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Īs zi ņas

Ministru prezidents Māris Kučinskis
19.aprīlī sveica Eiropas jauno profesio-
nāļu meistarības konkursa EuroSkills
2016 Latvijas komandas dalībniekus,
kuri 2016. gada konkursā Gēteborgā,
Zviedrijā no 30. novembra līdz 4. decem-
brim guvuši izcilus panākumus.

EuroSkills ir Eiropas lielākais un
prestižākais jauno profesionāļu meistarī-
bas konkurss, kas notiek kopš 2008.
gada. Konkursa mērķis ir veicināt
Eiropas valstu sasniegumus jauniešu
profesionālajā izglītībā, celt profesiju,
profesionālās izglītības un valsts presti-
žu, demonstrēt un godināt Eiropas talan-
tīgāko jauniešu meistarību.

Latvija konkursā piedalījās piekto
reizi ar 12 jauniešu komandu, kuri valsti
pārstāvēja 10 dažādās profesijās.
EuroSkills pulcēja 28 valstu un 35 profe-
siju pārstāvjus no visas Eiropas.
Kopumā konkursā piedalījās 500 profe-
sionālās izglītības iestāžu audzēkņi un
absolventi.

Latvijas komandas dalība konkursā
EuroSkills sniegusi jauniešiem iespēju
ne tikai gūt personīgus panākumus, bet
arī prezentēt savas valsts profesionālās
izglītības kvalitāti, salīdzināt profesio-
nālās kompetences, sekmēt konkurēt-
spēju, vairot profesionālās izglītības
popularitāti un pievilcību.

Ministru prezidents Latvijas izci-
lākajam jaunajam profesionālim,
lauksaimniecības tehnikas mehāni-
ķim- bronzas medaļas ieguvējam
Krišjānim Jurānam (Priekuļu tehni-
kums) pasniedza Ministru kabineta
Diplomu.

Ministru kabineta Diplomu saņēma
arī Priekuļu tehnikuma skolotājs
Andris Tilaks un nozares speciālists,
eksperts Jānis Vītols (Priekuļu tehni-

kuma absolvents), kuri gatavoja Latvijas
komandas dalībnieku startam konkursā.
Konkursa laureātiem un speciālistiem
izmaksātas arī valdības piešķirtās nau-
das balvas.

Priekuļu tehnikuma pedagoģiskais
kolektīvs apbalvots ar Izglītības un
zinātnes ministrijas Pateicības rak-
stu par ieguldījumu Latvijas nacionālās
komandas konkursantu sagatavošanā
2016. gada jauniešu profesionālās meis-
tarības konkursam EuroSkills .

Par ieguldījumu konkursantu sagata-
vošanai dalībai starptautiskajā jauno pro-
fesionāļu meistarības konkursā
EuroSkills 2016 Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra apbalvojusi ar Atzinības
rakstu Priekuļu tehnikuma direktora viet-
nieci izglītības jomā Guntu Beperščaiti un
skolotāju Raimondu Rusmani.

Sagatavots  no Priekuļu tehnikuma
mājas lapas

Foto: no Valsts kancelejas arhīva

No kreisās Priekuļu tehnikuma skolotājs Andris Tilaks, eksperts 
Jānis Vītols, Ministru prezidents Māris Kučinskis un Latvijas 

izcilākais jaunais profesionālis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis-
bronzas medaļas ieguvējs Krišjānis Jurāns ar pasniegtajiem 

Ministru kabineta diplomiem

2017.gada 24.aprīlī noslē-
dzās kandidātu sarakstu pie-
ņemšana un 3.jūnija Priekuļu
novada domes vēlēšanām
novada vēlēšanu komisija
reģistrējusi 4 deputātu kandi-
dātu sarakstus: Nacionālā
apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK”, „Saskaņa”
sociāldemokrātiskā partija,
„LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”, Partija „VIE-
NOTĪBA”. Saraksti publicēts
to iesniegšanas secībā, veicot
izlozi, tiks noteikta secība,
kādā sakārtojamas vēlēšanu
zīmes izsniegšanai vēlētājiem
vēlēšanu dienā. Ar vēlēšanām

pieteiktajiem deputātu kandi-
dātiem, partiju programmām
var iepazīties Centrālās vēlē-
šanu komisijas mājas lapā
www.cvk.lv - Kandidātu
saraksti, priekšvēlēšanu pro-
grammas, ziņas par kandidā-
tiem. Apmēram maija vidū
būs pašvaldības informatīvais
izdevums, kur būs publicēti
kandidātu saraksti, ziņas par
deputātu kandidātiem un
priekšvēlēšanu programmas.

Vēl līdz 16.maijam vēlētāji
var izmantot iespēju mainīt
sākotnēji reģistrēto vēlēšanu
iecirkni. Vēlēšanu iecirkni
drīkst mainīt uz jebkuru citu
vēlēšanu iecirkni tās pašval-

dības administratīvajā terito-
rijā, kurā vēlētājam bija
reģistrēta dzīvesvieta 90 die-
nas pirms vēlēšanām vai uz
jebkuru vēlēšanu iecirkni tajā
pašvaldībā, kur vēlētājam
pieder nekustamais īpašums.

Iecirkņa maiņu iespē-
jams veikt:

- Elektroniski Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes
mājaslapā  www.pmlp.gov.lv,   izm
antojot drošu elektronisko parak-
stu vai internetbankas autentifi-
kācijas rīkus.

- Klātienē iesniedzot pietei-
kumu jebkuras pašvaldības
dzīvesvietas deklarēšanas
iestādei vai par dzīvesvietas

deklarēšanu atbildīgajam dar-
biniekam. Piesakot iecirkņa
maiņu klātienē, jāuzrāda pase
vai personas apliecība. Mainot
iecirkni uz pašvaldību, kurā
vēlētājam pieder nekustamais
īpašums, papildus jāuzrāda
īpašuma tiesības apliecinošs
dokuments (zemesgrāmata vai
izziņa no zemesgrāmatas).
Priekuļu novadā šos pieteiku-
mus var iesniegt Priekuļu
novada domē, Liepas pagasta
pārvaldē un Mārsnēnu pagas-
ta pārvaldē.

Dace Ikauniece, Priekuļu
novada vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja 

Ministru prezidents apsveicis 
Eiropas lielākā jauno profesionāļu

meistarības konkursa laureātus

Priekuļu novadā iesniegti četri deputātu
kandidātu saraksti

20. aprīlī notika vēstu-
risks brīdis - projekta
“Pirmie Latvijas 100 km kos-
mosā” izmēģinājuma raķetes
palaišana notika Priekuļu
pagasta  lidlaukā Cēsis.

Projekta Pirmie Latvijas
100 km kosmosā ietvaros
2018.gadā kosmosā dosies
pirmā Latvijā radītā raķete,
kurai pa spēkam būs
sasniegt 100 km augstumu,
tādējādi apliecinot Latvijas
potenciālu nākotnē ierindo-
ties starp kosmosa izpētes
lielvalstīm.

Izmēģinājuma raķetes
palaišanas laikā tika pārbau-
dīti topošās Latvijas pirmās
kosmosa raķetes telemetrijas
datu raidītāji, augstuma
mērīšanas sistēma, izpletņa
atšaušanas sistēma un vēl
citi dati, kas nepieciešami,
lai nākamā gadā ar raķeti
startētu līdz 100 km augstu-
mu.

*****

Ir saņemts apstiprinā-
jums, ka 2017.gadā tiks veik-
ta valsts reģionālā autoceļa
Cēsis – Vecpiebalga –
Madona (P30) posmā no
Cēsu apļa caur Priekuļiem
līdz “Ģūģerkalnam” sakārto-
šana, kam paredzēti 5,9 milj.
eiro, tai skaitā ERAF finan-
sējums.

Paralēli ceļa rekonstrukci-
jai plānots izbūvēt arī gājēju –
veloceliņu no Cēsu apļa līdz
Izmēģinātāju ielai 12.

Priekuļu novada pašvaldī-
ba ir arī pasūtījusi gājēju -
velobraucēju ietves apgais -
mojuma projekta izstrādāša-
nu un tā izbūvi nākotnē. 

*****

No 2.-16.maijam novadā
tiks izvietoti lielie atkritumu
konteineri, kuros izmest liel-
gabarīta atkritumus (mēbe-
les, paklājus u.c.).Priekuļos
tādas būs 3 vietas, Liepā,
Liepā - pie katlu mājas,
Mārsnēnos – pie “Piena
savāktuves”, Bērzkrogā
–stāvlaukumā pie ceļa Cēsis
– Madona. 

Lūdzam iedzīvotājus šajos
konteineros nemest sadzīves
atkritumus un tās lietas, ko
var bez maksas nodot EKO
laukumos. 



2 Priekuïu Novada Vçstis

Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot
viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu – ar šādu
mērķi gan Priekuļu, gan citos Latvijas novados
šobrīd tiek īstenots projekts „Dienasgrāmata
2017”. Kā skolēni šo savas skolas tēlu veido?
Izglītības iestādes, kuras piedalās šajā projektā,
sadarbojoties ar saviem skolēniem, kopīgi veido
individuāla dizaina un satura dienasgrāmatas.
Tas nozīmē, ka dienasgrāmatu izskatu ļoti lielā
mērā ietekmē un nosaka katras skolas skolēnu
radošās idejas, kas visbiežāk izpaužas dažneda-
žādos krāšņos zīmējumos. 

Te, protams, svarīgi piebilst, ka tām
Latvijas skolām, kas piedalās šajā projektā,
šīs unikālās dienasgrāmatas tiek izgatavo-
tas par samazinātām izmaksām. Un par to,
savukārt, vislielākais paldies sakāms katra
novada uzņēmējiem, kas šo ideju atbalsta,
sniedzot arī savu artavu to tapšanā. 

No Priekuļu novada skolām savu dalību
šai projektā šobrīd jau ir apstiprinājusi
Priekuļu vidusskola. Tāpēc veiksmīgai die-
nasgrāmatu izgatavošanas procesa norisei
aicināti pievienoties Priekuļu novada uzņē-
mēji, kas labprāt vēlētos palīdzēt konkrētās
skolas skolēniem tikt pie pašu veidota dizai-
na unikālām dienasgrāmatām.

Jāpiebilst, ka šis dienasgrāmatu projekts visā

Latvijā veiksmīgi noris jau trešo gadu pēc kār-
tas. Un – gan skolu, gan arī uzņēmēju interese –
par to arvien pieaug! Jautāsiet – kāpēc tā? Jo
papildus skolēnu radošās domāšanas veicināša-
nai šis projekts nozīmē arī dienasgrāmatu dru-
kātās versijas saglabāšanu mācību procesa
ietvaros. Nevienam nav noslēpums, ka mūsdie-
nās daudzas skolas savu ierobežoto finanšu dēļ
no drukātajām dienasgrāmatām pāriet uz elek-
troniskajām dienasgrāmatām, piemēram, e-
klasi. Taču tādējādi skolēnam izpaliek viņa pir-
mais taustāmais dokuments – drukātā dienas-
grāmata. Un šis dokuments taču ir svarīgs! Tajā
pats skolēns var sarakstīt visus uzdotos mājas
darbus, kā arī skolotāji – nodot kādu nozīmīgu
informāciju vecākiem, kas dažādu apstākļu dēļ,
iespējams, nevar izmantot e-klasi. Pie tam –
drukātā dienasgrāmata iemāca skolēnam rūpes
un atbildību, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē,
rīkojoties ar citiem dokumentiem. 

Lai atbalstītu Priekuļu vidusskolu projektā
„Dienasgrāmata 2017”, Priekuļu novada uzņē-
mēji laipni aicināti sazināties ar projekta īsteno-
tājiem – sabiedriskā labuma organizāciju
„Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju
parks”, sūtot vēstules e-pastā: info@liepuzip.lv
vai sazinoties pa tālr.: 20004399.

Mārīte Bluka, LUZIP pārstāve

23.03.2017.
l Apstiprināts Priekuļu novada

pašvaldības attīstības programmas
2015.-2021.gadam Ikgadējo ieviešanas
uzraudzības ziņojums (Nr.1) un aktua-
lizētais Priekuļu novada attīstības pro-
grammas 2015.- 2021.gadam Rīcības
un Investīciju plāns (2017.-
2019.gadam).

l Apstiprināta darba grupa plāno-
tās darbības „Izveidot uzņēmējdarbību
veicinošu atbalsta sistēmu” attīstīša-
nai un veicināšanai  šādā sastāvā: 

Dace Kalniņa – domes deputāte,
darba grupas vadītāja; 

Elīna Tilaka – Priekuļu novada
pašvaldības tūrisma darba organiza-
tore;

Ieva Fogele – Priekuļu novada
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste.

l Izdoti Priekuļu novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr.3/2017 „Par
grozījumiem Priekuļu novada pašval-
dības saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budže-
tu 2017.gadam””. 

l Nolemts veikt izmaiņas:
4 Priekuļu novada Vēlēšanu komisi-

jas sastāvā un par komisijas locekli
ievēlēt Aleksandru Ļubinski;

4 Priekuļu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas nolikumā.

l Nolemts slēgt līgumu ar zemes
īpašnieku par zemes nomu Gaujas iela
1, Jāņmuiža, uz kuras atrodas Priekuļu
novada pašvaldībai piederošs nekus-
tams īpašums - Jāņmuižas katlu māja.

l Pieņemts lēmums precizēt
Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā
valdījumā un lietošanā esošām zemes
vienībām Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas teksta
daļā reģistrētās zemes vienību platības
atbilstoši Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas grafis-
kās daļas datos norādītajām platībām.

l Nolemts piedalīties maksātnes-
pējīgā SIA „CIDIS PLUS” nekustamā
īpašuma – zemesgabala un uz tā eso-
šās ēkas Selekcijas iela 1, Priekuļu
pagasts, izsolē. 

l Nolemts slēgt  līgumu ar Valsts
akciju sabiedrības „Latvijas Valsts
Ceļi” Cēsu nodaļu par sadarbību
valsts autoceļa V296 Lodes stacija –
Jaunrauna - Veselava zemes nodalīju-
ma joslā izbūvēt gājēju celiņu, pare-
dzot, ka  celiņa izbūve un uzturēšana
tiks finansēta no pašvaldības budžeta
līdzekļiem, nemaksājot nomas maksu
par zemes izmantošanu.

lAr 2017.gada 1.aprīli noteikta šādu
telpu nomas maksa bez pievienotās vēr-

tības nodokļa par vienu kvadrātmetru
vienā stundā:

4 Liepas pamatskolā EUR 0.044;
4 Mārsnēnu pamatskolā EUR 0.022;
4 Veselavas pirmsskolas izglītības

iestādē EUR 0.019 ;
4Liepas  pirmsskolas izglītības iestā-

dē “Saulīte” EUR 0.021;
4 Cēsu prospektā 5, Priekuļos, EUR

0.044.
lAr 2017.gada 1.aprīli noteikta šāda

maksa bez pievienotās vērtības nodokļa: 
4 par zāles pļaušanu Jāņmuižā  ar

HUSTLER pļaujmašīnu EUR 20.30 par
vienu hektāru;

4 par traktora Belarus 1025.4 ar pie-
kabi izmantošanu  EUR 16.97 par vienu
stundu;

4 par pašgājēja JCB sniegtajiem
pakalpojumiem EUR 24.21 par vienu
stundu.

l Nolemts atļaut uzsākt iepirkuma
procedūru jumta ēkai Cēsu prospektā 5,
Priekuļu pagastā, remontam.

l Pieņemts lēmums apstiprināt:
4 pašvaldības nekustamā īpašuma –

„Matīsi”. Veselavas pagastā,  izsoles
noteikumus. 

4 izsoles rezultātus par Priekuļu
novada pašvaldībai piederošā kustamās
mantas –traktora T40AM, atsavināšanu.

l Nolemts izsniegt atļauju biedrībai
„Latvijas paraplanierisma federācija”

publisku pasākuma -  Atvērtās sacensī-
bas Ziemeļeiropas un Austrumeiropas
valstu kausa „BRILJANTA KĀJA”
pirmā posma piezemēšanās precizitāte
ar paraplānu, rīkošanai.

l Nolemts pieņemt zināšanai
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas
un Priekuļu novada Liepas bāriņtiesas
pārskata ziņojumus par 2016.gadu.

l Dažādi saimnieciskie jautājumi.

19.04.2017.
l Pieņemti lēmumi iesniegt biedrī-

bas „Cēsu rajona lauku partnerība”
izsludinātā atklātā konkursa  2.1.Rīcībā
– Vietējās teritorijas un objektu sakār-
tošana pakalpojumu pieejamībai, kvali-
tātei un sasniedzamībai un 2.2. Rīcībā –
Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana
šādus projekta iesniegumus:

4 „Afišu stabu uzstādīšana Priekuļu
novada teritorijā, pakalpojuma pieeja-
mības uzlabošanai”; 

4 „Profesionālas deju grīdas iegāde
Priekuļu kultūras namam”;

4 „Piepūšamās atrakcijas un brīvda-
bas kino aprīkojuma iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai visām iedzīvotā-
ju grupām Priekuļu novadā”; 

4 „Aktīvo rotaļu šķēršļu takas izvei-
došana Veselavas pagasta bērnudārza
teritorijā”.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Uzņēmēji aicināti palīdzēt Priekuļu novada
skolēniem tikt pie unikāla dizaina dienasgrāmatām!

Muzikāli dramatisks šovs 
uz riteņiem – KARAVĀNA

Aicinām pieteikties uzņēmējus, iestādes, kā
arī citus novadniekus un novada viesus dalībai
karavānā Priekuļu novada svētkos 8.jūlijā
plkst.17:00. Būsim priecīgi, ja izmantosiet savu
retro mopēdu, motociklu, automašīnu, lauksaim-
niecības tehniku, zirga pajūgu u.c. 

Karavāna iecerēta kā laikmeta notikumu
atspoguļojums no dažādām kinofilmām, mūzi-
kas, vēsturiskiem mirkļiem, kas saistīti ar
Priekuļu novadu. Katrs karavānas dalībnieks
varēs izvēlēties tēmu vai piedāvāt savējo.

Pieteikumus dalībai karavānā sūtīt līdz
20.maijam uz e-pastu: ieva.fogele@priekuluno-
vads.lv

Pieteikuma anketa pieejama Priekuļu novada
mājaslapā www.priekuli.lv  sadaļā kultūra.

Jautājumu gadījumā, zvanīt sabiedrisko
attiecību speciālistei Ievai Fogelei –
tālr.29409030.

Novadnieku hobiju izstāde
Priekuļu novada svētku ietvaros, kas nori-

sināsies 8.jūlijā, iecerēta mūsu novada iedzī-
votāju hobiju un kolekciju izstāde, tāpēc aici-
nām pieteikties dalībniekus! To var izdarīt
pats darbu autors, kā arī kāda cita persona.

Varbūt tava kaimiņiene glezno, bet kaimiņš
kaļ rotas? Pastāsti par to mums.

Dalību izstādei var pieteikt, līdz  20.mai-
jam,  iesūtot pieteikuma anketu elektroniski
uz e-pastu ieva.fogele@priekulunovads.lv.

Pieteikuma anketa pieejama Priekuļu
novada mājaslapā www.priekuli.lv sadaļā kul-
tūra.

Jautājumu gadījumā, zvanīt sabiedrisko
attiecību speciālistei Ievai Fogelei –
tālr.29409030.

Tuvāka informācija par karavānas un
izstādes jautājumiem sekos pēc dalības
anketu saņemšanas.

Unikāls gadījums Priekuļu novadā!

Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu
sabiedrības darbības saīsinātais pārskats

par 2016. gadu vadības ziņojums

Veselavas Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība, juridiskā
adrese “Viesturi”, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV-
4116, reģistrēta 1996. gada 19. novembrī, Nr. 40003317656,
licences Nr. 03687. Sabiedrība darbojas Latvijas Bankā un
Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā saskaņoto un Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrēto statūtu ietvaros,
ievērojot Latvijas Republikas likumus.

Sabiedrība, no Latvijas Bankas licencē uzrādītām banku operā-
cijām 2016. gadā veica noguldījumu piesaistīšanu, īstermiņa kredi-
tēšanu, skaidras un bezskaidras naudas maksājumus. 

Sabiedrību pārvalda kopsapulce un valde. Sabiedrības kon-
troli veic revīziju komisija. Par kredītu piešķiršanu lemj kre-
dītkomiteja un valde kopējās sēdēs. Sabiedrībā strādā trīs
algoti darbinieki.

Sabiedrības aktīvi 2016. gada beigās ir EUR 60543, bied-
riem izsniegto kredītu īpatsvars sabiedrība aktīvos 58%.
Sabiedrības kredītportfelis 2016. gada beigas ir EUR 35293.
Viens no populārākajiem pakalpojumu veidiem ir patēriņa
kredīts līdz diviem gadiem. 

Lielāko daļu pasīvu veido biedru noguldījumi. 2016. gada
beigās noguldījumu kopsumma bija EUR 37909, kas arī lieci-
na par biedru uzticēšanos sabiedrībai.

2016. gadā sabiedrībā iestājās desmit jaunie biedri un gada
beigās kopējais biedru skaits sastādīja 196. 

Galvenie rādītāji uz 31.12.2016.:
Aktīvi EUR 60543 Pasīvi EUR 60543
kase 3824 pamatkapitāls 21627
banka 20858 rezerv. kapitāls 0
kredīti 35293         noguldījumi 37909
nāk.period. 
uzkrāt. ienāk.            568          plānotie izdevumi         997

iepriekš. g. zaudējumi      0
pārskata gada peļņa       10

Valde un kredītkomiteja izvērtēja 2016. gada sabiedrības
darbu un izstrādāja jaunu darbības plānu 2017. gadam. 

Emerita Gruzde, valdes priekšsēdētāja

Revīzijas komisijas ziņojums par Veselavas
Kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības 

2016. gada finanšu rezultātiem

Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 2016. gada
finanšu pārskats ir sagatavots    saskaņā ar „Krājaizdevu
sabiedrības likuma” prasībām un Finanšu un kapitāla tirgus
komisijas „Krājaizdevu sabiedrību gada pārskata sagatavoša-
nas noteikumiem”.

Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par
sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbības finanšu rezultātiem.

Ar Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības 2016.
gada pārskatu var iepazīties Krājaizdevu sabiedrībā pie val-
des priekšsēdētājas Emeritas Gruzdes.

Ivars Rocis, revīzijas komisijas priekšsēdētājs
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Priekuļu novada speciālisti gūst
starptautisku pieredzi Itālijā

Sadarbībā ar Amatas un
Vecpiebalgas novadiem, arī
Priekuļu novada speciālistiem
bija iespēja iesaistīties
,,Eiropa pilsoņiem” program-
mas projektā ,,Tīrās monētas.
Veicinot likumību labākai
Eiropas nākotnei” (Ref. N.:
582192-CITIZ-1-2016-2-IT-
CITIZ-TT). No 18. – 22.mar-
tam Itālijas pilsētā
Kasalborgone, Bruzasko un
Lauriano tikās jaunieši, jau-
natnes darbinieki, politiķi,
skolotāji no Latvijas, Itālijas,
Maltas, Rumānijas un
Serbijas, lai debatētu par
Eiropas attīstībai vitāliem jau-
tājumiem un tās nākotni, kas
balstīta uz tiesiskumu, likumī-
bu un vienlīdzīgām iespējām
ikvienam. 

Priekuļu novada pašvaldī-
bu projektā pārstāvēja Jau -
natnes un bērnu lietu nodaļas
vadītāja Liene Vecgaile un
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas priekšsēdētāja
Elīna Stapulone. Grupā bija
iekļauti arī pārējo sa darbības
novadu - Līgatnes, Raunas,
Pārgaujas – jaunieši, skolotāji
un pašvaldības speciālisti.

Projekta konferencē jaunieši,
skolotāji un speciālisti iepazīs-
tināja ar savu valstu pieredzi,
jauniešu iesaisti pašvaldības
attīstības procesos un neval-
stiskajās organizācijās,
runāja par toleranci, iespē-
jām brīvi paust savu viedokli,
debatēja, kas ir diskrimināci-
ja un kā to novērst. 

Itālijā tāpat kā Latvijā ļoti
svarīga ir valsts vēsture un ar
to saistītās atmiņas. Vie na no
pasākuma dienām un pilsētās
notika skolu un ģimeņu kopīgi
pasākumi, gājieni un manifes-
tācijas, kas informēja jaunat-
ni un visu sabiedrību par
mafijas nodarījumiem un upu-
riem. Atcerei ir izveidoti
muzeji, stendi, informatīvie
materiāli vēstījumam par šo
bēdīgi slaveno pieredzi Itālijā.
Arī projekta dalībniekiem bija
iespēja piedalīties šai dienai
veltītajos pasākumos. 

Brauciena programmu kup-
lināja arī skolu apmeklējumi,
radošās laboratorijas skolē-
niem, vēsturisko objektu
apskate Pjemontes reģionā,
starpkultūru vakars, kurā
Latvijas jaunieši izpildīja tau-

tas dziesmas un iesaistījās
rumāņu, itāļu un serbu tautas
dejās. Pasākuma noslēgumā
Amatas un Vecpiebalgas nova-
da pašvaldību pārstāvji parak-
stīja vienošanos par turpmā-
ko sadarbību ar Itālijas
Kasalborgones, Bruzasko,
Lauriano un pārējo projekta
partnervalstu pašvaldībām,
kas arī iekļauj Priekuļu nova-
da pašvaldību iesaistīties
starptautiskos projektos un
sadarbības veicināšanā ar
minētājām pašvaldībām
Itālijā, Martā, Rumānijā un
Serbijā.

Projektu ,,Tīrās monētas.
Veicinot likumību labākai
Eiropas nākotnei” līdzfinansē
Eiropas Savienības ,,Eiropa
pilsoņiem” programma.
Projekta mērķis ir veicināt
jauniešu vidū izpratni par
Eiropas Savienības vērtībām,
toleranci pret citām kultūrām,
demokrātijas un pilsoniskās
līdzdalības lomu kopīgas
Eiropas veidošanā.

Liene Vecgaile,
jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

“Tautas panorāma”
Priekuļu novadā

10.aprīlī, Priekuļu novadā viesojās Latvijas televīzijas
“Tautas panorāmas” filmēšanas grupa Toma Briča vadībā. Šis
LTV Ziņu dienesta projekts rīkots ar mērķi ļaut iedzīvotājiem
pateikt, kā viņi vērtē Latvijas pašvaldību darbu pēdējo četru
gadu laikā.

Priekuļos pie novada domes bija sapulcējušies nedaudz
vairāk kā desmit cilvēki, kuri vēlējās paust savu viedokli.
Tāpat kā jau televīzijā redzētajos sižetos, arī priekulieši
bija neapmierināti ar nekustāmā īpašuma nodokļa likmi.
Sešus V.Skubiņa ielā dzīvojošos neapmierināja noteiktais
zemes lietošanas mērķis. Tika pausts, ka pašvaldības atbil-
dīgie darbinieki jau 2 gadus tikai atrakstoties par šo jautā-
jumu, taču iedzīvotājiem labvēlīgs risinājums neseko.

Tika kritizēta grants ceļu uzturēšana, atzīmējot, ka ceļi ir
izbūvēti labi, bet to kopšana nekur nederot, ja ceļu greiderējot,
tā malās tiek sastumti vaļņi un ūdens paliek uz ceļa, tas nozī-
mē, ceļš kalpo kā grāvis un kā ceļš – divi vienā, tas nekur
neder. Tāda situācija ir redzama arī pie Selekcijas ūdenstorņa.

Diskusijas vadītājs T. Bricis jautāja, vai tad viss ir tikai
slikti, kas ir labs novadā, uz to saņēma atbildi, ka skolā
pedagogiem diezgan labas algas. Pensionāri ļoti apmierinā-
ti par to, kā strādā sociālais dienests, tiek realizēti projekti
pensionāru veselības uzlabošanai, brīvā laika pavadīšanai.

Jauno ģimeņu pārstāve atzīmēja, ka ģimenes dzīvokļus ir
pirkušas par naudu, ne tā kā vecākā paaudze, kura tos ir
ieguvusi par pajām. Lielāko tiesu jaunās ģimenes ir ņēmu-
šas kredītus šo mājokļu iegādei un tagad maksājot par dzī-
vokļiem, sniegtajiem komunālajiem pakalpojumiem un teri-
torijas labiekārtošanu, nonākot dubultā maksājumu slogā. 

Runātāja arī atzīmēja, ka Piekuļu centrā viss notiek, ir
sakoptība, ir atpūtas iespējas, bet novadā ir arī citas vietas, kā
Mārsnēni, Sarkaņi un citas, kur viss nav tik rožaini kā centrā.
Visvairāk satrauc Sarkaņu ciems, kurā dzīvo augsta riska
ģimenes un žēl ir šo bērnu, jo viņi nav vainīgi, ka ir mainīju-
šās varas un iekārtas un viņu vecāki nav pratuši dzīvē piln-
vērtīgi “nostāties uz kājām”, domājot par šiem bērniem, sociā-
lajam dienestam vajadzētu vairāk strādāt ar šīm ģimenēm, lai
tagad augošie bērni no šīs bezcerīgās situācijas prastu izrau-
ties.

Tika atzīmēts, ka aizvien pašvaldībā nav pieejami audio
ieraksti no domes sēdēm, lai jaunāka gada gājuma cilvēki,
kuri izmanto dažādas tehnoloģijas, varētu sekot līdzi pašval-
dības lēmumiem un būtu aktīvāki savā darbībā. Mēs esam
uzņēmēji, ļoti zinoši cilvēki, strādājam ikdienā ar projektiem,
bet mūsu kapacitāti neizmanto. Es zinu, ka senioriem ir pasā-
kumi, balles, bet arī jaunākā paaudze gribētu savas aktivitā-
tes, šī sadarbība novadā iztrūkst.

Tikšanās vadītājs Bricis sacīja, ka iepriekš tika minēts, ka
skolotājiem ir samērā labs atalgojums, taču, paskatoties uz
apkopotajiem centralizēto eksāmenu rādītājiem, Priekuļi ir
salīdzinoši zemā pozīcijā starp citiem novadiem, uz ko pār-
stāve no skolas paskaidroja, ka mums ir tikai 2 skolas -
Priekuļu vidusskola un Lauksaimniecības tehnikums, kuros
ir centralizētie eksāmeni, un mēs labi zinām, ka tehnikuma
audzēkņiem ir daudz mazāk mācību priekšmetu stundu, līdz
ar to viņi tik dziļi neapgūst šos priekšmetus, kas atsaucas arī
uz gala atzīmēm. Runājot par skolām, ir vēlme, lai visas trīs
pašvaldības skolas ietu vienā līmenī un lai pašvaldība vienā-
di par tām rūpētos, taču pašreiz starp skolām notiek konku-
rence par skolēniem. Tika izteikts priekšlikums, ka pašval-
dībā būtu nepieciešams viens speciālists, kurš vienoti risinā-
tu skolu jautājumus.

Savukārt tehnikuma audzēknis un jauniešu domes pārstā-
vis atzina - Vai tikai centralizēto eksāmenu rezultāti ir vērtē-
jami, ir ļoti daudz konkursu un olimpiāžu, kurās piedalās
Priekuļu skolēni ar labiem rezultātiem. Puisis uzskata, ka
mums valstī, pašreizējā situācijā būtu jāiet vairāk uz profesio-
nālo izglītību, ja kāds vēlas, pēc tam var iet tālāk mācīties, ja
ne – ir profesija un līdz ar to arī darbs. 

Viņš arī uzteica to, ka novadā par jauniešiem patiešām
domā, aktīvi darbojas jauniešu centri, ir Sporta birzīte, velo
celiņi un vairāki deju kolektīvi, kur pavadīt brīvo laiku. Tiek
atbalstītas arī jauniešu idejas, tikai viena lieta apbēdina, kur
mēs jaunieši jau pāris gadus atpakaļ bijām savākuši parak-
stus par brīvdabas estrādes celtniecību, pat vietu tai esam
atraduši pašvaldības īpašumā, tikai mums sola, sola, bet
nekas nenotiek, līdz rezultātam nenonāk, nezinu, kāpēc tā.

Tautas panorāmas sižetu un analizētos skaitļus pilnā
apmērā var atrast interneta portālā http://www.lsm.lv/lv/tau-
tas-panorama/

Īrisa Uldriķe, avīzes veidotāja

Priekuļu novada Sociālā
dienesta Ģimenes atbalsta
nodaļa 2017.gadā no februāra
līdz aprīlim piedāvāja iespēju
pusaudžu vecuma bērnu
vecākiem piedalīties izglītojo-
šā atbalsta grupā „PVN“ –
Pusaudžu vecāku nodarbības.
Šo iespēju izmantoja astoņas
Liepā dzīvojošas ģimenes,
kuras audzina bērnus vecumā
no 9 līdz 16 gadiem. Vecāki,
piedaloties nodarbībās, papil-
dināja  savas zināšanas un
prasmes dažādās jomās, kas
saistītas ar pusaudžu vecu-
mu, piemēram, kā veidot
veiksmīgu komunikāciju ar
„spuraino“ pusaudzi, kā dis-
ciplinēt pusaudzi, kā runāt
par jūtām un emocijām, par
vecāku un bērnu lomām
ģimenē un citām ar pusaudžu
vecumposmu saistītām un

vecākus interesējošām
tēmām. Vecāki savstarpēji
da lījās ar savu pieredzi bērnu
audzināšanā. Atbals ta grupas
nodarbības notika vienu reizi
nedēļā divas stundas, kopā
septiņas no darbības.

Nodarbību nobeigumā
vecāki dalījās savos ieguvu-
mos: „Saņēmu jaunas zināša-
nas un pieredzi gan no grupas
vadītājām, gan citām grupas
dalībniecēm, ko esmu sākusi
izmantot savā ģimenē, pusau-
dzi audzinot“.

„Man patika, ka varējām
izrunāties par aktuāliem jautā-
jumiem un tiku uzklausīta“.

„Ieguvu konkrētus, prak-
tiski pielietojamus padomus
manai   problēmai. Iesaku arī
citiem vecākiem izmantot
iespēju ar atbalsta grupas
palīdzību pilnveidot savas

bērnu audzināšanas prasmes
un saturīgi pavadīt laiku“.

Ģimenes atbalsta nodaļas
darbinieki plāno septembrī
organizēt jaunu izglītojošo
atbalsta

Grupu pusaudžu vecākiem
Liepā un Priekuļos. Lai iegūtu
plašāku informāciju un pie-
teiktos dalībai atbalsta grupā,
lūdzam vecākus zvanīt uz
Ģimenes atbalsta nodaļas tāl-
ruņiem 64195222, 27866833.
Lai darbs grupās būtu efektī-
vāks, dalībnieku skaits ir iero-
bežots, tādēļ interesentus
lūdzam pieteikties savlaicīgi.

Gunta Smutova un
Helēna Stukmane,

izglītojošo atbalsta 
grupu vadītājas

Izglītojoši atbalstošas nodarbības
pusaudžu vecākiem
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Klāt pavasaris. Pavisam drīz
visās Latvijas skolās skanēs
pēdējais zvans. 

Daļai vidusskolas beidzēju
jau šodien skaidrs turpmākais
izglītības ceļš, izvēlēta nākotnes
profesija, augstskola, dažiem
nākotnes plāni vēl nav īsti
skaidri…

Bet devīto klašu skolēnu un
vecāku prātus nodarbina doma,
kuru vidusskolu saukt par
savējo turpmākos 3 gadus, kuru
skolu izvēlēties.

Varbūt tā būs Priekuļu
vidusskola? 

Priekuļu vidusskolā mācības
norit jau trīsdesmit pirmo gadu,
bet joprojām tā ir jauna, skais-
ta, mājīga, pievilcīga, ar labu
materiālo bāzi, ar mūsdienī-
giem, moderniem mācību kabi-
netiem.

Jau dažus gadus skolā
nestrādāju, bet interesējos, dzī-
voju visam līdzi, kas skolā
notiek, jūtos tai piederīga. Mani
interesē, kā veicies Priekuļu
vidusskolai pagājušajā
2015./2016.m.g. Salī dzinot ar
pārējām sešām bijušā Cēsu
rajona lauku vidusskolām,
manuprāt, rezultāti ir labi.
Centralizētos eksāmenus kārto-

juši 18 skolēni, lauku skolu rei-
tingā iegūta 27.vieta (valstī ir
91 lauku vidusskola). Protams,
bez profesionāla un ar iedves-
mu strādājoša pedagoga nav
iedomājami nekādi sasniegumi.

Pašlaik Priekuļu vidusskolā
mācās 410 skolēni, strādā 38
pedagogi (t.sk. 8 ar nepilnu slo-
dzi). 9.klasi pabeigt gatavojas
25 skolēni, 12.klasi – 23.

Kāda ir izglītības kvalitāte
šodienas 12.klasē?

Daļēji par to liecina rezultāti
mācību priekšmetu olimpiādēs.
Starpnovadu olimpiāžu uzvarē-
tāji 12.klasē ir: Aivars
Pētersons – bioloģijā, latviešu
valodā, ekonomikā; Artūrs
Lielbārdis – ekonomikā, ķīmija,
matemātikā; San dis Kaškurs –
vēsturē; Megija Stepnoja –
angļu valodā.

Valsts olimpiādēs piedalīju-
šies: Artūrs Lielbārdis  - ekono-
mikā un matemātikā; Ai vars
Pētersons – ekonomikā.

12.klasē 2 skolēni (Artūrs
Lielbārdis un Kristīne
Semjonova) ir Draudzīgā aici-
nājuma fonda stipendiāti.
Stipendija iegūta par ļoti
labiem sasniegumiem ikdienas
darbā, par piedalīšanos olim-
piādēs un dažādās skolas un

ārpusskolas aktivitātēs.
Šie rezultāti ir ne tikai skolē-

nu, bet arī skolotāju darba vēr-
tējums. Atbildīgi, mērķtiecīgi,
ar iedvesmu strādā matemāti-
kas skolotāja Laila Bēr ziņa,
ekonomikas skolotāja Sandra
Levitase, latviešu va lo das sko-
lotāja Anita Skras tiņa, angļu
valodas skolotāja Sintija Pāsa,
bioloģijas skolotāja Ilze
Skrastiņa, ķīmijas skolotājs
Imants Skrastiņš, vēstures sko-
lotāja Dzintra Kaparkalēja.

12.klases skolēniem nozī-
mīgs ir arī klases audzinātājas
Baibas Karlsbergas at balsts un
sapratne.

Priekuļu vidusskolā katram
skolēnam ir iespēja papildināt
mācību stundās iegūtās zināša-
nas, attīstīt savas spējas. Tikai
daži piemēri. Skolotāja Inga
Ruskule jau sešpadsmito gadu
ar lielu iedvesmu un aizrautību
kopā ar skolēniem gatavo un
vada matemātikas vakarus.
Radoši strādā bibliotekāre un
latviešu valodas skolotāja
Ingrīda Zilgalve. Skolēnus ar
robotiku spēj aizraut fizikas
skolotāja Brigita Zēmele.

Priekuļu vidusskolā katrs
skolēns var izvēlēties sev atbil-
stošu un interesējošu pulciņu
un ārpusstundu nodarbību. Te
strādā lieliski sporta skolotāji –

Iveta Gulbinska, Daiga
Sarkane, Jānis Mičulis.
Apbrīnojama ir Ivetas Gul -
binskas uzņēmība un neatlaidī-
ba, lai izcīnītu iespēju piedalī-
ties LOK organizētajā projektā
“Sporto visa klase”.

Pašlaik gan zēnu, gan meite-
ņu vidū populārs ir futbols.
Priekuļu sporta bāzē darbojas
futbola klubs “Priekuļi”.

Skolā vienmēr cieņā ir bijusi
dejošana. Deju skolotājs Māris
Brasliņš ir izveidojis vairākus
tautisko deju kolektīvus. Viņš ir
arī lielisks pasākumu organizē-
tājs un vadītājs. Te ir iespēja arī
apgūt balles deju soļus skolotā-
ja Daiņa Liepiņa vadībā, lai
katru Žetonvakaru 12.klase
sāktu ar polonēzi un valsi.

Priekuļu vidusskolā ir iespē-
ja mācīties kādā no Mūzikas
skolas piedāvātajām program-
mām: klavieru, flautas, kokles,
vijoles, saksofona spēles un
dziedāšanas.

Skolu vienmēr atbalsta
pašvaldība. Katram skolēnam
divas sporta stundas mēnesī
notiek peldbaseinā. Tā ir liela
priekšrocība. Tāpat visiem sko-
lēniem ir brīvpusdienas. Tiek
atbalstīta dalība projektos.
Vidusskolēniem, kam vidējais
vērtējums ir virs 7 ballēm, pie-
šķir ikmēneša stipendijas.

Kursē skolēnu autobuss.
Regulāri tiek veikts nepiecieša-
mais remonts, papildināts
mācību līdzekļu klāsts un jūta-
ma ikdienas palīdzība un
atbalsts.

Direktores pienākumu izpil-
dītāja Baiba Karlsberga un
vietniece Anita Skrastiņa pras-
mīgi vada kolektīvu, virza mācī-
bu darbā un skolas vides sakār-
tošanā noteikto uzdevumu
izpildi. Ir noteiktas stingras
prasības, arī atbalsts un saprat-
ne visam, kas veicina mācību
darba rezultātus.

Skolā ir fakultatīvās nodar-
bības mācību priekšmetos, ir
speciālās izglītības programma,
strādā logopēdi, psihologs, pie-
ejams skolotāja palīgs un spe-
ciālais pedagogs. Tiek risinātas
skolēnu savstarpējo attiecību
problēmas.

Manuprāt, ir visas iespējas
un apstākļi tagadējām un nāka-
majām paaudzēm Priekuļu
vidusskolā saņemt kvalitatīvu
vidējo izglītību. Vienmēr ikvie-
nu skolā sagaida laipni, labvēlī-
gi darbinieki.

Marija Bērziņa, 
Priekuļu vidusskolas 

bijusī direktore un skolotāja

Kurā skolā mācīties?

7 novadu (Amatas,
Jaun   piebalgas, Līgatnes,
Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas)
olimpiāžu laureāti Prie -
kuļu novadā:

Starpnovadu mājturības
un tehnoloģiju olimpiādē:

5.kl. grupā atzinības Laurai
Evelīnai Bahmanei un Andrea
Krastiņai (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Marita Dzedone) 

7.kl. grupā 1.vieta Kitijai
Rozenovai, atzinības Sindijai
Salmiņai un Kristiānai Danielai
Martinovai (Prie kuļu vidussko-
la, skolotāja Marita Dzedone) 

9.kl. grupā 1.vieta Santai
Seržantei, 2.vieta Daido Dagnei
Brūverei, 3.vieta Laurai
Balodei (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Līga Laurīte) 

Starpnovadu 1.klašu olim   -
piādē:

3.vieta Karlīnai Romkai,
atzinība Amantai Šteinbergai
(Priekuļu vidusskola, skolotāja
Gunta Puriņa)

Starpnovadu 2.klašu olim-
piādē:

Latviešu valodā 2.vieta
Zanei Riekstiņai (Liepas pa -
matskola, skolotāja Santa
Kalniņa), 3.vieta Rūtai Bran tei

(Priekuļu vidusskola, skolotāja
Agita Norvele), atzinība
Henrijam Bīberam (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Ruta
Purvinska)

Starpnovadu angļu valo-
das olimpiādē:

6.kl. grupā 3.vieta Mattia -
sam Nellemannam un Bene -
diktam Arimanam Galzonam,
atzinība Reinim Buklaginam
(Priekuļu vidusskola, skolotāja
Daiga Jakobsone) 

Apkopoja Priekuļu
vidusskolas 

direktores vietniece 
Anita Skrastiņa

Mācību olimpiādes

11. martā Latvijas Na -
cionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē jau 15. reizi notika „Lielie
lasīšanas svētki“ – lielākās lasī-
šanas veicināšanas program-
mas „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija 2016“ noslēguma
pasākums. Tajā piedalījās ap
800 žūrijas ekspertu – bērnu,
jauniešu un pieaugušo, – pār-
stāvot bibliotēkas un skolas no
visiem Latvijas novadiem un
sveicot aizvadītā gada iecienī-
tāko grāmatu autorus, ilustra-
torus, tulkotājus un izdevējus.

Svētki noritēja divās daļās:
pasākums mazajiem lasītājiem
5+ līdz 9+ vecuma grupā un
pasākums pusaudžiem un jau-
niešiem 11+ līdz 15+ vecuma
grupā. Vienlaikus sveica aktī-
vākos vecākus – „Lasīšanas
vēstneses“ un „Tēvu kampa-
ņas“ loterijas izlozes laureātus,
kā arī – cildināja aktīvākos bib-
liotekārus, kas rūpējas, lai
bērni un jaunieši varētu lasīt
aktuālu literatūru un iemanto-
tu lasītprieku.

„Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija“ ir kļuvusi par
ilggadīgu tradīciju, kura
iesaistījusi tūkstošiem jauno
lasītāju aktuālo grāmatu lasī-
šanā un vērtēšanā.

Priekuļu novada Mārs -
nēnu pagasta bibliotēku šajos
svētkos pārstāvēja Bērnu un
jauniešu žūrijas eksperte
Aivita Gruna un Vecāku žūri-
jas eksperte Olita Gruna.

Par piedalīšanos šajos svēt-
kos un savos secinājumos un
novērojumos dalās Mārsnēnu
pamatskolas 7. klases skolnie-
ce un žūrijas eksperte Aivita
Gruna:

“Pirms pasākuma apskatī-
jām gaismas pili. 1. stāvā bija
dažādas izstādes, iespēja iepa-
zīties ar grāmatu radīšanas
vēsturi, sajust grāmatu ar
dažādām maņām. Visam fonā
redzams lielais tautas grāma-
tu plaukts. Bibliotēka ir ļoti
liela, gaiša un plaša, bet grā-
matas tajā neredz, tāpēc man
tā likās diezgan tukša.

Lielo lasīšanas svētku
pasākumā tika apbalvoti
bērnu un vecāku žūrijas auto-
ri no izdevniecībām. Džilas
Lūisas grāmata “Sarkanais
Ibiss” ieguva 3. vietu, bet man
tā patika vislabāk.

Balvas saņēma čaklākie
lasītāji un bibliotēkas. Īpaši
tika sumināti tēvi – grāmatu
lasītāji. Visi svētku dalībnieki
saņēma nelielas balviņas.

Svētku noslēgumā uzstājās
grupa “The Sound Poets” ar
nelielu koncertu.

Paldies Mārsnēnu pagasta
bibliotekārei Laumai par aici-
nājumu piedalīties Lielajos
lasīšanas svētkos, kur guvu
jaunus iespaidus par grāmatu
pasauli.”

Aivita Gruna

Lielie lasīšanas svētki

Tādu jautājumu Liepas pamatskolas skolē-
ni uzdeva pirmdienas rītā skolotājiem. Liels
bija prieks, ka šo brīnumu varēs apskatīt ne
tikai no ārpuses, bet arī paviesoties iekšā,
“paskatīties, kas lācītim vēderā”.

„TehnoBuss“ ir Latvijas mašīnbūves un
metālapstrādes rūpniecības asociācijas īste-
nots Mobilas demonstrāciju laboratorijas pro-
jekts jauniešiem. Tas tika uzsākts 2015.gadā
sadarbībā ar Ziemeļvācijas metālapstrādes
nozares apvienību “Nordmetall”. Pati mobilā
demonstrāciju laboratorija - 18 m garais ar
tehnoloģijām aprīkotais autobuss, bija gatavs
uzņemt visus interesentus! 

Dienas garumā, 1.- 9. klašu skolēni kopā ar
skolotājiem devās izzinošā 40 minūšu apmācī-
bu demo stundā ar praktiskiem izmēģināju-
miem. Pieredzējušu instruktoru vadībā, skolē-
ni iepazina un izmēģināja autobusa iekšienē
izvietotās mūsdienīgās uzņēmumu iekārtas,
gūstot priekšstatu par inženierzinātnēm, to
pielietojumu dzīvē. Tādēļ, ierodoties aplūkot
TehnoBusu, mēs ne tikai uzmanīgi klausījā-
mies, bet arī visu pamēģinājām darbībā. 

Lielu interesi visos izraisīja 3D printera dar-
bības vērošana, ar kuru var izprintēt ne tikai
plastmasa vāzes, kuģu vai ēku maketus, skolēni
uzzināja, ka lielākie un modernākie līdzinieki
pasaulē jau printē mājas no cementa un prote-
zējamos materiālus medicīnā, bet NASA gatavo-
jas palaist kosmosā pirmo 3D printeri, kas prin-
tēs ēdienu un skafandrus! Jāsaka gan, ka
Liepas pamatskolēniem tas nebija nekāds jau-
nums. Jau no rudens mūsu skolā darbojas teh-
niskās jaunrades pulciņš, kur Nikolaja

Kravcova vadībā interesenti printē dažādus
prototipus. Tehniskajā jaunradē aktīvi darbojas
divdesmit 5.-9.klašu audzēkņi. Printeris ir paša
skolotāja radīts, līdzdarbojoties kopā ar
Rēzeknes tehnoloģijas akadēmijas studentiem.

Meiteņu uzmanību piesaistīja Zobratu
mehānikas un dinamo stends, tāpēc, ka tā
darbība bija vairāk saprotama, viegli bija
izmēģināt. Šajā stendā skolēni pārliecinājās
arī par zobratu nozīmi tehnikā.

Pneimatikas eksperimentu „Festo” sten-
dā skolēni uzzināja, kas ir pneimatika un
kur ar to sastopamies ikdienā. 

Metināšanas izmēģinājumu stendā dzirk-
steles vien lidoja, kad Aleksejs izmēģināja
roku metināšanā.  

Bija arī apskatāmi  programmējami CNC
metāla apstrādes darba galdi. Mini simulā-
cija īstai rūpnīcai, arī RTU robotikas kluba
SUMO roboti.

Skolēniem radās priekšstats par modernu
ražošanas procesu. Skolotāji un skolēni atzina,
ka TehnoBuss bija vienreizēja iespēja iepazī-
ties arī ar karjeras iespējām mašīnbūvē un
metālapstrādē interesantā veidā. Skolēni iztei-
ca vēlēšanos vēlreiz paciemoties “TehnoBusā”.

Noderīgs bija lektora ieteikums – mācī-
ties, studēt un realizēt savus sapņus inže-
nierzinātnēs. Paldies par šāda projekta rea-
lizāciju Mašīnbūves un metālapstrādes rūp-
niecības asociācijai! Paldies direktores p.i.
Anželai Kovaļovai par organizēto tikšanos!

Irisa Žiganova, 
Liepas pamatskolas skolotāja

Kas ir TehnoBuss?
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Dabas telpa
Jāņmuižā  

Pirms gada lielu daļu no Priekuļu novada
un visas Latvijas iedzīvotājiem uzrunāja
Jāņmuižas PII darbinieki, aicinot atbalstīt
Dabas telpas izveidi projektu konkursā.
Mums bija izauklēta ideja, par kuru stāstījām,
centāmies pārliecināt un ļoti vēlējāmies reali-
zēt. Projektu konkursā ieguvām nevis finansē-
jumu, bet daudz labu, atbalstošu vārdu gan no
tuvākiem un tālākiem savējiem, gan no pilnī-
gi svešiem cilvēkiem. Tie sasildīja, stiprināja
un iedvesmoja. Paldies Jums visiem!

Liels bija mūsu prieks mācību gada sāku-
mā, saņemot ziņu no Priekuļu novada pašval-
dības par finansiāla atbalsta piešķiršanu
Dabas telpas projekta realizēšanai. Paldies
visiem deputātiem un pašvaldības darbinie-
kiem par izpratni, atbalstu un iespēju idejas
īstenot dzīvē! 

Tagad pelēkās pagraba noliktavas vietā
mums ir skaista, mājīga un iedvesmojoša
telpa bērnu radošajiem darbiem. Atsaucoties
uz Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmuma ZAAO vides iniciatīvu „100 darbi
Latvijai”, Dabas telpa ir mūsu veltījums
Latvijai tās simts gadu jubilejā.

Īpašs paldies jāņmuižniecei, māksliniecei
Lindai Lošinai par lielisko sadarbību! Tieši
Linda ir tā, kas ļoti niansēti spēja uztvert un
sienas zīmējumos atspoguļot Dabas vides
estētikas un Gadalaiku cikla būtību, padarot
Dabas telpu īpašu, interesantu un baudāmu
gan bērniem, gan pieaugušajiem. 

Lai Dabas telpā varētu sekmīgi darboties,
bija nepieciešams savākt un izveidot materiā-
lo bāzi, kas sevī ietilpina dabas, dekoratīvo un
citu nepieciešamo materiālu, palīglīdzekļu,
kancelejas preču kopumu un spēj nodrošināt
Dabas vides estētikas metožu pielietojumam
atbilstošu radošās darbības vidi. Tiek veidota
arī sajūtu taka bērnu sensorās pieredzes
bagātināšanai. Izsakām pateicību Valsts
Priekuļu laukaugu selekcijas institūtam par
kviešiem! Latvijas valsts mežiem par čieku-

riem! Visiem bērniem un vecākiem, kas centī-
gi lasīja kastaņus un jūras akmeņus! Ļoti mīļš
paldies jāņmuižniecei Inesei Koreškovai,
kura, neskatoties uz cienījamo 81 gada vecu-
mu, ir satamborējusi 24 roku muskulatūru
attīstošas rotaļlietas, neskaitāmus čībiņu
pārus un pamatnes graudu rotām. Inesīt,
Tava attieksme un labestība ir apbrīnojama! 

Gandarījums un lepnums par pirmsskolas
skolotāju ieguldījumu. Mācību gada garumā
16 iestādes pedagogi apguva Dabas vides estē-
tikas Gadalaiku cikla programmu, kas ietver
tās Dabas vides estētikas metodes, ko iespē-
jams realizēt ar visu grupas kolektīvu kopu-
mā. Bija patiess prieks vērot, kā šīs mācības
tika integrētas pirmsskolas programmā visos
vecumos. Tās atspoguļojās bērnu mācību un
radošajos darbos, brīvajos brīžos, iestādes
noformējumā un arī Dabas telpas iekārtošanā.

Dabas telpas izveide un pedagogu apmācī-
ba ir lielisks papildinājums jau esošajai Dabas
vides estētikas studijai ar silto smilšu iekārtu,
kurā bērni, speciālista vadībā, darbojas indivi-
duālās vai nelielu grupu nodarbībās. Esam
izveidojuši pilnīgu, vienotu un pēctecīgu sistē-
mu, kas dos iespēju bērniem no mazotnes
apgūt un izbaudīt Dabas vides estētikas būtī-
bu un radošo procesu dinamiku. Redzam, kā
bērni pēc tā tiecas un ticam, ka tas pavērs jau-
nus apvāršņus viņu fiziskā, intelektuālā un
emocionālā attīstībā un izaugsmē.

Ingrīda Zazīte

Dabas telpa veidota no ekoloģiskiem
materiāliem, pie sienas kastēs dažādi

dabas materiāli ar kuru palīdzību bērni
varēs attīstīt savas zināšanas un maņas

Kvalifikācijas paaugstināšanas kursos
nokļuvu psiholoģes Ivetas Aunītes lekcijā par
bērnu audzināšanu. Sākumā šķita – ko gan
jaunu te vēl var pateikt, uzzināt – šobrīd jeb-
kuram brīvi pieejama pedagoģiskā literatūra,
žurnāli, TV raidījumi pilni padomiem un ietei-
kumiem. Un tomēr. Nereti visā šajā, bieži vien
pretrunīgajā informācijas daudzumā, vecāki
un pedagogi gūst nevis atbalstu, bet apjuku-
mu. I.Aunīte skaidri iezīmē aktuālās problē-
mas, ieskicējot ne tikai šī brīža situāciju, bet
arī to, kādas sekas tas atstās uz bērna perso-
nību nākotnē. Vēl būtiskāk – viņa dod arī
skaidrus norādījumus jeb “receptes”, kā kon-
krētā gadījumā rīkoties vecākiem. 

Jāņmuižas PII darbības pamatā ir nesatri-
cināma pārliecība, ka tikai kopā – ciešā sadar-
bībā vecākiem un pedagogiem, atbalsta perso-
nālam, mēs varam radīt vislabākos apstākļus
mūsu bērnu augšanai par laimīgiem, harmo-
niskiem un atbildīgiem cilvēkiem. Tieši tādēļ
6.aprīlī bērnu vecākus un iestādes pedagogus
aicinājām uz tikšanos ar Ivetu Aunīti. 

Guvu patiesu prieku, lepnumu un gandarī-
jumu par vecāku atsaucību, līdzdalību, smiek-
liem un pārdomu pilnajām sejām, kā arī patei-
cības vārdiem un komentāriem pēc lekcijas.
Lai veicas – kopā mums izdosies!

Lilita Siņicina, Jāņmuižas PII vadītāja.

Esmu no sirds pateicīga Jāņmuižas PII
vadītājai par tikšanos ar psiholoģi I.Aunīti!
Lekcijā  saņēmu atbildes uz visiem galvena-
jiem jautājumiem par sava dēla audzināšanu.
Interesanti, ka psiholoģe deva gatavas recep-
tes, kā panākt bērna paklausību un cieņu pret
vecākiem, un tas tiešām darbojās. Agrāk esmu
meklējusi padomus pie dažādiem speciālis-
tiem, jo domāju, ka neesmu pietiekami laba
mamma. Pēc lekcijas, bez nekādas lielas
cīņas, esmu ieguvusi paklausīgāku bērnu un
jaukākas savstarpējās attiecības.

Tāpat lekcijā bija daudz humora, kas vēl
ilgi lika justies, kā pēc labas humoristiskas
izrādes. Noslēgumā bija tiešām skaļi un patie-

si pateicības aplausi.
No sirds iesaku ikvienam vecākam, vecve-

cākam un pedagogam dzirdēt I.Aunītes pado-
mus par laimīga bērna audzināšanas pamat-
principiem!

Eduarda mamma Aija Kazerovska

Psiholoģes Ivetas Aunītes lekcija “Ar mīles-
tību pa gudrības taku” kuplā skaitā pulcēja
bērnu vecākus un pedagogus. Tika skartas ļoti
dažādas problēmas un situācijas, ar kurām ik
dienas sastopas pirmsskolas vecuma pērnu
vecāki un pedagogi. Ne vienmēr ir viegli  rast
pareizo pieeju mazuļu kaprīzēm, atrast īstos
vārdus bērna nomierināšanai, iedrošināšanai
un pašiem spēt saglabāt mieru, neizjust vai-
nas sajūtu. 

Lektore aicināja apzināties pieaugušo
(vecāku un pedagogu) lielo lomu bērna perso-
nības attīstībā, vērsa uzmanību un pozitīvis-
ma, humora nepieciešamību saskarsmē ar
bērnu, aicināja problēmas risināt savlaicīgi,
apzinoties to ietekmi un sekas bērna nākotnē.
Vecāki ar interesi iesaistījās sarunās, izteica
savu viedokli, uzdeva jautājumus, dalījās pie-
redzē.

Vecāku vārdā vēlos teikt lielu paldies gan
lektorei, gan Jāņmuižas PII vadītājai Lilitai
par šo tikšanos. Arī turpmāk ceram uz tikpat
radošu un produktīvu sadarbību!

Oskara Viljama un Avas Sennas mamma
Inga Madžule

Jāņmuižas PII bija noorganizējusi ļoti inte-
resantu, viegli saprotamu un atraktīvu lekciju
par bērnu audzināšanu. Lektore I. Aunīte iezī-
mēja līdz smiekliem atpazīstamas situācijas,
kuras piedzīvojuši visi, kam bijusi saskare ar
maziem bērniem. Visi kopā meklējām šo
situāciju cēloņus un labākos risinājumus.
Jautājumus aktīvi uzdeva gan vecāki, gan
pedagogi. Paldies par jauko lekciju lektorei un
Jāņmuižas PII vadībai!

Justīnes un Reiņa tētis Aigars Penezis

Vecāki un pedagogi kopīgi izglītojas Jāņmuižā

Aprīļa aktivitātes bērnudārzā
“Saulīte”

Izteiksmīgās runas konkurss 
6. aprīlī visi Liepas PII „Saulīte” darbinieki un audzēkņi

turēja īkšķus par Marko Merzajevu (5 gadi) un Danu Arefjevu
(6 gadi), kuri bija nopietni gatavojušies izteiksmīgās runas
konkursam un uzvarēja konkursa 1. kārtā, kura norisinājās
mūsu iestādē.  Ceturtdien, 6. aprīlī, abi devās uz Līgatni, kur
piedalījās starpnovadu izteiksmīgās runas konkursā  „Pūcīte”
par tēmu „Raiba, raiba ir šī pasaule!” 

Pasākums bija ļoti interesants, bet konkursa dalībnieki  ļoti
spēcīgi un līdzvērtīgi.  Bērni nedaudz uztraucās, bet ar nepacie-
tību gaidīja savu kārtu. Pavisam piedalījās 29 bērni no Amatas,
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas, Priekuļu un citiem novadiem.
Dalībniekus izklaidēja jautra un atraktīva Pūce, bet vērtēja žūri-
ja, kura ilgi nevarēja vienoties par uzvarētājiem. 

Marko un Dana norunāja ļoti labi, izteiksmīgi, ar kustībām
un emocijām. Dana par veiksmīgu uzstāšanos saņēma pateicības
diplomu, bet mazais, aktīvais Marko ieguva godalgoto 2. vietu.

Mēs ļoti lepojamies ar saviem audzēkņiem un pateicamies
skolotājām un vecākiem par atbalstu, jo piedalāmies šajā kon-
kursā jau vairākus gadus, bet tik labus rezultātus līdz šim
nebijām sasnieguši.

Liene Eizengrauda, skolotāja 

“Liepas Cāli-2017”
Saulainā 5.aprīļa rītā Liepas kultūras nams bija bērnu

balsu un čalu pieskandināts. Uz “Liepas Cāli-2017” savu māk-
slu demonstrēt bija ieradušies 26 PII “Saulīte” audzēkņi. “Jau
gaisā smaržo pavasars”, tā saucās viena no dziesmām. Divas
jautras peles bija atbraukušas no Rīgas, kā pašas zināja stās-
tīt, un apņēmās koncertu novadīt. Viena uzskaitīja dziedošos
“Cāļus”, otra – daiļrunātājus. Dzejoļi mijās ar dziesmām, pa
vidu uzsprigstot pa kādam tīri pelēm vien saprotamam jokam. 

Skanīgākie cāļi bija Dana Arefjeva, Marks Kovaļovs, Santa
Plūme, Kira Maslobojeva, Kristela Laimdota Zeltiņa un Dāvis
Oriehovs. 

Paldies vecākiem par atbalstu šī koncerta tapšanā, paldies
grupu audzinātājām un visiem, kas atbalstīja “Liepas Cāli”.
Šodienas skanošais iesākums bija svētki liepēniešiem – bēr-
niem, skolotājām un vecākiem.

Indra Kumsāre, mūzikas skolotāja

Kā kļūt par putnu draugu
Jau no mazām grupiņām pirmsskolas izglītības iestāde

„Saulīte’’ bērniem sniedz priekšstatu par to, kā rūpēties par
putniem. Ziemā bērni baroja zīlītes un zvirbuļus ar graudiem,
sēkliņām un maizi speciālās putnu barotavās, kuras tika izga-
tavotas kopā ar vecākiem.

Bērniem, no grupas ‘’Zīļuki“, bija iespēja iepazīties ar nepie-
ciešamajiem materiāliem un instrumentiem, kā arī pašiem
piedalīties, lai izgatavotu mūsu spārnotajiem draugiem mājas.
Jaunais putnu būrītis tika novietots bērzā, pie grupas rotaļu
laukuma. Pareizi izgatavots un novietots putnu būrītis kalpos
daudzus gadus un būs vērtīgs devums dabas daudzveidībai
mums visapkārt. Bet 4. aprīlī visi iestādes bērni piedalījās
četru putnu būrīšu uzstādīša-
nā Ellītē. Divi būrīši ir domāti
strazdu ģimenēm un divi pūču
ģimenēm. Kopā Liepā šajā
pavasarī putnu saimes saņē-
muši 14    mājokļus.

Par šim putnu mājām parū-
pējās Normunds un no Ēriks
novada pašvaldības  un mūsu
darbinieki Edgars un Arnolds.
Mīļš viņiem paldies!

Tā ir iedvesma interesan-
tām mācību nodarbībām dabā,
kur bērni varēs vērot putnu
dzīvi, rūpēties par tiem un
klausīties to skaitās dziesmas.

Biruta Kreijere-
Kreicberga, skolotāja

Vecāki un audzinātājas var lepoties, savukārt
Marko ir apmierināts ar konkursa rezultātu
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Spītējot sniegam un lietum
“Apelsīns” iet pretim pavasarim
Mūsu sparu neapturēs ne

sniegs, ne lietus, ne vējš.
Jauniešu centrs „Apelsīns” neguļ
un mostas līdz ar pavasari. Aprīlī
mēs kaitīgo ieradumu atribūtus
izmantojām, lai rotātu savas vai
draugu rokas -  no pīpju tīrāma-
jiem taisījām skaistas, spožas
aproces. Lieldienu noskaņās vei-
dojām filca olas, krāsojām zaķus
un olas. Bet pašās Lieldienās jau-
nieši aktīvi darbojās  Liepas kul-
tūras nama organizētajā pasāku-
mā, kur ripināja olas, veidoja vai-
nagus ar olu dekoriem, vēra
pogas diegā, lai uzmeistarotu
skaistas rokassprādzes, kā arī
piedāvāja iespēju tikt pie hennas
zīmējuma un paštaisītas maskas.
Kā jaunumu šogad piedāvājām
iespēju sasveicināties, nobildēties
vai paspēlēties ar noslēpumaino
zaķi, kurš priecēja gan mazus,
gan lielus. Paldies vēlamies teikt
mūsu jauniešiem - Kristiānai,
Nikolai, Annijai, Beātei, Paulai
un Raivim. Paldies Liepas kultū-
ras nama vadītājai Diānai par
doto iespēju līdzdarboties
Lieldienu pasākumā.

Inta ir bijusi ļoti čakla un
iestādīja sīpolus, kuru loki siltajā
saulītē izauga lieli un garšīgi. Tā
ir mūsu iespēja ikdienā palutināt
sevi ar vitamīniem. Par veselību
rūpējas  ne tikai sīpolloki, bet arī
dakteri klauni. “Apelsīnā” notika
tikšanās ar dakteriem klauniem -
Ivetu Rozentāli un Ivitu
Goldbergu Miljoni. Dakteri klau-
ni ir radoši, atraktīvi, atbildīgi
cilvēki, kuri pēc īpašas mācību

programmas brīvprātīgi iesaistās
projektā, kurš Latvijā  tiek reali-
zēts jau veselus 4 gadus. 

Dakteri klauni stāstīja par
savu ikdienu, kur viņi dzīvo, ar
ko viņi dzīvo kopā ik dienu. Pats
galvenais uzdevums viņiem ir
uzmundrināt bērnus un to vecā-
kus, kā arī vecākās paaudzes cil-
vēkus. Dakteri klauni mācīja kā
no parastām sadzīves lietām var
veidot instrumentus. Ar dakte-
riem klauniem kopā darbojās arī
Liepas pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte“ bērni (paldies
par sadarbību vadītājai E.Latko,
vadītājas vietniecei metodiskajā
darbā I.Kidalai ).

Aprīlis ir talkas mēnesis.
“Apelsīna” jaunieši šogad talkoja

“Mazajā Ellītē”. Bet ar to aprīlis
nebeidzās un ar prieku aicinājām
visus uz kārtējo Radošuma nedē-
ļu, kura notika  no 24. - 28.aprī-
lim. Šogad Radošuma nedēļas
programmā bija bērnu un jaunie-
šu darbu izstāde, vides mākslas
instalāciju veidošana, mākslas
darbnīcas, kukaiņu mājas veido-
šana un uzstādīšana bērnudārza
teritorijā, kukaiņu draugu skola.
Radošuma nedēļai būs veltīts
koncerts - 5.maijā 19:00 Liepas
kultūras namā notiks otrie
Priekuļu novada mūzikas svētki
„Pretī saulei”. Ar prieku gaidīsim
tevi, tavus draugus, mammu,
tēti,  vecmāmiņu un citus mīļos!

Seira Jēkabsone

Aprīlis Jauniešu centrā
“Trampalīns” iesākās ar jautru
Tortillju gatavošanas dienu.
Jaunieši ar lielāko prieku plāno-
ja, iepirkās un gatavoja šo gardo
ēdienu. Vislielākais prieks par to,
ka šī ideja nāca no pašiem jaunie-
šiem, kas arī tika īstenota!

6.aprīlī Jauniešu centrs sadar-
bībā ar Mārsnēnu tautas namu
uzņēma pie sevis ciemos Liepas
skolēnu teātra studiju
“Pigornieki” ar pirmizrādi
“Pelnrušķītes stāsts”. Izrāde bija
iedvesmojoša. Vēlamies teikt
lielu paldies “Pigorniekiem” un
viņu režisorei Rutai Stodoļņikai. 

Visu marta nogali un aprīļa

sākumu jaunieši gatavojās
Lieldienām, kas Mārsnēnos tika
svinētas 16.aprīlī. Jaunieši gata-
voja skaistus rotājumus parkam-
taureņus, putnus, kā arī izkrāso-
ja un uzstādīja zaķu foto sienu.
Vēlamies teikt lielu paldies Zanei
Kalniņai par zaķu izfrēzēšanu.
Lieldienu pasākuma otrajā daļā
jaunieši vadīja dažādas stafetes
parkā, kurās varēja piedalīties
ikviens. Jaunieši kopīgi parūpējās
par visu, kas bija nepieciešams
stafešu īstenošanai. Daudziem šī
bija pirmā iespēja organizēt un
vadīt pasākumu. Citi atzina, ka
tas nav tik viegli, kā no malas
vienmēr ir licies, un patiesībā ir

grūts, bet jautrs un pamācošs dar-
biņš. Jauniešu centrs bija sarūpē-
jis komandām balviņas un saka
paldies ikvienam, kas atnāca un
atbalstīja ar savu līdzdalību jau-
niešu darbošanos. 

28.aprīlī “Trampalīna” jaunie-
šus apciemoja 7. Jauniešu
Saeimas deputāte J. Endzelīna
Kauguru pamatskolas 9.klases
skolniece Kitija Muižniece, kura
dalījās savā pieredzē un iespai-
dos, jo tikko ir aizstāvējusi savu
ideju un iekļuvusi jaunajā 7.
Jauniešu Saeimā.

Selga Skrastiņa, 
MJC “Trampalīna” vadītāja

Arī Mārsnēnos jaunieši rosās

Papildus
informācija par
Vasaras skolām
bērniem novadā

Joprojām notiek pieteikšanās Vasaras skolām
Priekuļos, Veselavā, Liepā un Mārsnēnos, kas
notiks jūnija un jūlija mēnesī. Būsim arī pateicīgi
par ieteikumiem Vasaras skolu programmas veido-
šanā. Aicinām vecākus pieteikt bērnus elektronis-
ki sekojošās saitēs:

Priekuļu Vasaras skola:
http://ej.uz/VasarasSkolaPriekulos 
Veselavas Vasaras skola:
http://ej.uz/VasarasskolaVeselava 
Sīkāka informācija un jautājumu gadījumā sazi-

nāties ar JIC “REST[e]” vadītāju Elīnu Krieviņu: 
elina.krievina@priekulunovads.lv , 26315164.
Savukārt Mārsnēnos “Vasaras skola” norisi-

nāsies laika posmā no 10. - 21. jūlijam, ko orga-
nizēs Mārsnēnu Jauniešu centrs “Tramplīns”.
Bērniem no 7 gadu vecuma tiks piedāvātas dažā-
das izglītojošas un radošas aktivitātes, kas notiks 4
stundas dienā, nenodrošinot ēdināšanu. Lai savlai-
cīgi saplānotu aktivitātēm nepieciešamo, lūdzam
pieteikties savlaicīgi, kā arī vecākiem ierosināt ide-
jas nodarbībām, kas varētu šķist saistošas viņu
bērniem. 

Mārsnēnu Vasaras skolai pieteikties var, zva-
not jauniešu centra jaunatnes lietu speciālistei
Selgai Skrastiņai, mob. Tālt. 28446862 vai rakstot
e-pastu: selgaskrastina@inbox.lv, norādot bērna
vārdu, uzvārdu, vecumu, dzimšanas datumu, kon-
taktinformāciju, un, ja nepieciešams, kādas īpašas
piezīmes par bērna veselības stāvokli, īpašām vaja-
dzībām u.tml.

Lūgums sekojiet cītīgi līdzi informācijai par
Vasaras skolām novadā sociālajos tīklos, novada
mājas lapā un avīzītē, izmaiņu gadījumā informē-
sim savlaicīgi!

Liene Vecgaile,
Jaunatnes un bērnu lietu 

nodaļas vadītāja

Daudz aktivitāšu
maijā 

Priekuļu Jauniešu
centrā “REST[e]” 

ne tikai
jauniešiem!

Priekuļu JIC REST[e] aicina jauniešus un citus
interesentus apmeklēt mūsu pasākumus maijā. 
v 2.maijā pie mums viesosies Tamīrs

Hermanis, kurš 2016.gadā ir pārcēlies no Izraēlas
uz dzīvi Latvijā. Iepazīsim viņa pasaules redzēju-
mu un apceļošanas pieredzi. Pasākums notiks
angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
v 9.maijā Eiropas Jaunatnes nedēļas 2017

ietvaros Jauniešu centrā REST[e] atzīmēsim
Eiropas dienu. Uzzināsim dažādus faktus par
Eiropas Savienību, varēs piedalīties viktorīnās un
atjautības uzdevumos par ES un iegūt mazas vei-
cināšanas balviņas! Kā arī iepazīsimies ar Eiropas
Savienības himnu un mēģināsim to iemācīties
nodziedāt.
v 19.maijā Priekuļos, Vanagkalnā JIC

REST[e], Priekuļu vidusskola un Priekuļu
Tehnikums aicina jauniešus, novada iedzīvotājus
un citus interesentus piedalīties apkārtnes labie-
kārtošanas izpētes pasākumā. Lai piedalītos pasā-
kumā, jāizveido komanda ar 4 dalībniekiem vai
piedalīties individuāli. Jāielādē savā telefonā apli-
kācija „Actionbound“ un QR kodu lasītājs un pie-
dalies izpētes spēlē. Sīkāka informācija vēl sekos!
v 26.maijā noslēgsim aktīvo darba sezonu ar

atmiņu, kino un gardumu vakaru. Atskatīsimies
uz REST[e]s aktivitātēm bildēs, gatavosim uzko-
das un kārtīgi izsmiesimies, noskatoties kādu
komēdiju. Sāksim plkst. 17:00, un seko līdzi infor-
mācijai!  

Dakteri klauni pasākuma dalībniekus iepazīstina ar sava
darba ikdienu

Foto no “Apelsīna” arhīva

Lieldienu rītā Mārsnēnu parks aicināt aicināja mazus un lielus svinētājus
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Vai tā bedre būs pietiekoši dziļa rododendram?

Bērniņi, papīri jāliek kabatā, vai jāmet konteinerā

Te vīru spēks ir jāpieliek, lai no Vanagkalna gravas visas 50 riepas izdabūtu Negribi piebiedroties? Nē, paskatīšos kādu mazāku riepu.

Zāģē ātri, kamēr neviens nebrauc Cik m³ malkas no šitā zara sanāks?

Kamēr citi neskatās, jāiesmeļ tāda biezāka…. Arī mūsu novadam būt ZAĻAM! 

Nu jau Lielā talka kļuvusi par ierastu pasākumu visā
Latvijā. Šogad 24.aprīlī, talkas dienā laika apstākļi talcinie-
kus nelutināja. Laiks bija kā ierasts Latvijā – brīžiem lija,
brīžiem sniga, brīžiem saule uzspīdēja.

Šobrīd cilvēki vairs nav jāmudina doties vides sakopša-
nas aktivitātēs, visi iet talkā paši, kas liecina par to, ka cil-
vēki patiešām grib, lai Latvija ir zaļa! 

Priekuļu novadā oficiāli tika pieteiktas 9 talkošanas vie-
tas, taču daudzi talkoja arī ārpus oficiālajām vietām.  

Priekuļu centrā  talkas laikā tika veikti pavasara kopšanas
darbi rododendru dārzā un papildināti stādījumi ar jaunām
šķirnēm. Biatlona trases apkārtnē no Priekuļu tehnikuma
līdz Vaives upei tika savākti izmestie plastmasas atkritumi
un iepakojumi, kā arī savākts rekordliels izmesto riepu
skaits 50 gb.

Jāņmuižā talcinieki sakopa stadionu un tā apkārtni. Liepā
pie Lielās Ellītes sakopta tika Raibačavotiņa apkārtne.
Veselavā talcinieki iesaistījās Bērzkroga dīķa apkārtnes

iekārtošanā. Mārsnēnos lielākā talkošanas vieta bija skolas
sporta laukums, kur tika sakopta tā apkārtne un labots
inventārs.

Paldies lieliem, paldies maziem, paldies visiem kas savu
roku pielika, lai mūsu novads zaļāks un sakoptāks top!

Īrisa Uldriķe, avīzes veidotāja

Foto: Normunds Kažoks

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

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

27.maijā visi mīļi aicināti uz Cēsīm, festivālu „Latvju bērni danci veda” , kur pieda-
lās arī  mūsu novada skolēnu deju kolektīvi  „Tūgadiņš „ un „Miķelēni” 

Kultūras afiša maijā
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

5.maij  
19:00 

M zikas sv tki 
“Pret  saulei” 

Koncert  uz vienas skatuves uzst sies novada 
talanti- daž di dzied t ji, m zi i un dejot ji  

Ieeja: 1,00 euro

6.maij  
18:00 

Deju koncerts 
“Ak, pavasar, ak, pavasar....” 

Pavasar g  koncert  kop  sadejos deju kolekt vi: 
JDK „Trejdevi i”, VPDK „Straupe”, VPDK 
„Solis”, VPDK „Sadancis” un sieviešu deju kopa 
„K opienes” 

Ieeja: 1,00 euro 
12.maij  

18:00 D lder ši š indin t š indin ja Mazo pašdarbnieku atskaites koncerts 

no 2. l dz 
26.maijam 

Izst de 
“No gadi a uz gadi u” 

Liepas pagasta rokdarbnie u darbu izst de. Izst de 
apskat ma kult ras nama 2.st v  darba dien s no 
plkst.9:30 l dz 13:00 

Ieeja - bezmaksas
 
M rsn nu tautas nam  

Veselavas muiž  
 

4.maij  
19:00 

 
Kino filma  
 „Ceplis” 

1972. gada filmas atjaunot  versija 
 Režisors: Rolands Kalni š 
Scen rija autors: Viktors Lorencs 
M zikas autors: Mar eris Zari š 

Ieeja - bez maksas
 

4.maij  
21:00 

 
Kino filma 

“Sav jie saprat s” 

Par latviešu rokm zikas v sturi Latvij , par 
iem otiem m ksliniekiem, kuri par aizg jušiem 
laikiem run  ar humoru un m lest bu. 

Ieeja - bez maksas
 

5.maij  
19.00 

 
Kino kom dija 

 „ trie  Igau u  puiši” 

St sts par tr s igau u puišiem, kas 80.gados aizb g 
no Padomju laiku Igaunijas uz Zviedriju. Tur 
vi us uz em k  stus varo us, kas izlauzušies no 
Dzelzs priekškara.                         Ieejas: 3,00 euro 

 
7.maij  
11:00 

 
Pirmo reizi 

„Muzik l s  pank ku  
brokastis” 

Katra m neša pirmaj  sv tdien  60 min tes  
garum   baud sim  skaistu  m ziku, muižas d rz . 
L dzi emam s d šanai de šus, spilvenus, 
termos  t ju,  kafiju. 

Ieejas: 3,00 euro

5.maij  

18:00 

KONCERTS 
„Sav jie saprat s” 

 
Koncerts par sap iem, par tautu 
ar sakn m, par pamošanos un 

b šanu laik , kas mums ir dots. 

Velt ts Latvijas valsts Neatkar bas atjaunošanas 
sv tkiem 
 Piedal s: Goran Gora (J nis Holšteins)  un R gas 
skol nu pils meite u kamerkoris „TONIKA”. 
Koncert  skan s Goran Gora, Imanta Kalni a, 

rika Ešenvalda, Ren ra Kaupera  u.c. autoru 
dziesmas. 

Ieeja – bez maksas 

 
 

12.maij  
10:00 

 
 

 
 
 

 Izr de b rniem 
‘’KAS PAR DES M’’ 

 
 

iprajam, Su ukam, dzirdot pieminam desas, 
pilna mute siekal m. Tieši t p c vi š eras pie 
darba- pie izgudrošanas. Un, ja blakus draugs, tad 
iesp jams paveikt visneiedom jam k s lietas- pat 
uztais t Desu ražošanas maš nu! 
Izr de sadarb b  ar’’ P rsteiguma t liem’’  

Ieeja:  2,00 euro
(grup m rezerv ciju veikt pa t lruni 26666983) 

Skrējēji, sarosieties!
2017.gada 20.maijā, visus aktīvā dzīvesveida piekritējus, lielus

un mazus, jaunus un ne tik jaunus, aicinām piedalīties Latvijas
vecākajā, tradicionālajā, skrējienā „Apkārt Liepai“. 

Dalībnieku pieteikšanās sacen-
sību dienā no plkst.9:00 līdz
10:00 Liepas skolas telpās.

Starts plkst.11:00. 
Distance ir atšķirīga un

piemērota dažā-
dām skrējēju vecuma

grupām, sākot no 400 metriem bērniem ( līdz 7 un līdz
9 gadus veciem, grupa S7;V7;S9;V9). Sportistiem
(S18;V18;S;V) būs jāmēro 9,2 km, bet „Tauas klasei”
(S12;V12;S14;V14;S16;V16;S40;V40;S50;V50S60;V60 grupa).
Trase būs 5,3 km gara.

Šis skrējiens tradicionāli pulcē skrējējus no tuvākiem
un tālākiem Latvijas novadiem, tā kā būs iespēja
samērot spēkus ar pretiniekiem no visas Latvijas!
Skrējiena uzvarētāji saņems medaļas, būs pārsteigu-
ma balvas dažādās nominācijās un izloze, kur varēs
tikt pie skrējiena atbalstītāju sagādātām balvām. Uz
tikšanos trasē!

Informācijas tālrunis 29480212

Vēlot ikvienam sportisku veiksmi- Zigfrīds Bitainis.

Viena vienīga augšāmcelšanās
gaiss pilns asnu
un pumpuru šūpām
zeme atmodas smaržu
pārpildīts kauss
ko ceļ aprīlis atkal
pie lūpām.
/K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada aprīļa
jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Veltu Dzeni; Ritu Zveju; 
Artūru Kalniņu; Aleksandru Lingartu
Liepā: Ausmu Ceriņu; Melitu Valteri
85 gadu jubilejā
Nikolaju Moisejenko Liepā

94 gadu jubilejā Dzidru Egli Dukuros
96 gadu jubilejā Dmitriju Kuriloviču Priekuļos

“Klāt maijmēness
debešķīgais…”

Tā teicis mūsu izcilais novadnieks, dzejnieks Eduards
Veidenbaums. Un patiesi, šis maija mēnesis “Kalāčos” solās
būt īpaši interesants un darbīgs. Un ne tikai maija mēnesis
vien, bet visa šī sezona, jo šis ir īpašs gads. Šogad “Kalāčos”
un citur Latvijā atzīmē Eduarda Veidenbauma 150. jubilejas
gadu. 

Jau 4. maijā visas dienas garumā no 10:00 – 17:00 aicinām
pie sevis tuvākus un tālākus kaimiņus, muzeja un
Veidenbauma draugus, lai kopīgi svinētu Baltā galdauta
svētkus. Svētku laikā demonstrēsim filmu “…bet vilciens
brauc” jeb “Septiņas ar pusi dziesmas ar Veidenbauma vār-
diem”. 

Kā jau katru gadu arī šogad “Kalāčos” neizpaliks Muzeju
nakts. Šogad 20. maijā muzejs būs atvērts līdz plkst. 01:00.
Šī gada tēma ir “Laika rats” par godu Eduardam
Veidenbaumam un ar devīzi: “Laiks ātrāki steidzas kā vago-
na rats” /Ed. Veidenbaums/.

Muzeju nakts ietvaros paredzēta jelgavnieka Eināra
Nordmaņa zirgu fotoizstādes, Jelgavas mākslinieku gleznu
izstādes un mūsu pašu novadnieka Jāņa Bahmaņa monētu
kolekcijas izstādes atklāšana. Tāpat vakara gaitā muzeja
apskate, foto stūrītis radošām foto sesijām, darbi un darbiņi
radošajā darbnīcā. Par tradīciju kļuvusī gardās „koka” mai-
zes cepšana un jaunums – cienāšanās ar “Meža ruksis” ozol-
zīļu kafiju. Kā arī dosimies pārgājienā ciemos uz Skangaļu
muižu (Lūgums saģērbties ērti un laikapstākļiem atbilstoši,
pārgājiens 2 km).

Maija pēdējā svētdienā 28. maijā plkst. 14:30 visi intere-
senti laipni aicināti kopīgi svinēt Eduarda dienu. Kalāčos vie-
sosies Valmieras politiski represēto vīru koris “Baltie bērzi”
un Valmieras pagasta kultūras nama senioru jauktais vokā-
lais ansamblis „Dziesmotā senatne“. 

Sīkākai informācijai par aktualitātēm un tuvākajiem pasā-
kumiem muzejā sekojiet līdzi Priekuļu novada mājaslapā 

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, 
www.draugiem.lv/kalaachi 
un www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Inta Puriņa, Ed. Veidenbauma memoriālā
muzeja “Kalāči” muzejpedagogs
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