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Putnu dienas 2018 Priekuļos

Dienas kļūst arvien garākas, rīti – gaišāki. Rītos dzir-
dama putnu čivināšana. No siltām zemēm Latvijā atgriežas
gājputni. 

Pavasarī, lai palīdzētu dobumperētājiem putniem
veiksmīgāk izligzdot, nepieciešams izlikt putnu būrīšus. 
Tādēļ piektdien, 6.aprīlī, Sporta birzītē Priekuļos pulcējās 
Priekuļu novada pašvaldības, Priekuļu tehnikuma, Priekuļu 
vidusskolas, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” 
un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” pārstāvji, lai 
kopīgi izgatavotu un izliktu būrīšus birzītē esošajos kokos.

Priekuļu tehnikuma audzēkņi jau iepriekš bija izgata-
vojuši putnu būrīšus ar īpaši iegravētu skolas logo.

Savukārt pārējie Putnu dienu dalībnieki darināja būrīšus 
birzītē uz vietas. Kopā tika izlikti 20 jauni putnu būrīši. Vēl 
atlikušos ir plānots izvietot tuvāko nedēļu laikā, jo darbu 
pārtrauca negaidītais sniegputenis. Ikviens klātesošais 
priecājās, ka Sporta birzītē putniem būs jaunas mājas.

Arī Priekuļu novada domes priekšsēdētāja pauda gan-
darījumu par pasākumu: “Dodot jaunas mājvietas putniem,
aizsākām kopīgu darbošanos ar novada lielākajam organi-
zācijām. Paveicot ko paliekošu novadam, viens otru arī 
labāk iepazīstam. Putnu dienasidejas iniciators bija SIA 
“Sertifikācijas un testēšanas centrs” rīkotājdirektors Ēriks 
Nordens. Idejai atsaucās arī APP “Agroresursu un ekono-
mikas institūts”, Priekuļu tehnikums un Priekuļu vidus-
skola. Šāda veida sadarbība mums vēl nebija notikusi. Pēc 
tās sapratām, ka ir nepieciešams turpināt iesākto. Sanākušie 

dalībnieki pauda gatavību tālākai sadarbībai. Pavasarī 
atlido putni, mums atlidoja idejas projektiem un darbiem, 
kas kopīgi veicami nākotnē.”

Atgādinām, ka izliekot putnubūrīšus parkos, dārzos un 
lauku sētās, kur trūkst ligzdošanai piemērotu vietu (koku 
dobumu), dobumperētāji putni tiek nodrošināti ar papildus 
ligzdošanas vietām. Šie putni dabā pilda sanitāra funkcijas, 
jo viņi, apēdot kukaiņus (tostarp augu kaitēkļus), palīdz 
pret kaitēkļu savairošanos. Turklāt, uzstādot putnu būrīšu 
apdzīvotās vietās, cilvēkiem ir iespējaapskatīt un iepazīt 
putnus tuvāk.

Lai visiem putnu vīteriem un dziesmām piepildīts
pavasaris!

Teksts un foto:
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Arī Priekuļu tehnikums atsaucās aicinājumam izgatavot putnu būrīšus, kurus uzstādīja Sporta birzītē

Skolēnu pieteikšanās 
darbam vasarā 

Priekuļu novada 
pašvaldībā

Priekuļu novada pašvaldība piedāvā skolēniem pie-
teikties darbam vasaras brīvlaikā, tādējādi gūstot darba 
pieredzi un prasmes, kas noderēs turpmāk. 

Pieteikties vasaras darbam var līdz 15.maijam. Lai 
pieteiktos, nepieciešams iesniegt aizpildītu iesnieguma – 
pieteikuma anketu, kā arī ģimenes ārsta izziņu par vese-
lības stāvokli. Minētos dokumentus var iesniegt, kā arī 
saņemt iesnieguma – pieteikuma anketu:

1. Priekuļu  novada pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, 
    Priekuļos;
2. Mārsnēnu pagasta pārvaldē, “Pagastnams”, 
    Mārsnēnos;
3. Liepas pagasta pārvaldē, Rūpnīcas ielā 18, Liepā;
4. Veselavas pagasta pārvaldē, “Viesturi”, Veselavā.

Pieteikties var skolēni, kuri:
1. ir vecumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties darbā) līdz 19 

gadiem;
2. ir deklarēti Priekuļu novada teritorijā;
3. mācās vispārizglītojošās vai profesionālās mācību 
    iestādēs.

Skolēns strādā nepilnu darba dienu (4 stundas dienā), 
20 stundas nedēļā un 2 nedēļas,saņemot atlīdzību no valstī 
noteiktās minimālās darba algas par faktiski nostrādāto 
laiku.

Šīs vasaras brīvlaikā Priekuļu novada pašvaldībā ir 
izveidotas 95 darba vietas. Tā kā daļa no darba vietām 
ir veidota sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
(NVA), tad arī skolēni, kuri ir sasnieguši 20 gadu vecumu
un turpinās (nākamajā mācību semestrī) iegūt izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, 
var aizpildīt iesnieguma-pieteikuma anketu un pretendēt 
uz darba vietu. 

Skolēni, kuru darba vieta būs sadarbībā ar NVA:
- vecumā no 15 līdz 17 gadiem strādās 7 stundas dienā 

un 2 nedēļas, saņemot atlīdzību no valstī noteiktās 
minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku;

- vecumā no 18 līdz 20 gadiem strādās 8 stundas dienā 
un 2 nedēļas, saņemot atlīdzību no valstī noteiktās 
minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku.
Noteikumi, kā arī iesnieguma – pieteikuma anketa “Par  

skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Priekuļu novada 
pašvaldībā” ir pieejama Priekuļu novada pašvaldības mājas-
lapā www.priekuli.lv

Lita Lapsele, Personāla speciāliste

Priekuļu novada pašvaldība izsludina biznesa ideju 
konkursu “Es daru” ar mērķi – sniegt pašvaldības atbalstu 
iedzīvotāju biznesa ideju realizācijai, motivēt iedzīvotājus 
realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpo-
jumu radīšanai, veicinot uzņēmējdarbību novadā.

Konkursā var piedalīties fiziska persona – Priekuļu 
novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir biznesa ideja un 
kurš ir gatavs uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību vai saim-
niecisko darbību Priekuļu novadā. Konkursā var piedalī-
ties arī ne vairāk kā trīs gadus (no pieteikuma iesniegšanas 
brīža) reģistrēts uzņēmējdarbības vai saimnieciskās dar-
bības veicējs.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar 
pašvaldību par finansējuma saņemšanu uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstīšanai.

Konkursa īstenošanai piešķirtais kopējais finansējums – 
2000.00EUR (divi tūkstoši eiro).

Pieteikumu var iesniegt Priekuļu novada pašvaldībā 
no 2018.gada 3.aprīļa līdz 2018.gada 22.maijam.

Iesniegtā biznesa ideja jāīsteno divpadsmit mēnešu laikā 
no līguma noslēgšanas datuma.

Vineta Lapsele,
Projektu vadītāja

Biznesa ideju konkurss “Es daru”
24.aprīlī ir uzsākta Mārsnēnu tautas nama siltināšana, 

kuru veic SIA “Bazalts”. Plānoto darbu termiņš ir 2018.
gada 22.oktobris.

♦ ♦ ♦
Izglītības un zinātnes ministrija ir apstiprinājusi, ka 

Mārsnēnu pamatskola beidz pastāvēt un to iekļauj Liepas 
pamatskolas sastāvā.

♦ ♦ ♦
Cēsu prospektam Priekuļos ir uzklāta pirmā asfalta 

kārta, taču tiks klātas vēl divas. Tādēļ aicinām sekot 
līdzi informācijai par ceļu remontdarbiem un izmaiņām 
satiksmes organizācijā Priekuļu novada mājaslapā un 
sociālos tīklos. Lūdzam, būt iecietīgiem un vēl nedaudz 
paciesties, jo pēc ceļa rekonstrukcijas iegūsim labu ceļu, 
pa kuru ikdienā pārvietoties.

Īsziņas



Galvenie veicamie uzdevumi: 
• Sniegt atbalstu un palīdzību 

ģimenēm un bērniem ar mērķi
stiprināt ģimeni dažādu sociālo
problēmsituāciju gadījumos;

• Sadarbībā ar sociālo darbinieku, 
veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā,
novērtēt klienta sociālo funkcionēšanu klienta 
dzīves vietā un piedalīties sociālās rehabilitācijas 
plāna izstrādē, realizēšanā un novērtēšanā;

• Pilnveidot klienta sociālās prasmes un iemaņas viņa
dzīvesvietā (sadzīves prasmes, higiēnas prasmes, 
budžeta plānošanas prasmes, saskarsmes, bērnu ap-
rūpes, audzināšanas prasmes u.c.) saskaņā ar ģimenes
sociālās rehabilitācijas plānu;

• Veikt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši darba 
prasībām. 

Prasības:
• Darba pieredze sociālā rehabilitētāja vai sociālā darba

jomā;
•  Atbilstoša izglītība sociālā rehabilitētāja darbā; 
•  Spēja organizēt un plānot savu darbu; 
• Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, 

elastība; 
•  Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• Labas datorlietotāja iemaņas un automašīnas vadī-

šanas prasmes;
•  Labas latviešu un krievu valodas prasmes.
Mēs piedāvājam:
•  Dinamisku un radošu darbu,
•  Nozīmīgu vietu komandā,
•  Mūsdienīgu un attīstošu darba vidi,
•  Iespējas attīstīt profesionālās darba prasmes. 
Vēlamais darba uzsākšanas laiks: 2018.gada maijs
Līdz 2018.gada 6.maijam Priekuļu novada 
Sociālajam dienestam, Cēsu prospektā 1, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, jāiesniedz vai 
pastu jānosūta šādi dokumenti:
•  Pieteikuma vēstule, 
•  Pretendenta CV, 
•  Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Tālrunis uzziņām: 64107303, 26430112.
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.03.2018./
1. Apstiprināti nolikumi:

•  biznesa ideju konkursam “Es daru!”;
•  mazo projektu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2018”.

2. Pieņemts lēmums:
• apstiprināt adresi “Metāli”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• apstiprināt adresi “Grūbas”,  Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• apstiprināt adresi “Īleni”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• mainīt esošās adreses atbilstoši adresācijas noteikumu  

prasībām un piešķirt jaunas adreses ciematā Sarkaņi, 
Liepas pagastā;

• piešķirt adreses telpu grupām “Veselavas skolā”,
Veselavas pagastā;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Veselavas 
pagastā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna iz-
veidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 
vienas neapbūvētas zemes vienības, apstiprināt jaunu 
nosaukumu “Palkavnieki”, Veselavas pagasts;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Skujas”, Veselavas pa-
gastā, neapbūvētas zemes vienības un no jauna izvei-
dotajiem nekustamajiem īpašumiem apstiprināt jaunu  
nosaukumu “Jaundulbes”, Veselavas pagasts, un 
“Jaunskujas”, Veselavas pagasts;

• nekustamajam īpašumam – zemes vienībai Priekuļu 
novada, Priekuļu pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu 
“Vermonti”, Priekuļu pagastā;

• par zemes vienības Veselavas pagastā sadalīšanu, jauna 
īpašuma un zemes vienības izveidošanu, nosaukuma
un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteik-
šanu;

• atjaunot zemes īpašumu ar nosaukumu “Gaitiņu 
pagrabs”, Liepas pagastā;

• Izbeigt fiziskai personai pastāvīgās zemes lietošanas 
tiesības uz zemi un noteikt, ka Priekuļu novada paš-
valdībai piekrīt zeme ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, 
Liepas pagasts, un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

• precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdī-
jumā un lietošanā esošām zemes vienībām Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta
daļā reģistrētās zemes vienību platības atbilstoši 
kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem.

3. Nolemts neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei 
nekustamajiem īpašumiem:

•  “Birzmaļi”, un “Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā;
•  “Tomiņi”, Priekuļu pagastā;
•  “Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā.

4.   Pieņemts lēmums:
• pagarināt zemnieku saimniecības nomas līguma ter-

miņu par zemes vienību Liepas pagastā iznomāšanu 
no 2018.gada 28.maija.

• turpināt iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
“Liepas pagasta zeme” un daļu no zemes vienības “Mazā
Ellīte”, kas atrodas Liepas pagastā, pagarinot 2013.
gada 27. maijā noslēgtā zemes nomas līguma termiņu.

5. Nolemts:
• pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās 

daļas no zemes Maija iela 3-88, Liepā, Liepas pa-
gastā, tirgus novērtējumu un pēc tā saņemšanas dzī-
vokļa īpašumu atsavināt Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;

• nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu Nr.5, kas atrodas Priekuļos, Parka ielā 4;

• nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Maija iela 1-1, Liepa, Liepas pagasts, un apstiprināt 
izsoles noteikumus;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas 
pagastā, izsoles noteikumus.

• apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa
Toyota Carina atsavināšanu.

6. Nolemts divām personām anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.
7. Pieņemts lēmums neatbalstīt biedrības “Latvijas Poli-
tiski represēto apvienība” ierosinājumu par vienreizēja 
pabalsta politiski represētajiem paaugstināšanu vismaz 
līdz 100,00 EUR.
8. Nolemts atteikties no Saules pulksteņa Veselavas muižā 
idejas īstenošanas un autortiesību paturēšanas.

9. Apstiprināts šāds maksas pakalpojumu cenrādis Priekuļu 
novadā ar Sharp MX2614N un Sharp DX2500N kopēšanas
iekārtām:

10. Nolemts nodot bez atlīdzības Priekuļu tehnikumam 
siltuma apgādes sistēmas, ieskaitot siltuma mezglus, no-
sakot, ka siltumtrases piederības un apkalpošanas robeža 
ir ēkas siltumenerģijas skaitītājs, šādos objektos:

• dienesta viesnīcā: Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā;

• jaunajā mācību korpusā: Egļu gatvē 9, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā;

• vecajā mācību korpusā: Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā;

•  mācību darbnīcā;
•  tehnikuma darbnīcā;
•  tehnikuma sporta bāzē;
•  tehnikuma sporta hallē.

11. Pieņemts lēmums atbrīvot Rasmu Lezdiņu no Eduarda  
Veidenbauma literārās prēmijas komisijas priekšsēdētājas 
pienākumiem.
12. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikta ieejas maksa kino se-
ansiem:

• biļete EUR 2,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,35;

• biļete EUR 3,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,52;

• biļete EUR 4,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,69;

• biļete EUR 5,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,87;

• biļete EUR 6,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 1,04.

13. Nolemts komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni un deputāti Sarmīti Orehovu  
no 2018.gada 16.maija līdz 2018.gada 21.maijam  ieskaitot
uz Itāliju piedalīties projekta “Mazā uzņēmējdarbība 
Eiropas ekonomikas sirdī” aktivitātēs.
14. Atbalstīta Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un 
bērnu lietu nodaļas dalība Eiropas sociālā fonda finansētajā 
projektā “PROTI un DARI!”.
15. Nolemts atbalstīt finansējuma piešķiršanu:

• Cēsu rotas dibināšanas 100-gades piemiņas vietas 
autoceļa A2/E77 Rīga-Igaunijas robeža (Veclaicene) 
79.49.kilometrā izveidošanai;

• avio biļešu iegādei divām Priekuļu novada jaunietēm, 
lai piedalītos spāņu organizācijas Proyecto Youth 
Participation “Here I am” projektā, kas norisināsies 
no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Numancia de la 
Sagra, nosakot termiņu piešķirtās ceļa naudas atmaksai 
pašvaldībai – 2018.gada 1.augusts.

Priekuļu novada 
Sociālais dienests 

Ģimenes atbalsta nodaļā
AICINA SAVĀ KOMANDĀ 

SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU Nr. 
p.k.

Pakalpojuma veids
Mērvie-
nība

Cena bez 
PVN

(EUR)

1.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A4 formāta uz 
vienas melnbaltas lapas puses

gab. 0.08

2.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A4 formāta uz 
vienas krāsainas lapas puses

gab. 0.12

3.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A3 formāta uz 
vienas melnbaltas lapas puses

gab. 0.10

4.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A3 formāta uz 
vienas krāsainas lapas puses

gab. 0.17

5.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A4 formāta uz abām 
lapas pusēm melnbaltas

gab. 0.10

6.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A4 formāta uz abām 
lapas pusēm krāsainas

gab. 0.16

7.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A3 formāta uz abām 
lapas pusēm melnbaltas

gab. 0.12

8.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A3 formāta uz abām 
lapas pusēm krāsainas

gab. 0.23

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600030330, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3238 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – apbūves zeme, ir pie-
ejamas ciemata komunikācijas,

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašval-
dības majaslapā 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 –
27882840 (Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.maija 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 16.maijā plkst.11.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi). 

Nodrošinājums EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā:
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.  

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nekustamā īpašuma 
Eduarda Veidenbauma 

ielā 22, Liepā izsole

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums30. aprÏlis, 2018

Dzīvokļa Maija ielā 1-1, 
Liepā izsole

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Maija ielā 1-1, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42609000977, 
kas atrodas divstāvu dzīvojamā mājā uz pašvaldībai 
piederošas zemes, pirmajā stāvā un sastāv no divām 
dzīvojamām telpām, virtuves, sanmezgla ar vannu un 
tualeti un gaiteni. Dzīvokļa platības lielums ir 39.8 m2. 

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldības 
mājaslapā 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 –
27882840 (Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.maija 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 16.maija plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro, 00 centi). 

Nodrošinājums EUR 400,00 (četri sešdesmit euro, 00 
centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu
kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.  

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija 
Priekuļu novadā no 25.aprīļa līdz 30.maijam

Veicot lielo pavasara tīrīšanu dzīvokļos, mājās un pagrabos sakrājas 
lielgabarīta atkritumi, kas ikdienā nav paredzēti izmešanai parastajās 
sadzīves atkritumu tvertnēs.

Arī šogad Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
no 25. aprīļa līdz 30. maijam rīko pavasara lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akciju, kuras laikā Priekuļu novada iedzīvotāji tiek aicināti 
izmantot iespēju bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.

Akcijas laikā lielgabarīta atkritumu konteineri būs izvietoti:
• Priekuļos no 25.aprīļa līdz 3.maijam:

▫ Selekcijas ielā 18;
▫ Raiņa un Veidenbauma ielu krustojumā pie transformatora ēkas;
▫ Tehniķu ielā 2 pie Cēsu prospekta;

• Jāņmuižā – Sporta ielā no 3.maija līdz 10.maijam;
• Dukuros – Ķingu ielā no 3.maija līdz 10.maijam;
• Mārsnēnos – “Piena savāktuve” (pie atkritumu šķirošanas konteinera) no 23.maija līdz 30.maijam;
• Liepā – Dārza ielā 1 (pie katlu mājas) no 23.maija līdz 30.maijam;
• Bērzkrogā – stāvlaukumā pie ceļa Cēsis – Madona no 23.maija līdz 30.maijam.

Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs – t.i. mēbeles, matrači, 
gultas, dīvāni, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu konteinerā nedrīkst mestsadzīves atkritumus, elektropreces, bīstamos atkritumus, 
nolietotas riepas, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus un zaļos atkritumus.

Vairāk par šo atkritumu šķirošanas un nodošanas iespējām lasiet http://www.priekuli.lv/home/atkritumu-apsaimnieko-
sana/2800-rupejoties-par-vidi-un-taupot-savus-lidzeklus-skirosim-atkritumus

Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.4/2018

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra sēdē (protokols Nr.3, p.4)

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 
“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” (apstiprināti 2013.gada 12.decembrī, Priekuļu novada domes sēdes protokols 
Nr.14, p.18), turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt minēto noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10.Tiesības saņemt pabalstu ir 2.2.apakšpunktā noteiktajām personām. Bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aiz-
bildnības nodibināšanu, vienlaikus informē aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu”. 

1.2. Izteikt minēto noteikumu 24.punktu šādā redakcijā”
“24. Pabalsta summa ir divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm” izstrādāti, lai saskaņotu noteikumus ar 2006.gada 19.decembra 
Ministru kabineta noteikumos Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi” noteikta-
jām normām un sniegtu atbalstu arī tiem aizbildņiem, kuri nedzīvo novada 
administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:
1. noteikt pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam divkārša Ministru 
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
2. noteikt, ka pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir tiesības saņemt 
arī personām, kuras ar Priekuļu novada Bāriņtiesu lēmumu ieceltas par 
aizbildņiem un dzīvo citu novadu administratīvajās teritorijās.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļi ir paredzēti 2018.gada budžetā. Šobrīd neviens novada bērns nav 
ievietots audžuģimenē. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos 
Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”  52.-57.punktā paredzēts daļēji kompensēt
pašvaldību izmaksas (mērķdotācija izdevumu segšanai) audžuģimenē ievie-
tota bērna uzturam sakarā ar pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta
noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir
Priekuļu novada Sociālais dienests un pašvaldības dome.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā aizbildņu ģimeņu izteiktie 
viedokļi Sociālajam dienestam.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Lauksaimniekiem, 
lauku iedzīvotājiem
Pavasarī viss notiek strauji. Aug zāle, aug latvāņi, ir 

pienācis laiks:
1. miglošanas darbiem, lai sāktu latvāņu apkarošanu;
2. uzsākt mehānisku ziemojošo latvāņu rozešu (15-20 cm) 

izrakšanu aizsargjoslās, kur miglot nedrīkst.
Strādājot ar ķimikālijām un latvāņiem, esiet uzmanīgi, 

ievērojiet aizsardzības pasākumus!
Informācija par Lauku attīstības plāna projektiem:
Projekti - Meža ieaudzēšana; kārta atvērta 19.04.2018.

– 21.05.2018.
Atbalsta pretendents var būt fiziska persona – zemes 

īpašnieks vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir 
vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes 
īpašnieks. Pasākuma aktivitātes: meža ieaudzēšana un
kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Svarīgi datumi lauksaimniekiem
2.05. Lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu 

aizsardzības dienesta (VAAD) lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu
pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzē-
jošu metožu pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

22.05. Pēdējā diena, kad elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā var iesniegt vienoto iesniegumu bez atbalsta ap-
joma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.

Ja vienotais iesniegums tiks iesniegts periodā no 2018. 
gada 23. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta apjomam tiks pie-
mērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darbdienu 
(samazinājumu sāks piemērot jau no 23.maija).

30.05. Ja 2017.gadā papuves aizņemtā platība 2016.
gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, tai jābūt mehāniski 
apstrādātai līdz 2017.gada 30.maijam. Līdz 15.septembrim 
papuves platībā regulāri jāapkaro nezāles, un augi jāiestrādā 
augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim.

01.06. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļ-
degvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk 
kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums
tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka viņš 
veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Repub-
likas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

25.06. Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus 
attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez sankcijām.

Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu no pl.9.00 līdz 14.00 Cēsu konsultāciju birojā; 
arī dzīvnieku krotālijas var saņemt Cēsīs.

Informāciju ikdienā par svarīgo var iegūt arī Cēsīs, 
Raunas ielā 4, Cēsu konsultāciju birojā tel. 26360434.

Dace Kalniņa,
Priekuļu lauku attīstības konsultante



Galvenie veicamie uzdevumi: 
• Sniegt atbalstu un palīdzību 

ģimenēm un bērniem ar mērķi
stiprināt ģimeni dažādu sociālo
problēmsituāciju gadījumos;

• Sadarbībā ar sociālo darbinieku, 
veikt ģimeņu apsekošanu dzīvesvietā,
novērtēt klienta sociālo funkcionēšanu klienta 
dzīves vietā un piedalīties sociālās rehabilitācijas 
plāna izstrādē, realizēšanā un novērtēšanā;

• Pilnveidot klienta sociālās prasmes un iemaņas viņa
dzīvesvietā (sadzīves prasmes, higiēnas prasmes, 
budžeta plānošanas prasmes, saskarsmes, bērnu ap-
rūpes, audzināšanas prasmes u.c.) saskaņā ar ģimenes
sociālās rehabilitācijas plānu;

• Veikt nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši darba 
prasībām. 

Prasības:
• Darba pieredze sociālā rehabilitētāja vai sociālā darba

jomā;
•  Atbilstoša izglītība sociālā rehabilitētāja darbā; 
•  Spēja organizēt un plānot savu darbu; 
• Ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, 

elastība; 
•  Prasme strādāt gan komandā, gan individuāli;
• Labas datorlietotāja iemaņas un automašīnas vadī-

šanas prasmes;
•  Labas latviešu un krievu valodas prasmes.
Mēs piedāvājam:
•  Dinamisku un radošu darbu,
•  Nozīmīgu vietu komandā,
•  Mūsdienīgu un attīstošu darba vidi,
•  Iespējas attīstīt profesionālās darba prasmes. 
Vēlamais darba uzsākšanas laiks: 2018.gada maijs
Līdz 2018.gada 6.maijam Priekuļu novada 
Sociālajam dienestam, Cēsu prospektā 1, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, jāiesniedz vai 
pastu jānosūta šādi dokumenti:
•  Pieteikuma vēstule, 
•  Pretendenta CV, 
•  Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Tālrunis uzziņām: 64107303, 26430112.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 30. aprÏlis, 2018

Priekuļu novada domes sēdes apskats /22.03.2018./
1. Apstiprināti nolikumi:

•  biznesa ideju konkursam “Es daru!”;
•  mazo projektu konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2018”.

2. Pieņemts lēmums:
• apstiprināt adresi “Metāli”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• apstiprināt adresi “Grūbas”,  Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• apstiprināt adresi “Īleni”, Mārsnēnu pagasts, Priekuļu 

novads;
• mainīt esošās adreses atbilstoši adresācijas noteikumu  

prasībām un piešķirt jaunas adreses ciematā Sarkaņi, 
Liepas pagastā;

• piešķirt adreses telpu grupām “Veselavas skolā”,
Veselavas pagastā;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Krūmiņi”, Veselavas 
pagastā, neapbūvētu zemes vienību un no jauna iz-
veidotajam nekustamajam īpašumam, kurš sastāv no 
vienas neapbūvētas zemes vienības, apstiprināt jaunu 
nosaukumu “Palkavnieki”, Veselavas pagasts;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Skujas”, Veselavas pa-
gastā, neapbūvētas zemes vienības un no jauna izvei-
dotajiem nekustamajiem īpašumiem apstiprināt jaunu  
nosaukumu “Jaundulbes”, Veselavas pagasts, un 
“Jaunskujas”, Veselavas pagasts;

• nekustamajam īpašumam – zemes vienībai Priekuļu 
novada, Priekuļu pagastā, piešķirt jaunu nosaukumu 
“Vermonti”, Priekuļu pagastā;

• par zemes vienības Veselavas pagastā sadalīšanu, jauna 
īpašuma un zemes vienības izveidošanu, nosaukuma
un adreses piešķiršanu, zemes lietošanas mērķu noteik-
šanu;

• atjaunot zemes īpašumu ar nosaukumu “Gaitiņu 
pagrabs”, Liepas pagastā;

• Izbeigt fiziskai personai pastāvīgās zemes lietošanas 
tiesības uz zemi un noteikt, ka Priekuļu novada paš-
valdībai piekrīt zeme ar nosaukumu “Gaitiņu pagrabs”, 
Liepas pagasts, un tā ierakstāma zemesgrāmatā uz 
pašvaldības vārda.

• precizēt Priekuļu novada pašvaldībai tiesiskā valdī-
jumā un lietošanā esošām zemes vienībām Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas teksta
daļā reģistrētās zemes vienību platības atbilstoši 
kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem.

3. Nolemts neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei 
nekustamajiem īpašumiem:

•  “Birzmaļi”, un “Vidus Birzītes”, Veselavas pagastā;
•  “Tomiņi”, Priekuļu pagastā;
•  “Vecgaiļi”, Priekuļu pagastā.

4.   Pieņemts lēmums:
• pagarināt zemnieku saimniecības nomas līguma ter-

miņu par zemes vienību Liepas pagastā iznomāšanu 
no 2018.gada 28.maija.

• turpināt iznomāt pašvaldībai piekritīgās zemes vienības
“Liepas pagasta zeme” un daļu no zemes vienības “Mazā
Ellīte”, kas atrodas Liepas pagastā, pagarinot 2013.
gada 27. maijā noslēgtā zemes nomas līguma termiņu.

5. Nolemts:
• pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam piekrītošās domājamās 

daļas no zemes Maija iela 3-88, Liepā, Liepas pa-
gastā, tirgus novērtējumu un pēc tā saņemšanas dzī-
vokļa īpašumu atsavināt Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;

• nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo dzīvokļa 
īpašumu Nr.5, kas atrodas Priekuļos, Parka ielā 4;

• nodot atsavināšanai izsolē pašvaldības dzīvokļa īpašumu 
Maija iela 1-1, Liepa, Liepas pagasts, un apstiprināt 
izsoles noteikumus;

• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – Eduarda Veidenbauma iela 22, Liepā, Liepas 
pagastā, izsoles noteikumus.

• apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederošās kustamās mantas – transportlīdzekļa
Toyota Carina atsavināšanu.

6. Nolemts divām personām anulēt ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu.
7. Pieņemts lēmums neatbalstīt biedrības “Latvijas Poli-
tiski represēto apvienība” ierosinājumu par vienreizēja 
pabalsta politiski represētajiem paaugstināšanu vismaz 
līdz 100,00 EUR.
8. Nolemts atteikties no Saules pulksteņa Veselavas muižā 
idejas īstenošanas un autortiesību paturēšanas.

9. Apstiprināts šāds maksas pakalpojumu cenrādis Priekuļu 
novadā ar Sharp MX2614N un Sharp DX2500N kopēšanas
iekārtām:

10. Nolemts nodot bez atlīdzības Priekuļu tehnikumam 
siltuma apgādes sistēmas, ieskaitot siltuma mezglus, no-
sakot, ka siltumtrases piederības un apkalpošanas robeža 
ir ēkas siltumenerģijas skaitītājs, šādos objektos:

• dienesta viesnīcā: Egļu gatvē 15, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā;

• jaunajā mācību korpusā: Egļu gatvē 9, Priekuļos, 
Priekuļu pagastā;

• vecajā mācību korpusā: Egļu gatvē 8, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā;

•  mācību darbnīcā;
•  tehnikuma darbnīcā;
•  tehnikuma sporta bāzē;
•  tehnikuma sporta hallē.

11. Pieņemts lēmums atbrīvot Rasmu Lezdiņu no Eduarda  
Veidenbauma literārās prēmijas komisijas priekšsēdētājas 
pienākumiem.
12. Ar 2018.gada 1.aprīli noteikta ieejas maksa kino se-
ansiem:

• biļete EUR 2,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,35;

• biļete EUR 3,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,52;

• biļete EUR 4,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,69;

• biļete EUR 5,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 0,87;

• biļete EUR 6,00, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 
EUR 1,04.

13. Nolemts komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Elīnu Stapuloni un deputāti Sarmīti Orehovu  
no 2018.gada 16.maija līdz 2018.gada 21.maijam  ieskaitot
uz Itāliju piedalīties projekta “Mazā uzņēmējdarbība 
Eiropas ekonomikas sirdī” aktivitātēs.
14. Atbalstīta Priekuļu novada pašvaldības Jaunatnes un 
bērnu lietu nodaļas dalība Eiropas sociālā fonda finansētajā 
projektā “PROTI un DARI!”.
15. Nolemts atbalstīt finansējuma piešķiršanu:

• Cēsu rotas dibināšanas 100-gades piemiņas vietas 
autoceļa A2/E77 Rīga-Igaunijas robeža (Veclaicene) 
79.49.kilometrā izveidošanai;

• avio biļešu iegādei divām Priekuļu novada jaunietēm, 
lai piedalītos spāņu organizācijas Proyecto Youth 
Participation “Here I am” projektā, kas norisināsies 
no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam Numancia de la 
Sagra, nosakot termiņu piešķirtās ceļa naudas atmaksai 
pašvaldībai – 2018.gada 1.augusts.

Priekuļu novada 
Sociālais dienests 

Ģimenes atbalsta nodaļā
AICINA SAVĀ KOMANDĀ 

SOCIĀLO REHABILITĒTĀJU Nr. 
p.k.

Pakalpojuma veids
Mērvie-
nība

Cena bez 
PVN

(EUR)

1.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A4 formāta uz 
vienas melnbaltas lapas puses

gab. 0.08

2.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A4 formāta uz 
vienas krāsainas lapas puses

gab. 0.12

3.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A3 formāta uz 
vienas melnbaltas lapas puses

gab. 0.10

4.
Kopēšanas pakalpojumi 
un izdrukas A3 formāta uz 
vienas krāsainas lapas puses

gab. 0.17

5.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A4 formāta uz abām 
lapas pusēm melnbaltas

gab. 0.10

6.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A4 formāta uz abām 
lapas pusēm krāsainas

gab. 0.16

7.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A3 formāta uz abām 
lapas pusēm melnbaltas

gab. 0.12

8.
Kopēšanas pakalpojumi un 
izdrukas A3 formāta uz abām 
lapas pusēm krāsainas

gab. 0.23

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu Eduarda Veidenbauma ielā 22, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42600030330, 
kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,3238 ha 
un tā lietošanas mērķis ir noteikts – apbūves zeme, ir pie-
ejamas ciemata komunikācijas,

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašval-
dības majaslapā 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 –
27882840 (Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.maija 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 16.maijā plkst.11.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi). 

Nodrošinājums EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā:
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.  

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Nekustamā īpašuma 
Eduarda Veidenbauma 

ielā 22, Liepā izsole
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Dzīvokļa Maija ielā 1-1, 
Liepā izsole

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu Maija ielā 1-1, Liepā, Liepas 
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr.42609000977, 
kas atrodas divstāvu dzīvojamā mājā uz pašvaldībai 
piederošas zemes, pirmajā stāvā un sastāv no divām 
dzīvojamām telpām, virtuves, sanmezgla ar vannu un 
tualeti un gaiteni. Dzīvokļa platības lielums ir 39.8 m2. 

Izsoles noteikumi pieejami Priekuļu novada pašvaldības 
mājaslapā 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 –
27882840 (Liepas pagasta pārvaldes vadītāja E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 16.maija 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 16.maija plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
EUR 4000,00 (četri tūkstoši euro, 00 centi). 

Nodrošinājums EUR 400,00 (četri sešdesmit euro, 00 
centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu
kontā: A/S SEB Banka, konta Nr. LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.  

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija 
Priekuļu novadā no 25.aprīļa līdz 30.maijam

Veicot lielo pavasara tīrīšanu dzīvokļos, mājās un pagrabos sakrājas 
lielgabarīta atkritumi, kas ikdienā nav paredzēti izmešanai parastajās 
sadzīves atkritumu tvertnēs.

Arī šogad Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
no 25. aprīļa līdz 30. maijam rīko pavasara lielgabarīta atkritumu 
savākšanas akciju, kuras laikā Priekuļu novada iedzīvotāji tiek aicināti 
izmantot iespēju bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem.

Akcijas laikā lielgabarīta atkritumu konteineri būs izvietoti:
• Priekuļos no 25.aprīļa līdz 3.maijam:

▫ Selekcijas ielā 18;
▫ Raiņa un Veidenbauma ielu krustojumā pie transformatora ēkas;
▫ Tehniķu ielā 2 pie Cēsu prospekta;

• Jāņmuižā – Sporta ielā no 3.maija līdz 10.maijam;
• Dukuros – Ķingu ielā no 3.maija līdz 10.maijam;
• Mārsnēnos – “Piena savāktuve” (pie atkritumu šķirošanas konteinera) no 23.maija līdz 30.maijam;
• Liepā – Dārza ielā 1 (pie katlu mājas) no 23.maija līdz 30.maijam;
• Bērzkrogā – stāvlaukumā pie ceļa Cēsis – Madona no 23.maija līdz 30.maijam.

Lielgabarīta atkritumi ir tādi, kurus to izmēru dēļ nevar un nedrīkst ievietot atkritumu tvertnēs – t.i. mēbeles, matrači, 
gultas, dīvāni, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti

Atgādinām, ka lielgabarīta atkritumu konteinerā nedrīkst mestsadzīves atkritumus, elektropreces, bīstamos atkritumus, 
nolietotas riepas, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus un zaļos atkritumus.

Vairāk par šo atkritumu šķirošanas un nodošanas iespējām lasiet http://www.priekuli.lv/home/atkritumu-apsaimnieko-
sana/2800-rupejoties-par-vidi-un-taupot-savus-lidzeklus-skirosim-atkritumus

Ieva Fogele, Sabiedrisko attiecību speciāliste

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra
SAISTOŠO NOTEIKUMU Nr.4/2018

“Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Par  pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības domes 2018.gada 22.februāra sēdē (protokols Nr.3, p.4)

Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 22.februāra 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.4/2018 “Par grozījumiem Priekuļu novada 

pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos noteikumos Nr.23 
“Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm””

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 
2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Priekuļu novada domes 2013.gada 12.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par pašvaldības palīdzību 
audžuģimenēm un aizbildņu ģimenēm” (apstiprināti 2013.gada 12.decembrī, Priekuļu novada domes sēdes protokols 
Nr.14, p.18), turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Izteikt minēto noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
“10.Tiesības saņemt pabalstu ir 2.2.apakšpunktā noteiktajām personām. Bāriņtiesa, izsniedzot lēmumu par aiz-
bildnības nodibināšanu, vienlaikus informē aizbildni par tiesībām saņemt pabalstu”. 

1.2. Izteikt minēto noteikumu 24.punktu šādā redakcijā”
“24. Pabalsta summa ir divkārša Ministru kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi Priekuļu novada pašvaldības 2013.gada 12.decembra Saistošajos 
noteikumos Nr.23 “Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm un aizbildņu 
ģimenēm” izstrādāti, lai saskaņotu noteikumus ar 2006.gada 19.decembra 
Ministru kabineta noteikumos Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi” noteikta-
jām normām un sniegtu atbalstu arī tiem aizbildņiem, kuri nedzīvo novada 
administratīvajā teritorijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz:
1. noteikt pabalstu audžuģimenē ievietota bērna uzturam divkārša Ministru 
kabineta noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.
2. noteikt, ka pabalstu par aizbildņa pienākumu pildīšanu ir tiesības saņemt 
arī personām, kuras ar Priekuļu novada Bāriņtiesu lēmumu ieceltas par 
aizbildņiem un dzīvo citu novadu administratīvajās teritorijās.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Līdzekļi ir paredzēti 2018.gada budžetā. Šobrīd neviens novada bērns nav 
ievietots audžuģimenē. 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta noteikumos 
Nr.1036 “Audžuģimeņu noteikumi”  52.-57.punktā paredzēts daļēji kompensēt
pašvaldību izmaksas (mērķdotācija izdevumu segšanai) audžuģimenē ievie-
tota bērna uzturam sakarā ar pabalsta palielinājumu divkāršā Ministru kabineta
noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmērā.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Institūcijas, kurās iedzīvotāji var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir
Priekuļu novada Sociālais dienests un pašvaldības dome.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā aizbildņu ģimeņu izteiktie 
viedokļi Sociālajam dienestam.

Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Lauksaimniekiem, 
lauku iedzīvotājiem
Pavasarī viss notiek strauji. Aug zāle, aug latvāņi, ir 

pienācis laiks:
1. miglošanas darbiem, lai sāktu latvāņu apkarošanu;
2. uzsākt mehānisku ziemojošo latvāņu rozešu (15-20 cm) 

izrakšanu aizsargjoslās, kur miglot nedrīkst.
Strādājot ar ķimikālijām un latvāņiem, esiet uzmanīgi, 

ievērojiet aizsardzības pasākumus!
Informācija par Lauku attīstības plāna projektiem:
Projekti - Meža ieaudzēšana; kārta atvērta 19.04.2018.

– 21.05.2018.
Atbalsta pretendents var būt fiziska persona – zemes 

īpašnieks vai juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir 
vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes 
īpašnieks. Pasākuma aktivitātes: meža ieaudzēšana un
kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana. 

Svarīgi datumi lauksaimniekiem
2.05. Lauksaimniekam jābūt reģistrētam Valsts augu 

aizsardzības dienesta (VAAD) lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas reģistrā, pretendējot uz atbalstu
pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Vidi saudzē-
jošu metožu pielietošana dārzkopībā” (VSMD).

22.05. Pēdējā diena, kad elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā var iesniegt vienoto iesniegumu bez atbalsta ap-
joma samazinājuma par katru nokavēto darbdienu.

Ja vienotais iesniegums tiks iesniegts periodā no 2018. 
gada 23. maija līdz 15. jūnijam, atbalsta apjomam tiks pie-
mērots 1 % samazinājums par katru nokavēto darbdienu 
(samazinājumu sāks piemērot jau no 23.maija).

30.05. Ja 2017.gadā papuves aizņemtā platība 2016.
gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, tai jābūt mehāniski 
apstrādātai līdz 2017.gada 30.maijam. Līdz 15.septembrim 
papuves platībā regulāri jāapkaro nezāles, un augi jāiestrādā 
augsnē līdz kārtējā gada 15.septembrim.

01.06. Lai saņemtu tiesības iegādāties marķētu dīzeļ-
degvielu, lauksaimniecības produkcijas ražotājam ne vēlāk 
kā līdz kārtējā gada 1.jūnijam LAD jāiesniedz iesniegums
tādas marķētas dīzeļdegvielas piešķiršanai, kurai piemēro 
samazināto akcīzes nodokļa likmi, un jāapliecina, ka viņš 
veic saimniecisko darbību, kas reģistrēta Latvijas Repub-
likas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

25.06. Pēdējā diena, kad var iesniegt labojumus 
attiecībā uz lauku platību pārklājumiem bez sankcijām.

Lauksaimniecības datu centra speciālisti pieņem katru 
ceturtdienu no pl.9.00 līdz 14.00 Cēsu konsultāciju birojā; 
arī dzīvnieku krotālijas var saņemt Cēsīs.

Informāciju ikdienā par svarīgo var iegūt arī Cēsīs, 
Raunas ielā 4, Cēsu konsultāciju birojā tel. 26360434.

Dace Kalniņa,
Priekuļu lauku attīstības konsultante
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Spožāko zvaigžņu stunda “PIEKTĀ DIMENSIJA”

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Vecpiebalgas novadu mācību olimpiāžu uzvarē-
tāju un pedagogu godināšanas pasākumā “Piektā dimensija”
šonedēļ satikās teju 200 zinošāko un mācību priekšmetu 
olimpiādēs veiksmīgi startējušo skolēnu no 1. līdz pat 12. 
klasei, lai kopā ar novadu vadītājiem, skolu direktoriem 
un saviem skolotājiem svinētu uzvaru gan sākumskolas, 
gan latviešu valodas, gan angļu un krievu valodas, gan 
matemātikas, fizikas, mājturības, ganlietišķās informātikas, 
ģeogrāfijas, ekonomikas un citās olimpiādēs, kas noritējušas 
visa šī mācību gada garumā.

Olimpiāžu uzvarētāji šogad dāvanās saņēma Latvijas 
Bankas piemiņas monētas, kā arī uzklausīja daudz labu 
vārdu un novēlējumu. Novadu vadītāji apliecināja cieņu un
uzticēšanos, sveicot gan skolēnus, gan skolotājus, novēlot 
bērniem būt kompetentiem un prast skolā gūtās zināšanas 
izmantot reālajā dzīvē.

Pasākumu organizēja Amatas novada apvienotā izglī-
tības pārvalde kopā ar septiņu sadraudzības novadu paš-
valdībām. Pasākumam šogad bija dots nosaukums “Piektā
dimensija”, aktualizējot skolēnu globālo kompetenču 
pilnveides nepieciešamību. Jo šobrīd saprotams tikai viens 
– lai gan dažādu valstu jaunieši klausās līdzīgu mūziku, 
izvēlas līdzīga stila apģērbu, lasa tos pašus blogus, spēlē 
tās pašas spēlītes un seko vieniem un tiem pašiem sporta 

notikumiem, īsta izpratne šajā savstarpēji saistītajā un 
ātrajā pasaulē skolēniem nerodas pati no sevis. Tieši tāpēc 
pasaulspratība vai globālā kompetence ir tikpat svarīga kā 
matemātika, dabaszinības vai kāda cita mācība, ja ne vēl 
svarīgāka. 

“Un kas zina, varbūt nākamgad mums būs jauna dis-
ciplīna mācību olimpiādēs Pasaulspratība,” atzina Amatas
novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes me-
todiķe Diāna Briede. Pasākumā tika organizēts neliels 
konkurss pasaulspratībā visu septiņu novadu komandām. 
Konkursā ar lielu azartu iesaistījās arī pašvaldību vadītāji un 
viņu vietnieki. Tas bija tik aizraujoši un, jāatzīst, arī gana 
jautri. Pēc skaņas bija jāatpazīst, kas notiek “aizkadrā”. 
Izrādījās, ka tas nemaz nav tik viegli izdarāms.

Liels prieks par tiem skolēniem, kuri ieguvuši godal-
gotas vietas ne tikai starpnovadu, bet arī Vidzemes reģiona 
un valsts mēroga mācību olimpiādēs, kā arī tiem, kuri 
nopelnījuši vairākas godalgas. Mēs patiesi lepojamies ar 
visiem Jums. Pateicība arī vecākiem un skolotājiem par 
atbalstu, uzticēšanos un ieguldīto darbu, jo ikviens talants 
tikai kopā ar nopietnu darbu nes panākumus.

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības 

pārvaldes metodiķe

Radošā diena 
Jāņmuižā

11. aprīlī Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē no-
tika logopēdu, speciālo un pirmsskolas pedagogu seminārs 
“Alternatīvie pedagoģiskā darba modeļi un paņēmieni”. 
Seminārā piedalījās vairāk nekā 30 pedagogi no Priekuļu, 
Cēsu, Amatas, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un 
Raunas novada. Seminārā Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestāde un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” bija sadarbības partneri, kas kopīgi dalījās 
ar abu iestāžu labās prakses piemēriem un metodēm.

Metodiskās apvienības vadītāja un Priekuļu PII “Mež-
maliņa” logopēde Zaiga Cīrule iepazīstināja ar Montesori
pedagoģijas metodēm runas un valodas traucējumu ko-
rekcijā, kā arī dalījās pieredzē darbā ar bērniem agrīnā 
vecumā. Sporta skolotāja Ināra Ikauniece stāstīja, kā mūzika 
nomierina, uzmundrina un atraisa bērna emocijas, dalījās 
pieredzē ar Tanzpro – Biodanza elementu izmantošanu, 
kā arī aicināja tos izmēģināt un izjust pašām.

Jāņmuižas PII metodiķe Agita Peneze prezentēja dabas
vides estētikas metodi, tās izmantošanas iespējas pirms-
skolā. Ingrīda Zazīte stāstīja par silto smilšu nodarbību 
būtību un izmantošanu darbā ar bērniem, pilnīgāka priekš-
stata gūšanai rādīja nodarbību video fragmentus un dalījās 
pieredzē, atziņās. Ar lielu aizrautību semināra dalībnieki 
skolotājas Lidijas Kārkliņas vadībā praktiski darbojās 
Dabas telpā, izmēģinot dabas vides estētikas vingrināju-
mus ar krāsainajām smiltīm. Logopēde Ingrīda Smalniece, 
mūzikas skolotāja Velta Anta Olengoviča un Agita Peneze 
aicināja uz sajūtu teātra izrādi “Poēma par gliemezīti”, 
ļaujot skatītājiem baudīt tēla, vārda, skaņas un mūzikas 
saskaņu.

Esam gandarītas par padarīto darbu un semināra dalīb-
nieku neviltoto interesi, un pozitīvām emocijām.

Inga no Veselavas atzinīgi novērtēja semināru: “Pa-
gājusi nedēļa kopš biju Jāņmuižā. Tēmas, dzirdētais ir 
pārdomāts, esmu gatava paust labos vārdus. Kopumā man
ļoti, ļoti patika. Novērtēju tēmu dažādību, praktiskos pie-
mērus (atļaušos dažus ieviest savā ikdienas darbā). Paldies 
par idejām! Patika miers, kas bija jūsos un jūsu iestādes 
neatlaidība, veiksmīgā pieredze pagraba izmantošanā mā-
cību procesā. Ļoti patika dabas vides estētikas ieviešana 
ikdienā (labprāt būtu izgājusi arī kādu no jūsu dabas takām). 
Patika, ka varēju arī praktiski darboties. Augstu vērtēju
jūsu ieguldīto darbu, lai šādu semināru noorganizētu. Iz-
baudīju sajūtu, ka esam gaidītas. Paldies arī par tik smalki, 
gaumīgi noformētu un pasniegtu ēdienu!”

Speciālie pedagogi no Cēsu 2. pamatskolas Agrita  un 
Elita  priecājās par iegūto informāciju: “Esam ļoti pateicī-
gas par iespēju piedalīties lieliski organizētajā seminārā, 
kur viss bija pārdomāts līdz mazākajam sīkumam – no 
saturiski bagāta lektoru stāstījuma un estētiskas telpas līdz 
kafijas galda noformējumiem. Ļoti iepriecināja Lidijas 
Kārkliņas praktikums Dabas telpā, kuram esam jau radušas 
pielietojumu savā ikdienas darbā. Sajūsmā esam par sajūtu 
teātra izrādi, centīsimies ko līdzīgu izveidot kopā ar saviem 
bērniem. Interesi radīja lektores Ināras Ikaunieces stāstī-
jums par mūziku, biodeju un tās elementiem – sākam šo 
to izmantot. Paldies metodiķei Agitai Penezei un Ingrīdai 
Zazītei par nesavtīgo dalīšanos ar savu pieredzi, idejām! 
Ceram arī turpmāk sadarboties!”

Ritma no Raunas seminārā guva pozitīvu lādiņu jauniem 
darbiem un iecerēm, arī pārējiem dalībniekiem novēlēja 
veiksmi iecerētajos darbos.

Semināra organizatore 
Ingrīda Smalniece

Aprīlis raibs kā taurenis!
“Pasper piecus soļus
iekšā aprīlī –
simt un vienā tūtē
miljons sēklu trīc.”
Tā par aprīli dzejolī “Pavasara etīde” saka Jānis Peters 

un viņš nekļūdās. Tiešām šis ir laiks, kad ļaudis sarosās un
plāno, ko kurā dobē stādīt un vagā sēt. Bērni skraida pa 
pagalmu rozā vaigiem, kuri nav vis nosaluši, bet gan saules
iekrāsoti. Daba elpo un taureņi mostas ne tikai siltajā 
saulītē, bet arī cilvēku sirdīs…

5.aprīlī Priekuļos risinājās mazo vokālistu konkurss 
“Priekuļu cālis 2018”, kur 1.vietu ieguva burvīgā trīs-
gadniece Ance Puriņa no Liepas. Marta beigās mums bija 
iespēja visu mazo Liepas cāļu saimi uzņemt un dzirdēt 
arī Liepas kultūras namā. Bija aizkustinoši. Liels paldies 
skolotājai Indrai Kumsārei par ieguldīto darbu mazo māks-
linieku izaugsmē!

Aprīlis ir radošs mēnesis un laiks kultūras nama 
lielajiem un mazajiem dancotājiem. 14.aprīlī Cēsīs sevi 
kuplā pulkā lieliski parādīja un pierādīja vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Sadancis” iegūstot 2. pakāpi. Mazie 
dancotāji – bērnu deju kolektīvs “Dālderīši” – 20.aprīlī 
devās uz Raibo deju skati Vecpiebalgas kultūras namā, 
gūstot gandarījumu par paveikto un neviltotu skatītāju 
sajūsmu. Paldies arī mazo dejotāju vecākiem par atbalstu 
un deju kolektīvu vadītājai Maritai Riekstai-Krivjonokai!

Aprīlis ir aizritējis nemanot, klāt ir maijs, kurš būs ne 
mazāk radošs,jo darbs turpinās. 

Inta Zaksa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Līdz ar gājputnu čivināšanu un mājās nākšanu, Priekuļu kultūras namā notika ikgadējais 
mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Šogad kopā pulcējās un savu varēšanu rādīja Priekuļu, 
Liepas, Jāņmuižasun Veselavas mazie dziedātāji. Ar rūpību un radošu izdomu mazos 
cālēnus bija sagatavojušas skolotājas V.A.Olengoviča, A.Pēlmane, I.Kumsāre, L.Bruģe un 
J.Vāvere. Konkursu kuplināja tikpat mazi un skanīgi dziedātāji no popgrupām “Kripatiņi” un 
“Mazumiņi”. Šogad ļoti sirsnīgi un atbalstoši šķita līdzjutēji – īpaši no Jāņmuižas bērnu-
dārza un Priekuļu bērnudārza “Mežmaliņa”. Pirmo vietu konkursā ieguva trīsgadīga cālenīte –
Ance Puriņa no Liepas. Otrā vieta – Karlīnai Mežalei no Priekuļiem. Trešā vieta – Nikam Rekem
no Jāņmuižas. Galveno “Grand prix” cāļa titulu ieguva Gabriela Indriksone no Jāņmuižas. 
Paldies skolotājiem un vecākiem par skanīgo cālēnu sagatavošanu! 

Inga Cipe, Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Mazo vokālistu konkurss
“Priekuļu novada CĀLIS 2018”
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Pēc Priekuļu tehnikuma audzēkņa iniciatīvas 
Priekuļos izveidots jauniešu ansamblis

Aprīlis Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” sācies ar 
jaunumiem. Priekuļu tehnikuma audzēknis Kristers Briedis,
izrādot iniciatīvu, sācis vadīt Priekuļu jauniešu centra 
“REST[e]” ansambli. 

“Esmu vadījis jauniešu ansambļus un piedalījies dažā-
dos mūzikas konkursos. Mūziku esmu apguvis pašmācības 
ceļā un mācījies pie dažādiem mūzikas skolotājiem,” stāsta 
16 gadus vecais Kristers. Jau aizvadīti 3 mēģinājumi. 
Jaunieši smej: “Ar katru tikšanās reizi esam arvien vairāk 
un vairāk. Drīz būsim koris.” Jauniešu centra ansambļa 
dalībnieki cītīgi gatavosies Priekuļu novada svētkiem, lai 
16. jūnijā uzstātos uz jauniešu skatuves. Plānos arī uzstāties 
dažādos pasākumos Priekuļu novadā. Kā stāsta jaunieši, 
ansamblis aizrauj ar visiem zināmu repertuāru, kā arī ar 
jautru un atraktīvu atmosfēru. 

Priekuļu jauniešu centra ansambļa mēģinājumi noteikt 
katru pirmdienu plkst. 16:00 Priekuļu Saieta namā. Aicināti
visi interesenti, kuri vēlas pievienoties ansamblim. Dalība – 
bezmaksas. Vairāk pa tālr. 26605044 (Anna). 

Foto: Anna Rakule
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 

Anna Rakule

Jaunieši radījuši īsfilmu 
par ātro kredītu problēmu

Aizvadītajā mēnesī Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 
bija iespēja noskatīties pašmāju jauniešu veidoto īsfilmu 
“Oļega morāle”, kā arī aprunāties ar 19 gadus veco īsfilmas 
režisoru no Liepas Rihardu Romušu. Jaunieša veidotā 
filma šī gada februārī piedzīvoja pirmizrādi Vidzemes 
koncertzāles “Cēsis” kinoteātrī.

Filma ir par 21 gadu vecu jaunieti Oļegu, kurš meklē 
iespējas, kā izkļūt no parādu sloga. Oļegam dzīvē nevei-
cas – ne darbā, ne materiālā nodrošinājuma ziņā, ne spējā 
iederēties sabiedrībā. Oļega īpašumā nonāk vecmammas 
dāvātā māja. Viņš ieslīgst parādos, 2 dienu laikā viņam 
jāatrod nauda, lai tos dzēstu, tam Oļegs piesaista arī savu
draugu. Šī 33 minūtes garā kino lente ir Riharda Romuša 
debija režijā, bet vairākiem jaunieši – pirmie soļi aktier-
spēlē. 

Sākotnēji Riharda Romuša iecere bijusi citāda, tomēr 
īsu laiku pirms filmēšanas sākuma plāns mainījies – sākts 
darbs pie jauna scenārija rakstīšanas komēdijai. R.Romušs 
pievērsies ātro kredītu un parādsaistību tēmai, jo, viņaprāt, 
tā ir aktuāla mūsdienu problēma, ar kuru sastopas arī 
jaunieši. “Man gribējās izveidot ko tādu, lai cilvēki aiz-
mirstu par šo problēmu slogu – vienkārši pasmietos par 
tām. Mēs attēlojam šīs situācijas, taču no komiskās puses,” 
stāsta R.Romušs. 

Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” sarīkotā filmas 
seansa un tikšanās ar filmas režisoru iniciatori bija Priekuļu 
novada jauniešu padomes pārstāvji Toms Ozols un Natālija 
Mahņova. Kā stāsta paši jaunieši, filmu Cēsu kinoteātrī 
noskatīties neizdevās, jo visas sēdvietas ātri vien jau bija 
aizņemtas, tādēļ jauniešiem radās ideja uzaicināt pašu 
filmas režisoru ciemos uz jauniešu centru un noskatīties 
filmu tur. 

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Anna Rakule

Priekuļu novada 
svētki 2018

Š.g. 16.jūnijā svinēsim Priekuļu novada svētkus Liepas 
pagastā. Liepa ir māla dzimtene, tādēļ arī  svētku sauklis ir 
izvēlēts: “Māls – zemes sāls”.

Atbilstoši svētku tematikai plānojam pasākuma nofor-
mējumā izmantot dažādas ar mālu saistītas lietas un priekš-
metus. Ja Jūsu krājumos ir kāda tukša māla pudele (piem. 
“Latvijas balzama”), būsim priecīgi tās saņemt un radīt 
svētkus. Pudeles var nogādāt Liepas kultūras namā un 
Liepas pagasta pārvaldē. Dosim šiem tukšajiem traukiem 
iespēju atdzimt mākslā!

Inta Zaksa,
Priekuļu kultūras nama vadītāja

Filmēšanas procesā. Foto no arhīva

Jauniešu centra ansambļa pirmais mēģinājums

Aicinām atsaukties 
tirgotājus un amatniekus

Līdz 30.maijam aicinām pieteikties tirgotājus un amatniekus Priekuļu novada svētkiem un 
iesniegt nepieciešamo dokumentāciju. Tālrunis informācijai 28381477 (Dace).

Plašāka informācija par svētku norisi un tirgošanos būs pieejama Priekuļu novada mājaslapā 
un maija “Priekuļu novada vēstis” izdevumā.

Lieldienu aktivitātes 
Mārsnēnos

2018.gada 1.aprīlī Mārsnēnu Jauniešu centrs sadar-
bībā ar Mārsnēnu Tautas namu aktīvi piedalījās Lieldienu
svinēšanā. Jaunieši bija izgreznojuši Mārsnēnu tautas nama
parku, kā arī sagatavojuši vairākas stafetes ar dažādiem 
uzdevumiem un veiklības pārbaudījumiem gan lieliem, gan 
maziem. Stafešu noslēgumā Lieldienu zaķis bija sarūpējis 
un paslēpis dažādus gardumus Lieldienu svinētājiem. Tos 
svinību viesi un stafešu dalībnieki atrada un notiesāja, 
gaidot apbalvošanu. Trampalīns saka lielu paldies brīvprā-
tīgajiem un visiem dalībniekiem, kas kopīgiem spēkiem 
noorganizēja jautras Lieldienu lustes.

Teksts un foto: Selga Skrastiņa, MJC vadītāja

Jaunieši izgrezno Mārsnēnu tautas nama parku

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Priekuļu novada bibliotēkām

Vienīgā patiesā drošība, uz ko varam paļauties šajā 
pasaulē, ir uzkrātās zināšanas,pieredze un spējas.

/Henrijs Fords/

28.martā Cēsu Centrālā bibliotēka organizēja jau 
ceturto bijušā Cēsu rajona bibliotekāru pieredzes apmaiņas 
braucienu. Kolēģiem bija iespēja iepazīt un ieraudzīt kā 
kopīgo, tā atšķirīgo pagastu bibliotēku darbā.

Šajā reizē kolēģus viesos uzņēmām mēs – Priekuļu, 
Veselavas un Mārsnēnu pagastu  bibliotēku  darbinieki.  
Pieredzē  dalījās  un  guva  iedvesmu  darbam  33 bibliotēku 
speciālisti no Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem.

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja Liene Zuimača
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Spožāko zvaigžņu stunda “PIEKTĀ DIMENSIJA”

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 
Raunas, Vecpiebalgas novadu mācību olimpiāžu uzvarē-
tāju un pedagogu godināšanas pasākumā “Piektā dimensija”
šonedēļ satikās teju 200 zinošāko un mācību priekšmetu 
olimpiādēs veiksmīgi startējušo skolēnu no 1. līdz pat 12. 
klasei, lai kopā ar novadu vadītājiem, skolu direktoriem 
un saviem skolotājiem svinētu uzvaru gan sākumskolas, 
gan latviešu valodas, gan angļu un krievu valodas, gan 
matemātikas, fizikas, mājturības, ganlietišķās informātikas, 
ģeogrāfijas, ekonomikas un citās olimpiādēs, kas noritējušas 
visa šī mācību gada garumā.

Olimpiāžu uzvarētāji šogad dāvanās saņēma Latvijas 
Bankas piemiņas monētas, kā arī uzklausīja daudz labu 
vārdu un novēlējumu. Novadu vadītāji apliecināja cieņu un
uzticēšanos, sveicot gan skolēnus, gan skolotājus, novēlot 
bērniem būt kompetentiem un prast skolā gūtās zināšanas 
izmantot reālajā dzīvē.

Pasākumu organizēja Amatas novada apvienotā izglī-
tības pārvalde kopā ar septiņu sadraudzības novadu paš-
valdībām. Pasākumam šogad bija dots nosaukums “Piektā
dimensija”, aktualizējot skolēnu globālo kompetenču 
pilnveides nepieciešamību. Jo šobrīd saprotams tikai viens 
– lai gan dažādu valstu jaunieši klausās līdzīgu mūziku, 
izvēlas līdzīga stila apģērbu, lasa tos pašus blogus, spēlē 
tās pašas spēlītes un seko vieniem un tiem pašiem sporta 

notikumiem, īsta izpratne šajā savstarpēji saistītajā un 
ātrajā pasaulē skolēniem nerodas pati no sevis. Tieši tāpēc 
pasaulspratība vai globālā kompetence ir tikpat svarīga kā 
matemātika, dabaszinības vai kāda cita mācība, ja ne vēl 
svarīgāka. 

“Un kas zina, varbūt nākamgad mums būs jauna dis-
ciplīna mācību olimpiādēs Pasaulspratība,” atzina Amatas
novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes me-
todiķe Diāna Briede. Pasākumā tika organizēts neliels 
konkurss pasaulspratībā visu septiņu novadu komandām. 
Konkursā ar lielu azartu iesaistījās arī pašvaldību vadītāji un 
viņu vietnieki. Tas bija tik aizraujoši un, jāatzīst, arī gana 
jautri. Pēc skaņas bija jāatpazīst, kas notiek “aizkadrā”. 
Izrādījās, ka tas nemaz nav tik viegli izdarāms.

Liels prieks par tiem skolēniem, kuri ieguvuši godal-
gotas vietas ne tikai starpnovadu, bet arī Vidzemes reģiona 
un valsts mēroga mācību olimpiādēs, kā arī tiem, kuri 
nopelnījuši vairākas godalgas. Mēs patiesi lepojamies ar 
visiem Jums. Pateicība arī vecākiem un skolotājiem par 
atbalstu, uzticēšanos un ieguldīto darbu, jo ikviens talants 
tikai kopā ar nopietnu darbu nes panākumus.

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības 

pārvaldes metodiķe

Radošā diena 
Jāņmuižā

11. aprīlī Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē no-
tika logopēdu, speciālo un pirmsskolas pedagogu seminārs 
“Alternatīvie pedagoģiskā darba modeļi un paņēmieni”. 
Seminārā piedalījās vairāk nekā 30 pedagogi no Priekuļu, 
Cēsu, Amatas, Pārgaujas, Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un 
Raunas novada. Seminārā Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestāde un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” bija sadarbības partneri, kas kopīgi dalījās 
ar abu iestāžu labās prakses piemēriem un metodēm.

Metodiskās apvienības vadītāja un Priekuļu PII “Mež-
maliņa” logopēde Zaiga Cīrule iepazīstināja ar Montesori
pedagoģijas metodēm runas un valodas traucējumu ko-
rekcijā, kā arī dalījās pieredzē darbā ar bērniem agrīnā 
vecumā. Sporta skolotāja Ināra Ikauniece stāstīja, kā mūzika 
nomierina, uzmundrina un atraisa bērna emocijas, dalījās 
pieredzē ar Tanzpro – Biodanza elementu izmantošanu, 
kā arī aicināja tos izmēģināt un izjust pašām.

Jāņmuižas PII metodiķe Agita Peneze prezentēja dabas
vides estētikas metodi, tās izmantošanas iespējas pirms-
skolā. Ingrīda Zazīte stāstīja par silto smilšu nodarbību 
būtību un izmantošanu darbā ar bērniem, pilnīgāka priekš-
stata gūšanai rādīja nodarbību video fragmentus un dalījās 
pieredzē, atziņās. Ar lielu aizrautību semināra dalībnieki 
skolotājas Lidijas Kārkliņas vadībā praktiski darbojās 
Dabas telpā, izmēģinot dabas vides estētikas vingrināju-
mus ar krāsainajām smiltīm. Logopēde Ingrīda Smalniece, 
mūzikas skolotāja Velta Anta Olengoviča un Agita Peneze 
aicināja uz sajūtu teātra izrādi “Poēma par gliemezīti”, 
ļaujot skatītājiem baudīt tēla, vārda, skaņas un mūzikas 
saskaņu.

Esam gandarītas par padarīto darbu un semināra dalīb-
nieku neviltoto interesi, un pozitīvām emocijām.

Inga no Veselavas atzinīgi novērtēja semināru: “Pa-
gājusi nedēļa kopš biju Jāņmuižā. Tēmas, dzirdētais ir 
pārdomāts, esmu gatava paust labos vārdus. Kopumā man
ļoti, ļoti patika. Novērtēju tēmu dažādību, praktiskos pie-
mērus (atļaušos dažus ieviest savā ikdienas darbā). Paldies 
par idejām! Patika miers, kas bija jūsos un jūsu iestādes 
neatlaidība, veiksmīgā pieredze pagraba izmantošanā mā-
cību procesā. Ļoti patika dabas vides estētikas ieviešana 
ikdienā (labprāt būtu izgājusi arī kādu no jūsu dabas takām). 
Patika, ka varēju arī praktiski darboties. Augstu vērtēju
jūsu ieguldīto darbu, lai šādu semināru noorganizētu. Iz-
baudīju sajūtu, ka esam gaidītas. Paldies arī par tik smalki, 
gaumīgi noformētu un pasniegtu ēdienu!”

Speciālie pedagogi no Cēsu 2. pamatskolas Agrita  un 
Elita  priecājās par iegūto informāciju: “Esam ļoti pateicī-
gas par iespēju piedalīties lieliski organizētajā seminārā, 
kur viss bija pārdomāts līdz mazākajam sīkumam – no 
saturiski bagāta lektoru stāstījuma un estētiskas telpas līdz 
kafijas galda noformējumiem. Ļoti iepriecināja Lidijas 
Kārkliņas praktikums Dabas telpā, kuram esam jau radušas 
pielietojumu savā ikdienas darbā. Sajūsmā esam par sajūtu 
teātra izrādi, centīsimies ko līdzīgu izveidot kopā ar saviem 
bērniem. Interesi radīja lektores Ināras Ikaunieces stāstī-
jums par mūziku, biodeju un tās elementiem – sākam šo 
to izmantot. Paldies metodiķei Agitai Penezei un Ingrīdai 
Zazītei par nesavtīgo dalīšanos ar savu pieredzi, idejām! 
Ceram arī turpmāk sadarboties!”

Ritma no Raunas seminārā guva pozitīvu lādiņu jauniem 
darbiem un iecerēm, arī pārējiem dalībniekiem novēlēja 
veiksmi iecerētajos darbos.

Semināra organizatore 
Ingrīda Smalniece

Aprīlis raibs kā taurenis!
“Pasper piecus soļus
iekšā aprīlī –
simt un vienā tūtē
miljons sēklu trīc.”
Tā par aprīli dzejolī “Pavasara etīde” saka Jānis Peters 

un viņš nekļūdās. Tiešām šis ir laiks, kad ļaudis sarosās un
plāno, ko kurā dobē stādīt un vagā sēt. Bērni skraida pa 
pagalmu rozā vaigiem, kuri nav vis nosaluši, bet gan saules
iekrāsoti. Daba elpo un taureņi mostas ne tikai siltajā 
saulītē, bet arī cilvēku sirdīs…

5.aprīlī Priekuļos risinājās mazo vokālistu konkurss 
“Priekuļu cālis 2018”, kur 1.vietu ieguva burvīgā trīs-
gadniece Ance Puriņa no Liepas. Marta beigās mums bija 
iespēja visu mazo Liepas cāļu saimi uzņemt un dzirdēt 
arī Liepas kultūras namā. Bija aizkustinoši. Liels paldies 
skolotājai Indrai Kumsārei par ieguldīto darbu mazo māks-
linieku izaugsmē!

Aprīlis ir radošs mēnesis un laiks kultūras nama 
lielajiem un mazajiem dancotājiem. 14.aprīlī Cēsīs sevi 
kuplā pulkā lieliski parādīja un pierādīja vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Sadancis” iegūstot 2. pakāpi. Mazie 
dancotāji – bērnu deju kolektīvs “Dālderīši” – 20.aprīlī 
devās uz Raibo deju skati Vecpiebalgas kultūras namā, 
gūstot gandarījumu par paveikto un neviltotu skatītāju 
sajūsmu. Paldies arī mazo dejotāju vecākiem par atbalstu 
un deju kolektīvu vadītājai Maritai Riekstai-Krivjonokai!

Aprīlis ir aizritējis nemanot, klāt ir maijs, kurš būs ne 
mazāk radošs,jo darbs turpinās. 

Inta Zaksa,
Liepas kultūras nama vadītāja

Līdz ar gājputnu čivināšanu un mājās nākšanu, Priekuļu kultūras namā notika ikgadējais 
mazo vokālistu konkurss “Cālis”. Šogad kopā pulcējās un savu varēšanu rādīja Priekuļu, 
Liepas, Jāņmuižasun Veselavas mazie dziedātāji. Ar rūpību un radošu izdomu mazos 
cālēnus bija sagatavojušas skolotājas V.A.Olengoviča, A.Pēlmane, I.Kumsāre, L.Bruģe un 
J.Vāvere. Konkursu kuplināja tikpat mazi un skanīgi dziedātāji no popgrupām “Kripatiņi” un 
“Mazumiņi”. Šogad ļoti sirsnīgi un atbalstoši šķita līdzjutēji – īpaši no Jāņmuižas bērnu-
dārza un Priekuļu bērnudārza “Mežmaliņa”. Pirmo vietu konkursā ieguva trīsgadīga cālenīte –
Ance Puriņa no Liepas. Otrā vieta – Karlīnai Mežalei no Priekuļiem. Trešā vieta – Nikam Rekem
no Jāņmuižas. Galveno “Grand prix” cāļa titulu ieguva Gabriela Indriksone no Jāņmuižas. 
Paldies skolotājiem un vecākiem par skanīgo cālēnu sagatavošanu! 

Inga Cipe, Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Mazo vokālistu konkurss
“Priekuļu novada CĀLIS 2018”
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Pēc Priekuļu tehnikuma audzēkņa iniciatīvas 
Priekuļos izveidots jauniešu ansamblis

Aprīlis Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” sācies ar 
jaunumiem. Priekuļu tehnikuma audzēknis Kristers Briedis,
izrādot iniciatīvu, sācis vadīt Priekuļu jauniešu centra 
“REST[e]” ansambli. 

“Esmu vadījis jauniešu ansambļus un piedalījies dažā-
dos mūzikas konkursos. Mūziku esmu apguvis pašmācības 
ceļā un mācījies pie dažādiem mūzikas skolotājiem,” stāsta 
16 gadus vecais Kristers. Jau aizvadīti 3 mēģinājumi. 
Jaunieši smej: “Ar katru tikšanās reizi esam arvien vairāk 
un vairāk. Drīz būsim koris.” Jauniešu centra ansambļa 
dalībnieki cītīgi gatavosies Priekuļu novada svētkiem, lai 
16. jūnijā uzstātos uz jauniešu skatuves. Plānos arī uzstāties 
dažādos pasākumos Priekuļu novadā. Kā stāsta jaunieši, 
ansamblis aizrauj ar visiem zināmu repertuāru, kā arī ar 
jautru un atraktīvu atmosfēru. 

Priekuļu jauniešu centra ansambļa mēģinājumi noteikt 
katru pirmdienu plkst. 16:00 Priekuļu Saieta namā. Aicināti
visi interesenti, kuri vēlas pievienoties ansamblim. Dalība – 
bezmaksas. Vairāk pa tālr. 26605044 (Anna). 

Foto: Anna Rakule
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 

Anna Rakule

Jaunieši radījuši īsfilmu 
par ātro kredītu problēmu

Aizvadītajā mēnesī Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” 
bija iespēja noskatīties pašmāju jauniešu veidoto īsfilmu 
“Oļega morāle”, kā arī aprunāties ar 19 gadus veco īsfilmas 
režisoru no Liepas Rihardu Romušu. Jaunieša veidotā 
filma šī gada februārī piedzīvoja pirmizrādi Vidzemes 
koncertzāles “Cēsis” kinoteātrī.

Filma ir par 21 gadu vecu jaunieti Oļegu, kurš meklē 
iespējas, kā izkļūt no parādu sloga. Oļegam dzīvē nevei-
cas – ne darbā, ne materiālā nodrošinājuma ziņā, ne spējā 
iederēties sabiedrībā. Oļega īpašumā nonāk vecmammas 
dāvātā māja. Viņš ieslīgst parādos, 2 dienu laikā viņam 
jāatrod nauda, lai tos dzēstu, tam Oļegs piesaista arī savu
draugu. Šī 33 minūtes garā kino lente ir Riharda Romuša 
debija režijā, bet vairākiem jaunieši – pirmie soļi aktier-
spēlē. 

Sākotnēji Riharda Romuša iecere bijusi citāda, tomēr 
īsu laiku pirms filmēšanas sākuma plāns mainījies – sākts 
darbs pie jauna scenārija rakstīšanas komēdijai. R.Romušs 
pievērsies ātro kredītu un parādsaistību tēmai, jo, viņaprāt, 
tā ir aktuāla mūsdienu problēma, ar kuru sastopas arī 
jaunieši. “Man gribējās izveidot ko tādu, lai cilvēki aiz-
mirstu par šo problēmu slogu – vienkārši pasmietos par 
tām. Mēs attēlojam šīs situācijas, taču no komiskās puses,” 
stāsta R.Romušs. 

Priekuļu jauniešu centrā “REST[e]” sarīkotā filmas 
seansa un tikšanās ar filmas režisoru iniciatori bija Priekuļu 
novada jauniešu padomes pārstāvji Toms Ozols un Natālija 
Mahņova. Kā stāsta paši jaunieši, filmu Cēsu kinoteātrī 
noskatīties neizdevās, jo visas sēdvietas ātri vien jau bija 
aizņemtas, tādēļ jauniešiem radās ideja uzaicināt pašu 
filmas režisoru ciemos uz jauniešu centru un noskatīties 
filmu tur. 

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Anna Rakule

Priekuļu novada 
svētki 2018

Š.g. 16.jūnijā svinēsim Priekuļu novada svētkus Liepas 
pagastā. Liepa ir māla dzimtene, tādēļ arī  svētku sauklis ir 
izvēlēts: “Māls – zemes sāls”.

Atbilstoši svētku tematikai plānojam pasākuma nofor-
mējumā izmantot dažādas ar mālu saistītas lietas un priekš-
metus. Ja Jūsu krājumos ir kāda tukša māla pudele (piem. 
“Latvijas balzama”), būsim priecīgi tās saņemt un radīt 
svētkus. Pudeles var nogādāt Liepas kultūras namā un 
Liepas pagasta pārvaldē. Dosim šiem tukšajiem traukiem 
iespēju atdzimt mākslā!

Inta Zaksa,
Priekuļu kultūras nama vadītāja

Filmēšanas procesā. Foto no arhīva

Jauniešu centra ansambļa pirmais mēģinājums

Aicinām atsaukties 
tirgotājus un amatniekus

Līdz 30.maijam aicinām pieteikties tirgotājus un amatniekus Priekuļu novada svētkiem un 
iesniegt nepieciešamo dokumentāciju. Tālrunis informācijai 28381477 (Dace).

Plašāka informācija par svētku norisi un tirgošanos būs pieejama Priekuļu novada mājaslapā 
un maija “Priekuļu novada vēstis” izdevumā.

Lieldienu aktivitātes 
Mārsnēnos

2018.gada 1.aprīlī Mārsnēnu Jauniešu centrs sadar-
bībā ar Mārsnēnu Tautas namu aktīvi piedalījās Lieldienu
svinēšanā. Jaunieši bija izgreznojuši Mārsnēnu tautas nama
parku, kā arī sagatavojuši vairākas stafetes ar dažādiem 
uzdevumiem un veiklības pārbaudījumiem gan lieliem, gan 
maziem. Stafešu noslēgumā Lieldienu zaķis bija sarūpējis 
un paslēpis dažādus gardumus Lieldienu svinētājiem. Tos 
svinību viesi un stafešu dalībnieki atrada un notiesāja, 
gaidot apbalvošanu. Trampalīns saka lielu paldies brīvprā-
tīgajiem un visiem dalībniekiem, kas kopīgiem spēkiem 
noorganizēja jautras Lieldienu lustes.

Teksts un foto: Selga Skrastiņa, MJC vadītāja

Jaunieši izgrezno Mārsnēnu tautas nama parku

Bibliotekāru pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Priekuļu novada bibliotēkām

Vienīgā patiesā drošība, uz ko varam paļauties šajā 
pasaulē, ir uzkrātās zināšanas,pieredze un spējas.

/Henrijs Fords/

28.martā Cēsu Centrālā bibliotēka organizēja jau 
ceturto bijušā Cēsu rajona bibliotekāru pieredzes apmaiņas 
braucienu. Kolēģiem bija iespēja iepazīt un ieraudzīt kā 
kopīgo, tā atšķirīgo pagastu bibliotēku darbā.

Šajā reizē kolēģus viesos uzņēmām mēs – Priekuļu, 
Veselavas un Mārsnēnu pagastu  bibliotēku  darbinieki.  
Pieredzē  dalījās  un  guva  iedvesmu  darbam  33 bibliotēku 
speciālisti no Cēsu, Amatas, Jaunpiebalgas, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem.

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja Liene Zuimača
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Šūpulī ielikts...
vieta, laiks, talants…

Jau trešo gadu Skangaļu muiža norisināsies Muzeja 
nakts pasākums, kas šogad notiks 19. maijā no plkst.19:00 
līdz 01:00. Pasākuma nosaukums – “Šūpulī ielikts...
vieta, laiks, talants” ar moto – šūpulis.

Jau dienā pusdienot gribētājus gaidām Muzeja nakts 
kafejnīcā. Būs atvērts muižas ķēķis, iespēja baudīt ēdienus 
no muižkungu ēdienkartes. Godinot Latviju, neiztiksim 
bez muižkundzes svētku tortes. Būs arī iespēja baudīt 
Knīrimu laika pankūkas, ko bērni Skangaļos bija iesaukuši
“komm morgen vwieder”.

Zem dārznieka Brieža namiņa, pagrabā, būs apskatāmi 
smaidoši vīriņi, ducis bļodu, podu – keramiķa un podnieka 
Normunda Laņģa savdabīgajā radošumā.

Radošajās darbnīcās kopā ar keramiķi būs iespēja pašiem 
veidot savu podu, bļodu,vāzi vai varbūt laimes pogu...

Nāc, izbaudi skaisto rakstīšanas mākslu! Rakstīt ar 
roku, pamēģināt pareizu spalvas kāta satvērienu, velkot 
pirmās svītriņas kopā ar Ivetu Gudetu nodarbībā “Kaligrāfs 
blakus – Tavs vārds ar spalvu uzrakstīts”. Varbūt vēlēsies 
ar spalvu uzrakstīt vēlējumu Latvijai simtgadē? 

Savukārt muižas viesistabā skanēs klavieres un Eliza-
bete fon Knīrima dalīsies atmiņās par mazā Ūlofa bērnības 
vasarām Skangaļos. 

Mīksti un sabužināti spilveni viesus gaidīs muižas 
istabās, laikus piesakot naktsmājas  pa tel. 25300030.

Uz tikšanos Skangaļu muižā!

Ligita Eglīte, viesu mājas vadītāja

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” 
noslēgums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Pulcējot vairākus simtus dalībnieku, Latvijas Nacio-

nālajā bibliotēkā noslēdzās “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2017”. Ierados pasākumā kā lasīšanas vēstnese no 
Vidzemes reģiona. Manu kandidatūru šai nominācijai iz-
virzīja Mārsnēnu pagasta bibliotekāre Lauma Zaļaiskalna,
kurai vēlos pateikt lielu paldies, jo biju patiesi izbrīnīta un 
pārsteigta, kad saņēmu zvanu no LNB ar aicinājumu ieras-
ties uz šo pasākumu.

Katru gadu piedalos Vecāku žūrijā, jo lasīšana ir gan 
mans hobijs, gan ikdienas nepieciešamība, strādājot grā-
matnīcā “Globuss”. Ar svinīgu LNB darbinieku uzrunu 
notika pasākuma atklāšana. Pēc tās – populārāko bērnu 
žūrijas grāmatu izdevēju, autoru, mākslinieku apbalvošana. 

Visaugstāk tika novērtētas tādas grāmatas kā Ž.Kuponsa 
“Uzrodas Flata kungs!”, pašmāju Māra Runguļa romāns 
“Pastaiga mirušo pilsētā” un britu youtube blogeres Zoji 
Sagas grāmata “Meitene tīmeklī”. Savukārt vecāku žūrija, 
tostarp es, visvairāk balsu atdeva Frēdrika Bakmaņa “Omce 
sūta sveicienus un atvainojas”. Pēc svinīgā pasākuma mūs 
priecēja dziedātāja Māra Upmane – Holšteine ar grupu 
“Astro’n’out”. Vienmēr esmu uzsvērusi, ka lasīšana ir sava 
veida terapija, tā palīdz saprast, izvērtēt un liek analizēt, 
tādējādi attīsta ne tikai runas kultūru, bet arī loģisko 
domāšanu.

Liene Skrastiņa

Koris “Laumas” iegūst 
augstāko pakāpi Cēsu 

apriņķa koru skatē
7.aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinājās Cēsu 

apriņķa koru skate, kurā piedalījās 12 kolektīvi. Priekuļu 
sieviešu koris “Laumas” Ivetas Lapiņas vadībā ieguva 
42,67 punktus un augsto I pakāpi.

Apsveicam! Lai skan arī turpmāk!
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Pavasaris E. Veidenbauma muzejā “Kalāči”
Pavasaris ir atmodas laiks ne tikai dabā, bet arī “Kalāču” 

muzejā. Līdz ar plaukstošajiem pavasara ziediem, putnu 
nebēdnīgo čalošanu, bērzu sulām, pērno lapu vākšanu un 
apkārtnes sakopšanu aktīva rosība notiek arī muzeja telpās, 
gatavojoties jaunajai sezonai. Liels prieks, ka līdz ar jubi-
lejas nosvinēšanu nav pazudusi interese par E. Veidenbau-
mu. Arī šogad ir cilvēki, kuri grib tuvāk iepazīt dzejnieku 
un viņa ģimeni, lai radītu kaut ko jaunu. Lai viņiem veicas 
savas ieceres realizēt!

Maijs muzejā ienāk ar vairākiem pasākumiem, kuros 
laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs un in-
teresents. Atgādinām, ka līdz 4. maijam  vēl var paspēt 
radīt un iesniegt savus darbiņus radošo darbu izstādei 
“Šūpulis”. Tā ir lieliska iespēja savu veikumu un idejas 
parādīt arī citiem, tāpēc ar nepacietību gaidām Jūsu darbus, 
jo esam pārliecināti, ka Priekuļu novadā dzīvo ļoti gudri un 
talantīgi cilvēki. Mēs vēlamies to parādīt arī citu Latvijas 
novadu iedzīvotājiem, kas mūs apmeklēs šajā sezonā. 

“Kalāču” durvis būs atvērtas 4. maijā Baltā galdauta 
svētkos. No plkst. 10.00 līdz 17.00 muzejā varēs kopīgi 
atzīmēt Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu. 

2018. gada sezonu muzejs sāks 15. maijā, kad 
apmeklētājus gaidīsim katru dienu no plkst. 10.00 līdz 
17.00, izņemot pirmdienas.

Viens no lielākajiem pasākumiem notiks 19. maijā 
no plkst. 19.00 līdz 01.00, kad visā Latvijā norisināsies 
ikgadējā Muzeju nakts. Pasākumā paredzēta izstādes 
“Šūpulis” atklāšana, Jelgavas mākslinieku darbu izstāde, 
ugunskura kurināšana, došanās pie kaimiņiem un citas 
aktivitātes, par kurām vēl informēsim.

Pēdējā maija svētdienā, kā jau katru gadu, notiks
Eduarda diena. Šogad, 27. maijā plkst. 14.30 mūs visus 
priecēs Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri” ar E. 
Veidenbauma dzejas kompozīciju “Reiz zaļoja jaunība”.

Lai jauks un radošām atklāsmēm pilns pavasaris! 
Nepalieciet mājās un iesaistieties, jo – kā teicis E. Veiden-
baums: “No putekļiem ārā, no dūmiem.

        Mūs ziedošais pavasars sauc.”

Sīkāka informācija par aktualitātēm un tuvākajiem 
pasākumiem muzejā:

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs,
www.draugiem.lv/kalaachi,
https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs
https://twitter.com/VeidenbaumsE

Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

Raibie deju prieki

19.aprīlī Priekuļu kultūras namā skatē – koncertā 
“Raibie deju prieki” tikās Cēsu deju apriņķa skolu un 
kultūras namu mazie dejotāji: Priekuļu kultūras nama 
BDK “Tūgadiņš” (vadītāji Mārtiņš Jurciņš un Rudīte 
Jurciņa), Priekuļu vidusskolas DK “Miķelēni” (vadītājs 
Māris Brasliņš), Pārgaujas nov. Stalbes vsk. deju kolektīvs 
(vadītāja Ginta Berķe), Cēsu nov. Rāmuļu pamatskolas 
DK “Madara” (Dzintra Ceple), Cēsu 1.pamatskolas DK 
(vadītāja Solvita Krastiņa), Cēsu Pilsētas vidusskolas 
BDK “Kadiķītis” (vadītāja Jolanta Kataja – Paegle), Cēsu 
internātpamatskolas – attīstības centra DK “Kamolītis” 
(vadītāja Sanita Ceriņa).

Šogad skatē varēja piedalīties ar pašu horeogrāfu 
izvēlētām dejām, kas radīja daudzveidīgu un interesantu 
repertuāru.

Katrs kolektīvs atšķīrās ar savu krāsu un izdomu. Jautrā 
atmosfērā tika izdancotas 34 dejas. Lai tikpat raibs un 
krāsains deju solis arī turpmāk!

Teksts un foto: 
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Cēsu deju apriņķa deju skates

Noslēgušās Cēsu deju apriņķa skates. Šogad žūrija bija stingra un prasīga, taču tas neliedza Priekuļu novada kolek-
tīviem parādīt savu dejotprasmi un iegūt šādus rezultātus:

• Liepas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka – 2. pakāpe (35.8 punkti)
• Veselavas tautas nama deju kolektīvs “Veselava”, vadītāja Emerita Gruzde –2. pakāpe (46.4 punkti)
• Priekuļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Miķelis”, vadītājs Māris Brasliņš – 1. pakāpe (51.5 punkti)
• Priekuļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jumis”, vadītājs Uldis Blīgzna – 1. pakāpe (53.7 punkti)
• Priekuļu kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš”, vadītāji: Mārtiņš Jurciņš un Rudīte Jurciņa – 1. pakāpe (43.7 punkti)
• Priekuļu kultūras nama jaunieši deju kolektīvs “Zelta virpulis”, vadītājs Uldis Blīgzna – augstākā pakāpe (55.5 punkti)

Paldies visiem dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto pašaizliedzīgo darbu! Tiekamies svētkos!

Teksts un foto: Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Deju kolektīvs “Jumis”

Mirklis no deju skates

19.maijā plkst. 11:00 
Jāņmuižas stadionā ar ģimeņu,

 komandu un individuālām disciplīnām.
Tālrunis informācijai: 26387244.
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Kultūras afiša maijā
Priekuļu kultūras namā

3.maijā 
18:00

Baltā galdauta svētki
“100 pēdas laikā”

Pasākums veidots kā muzikāls ceļojums laikā. Tiks spēlēta Latvijas 
100 gadei veltīta spēle, kuru caurvīs muzikālie priekšnesumi, ko 
sniegs vīru vokālais ansamblis “Harmonija Rīgai” un Priekuļu 
mazie novadnieki. Svētku galdā – Priekuļu novadā tapusī produk-
cija. Lai šajā dienā mūs vieno balts galdauts, kā simbols baltām 
domām un labiem darbiem.

Liepas kultūras namā

11.mijā
18:00

Mātes dienas koncerts “Mēs 
Tevi sveicam, māmulīt!”

Liepas pamatskolas veidots un visām māmiņām dāvāts koncerts 
Liepas kultūras namā.

Ieeja: bez maksas

18.maijā
19:00

Koncerts visai ģimenei 
“Skriesim pretī vasarai!”

Liepas kultūras nama deju kolektīvu atskaites koncerts un 
sveiciens vasarai.

Ieeja: bez maksas

25.maijā
19:00

Koncerts “Uzredzēšanos 
kādreiz maijā!”

Liepas kultūras nama vokālā ansambļa “Uguntiņas” koncerts.
Koncertā Uguntiņas sadziedāsies ar citiem ansambļiem, kuri 
ieradīsies ciemos ar skanīgām dziesmām.

Ieejas maksa – 2,00 EUR, 
bērniem un pensionāriem – 1,00 EUR

26.maijā
19:00

Teātra pirmizrāde
E.Zālīte “Bīstamais ve-
cums”

Liepas kultūras nama teātra kopas “Krams” jaunā izrāde. Nāciet 
skatīties un uzzināt, kāds tad ir tas bīstamais vecums!

Ieejas maksa – 2,00 EUR, 
bērniem un pensionāriem – 1,00 EUR

No 3.maija 
līdz 
23.maijam

Izstāde
“Kamolītis”

Liepas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde. Izstāde apskatāma 
Liepas kultūras nama 2.stāvā. Izstāde apskatāma darba dienās no 
plkst.9:30 līdz 13:00.

Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu tautas namā

11.maijā
14:00

Māmiņdienai veltīts koncerts
“Ar baltu ķiršu zaru, nāk 
pavasaris māmiņas sveikt…”

Piedalās Mārsnēnu pamatskolas un  bērnudārza audzēkņi.
Ieeja: bez maksas

Veselavas muižā

10.maijā
19:00

Dokumentālā spēlfi lma 
“Mērijas ceļojums”

Kristīnes Želves fi lma balstīta uz Mērijas Grīnbergas vecākās 
autentiskajām dienasgrāmatām.

Ieeja: 3,00 EUR

12.maijā
18:00

Koncerts “Bez skaistām 
sievietēm dzīvot nav vērts”

Koncerts ar J.Krūzes un J.Gabrāna humora devu.
Ieeja: 5,00 EUR

17.maijā
19:00

Filma 
“Baltu ciltis”

Populārzinātniska dokumentālā fi lma ar vēsturiskās “realitātes” 
inscenējumiem un krāšņām animētām epizodēm par 13. gadsimta 
baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju (ja Nameja 
Gredzens bija leģenda, kas balstīta uz teikām, tad Baltu ciltis ir 
fi lmabalstīta uz vēsturiskām liecībām par to, kā tiešām bija)

Ieeja: 3,00 EUR

Hei, sporta aktīvisti!
2018.gada 26.maijā Priekuļu novada pašvaldība 

uzaicina visus aktīvā dzīvesveida piekritējus piedalīties 
ilggadējā un tradicionālajā skrējienā “Apkārt Liepai 
2018”. Skrējiena distances garums ir atkarīgs no 
dalībnieka vecuma. Ar sacensību nolikumu aicinām 
iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā. 
Reģistrēšanās skrējienam 26.maijā no plkst. 09.00 līdz 
10.00.

Tradicionāli skrējienā piedalās sportisti no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Jāatzīmē, ka šis 
skrējiens ir vecākais Latvijā, tā pirmsākums ir 1973.gadā, kad to organizēja Lodes drenu cauruļu rūpnīcas sporta 
aktīvisti. No 1989.gada līdz 2006.gadam bija pārtraukums, pēc kura skrējiens tika atjaunots. Ar katru gadu 
skrējēju pulks pieaug. Skrien mazi un ne tik mazi, jauni un ne tik jauni.

Kā  katru reizi uzvarētāji saņems medaļas, goda rakstus un skolu komandas – kausus.
Būs arī pārsteiguma balvas un izloze.

Uz tikšanos skrējienā! Zigfrīds Bitainis

Aicinām uz bezmaksas 
nodarbību par ekonomisku 
un veselīgu uzturu Liepā

Ģimeņu sporta diena

Ņemot vērā Liepas pagasta 
iedzīvotāju ieinteresētību divas

 izbraukuma vizītes notiks arī maijā:
• 15.maijā no plkst.8:00 līdz 10:00;
• 21.maijā no plkst.14:00 līdz 18:00.

Priekuļu tehnikumā, Egļu gatvē 9, Priekuļos
Semināru vadīs psihologs Iveta Krūmiņa

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Priekuļu tehnikuma direktora vietniece audzināšanas jomā Ines Udrovska, 

tālr. 22013144.

Skrējiens apkārt Liepai
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Šūpulī ielikts...
vieta, laiks, talants…

Jau trešo gadu Skangaļu muiža norisināsies Muzeja 
nakts pasākums, kas šogad notiks 19. maijā no plkst.19:00 
līdz 01:00. Pasākuma nosaukums – “Šūpulī ielikts...
vieta, laiks, talants” ar moto – šūpulis.

Jau dienā pusdienot gribētājus gaidām Muzeja nakts 
kafejnīcā. Būs atvērts muižas ķēķis, iespēja baudīt ēdienus 
no muižkungu ēdienkartes. Godinot Latviju, neiztiksim 
bez muižkundzes svētku tortes. Būs arī iespēja baudīt 
Knīrimu laika pankūkas, ko bērni Skangaļos bija iesaukuši
“komm morgen vwieder”.

Zem dārznieka Brieža namiņa, pagrabā, būs apskatāmi 
smaidoši vīriņi, ducis bļodu, podu – keramiķa un podnieka 
Normunda Laņģa savdabīgajā radošumā.

Radošajās darbnīcās kopā ar keramiķi būs iespēja pašiem 
veidot savu podu, bļodu,vāzi vai varbūt laimes pogu...

Nāc, izbaudi skaisto rakstīšanas mākslu! Rakstīt ar 
roku, pamēģināt pareizu spalvas kāta satvērienu, velkot 
pirmās svītriņas kopā ar Ivetu Gudetu nodarbībā “Kaligrāfs 
blakus – Tavs vārds ar spalvu uzrakstīts”. Varbūt vēlēsies 
ar spalvu uzrakstīt vēlējumu Latvijai simtgadē? 

Savukārt muižas viesistabā skanēs klavieres un Eliza-
bete fon Knīrima dalīsies atmiņās par mazā Ūlofa bērnības 
vasarām Skangaļos. 

Mīksti un sabužināti spilveni viesus gaidīs muižas 
istabās, laikus piesakot naktsmājas  pa tel. 25300030.

Uz tikšanos Skangaļu muižā!

Ligita Eglīte, viesu mājas vadītāja

“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” 
noslēgums Latvijas Nacionālajā bibliotēkā
Pulcējot vairākus simtus dalībnieku, Latvijas Nacio-

nālajā bibliotēkā noslēdzās “Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2017”. Ierados pasākumā kā lasīšanas vēstnese no 
Vidzemes reģiona. Manu kandidatūru šai nominācijai iz-
virzīja Mārsnēnu pagasta bibliotekāre Lauma Zaļaiskalna,
kurai vēlos pateikt lielu paldies, jo biju patiesi izbrīnīta un 
pārsteigta, kad saņēmu zvanu no LNB ar aicinājumu ieras-
ties uz šo pasākumu.

Katru gadu piedalos Vecāku žūrijā, jo lasīšana ir gan 
mans hobijs, gan ikdienas nepieciešamība, strādājot grā-
matnīcā “Globuss”. Ar svinīgu LNB darbinieku uzrunu 
notika pasākuma atklāšana. Pēc tās – populārāko bērnu 
žūrijas grāmatu izdevēju, autoru, mākslinieku apbalvošana. 

Visaugstāk tika novērtētas tādas grāmatas kā Ž.Kuponsa 
“Uzrodas Flata kungs!”, pašmāju Māra Runguļa romāns 
“Pastaiga mirušo pilsētā” un britu youtube blogeres Zoji 
Sagas grāmata “Meitene tīmeklī”. Savukārt vecāku žūrija, 
tostarp es, visvairāk balsu atdeva Frēdrika Bakmaņa “Omce 
sūta sveicienus un atvainojas”. Pēc svinīgā pasākuma mūs 
priecēja dziedātāja Māra Upmane – Holšteine ar grupu 
“Astro’n’out”. Vienmēr esmu uzsvērusi, ka lasīšana ir sava 
veida terapija, tā palīdz saprast, izvērtēt un liek analizēt, 
tādējādi attīsta ne tikai runas kultūru, bet arī loģisko 
domāšanu.

Liene Skrastiņa

Koris “Laumas” iegūst 
augstāko pakāpi Cēsu 

apriņķa koru skatē
7.aprīlī Vidzemes koncertzālē “Cēsis” norisinājās Cēsu 

apriņķa koru skate, kurā piedalījās 12 kolektīvi. Priekuļu 
sieviešu koris “Laumas” Ivetas Lapiņas vadībā ieguva 
42,67 punktus un augsto I pakāpi.

Apsveicam! Lai skan arī turpmāk!
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Pavasaris E. Veidenbauma muzejā “Kalāči”
Pavasaris ir atmodas laiks ne tikai dabā, bet arī “Kalāču” 

muzejā. Līdz ar plaukstošajiem pavasara ziediem, putnu 
nebēdnīgo čalošanu, bērzu sulām, pērno lapu vākšanu un 
apkārtnes sakopšanu aktīva rosība notiek arī muzeja telpās, 
gatavojoties jaunajai sezonai. Liels prieks, ka līdz ar jubi-
lejas nosvinēšanu nav pazudusi interese par E. Veidenbau-
mu. Arī šogad ir cilvēki, kuri grib tuvāk iepazīt dzejnieku 
un viņa ģimeni, lai radītu kaut ko jaunu. Lai viņiem veicas 
savas ieceres realizēt!

Maijs muzejā ienāk ar vairākiem pasākumiem, kuros 
laipni aicināts piedalīties ikviens novada iedzīvotājs un in-
teresents. Atgādinām, ka līdz 4. maijam  vēl var paspēt 
radīt un iesniegt savus darbiņus radošo darbu izstādei 
“Šūpulis”. Tā ir lieliska iespēja savu veikumu un idejas 
parādīt arī citiem, tāpēc ar nepacietību gaidām Jūsu darbus, 
jo esam pārliecināti, ka Priekuļu novadā dzīvo ļoti gudri un 
talantīgi cilvēki. Mēs vēlamies to parādīt arī citu Latvijas 
novadu iedzīvotājiem, kas mūs apmeklēs šajā sezonā. 

“Kalāču” durvis būs atvērtas 4. maijā Baltā galdauta 
svētkos. No plkst. 10.00 līdz 17.00 muzejā varēs kopīgi 
atzīmēt Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu. 

2018. gada sezonu muzejs sāks 15. maijā, kad 
apmeklētājus gaidīsim katru dienu no plkst. 10.00 līdz 
17.00, izņemot pirmdienas.

Viens no lielākajiem pasākumiem notiks 19. maijā 
no plkst. 19.00 līdz 01.00, kad visā Latvijā norisināsies 
ikgadējā Muzeju nakts. Pasākumā paredzēta izstādes 
“Šūpulis” atklāšana, Jelgavas mākslinieku darbu izstāde, 
ugunskura kurināšana, došanās pie kaimiņiem un citas 
aktivitātes, par kurām vēl informēsim.

Pēdējā maija svētdienā, kā jau katru gadu, notiks
Eduarda diena. Šogad, 27. maijā plkst. 14.30 mūs visus 
priecēs Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri” ar E. 
Veidenbauma dzejas kompozīciju “Reiz zaļoja jaunība”.

Lai jauks un radošām atklāsmēm pilns pavasaris! 
Nepalieciet mājās un iesaistieties, jo – kā teicis E. Veiden-
baums: “No putekļiem ārā, no dūmiem.

        Mūs ziedošais pavasars sauc.”

Sīkāka informācija par aktualitātēm un tuvākajiem 
pasākumiem muzejā:

www.priekuli.lv/kulturas-iestades/muzejs,
www.draugiem.lv/kalaachi,
https://www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs
https://twitter.com/VeidenbaumsE

Andra Ķīse, E. Veidenbauma memoriālā muzeja 
“Kalāči” muzejpedagoģe

Raibie deju prieki

19.aprīlī Priekuļu kultūras namā skatē – koncertā 
“Raibie deju prieki” tikās Cēsu deju apriņķa skolu un 
kultūras namu mazie dejotāji: Priekuļu kultūras nama 
BDK “Tūgadiņš” (vadītāji Mārtiņš Jurciņš un Rudīte 
Jurciņa), Priekuļu vidusskolas DK “Miķelēni” (vadītājs 
Māris Brasliņš), Pārgaujas nov. Stalbes vsk. deju kolektīvs 
(vadītāja Ginta Berķe), Cēsu nov. Rāmuļu pamatskolas 
DK “Madara” (Dzintra Ceple), Cēsu 1.pamatskolas DK 
(vadītāja Solvita Krastiņa), Cēsu Pilsētas vidusskolas 
BDK “Kadiķītis” (vadītāja Jolanta Kataja – Paegle), Cēsu 
internātpamatskolas – attīstības centra DK “Kamolītis” 
(vadītāja Sanita Ceriņa).

Šogad skatē varēja piedalīties ar pašu horeogrāfu 
izvēlētām dejām, kas radīja daudzveidīgu un interesantu 
repertuāru.

Katrs kolektīvs atšķīrās ar savu krāsu un izdomu. Jautrā 
atmosfērā tika izdancotas 34 dejas. Lai tikpat raibs un 
krāsains deju solis arī turpmāk!

Teksts un foto: 
Inga Cipe,

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Cēsu deju apriņķa deju skates

Noslēgušās Cēsu deju apriņķa skates. Šogad žūrija bija stingra un prasīga, taču tas neliedza Priekuļu novada kolek-
tīviem parādīt savu dejotprasmi un iegūt šādus rezultātus:

• Liepas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka – 2. pakāpe (35.8 punkti)
• Veselavas tautas nama deju kolektīvs “Veselava”, vadītāja Emerita Gruzde –2. pakāpe (46.4 punkti)
• Priekuļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Miķelis”, vadītājs Māris Brasliņš – 1. pakāpe (51.5 punkti)
• Priekuļu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jumis”, vadītājs Uldis Blīgzna – 1. pakāpe (53.7 punkti)
• Priekuļu kultūras nama bērnu deju kolektīvs “Tūgadiņš”, vadītāji: Mārtiņš Jurciņš un Rudīte Jurciņa – 1. pakāpe (43.7 punkti)
• Priekuļu kultūras nama jaunieši deju kolektīvs “Zelta virpulis”, vadītājs Uldis Blīgzna – augstākā pakāpe (55.5 punkti)

Paldies visiem dejotājiem un kolektīvu vadītājiem par ieguldīto pašaizliedzīgo darbu! Tiekamies svētkos!

Teksts un foto: Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Deju kolektīvs “Jumis”

Mirklis no deju skates

19.maijā plkst. 11:00 
Jāņmuižas stadionā ar ģimeņu,

 komandu un individuālām disciplīnām.
Tālrunis informācijai: 26387244.
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Kultūras afiša maijā
Priekuļu kultūras namā

3.maijā 
18:00

Baltā galdauta svētki
“100 pēdas laikā”

Pasākums veidots kā muzikāls ceļojums laikā. Tiks spēlēta Latvijas 
100 gadei veltīta spēle, kuru caurvīs muzikālie priekšnesumi, ko 
sniegs vīru vokālais ansamblis “Harmonija Rīgai” un Priekuļu 
mazie novadnieki. Svētku galdā – Priekuļu novadā tapusī produk-
cija. Lai šajā dienā mūs vieno balts galdauts, kā simbols baltām 
domām un labiem darbiem.

Liepas kultūras namā

11.mijā
18:00

Mātes dienas koncerts “Mēs 
Tevi sveicam, māmulīt!”

Liepas pamatskolas veidots un visām māmiņām dāvāts koncerts 
Liepas kultūras namā.

Ieeja: bez maksas

18.maijā
19:00

Koncerts visai ģimenei 
“Skriesim pretī vasarai!”

Liepas kultūras nama deju kolektīvu atskaites koncerts un 
sveiciens vasarai.

Ieeja: bez maksas

25.maijā
19:00

Koncerts “Uzredzēšanos 
kādreiz maijā!”

Liepas kultūras nama vokālā ansambļa “Uguntiņas” koncerts.
Koncertā Uguntiņas sadziedāsies ar citiem ansambļiem, kuri 
ieradīsies ciemos ar skanīgām dziesmām.

Ieejas maksa – 2,00 EUR, 
bērniem un pensionāriem – 1,00 EUR

26.maijā
19:00

Teātra pirmizrāde
E.Zālīte “Bīstamais ve-
cums”

Liepas kultūras nama teātra kopas “Krams” jaunā izrāde. Nāciet 
skatīties un uzzināt, kāds tad ir tas bīstamais vecums!

Ieejas maksa – 2,00 EUR, 
bērniem un pensionāriem – 1,00 EUR

No 3.maija 
līdz 
23.maijam

Izstāde
“Kamolītis”

Liepas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde. Izstāde apskatāma 
Liepas kultūras nama 2.stāvā. Izstāde apskatāma darba dienās no 
plkst.9:30 līdz 13:00.

Ieeja: bez maksas

Mārsnēnu tautas namā

11.maijā
14:00

Māmiņdienai veltīts koncerts
“Ar baltu ķiršu zaru, nāk 
pavasaris māmiņas sveikt…”

Piedalās Mārsnēnu pamatskolas un  bērnudārza audzēkņi.
Ieeja: bez maksas

Veselavas muižā

10.maijā
19:00

Dokumentālā spēlfi lma 
“Mērijas ceļojums”

Kristīnes Želves fi lma balstīta uz Mērijas Grīnbergas vecākās 
autentiskajām dienasgrāmatām.

Ieeja: 3,00 EUR

12.maijā
18:00

Koncerts “Bez skaistām 
sievietēm dzīvot nav vērts”

Koncerts ar J.Krūzes un J.Gabrāna humora devu.
Ieeja: 5,00 EUR

17.maijā
19:00

Filma 
“Baltu ciltis”

Populārzinātniska dokumentālā fi lma ar vēsturiskās “realitātes” 
inscenējumiem un krāšņām animētām epizodēm par 13. gadsimta 
baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju (ja Nameja 
Gredzens bija leģenda, kas balstīta uz teikām, tad Baltu ciltis ir 
fi lmabalstīta uz vēsturiskām liecībām par to, kā tiešām bija)

Ieeja: 3,00 EUR

Hei, sporta aktīvisti!
2018.gada 26.maijā Priekuļu novada pašvaldība 

uzaicina visus aktīvā dzīvesveida piekritējus piedalīties 
ilggadējā un tradicionālajā skrējienā “Apkārt Liepai 
2018”. Skrējiena distances garums ir atkarīgs no 
dalībnieka vecuma. Ar sacensību nolikumu aicinām 
iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā. 
Reģistrēšanās skrējienam 26.maijā no plkst. 09.00 līdz 
10.00.

Tradicionāli skrējienā piedalās sportisti no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Jāatzīmē, ka šis 
skrējiens ir vecākais Latvijā, tā pirmsākums ir 1973.gadā, kad to organizēja Lodes drenu cauruļu rūpnīcas sporta 
aktīvisti. No 1989.gada līdz 2006.gadam bija pārtraukums, pēc kura skrējiens tika atjaunots. Ar katru gadu 
skrējēju pulks pieaug. Skrien mazi un ne tik mazi, jauni un ne tik jauni.

Kā  katru reizi uzvarētāji saņems medaļas, goda rakstus un skolu komandas – kausus.
Būs arī pārsteiguma balvas un izloze.

Uz tikšanos skrējienā! Zigfrīds Bitainis

Aicinām uz bezmaksas 
nodarbību par ekonomisku 
un veselīgu uzturu Liepā

Ģimeņu sporta diena

Ņemot vērā Liepas pagasta 
iedzīvotāju ieinteresētību divas

 izbraukuma vizītes notiks arī maijā:
• 15.maijā no plkst.8:00 līdz 10:00;
• 21.maijā no plkst.14:00 līdz 18:00.

Priekuļu tehnikumā, Egļu gatvē 9, Priekuļos
Semināru vadīs psihologs Iveta Krūmiņa

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās:
Priekuļu tehnikuma direktora vietniece audzināšanas jomā Ines Udrovska, 

tālr. 22013144.

Skrējiens apkārt Liepai



Bibliotēku nedēļa Priekuļu pagasta bibliotēkā jau trešo 
reizi noritēja sportiskā noskaņā – notika novadpētniecības  
konkurss ar fotoorientēšanās elementiem un citiem zinā-
šanu pārbaudījumiem.

Pirmo līdz devīto klašu skolēnu komandas aicinājām 
piedalīties sacensībās, kur bija jāizpilda divi uzdevumi. 
Pirmajā uzdevumā dalībniekiem Priekuļu ciemā pēc do-
tajām norādēm 1-2 teikumu garumā bija jāatrod 10 objekti
(iestādes, tūrisma un apskates vietas, ēkas, uzņēmumi utt.)
un pie tiem jānofotogrāfējas ar komandas biedriem fonā. 
Lielākoties skolēni Priekuļus pārzin labi, tomēr dažām 
komandām nācās izmantot arī papildnorādes, lai atrastu 
pareizo vietu, tādējādi zaudējot pa kādam punktam. 
Komandas punktus neieguva, kad bija neuzmanīgi un  
neizlasīja doto norādi līdz galam, un devās nepareiza 
objekta meklējumos.

Otrs konkursa  uzdevums bija balstīts uz skolēnu zinā-
šanām un informācijas meklēšanas prasmēm. Bibliotēkas 
darbinieki sastādījakrustvārdu mīklu par Priekuļu pagasta 
un novada izveidošanu un simboliku, populāriem dabas 
un atpūtas objektiem, uzņēmumiem un iestādēm, kā arī 
par Priekuļu bibliotēku. Mīklu minētāji drīkstēja izmantot
bibliotēkas novadpētniecības materiālus un bibliotēkas 
datorlasītavasdatubāzes www.periodika.lv, www.letonika.lv
un, protams, skolēnu vispopulārāko vietnigoogle. Šajā 
uzdevumā skolēni apguva un uzlaboja savas meklēšanas 
prasmes, jo arī google ir jāprot izmantot.Tajā ne vienmēr 
īstā atbilde būs atrodama pirmajos trijos rezultātos.

Konkursā kopā trijās dienās startēja 20 komandas 
(70  dalībnieki) no Priekuļu vidusskolas. Mazajā 1.-
4.klašu  grupā 1.vieta komandai “Priekuļu spiegi” no 4.b, 
2.vieta  komandai “Zibenīgās ķēdes” no 3.a, 3.vieta kom-
andai  “Braucēji” no 3.a klases. Lielajā 5.-9.klašu grupā 
1.vieta komandai “Gucci banda” no 8.a, 2.vieta komandai 
“Urlas” no 6.b un 3.vieta komandai “Rolltoni” no 7.b klases.  
Balvas saņēma visas komandas, kuras pildīja abus uzde-
vumus. Balvās, protams, saldumi, kuri,bērnuprāt, nekad 
nav par daudz, un abu grupu pirmajām septiņām vietām 
arī Priekuļu novada pašvaldības dāvātās pildspalvas ar 
novada simboliku.

Paldies par atbalstu pasākumā sakām Priekuļu vidus-
skolas pedagogiem, īpaši – 3.a un 3.b klašu audzinātājām   
Agitai Norvelei un Rutai Purvinskai par komandu saorga-
nizēšanu, un Priekuļu novada pašvaldībai par finansiālo 
nodrošinājumu. Gaidīsim dalībniekus atkal nākošgad!

Foto: no Priekuļu bibliotēkas arhīva
Liene Zuimača,

Priekuļu pagasta bibliotēkas vadītāja

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 30. aprÏlis, 2018

Lielā talka Priekuļu novadā

Jau desmito gadu Latvijā notiek Lielā Talka. Priekuļu 
novadā oficiāli tika pieteiktas 4 talkošanas vietas, kur 
norisinājās sakopšanas un labiekārtošanas darbi.

21.aprīlī Priekuļu vidusskolas skolēni sakopa Priekuļu 
avotiņa un Sporta birzītes apkārtni, Veselavas pirmsskolas 
izglītības iestādē ar bērnu vecāku atbalstu ierīkoja trīs jau-
nas smilšu kastes, uzstādīja šūpoles un likvidēja arī jau 
nokalpojušos rotaļlaukumu atribūtus. Arī Liepas pirms-
skolas izglītības iestādē “Saulīte” tika apkopti krūmāji, 
sagrābti zālāji, griezti un zāģēti zari.

Lielās talkas dienā, 28.aprīlī, Liepā tika sakopti 
apstādījumi Lielās ellītes apkārtnē, atjaunota puķu dobe 
pie Veselības takas, uzstādīti trīs jauni karogu masti pie 
pieminekļa Latvijas Atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru 

piemiņai, kā arī uzlikti jauni soliņi un atkritumu urnas gar 
gājēju celiņu. Savukārt Veselavā tika attīrīta vēsturiskā 
Šarlotes taka uz Rauni, to atbrīvojot no krūmu apauguma 
un kritalām.

Arī Jāņmuižas iedzīvotāji sakopa stadionu un tā 
apkārtni.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone 
saka lielu paldies ikvienam, kas iesaistījās Lielās Talkas 
darbos, lai kopā mēs Latviju padarītu par tīrāko un zaļāko 
vietu pasaulē!

Foto: Ieva Fogele un PII “Saulīte” arhīva
Ieva Fogele,

Sabiedrisko attiecību speciāliste

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. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli.

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Fotoorientēšanās 
konkurss “Vieta, 
kur esmu 2018”

Meža dienai pat lietus netraucē
Šī gada 27.aprīlī Priekuļu slēpošanas – biatlona kom-

pleksā jau 4 reizi norisinājās Meža dienas pasākums “Nāc 
līdzi, ejam mežā!”. Par spīti sliktajiem laika apstākļiem 
pasākumu apmeklēja 1043 bērni un skolotāji, kopā 62 
grupas. Bagātīgi bija pārstāvēti Priekuļu novada un Cēsu 
bērnudārzi un skolas, bet tālāko ceļu mērojušie apmeklētāji 
no Zaubes pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas un 
Laurenču sākumskolas.

Meža dienāmeža nozares speciālisti no dažādiem uz-
ņēmumiem un organizācijām izglītoja skolēnus par mežu 
un dabu. 14 dažādās pieturās bērni tika iesaistīti spēlēs, 
atrakcijās un izzinošos uzdevumos. Viņiem bija iespēja 
iepazīt, kādi koki, augi un dzīvnieki sastopami Latvijas 
mežos, ar kādu tehniku un kā strādā mežos, kā arī vairāk 
uzzināt par meža kopšanu un audzēšanu. Pieturas palīdzēja 
organizēt un vadīt SIA “Meždaris”, SIA “Vikkers”, Valsts 
meža dienests, Cēsu zemessardzes 27. kājnieku bataljons,
Dabas aizsardzības pārvalde, ISA–AKK biedrība, MĪB 
“Meža konsultants”, LVMI “Silava”, Lienītes komanda,
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, Meža konsultāciju 
un pakalpojumu centrs, Priekuļu tehnikums, Meža ap-
mācību centrs “Pakalnieši”, Anna Lutere un ZINOO Cēsis. 
Pēc izietā maršruta un paveiktajiem uzdevumiem, Priekuļu 
tehnikuma audzēknes bērnus cienāja ar gardām un siltām 
pankūkām, kuras cepa turpat uz vietas, parādot ikvienam 
interesentam, kā to paveikt.

Pasākuma organizators A.Amantovs ir gandarīts ar 
pasākuma norisi un apmeklējumu. Viņš saka lielu paldies 
visiem, kas iesaistījās un atbalstīja Meža dienu, lai pada-
rītu to izzinošu un interesantu ikvienam apmeklētājam. 
Spītējot lietum, krusai un aukstumam bērni pasākumu 
atstāja ar smaidu sejā un devās mājās ar jaunām zināšanām 
bagātāki.

Uz tikšanos nākošajā Meža dienā Priekuļos, kas plānota 
pēc 2 gadiem 2020. gadā!

Foto: Ieva Fogele
Elīna Tilaka, Tūrisma speciāliste

Lūk kā meža zvēri mielojas ar meža augiem, 
apēdot to mizu!

Balvas sadalītas, gaidīsim nākamo gadu!

Mazie talkotāji Liepas PII “Saulīte” sagrābj zālienu Liepas veselības takai blakus atjauno puķu dobi

Veselavas PII bērni ar vecākiem sakopj 
bērnudārza apkārtni

Veselavā no apauguma un kritalām attīrīta vēsturiskā 
Šarlotes taka uz Rauni


