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Kad ārā ziema vēl nevēlējās
atkāpties, uz Priekuļiem sauli atve-
da viesi no Gori pilsētas Gruzijā. Jau
pērnajā gadā, uzņemot viesus no
Gori, viņiem tika izrādīts Priekuļu
novads. Viņi viesojās A.Zilvera saim-
niecībā ZS “Caunītes”, LLU Agrore -
sursu un ekonomikas institūtā u.c.

Šogad dziesmu un deju ansamblis
no Gori, viesojoties Salacgrīvas
novadā, izteica vēlmi paviesoties arī
Priekuļu novadā un sniegt nelielu
koncertu brīvā dabā.

Lai arī ceturtdienas rītā debesis
bija apmākušās un pat pamanījās
vēl uzsnigt sniegs, tomēr Gori
ansambļa dziedātāju un dejotāju uz -
stāšanās laikā ikvienu apmeklētāju
sildīja ne tikai ugunīgās gruzīņu
dejas un dziesmas, bet arī siltā
pavasara saule.

Pēc uzstāšanās, sarunu laikā tika
ierosināta ideja – slēgt savstarpēju
vienošanos par turpmāku sadarbī-
bas attīstību. No 17. līdz 22.maijam
Priekuļu novada domes priekšsēdē-
tāja Māra Juzupa un 5 uzņēmēji -
Aldis Zilveris - ZS “Caunītes”,  Dace
Priede - SIA “Obuļi”, Ineta Ķirse SIA
„Lauku radi”, Juris Ķirsis  SIA
“Vidzemes eļļas fabrika”, Guntars
Zicāns SIA “Vidzemes betons” – pie-
dalījās starptautiskā uzņēmēju
forumā  “Līdzekļu iegūšanas stratēģi-
ja” (“Fundraising strategy”). Vizītes
laikā uzņēmēji prezentēja Priekuļu
novadu, savus uzņēmumus un piere-
dzi par  līdzekļu piesaisti uzņēmēj-
darbībai. 

Starp Gori pilsētu un Priekuļu
novada domi tika parakstīta nodo-
mu vēstule par turpmākas sadarbī-
bas attīstīšanu starp abām pašval-
dībām. 

Juris Ķirsis pēc vizītes Gori atzi-
na:  “Gruzija tā ir dvēseles revī-

zija”. Par dalību forumā Juris stās-
ta: “Ikdienas steigā mēs bieži pie-
mirstam vienkāršas, bet tik svarī-
gas lietas. Gruzija liek tās atcerē-
ties. Gruzijā biju pirmo reizi. Daudz
biju dzirdējis par gruzīnu viesmīlī-
bu, tostiem un ēdieniem, bet reali-
tāte pārspēja no stāstus. Visvairāk
mani pārsteidza tosti: gaidīju izpuš-
ķotus, pamācošos stāstiņus, bet
īstenībā….. Gruzīni sirsnīgiem vār-
diem runāja par mums visiem
tuvām, vienkāršām un reizē tik
sarežģītām, svarīgām lietām: ģime-
ni, draugiem, bērniem, die vu,
Dzimteni, vecākiem, sievietēm,
vīriešiem, aizgājējiem, tuviniekiem.

Runātāji vienkāršiem vārdiem
skaidroja, kāpēc ir svarīgs kāds no
šiem jēdzieniem. Bija jāpiekrīt
visam teiktajam.

Latvijā dzirdot līdzīgas runas, es
vērtētu teikto, cik daudz tur ir
puķainas tukšvārdības. Bet klauso-
ties gruzīnus, es sapratu, ka viņi tie-
šām tādi ir, kā runā. Viņiem ir sva-
rīgi tas, par ko viņi runā savos tos-
tos. Un cilvēki, kas domā par šādām
svarīgām lietām, ir labi cilvēki. Tā ir
laba mācība mums, aizņemtajiem
un skrienošajiem. 

Par lietišķo: Gruzijā var attīstīt
biznesu. Ir ļoti laba valsts atbalsta
programma biznesa uzsākšanai

(tādu labprāt redzētu Latvijā), un
plašas iespējas mums, jo tur šobrīd
ir Latvijas 90-tie gadi, kurus esam
pārdzīvojuši, un varam prognozēt,
kas būs tālāk. Noteikts kurss uz ES
un NATO, plašs angļu valodas lieto-
jums, zems korupcijas un noziedzī-
bas līmenis, vidējā alga 400 EUR,
bezdarbs 12%.

Un noslēgumā viens no gruzīnu
tostiem: “Lai mūsu dvēseles nekad
nekļūtu tik cietas, ka mēs vairs
nejūtam citus”.

Pierakstīja Ieva Fogele, 
sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Ugunīgās gruzīnu dejas izsauca sajūsmu skatītājos
Foto: Normunds Kažoks

Amatas, Priekuļu un
Vecpiebalgas novadu izglītī-
bas iestāžu vadītāji un peda-
gogi plāno iesaistīties brīv-
prātīgajā skolu tīkla izveidē,
aizsākot iniciatīvu “Atklāj
sevi un savas skolas kompe-
tenci!”, ko sākotnēji iniciēja
Rīgas Juglas vidusskolas
diretore Aija Melle un
Mūžizglītības un kultūras
institūta “Vitae” valdes
priekšsēdētājs Rolands
Ozols. 

Brīvprātīgā skolu tīkla
uzdevums ir veicināt  izglītī-
bas iestāžu sadarbību un

inovācijas metodiskā darba
jautājumos skolā, novadā un
Latvijā, īstenojot pāreju uz
kompetencēs balstītu izglītī-
bu. Tīkla darbībā ir aicinā-
tas iesaistīties visas ieinte-
resētās izglītības iestādes no
pirmsskolas līdz augstākajai
izglītībai, iekļaujot gan vis-
pārējās, gan profesionālās,
gan interešu un kultūrizglī-
tības iestādes.

Brīvprātīgā skolu tīkla
darbības pamatprincipu
izstrādē iesaistījušies vairāk
nekā 80 dažādu izglītības
iestāžu pārstāvju iniciatīvas

grupa, diskutējot par aktuā-
lajiem jautājumiem, arī
Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības pārval-
des speciālisti. 

Pirmajiem sešiem brīv-
prātīgā tīkla darbības
uzsākšanas mēnešiem
apstiprinātas trīs koordinē-
jošās izglītības iestādes –
Liepājas Raiņa 6.vidussko-
la, Jelgavas Spīdolas ģimnā-
zija un Siguldas Valsts ģim-
nāzija. Katra koordinējošā
skola ir izvēlējusies vienu
prioritāti, kuras ietvaros
citām izglītības iestādēm

piedāvās trīs aktivitāšu
ciklu sešu mēnešu periodā.
Par centrālo gada pasāku-
mu kļūs divu dienu skolu
tīkla universitāte, kuras
laikā skolas piedāvās pašu
veidotas un aprobētas meto-
diskās darbnīcas. 

Kā atzīst skolu direktori –
šis ir lielisks veids, kā mudi-
nāt pedagogus būt līdzatbil-
dīgiem, izrādīt pašiniciatīvu
un mācīties veiksmīgi
sadarboties gan ar savas,
gan citu iestāžu pedago-
giem, tādējādi ieviešot mācī-
bu un audzināšanas procesā

jaunas metodes, lai veicinā-
tu kompetencēs balstīta
mācību satura pakāpenisku
un mērķtiecīgu ieviešanu
jebkurā izglītības pakāpē.

Šāda tīkla izveidi atbalsta
un tikšanās reizēs iesaistās
arī Izglītības un zinātnes
ministrija. Sīkāka informā-
cija pieejama vietnē:
www.vitae.lv

Sagatavoja 
Diāna Briede, 

Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Rodam sadarbību ar Gruziju

Izaicinājums skolu kolektīviem –
Atklāj sevi un savas skolas kompetenci!
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Pavasarī Priekuļu novada pašval-
dība izsludināja mazo projektu kon-
kursu „Sabiedrība ar dvēseli 2017“.
Konkursam tika iesniegti 5 projekti,
no tiem apstiprinājumu ieguva
četri.

Komforts un tīrība Startu
ezera krastos. Projekta iesniedzējs
Startu ezera atbalstītāji – neformā-
lā  grupa. Projekta mērķis: iegūt
tīrāku vidi un uzlabot atpūtas iespē-
jas Priekuļu novadā pie Startu
ezera. Plānotās aktivitātes: 2 koka
karkasa 80-100l ietilpības atkritu-
mu tvertņu, 2 koka solu un 1 ģēr-

btuves uzstādīšana. Piešķirtais
finansējums 600 euro.

Fiziskās aktivitātes Mežiņā.
Projekta iesniedzējs Priekuļu pirm-
sskolas izglītības iestādes
“Mežmaliņa” vecāku padome.
Projekta mērķis: uzlabot un papildi-
nāt esošo meža trasīti ar koordināci-
jas, līdzsvara un apkārtējas vides
uztveres objektiem. Veicināt bērnos
sapratni par lietu vērtību. Plānotās
aktivitātes: Šķēršļu joslas,  līdzsva-
ra šūpoļu, „Zirneklis kokā” un labi-
rinta uzstādīšana. Piešķirtais finan-
sējums 700 euro.

Mēs sabiedrībai. Projekta
iesniedzējs Neformāla grupa 7cilvē-
ku sastāvā no Mārsnēniem.
Projekta mērķis: veikt bērnu rota-
ļu zonas nodalīšanu no automašīnu
novietošanas zonas daudzdzīvokļu
mājas “Saulrieti” pagalmā.
Plānotās aktivitātes: teritorijas
labiekārtošana 175m2 lielā platī-
bā, veicot grants – šķembu maisī-
juma uzbēršanu. Piešķirtais finan-
sējums 610 euro.

Cēsu prospekta 11 pagalma
apzaļumošana. Projekta iesnie-
dzējs Biedrība Cēsu prospekts 11.

Projekta mērķis: sakoptas un patī-
kamas pagalma ainavas veidošana
un mājas iedzīvotāju iesaistīšana
infrastruktūras veidošanā un uztu-
rēšanā.

Plānotās aktivitātes: dzīvžoga
stādīšana (50 gb. dekoratīvie
krūmi), 4 puķu podu un 4 atkritumu
konteineru uzstādīšana. Piešķirtais
finansējums 496 euro.

Projektiem piešķirtais pašvaldī-
bas kopējais finansējums ir 2406
euro 

Sagatavoja
Īrisa Uldriķe

27.04.2017.
4 Nolemts nodot publiskajai

apspriešanai un institūciju atzinu-
mu saņemšanai Priekuļu novada
teritorijas plānojuma 2017. –
2029.gadam redakciju un Vides pār-
skata projektu.

4 Izdarīti grozījumi Priekuļu
novada Sociālā dienesta nolikumā.

4 Pieņemts lēmums:
l nodot atsavināšanai izsolē

pašvaldībai piederošo īpašumu un
apstiprināt izsoles noteikumus:

n  cirsmu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 īpa-
šumā „Vanagkalns”, Priekuļos;

n  cirsmu Nr.4 īpašumā „Egļu
kalns”, Priekuļos; 

n  katlu mājas aprīkojumu Gaujas
ielā 1, Jāņmuižā, Priekuļu pagastā;

l apstiprināt pašvaldībai piedero-
šā nekustamā īpašuma izsoles

rezultātus:
n  Pāvila Rozīša iela 4-77, Liepa;

Liepas pagasts;
n  Lauku iela 5, Jāņmuiža,

Priekuļu pagasts.
l nodot atsavināšanai izsolē

nekustamo īpašumu Parka ielā 4-2,
Priekuļos.

4  Apstiprināti:
l Noteikumi par kārtību, kā

nodrošināma izglītojamo ēdināša-
nas uzskaite un samaksa Priekuļu
novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs;

l Eduarda Veidenbauma literā-
rās prēmijas nolikums.

4  Apstiprināta Eduarda
Veidenbauma literārās prēmijas
komisija šādā sastāvā:

Rasma Lezdiņa – komisijas
priekšsēdētāja; komisijas locekļi:
Dzidra Bērtiņa, Tamāra

Kurzemniece, Zenta Raugule, Valda
Ermane, Diāna Kārkliņa, Benita
Sausiņa

4  Pieņemts lēmums noteikt
pirmsskolas izglītības iestāžu darbi-
niekiem maksu par ēdināšanu pirm-
sskolas izglītības iestādēs:

l par brokastīm EUR 0,64; 
l par pusdienām EUR 0,78;
l par launagu EUR 0,43;
l par vakariņām EUR 0,50 (

Veselavas PII).
4  Nolemts atbalstīt Priekuļu

novada pašvaldības izglītības iestā-
žu dalību Latvijas Olimpiskās komi-
tejas projektā “Sporto visa klase”
2017./2018.mācību gadā.

4  Nolemts piekrist pārņemt īpa-
šumā bez  atlīdzības zemes vienību
“Izmēģinātāju iela”, Priekuļi, liku-
mā noteikto pašvaldības funkciju
izpildei.

4  Nolemts atļaut uzsākt iepirku-
ma procedūru transporta infras-
truktūras pārvaldības kartogrāfis-
kās sistēmas “e-Ceļi” izstrādei
Priekuļu novadā.

4  Pieņemts lēmums slēgt līgumu
ar zemes īpašniekiem par zemes vie-
nības daļas nomu sporta laukuma
vajadzībām Jāņmuižā.

4  Pieņemts lēmums par sabiedrī-
bā balstītu sociālo pakalpojumu
nodrošināšanu pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucēju-
miem un bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem deinstitucionalizāci-
jas projekta  “Vidzeme iekļauj”
ietvaros.

4  Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Pilns domes sēdes teksts pieejams
internetvietnē /priekuli.lv-pašvaldī-
ba-dokumenti/

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Mazo projektu konkursa 
„Sabiedrība ar dvēseli 2017“  rezultāti

8.jūlijā no saules līdz saulei Priekuļos - Selekcijas (AREI) laukos un kul-
tūras nama apkārtnē norisināsies Priekuļu novada svētki “PA-SAULE
IR TE-PAT!”.

Tajos notiks:
l Pašdarbnieku uzstāšanās ar dziesmām, dejām un teātra izrādēm;
l Ekskursijas pa ziedošiem selekciju laukiem;
l Lauku dienas; 
l Iedzīvotāju hobiju izstāde;

l Vakarā – mūziķu koncerti;
l Tirgus, amatnieku meistarklases un radošās darbnīcas;
l Unikāls gadījums Priekuļu novadā - muzikāli dramatisks šovs uz rite-

ņiem “Māksla ratos”.
Līdz 30.jūnijam aicinām pieteikties tirgotājus un amatniekus Priekuļu

novada svētkiem un iesniegt nepieciešamo dokumentāciju. Tālrunis infor-
mācijai 28381477. 

Plašāka informācija par svētku norisi un tirgošanos būs pieejama
Priekuļu novada mājaslapā un nākamajā “Priekuļu Novada Vēstis”
izdevumā.

No 2017.gada 16.maija līdz 2016.gada 15.jūni-
jam noritēs Priekuļu novada teritorijas plānoju-
ma 2017.-2029.gadam 1.redakcijas un stratēģis-
kā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata
projekta apspriešana (Priekuļu novada domes
2017.gada 27.aprīļa (protokols Nr. 5; p. 2)
lēmums „Par Priekuļu novada teritorijas plānoju-
ma 2017.-2029.gadam redakcijas nodošanu pub-
liskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai”).

Apspriešanas laikā var iepazīties arī ar terito-
rijas plānojuma izstrādes laikā sagatavotajām 16
valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu indivi-
duālajām aizsardzības zonām.

Ar materiāliem var iepazīties mājas lapās
www.geolatvija.lv un www.priekuli.lv vai Priekuļu
novada pašvaldībā 108.kabinetā (1.stāvs), Cēsu
prospektā 5, Priekuļos un Mārsnēnu, Liepas un
Veselavas pagastu pārvaldēs.

Priekšlikumus var izteikt līdz 2017.gada
15.jūnijam:

l iesniedzot rakstisku iesniegumu Priekuļu
novada pašvaldībā vai sava pagasta pārvaldē, vai
nosūtot pa pastu (Cēsu prospekts 5, Priekuļi,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126), vai
uz domes e-pastu dome@priekulunovads.lv,

l vai mutiski apmeklētāju pieņemšanas laikā

pirmdienās 9:00-12:00 un 13:00-17:30 un cetur-
tdienās 8:00-12:00 Priekuļu novada pašvaldības
teritorijas plānotājam Jurim Pētersonam,

l vai elektroniski www.geolatvija.lv portālā.
Iesniedzot priekšlikumus, lūdzu, norādīt kon-

taktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa
numuru un/ vai e-pasta adresi), kā arī īpašuma
nosaukumu un adresi vai kadastra apzīmējumu,
par kuru tiek izteikts priekšlikums.

Juris Pētersons,
Priekuļu novada pašvaldības 

teritorijas plānotājs

Priekuļu novada teritorijas plānojumam uzsākta
publiskā apspriešana
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„Apelsīns” maijā –
mākslinieciski radošs, 

izzinošs, sportisks
Tāpat kā maijs, tā arī

Jauniešu centrs ”Apelsīns”
sācis pavasari saulaini.
5.maijā norisinājās otrie
Priekuļu novada mūzikas
svētki „Pretī saulei”, kas
bija „Radošuma nedēļas”
noslēgums. Sakām lielu pal-
dies koncerta dalībniekiem,
kuri pārstāvēja visus
Priekuļu novada pagastus,
atsaucīgajiem vadītājiem
Seirai un Raivim,  Liepas
kultūras nama vadītājai
Diānai! Pasākuma dekorāci-
jas gatavoja, grieza, līmēja
bērni un jaunieši, kas ikdie-
nā apmeklē jauniešu centru.
Viņi ne tikai griež un līmē,
bet arī glezno savu pavasari
ar pirkstiem un krāsām,
taisa papīra zivis un dažā-
dus tēlus no salvetēm.

Mūsu jauniešu centrs ne
tikai attīsta radošumu, bet
arī trenē atmiņu un māca
lietderīgas lietas. Maijā bija
iespēja apmeklēt 2 izglītojo-
šas nodarbības – iepazinām
Eiropas Savienību, tās val-
stis, ģērboņus un karogus.
Risinājām āķīgus atjautības
uzdevumus, uz kuriem tika
atbildēts gan pareizi, gan
nepareizi. Mēs mācāmies,
tāpēc kļūdīties ir atļauts!
Mums patīk spēlēt spēles,
tāpēc pie mums notiek spēļu
pēcpusdienas, kur spēlējam
dažādas spēles, sarunāja-
mies un sadraudzējamies
ciešāk.

13.maijā norisinājās Eiro -
vīzijas pasākums. „Apel -
sīns” Eirovīzijas nakts pasā-
kumu „Eirovīžen festivālen”
rīko jau 5 gadus. Pasākumā
jaunieši sanāk kopā, vērtē
un kritizē dziesmas un izpil-
dītājus,  kā arī liek šokolādī-
tes uz saviem favorītiem
šokolādīšu totalizatorā.
Kon kursa uzvarētāja „atko-

dējs” saņem visas liktās
šokolādes. Nakts laikā kāds
guļ, kāds diskutē, kāds ēd,
bet kāds spēlē novusu vai
kādu aizraujošu galda spēli. 

Dzejnieka Ed. Veiden -
bauma 150.jubilejas gadam
tika veltīts literāro darbu
konkurss, kur bērni, jaunie-
ši varēja parādīt savu iekšē-
jo dzejnieku, rakstot stās-
tus, esejas, pasakas vai dze-
joļus. Konkursā piedalījās
23 dalībnieki no Liepas,
Prie kuļiem, Cēsīm, Lim -
bažu, Burtnieku un Jaun -
piebalgas novada. Paldies
skolotājiem, kuri iedvesmo-
ja un atbalstīja savus skolē-
nus. Laureātu apbalvošanas
pasākumā Seira nolasīja
Melisas radīto literāro
darbu „Kaļķīša stāsts”, kurš
izpelnījās īpašu dzejnieka
un žūrijas komisijas priekš-
sēdētāja A. Akmentiņa uz -
manību un atzinību. Dalīb -
niekus uzjautrināja, ieprie-
cināja un iedvesmoja dzies-
minieks M. Frišfelds, snie-
dzot jauku koncertu.  Pasā -
kuma gaitā tika apbalvoti

jaunieši, kuru stāstus žūri-
jas komisija (A.Akmentiņš
un S. Stepene ) atzina par
labākajiem. Mūs priecē, ka
viena no 1. vietas ieguvējām
ir liepēniete A. Sniedze.
Īpašs paldies par sadarbību
un atbalstu I.Strazdiņai.

Bet ar to jaunieši šajā
mēnesī nebeidz pārsteigt!
21.maijā notika pasākums
„Skrējiens apkārt Liepai”.
Jau 4 gadus arī mūsu jau-
nieši piedalās gan kā skrējē-
ji, gan kā tiesneši. Mūsu
meitenes Kristiāna un Seira
atbalstīja skrējējus pasnie-
dzot ūdeni tiem dalībnie-
kiem, kuri finišēja. Ceļš bija
garš un nogurdinošs, bet
nevienam tas nebija šķērslis
piedalīties! 

Arī mūsu vadītāja Inta
atbalsta Liepas pasākumus.
Viņa piedalījās deju kolektī-
va „Dālderīši” koncertā ne
kā dejotāja, bet gan kā aiz-
rautīgais un visu mīlošais
Minions. Viņa skrēja, leca
un pat meta kūleņus.  Inta,
mums prieks par Tevi!

Seira Jēkabsone

Robovaboļu
sacensības

22.maijā Liepas pamatskolā jaunie inženier zinātnieki
sacentās ar Tehniskās jaunrades nodarbībās radītām robo-
vabolēm. Kas ir robovabole un kā tādas top, ir iespējams
uzzināt Liepas pamatskolā.

Mūsu skolas skolēniem ir unikāla iespēja darboties teh-
niskās jaunrades nodarbībās skolā, kuras vadu es - skolo-
tājs Nikolajs Kravcovs. Nodarbībās darbojas 5. - 9. klašu
skolēni, un tie nav tikai puiši! Tehniskās jaunrades nodar-
bībās jaunie inženieri iemācās lodēšanas un elektrisko
shēmu pamatus. Skolēni šīs zināšanas liek lietā, veidojot
dažādus apgaismes objektus un izmēģinot spēkus robotikā.
Tādējādi jau pamatskolā tiek apgūtas zināšanas, kas noder
turpmākajās mācībās un dzīvē, izvēloties profesiju.
Strādājot nodarbībās, skolēni bieži vien saprot, kā tad īsti
darbojas dažādi zinātnes brīnumi, un sarežģītais vairs
nešķiet sarežģīts, bet gaužām vienkāršs. Atliek vien ķerties
pie lodāmuriem, paķerot līdzi pāris slēdžus un vadu
mudžekli.

Atgriežamies pie galvenā.  Paskaidrošu, ka Robovabole
ir robots, kas sastāv no Bateriju holdera ar 3 V lielu baro-
šanas spriegumu, diviem motorīšiem, mikroslēdžiem,
vadiem un šādiem tādiem sīkumiem, ko var pielāgot,
izmantojot dažādas kancelejas preces. Robovabole brauc uz
priekšu un ar speciālu ūsu palīdzību apiet dažādus šķēr-
šļus. Skolēni sacentās divās disciplīnās: labirints, kad bija
jāatrod ceļš no tā ārā, un braukšana pa slēgtu taisni.
Beigās, summējot iegūtos punktus, tiek noteikts uzvarē-
tājs. Kopā braukšanas kārtībā bija 12 vaboles. Sacensību
rezultāti ir šādi: 1. vieta Beātei Buličevai (7.a), 2. vieta
Rihardam Slokam( 7.a), Nikolai Subbotinai (5.a).
Apsveicam uzvarētājus! Īpašs prieks ir par 5.a klases sko-
lēniem, kas  bija viskuplākajā skaitā un izrādīja īpaši sīvu
konkurenci cīņā par uzvaru. 

Nikolajs Kravcovs, 
tehniskās jaunrades nodarbību vadītājs

Jau 8 gadus Priekuļu deju
kolektīvu „Miķelēni“ un „Mi -
ķelis“ dejotājus vieno drau-
dzīgas saites ar Paņevežas
kultūras nama deju kolektī-
viem „Grandinele“ un
„Mestselenai“ un viņu vadī-

tāju Zitu Rimkuvieni.
12.maijā kolektīvs svinēja
savu 25 gadu jubileju, un
viesu skaitā bija arī mūsu
„Miķelēnu“ 3.klašu grupa. 

Lielai daļai bērnu tas bija
liels pārdzīvojums, jo bija

pirmais ārzemju ceļojums.
Braucienā iepazinām skais-
to pilsētu ar parku Nevežas
upes krastā. Priecājāmies
par pavasari, kurš Lietuvā
bija atnācis nedaudz ātrāk
nekā pie mums. Bērniem

bija iespēja pabūt lielajā
tirdzniecības centrā „Ba -
bilona“.

Paņevežas Kultūras cen-
trā mūs laipni sagaidīja, un
varējām iemēģināt skatuvi
vakara lielajam koncertam.
Mūsu uznāciens bija koncer-
ta sākuma daļā, kurā uzstā-
jās vieskolektīvi un jubilāri.
Lietuvieši mūsu priekšnesu-
mus uzņēma ļoti atzinīgi, ar
siltiem aplausiem.

Koncerta otro daļu varē-
jām vērot no zāles. Bērniem
patika lietuviešu kāzu dejas,
kuras tika izdejotas ļoti
atraktīvi. Kā jau kolektīva

jubilejā dejoja arī agrāko
paaudžu dejotāji un sirsnīgus
aplausus izpelnījās arī latvie-
šiem pazīstamā „Ago tele“.

Koncerta nobeigumā svei-
cām gaviļniekus 25 gadu
jubilejā un uzaicinājām cie-
moties pie mums vasarā
Piekuļu novada svētkos.

Paldies bērnu vecākiem
par atbalstu mūsu ceļojumā,
īpaši Kates un Keitas māmi-
ņām, kuras mūs sapoš un
uzmundrina katrā koncertā.

Māris Brasliņš, 
deju skolotājs

Ciemos pie draugiem Lietuvā

Robovabole dodas ceļā pa slēgtu taisi uz ātrumu

Jaunie mākslinieki izpaužas radošuma nedēļā

Kļūdas labojums
Iepriekšējā izdevuma “Priekuļu Novada Vēstis” rakstā

“Mācību olimpiādes” ir nepareizi minēta skola no kuras ir
uzvarētāja 2.klašu grupā Latviešu valodas olimpiādē
2.vieta Zanei Riekstiņai, skolotāja Santa Kalniņa. Minētā
skolniece un skolotāja ir no Mārsnēnu pamatskolas. 

Atvainojamies par pieļauto neprecizitāti.„Miķelēnu“ 3.klašu grupa sveic savus lietuviešu draugus kolektīva jubilejā
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Konference “Jaunas metodes darbā ar
jaunatni pašvaldībās”

Eiropas Jaunatnes nedēļas 2017 ietvaros Latvijā notika
daudz vērienīgu pasākumu. Kā viens no tiem bija Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras organizēta  konference
“Jaunas metodes darbā ar jaunatni pašvaldībās”, kas norisi-
nājās 3.maijā Rīgā, un Priekuļu novada pašvaldību tajā pār-
stāvēja Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja Liene
Vecgaile. 

Konferences galvenais akcents tika likts uz jaunatnes
darba attīstību visā Latvijā, lai veidotu vienotu izpratni par
neformālo izglītību, kā arī iedrošinātu pašvaldību pārstāvjus
īstenot starptautiskos Erasmus+ jaunatnes jomas projektus.
Konferences laikā notika diskusijas par kvalitāti darbā ar
jaunatni pašvaldībās, tika uzklausīti dažādu ārvalstu eksper-
tu pieredze, inovatīvas pieejas un labas prakses piemēri
Eiropā, kā arī notika darbs grupās, kurās notika diskusijas
par jauniešu sasniegšanas un iesaistes stratēģijām, par
darba ar jaunatni ilgtermiņa plānošanu vietējā līmenī, par
interaktīvu jauniešu centru kā telpu individuālai attīstībai
un to, cik nozīmīgs ir uz pētījumiem balstīts darbs ar jaunat-
ni. Pasākuma noslēgumā notika paneļdiskusija “Darbs ar
jaunatni pašvaldībās: izaicinājumi un risinājumi”, kur dažā-
du jomu eksperti izteica savus viedokļus un ieteikumus, kā
risināt dažādas problēmsituācijas darbā ar jaunatni.

Kopējā gūtā iedvesma un pieredze pēc konferences ļauj
nonākt pie secinājumiem, ka, mainoties apkārtējai pasaulei
un ikdienas vērtībām ir jāmainās arī kopējai pieejai jaunat-
nes darbā. Tai jābūt elastīgai, negaidītai, jaunatnes darbam
ir jāiet ārpus rāmjiem, ārpus jauniešu centriem, lai jaunieši
spētu sadzirdēt visas savas iespējas. Jaunatnes darbu mēs
nevaram vērtēt tikai, pēc jauniešu skaita pašvaldībā, bet pēc
tā, cik daudz varam jauniešiem dot viņiem nepieciešamo
informāciju, cik daudz un dažādās aktivitātēs varam viņus
iesaistīt, uzklausot jauniešus, dodot iespēju līdzdarboties un
motivējot sasniegt lielus mērķus, kas būs noderīgi viņu tur-
pmākajā ikdienā un dzīvē. Un visi šie labie darbi un labās
prakses piemēri ir jādzird visiem, tā informācija ir jānes uz
āru, ar to jādalās, jārāda piemērs citiem.

Eiropas diena Jauniešu centrā “REST[e]”
Eiropas Jaunatnes nedēļas 2017 ietvaros arī Priekuļu jau-

niešu centrs “REST[e]” piedalījās pasākumu rīkošanā un
9.maijā Eiropas dienā organizēja informatīvu pasākumu jau-
niešiem “Iepazīsim Eiropu kopā”. 

Visas dienas garumā jauniešiem bija iespēja uzzināt, kas ir
Eiropas Savienība, kā tā izveidojusies un ko tā dara, kādas
iespējas jauniešiem ir Eiropas Savienībā un kā tās izmantot.
Tika sniegta informācija par to, kādus jauniešu projektus var
realizēt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas ietva-
ros, kādu informāciju sniedz Eurodesk tīkls. 

Sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentū-
ru, Eiropas Savie nības māju Rīgā un Eurodesk tīklu Latvijā
tika nodrošināti arī informatīvi materiāli jauniešiem par
Eiropu, Eiropas Savienību, projektu un mācību iespējām
Eiropā. Informatīvie materiāli joprojām ir pieejami, tā kā
visi, kam interesē minētās tēmas, esat gaidīti Jauniešu cen-
trā “REST[e]”.

Vasaras skolas novadā uzņem apgriezienus
Kā jau iepriekš informējām, tad Vasaras skolas, ko organi-

zē novada Jauniešu centri, notiks Priekuļos, Veselavā, Liepā
un Mārsnēnos. Taču jaunatnes lietu speciālistiem, liekot gal-
vas kopā radās ideja par Vasaras skolas organizēšanu
Jāņmuižā, kas ir guvusi atbalstu, un tā arī notiks.

Vasaras skola JĀŅMUIŽĀ notiks no 3.-14.jūlijam, darba
dienās no plkst.10:00 - 14:00. Aktivitātes notiks Jāņmuiža
pirmsskolas izglītības iestādē, taču labvēlīgu laikapstākļu
gadījumā maksimāli aktivitātes tiks īstenotas, atrodoties
svaigā gaisā. Tiek plānotas gan radošas darbnīcas, gan aktī-
vas un fiziskas darbošanās ārā. Lūdzam pieteikties savlai-
cīgi, aizpildot anketu http://ej.uz/VasarasSkolaJanmuiza.

Vasaras skola VESELAVĀ notiks no 5.-9.jūnijam. Vēl var
pieteikties, aizpildot anketa ej.uz/VasarasSkolaVeselava

Vasaras skola PRIEKUĻOS notiks no 12.-22.jūnijam,
un pieteikšanās ir beigusies.

Vasaras skola LIEPĀ notiks no 26.jūnija – 7. jūlijam.
Sīkāka informācija JC “Apelsīns”.

Vasaras skolas MĀRSNĒNOS notiks no 10. – 21. jūli-
jam. Sīkāka informācija JC “Tramplīns”.

Papildus Jautājumu gadījumā varat sazināties ar
Priekuļu Jauniešu centra “REST[e]” jaunatnes lietu speciā-
listi Elīnu Krieviņu: zvanot uz 26315164 vai rakstot uz
elina.krievina@priekulunovads.lv.

Liene Vecgaile, 
jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja

Starptautiskas apmācības SlovākijāJaunatnes darbs novadā
Tā bija fantastiska iespēja Jaunatnes un

bērnu lietu nodaļas vadītājai Lienei Vecgailei
maija mēnesī doties uz Slovākijas pilsētu
Popradu, kur Erasmus+ programmas ietvaros
tika organizētas apmācības “Angļu valodas
stiprināšanas kurss jaunatnes darbiniekiem”,
kuri vēlas uzlabot savas angļu valodas
prasmes, kas noderētu īstenojot starptautiskos
“Erasmus+: Jaunatnes darbībā” projektus.
Apmācības kopā vienoja kolēģus no Latvijas,
Slovākijas, Polijas, Čehijas un Ungārijas un
mūsu visu vienotais mērķis bija lauzt valodas
barjeras un gūt motivāciju īstenot starp -
tautiskus projektus – it īpaši “Erasmus+:
Jau natne darbībā” 1. pamatdarbības
projektus, kas sevī ietver jauniešu apmaiņas,
jaunatnes darbinieku mobilitātes, Eiropas
Brīvprātīgā darba (EBD) un Stratēģiskos
Eiropas Brīvprātīgā darba projektu veidus.

Piecu apmācību dienu aktivitāšu ietvaros
bija iespēja mācīties angļu valodu par dažā-
dām tēmām un blokiem, kas ļāva izprast
angļu valodas specifisko gramatiku un tās
pareizu pielietošanu praksē. Tika apgūta
kopīgo darbības vārdu specifika un pielietoša-
na, vārdu krājuma papildināšana pievēršot
uzmanību specifiskām tēmām – darba vide,
darba dzīve, dzīvokļu fonds, naktsmītnes, val-
stis, tautības, ēdiens, ikdienas objekti, ikdie-
nas frāzes, jaunatnes darba valodas specifika
– projektu menedžments, starptautiskas
sadarbības veidošana, projektu pieteikuma
formas valoda, budžeta un aktivitāšu plānoša-
na, sociālie mediji, projektu veicināšana, jau-
natnes darba pamatkompetences. Visas
apskatītās tēmas tika praktiski izrunātas ar
piemēriem, ļaujot arī pašiem savstarpēji pie-
lietot angļu valodu un praktizējot jauniegūtās
zināšanas plašajās diskusijās.

Apmācību ietvaros katrs dalībnieks varēja
iepazīstināt pārējos ar savas valsts pieredzi
jaunatnes jomā un rīcībām kādas tā īsteno, kā
arī pastāstīt par savas organizācijas galvena-
jiem mērķiem un ikdienas darbībām, kas jau-
niešiem rada iespējas daudz ātrāk un ērtāk
iekļauties sabiedrībā. Apmācību laikā tika
plaši pielietotas neformālās izglītības metodes,
kā grupu darbi, prezentācijas, diskusijas, kas
ir kā galvenais pamatnostādījums Erasmus+:
programmas aktivitāšu īstenošanai.

Pasākuma noslēgumā visi apmācību kursa

dalībnieki saņēma Youthpass (Jaunatnes
pasi), kas kalpo kā instruments un apliecinā-
jums, lai apzinātos jauniegūtās kompetences.
Šis sertifikāts, katram ļauj saprast, ko es
iemācījos, kādā veidā to bija labāk izdarīt un
kalpo kā pierādījums visā Eiropas Savienībā
gan skolās, gan darba devējiem par jaunām
zināšanām un prasmēm, ko dalībnieks var
pielietot ikdienas darbā un dzīvē.

Kopējā dalībnieku ciešā saite atgādināja
par Eiropas Savienībā pieejamajiem instru-
mentiem, kā starptautisku projektu veicinā-
šana un īstenošana dažādās programmās, ar
kuru palīdzību visu valstu iedzīvotāji, tajā
skaitā jaunieši, var piedalīties tādas Eiropas
Savienības veidošanā, kas balstās uz saliedē-
tību un iecietību vienam pret otru.

Nekad nav par vēlu mācīties un izprast ko
jaunu mūsdienu mainīgajā sabiedrībā un
Eiropas Savienībā kopumā, kurā ir tik daudz
valodu, taču plašāk un vienkāršāk pielietoja-
mā valoda tomēr ir angļu valoda. Tā ļauj brī-
vāk komunicēt ar citiem visā Eiropā un
pasaulē kopumā. Uzlabojot angļu valodas
prasmes un papildinot zināšanas, vārdu krā-
jumu, dod jaunu stimulu veidot starptautisku
pieredzi un sadarbību, kas ļautu iepazīt citas
tautas, kultūras un valodas, apzināties, ka
dzīvojam tomēr vienā pasaulē. Starptautiska
pieredze dod iespēju meklēt kopīgo un atšķirī-
go, apzināt svarīgākās problēmas un kopīgi
meklēt tām risinājumus, labās prakses pie-
mērus ieviešot savā ikdienā. Tas ļauj uz
pašreizējo Eiropas Savienību paskatīties ar
pozitīvu pieeju un iespēju. Ir jāstrādā ar bēr-
niem un jauniešiem, kas ir mūsdienu Eiropas
nākotne, rādot piemēru, ka veidojot starptau-
tisku sadarbību un pieredzi vari gūt citu ska-
tījumu uz cilvēkiem, valstīm, tautībām kopu-
mā. Jauniešiem jāveido ilgtermiņa skatījums
par Eiropai nākotnē nepieciešamo, balstoties
uz šā brīža problēmām, to salīdzinājumu un
meklējot kopīgus risinājumus viņu vajadzību
apmierināšanai. Esmu atvēta jaunām idejām,
aktivitātēm un projektu realizēšanai. 

Paldies, apmācību komandai par neaizmir-
stamu pieredzi un iedvesmu. Starptautiska
pieredze lauž stereotipus un barjeras, ļauj jus-
ties brīvākam un pieredzes bagātākam.

Liene Vecgaile,
jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja

No 6. līdz 13.maijam Prie -
kuļu pirmsskolas izglītības
iestādes “Mežmaliņa” skolotā-
jas Liene Radziņa un Dace
Lezdiņa apmeklēja vairākas
pirms skolas iestādes Hor -
vātijā, lai gūtu jaunu pieredzi
darbā ar bērniem. Brauciens
notika Erasmus+K1 projekta
“Pedagogu profesionālo kom-
petenču stiprināšana pirm-
sskolas izglītības iestādes ilg-
tspējīgai izaugsmei 2016. –
2018” ietvaros. Pedagoģiskā
procesa vērošana notika
Zagrebā pirmsskolas iestādē
“Matije Gupca”. Šim bērnu-
dārzam ir trīs filiāles, mēs
darba vērošanā pabijām divās
no trim. “Lielajā” bērnudārzā,
kā viņi paši saka, ir sešas gru-
pas. Grupas ir lielas – 26-30
bērni. Telpas ir mazas, bērni
vienā telpā spēlējas, apgūst
zināšanas, ēd un guļ. Āra lau-
kumi ir plaši, maz aprīkoti ar
dažādām ierīcēm. Skolotājas
bērniem ārā piedāvā darboties
ar dabas materiāliem, kopā
dzied, dejo.

Vērojām angļu valodas
apguvi 3-7gadu grupā. Valodu
bērni apgūst caur rotaļām un
dziesmām. Kopā ar bērniem
gājām ārā, kur turpinājās
valodas apguve. Skolotāja uz
ģitāras spēlēja populāras
dziesmas, ik pa laikam pievie-
nojās bērni no citām grupām.
Mums bija iespēja vērot bērnu

darbošanos grupā. Bērni lielā-
ko dienas daļu pavada rotaļā-
joties, kas veicina sadarboša-
nos un saskarsmi. Gribētos
piebilst, ka Horvātijas pirm-
sskolas izglītības programma
krasi atšķiras no Latvijas
pirmsskolas izglītības pro-
grammas. Horvātijā bērniem,
aizejot uz skolu, nav jāprot
lasīt un rakstīt,  tāpēc vairāk
laika atliek rotaļām. 

Apmeklējām EKO pirm-
sskolas iestādi “SREDŅACI”.
Šogad šajā bērnudārzā bērni
un skolotājas pēta dažādas
iespējas enerģijas taupīšanā.
Mums interesanti šķita tas,
ka iestādes  teritorijā aug
lauru lapu koks. Bērni kopā ar
skolotājām novāc lapas, izžā-
vē, pārdod un iegūtos līdzek-
ļus novirza labdarībai – dzīv-
nieku patversmei.

Zagrebas bērniem, kuri
rudenī dosies uz skolu, rasta
vienreizēja iespēja - vienu
nedēļu “Jauniešu centrā” pa -
vadīt nometnē, kuras laikā
viņi apgūst pašapkalpošanās
un saskarsmes prasmes.
Bērni dzīvo mājiņās, pavisam
šajā centrā tādu ir 26, katrā
no tām - 20 bērni un divas sko-
lotājas. Šis centrs atrodas
skaistā, gleznainā vietā. Pa
dienu bērni ļoti daudz laika
pavada svaigā gaisā, spēlē
gan pašu izdomātas, gan sko-
lotāju piedāvātas spēles. Ir

iespēja rotaļāties un izglīto-
ties arī telpās.

Pēdējā darba vērošanas
diena pagāja “Matije Gupca”
filiālē. Šajā iestādē ir četras
grupas.  Arī šeit vērojām bērnu
darbošanos rīta cēlienā un
rotaļas svaigā gaisā. Vērojām
6-7 gadīgus bērnus, kuri apgu-
va angļu valodu. Bērni bija ļoti
atvērti un ar nepacietību gaidī-
ja, kad varēs parādīt, ko iemā-
cījušies. Jautājumus angļu
valodā uzdeva arī mums.
Horvātu bērniem iemācījām
latviešu tautas rotaļu
“Ādamam bij septiņ dēli”.
Rotaļa viņiem patika, daži pat
iemācījās atsevišķas frāzes lat-
viešu valodā. 

Bijām aicinātas uzstāties
pedagogu sapulcē, kuras laikā
stāstījām un rādījām prezen-
tāciju par Priekuļu PII
“Mežmaliņa” darbu un vadī-
jām radošo darbnīcu pedago-
giem. Tās laikā skolotāji iemā-
cījās darboties ar krāsainajām
smiltīm. 

No Horvātijas atgriezāmies
ar jaunām idejām, kuras pie-
lietosim savā pedagoģiskajā
darbā. Dalīsimies pieredzē ar
kolēģēm “Mežmaliņā.” Un
noteikti gaidīsim horvātu
kolēģus ciemos pie mums!

Dace Lezdiņa,
PII “Mežmaliņa” skolotāja

Pēc jaunas pieredzes uz Zagrebu Horvātijā 
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/Ed. Veidenbaums/

Šogad Muzeju nakts tēma Latvijā
ir “Laiks”, tāpat tiek pieminēts dzej-
nieks Eduards Veidenbaums,
kuram šogad ir 150. jubileja.

Ed. Veidenbauma memoriāla-
jā muzejā “Kalāči” aizvadīts vēl
viens brīnišķīgs pasākums, ilgi
gaidīts un ātri pagājis. Muzeju
nakti 20.maijā svinējām
Eduarda Veidenbauma un “laika
rata” zīmē ar Veidenbauma vār-
diem: “Kā spārnos skrien stun-
das, skrien skaudīgais laiks…”
jau dienā un Muzeju nakts vaka-
ra gaitā “Kalāčos” sagaidījām ap
330 apmeklētāju. 

Pasākuma laikā muzeja izstā-
žu zālē tika iekārtota Jelgavas mākslinieku
– Annas Kaltiginas, Ilzes Ezernieces, Ditas
Veģes, Initas Vilkas un Raimonda Līcīša
gleznu izstāde un fotogrāfa Eināra
Nordmaņa zirgu foto izstāde. “Kalāčos” vie-
sojās mākslinieces Inita Vilka, Ilze
Ezerniece un fotogrāfs Einārs Nordmanis,
kuri, izstādot apskatei savus darbus, stāstī-
ja apmeklētājiem par darbu tapšanu un par
to kādi ir izstāžu un galeriju iekārtošanas
principi. 

Pie izstāžu zāles iekārtojās radošā dar-
bnīca, kurā no džemperiem bija iespēja, bez
šūšanas, bet ar karstās līmes palīdzību
izveidot cepuri, šādi dodot vecajam, apniku-
šajam džemperim jaunu dzīvi. 

Memoriālajā mājā sagaidījām “Dzejas
ķēķī”, kas bija iekārtots kā foto stūrītis un
radošā darbnīca, kur katram bija iespēja
izpausties dzejas radīšanā, radīto darbu
ņemt līdzi uz mājām, vai atstāt muzejam
dzejas katlā. Tiem kam trūka iedvesmas
varēja to smelties Eduarda dzejas rindās,
kas izlasāmas pie “Dzejas ķēķa” sienas.
Ķēķī savs darbiņš tika arī mazākajiem
apmeklētājiem, kas varēja izpausties uzzī-
mējot kādu zīmējumu. 

Caur “Dzejas ķēķi” izejot apmeklētāji
nokļuva ekspozīcijas telpā, kur vakara gaitā
vairākkārt, ar pārtraukumiem demonstrē-
jām filmu “To atceras tikai vilcieni”.
Savukārt, Jānis Bahmanis (Cēsu 27. kājnie-
ku bataljona veterānu apvienības priekš-
nieks) te stāstīja par savu naudas kolekciju,
vēlāk fotogrāfs Einārs Nordmanis prezentē-
ja savas fotogrāfijas ar zirgiem, pastāstot
stāstus kas nāk tām līdzi.

Muzeju nakts laikā sagaidījām apmeklē-
tājus, kas pie mums bija atbraukuši pa
Veidenbauma pēdām no Cēsīm. Arī  no
“Kalāčiem”, sadarbībā ar Cēsu Vēstures un
mākslas muzeju, bija iespēja doties orientē-
šanās spēlē “Veidenbaumam pa pēdām”
vadoties pēc Cēsu muzeja izveidotajiem
bukletiem. 

Pēc plkst. 20:00 Eduarda Veidenbauma
“māsa Jūla” kopā ar “Kalāču” apmeklētā-
jiem devās pie kaimiņiem uz Skangaļu
muižu, kur kādu laiku paciemojušies,
atgriezās “Kalāčos” ar labām emocijām, lai
turpinātu brīnišķīgu vakaru muzejā.

Sākot krēslot, pie ugunskura pasniedzām
pašu gatavoto ozolzīļu kafiju un tradicionāli
katrs varēja uzcept sev gardo koka maizi ar ko
pamieloties. Īpašs iepriecinājums un kārums
daudziem apmeklētājiem bija jaunpiens, kas
atsauca atmiņā bērnību laukos. Par jaunpienu
paldies “Līvu” saimniekam Jānim Veispālam,
kurš muzejam sarūpēja šo gardumu ar ko
pacienāt Muzeju nakts apmeklētājus. 

Mīļš paldies visiem, kas ieradās pie
mums uz šo pasākumu un jo īpaši paldies
tiem kuri ar mums kopā pavadīja visu vaka-
ru un tiem, kas palīdzēja darbos un darbi-
ņos, lai pasākums būtu izdevies! 

Jelgavas mākslinieku un fotogrāfu darbi kā
arī Jāņa Bahmaņa naudas kolekcija “Kalāčos”
apskatāmi vēl līdz rudens sākumam. 

Sīkākai informācijai par aktualitātēm un
tuvākajiem pasākumiem muzejā sekojiet līdzi
Priekuļu novada mājaslapā
www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs,
www.draugiem.lv/kalaachi un www.face-
book.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Inta Puriņa, muzejpedagogs

Foto stūrītī varēja mazliet līdzināties
Veidenbaumam, ja ne garā, tad skatā gan

Vidzemes zonas
bibliotekāri apmeklē
Eiropas Parlamentu

Briselē
No 27.-29.martam Vidzemes zonas bibliotekārēm un sko-

lotājām bija iespēja paviesoties Beļģijas galvaspilsētā Briselē.
Šo iespēju mums dāvāja Eiropas Parlamenta deputāte

Iveta Grigule. Deputāte šo braucienu kā balvu mums pasnie-
dza par piedalīšanos Vidzemes patriotiskās dzejas festivālā.

Šī bija otrā reize, kad tiekam pagodinātas ar šādu balvu.
2015. gadā Vidzemes zonas bibliotekāres un skolotājas
apmeklēja Eiropas Parlamentu - Strasbūrā.

Beļģija mūs sagaidīja ar pavasara smaržu gaisā, sauli,
kas priecēja visas dienas, ziedošiem Japānas ķiršiem, ābe-
lēm, narcisēm un magnolijām. Cilvēku dažādība ielās
patiesi radīja sajūtu, ka esam Eiropas galvaspilsētā.

Brauciena galvenais mērķis bija Eiropas Parlamenta
apmeklējums un tikšanās ar deputāti Ivetu Griguli.

Parlamenta apmeklējums mums deva lielisku iespēju
ieskatīties un iepazīties ar Eiropas Parlamenta darbu,
atjaunot zināšanas par Eiropas Savienību un tās dalībval-
stīm. Iveta Grigule mūs sirsnīgi uzņēma, iepazīstināja ar
savu darbu, informēja par šī brīža aktualitātēm pasaulē,
pauda savu viedokli par to un atbildēja uz mūs interesējo-
šajiem jautājumiem. Apmeklējām arī Eiropas Parlamenta
sēžu zāli, kurā ir sēdvietas 751 Eiropas Parlamenta depu-
tātam.

Viesošanos Eiropas Parlamentā noslēdzām ar muzeja
“Parlamentarium” apmeklējumu. Apmeklējuma laikā
saņēmām portatīvu multivides gidu, kas palīdzēja izprast
ar Eiropas Parlamentu saistītus svarīgus jautājumus. Visu
informāciju varējām klausīties latviešu valodā, jo šeit pie-
ejamas ir visas 24 Eiropas Savienības oficiālajās valodas.

“Parlamentarium” ir veidots kā dinamisks un interak-
tīvs centrs, kurā katra telpa ir pārsteigumu pilna. Kinozālē
mums bija elpu aizraujoša iespēja 360◦ kinoekrānā vērot
Eiropu un tās Parlamentu, uzzināt, kā notiek darbs, kā
tiek pieņemti tiesību akti un kā Eiropas politika ietekmē
mūs ikvienu. Bija iespēja iepazīties ar Eiropas Parlamenta
deputātiem un uzzināt sīkāku informāciju par katru no
viņiem.

Apceļojām Eiropu ar interaktīvas grīdas kartes palīdzī-
bu, kurā iepazināmies ar Eiropas Savienības daudzveidību
un dažādiem veidiem, kā tā ietekmē iedzīvotāju labklājību.

Telpā, kas izveidota kā viesistaba, bija iespēja noklausī-
ties, ko Eiropas Savienība nozīmē mūsu līdzcilvēkiem –
stāstā par Latviju dalījās biatlonists Jēkabs Nākums.

Aktīvi izmantojām brīvo laiku, lai izbaudītu un redzētu
pēc iespējas vairāk no Briseles. Apbrīnas vērts ir Briseles
centrālais laukums (Grand Place), kas ir pilsētas pērle un
arhitektūras meistardarbs. Laukuma malās rindojas flāmu
baroka stilā celtie ģildes nami – izrotāti ar zeltījumu un
skulptūrām.

Apskatījām Briseles simbolu- “Čurājošo puisēnu”
(Manneken Pis), kas ir neliela, 30 centimetrus augsta maza
puisēna skulptūra. Nobaudījām beļģu vafeles, kas kārdino-
ši smaržoja visapkārt. Neizpalika arī beļģu šokolāde, ko
uzskata par labāko šokolādi pasaulē.

Šis brauciens bija lielisks veids, kā paplašināt savu
redzesloku, iepazīt citu kultūru, pilnveidot valodas un
komunikācijas prasmes. Domāju, ka ikvienu no mums šis
brauciens piepildīja ar jaunu un pozitīvu enerģiju turpmā-
kiem darbiem.

Paldies par šo dāvanu! 
Lauma Zaļaiskalna, 

Mārsnēnu pagasta bibliotēkas vadītāja

Vidzemes bibliotekāri viesojas Briselē
Eiroparlamentā, pirmā no kreisās Lauma Zaļaiskalna

Šajā gadā Priekuļu novada pagastu bib-
liotēkās darbs rit sparīgi un plāni ir lieli.
Liepas, Mārsnēnu un Priekuļu bibliotēkās
šī gada vasarā tiek plānoti nozīmīgi remon-
tdarbi. Pārmaiņas ir ļoti nepieciešamas un
ilgi gaidītas, tādēļ lūdzam bibliotēku
apmeklētājus izturēties ar sapratni un pie-
ciest īslaicīgas neērtības, lai pēc tam biblio-
tēkas Jūs sagaidītu ar skaistām, plašām un
ērtām telpām un jauniem piedāvājumiem.
Aicinu sekot līdzi aktuālākajai informācijai
kā bibliotēkās uz vietas, tā Priekuļu novada
pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos!

Cēsu Centrālā bibliotēka laika posmā no
2016.gada oktobra līdz 2017.gada aprīlim
organizēja pašvaldību publisko bibliotēku
novadpētniecības konkursu “Laikmeta liecī-
ba – E-novadpētniecība”. Kā zināms, pagas-
tu bibliotēkās tiek vākti, apkopoti un piedā-
vāti interesentiem materiāli, kas ir saistīti
ar pagastu, tā cilvēkiem, iestādēm, notiku-
miem utt. 

Ir 21.gadsimts, arī darbs bibliotēkās
modernizējas un arvien vairāk tiek darīts e-
vidē. Tāds arī bija šī konkursa mērķis –
mudināt bibliotēku darbiniekus popularizēt
novadpētniecības krājumus un aktīvāk
iesaistīties elektroniskā bibliotēku kataloga
Novadpētniecības datubāzes dau papildinā-

šanā. Maija beigās svinīgā seminārā tika
nosaukti konkursa rezultāti. Ar prieku varu
paziņot, ka nominācijā “E-novadpētnieks”
pirmo vietu ieguva Priekuļu pagasta biblio-
tēka, saņemot CCB atzinības rakstu un 100
euro bibliotēkas budžeta papildināšanai.
Izsaku lielu, lielu “Paldies!” par ieguldīto
darbu un pacietību Priekuļu bibliotēkas
darbiniecēm Kristai Salietei un Lindai
Grundmanei, kā arī bijušajai bibliotēku
informācijas speciālistei Agnesei Šteinber-
gai! No mūsu novada bibliotēkām atzinības
rakstu saņēma arī Liepas pagasta bibliotē-
kas darbiniece Brigita Buša par novadpēt-
niecības darba uzsākšanu.

Ik gadu Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Atbalsta biedrība organizē konkursu
“Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”, kurā
lasītāji iesaka savu pagastu bibliotēku darbi-
niekus, kuri, viņuprāt, ir aktīvi, izcili, radoši
– vienā vārdā sakot –vislabākie. Ar lepnumu
var atklāt, ka šajā gadā Mārsnēnu pagasta
bibliotēkas vadītāja Lauma Zaļaiskalna arī
saņēma lasītāju visaugstāko vērtējumu un
tika nominēta šai balvai. Sveicam!

Lai Jums saulaina vasara!

Liene Zuimača, 
Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja

Novada bibliotēkās

“Laiks ātrāki steidzas 
kā vagona rats”
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Jā, jā! Jau otro gadu Priekuļu pagasta biblio-
tēka Bibliotēku nedēļas ietvaros organizēja nova-
da izpētes konkursu “Vieta, kur esmu 2017”.
Pasākums, kurā tika aicināti piedalīties 1.-
9.klašu skolēni, notika 19.-20.aprīlī un kopā pul-
cēja 30 komandas (110 dalībniekus). 

Pasākuma saturs bija līdzīgs kā gadu iepriekš
– foto orientēšanās Priekuļu ciemā, kur dalībnie-
ki meklēja 15-20 objektus un iemūžināja tos ar
komandas biedriem fonā. Ņemot vērā iepriekšējā
gada pieredzi, tika nolemts, ka komandas dalīs
divās grupās: 1.-4.klašu un 5.-9.klašu, lai rezul-
tāti būtu salīdzināmi un vērtējami. 

Otrs uzdevums dalībnieku grupām bija tests
par Priekuļu pagastu. Skolēni meklēja pareizās
atbildes uz jautājumiem par vidusskolu, pašval-
dības iestādēm,  uzņēmumiem un ēkām, ielu
nosaukumiem un par mūsu novadniekiem.

Izmantot varēja arī dažādus palīglīdzekļus –
Priekuļu bibliotēkas novadpētniecības krājumu,
telefonus, datorus un internetu, kā arī populāra
bija opcija “zvans cilvēkam, kurš zinās”. 

Trešais uzdevums bija puzles, uz kuras attēlo-
ta Priekuļu novada karte, salikšana uz ātrumu.
Neticami, bet fakts ir tāds, ka lielai daļai koman-
du nedevās rokā pareizie gabaliņi, tādējādi iegā-
žot rezultātu kopvērtējumā. Tomēr priecē, ka
bērni lielākoties zina, kāds ir mūsu novads un
kur atrodas katrs pagasts.

Konkursā 1.-4.klašu grupā 1.vietu ieguva 2.b
klases komanda “Kvartets”, meitenes visātrāk
sameklēja visus 20 objektus - 44 minūtēs; 2.vieta
4.a klases komandai “Fantastiskais četrinieks”;
3.vieta 4.b klases komandai “Emoji”, šīs meitenes
visātrāk savā klašu grupā salika puzzli – 2 min.
37 sekundēs. 5.-9.klašu grupā 1.vietu ieguva 7.b.

klases komanda “Kekstīga”, meitenes visātrāk
sameklēja visus 20 objektus - 59 minūtēs; 2.vieta
9.b klases komandai “Priekuļu tritoni”; 3.vieta
6.b klases komandai “Kola Pola”, kuras dalībnie-
ki visātrāk savā klašu grupā salika puzzli – 13
min. 58 sekundēs.

Balvas, atkarībā no sasniegtajiem rezultātiem,
saņēma visas 30 komandas.

Paldies par piedalīšanos sakām Priekuļu
vidusskolas 1.a, 1.b, 2.a, 2.b., 3.a, 3.b, 4.a, 4.b,
5.b, 6.b, 7.a, 7.b un 9.b klašu skolēniem un peda-
gogiem, kā arī Priekuļu novada pašvaldības spe-
ciālistiem par atbalstu pasākuma organizatoris-
kajos jautājumos!

Liene Zuimača, 
Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja

Bibliotēku nedēļas konkurss “Vieta, kur esmu...” 
kļūst par tradīciju

Komanda Emoji testa jautājumus risina,
zvanot kādam, kurš zinās atbildi

Kā mums veicās - rezultātu salīdzināšana
un balvu dalīšana

Visas pareizās atbildes zina komanda
“Tīģeri” Komanda Saspiestās rozīnes liek puzli

Konkursa Dalībnieku apbalvošana

Komanda Kola Pola meklē dotos objektus

Meitenes var arī tā - komanda Negro

Tādā maršrutā pa Priekuļiem skrēja
komanda Raunēnieši

Fotogrāfiju autori: Adrians Āboltiņš, Arnis
Grūbe, Liene Zuimača, Linda Grundmane,

Sanija Veļķere



Priekuïu Novada Vçstis 7

Kā pašvaldību vēlēja senos laikos
Lielo reformu gadi 

Pašvaldības Vidzemē pastāv
pusotra simta gadu. Cars
Aleksandrs II bija jau izdevis
Vidzemes zemnieku likumu (1860),
atcēlis dzimtbūšanu arī Latgalē
(1861), Vidzemē ieviesis jaunus
pasu noteikumus (1863) un likvidē-
jis klaušu līgumus (1865), tad
parakstījis nozīmīgo Krievijas
impērijas Baltijas provinču pagas-
tu pašvaldības likumu (pagastu
satversmi, kā vēlāk to nodēvēja
juristi). Likums stāsies spēkā
1866. gada 19. februārī un noteic,
ka turpmāk ne vairs muiža, bet
paši zemnieki pilnībā atbildēs par
pagasta nodokļu nomaksu, ceļu
labošanu, veco un slimo ļaužu
aprūpi, rekrūšu došanu, budžeta
sastādīšanu, algu noteikšanu, sko-
las uzturēšanu, skolotāju ievēlēša-
nu un daudzām citām lietām. 

Muižas, tikušas vaļā no daudza-
jiem rūpestiem, nopriecājās.
Zemnieki topošo kārtību vēl īsti
nesaprata, tomēr neraizējās, jo
gadiem ilgi bija raduši pie pagasta
tiesām, ko paši no sava vidus ievē-
lēja un uzticēja tām izšķirt un bieži
arī kārtot kopīgus jautājumus.
Toties par gaidāmo pārmaiņu ļoti
bažījās guberņas ierēdņi. Tiem
jāatbild, lai cara valsts kasē
netraucēti ieplūstu ienākumi un
būtu izpildītas valsts vajadzības.
Pagasta finanšu un citu lietu kār-
tošana prasīs zinošus cilvēkus. Kur
tos rast, kā uzraudzīt? Zemnieku
vairums gan mācēja grāmatā lasīt,
bet rakstīšanas māku pieprata
retais. Radās doma apvienot lielā-
kās vienībās vismaz kroņa pagas-
tus, tas ir, tos, kur zeme bija valsts
īpašumā. Tādā lielpagastā varētu
veidot vienu pašvaldību un ielikt
mācītu skrīveri. 

Mārsnēnieši nepiekrīt
Neilgi pirms pašvaldības likuma

spēkā stāšanās arī Mārsnēnu
pagasts (jeb „Mārsnēnmuižas
valsts” – 19. gadsimta vidzemnieki
savus pagastus bieži dēvēja par val-
stīm) saņēma Cēsu apriņķa zem-
nieku lietu inspektorlielkunga rak-
stu par četru kroņa muižu pagastu
– Startu, Mārsnēnu, Vecvāles un
Blomu – sabiedrošanu vienā pagas-
ttiesas iecirknī ar pagasttiesas
sēdēšanu Blommuižā. Inspektors
uzdeva sapulcināt pagasta saimnie-
kus, lai pagasttiesas priekšā katrs
apliecinātu savu piekrišanu apvie-
nošanai. Sapulce notika 17.februā-
rī, inspektora raksts, tautas valodā
pārtulkots – guberņas iestāžu die-
nesta valoda joprojām bija vācu –
priekšā lasīts. Tikai ... ikviens saim-
nieks, tiesas priekšā saukts, patei-
ca – negribot ar citām valstīm
sabiedroties, pie veca ieraduma, kā
līdz šim, palikšot!

Tas ierēdņiem acīmredzot bija
negaidīti, un inspektors pavēlēja
7.martā sasaukt atkārtotu sapulci,
vēlreiz katru cilvēku izprasīt un
protokolā skaidri ierakstīt, kāpēc
negrib ar kaimiņu valstīm sabied-
roties. 

Zemnieku iebildumi pārsvarā
bija divi: Blommuiža ir tālu, tāpēc
mārsnēniešiem liekas grūtības
nākšot klāt; Blomi ir Valkas kreisē
(apriņķī), tātad arī šķūtis būšot uz
turieni. Daži atgādināja, ka
Mārsnēni senlaikos bija Raunas
muižas daļa, dzīve joprojām dau-
dzās lietās ar Raunu saistīta, tur
arī senču kapi un baznīca. 

Trešajā reizē apriņķa ierēdnis

atbrauca pats, skaidroja jauno liku-
mu un grūtības, kādas varot sagā-
dāt pagasta pārvaldīšana un doku-
mentu rakstīšana. Bet Mārsnēnu
pagasta vīri stingri pastāvēja uz
savu: ja ķeizars zemniekiem tagad
atvēlējis pašiem savu valsti valdīt,
tad viņi gribot pamēģināt! 

Tā izjuka ierēdņu iecere par lielo
kroņa pagastu: bez visu iedzīvotāju
piekrišanas tai laikā teritorijas
apvienot nedrīkstēja. Ar sentēvu
gādību joprojām varam dzīvot
Mārsnēnos, nevis Blomos.

Pašvaldība būs!
Pēdējo reizi mārsnēniešus pagas-

ttiesas priekšā noprasīja vēl 18.
oktobrī – vai tomēr negribot ar
kādu kaimiņvalsti savienoties? Viņi
teica – ar kroņa Startes muižas val-
sti sabiedroties gan varētu, tomēr
vispirms gribot paši vien ar sevi
„proves dēļ” kādus gadus iztikt. 

Beidzot augstākie kungi cerību
lika malā, un pienāca Ķeizariskās I
Cēsu draudzes tiesas priekšraksts:
īstenojot Visaugstāki apstiprināto
1866.gada 19.februāra likumu,
Mārsnēnu pagastā pašvaldības
vēlēšanas var notikt 23.decembrī,
pirmajā reizē par to norisi jāgādā
pagasta tiesai. 

Jaunais likums noteica, ka vēlē-
šanās piedalīties drīkst pilngadīgie
(21 gads) pagasta vīrieši. Sievietēm
vēlēšanu tiesību nav. Pašvaldībā
pārstāvētām jābūt visām iedzīvotā-
ju klasēm – saimniekiem, muižas
kalpiem, saimnieku kalpiem un
vaļiniekiem. Par vaļiniekiem tolaik
sauca amatniekus, „savas rokas
dzīvotājus” (tiem vēl dzimtbūšanas
laikos deva „vaļu” savas prasmes
pielikšanas vietu brīvi meklēt). 

Katra klase (jeb „šķira”) pagasta
pārvaldīšanai ievēlē pārstāvjus no
sava vidus. Ievēlētie veido pagasta
vietnieku pulku, ir tā locekļi. Viņu
kopskaits parasti 13–14. Vietnieku
pulku vada pagasta valde – pagas-
ta vecākais un divi tā palīgi (mūs-
dienu izpratnē – priekšsēdētāja
vietnieki), pašvaldības sākumos
vecākā palīgus oficiāli sauca par
pagasta priekšniekiem. Valdi neiz-
vēlē vis vietnieku pulks no sava
vidus, bet to dara visi pagasta vēlē-
tāji, atsevišķi nosaukdami kā
pagasta vecāko, tā pirmo un otro
priekšnieku. Vietnieku pulks uz
sēdi sanāk reizi mēnesī, dažkārt
arī biežāk, starplaikos pagasta lie-
tas kārto valde. Neatliekami pienā-
kumi var rasties jebkurā brīdī,
atraujot no zemnieka ikdienas
darba, tāpēc valdes trijnieks
saņems nelielu algas naudiņu. Tās
apmērs būs vēlētāju visbiežāk
pateiktais, noskaidrots jau pirms
amatpersonu vārdu saukšanas
sākuma un maksāts tiks no pagas-
ta iedzīvotāju galvasnaudas.

Vēlēšanas – katru gadu
Pašvaldības vēlēšanas pagastā

19.gadsimtā notiek katru gadu.
Vietnieku pulka locekļa pilnvaru
ilgums ir trīs gadi, ik rudeni šis
laiks vienai trešdaļai no pulka
aprit, viņu vietā ievēlami jauni (tur-
klāt, lai pārstāvniecība negrozītos,
no tām pašām klasēm, kuru pār-
stāvji „nogājuši”). Jaunpienācēji
savos pienākumos ieskolojas no pie-
redzi guvušajiem, līdz ar to nav
„vecās” un „jaunās” pašvaldības.

Nekādu vēlēšanu komisiju, vēlē-
šanu zīmju un tamlīdzīgu jaunieve-
dumu lauku pašvaldību vēlēšanās
19.gadsimtā vēl nav. Vēlēšanu liku-

mība, pareizība un atbildība gul-
stas vienīgi uz skrīveri. Turklāt
vēlēšanas ir vairāku pakāpju.
Pagasta „valdības”, resp. valdes, un
„runasvīru”, resp. vietnieku pulka
locekļu ievēlēšanā jāpiedalās
visiem saimniekiem (jo zeme ir
pagasta vienīgā uzturētāja un peļ-
ņas devēja), bet no citām klasēm
jāierodas tikai noteiktam sūtņu
skaitam. Tāpēc vispirms tiek izvē-
lēti tie. No saimnieku kalpiem sūt-
nis parasti viens no katriem des-
mit. Ja tajā gadā pagastā strādā 51
kalps, tiem jāizvēlas pieci sūtņi.
Visi kalpi noteiktā dienā sapulcē-
jas, pa vienam iet pie skrīvera un
nosauc piecus savus biedrus, kuri,
viņaprāt, derētu par balsotājiem.
Viņš pieraksta, skaita un rēķina,
līdz secīgi noskaidrojas pieci vis-
biežāk minētie. Tiem sūtņa pienā-
kumu uzreiz var arī paziņot.
Viņiem būs jāpārstāv sava kalpu
klase ne vien tuvējās vēlēšanās,
bet veselu gadu arī citās pagasta
pilnsapulcēs. Līdzīga pārstāvniecī-
ba arī muižas kalpiem, savukārt
amatnieku klasei sūtnis ir viens
no katriem pieciem. Citu gadu
attiecība var būt citāda. 

Arī „lielajā” vēlēšanu sapulcē –
kur kopā nāk saimnieki un visu
klašu sūtņi – nepārtraukti strādā
skrīvera spalva. Te neceļ rokas un
neskaita balsis, bet visu raksta.
Vēlēšanu aizklātību arī vēl nepa-
zīst. Vari ielūkoties Jēkaba Grīn -
berga smalkajā rokrakstā un
redzēt, kuru kaimiņu tavs vec...vec-
vectēvs pagasta vietnieku pulkam
ieteicis un kuri savukārt nosaukuši
viņu, cik lielas valdes darba atlīdzi-
nājuma naudiņas katrs balsstiesī-
gais teicis, kādā gadā kuru par
pagasta vecāko gribējis, kuru par
vietnieku. Visas balsis nevainojami
saskaitītas. Precizitāte visur, tāpat
kā pagasttiesas protokolu lapu sim-
tos un pagasta budžeta rēķinu
ailēs. Pagasttiesas skrīvera darbu
skolotājs pildīja piecpadsmit gadu,
līdztekus tam pašvaldības skrīvera
amatu – deviņus. Kancelejas izde-
vumi – vienīgi par rakstāmgrāma-
tām un svecēm.

Piemiņas zīme
Rakstvedi 37 gadu vecumā pie-

veica strauja tuberkuloze. Lauk -
akmenī pagasta kalējmeistaru
iestiprinātais dzelzs krusts ar aiz-
gājēja vārdu kapavietu sargāja visu
atlikušo 19. gadsimtu, visu 20. gad-
simtu. Krītošs koks to nolauza
mūsējā, 21. gadsimtā. Vētras nakts
postu līdzinot, krustu noguldīja
līdztekus senajai kopiņai un, no
metālzagļiem baidoties, apbēra ar
zemi. Tur senais kalums guļ vēl
tagad. Pavasaros šī vieta noaug ar
spirgtu zaļu zālīti, bet ir mārsnē-
niešos ļaudis, kas pirmā skolotāja
un pirmā skrīvera atdusas vietu vēl
zina parādīt. 

Ticu uz gaišām rītdienas pašval-
dībām, kas, budžetu plānojot un
ievērojamas novada vietas un nozī-
mīgus cilvēkus godinot, iedomā-
sies arī par Mārsnēnu pagasta
pirmā izstudējušā jaunekļa, pirmā
skolotāja un pirmā skrīvera
Jēkaba Grīnberga (1837–1875)
piemiņas zīmes atjaunošanu. No
lauku pirmajiem pamazām tapa
paaudzes, kas nākamajā gadsimtā
dibināja un uzņēmās vadīt veselu
Latvijas valsti.

Māra Melne, 
pensionēta žurnāliste, 

mārsnēniete

Kociņš ir dzīvs,
viņam arī sāp!

Sāp ne tikai kociņam, bet arī tiem, kuri
ir stādījuši kokus, ir rūpējušies par tiem.
Bēdājas pagasta iedzīvotāji, vienkārši
garāmgājēji, kuri vēlās dzīvot sakoptā,
estētiski skaistā vidē. 

Gribētos pajautāt tiem, kuriem traucēja
pirms pieciem gadiem bērnu stādītās liepas -
KĀPĒC? Kāpēc jāiznīcina citu cilvēku darbs?  

Varbūt Tu biji dusmīgs – uz visiem un par
visu. Gribēji apliecināt savu spēku un varu.
Zini, kociņi nebija vainīgi! Saņem dūšu, atro-
di iespēju un iestādi no jauna. Ja nepiecie-
šams, palīdzēsim!

Skolas kolektīva vārdā
Anžela Kovaļova

Skolēni arvien
aktīvāk

iesaistās vides
saudzēšanā

10.maijā Smiltenes Kultūras centrā pul-
cējās vairāk nekā 150 skolēni un pedagogi,
lai kopā atzīmētu SIA “ZAAO” (ZAAO)
vides projekta noslēgumu un darbotos teh-
niski radošajās darbnīcās kopā ar SIA
“Aspired”. 

2016./2017.mācību gadā projekta 4 kon-
kursos piedalījās 131 izglītības iestāde no
ZAAO darbības reģiona. Bērni un jaunieši
veica dabas izpēti, veidoja herbārijus,
gleznas, dabas maketus, filmēja pamāco-
šus video, meklēja atbildes uz mēneša jau-
tājumiem un vāca PET pudeles un maku-
latūru.

Īpaši jāatzīmē otrreizējo materiālu vāk-
šanas akcijas “Dabai labu darīt” rezultāti,
jo šogad izglītības iestādēm izdevies savākt
rekordlielus apjomus – 336 tonnas maku-
latūras un 398 kubikmetrus PET pude-
ļu. Salīdzinājumā ar pagājušā gada apjo-
miem – šogad savākts par 46 t makulatūras
vairāk un izglābti 322 koki vairāk.
Savukārt PET pudeles – par 58 m3 vairāk.

Mūsu Veselavas pirmsskolas izglītības
iestāde, kurā bija savākts 5,15 t makulatū-
ras un 16 m3 PET pudeļu, konkursā
“Dabai labu darīt” ieguva 3.vietu

Savukārt konkursā “Mēs, lielie, dabā ’’
Mārsnēnu pamatskolas 7. un 8. klases mei-
tenes – Elīna Zandersone, Violeta Miljone
un Linda Kalniņa ieguva ZAAO veicināša-
nas balvu par maketu “Koki pie skolas”, par
izpēti, ka Mārsnēnu pamatskolas apkārtnē
aug 16 koku un krūmu sugas.  Skolai
„Pateicība“ un dāvanu karte kancelejas
preču iegādei.

Zane Legzdiņa,
SIA ZAAO sabiedrisko 

attiecību speciāliste



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 jūnijā
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  
09.j nij  

18:00 
Liepas pamatskolas 9.klases 

izlaidums. Liepas kult ras nam  

17.j nij  
19:00 

Pirmizr de 
B.Juk evi a 

“PILS TNIEKI” 

 
Liepas kult ras nama amatierte tris “Krams”  

Ieeja: 1,00 euro

22.j nij  
 

C su kauju atceres pas kums 
Pie Br v bas c n t ju pieminek a 
Liep  

 

Ziedu nolikšana, svec šu iedegšana (par pas kuma 
laiku sekot l dzi rekl mai) 

22.j nij  
19:00 J u iel gošana 

Liepas kult ras nama pašdarbnieku J u 
iel gošanas pas kums (par pas kuma vietu un 
norisi sekot l dzi rekl mai) 

Ieeja - bezmaksas
 
M rsn nu tautas nam  

Veselavas muiž  
04.j nij  

11.00 
 

 „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 de šus, spilvenus, termos  t ju , vai  kafiju. 

Ieeja:  3,00 euro
 
Veselavas  muižas estr d  
10.j nij  

23:00 
 

Za umballe 
Sp l s grupa "Sest  J dze" 

Ieeja: 6,00 euro

30.j nij  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s grupa "Galaktika" 
Ieeja: 6,00 euro

 
B rzkroga  st vlaukum  

 
23.j nij  

12:00 
 

L go, l go 
Koncertuzvedums 

„Br numz l te” 
p c R.Blauma a mot va 

L kosim vai L go vakar  Vi u J nis tiks pie 
savas izredz t s  
Iestud jum  piedal s Veselavas  pagasta  
pašdarbnieki 

14.j nij  
11:00 

Piemi as br dis 
Komunistisk  genoc da upurus 

pieminot 

Repres to piemi as viet  Jaunraun   
Kurs s autobuss: 10:20  Prieku u kult ras nams - 
Prieku u b/d „Mežmali a” - novada pašvald ba  –  
10:30 Prieku u vidusskola – Jaunrauna  
 

 
 

3.j nij  
19:00 

 
 

22:00 

 Vasaras sezonas atkl šanas 
koncerts 

Klabes estr de 
 
 
 

Za umballe 
 

Koncert  piedal s: M rsn nu Tautas nama 
pašdarbnieki. Ciemosies Blomes sieviešu vok lais 
ansamblis un v ru vok lais ansamblis 
„Herakleum”, popgrupa “Okay” no Smiltenes.  
 
Vasaras sezonas atkl šanas pirm  za umballe kop  
ar grupu Covers  Crew 

Ieeja: 3,50 euro

Viss jau ir nācis un bijis, 
un pagājis.
Atkal es gaidu – ievai
jāsaplaukst drīz.
Kā bite medu nes,
tā es ar sauli siltu
sava mūža dieniņas,
savas acis pildu.

/O.Lisovska/ 

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada maija jubilā-
rus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Liepā: Ausmu Valiju Narņicku un Jāni Pakeru
Priekuļos: Jāni Gribustu; Raimondu Jansonu;
Pēteri Trekšu
Mārsnēnos: Brigitu Zelču un Ņinu Žoludu

85 gadu jubilejā
Klaudiju Zelču Priekuļos 
Renāti Norveli Jaunraunā
Imantu Šteinfeldu Jāņmuižā

90 gadu jubilejā 
Kārli Zigfrīdu Jansonu Priekuļos 
Zigfrīdu Smeķi Liepā

91 gada jubilejā
Haraldu Grambergu Priekuļos

92 gadu jubilejā 
Liliju Mirdzu Īdu Radziņu Priekuļos
Imantu Gunāru Liepiņu Mārsnēnos
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PIE MUMS 
IR BRĪVAS

VIETAS
BĒRNUDĀRZĀ!
Informācija vecākiem!

VESELAVAS 
PIRMSSKOLAS

IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDĒ 

“VĀLODZĪTE”
ar š.g. 1.jūniju 

ir licencēta 
vispārējā 

pirmsskolas 
izglītības 

programma.

Uzņemam ikvienu
bērnu no pusotra 

gada vecuma!

Sīkāka informācija pa
tālr: 26403436,

64177375


