolotāja zināšanas, priekšā stā-
vēja pārbaudījumi Pēterburgas skolotāju institūtā.
Līdztekus nācās mācīties vēl citu: kļūt par skolas zemes
zemkopi, vēlāk – skolēnu interešu labad – arī par augļkopi
un biškopi. Pamazām rūpīgi sakārtojis skolas lietas, vairāk
un vairāk iesaistīdamies pagasta sabiedriskajā dzīvē,
1896.gadā jaunais skolotājs sāka darboties arī ar vietējo
kori.

Tātad Jēkabs Kleķers nav Mārsnēnos 1889.gadā dibinā-
jis kori, viņš šai laikā te nemaz neatradās. Bet galvenais –
kordziedāšana pagastā aizsākās krietni agrāk: dziesmu
draugus tūlīt bija pulcinājusi 1881.gadā nodibinātā
Mārsnēnu-Startu zemkopības biedrība. Tās rosību zemko-
pības zinību mācīšanā un kultūras dzīves kopšanā regulā-
ri atspoguļoja Rīgā iznākošais latviešu nedēļas laikraksts
„Balss”. 1883. gada 26. janvārī tas, piemēram, 5. lappusē
par mārsnēniešiem-startēniešiem jau vēstīja: „Zemkopības
biedrības pastāvošais vīru koris tika priekš neilga laika
paplašināts par jauktu kori, kurš tagad cītīgi darbojas ar
dziedāšanu, vispārīgai izglītībai kalpodams.”

Noslēgumā – kā īsti izcēlies mūsu pagasta nosaukums?
Lingvisti to uzskata par baltu (tātad indoeiropiešu) vārdu
un nerod tajā kādu saikni ar somugru cilmes (tātad arī
lībiešu, igauņu) valodām. Vietvārds Mārsnēni saistīts ar
vārda „mārks” senāko nozīmi – purvs, zema vieta.
Mārks–mārcenēni–mārsnēni. Pamatā indoeiropiešu pirm-
valodas vārds „merk” – trunēt, pūt, sairt mitrumā. Vārdu
izcelsme un saikne ar citām valodām plaši skaidrota
Latviešu etimoloģijas vārdnīcā (sastādījis valodnieks K.
Karulis, Rīga: Avots, 1992, 2001). Žēl, autors nav ielūko-
jies. Toties vārda „mārsnēni” nozīmi nesen vaicāja skolēnu
erudīcijas konkursa dalībniekam televīzijā, un bija ganda-
rījums, ka zēns – pat ne vidzemnieks, bet no attālas
Kurzemes vidusskolas! – to spoži izskaidroja. Priecē, ka
jaunie interesējas par valsti, savas dzimtās valodas
saknēm un zinātnieku grāmatām.

Māra Melne,
pensionēta žurnāliste

Skolotājs Jēkabs Kleķers
Mārsnēnos strādāt ienāca
martā pirms 125 gadiem.
Atstāstos senie notikumi jau
sākuši balēt un citām ziņām
pārklāties. Nenoliedzams
gan viens: jaunekļi, kuri
pirms simt gadiem no
Mārsnēniem aizsteidzās
tikko dzimušo Latviju sar-
gāt Brīvības cīņās, visi bija
Jēkaba Kleķera agrākie
audzēkņi. 

Pats viņš uzaudzināja
četrus dēlus un trīs meitas.
Pēcteču likteņi – kā visiem
latviešiem. Skolotāja maz-
meita Māra Paurniete, pie-
mēram, ir Sibīrijas bērns.
Pat divkārša: 1950. gadā
viņu uzgāja kā „nelikumīgi
atgrieztu uz Latvijas PSR”
un paņēma tieši no mācību
stundas 4. klasītē. No tās
pašas vecās lielās klases tel-
pas, kur griesti balstījās uz
milzīgi resna baļķa kolon-

nas un bērnus bija mācījis
arī vectēvs.

Pirmajā reizē Māru izsū-
tīja vienpadsmit mēnešu
vecu, esot jau dūšīgi pratusi
staigāt. Tas bija 1941.gadā.
Viņu paņēma reizē ar tēti
Jūliju Paurnieti – beidzamo
pirmspadomju laika
Mārsnēnu pagastvaldes
sekretāru – un mammu
Maigu, dzimušu Kleķeri,
kura zem sirds jau nesa otro
bērniņu. Ilzīte, vēl nepiedzi-
musi, bija konstatēta par
varbūtēju padomju valsts
ienaidnieci, tāpēc acis drīk-
stēja atvērt Krasnojarskas
novadā un tai vietā arī
nodzīvot visu savu divus
gadus garo mūžu.

Aizvestās ģimenes piemi-
ņai mārsnēnieši 1942. gada
pavasarī pie pagastmājas
iestādīja kociņus. Ozoliņš
neieaugās, bet abas liepiņas
gan. Zinošie izpildkomitejas

darbinieki – piemēram, pēc-
kara sekretārs Eduards
Karnāts – tās klusām aprū-
pēja pat Staļina gados. Par
Jūlija un viņa mazākās mei-
tiņas nāvi bija zināms. Taču
neizzūd jau aizmirstībā cil-
vēks, kamēr pasauli vēl
priecina zaļojošs viņa koks. 

Atjaunotās Latvijas laikā,
deviņdesmitajos gados, spir-
gtās liepiņas – nozāģēja!
Varbūt aiz pārpratuma, var-
būt aiz pagātnes nezināšanas.
It kā lai brīvētu vietu iecerē-
tam moderno skujeņu klāju-
mam (ko tā arī neierīkoja).

Tā nu Mārai dzimtajā
pusē vairs nav, ko acīm
apmīļot. Puķi māsiņai
Ilzītei viņa deportēto piemi-
ņas dienā aiznes turpat
Rīgā pie bārenītes skulptū-
ras pilsparkā.

Māras klasesbiedrene - arī
Māra (tolaik Zālīte)

Piemiņas puķe
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Baltā galdauta svētki
Vai jums mājās ir balts galdauts? Ja jā – laiks izņemt to

no skapja un izgludināt ieloces. Ja nē – jums ir vēl mēnesis
laika, lai pie tāda tiktu. „Baltā galdauta svētki” ir jaunas
tradīcijas pieteikums 4.maijam – Latvijas otrajai dzimša-
nas dienai jeb datumam, kurā pirms 27 gadiem Latvijas
PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanu. Ceturtais maijs ir
jaunākā valsts svētku diena Latvijas vēsturē, kurai atšķi-
rībā, piemēram, no 18.novembra savu tradīciju īsti nav.
Aptaujas liecina, ka vairums iedzīvotāju to arī neuzskata
par atzīmēšanas vērtu datumu. Latvijas simtgades svētku
rīkotāji to nolēmuši mainīt, atgādinot – bez 1990.gada
4.maija mums nebūtu arī simtgades, kam gatavoties.

„Mēs ceram, ka 4.maijā šie baltie galdauti uz galdiem,
kopā sēdēšana un svinēšana kļūs par ierastu tradīciju aiz-
vien vairāk katrā mājā, katrā kopienā,” pauž kultūras
ministre Dace Melbārde.

Arī Priekuļu novada iedzīvotāji aicināti 4.maiju svinēt
ģimenes vai draugu lokā pie balti klātiem galdiem, atcerē-
ties par spriedzes pilno 1990.gada 4.maija Augstākās pado-
mes balsojumu, apsēsties pie balta galdauta, atcerēties un
stāstīt par šo laiku tiem, kuri piedzima vēlāk. Un jau nāka-
majā dienā, svētku turpinājumā – visi mīļi gaidīti

PRIEKUĻU KULTŪRAS NAMĀ
2017.gada 5.maijā, plkst.18.00

KONCERTS
VELTĪTS LATVIJAS VALSTS NEATKARĪBAS

ATJAUNOŠANAS SVĒTKIEM
„Savējie sapratīs”

Koncerts par sapņiem, par tautu ar saknēm,
par pamošanos un būšanu laikā, 

kas mums ir dots.

Piedalās mūziķis Goran Gora un Rīgas Skolēnu pils
meiteņu kamerkoris „Tonika”.

Koncertā skanēs Goran Gora, Imanta Kalniņa, Ērika
Ešenvalda, Renāra Kaupera  u.c. autoru dziesmas.

Goran Gora (Jānis Holšteins) – mākslinieks ar kolorītu
dvēseli, jūtu dziļumu un pieklusinātu, samtainu balss toni.
Neuzbāzīgs un tiešs. Viens no populārākajiem albumiem
„Mosties” ar Knuta Skujenieka vārdiem.

Kamerkoris „Tonika” – koris ar trauslu un meitenīgu,
bet profesionālu skanējumu, daudzveidīgu repertuāru,
interesantām koncertprogrammām, kuras rādītas ne tikai
Latvijā, bet arī Dānijā, Itālijā, Šveicē, Vācijā un Austrijā.

Koris ieguvis arī Zelta medaļas Pasaules koru olimpiādē
un Mūzikas festivālā Venezia in Musica Itālijā. 

Ieeja bez maksas

Aicinām pieteikties
veterānus - seniorus

pārstāvēt Priekuļu novadu
LSVS Pašvaldību 54. Sporta

spēlēs vieglatlētikas
disciplīnā.

Latvijas sporta veterānu – senioru savienības 54.sporta
spēļu finālsacensības vieglatlētikā 2017.gadā norisināsies
no 8. līdz 9.jūlijam Valkā.

Programmā Dāmām: 100 m; 200 m; 400 m; 800 m; 3000
m; skrējieni, 3000 m un  5000 m soļošana, augstlēkšana;
tāllēkšana, trīssoļlēkšana, lodes   grūšana; diska mešana;
šķēpa mešana, vesera mešana, stafete 4 x  100 m, stafešu
dalībnieču gadu skaita summa 160+; mazā zviedru   stafe-
te: 100 m+ 200 m+ 300 m+ 400 m (starta secībā), stafešu
daslībnieču gadu skaita summa 160+;

Kungiem: 100 m; 200 m; 400 m; 800 m;1500 m; 5000 m
skrējieni, 3000 m un 5000 m soļošana; augstlēkšana; tāl-
lēkšana; trīssoļlēkšana; lodes grūšana; diska mešana;
šķēpa mešana; vesera mešana; stafete 4x100 m, stafešu
dalībnieku gadu skaita summa 170+; lielā zviedru stafete:
100 m+200 m   + 400 m + 800 m (starta secība), stafetes
dalībnieku gadu skaita summa  180+; jauktā zviedru stafe-
te: dāmas skrien 100 m un 400 m, kungi 200 m  un 800 m,
stafetes dalībnieku(-ču) gadu skaitu summa 170+.

Katram dalībniekam (-cei) ir tiesības startēt trīs discip-
līnās un stafetēs.

Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam iesniegt līdz 2017.gada
17.aprīlim, nosūtot to uz e-pastu: miculis.janis@inbox.lv.
Sīkāka informācija pa t. 26387244

Plašāka informācija par sporta spēlēm pieejama:
http://www.lsvs.lv/lsvs-speles/nolikums 

Ņemot vērā situāciju, ka lielākajā daļā
Eiropas Savienības valstu, t.sk. Latvijai
kaimiņos esošajās, ir konstatēta augsti
patogēnā putnu gripa, un ir sācies gājputnu
atgriešanās periods, pastāv ļoti augsta
iespējamība, ka šī slimība var skart arī
Latviju. Saslimšanas sekas mājputnu
ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida
nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnī-
ga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to pro-
duktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk.
eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot
putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan
reģionos, gan valstī kopumā.

Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada
9.jūnija noteikumos Nr.291 “Noteikumi par
biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku
turēšanas vietām” nosaka, ka putnu gripas

draudu visaktuālākajā periodā - no 2017.
gada 2.marta līdz 2017. gada 31.maijam:

visi mājputni, neatkarīgi no to skaita un
sugas jātur slēgtās telpās, novēršot kontak-
tu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;

ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar
mājputniem un inkubējamām olām;

ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi
pasākumi, kuros iesaistīti mājputni. 

Noteikumi nosaka arī citus biodrošības
pasākumus, kas īpašniekiem jāievēro jeb-
kurā laika periodā, lai novērstu savu māj-
putnu saslimšanu un tālāku slimības izpla-
tību, t.sk. nodrošināt, ka darbiniekiem ir
darba vai maiņas apģērbs un apavi.

Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī
biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi
visām saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek
turēti tikai viens vai divi mājputni. Sevišķi
piesardzības pasākumi jāievēro putnu
novietnēs un putnu produktu ražotāju
uzņēmumos.

PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja
atrasti vairāki (vairāk par 3-5 putniem)
vienkopus nobeigušies savvaļas putni,
zvanot uz PVD uzticības tālruni - auto-
mātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēr-
šoties tuvākajā PVD teritoriālajā struk-
tūrvienībā.

Informācija sagatavota 
pēc PVD materiāliem

SVARĪGI  LAUKSAIMNIEKIEM
Šogad pieteikties platību maksājumiem Priekuļu novadā, iesniedzot elektroniski

vienoto iesniegumu Lauku atbalsta dienestā, varēs no 11. aprīļa līdz 22. maijam.
Aicinām  pieteikties elektroniskai platību maksājumu karšu aizpildīšanai EPS.
Pakalpojums būs pieejams :

Liepā, pagastmājā trešdien,  26.aprīlī no pl.9.30-15.00;
Mārsnēnos, pagastmājā, trešdien, 3.maijā no pl.9.30-14.00
Veselavā, bibliotēkā  ceturtdien,11.maijā no pl.9.30-14.00

Vēlams iepriekš pieteikties, lai nav jāgaida rindā, tālr. 28381477; Dace Kalniņa
Pārējās darba dienās elektroniskai platību maksājumu karšu aizpildīšanai un iesnieg-

šanai pakalpojumu var saņemt   Priekuļos, Dārza ielā 12, Cēsu konsultāciju birojā;
no pl.8.30 – 16.30. Vēlams iepriekš pieteikties,  tālr.26171795 Andra Seredina;  T.
26360434  Gunda  Kazerovska. 

Lai elektroniski  pieteiktos, lūdzam ņemt līdz  savu EPS līgumu ar Lauku
atbalsta dienestu;  EPS lietotājvārdu, paroles; e pastu un tā paroli; iepriekšē-
jā gada papīra platību maksājumu izdruku u.c. saistošo dokumentāciju.

Sniegs nokusis, pavasaris
strauji tuvojas, taču daudz-
dzīvokļu māju apkārtnēs
paveras skats uz piemēslo-
tiem pagalmiem un celiņu
malām, kur no ziemas balo
suņu mēsli. Tāpēc atgādi-
nām mājdzīvnieku īpašnie-
kiem par viņu pienāku-
miem.

Ministra kabineta notei-
kumu Nr.266 »Labturības

prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tird-
zniecībai un demonstrēša-
nai publiskās izstādēs, kā
arī suņa apmācībai« 52.3
punkts paredz, ka mājas
(istabas) dzīvnieka īpaš-
niekam vai turētājam ir
pienākums apdzīvotu
vietu teritorijā savākt
sava mājas  (istabas)
dzīvnieka ekskrementus.

Šo noteikumu neievē-
rošanas gadījumā dzīv-
nieka īpašniekam vai
turētājam pēc Latvijas
Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 106.panta var
izteikt brīdinājumu vai
uzlikt naudas sodu no 7
līdz 350 eiro. Ja saimnieks
pieķerts atkārtoti gada
laikā, naudas sods ir bar-
gāks. 

Putnu gripas profilakse

Satīri aiz sava mīluļa!

Informācija  mazdārziņu
lietotājiem

Mazdārziņu ierādīšanai un zemes nomas līgumu slēgšanai 2017.gada aprīļa un maija
mēnesī, Liepas pagasta mazdārziņu lietotājus katras nedēļas trešdienā, no plkst.
8:00-12:00 un 12:45.-17:00,   Liepas pagasta pārvaldē pieņems nekustamā īpašuma noda-
ļas  speciāliste Līga Pabērza (tālr.29469721).

Priekuļu pagasta mazdārziņu lietotāji, kuri nav noslēguši nomas līgumus, tiek
aicināti sakārtot nomas tiesības Priekuļu novada domē pie nekustamā īpašuma speciā-
listes Līgas Sarmas Berovskas:

Pirmdienās no 8:00 – 12:00 no 13:00 – 18:00
Ceturtdienās no 8:00 – 12:00 no 13:00 – 17:00

Veselavas pagasta mazdārziņu lietotāji pie Bērzkroga daudzdzīvokļu mājām tiek
lūgti uz informatīvu tikšanos š.g. 6.aprīlī plkst.17:30 stāvlaukumā pie “Vārpu” mājām.



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 aprīlī
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

5.apr l  
10:00 Liepas „C lis” Konkurs  piedal sies mazie vok listi no Liepas PII 

„Saul te” 

17.apr l  
12:00 Lieldienas 

Liepas pagasta pašdarbnieku koncerts, š pošan s 
š pol s, burbu u p šana, radoš s darbn cas, olu 
ripin šana, u.c. aktivit tes 

Ieeja – kr saina Lieldienu ola, lai ir ko ripin t

28.apr l  
16:00 Cirks 

Izklaid joša cirka programma: daž di dz vnieki, 
burvju triki, žonglieris, klauni. 

Ieeja: 1,50 euro
 
M rsn nu Tautas nam  

1.apr l  

18:00 
Deju koncerts 

„NE pa JOKAM” 

Prieku u deju kolekt vi „Jumis”, „Zelta virpulis” un 
„Virpulis” aicina pie sevis ciemos draugu deju 
kolekt vus no Jelgavas, Gulbenes, L gatnes, 

rg iem, Litenes un R gas. Koncertu vada – Dailes 
te tra aktieris Kristaps Rasims  

Ieeja: 2,00; pension riem un skol niem 1,00 euro

17.apr l  

11:00 

Koncerts  
„ iep, iep c l ši, 

Danco m sas, br l ši!” 

Otraj s Lieldien s ar koncertu visus priec s mazie 
vok listi -„C I” no Prieku u novada pagastiem 
un pirmsskolas vecuma b rnu deju kolekt vi 
„T gadi š” un M rsn nu  mazie dejot ji. 
Darbosies sejas apgleznošanas darbn ca, olu 
ripin šanas st r tis, u.c. p rsteigumi. 

22.apr l  

16:00 

Koncerts  
„P r baltiem b rziem 

 debess l kst” 

Prieku u v ru ansamblis „Nepr c” aicina uz 
pavasar gu koncertu senioru ansamb us no Ikš iles, 
L gatnes, Liepas, Vaives, Raiskuma, Garkalnes un 

Valmieras
Ieeja: 1,00 euro

27.apr l  

19:00 
Koncerts  

„Ce ojums pie sevis” 

Aijas Andrejevas jaun  akustisk  
koncertprogramma.  

Ieeja: 15,00  12,00  10,00 euro
Bi etes iepriekšp rdošan  ar  Prieku u novada 

domes kas
28.apr l  

17:00 Aerobikas festiv ls 
PII „Mežmali a” b rni, iest des darbinieki, vec ki 
un vecvec ki tiekas ikgad j  aerobikas festiv l , lai 
kop gi izkust tos m zikas ritmos. 

 
8.apr l  
19:00 

 
 

21:00 

 
 ‘’Bez skaist m sieviet m  

nav dz vot v rts!’’ 
 
 

Balle 

Pavasar gi izklaid jošu koncert programmu pie 
galdi iem pied v  divi galanti kungi/vakara 
vad t ji Juris Kr ze un J nis Gabr ns. 
Vakara turpin jum  izdancošan s kop  ar m zi i 
Edgaru Linde. 

Galdi us pieteikt pa t lr.nr. 26666983
Ieeja uz (abiem pas kumiem) 3,00 euro

16.apr l  
13:00 

 
Lieldienu koncerts 

Koncert  piedal s M rsn nu pašdarbnieki. 
P c koncerta  M rsn nu TN park  daž das 
aktivit tes, stafetes imen m, lielform ta sp les 
u.c. un ar k rt gu izš pošanos Lieldienu š pol s. 

Veselavas muiž  
 

16.apr l  
13:00-15:00 

 
 

16:00 

 
„Lieldieni as  nu  ir kl t! „ 

 
 
 

„Pifa piedz vojumi” 
 

Kop ga olu kr sošana, rota as, olu ripin šana, 
z m šanas konkurss, ekskursija seno lietu 
kambar . Radoš s darbn cas darbu izst de. 
Vizin šan s zirgu paj g. 13:00-16:00 
 
Sv tku koncertuzvedums 
Piedal s Veselavas pašdarbnieki 

22.apr l  
18:00 

L nijdeju  kolekt va “Matilde” 
 10 gadu jubilejas pas kums 

‘’Br numzeme’’ 

 Piedal s kolekt vi no C s m, Valmieras, 
Smiltenes, Zaubes, ikšiem, Sauleskalna. 

 
29.apr l  

20:00 
 

 
Pirmizr de Aivara Bankas 

kom dijai 
‘’Šedevrs’’ 

M rsn nu amatierte tris,  režisore S.Kalni a. 
Vecuma ierobežojums 16+ 
 

Ieeja : 1,00 euro

Aijas Andrejevas jaunā 
koncertprogramma 

„CEĻOJUMS PIE SEVIS”
27.aprīlis, 19:00 Priekuļu kultūras namā

Aija ar savu jauno akustisko dziesmu programmu „Ceļojums pie sevis” balsij, čellam,
ģitārām un perkusijām dodas koncerttūrē pa Latvijas pilsētu kultūras namiem. Jaunajā
programmā iekļauti visi dziedātājas hīti, jeb, kā saka pati Aija, „pašlaik aktuālākās
dziesmas , kas ietērptas citās skaņās un krāsās” – Kārļa Lāča, Harija Zariņa, Ulda
Marhilēviča u.c. autoru skaņdarbi „Tumsā”,  „Kamoliņš”, Kafijas krūze”, „Lelle”, „Ar
Tevi lasīju kastaņus”, „Vēl”,  „Kā ne viens”,  „Tu un es”, „What For?”, „Pavasaris”, u.c.

Dziedātāja uzsver, ka šī programma, kur dziesmas būs dzirdamas pavisam citādākā
skanējumā, citās krāsās un noskaņās, būs kā noslēgums vienam dzīves un karjeras pos-
mam un skaists tilts uz gaidāmo albumu. „Uz koncertiem, kas skanēs daudzās Latvijas
pilsētās, aicinu visus tos, kas varbūt nav paguvuši noskatīties kādu no maniem lielajiem
koncertiem. Gribu ar saviem klausītājiem tikties intīmā un mājīgā atmosfērā, ļaujot
viņiem satikties ar sevi un savu Mazo princi” piebilst Aija. 

Jaunajā koncertprogrammā par muzikālo pavadījumu gādās Kaspars Ansons (ģitā-
ras), Jānis Pals (čells; »Melo M«) , Kaspars Kurdenko (perkusijas)

No gadiem sirdij nevajaga bīties.
Pie mutes brūno svilpavnieku liec,
Tad atkal gribēsies pēc paliem dzīties.
Tad atkal redzēsi: plaukst sniegos zieds.
/A.Vējāns/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada marta
jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Priekuļos: Maiju Bošu, Irmīnu Laņģi, 
Dainu Mudīti Lielbārdi
Liepā: Jāni Imantu Bluķi, Lidiu Kolesniku, 
Jāni Ločmeli,Juriju Rezņikovu
Venerandu Adamoviču Veselavā

85 gadu jubilejā
Priekuļos: Ausmu Rozentāli, Vitāliju Kašu, 
Vili Lapiņu, Juri Moru
Mārsnēnos: Nelliju Ķelpiņu, 
Maldu Silviju Liepiņu

90 gadu jubilejā
Veru Sproģi Mārsnēnos

Priekuļu novada Sociālo 
pakalpojumu centrs 

aicina bezdarbniekus, 
pirmspensijas un pensijas vecuma

personas piedalīties sociālās
rehabilitācijas programmā. 

Sociālās rehabilitācijas programmas mērķis ir uzlabot
dzīves kvalitāti – atjaunot un pilnveidot sociālās un funk -
cionālās prasmes, veicināt iekļaušanos darba tirgū un
integrēšanos sabiedrībā. 

Pakalpojums ir bez maksas, to nodrošina Sociālo
pakalpojumu centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

Nodarbības sāksies maijā. Aicinām izmantot šo iespēju.
Pieteikties līdz 30. aprīlim.

Informāciju par sociālās rehabilitācijas program-
mu var saņemt :

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

Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tālr. 64107306)
Mārsnēnos, ,,Pagastnams” (tālr. 64129168)

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

Priekuļu pagasta bibliotēkā
skolēniem foto orientēšanās

konkurss
Arī šogad bibliotēku nedēļas ietvaros Priekuļu pagasta

bibliotēka aicina 1.-9.klašu audzēkņus piedalīties
novadpētniecības konkursā  “Vieta, kur esmu 2017”. Kā
ierasts, būs foto orientēšanās Priekuļu ciemā, meklējot un
iemūžinot dažādus objektus, un jāatbild uz testa
jautājumiem par Priekuļu pagastu.

Komanda jāveido no 3 vai 4 dalībniekiem. Savu dalību,
ar izdomātu komandas nosaukumu, piesaki līdz 18.aprīlim
bibliotēkā klātienē, zvanot vai atsūtot e-pastu. Konkurss
norisināsies 19. un 20.aprīlī. Apbalvošana 21.aprīlī.

Priekuļu pagasta bibliotēka
Tālrunis 64130581

priekulu.biblioteka@inbox.lv


