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22.jūnijā uz savu pirmo domes sēdi
pulcējās jaunievēlētie Priekuļu novada
domes deputāti. 2017.gada 3.jūnijā
notikušajās pašvaldību vēlēšanās ievē-
lēti 9 deputāti no “Latvijas Zemnieku
savienība” – Elīna Stapulone, Jānis
Mičulis, Evita Šīrante, Aivars
Tīdemanis, Dace Kalniņa, Juris
Sukaruks, Sarmīte Orehova, Juris
Levitass, Ināra Roce. No partijas
“Vienotība” ievēlēti 3 deputāti  – Māris
Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Anna
Broka. No - Nacionālā apvienība “Visu
Latvijai!”-“Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK” ievēlēti 3 deputāti –
Arnis Melbārdis, Normunds Kažoks,
Baiba Karlsberga. No 15 ievēlētajiem
domes deputātiem astoņi ir ar iepriek-
šējo sasaukumu darba pieredzi, bet
septiņi deputāta pienākumus uzņem-
sies pirmo reizi.

Kā zināms, iepriekšējo gadu domes
priekšsēdētāja Māra Juzupa šajā
sasaukumā vairs nekandidēja, tāpēc
pēc viņas 18 gadu “valdīšanas laika”
Priekuļu novadam ir jāvēl jauna vadī-
ba.

Domes sēdes primārais uzdevums
bija ievēlēt novada domes priekšsēdē-
tāju un tā vietnieku. Uz priekšsēdētā-
ja amatu tika izvirzīti divi kandidāti:
Elīna Stapulone no  “Latvijas
Zemnieku savienības” un Māris
Baltiņš no partijas “Vienotība”.

Atklātā un vārdiskā balsošanā par
Priekuļu novada domes priekšsēdētā-
ju ar 12 balsīm „par” tika ievēlēta
deputāte Elīna Stapulone. Māris
Baltiņš saņēma savas pārstāvētās par-
tijas „Vienotība” 3 deputātu atbalstu.

E.Stapulione pateicās deputātiem par
viņai dāvāto uzticību un solīja ar pilnu
atbildību strādāt sava novada labā, lai
attaisnotu uz viņu liktās cerības.

Arī uz domes priekšsēdētājas viet-
nieka amatu tika izvirzīti divi kandi-
dāti: jau divus sasaukumus šo amatu
pildījušais Aivars Tīdemanis no
“Latvijas Zemnieku savienības” un
Anna Broka no partijas “Vienotība”.
Vēlēšanu rezultāts bija autentisks
iepriekšējam, par Priekuļu novada
domes priekšsēdētājas vietnieku ar
12 balsīm „par” tika ievēlēts deputāts
Aivars Tīdemanis. A. Tidemanis
pateicās par viņam dāvāto uzticību,
solot strādāt novada labā, atzīmēja, ka
darāmā ir daudz un aicināja visiem
strādāt kopā, lai būtu rezultāts. 

Sēdes gaitas turpinājumā tika izvei-
dotas arī domes darbam nepieciešamās
komitejas, katrs deputāts var darbo-
ties ne vairāk kā 2 komitejās.

Finanšu komitejā ievēlēti: Elīna
Stapulone, Mārīte Raudziņa, Arnis
Melbārdis, Normunds Kažoks, Juris
Sukaruks, Aivars Tīdemanis, Juris
Levitass. 

Tautsaimniecības komiteja:
Juris Levitass, Dace Kalniņa, Sarmīte
Orehova, Juris Sukaruks, Evita Šīran-
te, Normunds Kažoks, Māris Baltiņš.

Izglītības, kultūras un sporta
komiteja: Dace Kalniņa, Ināra Roce,
Jānis Mičulis, Evita Šīrante, Arnis
Melbārdis, Baiba Karlsberga un
Mārīte Raudziņa.

Sociālo lietu jautājumu komite-
ja: Anna Broka, Baiba Karlsberga,
Jānis Mičulis, Aivars Tīdemanis, Ināra
Roce, Sarmīte Orehova, Māris Baltiņš.

Sēdē tika saņemts deputātes Evitas
Šīrantes iesniegums par deputāta piln-
varu izbeigšanu pirms termiņa sakarā
ar likumā “Par pašvaldībām” noteikto
ierobežojumu deputātam ieņemt pār-
valdes vadītāja amatu. E. Šīrante izvē-
lējusies turpināt darbu Liepas pagasta
pārvaldes vadītājas amatā. Līdz ar to
viņas vietā no “Latvijas Zemnieku
savienības” novada domē tiks uzru-
nāts nākamais kandidāts Jānis
Ročāns. 

Priekuļu novada domes sēdes ir
atvērtas un tajās aicināti piedalīties
visi interesenti. Domes sēdes notiek
katra mēneša pēdējā ceturtdienā, ar
to darba kārtību iepriekš var iepazī-
ties Priekuļu novada mājaslapā
www.priekuli.lv

Īrisa Uldriķe,
Novada avīzes veidotāja

Jaunā Priekuļu novada dome, no kreisās pirmajā rindā: Anna Broka, Baiba Karlsberga, Elīna Stapulone,
Ināra Roce, Dace Kalniņa, Sarmīte Orehova, Mārīte Raudziņa. Otrajā rindā: Juris Levitass, 

Aivars Tīdemanis, Normunds Kažoks, Jānis Mičulis, Juris Sukaruks, Arnis Melbārdis, Māris Baltiņš

Foto Leonīds Rižakovs

Priekuļu novada jaunā sasaukuma
pirmā domes sēde

Iedzīvotāju ērtībām ir
izveidots Priekuļu novada
pašvaldības  WatsApp
konts ērtākai saziņai ar
pašvaldību, kur ikviens
interesents var ziņot par
problēmu vai ierosinājumu,
kuru nepieciešams risināt
vai sakārtot Priekuļu nova-
dā. Priekuļu novada SOS
tālrunis – 29481004

Mārsnēnu tautas
namā Ir uzsākta apkures
sistēmas sakārtošana.
Darbus paredzēts veikt 2
kārtās. Ir noslēgts līgums
ar SIA “Rubate”, kura ierī-
kos centralizēto apkures
sistēmu ar granulu katlu
ēkas pagraba stāvā.
Pašlaik tiek veikti sagata-
vošanas darbi – tiek demon-
tētas vecās apkures krās-
nis. Darbu ietvaros plānots
ierīkot apkures sistēmu,
uzstādīt ventilāciju un
nosiltināt bēniņus. 

Lai uzlabotu pakalpo-
jumu pieejamību, tuvāka-
jā laikā tiks uzsākta
Priekuļu novada pašvaldī-
bas ēkas Cēsu prospektā 5,
Priekuļos piebraucamā
ceļa, ēkas trepju un jumta
seguma atjaunošana. 
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4 Nolemts izdot Priekuļu novada

pašvaldības saistošos noteikumus:
4 Nr.4/2017 „Par kārtību

Priekuļu novada publiski pieejamos
bērnu rotaļu un sporta laukumos”;

4 Nr.5/2017 “Sabiedrisko ūdens-
saimniecības pakalpojumu sniegša-
nas un lietošanas kārtība Priekuļu
novadā”.

4 Apstiprināts Priekuļu novada
pašvaldības 2016.gada publiskais
pārskats.

4 Apstiprināti Noteikumi par
bērna reģistrācijas, uzņemšanas un
atskaitīšanas kārtību Priekuļu
novada pašvaldības izglītības iestā-
dēs, kurās īsteno pirmsskolas izglī-
tības programmas. 

4 Apstiprināts Priekuļu novada
2016.gada pārskats ar šādiem rādī-
tājiem:

l Bilances kopsumma 31.12.2016.
EUR 22 268 430

l Pārskata gada budžeta izpildes
rezultāts EUR (408 329). 

4 Nolemts iznomāt nedzīvojamās
telpas - skolu un skolas internātu
“Veselavas skola” un “Lapiņi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
telpu izmantošanai sociālo pakalpo-
jumu sniegšanai, senioru mājas
izveidei.

4 Pieņemts lēmums izmaksāt
vienreizēju stipendiju Priekuļu
novada vispārizglītojošo skolu absol-
ventiem no šim mērķim paredzēta-
jiem līdzekļiem EUR 3380.

4 Nolemts atbalstīt Priekuļu
novada komunālās saimniecības
reorganizācijas plāna izstrādi ar
mērķi izveidot Priekuļu novada
pašvaldības sabiedrību ar ierobežo-
tu atbildību SIA „Priekuļu novada
namu apsaimniekotājs”.

4 Nolemts:
l apstiprināt nekustamā īpašu-

ma Parka ielā 4-2, Priekuļos, izsoles
noteikumus;

l apstiprināt pašvaldībai piede-
rošo īpašumu izsoles rezultātus:

l cirsma Nr.1, Nr.2 un Nr.3 īpa-
šumā „Vanagkalns”, Priekuļos;

l cirsma Nr.4 īpašumā „Egļu

kalns”, Priekuļos; 
l nekustamais īpašums „Matīsi”,

Veselavā, Veselavas pagastā, 
4 Nolemts atļaut Veselavas

pirmsskolas izglītības iestādei licen-
cēt vispārējo pirmsskolas izglītības
programmu (kods 01011111)  un pēc
licences saņemšanas veikt
Veselavas pirmsskolas izglītības
iestādes nolikumā grozījumus.

4 Pieņemts lēmums par pašvaldī-
bai piederošā zemes īpašuma
“Vecdukuļi”, Liepas pagastā, atsavi-
nāšanu. 

4 Nolemts nodot daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas Priekuļu novada
Mārsnēnu pagasta, “Velliņos” dzī-
vokļu īpašniekiem īpašumā bez
atlīdzības zemes gabalu.

4 Nolemts nepieņemt piedāvāju-
mu iegādāties būvju īpašumu
“Krustiņi” Veselavas pagasta
Bērzkrogā.

4 Nolemts piešķirt finansējumu
no 2017.gada novada budžetā plāno-
tajiem līdzekļiem neparedzētiem
gadījumiem:

l EUR 300   biedrībai „Cimdu

ceļš” grāmatas “Jettes Gadu grāma-
ta” iespieddarbiem;

l papildus finansējumu
2017.gada budžetā plānotajam EUR
4834,24 piebraucamā ceļa un pagal-
ma labiekārtošanas darbu veikšanai
pie pašvaldības ēkas Cēsu prospek-
tā 5, Priekuļos;

l EUR 5242. Liepas pagasta kul-
tūras nama apkures katla remon-
tam.

4 Pieņemts lēmums SIA
„Gaižēni” ziedotos līdzekļus izglītī-
bas iestāžu materiāli tehniskās
bāzes uzlabošanai EUR 2000  novir-
zīt vienlīdzīgās daļās katrai izglītī-
bas iestādei EUR 285,00 apmērā.

4 Nolemts, ņemot vērā iepirku-
mu rezultātu, 2017.gada budžetā
plānotos līdzekļus Priekuļu
Izstādes, Selekcijas, Zinātnes un
Veidenbauma ielu kapitālajam
remontam un rekonstrukcijai novir-
zīt Veidenbauma un Izstādes ielu,
Priekuļos, kapitālajam remontam
un rekonstrukcijai. 

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Pašvaldību vēlēšanu
rezultāti Priekuļu

novadā
2017.gada 3.jūnijā, notikušajās pašvaldību vēlēšanās

Priekuļu novadā  no 6395 balsstiesīgajiem iedzīvotājiem
piedalījās 2854 (44,63%) vēlētāji kas ir par 6,37% vairāk kā
2013.gada pašvaldību vēlēšanās. Par derīgām atzītas
2807 vēlēšanu zīmes.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) publicētās
informācijas Priekuļu novadā ir uzvarējis saraksts  «LAT-
VIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA», iegūstot 1606 (56,27%)
balsis un 9 deputātu mandātus novada domē.

Ar 610 (21,37%) balsīm un 3 deputātu vietām 2.vietu
ieguvusi partija «VIENOTĪBA». 

3.vietu ar 477 (16,71%) balsīm un 3 deputātu vietām
ieguvusi Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK”, 

Savu dalību pašvaldību vēlēšanās bija pieteikusi
arī «Saskaņa» sociāldemokrātiskā partija, taču tā nepārva-
rēja 5% barjeru, (114 balsis 3,99%) līdz ar to Priekuļu nova-
da domē neiekļuva.

Procenti tiek rēķināti attiecībā pret derīgo vēlēšanu
aplokšņu kopskaitu.

Iecirknis Balssties gie Nobalsojuši Der gas
z mes

Liepas pamatskola 1976 759 (38,41%) 742
M rsn nu Tautas nams 566 219 (38,69%) 216
Prieku u vidusskola 2377 1277 (53,72%) 1261
J muižas PII 992 416 (41,94%) 410
Veselavas bibliot ka 484 183 (37,81%) 178
Prieku u novads kop 6395 2854 (44,63%) 2807

Paldies Priekuļu
novada iedzīvotājiem

par atbalstu
pašvaldības
vēlēšanās

Jūsu atbalsts ir stimuls darboties tālāk, veidot mūsu
novadu labāku. Pateicoties Jūsu uzticībai, 3 deputāti no
Vienotības Novadnieku komandas pārstāvēs Jūsu intere-
ses novada attīstībai, stabilitātei un izaugsmei. 

Kopā sadoties, radīt un būt!

Vienotības Novadnieku komandas vārdā ievēlētie
deputāti:

Māris Baltiņš, Mārīte Raudziņa, Anna Broka

Atzīmējot Latvijas Re -
publikas neatkarības atjau-
nošanas gadadienu, 2017.
gada maijā LR aizsardzības
ministrs Raimonds Bergma -
nis pasniedza apbalvojumus
LR Zemessardzes pārstāv-
jiem. Apbalvoto vidū arī
2015.gada Priekuļu novada
Gada cilvēks, Zemessardzes
27.kājnieku bataljona (ZS
27.KB) Zemessargu veterā-
nu apvienības priekšnieks
Jānis Bahmanis. Viņš tika
apbalvots ar Latvijas Re -
pub likas aizsardzības mi -
nistra apbalvojumu “Atzinī -
bas Goda Zīme”.

Apbalvojums J.Bahma -
nim tika pasniegts par aktī-
vu patriotisku darbību. Viņš
ir savas zemes patriots un
nerimstošs Latvijas vēstu-
res entuziasts. Viņš ilgstoši
pētījis Latvijas brīvības cīņu
gaitas, Latvijas nacionālā
karoga vēsturi, kā arī saules
simbola nozīmi karogos un
emblēmās no senākiem lai-
kiem līdz mūsdienām. Jānis
Bahmanis atzīmē, ka ikvie-
nam latvietim saule ir tuva,
dažādos laikos saule ir biju-
si kā spēka un ticības avots.
Tā simbolizē arī uzvaru un
brīvību. Un Priekuļu nova-
da simbolā arī ir saule.

J.Bahmanis izveidojis
bagātīgu kolekciju „No zobe-
na saule lēca”. Tā ir viņa
misija – izzināt mūsu tautas
vēsturi, arī ne tik seno
pagātni, vākt faktus, stāstīt

un rādīt citiem. Savu kolek-
ciju viņš izstādījis Priekuļu
novadā – Veselavas kultū-
ras namā, Priekuļu vidus-
skolā, Priekuļu tehnikumā,
Ed.Veidenbauma muzejā,
kā arī dažādās vietās
Latvijā – Valmierā, Valkā,
Ādažos. Un tagad J.Ban -
manis gatavojas ekspozīci-
jas izvietošanai Jelgavā.
Katrā savā izstādē viņš cen-
šas būt klāt, kad tajā ir
apmeklētāji, lai ar savu
emocionālo stāstījumu pa -
pil dinātu katru izstādes
eksponātu. Tādā veidā ze -
messardzes veterāns izglīto
dažādu paaudžu cilvēkus un
dod vēstures notikumiem dzī-

vību. Neviens neaiziet vienal-
dzīgs.

Liela loma Jānim Bahma -
nim ir arī Ievērojamā latviešu
nacionālā karoga autora Jāņa
Eduarda   Lapiņa piemiņas
saglabāšanā un kopā ar
Biedrību „IEVA” piemiņas
vie tas izveidošanā.

„Es līdz valsts 100 gadiem
gribu pierādīt, ka saulītei
karogā ir galvenā vieta. Tas ir
mans darbs, strādāt un pierā-
dīt,” saka Cēsu Zemessardzes
veterānu apvienības priekš-
nieks Jānis Bahmanis.

Ingrīda Rence,
Veselavas pagasta 

bibliotēkas vadītāja

Priekulietim Jānim Bahmanim
pasniegts LR AM apbalvojums

“Atzinības Goda Zīme”

Priekuļu novada pašvaldība nodod atsavināšanai
izsolē 2017.gada 19.jūlijā šādu Priekuļu novada

pašvaldības kustamo mantu:
Automašīnu Opel Vectra Caravan;
Zāles pļāvēju pašgājēju YTH-200 TWIN lietotu;
Raideru Stiga par Power 18 lietotu;
Mopēdu Baotian Rebel 49 lietotu.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.priekuli.lv
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PRIEKUĻU NOVADA
SVĒTKU NORISE

SVĒTKU MODINĀŠANAS RITUĀLS
4.42 – Modināšana (Flautas performance Pie Saules

pulksteņa) 
7.42 – Sveiciens svētkos ar Māru Juzupu (no Selekcijas

laukiem zirņu pļava)
8.42 – Sveiciens svētkos ar pašvaldības vadītāju Elīnu

Stapulioni (pļavā pie “Priekuļu durvīm”)
9.42 – Tējas rati Priekuļu ielās 

LIELĀ SVĒTKU SKATUVE (pie Kultūras nama)
11.00 – 16.00 Novada mākslinieciskie kolektīvi
19.00 - 21.00 Etnofolk grupa „Rikši”
21.30 -22.10 Alternatīvā Indiepop grupa Franko

Franko 
23.30- 02.30 Balle ar grupu „Propelleri”
02.30 - 4.43 Dīdžejs

ŠĶŪNIS (pretīm Kultūras namam)
11.00-16.00 Jauniešu istaba
11.00-16.00 Kafejnīca „Tad un tagad” – Senie novad-

nieku balss stāsti
11.00-16.00 Mākslas galerija
11.00-12.30 Liepas amatierteātris „Krams” – izrāde

„Lauki pilsētā”
13.00-15.00 Veselavas teātra studija „Kurlās vardes”

un JDK „Veselava”, izrāde „Brīnumzālīte” pēc
R.Blaumaņa darba motīviem

SVĒTKU BURZIŅŠ – 11.00 – 16.00 (Pie KN un
Selekcijas muzeja) 

Atraktivitātes četrās pamatzonās – KARTUPEĻI,
PĀKŠAUGI, GRAUDI, ZĀLE

ROSĪŠANĀS,  IEPIRKŠANĀS, DARBO ŠANĀS,
TIRGOŠANĀS,  IZKLAIDĒ ŠANĀS,  SPORTS,  SLACKLI-
NE TRASĪTES, PIEPŪŠAMĀS ATRAKCIJAS, MEŽA
TRASĪTE-JAUNSARGI

SELEKCIJAS MUZEJS 
11.00-16.00– Vēsturiskā ekspozīcija 

EKSKURSIJAS (pa Selekcijas laukiem. Reģistrēšanās
pie muzeja)

11.30-13.00 Padziļinātā ekskursija
13.30 – 14.10 Mazā ekskursija
14.30 – 15.10 Mazā ekskursija

LAUKU SĒTA 
11.00 – 16.00 (dzīvnieku barošanas un slaukšanas laiki

13.00 un 15.00)

SUŅU SACENSĪBAS no 12.00 – 16.00
ZAAO  „100 Darbi Latvijai” vēstnieki 11.00-15.00  
PRIEKUĻU TEHNIKUMA MUZEJS (uz muzeju kur-

sēs autobuss)
BREIKA MEISTARKLASE (pie KN uz ielas)
15.20-16.00

HOBIJU DĀRZI – Priekuļu novada cilvēku vaļasprie-
ku izstādes Kultūras namā un Šķūņa mākslas galerijā.

11.00-16.00

KARAVĀNA – MĀKSLA RATOS! (virzība pa
Selekcijas un Dārza ielu)

17.00 – 18.00

8.jūlijā, kad Selekcijas laukos ziedēs zirņi, kartupeļi, āboliņš un tritikāle,
brauc uz Priekuļiem, kur no saules lēkta līdz saules rietam norisināsies
Priekuļu novada svētki “PA-SAULE IR TE-PAT!”.

Līdz ar saules lēktu Saules parkā un selekcijas laukos jūs modinās flautas
muzikālās performances un saksofona romantiskais skanējums.

Priekuļu ielās, brauks tējas rati, kas modinās priekuliešus un viesus ar īpašu
uzmundrinošu tēju aktīvam dienas sākumam. 

Dienas turpinājumā vārtus vērs lauku sēta, zāļu pirts un neZāļu SPA, hobi-
ju dārzi, amatnieku un mājražotāju tirdziņš, mākslas galerija, suņu sacensī-
bas, kā arī kafejnīca “Tad un tagad” ar seniem novadnieku balss stāstiem.

Dodies uz Priekuļu novada svētkiem un satiec ZAAO vides iniciatīvas „100
darbi Latvijai” vēstnešus, asini prātu vides jautājumos un laimē Tallink jūras
ceļojumu 4 personām! 

Svētku laikā piedalies ekskursijās pa Selekcijas institūta (LLU
Agroresursu un ekonomikas institūta - AREA) ziedošajiem laukiem, kur varē-

si aplūkot un uzzināt ko vairāk par Latvijas agro apstākļiem īpaši selekcionē-
tām kartupeļu, labību, stiebrzāļu, tauriņziežu un pākšaugu šķirnēm.  

Svētku burziņa rosīšanās, tirgošanās, iepirkšanās, darbošanās, sacenšanās,
izklaidēšanās un citādas jocīgas izdarīšanās norisināsies Priekuļu kultūras
nama un Selekcijas institūta (AREI) apkārtnē.

Piecos pēcpusdienā unikāls un trakoti labs notikums – muzikālā
karavāna „Māksla ratos”! Kratīsimies cauri laikiem ar jauniem un
veciem vāģiem, ar dziesmām, dejām un citām lustēm!

Līdz pat rīta gaismai ballēsim kopā ar grupām ar grupām “Rikši”,
„Franko-Franko”, un ”Propelleri”!

Seko līdzi jaunumiem par Priekuļu novada svētkiem: Priekuļi.lv –
Priekuļu novada svētki!

Ieva Fogele,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Turpinās vides
iniciatīvas „100
darbi Latvijai”

vēstnešu ceļojums pa
Vidzemes un Latgales nova-
du svētkiem, un šoreiz tas
ved uz Priekuļiem.
Sestdien, 8.jūlijā, vēstne-
ši viesosies Priekuļu
novada svētkos “PA-
SAULE IR TE-PAT!”.
Laikā no plkst.11:00 līdz
14:00 viņi informēs par 100
labajiem vides darbiem
Latvijai un piedāvās asināt
prātu vides jautājumos.
Spēles dalībnieki balvā
saņems īpašu sēklu paciņu
un piedalīsies izlozē par
Tallink jūras ceļojumu uz
Stokholmu 4 personām. 

Ar mērķi padarīt skaistā-
ku savu apkārtējo vidi un
Latviju, saņemtās sēklas
jāiesēj puķu kastē, dārzā,

pagalmā, ceļmalā, vai kādā
citā tām piemērotā vietā.
Lai piedalītos izlozē par
jūras ceļojumu, līdz 15.jūli-
jam iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv
jāpiereģistrē sēklu paciņas
numurs. Laimīgais uzvarē-
tājs tiks paziņots 17.jūlijā. 

Kopumā šajā pavasarī un
vasarā „100 darbi Latvijai”
vēstneši apmeklē 10
Vidzemes un Latgales puses
pilsētu svētkus. Uzvarētājs
tiek izlozēts pēc katriem
svētkiem un saņem jūras
ceļojumu 4 personām.

Šogad vēstneši jau vieso-
jās Kocēnos, Līgatnē,
Amatas novada Skujenē,
Saulkrastos, Valkā, un
viņus vēl varēs sastapt:

1. jūlijā –Balvu novada
svētkos „Dzīve kā ceļojums”

15. jūlijā – Raunā

Latvijas Puķu draugu saietā 
5. augustā –Limbažu pil-

sētas svētkos
12. augustā – Jaunpie -

balgas novada svētkos
„Izvēlies Piebalgu!”

SIA „ZAAO” īstenotā
vides iniciatīva „100 darbi
Latvijai” aicina ikvienu ceļā
uz mūsu valsts pastāvēša-
nas simtgadi atstāt pēdas
aiz sevis, paveicot kādu
skaistu vides labiekārtoša-
nas, izdaiļošanas vai izglītī-
bas darbu. Par visiem laba-
jiem vides darbiem var uzzi-
nāt un savu darbu var pie-
teikt projekta mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv. 

Līga Ivanova, 
„100 darbi Latvijai”

koordinatore

Priekuļu novada svētkos ieradīsies 
„100 darbi Latvijai” vēstneši – būs

iespēja laimēt jūras ceļojumu

Cienījamie mazuļu vecāki!
Aicinām Jūs ņemt aktīvu dalību Priekuļu novada svētkos

“pa SAULE ir TE pat!” š.g. 8.jūlijā grandiozajā, teatralizētajā
karavānas gājienā, kura priekšgalā vēlamies redzēt 

RATIŅU PARĀDI.
Ratiņu parādi gribam kā jautru piedzīvojumu, kas kā košs

notikums paliks atmiņā ne tikai dalībniekiem, 
bet arī skatītājiem. Tas ir brīnišķīgs veids, kā iemūžināt

mazuļa laiku, kuru viņš pavada ikdienā, vizinoties ratiņos.
Ratiņu noformējumam varat attīstīt 

savas visspilgtākās idejas.
Sīkāka informācija par parādi, pulcēšanās vietu un laiku 

pie Ievas 29409030 vai ieva.fogele@priekulunovads.lv
Uz tikšanos novada svētkos, org. komiteja

Autobusu maršruti un
kursēšanas laiki uz

novada svētkiem
08.jūlijs: 
Plkst. 10:30 no Liepas (skolas pietura –

kultūras nams) – Jāņmuiža - Priekuļi
Plkst. 10:30 no Bērzkroga – Veselavas

muiža – Jaunrauna - Priekuļi
Plkst. 10:30 no Mārsnēni – Priekuļi

Plkst. 12:30 no Priekuļi, atpakaļ uz
pagastu centriem

Plkst. 13:00 no Liepas (skolas pietura –
kultūras nams) – Jāņmuiža - Priekuļi

Plkst. 13:00 no Bērzkroga – Veselavas
muiža – Jaunrauna - Priekuļi

Plkst. 13:00 no Mārsnēni – Priekuļi

Svētku norises laikā, dienas garumā,
tiks nodrošināts autobuss nokļūšanai uz
Priekuļu tehnikuma muzeju un Selekcijas
laukiem.

Plkst. 21:00 no Priekuļiem (kultūras
nams) atpakaļ uz pagastu centriem
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Noslēdzies 
mācību gads 

mākslas skolā
Cēsu pilsētas mākslas skolas Priekuļu filiālē aizvadītais

mācību gads bija īpašs. Jau vasaras zaļās prakses laikā
audzēkņi piedalījās dzejnieka Treimaņa Zvārguļa 150.
dzimšanas dienai veltītajā logo konkursā. Lai izprastu
dzejnieka darbus, viņa iedvesmas avotus, bērni devās uz
viņa dzimtajām mājām “Leukādijām”, lai  zīmējumos, glez-
nojumos un kompozīcijas darbos parādītu savu attieksmi
pret dzejnieka daiļradi. Vēlāk šie darbi bija izlikti apskatei
Priekuļu bibliotēkā.

Konkursā piedalījās ne tikai Priekuļu, bet arī Cēsu sko-
las audzēkņi, tāpēc jo lielāks gandarījums, ka nopietnajā
konkurencē galveno balvu saņēma tieši priekuliete
Bernadeta Dominika Galzone. Mācību gada sākums bija
īpašs visiem skolas audzēkņiem, pedagogiem un tehniska-
jiem darbiniekiem.

5. septembrī svinīgi vērām durvis jaunajām mācību tel-
pām. Mācību gada laikā pārliecinājāmies, ka gaišām, pla-
šām telpām ir liela nozīme mācību procesa uzlabošanā,
radošuma veicināšanā. Sakām paldies novada pašvaldībai
par sapratni, ka ieguldījums jaunatnes izglītošanā ir iegul-
dījums nākotnē.

Nozīmīgs notikums skolas dzīvē bija izstāde “Sniegs”,
kura priecēja skatītājus Cēsu izstāžu namā un kuras auto-
ri ar dažādos materiālos veidotiem darbiem bija Priekuļu
mākslas skolas audzēkņi. Mācību pusgads noslēdzās ar
darbu skati, jautru Ziemassvētku pasākumu un apņemša-
nos čakli strādāt nākamajā pusgadā. Kā spraigs darba
posms visiem audzēkņiem izvērtās otrais pusgads, bet īpaši
nozīmīgs tas bija absolventiem, strādājot pie noslēguma
darbiem. Šogad skolu beidza 3 priekulietes, izstrādājot
nobeiguma darbus katrā mācību priekšmetā, bet pašu
nopietnāko uzmanību veltot darbam materiālā.

Nora Laurīte savā darbā veidoja T –kreklus ar nosauku-
mu “Katram savs apvārsnis”. Alises Beatrises Purgales
darbs saucās “Gadalaiki miglā”- dekoratīvi apgaismes ķer-
meņi, bet Adelīna Ševčenko veidoja dekoratīvu grupu
“Trauki, ziedi, ainava”. Visām meitenēm darbus vadīja un
padomus sniedza dizaina skolotāja Digna Bicāne.

Mācību gadam noslēdzoties, klasēs gūtās praktiskās un
teorētiskās zināšanas bērni nostiprināja, zīmējot un glezno-
jot dabā, veidojot radošas kompozīcijas par noteiktu tēmu.

Šobrīd Priekuļu mākslas skolā mācās 44 audzēkņi, bet
ļoti ceram, ka rudenī pēc vasaras atpūtas mums vēl daudzi
pievienosies. Tāpēc interesentus gaidīsim uz konsultācijām
un iestājeksāmeniem augusta nogalē Cēsu pilsētas māk-
slas skolā. Sīkāk par uzņemšanu nākamajam mācību
gadam varēs uzzināt, sekojot informācijai skolas mājas
lapā cesumakslasskola.lv.

Lai saulaina, krāsaina, radoša un atpūtas brīžiem bagā-
ta vasara.

Vilnis Kļaviņš, mākslas skolas direktors

Audzēkne Nora Laurīte prezentē sava darba ideju 
T – kreklus ar nosaukumu “Katram savs apvārsnis”

Iegūtās zināšanas ir pamats
visai dzīvei

Ceļš ir kā pati dzīve
– gan aizrautīgi un
taisni tiecas, gan pie-
spiež līkumus mest.
Paver nebijušus apvār-
šņus, sagādā pārstei-
gumus un dāvā ceļa-

biedrus – īsam laikaposmam vai dažkārt
visam mūžam… 

Izglītošanās  ceļa viena posma finiša tais-
ne izlaiduma klasēm ir tieši jūnijā.

Priekuļu vidusskolu šogad absolvēja 27
9.klašu skolēni un 23 12.klases skolēni.
Priecājamies par katru skolēnu, kurš  neat-
laidīgi un mērķtiecīgi pilnveido sevi, bet
īpašs gandarījums par tiem, kuru mācību
darba rezultāti bijuši ļoti labi un teicami
(vidējais vērtējums virs 8 ballēm). 9. klasēs
-  Rēzija Ozoliņa, Mārcis Ozoliņš, Santa
Seržante, Rolands Tijārs. 12.klasē –  Andija
Bērziņa, Everita Kamarūta, Sandis
Kaškurs, Artūrs Lielbārdis, Aivars
Pētersons, Kristīne Semjonova, Megija
Stepnoja. Šie skolēni saņēma arī Priekuļu
novada pašvaldības piešķirto vienreizējo
stipendiju par augstiem sasniegumiem
mācību darbā.

Bet pirms tam bija saspringtais eksāme-
nu laiks. Vidusskolēni savus rezultātus
uzzinās 30.jūnijā, bet 9.klašu rezultāti jau
izanalizēti. Īpaši labi tie ir angļu valodā (9.b
klasē vidējais vērtējums 8,4 balles). Arī
citos priekšmetos eksāmenu rezultāti ir ļoti
tuvi ikdienā saņemtajiem vērtējumiem vai
nedaudz augstāki.

Vasaras periodā skola turpina aktivitātes
dažādos šajā mācību gadā uzsāktajos  pro-
jektos:

l plāno dalību ES projekta 8.3.2.2.
«Atbalsts izglītojamo individuālo kometen-
ču attīstībai» īstenošanā;

l turpina plānot ieceres  ES projektā 8.3.5.
“Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās
un profesionālās izglītības iestādēs”;

l piedalās Brīvprātīgā skolu tīkla kompe-
tenču pieejas ieviešanai pasākumos vasaras
period;

l apmeklē kursus un izglītojas  projektā
Skola 2030 - “Profesionālās pilnveides
ekspertu sagatavošana kompetenču pieejas
ieviešanai skolā”; 

l piedalās VISC un VITAE Latvijas simt-
gadei veltītā pasākuma cikla “Pilsoniskās
līdzdalības un labo darbu maratons”
1.posmā – tālākizglītojas kursā “Skolēnu
pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzinā-
šanas procesā”.

Vasarā plānota skolas iekštelpu un āra
teritorijas labiekārtošana un remonti.

Paldies visiem skolas ceļa gājējiem un
citiem ceļabiedriem  par kopīgo mācību
gadu!

Skolas absolventiem vēlu, dodoties ceļā
paņemt līdz darba mīlestību! Es nezinu
nevienu cilvēku, kurš būtu nokļuvis virsot-
nē bez smaga darba. Tā nav garantija veik-
smei, bet tuvāk virsotnei tomēr nokļūsiet.

Baiba Karlsberga,
Priekuļu vidusskolas direktora p.i.

Šis mācību gads bija veiksmīgs
Mārsnēnu pamatskolai. Veiksmīga  bija
skolas akreditācija. Akreditēja trīs izglītī-
bas programmas: pamatizglītības, speciā-
lās pamatizglītības programmu izglītoja-
majiem  ar mācīšanās traucējumiem un
speciālās pamatizglītības programmu
izglītojamajiem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem. Gan skolu, gan izglītības pro-
grammas akreditēja uz sešiem gadiem.
Paldies visam skolas kolektīvam, Skolas
padomei un tās priekšsēdētājai Evitai
Zandersonei, vecākiem un Priekuļu nova-
da pašvaldībai un tās vadītājai Mārai
Juzupai par darbu skolas akreditācijas
laikā.

Aktīvi turpinājām darbu  ZAAO organi-
zētajos projektos. Saņēmām diplomu vides
izglītības projekta ”Cilvēks vidē” konkursā
“Mēs, lielie, dabā”, veicināšanas balvu 6. –
9.klašu grupā un Pateicību par dalību
vides izglītības projektā “Cilvēks vidē” otr-
reizējo materiālu vākšanas akcijā “Dabai
labu darīt”. Paldies skolotājai Ausmai
Skrastiņai  par darba organizēšanu ZAAO
projektos.

Maijā Mārsnēnu pirmsskolas grupai bija
iespēja uzņemt pie sevis visus Priekuļu
novada topošos pirmklasniekus un viņu
skolotājas. Pateicamies Mārsnēnu kultū-
ras nama vadītājai Vitai Viļumsonei, mūzi-
kas skolotājam Jurim Krūzem, skolotājai
Santai Kalniņai un visiem, kas palīdzēja
noorganizēt šos skaistos svētkus. 

Priecē, ka visi astoņi 9.klases  skolēni
saņēma apliecības par pamatizglītību. Lai
veiksmīgi turpina mācības nākamajās sko-
lās! 

2016./2017.mācību gadu ar labām un

teicamām sekmēm beidza Matīss
Riekstiņš, Zane Riekstiņa, Nils Elmārs
Austriņš, Emīlija Kitija Branta, Rauls
Dišlers, Aivita Gruna un Elīna
Zandersone.

Lepojamies ar 2.klases skolnieces Zanes
Riekstiņas panākumiem novada sākum-
klašu olimpiādē, kurā iegūta 2.vieta.
Paldies Emīlijai Kitijai Brantai un Nilam
Elmāram  Austriņam  par centīgu piedalī-
šanos olimpiādē. Paldies viņu skolotājām
Santai Kalniņai un Sandrai Sprancei.

Paldies Aināram Amantovam par dalību
Meža dienas pasākuma organizēšanā.

Sirsnīgs paldies visam skolas kolektī-
vam, Priekuļu novada pašvaldībai,
Mārsnēnu pagasta pārvaldniekam Ralfam
Saļmo, datorspeciālistam Normundam
Kažokam, PII “Saulītei” un vadītājai Elijai
Latko, SIA ”Žaks-2”darbiniekiem no
Liepas skolas, skolēnu autobusa vadītā-
jiem Jānim Romānovam,  Albertam
Virskulim un Jānim Baltusam, Mārsnēnu
pagasta pārvaldes darbiniecēm Līgai
Pabērzai un Rūtai Ravinskai.

Sirsnīgu paldies sakām Priekuļu novada
pašvaldības vadītājai Mārai Juzupai par
sapratni  un atbalstu visus šos gadus.

Novēlu visiem saulainu un siltu vasaru.
Domājiet labas domas, dariet labus dar-
bus, gūstiet labas emocijas no dabas, no
padarītajiem darbiem!

Tiksimies 1.septembrī plkst.10:00 un
pirmsskolas grupā plkst.11:00

Zoja Virskule,
Mārsnēnu pamatskolas direktore

Veiksmīgs gads Mārsnēnu
pamatskolā ar trīs

akreditētām izglītības
programmām
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Priekuļu iedzīvotāji Vanagkalnu un tā
teritoriju zina dažādu iemeslu dēļ. Citiem tā
ir vieta pastaigām, citam ūdens ņemšanas
vieta Meža avotiņā, bet kādam varbūt atmi-
ņas par laiku, kad Vanagkalnā tika svinēti
svētki ar dziesmām un dejām.

Šī gada sākumā Priekuļu Jauniešu cen-
tram “REST[e]” tika uzticēts pieskatīt
Vanagklanu un Meža avotiņu, lai tas silta-
jos gada mēnešos būtu sakopts no citu
atstātajiem atkritumiem. Līdz ar to dzima
papildus ideja par kopējās Vangkalna teri-
torijas un takas labiekārtošanas izpēti
bērnu un jauniešu acīm visā tās garumā,
taču bija nepieciešams saprast ko un kā
darīt, lai viss labāk izskatītos. Tāpēc kopā
sanācām pārstāvji no Jauniešu centra,
Priekuļu Tehnikuma un Priekuļu vidussko-
las un nolēmām, ka 29.maijā varētu rīkot
pasākumu bērniem un jauniešiem, kurā visi
dalībnieki, izejot Vanagkalna taku, varētu
dot savu skatījumu par vietas kopējo izska-
tu un labiekārtošanu.

Lai Vanagkalna izpēti padarītu saistošu
jauniešiem, izmantojām mobilo aplikāciju
Actionbound, kurā bija izveidoti uzdevumi
par Vanagkalna takas sakopšanu un labie-
kārtošanu. Bērni un jaunieši komandās
izstaigāja visu taku un centās vērst uzma-
nību vietām, kurām būtu nepieciešams
kāds uzlabojums. Pēc pasākuma mēs seci-
nām, ka ir nepieciešamas vairākas norādes
par takas maršrutu, Meža avotiņa vietas
sakopšana, Vanagkalna atpūtas vietas
papildināšana ar soliņiem un uzdevumu
šķēršļiem, kas līdzinātos mini Meža kaķim,
kā arī regulāra atkritumu uzraudzība visā
Vanagkalna teritorijā.

Kā nākamo soli mēs plānojam vērst
uzmanību uz bērnu un jauniešu ieteiku-
miem un realizēt idejas pašu spēkiem, dar-
bojoties visiem kopā un ar Novada pašvaldī-
bas pārstāvjiem, lai rudenī varētu noorgani-
zēt pasākumu Vanagkalna takas teritorijas
labiekārtošanas un sakopšanas rezultātu
īstenošanu dabā. Kopā ar bērniem un jau-
niešiem plānosim brīdinājuma zīmju un
norāžu veidošanu un satura plānošanu, lai
tās būtu saistošas un ieraugāmas visiem.
Vērsīsim uzmanību uz regulāru atkritumu
savākšanu, kā arī plānosim papildus sadar-
bības iespējas ar Priekuļu tehnikumu, lai
labiekārtotu Vanagkalna teritoriju, uzlabo-
tu tās kopskatu.

Lielu paldies gribam teikt mūsu atbalstī-
tājiem un pasākuma organizatoriem, sadar-
bības partneriem Aleksandram Ļubinskim,
Priekuļu Tehnikuma Ērgļu filiāles audzēk-
ņiem un pasniedzējiem par zāģēšanas
paraugdemonstrējumiem, Jānim
Olengovičam par ieskatu mini “Mežakaķī”,
Baibai Karlsbergai un Priekuļu vidusskolai
par radošām idejām pasākuma plānošanā,
Guntai Eglītei un Dores virtuvei par gardo
zupu, Priekuļu Top un Madara 89 par tra-
koti garšīgajiem pīrādziņiem, SIA “Autine
tools company” par Vanagkalna pētnieku
žetoniem, SIA Printmii par pasākuma rek-
lāmas materiālu izgatavošanu. Kā arī pal-
dies Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadī-
tājai Lienei Vecgailei un Priekuļu novada
pašvaldībai, bez kuru atbalsta pasākums
nemaz nevarētu notikt. Paldies!

Elīna Krieviņa,
JC “REST[e]” Jaunatnes lietu speciāliste

Novērtētā tradīcija –
Jauniešu centru
“Vasaras skolas”

Vasaras skolas novada Jauniešu centros nu jau kļuvušas
par ikgadēju tradīciju un neatņemamu jauniešu centru
darbības sastāvdaļu. Liels prieks, ka dalībnieku skaits un
interese par nodarbībām ar katru gadu pieaug un sāk jau
trūkt resursu, taču neapstājamies un ejam uz priekšu, lai
spētu atbalstīt tieši tās novada ģimenes ar bērniem, kurās
aug sākumskolas vecuma bērni. Taču Vasaras skolas
apmeklēt aicināts jebkura vecuma bērns un jaunietis, sais-
toši darbiņi tiks atrasti visām vecuma grupām. 

Jūnija mēnesī Jauniešu centrs “REST[e]” jau realizējis
Vasaras skolas Veselavā un Priekuļos. Kopumā tajā pieda-
lījušies vairāk kā 50 bērni vecumā no 7 – 14 gadiem.

Veselavas Vasaras skolai šī bija pirmā reize, kad tika
rīkotas šādas aktivitātes bērniem un jauniešiem.
Sākotnējais mērķis bija izpētīt atsaucību, uzzināt, vai
nepieciešams turpmāk organizēt ko tādu Veselavas pusē.
Iecere ir attaisnojusies, un  interese turpinās, tas nozīmē,
ka arī turpmākos gadus tiks nodrošinātas Vasaras skolas
aktivitātes Veselavas pagasta bērniem un jauniešiem.
Priecēja, ka šajā Vasaras skolā piedalījās bērni gan no
Veselavas, gan no Priekuļiem. Šādā veidā bērniem mēs
radām izpratni par mūsu novada pagastiem un to iedzīvo-
tājiem. Veselavas Vasaras skola notika 5 dienas, un tajā
piedalījās 12 bērni vecumā no 7-14 gadiem.

Lielu paldies varam teikt Veselavas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes vadītājai Ivetai Liepiņai par telpu nodrošinā-
šanu, SIA “Autine tools company” materiālu sponsorēšanu

Ādu apstrādes darbnīcai, veselavietei un sporta skolotājai
Lailai Āboliņai par atraktīvo sporta dienu, Veselavas bib-
liotekārei Ingrīdai Rencei par novadpētniecības dienas
noorganizēšanu un bibliotēku pasaules apzināšanu. 

Savukārt 12. jūnijā savu darbu uzsāka Priekuļu Vasaras
skola ar vairāk kā 40 pieteikumiem. Tas bija necerēti liels
skaits salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, tāpēc arī
šogad aktivitātes īstenojām Priekuļu Saieta namā.
Kopumā Priekuļu Vasaras skola norisinājās 9 spraigas un
atraktīvas dienas, kuru laikā bērni varēja gan izskrieties,
spēlējot diskugolfu Cēsu olimpiskajā centrā, gan radoši
izpausties dažādās darbnīcās, gan arī atslābināties, pārdo-
māt savu ikdienu Jogas nodarbībā. 

Pirmo reizi Vasaras skolas ietvaros devāmies ciemos uz
mūsu pašu novada jauniešu centriem Liepā un Mārsnēnos.
Šādas vizītes veicina centru savstarpējo sadraudzību un
dod iespēju iepazīt kaimiņu pagastus, kurus ikdienā nesa-
nāk apciemot tik bieži. Diemžēl ciemošanos pie Lindas
Bajāres un viņas zirgiem izbojāja lietus, taču atradām lai-
ciņu, lai skaistos dzīvniekus apciemotu vēlreiz un tiem, kas
vēlējās, arī ļaut izmēģināt pastaigu zirga mugurā. 

Bērni un jaunieši tika iepazīstināti ar jauniešu centru
darbu, neformālās izglītības metodēm un pieejām ikdienā,
kas ļāva pašiem izplānot kādu pasākumu, ko būtu gatavi
realizēt jauniešu centrā. Noslēguma dienā paši cepām
picas, griezām salātus un labi pavadījām dienu kopā, pār-
runājot, kā mums pa šīm divām nedēļām veicies, un
nedaudz ielīgojām Jāņus. 

Liels paldies bērnu vecākiem, mūsu atbalstītājiem, paldies
visiem, kuri iesaistījās organizēšanas procesā. Liels paldies
arī mūsu lielajiem Vasaras skolas palīgiem Kristiānai Lozei,
Sindijai Lozei, Kristam Tauniņa, Kristoferam Zellītim un
Ellai Edai Lozei. Fotogrāfijas no abām Vasaras skolām varē-
siet atrast Facebook @JICRESTe lapā.

Galvenā balva un gandarījums mums, jaunatnes lietu
speciālistiem, par Vasaras skolu iniciatīvu un tajās paveik-
to ir bērnu atsauksmes un viņu vecāku labie vārdi un
atbalsts par to, ko darām! Neko jau vairāk nevajag, tikai
sajust, ka mūsu darbs ir novērtēts un patiešām vajadzīgs!

Liene Vecgaile, 
bērnu un jaunatnes lietu nodaļas vadītāja

Gan dalībnieki, gan vadītājas ir priecīgas par Vasaras
skolu. Šis projekts sevi attaisno par 100 procentiem

Priekuļu senais nosaukums esot Avotene.
Šeit apkārtnē ir ļoti daudz avotu. Sevišķi
daudz to ir Kazu gravā un Vaives gravā.

Priekuliešiem vienmēr paticis ūdens, kas
iztek no avota mežā aiz Vanagkalna. No šī
avota ūdeni ar hidraulisko trieci, vēlāk  ar
elektrisko sūkni savulaik piegādāja
tehnikumam. Pēc tam, kad uzbūvēja
ūdenstorni un avotu centralizētā ūdensapgādē
vairs neizmantoja, lai cilvēkiem būtu ērtāk
nokāpt līdz avotam gravā, tika ierīkotas
kāpnes. Avotu savā redzeslokā ilgus gadus
turēja tehnikuma skolotāji Andra Sikšņa
vadībā. Avota apkārtne bija necila.

Ideja par avota labiekārtošanu radās Jānim
Skujiņam, 1961.gada Priekuļu tehnikuma
absolventam. Viņš uzrakstīja avota lietošanas
pamācību, ko izlasīja psiholoģes Sarmītes
Krišmanes rakstā, un piestiprināja to virs avota.

2000-šo gadu beigās tehnikums uzsāka
ekotūrisma speciālistu apmācību. Bija plāns
veidot ekotūrisma taku, kurā kā viens no
objektiem būtu meža avots. Tika sarīkota
talka, tapa raksts laikrakstā “Druva”, taču bez
pagasta atbalsta viss palika entuziastu rokās.

2007. gadā Vaives leja bija pārplūdusi.
Bebri bija sagāzuši un apgrauzuši ļoti daudz
koku. J. Skujiņš tos nolēma izmantot kā galveno
būvmateriālu avota labiekārtošanā. Radās
koncepcija «Mākslinieks- bebrs.» J. Skujiņš, kā
nu varēja, ar rokām, ar velosipēdu, ziemā ar
ragaviņām vilka kokus no gravas augšā līdz
avotam, zāģēja, tēsa un piemēroja kāpņu
laukumiņiem, margām, soliņiem, norādēm.
Viņš darbos iesaistīja savu tehnikuma
kursabiedru, tehnikuma  skolotāju Pēteri
Rengeli, kuram bija pieejami vajadzīgie
instrumenti un daļa trūkstošo materiālu.
“Soliņš, kurš vislabāk saglabājies līdz
mūsdienām, izgatavots no Latvijas priedes,
bērza, ievas un saldā ķirša (ko tautā sauc par
Japānas ievu),” stāsta J.Skujiņš. Pateicoties šai
darbībai, avota apkārtne izveidojās ļoti
savdabīga, interesanta un drošību pastiprinoša.
Avots ieguva nosaukumu «Meža avotiņš».

Diemžēl ne visiem apmeklētājiem bija
pietāte pret šo skaisto, sakopto vietu. Tā bieži
tika piemēslota un demolēta. Tika uzlikti
uzraksti ar norādēm, kauninājuma zīmēm,

aicinājumu sakopt aiz sevis, taču regulāri kaut
kas no uzbūvētā tika sagrauts, nolauzts,
nosviests gravā, izlauzta avota lietošanas
pamācība. Protams, laiks arī dara savu, koks
bojājas. Daudzi cilvēki no tehnikuma, pēdējā
laikā arī skolēni un skolotāji no vidusskolas
pavasara talkās savāc mežā nosviesto. J.
Mičulis un J. Sedlinieks šopavasar atjaunoja
kāpnes uz avotu. Bet jo sevišķi visus šos 10
gadus par avotu rūpējās, gādāja par tīrību,
vienmēr pielaboja salauzto Jānis Skujiņš.
Milzīgs paldies viņam!

Mūsdienās priekulieši, jauni un veci, nāk
kājām, brauc ar auto, lai paņemtu gardo avota
ūdeni un smeltos spēku dabā. Bet ceļš uz avotu
bieži nav izbraucams, nav neviena soliņa, kur
pensionāriem, kalnā kāpjot ,atpūtināt kājas.
Ļoti bieži tūristi, velobraucēji jautā: «Kā nokļūt
pie Meža avotiņa?» Neērti stāstīt, jo avots
šobrīd ir nožēlojamā izskatā.

Ticam, ka 2018. gada pašvaldības budžetā
atradīsies līdzekļi, būs uzņēmīgi ļaudis, kas
atjaunos Meža avotiņu, skaistu, vēl vienu
sakoptu vietu Priekuļos. Tā, mūsuprāt, varētu
būt laba dāvana Latvijai 100.dzimšanas dienā.

Aicinām visus, kas ierodas pie avota, būt
atbildīgiem, saudzēt un sargāt to, ko mums
devusi daba un labiekārtojuši čakli un
uzņēmīgi ļaudis!

Pēteris Rengelis, Vanda Riemere un citi
Priekuļu pagasta seniori

Meža avotiņš Vanagkalnā

Vanagkalna izpēte – 
jaunu ideju meklējumos

Jānis Skujiņš pie sakoptā 
Meža avotiņa
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Mārsnēnu jauniešu cen-
tra “Trampalīns” vadītāja
Selga Skrastiņa laika posmā
no 25. līdz 31.maijam pieda-
lījās Erasmus+ Starptau -
tsikā projektā “Passion for
learning” Siguldā.

Šajā projektā darba grupa
divu treneru vadībā 6 dienas
intensīvi pavadīja mācoties,
domājot, trenējot un meklē-
jot motivāciju, kā citus moti-
vēt mācīties. Galvenā apmā-
cību tēma bija mācīšanās un
mācēt mācīties, kā arī iemā-
cīties motivēt jauniešus
mācīties, meklēt savu kaislī-
bu un īstenot to. Projektā
piedalījās 21 dalībnieks no
dažādām Eiropas Savie -
nības valstīm, apmācības
notika angļu valodā, kas
bija lieliska iespēja uzlabot
savas angļu valodas pras-
mes un nodibināt kontaktus
ar citām valstīm un citiem
cilvēkiem, kas ikdienā strā-
dā ar jauniešiem.

Pirmās divas apmācību
dienas tika veltītas tam, lai
caur dažādām spēlēm, treni-
ņiem iepazītos viens ar otru,
lai uzzinātu pēc iespējas vai-
rāk informācijas par dalīb-
nieku valstīm un darba vie-
tām. Caur dažādām intere-
santām spēlēm tika iegūta
informācija, kas dalībnie-
kiem vēlāk bija jāatceras un

jāizmanto dienas noslēguma
uzdevumos. 

Trešajā dienā tika apgū-
tas teorētiskas zināšanas
par mācību procesu, par
motivāciju, tās saglabāšanu
un veicināšanu. Katru mācī-
bu dienu notika individuāls
darbs, darbs grupās, kā arī
mācību dienas izvērtējums
un “sajūtu” laiks, kas ļāva
saprast, kas jauns ir apgūts,
kā saglabāt jaunās zināša-
nas un tās izmantot ikdie-
nas darbā! Ceturtā diena
tika veltīta praktiskajām
nodarbībām- visa grupa
sadalījās pāros, un katram
pārim bija jānovada stundu
gara nodarbība, treniņš, kad
pārējiem dalībniekiem bija
jāiemāca kas jauns. Šī bija
visinteresantākā mācību

diena, jo dienas laikā bija
iespējams uzzināt daudzas
dažādas jaunas treniņu
metodes, kā arī mācīties no
citu pieredzes. Vienno -
zīmīgi, šajā dienā ikviens
ieguva daudzas jaunas
metodes darbā ar jaunie-
šiem. Arī es savā darbā ar
jauniešiem izmantošu vairā-
kus grupas iesildošos paņē-
mienus, kā arī tieši praktis-
kas zināšanas, paņēmienus,
kā pilnveidot ikdienas darbu
ar jauniešiem. Piemēram,
katras aktivitātes noslēgu-
mā uzdošu atvērtos jautāju-
mus par to, ko jaunu jaunie-
ši iemācījās, vai nodarbībā
bija kaut kas tāds, ko viņi
darīja pirmo reizi, vai
viņiem bija kāds izaicinā-
jums, kā arī, vai bija kaut

kas tāds, ko jaunieši ir uzla-
bojuši, pilnveidojuši. 

Šos praktiskos “mācīša-
nās” jautājumus jau izmēģi-
nāju un sapratu, ka tas tie-
šām darbojas, jaunieši ļoti
loģiski spēja uz tiem atbil-
dēt, kā arī nonākt pie atzi-
ņas, ka ir kaut ko jaunu
iemācījušies. Tātad šī meto-
de “strādā” un, protams,
mēģināšu to pielāgot jaunā-
kiem jauniešiem un bēr-
niem, lai viņi mācītos domāt
par to, kas viņiem patīk, vai
patīk, ko viņi gribētu darīt,
uzzināt, iemācīties! Ļoti vēr-
tīga bija tieši pieredze par
to, kā vadīt treniņu, ar ko
sākt, kā veiksmīgi noslēgt,
kā saliedēt grupu un kā
vienlaikus iemācīties ko
jaunu un mācīties arī no
citiem!

Piektajā dienā katrs gru-
pas dalībnieks vērtēja savu
ikdienas darbu, ceļojām
nākotnē (kas bijām, kas
esam, kas būsim viena gada
ietvaros), kā arī rakstījām
savu 100 dienu plānu par
tuvākajiem paveicamajiem
darbiem, par mācību proces-
su, par soļiem, kas jāveic, lai
uzlabotu un īstenotu savas
idejas. Dienas nobeigumā
spēlējām lielisku spēli ar
komplimentu rakstīšanu-
katram uz muguras pielīmē-

jām lapu, gājām un rakstī-
jām kaut ko jauku par otru.
Šo “komplimentu” lapu mēs
varējām izlasīt tikai tad,
kad devāmies mājup.

Viennozīmīgi, šī bija lie-
liska iespēja papildināt
savas profesionālās zināša-
nas neformālās apmācības
metodēs, kā arī apzināties,
ka esošās zināšanas vien-
mēr ir jāpapildina, lai spētu
savu darbu darīt labāk un
interesantāk! 

Jūnijs MJC “Trampa -
līnam” pagājis radoši.
Jaunieši meistaroja palešu
dārzus, kā arī 21.jūnijā rīko-
ja pirms Jāņu ielīgošanas
pasākumu, kura laikā meis-
taroja Jāņu dekorāciju par-
kam- vecām lietām deva
otru dzīvību, dalījās ar Jāņu
ticējumiem, cienājās ar
Mārsnēnu tautas nama
sagādāto cienastu, kā arī
meistaroja ziedu vainadzi-
ņus! Tuvākais svarīgākais
jūlija notikums MJC
“Trampalīnā” ir vasaras
skola, kas  norisināsies no
10.-21. jūlijam, kuras laikā
bērniem un jauniešiem būs
iespēja radoši, izglītojoši,
izzinoši pavadīt brīvo laiku.

Selga Skrastiņa, 
MJC “Trampalīns” 

vadītāja

Mācīties lai pilnveidotu sevi

Rododendru
dārzs krāšņi

saziedēja

Priekuļu pagasta Saules parka šogad rodo-
dendru dārzs ziedēja ļoti krāšņi. Gandrīz 200
rododendri to ziedēšanas pilnbriedā priecēja
apmeklētājus ar to krāsu daudzveidību un
ziedu krāšņumu.

Rododendru dārza izveide tika uzsākta
2015.gadā.   2016.gadā tas tika papildināts ar
Latvijas Universitātes Babītes rododendru
audzētavā, Latvijā selekcionēti rododendru
stādiem. Tagad šeit atrodas ap 200 stādu, kas
pārstāv 35 šķirnes, piemēram, „Ina”, „Laura”,
„Milda” u.c. un 40 rododendru hibrīdi, kuriem
pērnajā gadā nosaukumus deva PII
„Mežmaliņa” audzēkņi. Varēja aplūkot kā zied
„Guļošais policists”, „Priekuļu princis”, „Sniega
karaliene”, “Lutausis” u.c. Rododendri, kuri
tika iestādīti Latvijas Pašvaldību savienības
organizēto „Meža dienu 2016” projekta
“Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simt-
gadei” ietvaros.

Arī šogad Lielās talkas laikā rododendru
dārzs tika papildināts ar 20 jauniem stādiem.
Lai nodrošinātu apmeklētājiem ar pārvietoša-
nās grūtībām, kā arī māmiņām ar ratiņiem
iespēju apmeklēt rododendru dārzu, šajā gadā
ir izveidota un uzstādīta vides pieejamības
laipa, lai rododendru krāšņumu varētu apska-
tīt visi, kas to vēlas.

Elīna Tilaka, teksts un foto

Iestājoties pavasarim, mēs visi priecājamies
par katru dīgstošo asniņu, zaļo zālīti, par koku
lapām kā peļu austiņām. PII “Mežmaliņa” “Rūķu”
grupai  pavasaris ir vismīļākais gadalaiks, jo
mazie “Rūķīši” ir allaž ar pavasari sirdī. Tik čakli
kā pirmās pavasara bites, tik veikli kā siltais
pavasara vējš, tik krāsaini un dzīvespriecīgi kā
daba pavasarī, mostoties no ziemas miega. 

Šogad maiju sagaidījām īpaši zaļā nokrāsā,
iepazīstot tuvākajā apkārtnē augošos ēdamos
augus (gārsu, nātri, vārpatu, pieneni). Pavadījām
darbīgu nedēļu, pētot katru no augiem un izgaršo-
jot. Secinājums - tie ir veselīgi, vitamīniem bagāti
un galvenais, bērniem šie augi labi garšoja. Uz
“zaļo” nedēļu mūs pamudināja projekts “Ēdam
atbildīgi”. Nedēļas tēma bija ar nosaukumu
“Ēdīsim mazāk gaļu”, ar domu, nevis pārtraukt
gaļas ēšanu, bet parādīt bērniem, ka arī ēdiens
bez gaļas var būt garšīgs, interesants un veselīgs.
Pirmais uzdevums bērniem kopā ar vecākiem bija
atnest savu iecienītāko recepti bez gaļas.
Rezultātā mums ir recepšu grāmata “Rūķīšu gru-
pas iecienītākie veģetārie ēdieni”. Dažas no recep-
tēm esam jau izmēģinājuši. Mums garšoja!

“Zaļā nedēļa” sākās ar enciklopēdiju pētīšanu
un attēlu aplūkošanu, savu veģetāro recepšu
stāstīšanu, ar dažādām rotaļām, kas saistītas ar
šo tēmu. Bērnus ļoti izbrīnīja, ka vārpata, piene-
ne, gārsa un pat nātre ir ēdami. Kad augi bija
iepazīti caur attēliem un grāmatām, bija laiks
doties un meklēt tos dabā. Un te tās bija, tepat
meža ielociņā, blakus lielajam skudru pūznim,
sulīgi zaļās lapiņas lūkojās uz mums. Bērnu sejas
rotāja smaids, bija jūtama patīkama enerģijas
plūsma un krāsainie, līdzpaņemtie spainīši tika
piepildīti ar veselīgajām zālītēm. Priecīgi un
apgaroti devāmies atpakaļ uz bērnudārzu, kur
lapiņas atkal tika šķirotas, mazgātas, tika gata-
voti veselīgie kokteiļi- saldie gan sāļie.
Degustācijas laikā bērni dalījās pieredzē, kādus
kokteiļus ir dzēruši mājās. Bēri prasīja papil-
dporcijas, bija gardi! Es, kā audzinātāja, smaidīju
ne tikai ārēji, bet arī iekšēji, jo biju gandarīta par
jauno zināšanu iemācīšanu, par bērnu aizrautību
un degsmi darboties. Tā mūsu nedēļas dienas
pagāja zaļā pļavā, rosīgā gaisotnē. Aktīvs bērns ir
laimīgs bērns un, kas gan var vairāk sasildīt sirdi

kā laimīgs bērns pirmsskolas izglītības iestādē. 
Nedēļu noslēdzot bija ieplānots pikniks, kurā

tiks vārīta nātru zupa un cepta “iesmiņmaizīte”
uz ugunskura. Piknika diena bija klāt un saulīte
mūs lutināja. Vislielāko paldies jāsaka mūsu
atsaucīgajiem vecākiem, kas parūpējās, lai viss
nepieciešamais zupas gatavošanai tiktu atnests.
Kurš atnesa pašu dārzā izaudzētos burkānus un
kartupeļus, kurš mājas olas, zaļumus. Dilles un
lokus saplūcām „dārzā uz palodzes”. Jau no agra
rīta “Rūķu” grupā bija jūtama rosība kā bišu stro-
pā. Bija jāsagriež viss nepieciešamais zupas paga-
tavošanai, jāiemīca mīkla “iesmiņmaizītei”, jāsa-
gatavo piknika vieta. Kad viss bija kārtībā,
ugunskurā sprakšķēja draiskās uguntiņas, saulī-
te sildīja mūsu smaidīgos vaigus, visi aktīvi dar-
bojās. Kamēr zupa vārījās, uz iesmiem tika sacep-
tas maizītes, ko baudīt pusdienās. “Pavasara āra
virtuvē” visi, lieli un mazi “Rūķu” grupas bērni
baudīja gardo nātru zupu klāt piekožot kraukšķī-
gu, tikko ceptu maizīti. 

Visas nedēļas garumā mēs ieguvām tikai pozi-
tīvas emocijas, daudz jaunas zināšanas par to,
kāpēc būtu jāsamazina gaļa mūsu uzturā. To
darīju  nevis runājot par gaļas ēdieniem, bet
praktiski parādot, ka arī bez gaļas ēdiens var būt
ļoti garšīgs un veselīgs.

Liene Radziņa, 
PII “Mežmaliņa” skolotāja

Pavasara augi āra virtuvē 

Jauniešu veidotās dekorācijas pie Tautas nama
priecēja mārsnēniešus un viesus Līgo svētkos

Mazie “Rūķi” aizrautīgi vāc zaļos augus
savai maltītei
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Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Visi bija Jāņa bērni,
Kas atnāca līgodami.

Skaistākie un ar dabas enerģiju  bagātā-
kie vasaras svētki Jāņi, aizvadīti. 21.jūnija
pēcpusdienā ar Priekuļu novada sociālā die-
nesta atbalstu Priekuļu dejotāji un dziedā-
tāji tradicionāli devās uz „Cīrulīšu” pansio-
nātu. Priekuļu vidusskolas  deju kolektīva
„Miķelēni” dejotāji un Vīru vokālā ansam-

bļa dalībnieki aplīgoja pansionāta „Cīrulīši”
iemītniekus .  Bērni izdejoja spriganus dan-
čus, ansamblis apdziedāja Līgas, Jāņus un
darbiniekus.  Dejotāji pansionāta iemītnie-
kiem bija saplūkuši   jāņuzāles. Noslēgumā
visi sadziedāja līgodziesmas un cienājās ar
jāņusieru un kvasu.
Nu ar Dievu, Jāņa diena, 
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu, 
Tad mēs tevi gaidīsim.

Māris Brasliņš, deju kolektīvu vadītājs

“Par spīti grūtiem laikiem
Dzied jautri mūsu bars”

/Ed. Veidenbaums/

Kā katru gadu arī šogad maija pēdējā svētdienā tikāmies
“Kalāčos”, lai svinētu Eduarda dienu.

Šogad tikāmies ar Valmieras Kultūras centra senioru
vīriešu kori “Baltie bērzi” un Burtnieku novada vokālo
ansambli “Dziesmotā senatne”, kas mūs priecēja ar skanī-
gām tautas dziesmām, dziesmām ar Čaka vārdiem un, pro-
tams, neizpalika arī dziesmas ar Veidenbauma vārdiem.

Mūs pagodināja arī dzejnieks – Rolands Mareckis.
Rolands Mareckis citēja savus dzejas pantus, kas radušies
iedvesmas mirkļos, pa kādam sulīgam pantam, kas tapis
kā pasūtījums studentu dziesmām un pa kādam visnotaļ
nopietnākam vārdam pārdomu brīžos.

Mūsu dziedošie viesi sev līdzi bija atveduši ne tikai
dziesmas, bet arī trīs ozoliņus, ko kopīgi iestādīja “Kalāču”
dārzā. Un šiem dziedātājiem dziesma patiesi sirdī mīt - arī
darbiņš tika pavadīts kopīgi nodziedot dziesmu!

Paldies korim un ansamblim par dziesmām un lustīgo
noskaņojumu, paldies dzejniekam par dzejas pieskārienu
un, protams, paldies apmeklētājiem, bez jums nekādi!

Pāris dienas pēc pasākuma mūs sagaidīja vēl kāds jauks
pārsteigums. Kāds muzeja draugs bija nemanot parūpējies
par dziedātāju stādītajiem ozoliņiem izveidojot tiem nelie-
las sētiņas par ko liels paldies viņam! Mūsu labdaris gan ir
aizmirsis savu darba instrumentu, līdz ar to gaidām viņu
muzejā, lai šo darbarīku atdotu! 

Pēc ilgāka pārtraukuma izdota Ed. Veidenbauma dzejas
grāmata, līdz ar to ikviens interesents laipni aicināts uz
“Kalāčiem” 20. jūlijā, kad muzejā notiks apgāda Jumava
izdotās grāmatas “Par spīti grūtiem laikiem” prezentācija,
kurā piedalīsies arī Juris Krūze ar Mārsnēnu sieviešu vokā-
lo ansambli, izpildot dziesmas ar Ed. Veidenbauma vārdiem. 

Sīkākai informācijai par aktualitātēm un tuvākajiem
pasākumiem muzejā sekojiet līdzi Priekuļu novada mājas-
lapā www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs, 

www.draugiem.lv/kalaachi 
un www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Inta Puriņa, muzejpedagogs

Lai līgojam, lai svinam, gan paši,
gan iepriecinām citus

Maija pēdējās nedēļas
nogalē Priekuļu sieviešu
koris „Laumas” devās uz
Lietuvas pilsētu Vievis, lai
piedalītos divu dienu koru
festivālā – konkursā „Mūsu
dziesmas”, kurš veltīts ievē-
rojamai lietuviešu mūzikas
skolotājai un diriģentei
Aldonai Pulauskienei.

Pirmajā dienā mūsu dzie-
dātājas sniedza trīs koncer-
tus dažādās vietās:
Semelišku seniūnijā,
Abromiškiu rehabilitācijas
centrā un baznīcā.

Savukārt,   nākamajā
dienā piedalījāmies starptau-
tiskā koru konkursā, kurā
sniedzām vislabāko izpildīju-
mu.   Dziedājām diriģentes
Ivetas Lapiņas un koncer-
tmeistares Iritas Mergas
vadībā   izpildījām Bruno
Skultes „Lūgšanu”, latviešu
tautas dziesmu Oļģerta
Grāvīša apdarē „Rozēm
kaisu istabiņu”, Mārtiņa
Brauna „Mīla ir kā uguns”.

Divdesmit koru konku-
rencē ieguvām Grand Prix
balvu. Galveno balvu sarka-
na ābola formā katru gadu
šim konkursam izgatavo

Aldonas Pulauskienes dēls.
Festivāls noslēdzās ar

dalībnieku gājienu cauri pil-
sētai un plašu koncertu
Vievis centrā, kurā piedalī-
jās festivāla kori, pūtēju
orķestris un tautas deju
kolektīvs.

Pēc koncerta visiem
dalībniekiem bija sarūpēts
mielasts brīvā dabā.

Šajā festivālā guvām
daudz labu emociju un kon-

certēšanas pieredzi, kā arī
pašas baudījām kopā būša-
nu savā lieliskajā kolektīvā.

Sakām lielu paldies
Priekuļu novada pašvaldī-
bai par sniegto atbalstu un
kultūras nama direktorei
Ingai Kraftei – par doto
iespēju korim piedalīties
šajā festivālā.

Lauma Gaile,
kora prezidente

Priekuļu sieviešu koris „Laumas”
pārved balvu no Lietuvas

Kora diriģente Iveta Lapiņa ar diplomu un koncertmeistare
Irita Merga ar iegūto festivāla balvu

Priekuļu novada Sociālo pakalpojumu
centrs aicina bezdarbniekus, 

pirmspensijas un pensijas vecuma
personas piedalīties sociālās 
rehabilitācijas programmā

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

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

Nodarbības sāksies septembrī. Aicinām izmantot šo
iespēju. Pieteikties līdz 15.augustam.

Informāciju par sociālās rehabilitācijas program-
mu var saņemt :

Priekuļos, Cēsu prospekts 1 (tālr. 64130525; 25603313)
Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tālr. 64107306)
Mārsnēnos, ,,Pagastnams” (tālr. 64129168)
Veselavā, ,,Vārpas”, Bērzkrogs, (tālr. 64177383)

Sākot ar 03.07.2017 Mārsnēnos 
sociālās palīdzības organizatore Rūta Ravinska 
apmeklētājus pieņems:
pirmdienās no 8:00 - 12:00 
trešdienās no 13:00 - 17:00

Ar novada avīzes starpniecību gribu izteikt pateicību represēto vārdā Benitai
Sausiņai un Liepas pašvaldībai par iespēju 14 jūnijā apmeklēt Likteņdārzu,
Liepkalnus, Skrīverus. 

Ekskursija bija pārdomāta, tā sākās ar ziedu nolikšana Jaunraunā izsūtīto pie-
miņas vietā, Skrīveros mūs sagaidīja gids, kas turpināja iesākto izsūtījuma tēmu.
Liepkalnos apmeklējam svētvietu uz mākslīgas saliņas. Ar jauniem spēkiem un
pārdomām, vienojoties kopējā dziesmā uz pārcēlāja atgriezāmies krastā.

Ar pateicību Aina Rība



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 jūlijā/augustā
Prieku u kult ras nam  

 
M rsn nu tautas nam  

Veselavas muiž  
2.j lij  
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:  EUR 3,00
14.j lij  

18:00-22:00 
 

Rožu  sv tki 
Veselavas  pagasta  pašdarbnieki, foto  izst de, 
ziedu  kompoz cijas, ekskursija  gida pavad b . 
 Ainas  Božas  koncerts 

Ieeja: EUR 7,00
06.08.2017  

 „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:  EUR 3,00
 
Veselavas  muižas estr d  
07.j lij  

23:00 
 

Za umballe 
Sp l s grupa "Apvedce š" 

Ieejas: EUR 6,00

14.j lij  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s grupa "Lauku  muzikanti" 
Ieejas: EUR 6,00

05.august  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s grupa "Bru is" 
Ieejas: EUR 6,00

12.august  
23:00 

 
Za umballe 

Sp l s grupa "V ja  rad tie" 
Ieejas: EUR 6,00

8. j lij  
NOVADA  SV TKI   

PRIEKU OS  
Pa-Saule ir Te-Pat 

No saules l kta l dz saules l ktam 
 

25.augusts 
16:00 

B RN BAS SV TKI  
kop  ar u umuižas r iem 

Aicin m   piedal ties Prieku u novada pirmsskolas 
vecuma b rnus 
 

15.j lijs 
22:00 

 
 Za umballe 

M rsn nu Klabes estr d  balli sp l s riks 
Bud vics no grupas "HAMELEONI" un Aivars 
Rakovskis - solo it rists no "Triana park". 

Ieeja  EUR 3,50
30.j lijs 

16:00 
 

Izr de 
‘’Šedevrs’’ 

Aivara Bankas kom dija  M rsn nu amatierte tra 
izpild jum .Režisore S.Kalni a. 

(izr de norisin sies pie tautas nama)
26.august  

10:00 
 

Sporta sv tki 
M rsn nu pamatskolas sporta laukum  
norisin sies ikgad jie M rsn nu sporta sv tki. 
(sekot l dzi inform cijai) 

Es šodien runājos ar savu sirdi,
Man šodien mākoņi pat ziedēt prot.
- - - - 
Tik nesasit mans likten – pārgalvīgais,
To burvju spoguli ar smaržojošām 

naktīm.
Es šodien pīpenes ar skūpstu vāzē 

lieku
Un sapni izšūpoju vēju šūpolēs.
/Dženija/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
jūnija jubilārus, īpaši

80 gadu jubilejā
Liepā: Imantu Salmani; Viju Spilbergu;
Zinaidu Zlotņikovu; Jāni Zubku

Reginu Krustu Priekuļos

85 gadu jubilejā
Ženiju Ladusāni Priekuļos
Oskaru Olinu Pieškalnos
Irmu Moisijenko Liepā

91 gada jubilejā
Jefrosiņju Tarasovu Priekuļos

95 gadu jubilejā
Gintu Veldzi Priekuļos

Kapusv tki
Prieku u kapos 2.j lij plkst. 12:00

M rsn nu kapos 30.j lij plkst. 14:00

Liepas kapos 30.j lij plkst. 16:00

Veselavas kapos 5.august plkst. 13:00

Jaunraunas kapos 12.august plkst.15:00

Aicinām uz Priekuļu novada 
senioru dienu vasarā 2. augustā

Dosimies izzinošā ceļojumā uz Kocēnu novadu Vaidavas pagastu.
Viesosimies pie zāļu sievas Zeltītes Kavieres smelties dabas velšu zinības.
Apmeklēsim mucu muzeju un to gatavošanas meistarklasi.
Šis ceļojums Priekuļu novada senioriem ir bezmaksas.
Iepriekš pieteikties ceļojumam līdz 27.jūlijam
rakstot e-pastu uz info@priekulunovadnieki.lv vai zvanot 29109965

Ceļojumu organizē «Cēsis Inside» sadarbībā ar Novadniekiem

Priekuļu novada pašvaldība aicina novada
pirmsskolas vecuma bērnus piedalīties 

Bērnības svētkos
25. augustā 16:00 Priekuļu kultūras namā

Lai svētki noritētu jauki, lūdzam gaviļniekus 
pieteikt līdz 10.augustam Priekuļu novada domē 

pie sekretāres vai katra pagasta pārvaldē,
iesniedzot pieteikumu

kopā ar bērna fotogrāfiju. 
Informācija pa tālr. 64107871 

vai 28352521

Informatīvais tālrunis 26387244Informatīvais tālrunis 26387244


