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Teātris Liepā sāka darboties tālajā
1911. gadā izglītības biedrībā
“Nākotne” kā dramatiskais kolektīvs.
Tas pastāvēja līdz pat Otrajam
pasaules karam. Pēdējā izrāde -
A.Alunāna “Kas tie tādi, kas dziedā-
ja” - tika izrādīta 1940.gada  pavasa-
rī, Lieldienās. Šajā periodā režisori
bija A.Lācis, J.Bremšmita u.c.

Pēc  vairāk nekā 10 gadu pārtrau-
kuma teātris savu darbību atsāka 50.
gadu sākumā, kad izveidojās drama-
tiskais pulciņš. Katru gadu kolektīvs
iestudēja vairākcēlienu lugas, kā, pie-
mēram, A.Brodeles “Dace meklē
laimi”, V.Mazina “Viņa kļūda”,
A.Anerauda “Putekļi”, R.Blaumaņa
‘’No saldenās pudeles”. Režisori bija
L.Rozenfelde, R.Bērziņa u.c.
Astoņdesmitajos gados teātra darbī-
ba apsīka.

Divdesmitā gadsimta beigās,
1997.gada 7.oktobrī, kad teātra reži-
sore Janīna Belkovska iestudēja
pirmo viencēliena izrādi “Eņģeļa
Asteandera bikses“, teātris Liepā
atkal piedzīvoja savu atdzimšanu.
Pārsvarā tika iestudēti viencēlieni un
skeči. Teātra pulciņa dalībnieki pie-
dalījās dažādos Liepas kultūras
nama pasākumos ar skečiem, dzejas
kompozīcijām, kā arī sāka piedalīties
Cēsu rajona amatierteātru skatēs.

Atmiņās daloties, Janīna Bel -
kovska pastāstīja: “Vēlme atjaunot
amatierteātra darbību Liepas kultū-
ras namā lika man meklēt šīs jomas
entuziastus. Uzrunāju vairākus lie-
pēniešus - gan gados jaunus, gan ar
dzīves pieredzes nastu plecos. Visi
teātri spēlēt gribošie ieradās pie
manis darba kabinetā. Tā mēs kopā
uzsākām darboties. Vēlos pieminēt
divas epizodes  no pirmās tikšanās
reizes: Igors Bulko apgāza uz
plaukta nolikto puķu podu, un tas
nokrita zemē. Nekas nesaplīsa, un
puķe aug līdz pat šai dienai. Ruta
Stadoļņika atnāca, pie rokas vedot
Anitu Dreimani, otrā  rokā viņai
bija pavadiņa ar četrkājainu drau-
gu – ļoti jauku suņuku. Suņuks par
teātri interesi neizrādīja, savukārt
dāmas gan.

Uz nākamo tikšanās reizi lūdzu
sagatavot katram priekšnesumu -
attēlot kādu dzīvnieku. Viss bija sva-
rīgi: izdoma, kustības, dikcija. Zentas
Bruņinieces mērkaķis bija vienkārši
izcils. Tā pamazām sākām saprast,
kuram dalībniekam uz skatuves vai-
rāk padosies nopietnība, kuram
humors un satīra. Nebiju diplomēta
režisore, un arī dalībnieki nebija ska-
tuves mākslinieki. Mēs visi kopā
mācījāmies. Sākām ar skečiem, nelie-
liem uzvedumiem, lai sadraudzētos
ar skatuvi.

Uz pirmo skati aizbraucām pēc
pusotra gada – 1999.gada pavasarī -
ar E.Vulfa lugas „Rožainās dienas”
izrādi. Bijām „viszaļākie” no visiem
amatierteātriem Cēsu rajonā. Tomēr

atzinības rakstu saņēmām. Pēc gada
vērtējumam skatē piedāvājām
A.Brodeles lugu „Maiga Rudzupuķe”. 

Nolēmu, ka mana misija ir pabeig-
ta, radīšanas laiks bija beidzies.
Amatierteātra vadības grožus nodevu
Liepas kultūras nama vadītājai, dip-
lomētai režisorei Benitai Sausiņai.
Esmu gandarīta, ka tolaik iesāktais
joprojām turpinās, turklāt ar labiem
panākumiem.”

No 2000.gada teātra režisore ir
Benita Sausiņa. Pirmā lielā izrāde
bija M.Zīverta lugas “Ķīnas vāze”
uzvedums, kas bija arī B.Sausiņas
diplomdarbs, kuru vērtēja ne tikai
liepēnieši, bet arī teātra zinātniece
Līvija Akurātere, Nacionālā teātra
režisors Mihails Kublinskis, muzikā-
lo teātru aktieru skolas pasniedzēji:
Edgars Kramiņš, Biruta Bauma un
Irēna Bauma.

Pēc piecu gadu darbības, savā jubi-
lejā amatierteātris tika pie nosauku-
ma “Krams” un sava krusttēva
Edgara Kramiņa. 

Divdesmit gadu laikā ir iestudētas
22 lugas pieaugušajiem, 5 bērnu
lugas un vairāk nekā 10 skeči. Ir
izveidoti vairāki koncertuzvedumi
gan Ziemassvētkiem,  gan Leģendu
naktīm. Ar teātra izrādēm “Krams”
viesojies 23 skaistās Latvijas vietās
un kultūras namos. Teātra kopa pie-
dalījusies visās skatēs, kuras ir noti-
kušas Cēsu rajonā. Pēc pašvaldību
reģionālās reformas ar “Krama” ini-
ciatīvu ir atjaunota teātru skate,
kura notiek novembrī Priekuļu kultū-

ras namā. Šogad skate notiek otro
reizi. 

Šajos divdesmit gados aktieri ir
nākuši un gājuši, kā nu katram dzīve
ir iegrozījusies. Šodien sevi par
“Krama” aktieri sauc: Anita
Dreimane, Vilnis Sausiņš (abi no
1997.g.), Ruta Stodoļņika, Inga
Rakova, Daiga Burkāne, Inta Zaksa,
Oskars Burkāns, Juris Burkāns,
Sintija Soboļeva, Andra Ķīse, Edgars
Ķīsis, Selga Skrastiņa, Arvīds Zariņš.
Ir arī sava jaunā paaudze: Linards
Ķīsis, Viesturs Ķīsis, Reinis Sausiņš,
Katrīna Grīnberga, Oskars Soboļevs,
Nikola Ance Salmiņa un Kristaps
Soboļevs.

Atmiņu stāstos par teātri, režisori
B.Sausiņu un dažādiem gadījumiem
dalījās arī divi teātra “Krams” aktie-
ri: Inga Rakova, kura piedalās izrā-
dēs jau 17 gadus, un Edgars Ķīsis,
kurš spēlē teātra kopā 5-6 gadus.

Teātra “Krams” aktrise Inga
Rakova, atceroties kuriozus no teātra
aktivitātēm, pastāstīja, ka pirms
aptuveni 10 gadiem izrādē “Upe nesa
ozoliņu” kādai aktrisei bijis jāizdzer
glāzīte stiprāka dzēriena, bet viņa
nemācējusi notēlot aizrīšanos ar to.
Parasti režisore neļāvusi izrādēs lie-
tot alkoholiskos dzērienus, bet rado-
šie puiši  samainījuši glāzītes saturu,
ielejot īstu alkoholu. Izdzerot šo glāzī-
ti, aktrises pārsteigums un aizrīšanās
sanākuši ļoti dabīgi.

Par teātra režisori Benitu
I.Rakova stāsta: “Benita ir fantas-
tisks cilvēks, bez viņas teātris

“Krams” nav iedomājams. Tāpat
nekad neiedomājos, ka es kādreiz
varētu vadīt pasākumus, taču,
Benitas iedrošināta, to darīju, kopā
ar viņu uzstājoties.”

Par kolektīvu Inga teic: “Mēs
“Kramā” viens otru atbalstām gan
kolektīvā, gan arī kā draugi ārpus
tā. Ja nepieciešams, ejam palīgā arī
kartupeļu talkā. Reizēm pastrīda-
mies, bet arī tas iederas mūsu liela-
jā ģimenē”.

Aktieris Edgars Ķīsis par
B.Sausiņu saka kodolīgi: “Cīši lobs
cylvāks gan kā režisore, gan kā vadī-
tāja. Profesionālis savā vietā.
Cilvēks, kurš ļoti ātri pielāgojas jau-
nām un neparastām situācijām.
Piemēram, pagājušā gadā uzvedumu
“Svešinieki” Leukādijās sākumā plā-
nojām spēlēt ārā, taču laiks nebija
tam labvēlīgs. Pēkšņi mums paziņo-
ja, ka izrāde jāspēlē šķūnītī. Mums
bija nepilna pusstunda laika sagata-
voties. Katrā ziņā Benitai risinājumi
nāk ļoti strauji un pareizi. Protams,
viņa ir mācījusies režiju, taču būt
elastīgai un gatavai rīkoties nepare-
dzētās situācijās ir liela prasme.

Pats spēlēju teātri 5-6 gadus, un
mūsu kolektīvs ir diezgan liels. Arī
aktieri šo gadu gaitā ir mainījušies.
Mūsu režisore ļoti labi prot novērtēt,
kura loma katram labāk derētu.
Viņa redz, kurš drošāks, kurš bailī-

gāks. Ja jaunie talanti bailīgāki, tad
viņa nedod lomas priekšplānā, iesais-
ta visus, lai atbalstītu un iedrošinātu
jaunatnācējus.

Atminos, ka pirms 4-5 sezonām
bija izrāde “Lielais loms” – luga pie-
cos cēlienos 2,5 stundu garumā. Tā
bija mana pirmā lielā loma - viena no
galvenajām lomām. Arī aktieru skai-
ta ziņā tā bija viena no apjomīgāka-
jām izrādēm, jo bija iesaistīti arī sko-
lēni, jauni cilvēki. Gāja smagi, dažu
brīdi pat puņķi un asaras, bet izrāde
izdevās. Gatavošanas procesā bijām
dilemmas priekšā. -  Kas spēlēs gal-
veno lomu? Es šaubījos, vai man
sanāks, taču Benita mani iedrošināja.
Es neticēju saviem spēkiem, bet,
pateicoties kolektīva atbalstam un
režisores uzmundrinājumam, mums
izdevās lugu uzvest un izrādīt. Arī
mani dēli (10, 11 gadi), kuri jau
iesaistījušies aktierspēlē “Kramā”,
teica, ka režisore ir ļoti laba organiza-
tore un ir ļoti savaldīga. Es augstu
vērtēju arī viņas prasmi piesaistīt
kolektīvam bērnus, darboties ar tiem.
Īsi un kodolīgi vēlreiz: “Cīši lobs cyl-
vāks.” “

Vēlreiz sveicam teātra kopu
“Krams” dzimšanas dienā un vēlam
neizsīkstošu teātra garu, radošu
enerģiju, teātri mīlošus skatītājus,
savstarpēju sapratni, bagātu iztēli un
dzīvesprieku turpmākajā darbībā!

Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Ieva Fogele

Liepas amatierteātrim “Krams” – 20

"Krama" režisore Benita Sausiņa (pirmā no kreisās) 
kopā ar aktieriem Edgaru Ķīsi, Ingu Rakovu, Daigu Burkāni, 

Oskaru Soboļevu, Vilni Sausiņu, Sintiju Soboļevu, 
Oskaru Burkānu, Juri Burkānu, Reini Sausiņu, Anitu Dreimani,

Intu Zaksu, Rutu Stodoļņiku un Andru Ķīsi.
Foto: Normunds Kažoks
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Kur zemi lai krāšņāku rastu,
kam skaistākas dziesmas lai dzied,
kā zemi pie dzintara krasta,
kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,
te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
šo zemi par Latviju sauc.

/A.Sakse/

Novembris – viens no gada tumšākajiem
mēnešiem mūsu valstij ir pats gaišākais –
18.novembrī apritēs 99 gadi kopš Latvijas
Republikas proklamēšanas. Tas ir svētku laiks,
kad jo īpaši izjūtam patriotisma dzirksti, kad
atskatāmies uz svarīgiem vēstures notiku-
miem, kad godinām savu varoņus un lepojamies
ar Latviju.

Tas ir arī laiks, kad godinām ne tikai tos, kuri
cīnījušies par mūsu valsts brīvību, bet arī tos
novadniekus, kuri devuši īpašu ieguldījumu
novada attīstībā, tā popularizēšanā ārpus
Latvijas robežām un vienkārši nesavtīgi darījuši
vairāk, kā pienākums to liek. Arī šogad
18.novembrī plkst.17:00 Priekuļu kultūras namā
godināsim darbīgos Priekuļu novada ļaudis, par
kuriem varam teikt: „Mēs ar Jums lepojamies!”
un šogad tie ir:

“GODA NOVADNIEKS”

Māra Juzupa

Cilvēkiem ir raksturīga pacietība, praktis-
kums, izturība. Viņi ir darbīgi un apveltīti ar
lielu gribasspēku, un sviedriem vaigā pūlas, lai
savas idejas realizētu.

Dzīvot ar prieku! Dzīvot ar prieku savā pagas-
tā, novadā un iet ar prieku uz darbu. Ar prieku
līdzās pastāvēt saviem līdzcilvēkiem, šķiet -  tas
varētu būt īss, vienkāršs Māras Juzupas, kura 18
gadu garumā veltījusi savu laiku, enerģiju un
zināšanas pagasta un novada labā, raksturo-
jums.

Māra ar savu darbu veicinājusi Priekuļu nova-
da labklājību, strādājot no sirds, darot lielus dar-
bus mūsu cilvēku labā. Māra ir cilvēks, kas ar
savu dzīvi un darbu iedvesmo citus.

Māras Juzupas devumu nav iespējams aprak-
stīt vienā teikumā, jo tas ir ilgu gadu darbs, kas
atspoguļojas sasniegumos un līdzcilvēku novērtē-
jumā.

Priekuļu novada iedzīvotāju grupas vārdā
Elija Latko

“GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ 
UN ZINĀTNĒ”
Inese Lāce

Inese Lāce ir Liepas pamatskolas skolotāja,
kura 35 darba gadus atdevusi skolēniem ne tikai
mācību priekšmetu apguvei, bet arī ārpusklases
aktivitātēm.  Un tieši ar savām radošajām darbī-
bām skolotājas Ineses audzēkņi ir kļuvuši pazīs-
tami bijušajā Cēsu rajonā.

Daudzie viņas gatavotie dzejas un teātra
iestudējumi izskanējuši ne tikai uz Liepas kultū-
ras nama skatuves.

Šoruden  E.Veidenbauma 150. dzimšanas die-
nai veltītajā pasākumā “Kalāčos” Ineses sagata-
votā montāža ar Liepas skolas un viņas bijušo
audzēkņu piedalīšanos, mūsuprāt, pārspēja pat
pazīstamu aktieru uzstāšanos.

Varam droši apgalvot, ka  Ineses ienākšana
skolā  ir milzīgs ieguvums Liepas sabiedrībai.
Viņas erudīcija un prasme strādāt ar bērniem, tos
atverot un iedrošinot uzstāties publikas priekšā,
ir nenoliedzama. Zinu, ka svētki Liepā vienmēr
būs Liepas bērnu pirmās skatuves gaitas.

Ineses Lāces izdomai, varēšanai un radošu-
mam nav robežu. Viņa ir skolotāja, režisore, ideju
banka un sirds cilvēks.

Dzidra Bērtiņa, Zoja Virskule, Ināra Roce,
Rasma Lezdiņa, Līvija Zvaigznīte,

Priekuļu novada iedzīvotājas

“GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”

Benita Sausiņa

Liepas teātra kopa “Krams” 2017.gada oktobrī
nosvinēja savas darbības 20 gadu jubileju. 17
gadus teātra kopu vada režisore Benita Sausiņa.
Benita ir fantastisks cilvēks, un bez viņas
“Krams” nav iedomājams. Viņa ļoti labi prot
novērtēt aktierus un to, kuram kāda loma labāk
derētu. B.Sausiņa ir profesionālis savā vietā.
Cilvēks, kurš ļoti ātri pielāgojas jaunām un nepa-
rastām situācijām. Protams, viņa ir mācījusies
režiju, taču būt elastīgai un atrast risinājumu
neparedzētām situācijām arī ir nozīmīga prasme.
Ja jaunie “talanti” sevī noslēgtāki, tad viņa prot
atrast īstos vārdus un iedrošināt. 

Benita Sausiņa ir devusi nozīmīgu ieguldījumu
Liepas pagasta kultūras dzīvē, ilgus gadus vadī-
jusi teātra kopu “Krams”, kā arī popularizējusi
pagasta un novada vārdu ārpus tā robežām.

Inga Rakova,
Liepas pagasta iedzīvotāja

“GALDA CILVĒKS 
SOCIĀLĀ VIDĒ”

Tamāra Kurzemniece

2017.gads Liepā un Latvijā izskanējis ar
Eduarda Veidenbauma vārdu, viņa dzeju un dzī-
ves faktiem. Lai tas viss skanētu godam, daudzi
cilvēki čakli strādāja. Un viens no šādiem cilvē-
kiem ir arī Tamāra Kurzemniece -
E.Veidenbauma muzeja “Kalāči” vadītāja. Šī
gada laikā muzejs ir pulcējis daudz cilvēku dažā-
dos pasākumos, kuru norisei ir bijis nepieciešams
ieguldīt radošu izdomu, enerģiju un darbu.
Muzejā pieredzētais ir ieguvums cilvēka sirdij un
prātam turpmākajā dzīvē. Tamāra ir arī mūsu
tautas vēsturiskā mantojuma glabātāja.

Rasma Lezdiņa,
Liepas pagasta iedzīvotāja

“GADA CILVĒKS 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”

Aldis Zilveris

Priekuļu novada uzņēmējs Aldis Zilveris.
Alda saknes ir Veselavā. Pēc LLA absolvēšanas

un darba Līgatnē Aldis ar savu ģimeni uzsāka
uzņēmējdarbību savu vecvecāku mājās Priekuļu
novada Veselavas pagastā, izveidojot zemnieku
saimniecību “Caunītes”. Ar lielu pacietību, atbil-
dību, uzņēmību, smagu darbu  viņš “no nulles” ir
atjaunojis senču mājas, izveidojis vienu no ražīgā-
kajām piena lopkopības zemnieku saimniecībām
Vidzemē un Latvijā. Dienā šobrīd “Caunītes”
fermā izslauc ap 5000 kg piena. Caunītēs ir 180
slaucamās govis un aptuveni tikpat jaunlopu. 

“Caunītēs” ir uzņemtas novada iedzīvotāju
grupas, lai iepazīstinātu ar uzņēmējdarbību lau-
kos. 20 gadus Aldis ir aktīva biedrs Veselavas
kooperatīvajā krājaizdevu sabiedrībā, pildījis
deputāta pienākumus Veselavas pagastā un
Priekuļu novadā. 

“Aldis ir labākais darba devējs, otru tādu neat-
rast. Svarīga ir attieksme, kopā strādājot. Ja ir
problēmas, grūtības, viņš nedusmojas, bet dara
un risina,”stāsta viņa darbinieki. Veselavieši par
A.Zilveri saka: “Aldis darbā iesaista vietējos,
ģimenēm ir darbs. Viņš ir atsaucīgs, izpalīdzīgs,
neatsaka, ja ir vajadzīga palīdzība un atbalsts.
Aldis vienmēr ir strādīgs un cilvēcīgs. Viņš ir kār-
tīgs, precīzs un paraugs citiem. Tie, kas tiešām
vēlas strādāt, šeit darbu var atrast. Ikdienā Aldis
ar savējiem strādā kopā.”

Biedrības “Ieva” dalībnieki

Latvija – tie esam mēs paši!

Priekuļu no vada
pašvaldība izsludina
biznesa ideju konkursu
„Es daru” ar mērķi:
sniegt pašvaldības
atbalstu iedzīvotāju biz-
nesa ideju realizācijai,
motivēt iedzīvotājus

realizēt savas biznesa idejas jaunu pro-
duktu vai pakalpojumu radīšanai, vei-
cinot uzņēmējdarbības veidošanos
novadā.

Dalībai konkursā var pieteikties
fiziska persona -  Priekuļu novadā
deklarēts iedzīvotājs, kuram ir bizne-
sa ideja un kurš ir gatavs uzsākt vai
attīstīt uzņēmējdarbību vai saimnie-
cisko darbību Priekuļu novadā. Tāpat
konkursā var piedalīties esošs uzņē-
mējdarbības vai saimnieciskās darbī-
bas veicējs, kurš uz pieteikuma
iesniegšanas brīdi ir reģistrēts ne vai-
rāk kā trīs gadus.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības
noslēgt līgumu ar Pašvaldību par
finansējuma saņemšanu uzņēmējdar-
bības uzsākšanai vai attīstīšanai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais
kopējais finansējums – EUR 2000,00
(divi tūkstoši eiro un 00 centi).

Pieteikumu dalībai konkursā var
iesniegt Priekuļu novada pašvaldībā
no 2017.gada 3.oktobra līdz 2017.gada
30.novembrim. 

Iesniegtā biznesa ideja jāīsteno div-
padsmit mēnešu laikā no līguma noslēg-
šanas datuma.

Ar konkursa nolikumu var iepazī-
ties Priekuļu novada pašvaldības
mājaslapā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā
aicinām kontaktēties ar projektu vadī-
tāju Vinetu Lapseli:
vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Vineta Lapsele,
projektu vadītāja

Priekuļu novada pašvaldība 
izsludina biznesa ideju

konkursu „Es daru”

Priekuļu novada pašvaldībai ir
piešķirta valsts budžeta dotācija
valsts un pašvaldības vienotā
klientu apkalpošanas centra
(VPVKAC) izveidei Priekuļos.
Piešķirtā valsts budžeta dotācija
sastāda EUR 10 000, bet kopējās
izmaksas plānotas EUR
14285.71 apmērā.

Centra izveide novada iedzīvo-
tājiem nodrošinās pašvaldības
un valsts pakalpojumu saņemša-
nu vienkopus t.i.:

Pakalpojumu pieteikšana klā-
tienē - klātienē pieteikt Valsts

ieņēmumu dienesta un Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras pakalpojumus, kā arī saņemt
savas pašvaldības pakalpojumus;

Konsultācijas par e-pakalpoju-
miem - saņemt konsultācijas par
7 valsts iestāžu e-pakalpojumiem
un praktisku palīdzību darbā ar
datoru, internetu un eID kartes
lasītāju;

Informācija un konsultācijas -
saņemt informāciju par tuvāko
valsts iestāžu reģionālo struktūr-
vienību, tās darba laikiem un
pieteikšanās kārtību.

VPVKAC tiks izveidots
Priekuļu novada pašvaldības ēkā
Cēsu prospektā 5, plānotais
atvēršanas laiks – 2017.gada
decembra beigas.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele,
Projektu vadītāja

Klientu apkalpošanas
centra izveide 

Priekuļos!



Priekuïu Novada Vçstis 3

Izmanto iespēju 
un piedalies!

No 5. oktobra atklāta pirmā pieteikšanās mācībām
vērienīgā pieaugušo izglītības projektā Nr.
8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kom-
petences pilnveide”. Projektā ir iespēja ikvienam strādā-
jošam vai pašnodarbinātam vecumā no 25 gadiem  paaug-
stināt savu profesionālo kompetenci. Projektā var veikt
arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču
profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu un iegūt profe-
sionālo kvalifikāciju.

Pirmajā pieteikšanās kārtā mācības pieejamas Latvijas
tautsaimniecībā un darba tirgū šobrīd prioritārās nozarēs,
kurās visvairāk trūkst jaunu un kvalificētu darbinieku:
būvniecībā, kokrūpniecībā, metālapstrādē, mašīnbūvē un
mašīnzinībās. 

Šī ir iespēja darba devējam iegūt kvalificētākus darbi-
niekus, nosūtot tos uz apmācībām, kā arī darba ņēmējam
iegūt labāku  konkurētspēju  darba tirgū.

Šogad būs viena pieteikšanās, kuras termiņš ir noteikts
līdz 6. novembrim.

Kontaktpersona Priekuļu novada pašvaldībā:
Vineta Lapsele – Priekuļu novada pašvaldības projektu

vadītāja (tālr.28616777).
Iepriekš sazinoties, pašvaldības kontaktpersona izbrauc

arī uz darba vietām konsultāciju sniegšanai.

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja
Vineta Lapsele

Apstiprināts projekta
iesniegums „Priekuļu
novada pašvaldības

grants ceļu pārbūve” 

Priekuļu novada pašvaldībai ir apstiprināts projekta
iesniegums „Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pār-
būve” Nr.17-09-A00702-000054 Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020.gadam pasākumā «Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos».

Šajā projekta kārtā tiks veikta pārbūve šādiem grants
ceļiem:

A1 Auniņi – Dzeguzes posmā 3,8 km – 5,6 km, Mārsnēnu
pagasta Priekuļu novadā;

A1 Kainaži – Sarkaņi posmā 0,00 km – 0,90 km, 2,00 km
– 2,60 km, Liepas pagasta Priekuļu novadā;

B10 Kalāči – Irbītes posmā 2,00 km – 2,60 km, Liepas
pagasta Priekuļu novadā;

A15 Sīkuļi – Lisa posmā 2,00 km – 3,40 km, Mārsnēnu
pagasta Priekuļu novadā.

Būvprojekta izstrādātājs un autoruzraudzības veicējs
SIA „Ceļu komforts”,  būvuzraudzību nodrošinās SIA
„BaltLine Globe”.

Būvdarbu veicēji:
ceļu  pārbūves darbus posmā A1 Auniņi – Dzeguzes

veiks SIA “Imbertex” par līguma summu EUR 113 631,90
(bez PVN), savukārt SIA “Virāža” pārbūves darbus veiks
ceļa posmā A1 Kainaži – Sarkaņi par līguma summu EUR
130 060,48 (bez PVN), posmā B10 Kalāči – Irbītes par
līguma summu EUR 45 056,79 (bez PVN), posmā A15
Sīkuļi – Lisa par līguma summu EUR 99 695,42 (bez
PVN).

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele,
projektu vadītāja

Priekuļu kultūras namam iegādāta
profesionāla deju grīda

Ir īstenots Lauku atbalsta
dienesta apstiprinātais pro-
jekts “Profesionālas deju grīdas
iegāde Priekuļu kultūras
namam” Nr.17-09-AL18-
A019.2202-000021, kas tika
iesniegts pamatojoties uz
„Cēsu rajona lauku partnerība”

izsludināto atklāto konkursu.
Projekta ietvaros ir iegādā-

ta profesionāla deju grīda, kas
paredzēta organizēto kultūras
pasākumu kvalitātes uzlabo-
šanai Priekuļu novadā. Tā ir
pārvietojama un stiprināma
ar fiksācijas lentu, pilda pret-

slīdes un nedaudz arī amorti-
zācijas funkcijas, kā arī ir ērta
skatuves gaismošanai, jo grī-
das segums mazāk atstaro
gaismu. 

Kopējās projekta izmak-
sas EUR 1391,50, no tām
publiskais finansējums
veido EUR 1252,35.

Informāciju sagatavoja:
projektu vadītāja
Vineta Lapsele 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas un VSIA
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
centrs“ vēstuli, kurā viņi informē, ka, veicot
Lielā Ellītes avota ūdens testēšanu,
2017.gadā ņemtā ūdens paraugā ir konstatē-
tas augu aizsardzības līdzekļu sastāvā ietilp-
stošas vielas – bentazona pieļaujamās kon-
centrācijas pārsniegumi, Priekuļu novada
pašvaldība brīdina, ka Lielās Ellītes avota
ūdens nav atbilstošs vides aizsardzības tiesī-
bu aktos noteiktajiem pazemes ūdeņu kvali-
tātes normatīviem un tāpēc nav izmanto-

jams ikdienas patēriņā kā dzeramais ūdens.
Informācija un foto: Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzmanību! Lielās Ellītes avota ūdens
uzturā nav lietojams!

28.09.2017.
4 Apstiprināts Priekuļu novada teritorijas

plānojums 2017. – 2029.gadam.
4 Apstiprināts Biznesa ideju konkursa “Es

daru!” nolikums.
4 Izdot saistošie noteikumi Nr.8/2017 „Par

grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par Priekuļu
novada budžetu 2017.gadam””. 

4 Nolemts slēgt ar Cēsu novada pašvaldību
un Cēsu pilsētas Sporta skolu savstarpējās
sadarbības līgumu par profesionālās ievirzes
sporta izglītības programmu īstenošanu
Priekuļu novada administratīvajā teritorijā
deklarētajiem izglītojamajiem. 

4 Nolemts iesniegt projekta „Ieguldījumi
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtī-
bas uzlabošanai” pieteikumu dalībai Eiropas
Savienības atbalsta pasākumā „Ieguldījumi
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtī-
ba uzlabošanai” Priekuļu novada pašvaldībai
piederošo jaunaudžu kopšanai 15.5 ha platībā,
paredzot līdzfinansējumu EUR 2728,00 apmērā.

4 Nolemts kompensēt deviņiem Liepas
pagasta dzīvojošiem izglītojamajiem braukša-
nas maskas izdevumus 50 % apmērā
2017./2018.mācību gadā.

4 Nolemts iznomāt fiziskais personai apbūvē-
tu zemes vienību Liepā mājīpašuma apsaim-
niekošanai.

4 Nolemts nodot daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Priekuļos dzīvokļu īpašniekiem
īpašumā zemes gabalu bez atlīdzības.

4 Nolēma slēgt neapdzīvojamo telpu un
materiālu nomas līgumu ar fizisko personu
nodarbību telpai Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestādē, uz iepriekš noslēgtā
nomas līguma nosacījumiem.

4 Nolēma izmainīt zemes robežas starp
zemes vienībām, pagarinot zemes vienības
“Ed.Veidenbauma ielas saimniecības ceļš”
robežu, lai saimniecības ceļš savienotos ar
Ed.Veidenbauma ielu, Liepā.

4 Nolēma ar 2017.gada 1.oktobri noteikt
maksu par laulības ceremoniju Veselavas
muižā EUR 66.82 bez PVN.

4 Nolēma ar 2017.gada 1.oktobri apstipri-
nāt Priekuļu novada organizēto kultūras
pasākumu ieejas maksas cenrādi.

4 Pieņemts lēmums:
l apstiprināt jaunbūvei uz zemes vienī-

bas „Ceriņi”, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā, jaunu adresi „Jaunceriņi”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā.

l apstiprināt nekustamajam īpašumam
jaunu nosaukumu „Jaunķerpji”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā.

l apstiprināt Liellopu novietnei jaunu
nosaukumu un adresi „Jaunlīvas”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā.

l atdalīt no nekustamā īpašuma „Vaivari”,
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, neapbūvē-
tu zemes vienību, jaunizveidotajam nekusta-
majam īpašumam apstiprināt jaunu nosau-
kumu „Saules Lauks”, Liepas pagasts,
Priekuļu novads un noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

darbība ir mežsaimniecība.
l neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei

nekustamajam īpašumam Cēsu prospektā 31A,
Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

l apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Jaunroči”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, no zemes vienības
atdalot neapbūvētu zemes vienību, un no jauna
izveidotajam nekustamajam īpašumam apstip-
rināt jaunu nosaukumu „Lejasroči”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā

l apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Lauka Jēkuļi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, no zemes
vienības atdalot apbūvētu zemes vienību, un no
jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaunkrastiņi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā.

l neiebilst zemes ierīcības projekta izstrā-
dei nekustamajam īpašumam „Lieldambi”,
Mārs nēnu pagastā, Priekuļu novadā.

l neiebilst zemes ierīcības projekta izstrā-
dei nekustamajam īpašumam „Virši”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu novadā.

l pārkārtot robežas zemes vienībām Liepā,
nosakot robežu pa ceļa nodalījuma joslas malu,
jaunizveidotās zemes vienības noteikt par pie-
kritīgu pašvaldībai pašvaldības funkciju īste-
nošanai un iekļaut pašvaldībai piekritīgajā
nekustamajā īpašumā “Kainaiži-Sarkaņi I”,
Liepas pagastā, Priekuļu novadā.

4 Nolēma apstiprināt Priekuļu novada
amatierteātru skates nolikumu.

4 Apstiprināts pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītāju amatu algas, kuras tiek
finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas
un pašvaldības pamatbudžeta.

4 Apstiprināti īpašuma – Cēsu prospekts
31B, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, izsoles noteikumi. 

4 Apstiprināti izsoles rezultāti par
Priekuļu novada pašvaldības:

l kustamo īpašumu - galvenās izlases cir-
tes cirsma Nr.1;

l kustamo īpašumu - kailcirtes cirsma Nr.2;
l kustamo īpašumu - kailcirtes un galvenās

izlases cirtes cirsma Nr.3;
l kustamo mantu - transportlīdzekli Mercedes

Benz Sprinter 212;
l nekustamo īpašumu – dzīvokli Parka ielā 4-

2, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;
4 Nolemts komandēt domes priekšsēdētāju

Elīnu Stapuloni no 2017.gada 11.oktobra līdz
2017.gada 16.oktobrim ieskaitot uz Itāliju pieda-
līties Eiropas Savienības programmas „Eiropa
pilsoņiem” projekta „Mazā uzņēmējdarbība
Eiropas ekonomikas sirdī” pasākumā.

4 Nolemts komandēt Priekuļu novada
pašvaldības domes priekšsēdētāju Elīnu
Stapuloni no 2017.gada 24.oktobra līdz
2017.gada 31.oktobrim ieskaitot uz Spāniju
piedalīties ES programmas “Eiropa pilsoņiem”
2.atbalsta darbības 2.1.apakšpasākuma
„Pašvaldību sadraudzība” projekta “Vietējo
pasākumu stiprināšana, palielinot Eiropas
brīvprātīgo skaitu” pasākumā. 

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats
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“Liepas pamatskolas sko-
lēni mācās un izvēlas nākot-
nei dažādas profesijas. Tās
noderēs, dzīvojot Priekuļu
novada lauku teritorijās, un
mēs šo skolēnu izvēli atbal-
stām,” pārliecināta pamat-
skolas direktore Anžela
Kovaļova, runājot par profe-
sionālās orientācijas pasā-
kumu pamatskolā.

Divdesmit Liepas skolēni
no 6. līdz 9. klasei piedalījās
pasākumā, kas bija veltīts
lauksaimniecības un mež-
saimniecības popularizēša-
nai vispārizglītojošās skolās.
Aktivitātes notika sadarbī-
bā ar Liepas skolu, Priekuļu
lauksaimniecības tehniku-
mu un Raunas pagasta pār-
tikas ražotājiem.

Vispirms LLKC Cēsu
konsultāciju biroja uzņēmēj-
darbības konsultante Gunda
Kazerovska iepazīstināja ar
iespējām laukos, lauksaim-
niecības nozares un citām
profesijām. Gunda sarīkoja
konkursu skolēniem par
laukiem, lauksaimniecības
politiku un nelauksaimnie-
cisko ražošanu.

Iepriekš jaunieši kopā ar
skolotājām katrs sagatavoja
savas nākotnes profesijas
prezentāciju vai redzējumu
par savam pagastam nozī-
mīgu objektu veidošanu. Ar
to tika iepazīstināti skolas-

biedri, skolotājas un LLKC
Cēsu nodaļas pārstāves
Gunda Kazerovska un Dace
Kalniņa. Piemēram, Emīls
plāno kļūt par fermeri un
audzēt trušus, Madara iece-
rējusi vecāku piena lopkopī-
bas saimniecībā papildus
attīstīt zirgkopības nozari.
Sergejs vēlas kļūt par
pašvaldības policistu.
Sintija veidos piemērotus
skolas apģērbus jaunāko
klašu skolēniem, bet Anna –

dizainu telpās. Alekss
izstrādās inovatīvas dator-
programmas, Rēzija un
Didzis vēlas strādāt ēdinā-
šanā. Rūta projektēs bērnu
laukumus, dārzus un ēkas,
bet Rihards kā restaurators
atjaunos senas, vērtīgas lie-
tas. Dāvis kops un izstrādās
mežus. Bet Beāte veidos
savu bērnu psiholoģijas pri-
vāto praksi novadā, jo redz
tādu vajadzību.

Lai tuvāk iepazītu iespē-

jas apgūt laukos noderīgas
specialitātes, jaunieši devās
uz Priekuļu lauksaimniecī-
bas tehnikumu. Aleksandrs
Ļubinskis, Priekuļu tehni-
kuma attīstības plānošanas
vadītājs, izrādīja un izstās-
tīja jo smalki visu par tehni-
kuma piedāvājumu, iespē-
jām. Tad visi skolēni ar
palīgiem devās uz atjauno-
tajām mehāniskajām dar-
bnīcām un tehnikuma kla-
sēm, lai praksē pārliecinā-
tos, kā tas viss dzīvē notiek,
lai piedalītos erudīcijas kon-
kursā, apskatītu modernās
virtuves, izmēģinātu brauk-
šanu ar jauniem, jaudīgiem
traktoriem, redzētu, kā
noteikt automašīnai defek-
tus, risinātu uzdevumus
datorklasēs. Daži no skolē-
niem teica: “Man te patīk,
es noteikti nākšu mācīties;
man te brālis mācās, nu
redzu, ka ir ļoti interesan-
ti...”

Tālāk skolēnu ceļš veda
pie uzņēmējiem uz Raunu,
vispirms uz SIA “Zaļais
siers” makaronu un siera
ražotni. Ilmārs Ceriņš stās-
tīja un rādīja, kā top pro-
dukcija. To visu arī varēja
nogaršot, uzzināt, kā Ilmārs
izvēlējies savu nodarbi, kā
to ietekmējusi viņa māte, kā
pamazām tapusi šodienas
makaronu ražotne. Skolēni

atzina, ka makaroni ēdien-
kartē parādās jo bieži, taču
tie makaroni ir citādi nekā
mājās gatavotie.

Raunas upītes krastā
Tanīsa kalna pakājē atrodas
Zanes Krēsliņas-Plētienas
dārzeņu čipsu ražotne
“Latnature”. Kartupeļu čipsi
ir jauniešu ļoti iecienīts pro-
dukts, taču garšīgos dažādu
citu dārzeņu dabīgos čipsus
vairums degustēja pirmo
reizi. Jauniešiem Zane
atklāja, ka savulaik teikusi,
ko gan te laukos lai dara, un
devusies mācīties, strādāt
uz Rīgu, taču tagad visiem
pārliecināti saka - dzīve lau-
kos ir saistoša un laba. Čipsi
top no kalē kāpostiem, bie-
tēm, burkāniem, ķirbjiem,
bet rullīši – no upenēm,
jāņogām, un muslis - no gri-
ķiem. Zane arī stāstīja par
cukuru, cik daudz tā mēdz
būt dažādos bērnu iecienītos
našķos un limonādēs. Tas
katram izvērtēšanai.

Atgriežoties skolā vēlā
pēcpusdienā, skolēni dalījās
iespaidos un sacīja, ka diena
bijusi gara, iespaidiem
bagāta, ļoti interesanti bijis
tehnikumā un ražotnēs, ir
vērts mācīties un dzīvot šeit.

Dace Kalniņa,
Priekuļu novada lauku

attīstības konsultante

IZGLĪTĪBA

Miķeļi ir rudens saulgriežu svinī-
bas. Uz brīdi gaismas un tumsas
attiecības atrodas līdzsvarā. Pēc
Miķeļiem dienasgaisma iet mazumā
un Saule arvien mazāk apspīd zemi.
Senāk ļaudis Miķeļus svinēja vairā-
kas dienas, svētki saistījās ar ražas
novākšanu, Apjumībām, Jumja
godināšanu un beigās ar priecīgām
un jautrām svinībām – Miķeļtirgu.

Tā 27.septembra rītā Jāņmuižas
saulainais ābeļdārzs iemirdzējās vēl
košākās un raibākās krāsās, kad,
jautras un skaļas mūzikas pavadīti,
Miķeļtirgū sabrauca tirdzinieki.
Kas tik tur bija?! To zināja teikt
pats Miķelis, kurš  svētku rītā vies-
mīlīgi visus sagaidīja:

-Jau no paša agra rīta
Visa sēta pārpildīta –
Kas gan tikai nav tai barā:
Kaķenītes, suņi, peles,
Bet to mazo – to bez skaita!

(domātas bitītes)
Tirdzinieki  apsveica Miķeli ar

skanīgām dziesmām par rudeni,
rudens darbiem un tā bagātīgo ražu.
Viss turpinājās itin jauki līdz brī-
dim, kad satraukti svētkos pēkšņi
ieradās Vectētiņš Sunītis un
Vecmāmiņa Sunīte, kuri lūdza klā-
tesošo palīdzību izraut dārzā  izau-
dzētu milzīgu rāceni.  Tas tiešām
bija tik liels, ka to nevarēja izkusti-
nāt arī pieaicinātā Mazmeitiņa
Sunīte, draudzenes Kaķenīte, Pelīte
un Bitīte. Problēmu atrisināja atta-
pīgais Miķelis, kurš ierosināja rāce-
ni vilkt pilnīgi visiem tirdziniekiem.

Sacīts – darīts. Pa visu ābeļdārzu
izstiepās gara jo gara talcinieku
rinda. Pēc trīsreizējas vilkšanas
rācenis padevās un tapa izrauts.
Gluži kā pašu dārzeņu karali rāceni
iesēdināja dārza ķerrā un ar godu
aizstūma uz tirgus stendu.

Pēc labi padarīta darba Vectētiņš
un Vecmāmiņa aicināja bērnus sēs-
ties karuselī un kārtīgi izvizināties
pirms lielās iepirkšanās. Kad visi
bija izgriezušies, Miķelis grupām

dāvāja tirgus kartes. Svētku dalīb-
nieki pacilātā omā un ar jestru dejas
soli iejuka tirgus jūklī. Ieraugot lielo
rudens ražas daudzveidību, bērnu,
vecāku un audzinātāju radošo izdo-
mu izveidotajos stendos, ar gandarī-
jumu nācās atzīt, ka Miķelītis, lai
arī mazs vīriņš, šogad atkal ir atnā-
cis ar pilnām rokām.

-Tie gan bija vieni varen jautri
svētki! Īsts tirgus! – tā sacīja ne
viens vien svinētājs. Jā, rudens dar-

bīgākais posms aizvadīts ar skaļām
izdarībām, lai dotu vietu daudz klu-
sākam, mierīgākam rudens laikam,
kad kādā rēnā oktobra pēcpusdienā
aicināsim Jāņmuižas vecļaudis un
citus iedzīvotājus uz kopīgu vakarē-
šanu, pasēdēšanu, padziedāšanu,
kopā darbošanos. Bet, tas jau būs
cits stāsts…

Miķeļos piedalījās,
pēc tam visu pierakstīja mūzikas

skolotāja Velta Anta Olengoviča

Miķeļtirgus rācenis Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestādē

Liepas pamatskolas bērni izvēlas profesijas

Paraksts: Liepas pamatskolas jaunieši devās
uz Priekuļu tehnikumu iepazīt laukos noderīgas

specialitātes
Foto no Liepas pamatskolas arhīva

Paraksts: Pēc trīsreizējas vilkšanas rācenis padevās un tapa izrauts.
Foto: Mārtiņš Beļickis
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Pēc garajām septembra lietavām, sagai-
dījuši skaistu, saulainu bezvēja dienu
(22.septembri), PII „Mežmaliņa” audzēkņi,
viņu vecāki un iestādes darbinieki jau asto-
to gadu devās kopīgā velobraucienā. 

Šogad ierasto trasi nācās mainīt ceļu
remonta dēļ, bet mūsu pagastā jau gana
daudz ceļu un taku, lai 130 lieli un mazi
riteņbraucēji baudītu kopības sajūtu, aktīvi
pārvietojoties uz velosipēdiem. Šogad brau-
cēju pulku papildināja mūsu draugs
Lapsēns no tuvējā Mežparka un 2017. gada
simbols Gailis, kurš pa sausākajām un
saulainākajām parka takām izveda pašus
mazākos braucējus un viņu vecākus. Gailis
brauciena laikā paspēja noskaidrot jaunā-
kos velobrauciena dalībniekus no  PII
„Mežmaliņa”. Tie bija Elza Virviča (1 g. 7
mēn.) ar mammu Vizbulīti un tēti

Edmundu un Martins Petrovičs (1 g. 11
mēn.) ar mammu Leldi un tēti Mairi.

Paldies ikgadējām pasākuma organiza-
torēm – pirmsskolas izglītības skolotājai
Inesei Iesmiņai un sporta skolotājai
Inārai Ikauniecei! 

Paldies pavārītēm par veselīgo, gardo
putru un čaklajām putras dalītājām!

Paldies Normundam Kažokam par
atsaucību un krāsaino mirkļu iemūžināša-
nu!

Liels paldies mūsu ikgadējiem sponso-
riem SIA „Strazdu grava” par skrejriteni
un peldbaseinam „Rifs” par dāvanu kar-
tēm, kuras sniegs iespēju vairākām ģime-
nēm relaksēties pirtiņās un baseinos. 

Vadītājas vietniece izglītības jomā 
Ilze Freimane

Ciemos pie Erasmus+ projekta 
“100 steps” koordinatoriem

Igaunijā

Priekuļu PII „Mežmaliņa” ieripo
jaunajā mācību gadā

2017.gada 7.oktobrī Prie -
kuļu pirmsskolas izglītības
iestādes “Mežmaliņa” darbi-
nieki devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz
Igauniju, kur ciemojāmies
Tartu pirmsskolas izglītības
iestādē “Kesklinna Laste -
keskus”. Apmeklēt tieši šo
pirmsskolas iestādi izvēlējā-
mies apzināti, jo Igaunija ir
viena no 5 dalībvalstīm, ar
kuru kopā 2 gadu garumā
darbosimies Erasmus+
starpskolu stratēģisko part -
nerību projektā  “100 steps”
jeb “100 SOĻI”.

Vizītes laikā iepazinām
jauno, plašo bērnudārzu,
redzējām prezentāciju, kurā
vērojām iestādes renovāci-
jas posmus. Iepazināmies ar
Igaunijas izglītības sistēmu
un konkrētā bērnudārza
izglītības priekšrocībām
bērniem ar īpašām vajadzī-
bām. Apskatījām bērnudār-
za telpas, guvām priekšsta-
tu par grupu darbu. Katrā
no 6 grupām ir integrēti
bērni ar speciālajām vaja-
dzībām. Tiem tiek piesaistī-
ti asistenti un atbalsta per-
sonāls: logopēds, fiziotera-
peits  u.c. Bērnu skaits gru-
pās ir 18-22 bērni. Iestādes
pagrabtelpās izvietota sen-

sorā istaba, smilšu istaba.
Speciālistiem paredzēti
kabineti individuālajam
darbam ar bērniem.

Vizītes laikā apspriedām
pirmos projekta soļus, salīdzi-
nājām bērnudārza tuvējo āra
vidi (Latvijas un Igaunijas),
kurā tiks realizētas projekta
galvenās darbības.

Lai arī mūsu vizītes
diena bija sestdiena, iestā-
des vadītāja kopā ar pirm-
sskolas skolotājām un pro-
jekta “100 SOĻI” koordina-
tori mūs pārsteidza ar savu
muzikālo sniegumu, sveicie-
nam nodziedot “Pūt, vējiņi”

igauņu valodā. Šķiroties no
bērnudārza,  “Pūt, vējiņi”
skanēja 40 cilvēku izpildīju-
mā 2 valodās – latviešu un
igauņu. Tas radīja siltas un
draudzīgas sajūtas. 

Tagad gaidīsim ciemos
igauņu skolotājus, kas dar -
ba pieredzes vizītē
Priekuļos ieradīsies š.g. 30.
novembrī. Viņu vidū būs 60
Tartu pilsētas skolu direkto-
ri un pirmsskolas iestāžu
vadītāji.

Erasmus + projekta “100
steps” koordinatore 

Ilze Freimane

Āra un vides
izglītības

organizēšana
Lielbritānijā

Erasmus+ personāla mācību mobilitātes projekta ietva-
ros es, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes
“Mežmaliņa” pirmsskolas skolotāja Inese Iesmiņa,  devos
mācīties uz Čhelmsfordu Apvienotajā Karalistē. Kursi
“Outdoor&environmental education” (āra un vides izglītī-
ba) ilga 2 nedēļas no 8. līdz 21 oktobrim. Tās organizēja
“International study programmes”.

Programma bija apjomīga. Tā iekļāva vairāku dienu teo-
rijas un praktiskās apmācības Denburijas (Danbury) parka
“Meža skolā”: piedalījos āra nodarbībās kopā ar bērniem,
klausījos un vēroju Meža skolas izglītības centra pedagogu
lekcijas un nodarbības, bija iespēja attīstīt iemaņas un
prasmes alpīnismā - klinšu/sienu kāpšanā - , praktiskajās
nodarbībās iemācījos, kā droši rīkoties ar dažādiem instru-
mentiem, strādājot ar koku, iemācījos, kā droši un pareizi
iekurt ugunskuru, ko uz tā garšīgu pagatavot, kā veidot
pajumti, kā siet striķus, virves starp kokiem, kā iesiet līdz-
svara šūpoles un šūpuļtīklu, kā organizēt rotaļas un spēles,
lai diena dabā bērniem būtu aktīvu piedzīvojumu pilna.
Praktiski darbojāmies un gatavojām radošus darbus no otr-
reizējām izejvielām - avīzēm un kartona.

Priecājos, ka bija iespēja vērot un apgūt nodarbību plā-
nošanu dažāda vecuma bērniem, sākot pat no 2 gadu vecu-
ma līdz pamatskolai.

Apmeklēju un viesojos vairākās skolās. Kā jau zināms,
izglītības sistēma Apvienotajā Karalistē atšķiras no
Latvijas - tur bērni skolas gaitas uzsāk jau 5 gadu vecumā.
Interesanti bija vērot lielo pilsētskolu, lauku mazo skoliņu,
kā arī privātsskolu mācību un rotaļu vidi, stundu procesu
un skolotāju - skolēnu saskarsmi darbā un brīvbrīžos.

Programmas ietvaros bija iespēja braukt ekskursijā uz
Londonu un patstāvīgi doties apskatīt Kembridžu.
Protams, es šo iespēju izmantoju.

Apmācības kursi šoreiz prasīja lielu koncentrēšanos,
patstāvību un uzņēmību. Pirmajā dienā tika iedots kursu
programmas plāns ar precīzu vietas, laika un transporta
grafiku, kurš pašam, bez organizatoru palīdzības, bija
jārealizē. Šeit aktīvi bija jālieto angļu valodas zināšanas un
prasmes. 

Kopā ar mani mācījās vēl divas  skolotājas: Katerina no
Čehijas un Terēze no Austrijas. Tikai dažas dienas darbo-
jāmies kopā, jo mani saistīja un interesēja brīvdabas peda-
goģijas iespējas pirmsskolā, viņām - pamatskolā.

Dzīvoju viesģimenē turpat Čhelmsfordas pilsētas centrā.
Ģimene mani uzņēma ļoti viesmīlīgi, gatavoja garšīgas
maltītes, interesējās par manām ikdienas gaitām un palī-
dzēja izzināt pilsētu un apgūt vietējo transporta sistēmu.

Noslēdzoties Erasmus+ projektam, novembra beigās tiks
organizēts profesionālās pilnveides seminārs - praktikums
pedagogiem. Tajā tiks apkopota pieredze, būs informatīvi
izglītojoša prezentācija, kā arī praktiska darbošanās ārā un
iespēja vērot āra nodarbības ar bērniem. Iestādes pedagogi
dalīsies pieredzē un zināšanās,  kas gūtas Čelmsfordā un
darba ēnošanas pasākumos Norvēģijā, Horvātijā un
Apvienotajā Karalistē. 

Teksts un foto:
Priekuļu pirmsskolas izglītības skolotāja 

Inese Iesmiņa

Jau astoto gadu PII "Mežmaliņa" audzēkņi, viņu vecāki un iestādes darbinieki
dodas kopīgā velobraucienā

Foto: Normunds Kažoks

Paraksts: Arī Igaunijā līdzīgi kā pie mums tiek veido-
tas zaļās dobes ar garšaugiem.

Foto: No PII "Mežmaliņa" arhīva
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JAUNIEŠIEM

Rudens pienācis ātriem soļiem,
un ziņas par novada jaunatnes lie-
tām nebūt nav apsīkušas.

Septembris pagājis pozitīvā un
radošā gaisotnē, tas sekmējies ar
jauna sastāva iedibināšanu Prie -
kuļu novada Jauniešu padomē,
kuras komandā šobrīd ir 8 mūsu
novada jaunieši no Priekuļiem,
Veselavas un Liepas. Darbība ir
uzsākta veiksmīgi, tiek plānotas
aktivitātes jau nākamajam gadam,
ir noorganizēta  tikšanās ar mūsu
pašvaldības priekšsēdētāju Elīnu
Stapuloni.

Oktobrī Priekuļu novada Jau -
niešu padomes dalībnieki piedalījās
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras rīkotās kampaņas
”Laiks kustēties”(Time to Move)
atklāšanas pasākumā Rīgā. Kam -
paņas mērķis ir informēt jauniešus
par ERASMUS+ programmas iespē-
jām un veicināt jauniešu mobilitāti
Eiropā. Par dalību šajā pasākumā
Priekuļu novada Jauniešu padomes
priekšsēdētāja Natālija atzina:
“Iespēja dzirdēt, gūt motivāciju un
uzzināt ko jaunu ir jāizmanto vien-
mēr. Brīvprātīgais darbs man pašai
ir ļoti aktuāla tēma, jo nu jau vairs
ne tik tālā nākotnē labprāt izmanto-
tu šo iespēju un ar Erasmus+ pro-
grammas palīdzību vēlētos doties
gūt jaunu pieredzi uz citu valsti,
tāpēc bija ļoti interesanti paklausī-
ties pieredzes stāstus no brīvprātī-
gajiem, kas atbraukuši uz Latviju
no Francijas un Spānijas. Jau sen
biju aizdomājusies, ka vēlētos ar
Priekuļu novada Jauniešu padomes
komandu uzrakstīt jauniešu piere-
dzes apmaiņas projektu. Varbūt bai-
les, ka trūkst izpratnes par projektu
rakstīšanu, līdz šim ir bremzējušas
idejas kļūšanu par reālu darbību, jo
tas tomēr ir smags un sarežģīts
darbs. Klausoties vienā no stāstiem
par to, kā 13 un 15 gadu vecas skol-
nieces patstāvīgi iesniegušas projek-
tu, guvušas apstiprinājumu un
sapulcējušas Latvijā vairāk nekā 30
jauniešus no dažādām valstīm,
radās doma: “Kāpēc gan lai es ar to
netiktu galā?” Vienmēr ir vērts
mēģināt, ieguldīt laiku un pūliņus,
jo jebkurā gadījumā būšu tikai iegu-
vēja. Radās sajūta, ka esmu pareiza-
jā laikā un pareizajā vietā, likās ļoti
motivējoši paklausīties pieredzes
stāstos un vērtīgajos padomos  pro-
jektu rakstīšanas procesam.”

No 25. oktobra līdz 5. novembrim

5 novada jaunieši piedalās starptau-
tiskā jauniešu apmaiņas projektā
“Dari un māci, ko tu proti II”, kas
šogad norisinās Līvānos. Tur satik-
sies 40 dalībnieki no Polijas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
Projekta autors ir jauniešu centra
“REST[e]” sadarbības partneris
biedrība “Dari vari”, projekts tapis
kopā ar jauniešiem no visām par-
tnervalstīm. Tas tiks realizēts un
finansēts programmas “Erasmus+:
Jaunatne darbībā” ietvaros.

Jaunieti! Atzīmē kalendārā
24.novembri. Jauniešiem vecumā no
13 gadiem būs iespēja piedalīties
projektu rakstīšanas seminārā
tepat Priekuļos - “Projektu nakts”.
Visas diennakts garumā iepazīsi-
mies ar ERASMUS+ programmu un
citiem projektu veidiem. Sapratīsim
to piedāvātās iespējas un liksim ide-
jas kopā, lai rezultātā varētu
iesniegt projektu Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūrā.

Ar nepacietību gaidām arī
8.decembri. Tad notiks divi svarīgi
pasākumi. Dienas gaišajā pusē
notiks strukturētais dialogs, kura
ietvaros novada lēmumpieņēmēji un
jaunieši diskutēs par aktuālajiem
jautājumiem. Šīs pašas dienas vaka-
rā atzīmēsim jauniešu centra
“REST[e]” 10 gadu jubileju.
Informācija ir sociālajos tīklos –
Facebook, Twitter, Instagram –,
novada avīzē un mājas lapā.

Novembri sagaidīsim ar pārmai-
ņām Liepas un Priekuļu jauniešu
centros. 

Jauniešu centrs “Apelsīns” Liepā
ir pārmaiņu procesā, ikdienas fun-
kcijas mainījušās. Tā kā centrs
mainījis savu atrašanās vietu,
nedaudz ir apgrūtināta jauniešu
lietderīga laika pavadīšana tajā.
Tomēr tas nenozīmē, ka centrs
nenodrošina jauniešus ar viņiem
interesējošu informāciju un vaja-
dzīgo atbalstu. Šobrīd jautājumu

un ierosinājumu gadījumā varat
vērsties pie nodaļas vadītājas
Lienes Vecgailes, kā arī esiet vērīgi
un lasiet informāciju mājas lapā un
sociālajos tīklos! Lielu paldies par
radošo un veiksmīgo sadarbību gri-
bam teikt Liepas jauniešu centra
“Apelsīns” speciālistēm Baibai
Rozei un Dzintarai Kalniņai, kuras
10 gadus rūpējās par Liepas jaunie-
šu brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām. Paldies par ieguldīto darbu,
vēlam panākumus jaunajos dzīves
izaicinājumos!

Pārmaiņas arī Priekuļu jauniešu
centrā REST[e]. Novembra sākumā
uz sadarbību un radošām aktivitātēm
gaidīs jauna centra vadītāja. Sīkāka
informācija par centra piedāvātajām
aktivitātēm meklējama novada
mājas lapā un sociālajos tīklos. 

Jaunatnes lietu speciālistes:
Elīna Krieviņa
Liene Vecgaile

Jaunumi Priekuļu novada jaunatnes lietās

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:
Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības
„Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes poli-
tikas veidotāju tikšanās”  projekta “Jaunatnes
politikas stratēģijas izstrāde” Nr.2016-1-LV02-
KA347-001061 ietvaros vasaras nogalē uzsākta
izvērtēšanas anketas par darba ar jaunatni kvali-
tāti pašvaldībā  izstrāde, turpmāk nododot to jau-
niešu mērķauditorijai, veicot pilotanketēšanu, lai
pārbaudītu anketas atbilstību jauniešu mērķaudi-
torijas izpratnei, interesēm un vajadzībām.

Oktobrī notiks pilotanketēšanas rezultātā
apkopoto datu analīze un izvērtēšanas anketas
par darbu ar jaunatni pašvaldībā uzlabošana pēc

iegūtajiem rādītājiem par jautājumu izpratni
jauniešu mērķauditorijā un iespējamiem atbilžu
sniegšanas veidiem. Pēc tam tiks organizēta
darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu tikšanās
visos astoņos sadarbības novados - Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu,
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas -, lai iezīmētu
turpmāko projekta norises gaitu.

Novembrī plānota izvērtēšanas anketas pub-
liskošana elektroniskajā vidē novadu mājas lapās
un uzaicinājumu nosūtīšana uz izglītības iestā-
dēm un pagastu pārvaldēm iesaistīties un sniegt
atbalstu veiksmīgā anketēšanas norisē, maksi-
māli nodrošinot atbilstīgās mērķauditorijas pie-
saisti.

Anketēšanu plānots pabeigt gada nogalē. Tās
mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne vien-
mēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu
viedokli. Būtisks priekšnosacījums kvalitatīvai

jaunatnes politikas stratēģijas izstrādei – lai tā
tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punk -
tus. Anketēšanas rezultātā iegūtie dati būs
pamats plānošanas dokumenta izstrādei, lai tas
tiešām būtu jēgpilns un maksimāli objektīvā
pētījumā balstīts.  

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde ilgs
divus gadus – līdz 2018. gada septembrim. Visas
projekta aktivitātes finansētas no Eiropas
Savienības finansu līdzekļiem.  

Informācija par projektu pieejama sadarbības
novadu mājas lapās un sociālajā vietnē Facebook
- www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzska-
tus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību
par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Projekta vadītāja
Diāna Briede

Priekuļu novada Jauniešu padome uzsākusi jauno sezonu
Foto: Elīna Krieviņa
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Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Cēsu prospekts 31B, Priekuļos,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 4272 007
0537, kas sastāv no zemes gabala kadastra numuru  4272
007 0537.

Izsoles noteikumi pieejami  ŠEIT  vai Priekuļu novada
pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai -
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 22.novembrim
plkst.9.45.

Izsole notiks 2017. gada 22.novembrī plkst. 10.00, Cēsu
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena ir UR
6800,00 (seši tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). 

Izsoles solis - EUR 200,00 (divi simti  euro un 00 centi).
Nodrošinājums EUR 680,00 (seši simti astoņdesmit euro

un 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības
norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07 UNLA
0004 0111 3080 8, kods UNLALV2X. 

Samaksa par nosolīto objektu veicama ne vēlāk kā līdz
2017.gada 22.decembrim (ieskaitot).

Nekustamā īpašuma – zemes
gabala Cēsu prospektā 31B,

Priekuļos - izsole

Vakances Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē
“Mežmaliņa”

Skolotāja palīgs/asistents

Galvenie darba pienākumi:

l atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam pedagoģiskajā un audzināšanas procesā -
nodarbību sagatavošanā un organizēšanā, bērna (-u) asistēšana, pieskatīšanā,
audzināšanā un mācīšanā visas darba dienas garumā.

l priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību, studējošiem vai ar apliecību (sertifikātu)
par auklīšu kursu beigšanu, darba pieredze pirmsskolā arī  tiek uzskatīta par priekšrocību.

l Nepieciešama sanitārā grāmatiņa.
l Valsts valodas zināšanas.

CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz mezmalina@priekulunovads.lv
Sīkāka informācija pa tālruni: 64130371
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV atlases tiks aicināti uz darba interviju

Audiologopēds

Prasības pretendentam: 

l audiologopēda specializācija;
l bakalaura grāds veselības aprūpē ar kvalifikāciju audiologopēds; 
l ārstniecības personas reģistra apliecība; 
l valsts valodas zināšanas; 
l nepieciešama sanitārā grāmatiņa.
l Darba pieredze nav obligāta (pietiek ar pirms diploma praksi specialitātē)

Slodze - nepilna darba nedēļa
CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz mezmalina@priekulunovads.lv
Sīkāka informācija pa tālruni: 64130371
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV atlases tiks aicināti uz darba interviju

Aicinām pieteikties bezmaksas
vingrošanas nodarbībām

iedzīvotājus vecākus par 54 gadiem
Priekuļu novada pašvaldība ir uzsākusi projekta

„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja
mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei 14 pašvaldībās” īstenošanu. Tā ietvaros
tiks organizēts praktisks vingrošanas pasākumu kopums
iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem.

Nodarbību cikls norisināsies otrdienās un ceturtdienās
no 28.novembra līdz 21.decembrim no plkst. 15:00 līdz
16:00 Liepas kultūras namā Pļavas ielā 2, Liepā. Tās vadīs
sertificēts treneris Viesturs Dumpis.

Iepriekšēja pieteikšanās nodarbībām pa tālruni
28616777 vai uz e-pastu vineta.lapsele@priekulunovads.lv.

Lūdz pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits nodarbībās ir
ierobežots (20 vietas). Vingrošanas nodarbību apmeklē-
jums ir bez maksas.

Projekta „Slimību profilakses un kontroles centra orga-
nizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veici-
nāšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” kopējās
izmaksas ir 429 757,00 EUR, tajā skaitā Eiropas Sociālā
fonda finansējums 365  293,45 EUR un Valsts budžeta
finansējums – 64 463.55 EUR.

Priekuļu novada
pašvaldība ir uzsā-
kusi projekta „Sli -
mību profilakses un
kontroles centra
organizēti vietēja
mēroga pasākumi
sabiedrības veselības
veicināšanai un sli-
mību profilaksei 14
pašvaldībās” īsteno-
šanu. Tā ietvaros
tiks organizēta lekci-
ja par psihisko vese-
lību un tās veicināša-
nu, kuras mērķis ir
piemērotā un sapro-
tamā veidā izglītot
iedzīvotājus par psi-
hiskās veselības no -
zīmi vispārējās vese-
lības konceptā, psi-
hisko veselību ietek-
mējošajiem fakto-
riem, iespējām mazi-
nāt šo faktoru nega-
tīvo ietekmi konkrē-
tu psihisko traucēju-
mu kontekstā, izpla-
tītākajiem mītiem
saistībā ar psihisko
veselību un vēršanos
pēc palīdzības, paš-
nāvību riska pazī-
mēm, kā arī psiholo-
ģiskās palīdzības
pamatpr inc ip i em
līdzcilvēkam psiholo-
ģiska rakstura prob-
lēmu un krīzes situā-
cijās.

To vadīs sertificēta psiho-
terapeite Baiba Gerharde.

Lekcija norisināsies treš-
dien 22.novembrī no plkst.
18:00 līdz 20:00 Priekuļu
Saieta namā, Cēsu prospek-
tā 1, Priekuļos.

Iepriekšēja pieteikšanās
nodarbībām pa tālruni
28616777 vai uz e-pastu

vineta.lapsele@priekuluno-
vads.lv.

Vietu skaits lekcijā ir
ierobežots (30). Lekcija par
psihisko veselību un tās vei-
cināšanu ir bez maksas.

Projekta „Slimību profi-
lakses un kontroles centra
organizēti vietēja mēroga
pasākumi sabiedrības veselī-

bas veicināšanai un slimību
profilaksei 14 pašvaldībās”
kopējās izmaksas ir
429 757,00 EUR, tajā skaitā
Eiropas Sociālā fonda finan-
sējums 365  293,45 EUR un
Valsts budžeta finansējums –
64 463.55 EUR.

Aicinām pieteikties bezmaksas lekcijai 
par psihisko veselību un tās veicināšanu
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Priekuļu novada vēstis”, 

bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī.
Metiens 2000 

Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, 
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag.,

Priekuļu nov. Tālr. 64107871
Kontaktinformācija: Priekuļu novada

pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Fogele, tālr. 64107868 
e-pasts ieva.fogele@priekulunovads.lv

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild autori. Publicētajos rakstos paustie

viedokļi ne vienmēr sakrīt ar Priekuļu
novada pašvaldības viedokli.
Iespiests SIA ”Latgales druka”

Kultūras afiša novembrī

Prieku u kult ras nam  
5.novembr  

14:00 
Etnom zikas grupa „ 

Vairogi” 
Koncertizr de -  

Muzik l  programma 
„St sts par seno Bever nu 
un ni u T livaldi” 

Muzik l  programma ir izveidota k  
ce š cauri latviskajam laika ritam, 
iesaistot taj  st stu par seno 
Bever nu, T lavu un ni u 
T livaldi. 

Ieeja bez maksas
11.novembr  

11:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

13:00 

Kino diena: 
“Vect vs, kas b stam ks 

par datoru 
 
 
 
 
 
 
 
“Ievainotais j tnieks” 

L pl ša dienas ietvaros notiek 
Latvijas 100 gades filmu seansi: 
- Asto gadnieka Oskara vasaras 
br vdienas lauku m j s s kas k  
nebeidzams c ni š ar vect vu, bet 
p rv ršas par abu v ru draudz bu, kas 
sp j izpest t vecm mi u no vi as 
skolnieka iecer tas avant ras. 
Režisors Varis Brasla. 
 
- Pilnmetr žas dokument l  filma 
balst s uz dokument liem K r a 
Z les dz ves faktiem un Br v bas 
pieminek a celtniec bas 
dokument ciju, sniedzot ieskatu 
laikmetam rakstur gaj  politiskaj  un 
soci laj  ain , iepaz stinot ar izcil m 
kult ras un m kslas person b m un t  
laika ide liem. Režisore Ilona 
Br vere. 

Ieeja bez maksas
18.novembr  

17:00 
Valsts sv tku koncerts  

Novadnieku godin šana 
Koncert  komponista J a L s na 
programma „Tr s zvaigznes” 
Piedal s Krist ne Zadovska – balss 
Evija Mundeciema – flauta 
J nis L s ns – tausti instrumenti 
Programm  dziesmas no 
uzvedumiem, dziesmu cikliem 
latvisk s un patriotisk s noska s. 

Ieeja bez maksas
25.novembr  

 
C su apri a  
Te tru skate 

Ir nolikums. Piedal s bijuš  C su 
rajona amatierte tri. Notiek visas 
dienas garum , prec za inform cija 
v l sekos. 

Ieeja bez maksas
Liepas kult ras nam  
11.novembr  

17:00 
L pl ša dienas L pu 
g jiens 

L pu g jiens no laukuma pie veikala 
„Top” l dz Br v bas c n t ju 
piemineklim, kur notiks piemi as 
br dis. 

18.novembr  
18:00 

Valsts sv tku koncerts 
„St sti man par Latviju” 

Valsts sv tku koncerts, kur  piedal s 
kult ras nama pašdarbnieku 
kolekt vi, p c koncerta balle. 
Balli sp l s grupa "Bl ži".  

Ieeja bez maksas
24.novembr  

19:00 
Ed.Veidenbauma 
liter r s pr mijas 
pasniegšana. 

Ed.Veidenbauma liter r s pr mijas 
pasniegšana igau u rakstniekam 
Margum Konnulam par 
Veidenbauma dzejas tulkojumu 
igau u valod . 

Ieeja bezmaksas
Veselavas muiž  
3.novembr  

16:00 
Barik žu atceres pas kums 1991.gada barik žu dal bnieku 

Pateic bas rakstu pasniegšanas 
pas kumu 

Ieeja bez maksas
18.novembr  

20:00 
Sv tku uzvedums 

velt ts 
LR Proklam šanas dienai 

Piedal s Veselavas tautas nama 
pašdarbnieki  
 

M rsn nu tautas nam  
4.novembr    

19:00 
Filma “Vect vs, kas 
b stam ks par datoru” 

Filma visai imenei. 
Ieeja – 2,00 EUR

10.novembr  
16:00 

L pu g jiens  
velt ts L pl ša dienai 

G jiens no M rsn nu pamatskolas  
uz kapiem. 

11.novembr  
18:00 

“…MIRKLIS, kas laimes 
kr s s zied!” 

Aicin m pagasta iedz vot jus, kop  
ar jauniešu centra akt vistiem, iedegt 
svec tes park  pie tautas nama. 

17.novembr  
18:00 

 
22:00 

 
Sv tku koncerts 
“Man j b t Latvij …” 
Sv tku balle 

 
Piedal s M rsn nu pašdarbnieki 
 
Sp l s grupa "Rodeo Band" 

Ieeja bez maksas

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Annu Arnīti,
Dainu Gaili un Lilitu
Švāni
Liepā: Vilmu Berzkalni
un Valentinu
Sufijanovu
Kārli Kalniņu
Mārsnēnos
Regīnu Skerškāni
Veselavā

85 gadu jubilejā
Ievu Rauguli Liepā
Intu Zilveri Veselavā

91 gada jubilejā Dzidru
Vītolu Priekuļos
92 gadu jubilejā Birutu
Vecgaili Priekuļos
95 gadu jubilejā Renāti
Kļaviņu Priekuļos 
un Irmu Vecpuisi Liepā 

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra
Cēsu konsultāciju birojs no 2017. gada 1. novembra

atrodas Cēsīs, Raunas ielā 4, 3.stāvā.
Darba laiks 8:30-17:00

Mūsu kontakti:
301.telpa Biroja vadītāja, Priekuļu lauku attīstības konsultante

Dace Kalniņa, T. 28381477
300. telpa Uzņēmējdarbības konsultante

Gunda Kazerovska, T. 26360434
300. telpa Lopkopības konsultante

Andra Seredina, T.26171795
310. telpa Grāmatvedības konsultante 

Inga Ezergaile T.28340075
307. telpa Ekonomikas, grāmatvedības konsultante 

Valda Kaņepe T. 26496176
307. telpa Grāmatvedības konsultante

Lilija Konstante T.26496569
304. telpa Grāmatvedības konsultante

Līvija Svīķe T. 29156937
304. telpa Grāmatvedības konsultante 

Aija Gailiša T. 29156937
303. telpa Grāmatvedības konsultante 

Ineta Ligita Trijeca T. 28684107
303. telpa Grāmatvedības konsultante 

Astrīda Sēja T. 28684107
301. telpa Lauksaimniecības datu centrs – 

ceturtdienās pl.9:00-14:00. Vija Paegle T.294464964

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.
Gads Tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs Tavs darbīgais mūžs -
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,
Ieklausies - visi paldies Tev teic. 

/J.Rabša/ 

Sirsnīgi sveicam visus mūsu oktobra novembra
jubilārus, īpaši


