
Aizvadīti jau 6. Priekuļu novada svētki, kas šogad no-
tika 15.jūnijā Liepā. Jau izsenis Liepa ir pazīstama ar māla 
ķieģeļu rūpnīcu “Lode” un tās māla atradni, tādēļ arī par 
šo svētku simbolu tika izvēlēta mūsu zemes dzīļu vērtība 
– māls un svētki aizritēja ar saukli “Māls – zemes sāls” 
no Haralda Sīmaņa dziesmas “Māls” ar Arvīda Ulmes 
vārdiem.

Kad saule jau bija uzlēkusi, rīta migla vēl laidās pār 
zemi un visapkārt smaržoja svaigi pļauts siens, sākās 
Priekuļu novada svētku rīts ar modināšanas rituālu 
Liepasmuižā, kur līdz ar putnu čivināšanu ikviens varēja 
ieklausīties Daces Straumes un Ievas Šķenderes gongu 
meditācijā un čella mūzikā. Ietinoties pledos un atlaižoties 
uz spilveniem, klātesošie, baudot skaņu rītu, varēja aizbēgt 
no ikdienas steigas, pabūt ar sevi vai vienkārši baudīt lauku 
mieru. Pēc skaņu rīta meditācijas apmeklētāji piedalījās 
mākslas terapijas darbnīcā “Māla spēks”, kur mākslas 
terapeites Ivetas Jermolājevas vadībā veidoja baltā māla 
figūras – savus svētku simbolus.

Dienas turpinājumā dažādas aktivitātes notika Liepas 
ciemā, kur norisinājās svētku tirdziņš, pašdarbnieku un 
dažādu viesmākslinieku uzstāšanās.

Īpaši izveidotā zonā apmeklētājiem bija iespēja izga-
tavot dažādus māla priekšmetus – māla pogu, pīpi, bļodu, 
kā arī izbaudīt māla SPA procedūras rokām un prasmīgo 
“Mindaugu” pirtnieku sauso pērienu.

Lai gan Liepā atrodams sarkanais māls, svētku laikā bija 
iespēja darboties arī ar balto mālu. No tā svētku apmeklētāji 
varēja izgatavot pogu, kura tiks ievērta simtgades māla 
krellēs. Tāpat varēja izgatavot arī baltā māla pīpi. Tautas 
daiļamata meistars Ingemārs Grīnbergs pastāstīja, ka senos 
laikos koka pīpju izgatavošana aizņēmusi ilgu laiku un tas 
bija dārgi, tādēļ tās tika izgatavotas no baltmāla. Savukārt 
pie podnieka Gata Dzērves uz īstas podnieku ripas bija 
iespēja pamēģināt izgatavot bļodiņu no sarkanā māla.

Bērni varēja piedalīties arī dažādās citās radošajās 
darbnīcās.

Dienas gaitā ar māla vēsturi Liepas pusē un ar ķieģeļu 
ražošanu vēl pirms “Lodes” rūpnīcas atklāšanas varēja 
iepazīties Liepas kultūras namā Aivara Viļņa veidotajā 
izstādē “Ķieģeļniecības vēsture”.

Notika ekskursijas uz Liepasmuižu, kur varēja ieska-
tīties senākā Liepas vēsturē vai uzzināt ko jaunu par ķieģeļu 
izgatavošanu, apmeklējot “Lodes” rūpnīcu.

Svētku laikā jātnieku klubā “Bokalderi” norisinājās 
zirgu sacensības, bet Liepā, netālu no lielās skatuves, 
notika suņu sacensības un parāde.

Bērnus priecēja ne tikai dažādas radošās darbnīcas, 
piepūšamās atrakcijas, māla baseins un slīdtaka, bet arī 
putu ballīte, kurā bērni piedalījās ar lielu sajūsmu ne tikai 
bradājot putu vaļņos, bet reizēm arī ienirstot zem tiem.

Uz lielās skatuves uzstājās Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu 
un Veselavas pagasta pašdarbnieki, savukārt pagasta 
pārvaldes iekšpagalmā varēja noskatīties vairākas Priekuļu 
novada amatierteātru izrādes.

Notika arī tradicionālais svētku gājiens, kurš šogad 
noslēdzās ar kolektīvu pēršanās rituālu, ko, izmantojot 
liepu pirtsslotas, vadīja pirtniece Anna Lutere. Pēc rituāla 
gaisā virmoja liepu smarža.

Dienas turpinājumā varēja piedalīties dažādās sportis-
kajās aktivitātēs Liepas pamatskolas stadionā. Sava zona 
bija izveidota arī zemessargiem un jaunsargiem. Zemes-
sardzes 27.kājnieku bataljona zemessargi un karavīri, kā 
arī jaunsargi stāstīja un rādīja, ar ko viņi nodarbojas.

Vakara pusē Lielā Ellīte pārvērtās par dabas koncertzāli, 
kur uzstājās mākslinieki Arnis Miltiņš un Laima Miltiņa, 
kā arī svētku saukļa iedvesmotāji Haralds Sīmanis un 
Arvīds Ulme.

Svētku noslēgumā laukumā bija uguns šovs un balle 
kopā ar grupu “Džentelmeņu špagats”.

Priekuļu novada svētki Liepā ir aizvadīti. Uz tikšanos 
nākamajos Priekuļu novada svētkos Mārsnēnos!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
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Liepā aizvadīti svētki “Māls – zemes sāls”

PATEICĪBA
Kopš 2013.gada ik gadu Priekuļu novadā kādā no pa-

gastiem – Priekuļu, Liepas, Mārsnēnu, Veselavas, notiek 
novada svētki. Šogad Liepa – Māla galvaspilsēta – ir 
Priekuļu novada svētku norises vieta. Lai svētki š.g. 16. 
jūnijā varētu notikt, tika ieguldīts milzīgs darbs vairāku 
mēnešu garumā. Iesaistījās ļoti daudzi, neskaitot savu laiku 
un netaupot savu enerģiju.

Paldies svētku viesiem un Liepas pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri kuplā skaitā apmeklēja svētkus.

Īpašu pateicību vēlos teikt visiem – iestādēm, brīv-
prātīgajiem, entuziastiem, atbalstītājiem un ikvienam, kas 
iesaistījās Priekuļu novada svētku organizācijā un norisē.

Vēlos pateikties arī par uzņemšanu un ekskursijām  
“Lodes” rūpnīcai un Liepas muižai, kā arī SIA “Obuļi” par 
atbalstu svētkos.

Protams, ka vēl ir daudz citi darba rūķi, kuri palīdzēja, 
lai svētki izdotos. Kā Liepas pagasta pārvaldes vadītāja 
saņēmu atbalstu no daudziem Liepas pagasta iedzīvotā-
jiem, kuri nav vienaldzīgi par vietu, kurā dzīvo. Lai mēs 
vienmēr sajustu šo pleca un atbalsta sajūtu ne tikai svētkos, 
bet arī citos darbos. PALDIES!

Vēlot siltu un saulainu vasaru,
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante

Veiktas ūdens 
analīzes Raibaču 

avotam Liepā
Priekuļu novada pašvaldība veica ūdens kvalitātes 

kontroli Raibaču avotam Liepā, nododot ūdens analīzes 
pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 
institūta “BIOR” diagnostikas centram.

Informējam, ka pēc 2018.gada8.jūnijā veiktajām ūdens 
kvalitātes pārbaudēm Raibaču avotaūdens kvalitāte atbilst 
prasībām.

BIOR diagnostikas centrs informēja, ka kopējo koli-
formas baktēriju un E.coli normatīvs saskaņā ar 2015. 
gada 15.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 736 
“Noteikumi par dabīgo minerālūdeni un avota ūdeni” 
prasībām ir 0/250 ml. Raibaču avotā 08.06.2018. ņemta-
jam ūdens paraugam rādītājs Escherichiacoli (E.coli) bija 
0 KVV/250ml, kas atbilst noteikumu prasībām.

Izvērtējot ūdens paraugu pēc 29.04.2003. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātā ne-
kaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles 
kārtība” prasībām, informējam, ka galvenie ūdens kvalitātes 
un nekaitīguma rādītāji atbilst šīm prasībām: duļķainība 
ir mazāka par 0,10NTU (norma 3NTU), kopējais dzelzs 
0,02 mg/l (norma 0,2mg/l). Normām atbilst arī elektro-
vadītspēja, oksidējamība un amonija joni.

Informāciju sagatavoja: 
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Noslēdzoties apkures 
sezonai, Liepas katlu 

mājā tiks veikti 
remontdarbi

Lai Priekuļu novada Liepas pagastā š.g. rudenī varētu  
veiksmīgi uzsākt jauno apkures sezonu un ziemas periodā 
nerastos avārijas situācijas, ir nepieciešams veikt Liepas 
centrālās katlu mājas šķeldas padeves transportiera remont-
darbus, kurtuves velves pārmūrēšanu un siltumskaitītāja 
uzstādīšanu trasē katlumājas izejā, lai varētu novērtēt 
katlumājas darbības efektivitāti. Minētos darbus nav iespē-
jams veikt bez apkures katlu darbības apstādināšanas un 
siltumpadeves pārtraukšanas.

Darbi, kuru veikšanai nav nepieciešama siltuma atslēg-
šana ciematam, tiek veikti ikdienā regulāri.

Šī iemesla dēļ, no 2018.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 
31.jūlijam visā Liepas pagasta teritorijā tiks atslēgta siltā 
ūdens padeve. Remontdarbi tiks veikti tā, lai pēc iespējas 
ātrāk iedzīvotājiem siltā ūdens padeve tiktu atjaunota.

Saskaņāar “Ūdenssaimniecības pakalpojuma likuma” 
9.pantu ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējam ir 
tiesības, rakstveidā brīdinot nekustamā īpašuma īpašnieku 
vai valdītāju, veikt attiecīgās sistēmas tehnisko apkalpošanu 
un remontu.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Izstādes “Ķieģeļniecības vēsture” autors Aivars Vilnis stāsta Priekuļu novada svētku režisorei Ingai Cipei 
par ķieģeļniecības vēsturi. Foto: Normunds Kažoks
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /24.05.2018./
1. Apstiprināts Priekuļu novada 2017.gada pārskats ar 
šādiem rādītājiem:

• Bilances kopsumma 31.12.2017.        EUR 22 791 344
• Pārskata gada budžeta izpildes rezultāts  EUR 289 711

2. Nolemts:
• izmaksāt vienreizējas stipendijas Priekuļu novada vis-

pārizglītojošo skolu absolventiem no šim mērķim 
paredzētajiem līdzekļiem 2770,00 euro apmērā;

• dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 63.14 EUR, ja 
piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 EUR;

• dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu 206.45 EUR 
mirušām personām.

3. Pieņemts lēmums:
• apstiprināt formu F11 nekustamajam īpašumam “Muižas 

iela 5”, Priekuļos un lūgt Valsts zemes dienestu veikt 
datu aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā;

• atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu 
“Ziedoņi”, Liepā, par nosacīto cenu;

• slēgt neapdzīvojamo telpu un materiālu nomas līgumu  
nodarbību telpai Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē;

• atļaut nodot apakšnomā zemnieku saimniecībai “Vec-
penguri” zemes vienības Mārsnēnu pagastā;

• iznomāt nekustamo īpašumu “Bērzi”, Veselavas pagastā.
4. Anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu vienai personai 
Liepas pagastā un vienai personai Priekuļos.
5. Nolemts izslēgt vienu personu no Priekuļu novada 
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistra un atteikt reģistrēt vienu personu 
Palīdzības reģistrā.

6. Pieņemts lēmums izdarīt grozījumus Priekuļu novada 
domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumā “Par zemes ierīcības 
projekta nekustamajam īpašumam “Upmaļi”, Liepas pa-
gastā, Priekuļu novadā, apstiprināšanu”.
7. Nolemts:

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam “Pravarņas” Priekuļu pagastā;

• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam “Dukuļi”, Liepas pagastā;

• atdalīt no nekustamā īpašuma ”Krasti”, Priekuļu pagastā, 
neapbūvētas zemes vienības;

• atdalīt no nekustamā īpašuma “Ezeriņi”, Veselavas 
pagastā, apbūvētu zemes vienību;

8. Apstiprināts Cēsu sadarbības teritorijas civilās aizsar-
dzības komisijas nolikums.
9. Apstiprināti Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa  
īpašuma – Maija iela 1-1, Liepā, atkārtotas izsoles notei-
kumi.
10. Nolemts ar 2018.gada 1.jūniju izveidot šādas amata 
vienības Liepas pamatskolā:

• autobusa vadītājs;
• pirmsskolas skolotāja palīgs;
• dārznieks.

11. Nolemts noteikt, ka Cēsu kauju gadadienā 22.jūnijā 
Priekuļu novadā pie dzīvojamām mājām un biroju ēkām 
paceļams Latvijas valsts karogs un aicināt Priekuļu novada 
iedzīvotājus, iestādes, organizācijas un uzņēmumus Cēsu 
kauju gadadienā 2018. gada 22. jūnijā, kā arī turpmākajos 
gados 22. jūnijā pie dzīvojamām mājām un biroju ēkām 
pacelt Latvijas valsts karogu.
12. Pieņemts  lēmums  apturēt  pašvaldības  SIA  “Priekuļu  
novada  namu  apsaimniekotājs” izveidošanu.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, 
pārdodot atkārtotā atklātā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu ar 
nosaukumu – Maija iela 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. Kopīpašuma domājamā daļa 
no būves (kadastra apzīmējums 42600030238001) – 398/
7093. Kopīpašuma domājamā daļa no zemes (kadastra 
apzīmējums 42600030238) – 398/7093.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā   
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

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

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada  
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 10.jūlijam 
plkst.10.00.

Izsole notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst.12.00, 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 simti euro, 00 centi)  
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: 
A/S SEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2X vai kasē.

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

Dzīvokļa Maija ielā 1-1, 
Liepā atkārtota izsole

Ir beigušies 1.kārtas grants ceļu pārbūves darbi pro-
jekta “Priekuļu novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” 
Nr.17-09-A00702-000054 īstenošanā Lauku attīstības 
programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pārbūve veikta:
A1 Auniņi – Dzeguzes posmā 3,8 km – 5,6 km, 

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

– 2,60 km, Liepas pagasta, Priekuļu novadā;

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

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

Grants ceļu pārbūves būvdarbu izmaksas:
Auniņi – Dzeguzes - EUR 93 681,57 (bez PVN), Kainaži 

– Sarkaņi EUR 107 334,00 (bez PVN), Kalāči – Irbītes 
EUR 37314,66 (bez PVN), Sīkuļi – Lisa EUR 81 912,45 
(bez PVN).

Informāciju sagatavoja:
Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Grants ceļu pārbūves 1.kārta

Priekuļu novada pašvaldība aicina darbā Sētnieku/-ci 
pilnas slodzes darbam uz nenoteiktu laiku Dārza ielas 6, 
8, Izmēģinātāju ielas 2 un Raiņa ielas 7, Priekuļos māju 
teritoriju sakopšanai.

Galvenie darba pienākumi:
• nodrošināt kārtību, tīrību un sakoptību māju teritorijās;
• spēja organizēt un paveikt nepieciešamo darbu;
• veikt palīgdarbus. Piedāvājām:
• pilnu darba slodzi;
• stabilu atalgojumu.
Lai pieteiktos darbā, lūdzam, zvanīt pa tālruni 27311102 

vai sūtīt savu CV ar norādi “Sētnieks/-e” uz e-pastu guntis.
grosbergs@priekulunovads.lv .

Galvenie darba pienākumi:
1. Kopt iestādei piederošo teritoriju – celiņus, zālienu, 

puķu dobes. Pienākumus veikt pastāvīgi, sekojot līdzi 
laika apstākļiem.

2. Ziemā: regulāri attīrīt no sniega un apledojuma 
celiņus apkārt muzeja ēkai un pārējām teritorijā esošajām 
ēkām, vajadzības gadījumā kaisīt ar smiltīm ietves un 
celiņus. Savlaicīgi atbrīvot ēkas no lāstekām. Sekot sniega 
daudzumam uz ēku jumtiem.

3. Pārejā gada laikā l: slaucīt celiņus, savākt papīrus 
un citus atkritumus, regulāri nopļaut visa muzeja teritorijā, 
stādīt puķes puķudobēs, izravēt un uzirdināt puķudobes, 
karstā laikā aplaistīt puķes, apzāģēt un novākt aizlūzušos 
kokus un krūmu zarus.

4. spēja organizēt un paveikt nepieciešamo darbu, veikt 
palīgdarbus.

Piedāvājām: stabilu atalgojumu
Lai pieteiktos darbā, lūdzam, zvanīt pa tālruni 26407614 

vai sūtīt savu CV ar norādi “Sētnieks/-e” uz e-pastu kalacu.
muzejs@piekulunovads.lv

Ed. Veidenbauma memoriālais 
muzejs “Kalāči” aicina darbā 

Sētnieku/-ci uz nenoteiktu laiku 
(darba vieta Ed. Veidenbauma 

memoriālais muzejs)

Priekuļu novada pašvaldība 
aicina darbā Sētnieku/-ci

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Ir īstenots projekts “Aktīvo 
rotaļu šķēršļu takas izveidošana 
Veselavas pagasta bērnudārza 
teritorijā” Nr.17-09-AL18-A019.
2202-000020, kas saņēmis at-
balstu “Cēsu rajona lauku par-
tnerība” izsludinātajā Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā “Darbības 
īstenošana saskaņā ar sabiedrī-
bas virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju”.

Projekta ietvaros ir uzstādītas 
dažādas kāpelēšanai paredzētas 
sertificētas  iekārtas, kur iespē-
jams trenēt savas pamatkustības: kāpt, iet, skriet, noturēt līdzsvaru, velties, līst, rāpot, uzlēkt, nolēkt, dodot iespēju 
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem interesanti pavadīt laiku dabā, svaigā gaisā. Uzstādītas 8 iekārtas – 
līšanas truba, līdzsvara baļķi, lauku sēta, Tarzāna taka, balansa taka, līdzsvara dēlis, balansa baļķi, virvju taka.

Kopējās projekta izmaksas – EUR 9855,40, no tām publisko finansējumu veido EUR 8123,94.

Informāciju sagatavoja: projektu vadītāja Vineta Lapsele 
vineta.lapsele@priekulunovads.lv

Izveidota šķēršļu taka Veselavas pagasta 
bērnudārza teritorijā

Bērni trenējas jaunajās iekārtās
Foto: no Veselavas PII arhīva

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai
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Noslēgusies Priekuļu “Vasaras skoliņa” 
un “Radošuma nedēļa”

Pašā skolēnu vasaras brīvlaika sākumā Priekuļu 
iniciatīvu centrs REST[e] organizēja brīvā laika pava-
dīšanas aktivitātes Priekuļu novada bērniem “Vasaras 
skoliņu” un “Radošuma nedēļu”. Aktivitāšu dalībnieki 
vecumā no 6 līdz 15 gadiem piedalījās daudz un dažādās 
radošajās darbnīcās, sporta dienās, pārgājienos, izbrau-
cienos un pašu organizētās spēļu dienās. Šīs aktivitātes 
organizēja un vadīja Priekuļu jauniešu centra vadītāja Anna 
Rakule kopā arvidusskolniecēm Sendiju Beatu Lazdiņu 
un Montu Līgu Berozu.

Priekuļos “Vasaras skoliņa” norisinājās no 4. līdz 8. 
jūnijam (20 dalībnieki), savukārt “Radošuma nedēļa” 
norisinājās no 11. līdz 15. jūnijam (35 dalībnieki).

“Vasaras skoliņas” aktivitāšu ietvaros bērni un jaunieši 
devās pārgājienā, kura laikā sakopa Priekuļu avotiņa 
apkārtni, viesojās arī Daibes atkritumu poligonā un guva 
izprati, kādēļ ir jāšķiro atkritumi. Tika organizēts brau-
ciens arī uz dabas izglītības centru ”Vecupītes”, kur bērni 
un jaunieši devās pārgājienā, iepazīstot dažādus augus un 
Latvijā mītošos dzīvniekus. “Vasaras skoliņa” noslēdzās ar 
ķīmiķa Ingusa Pērkona brīnumaino ķīmijas šovu. Inguss 
kopā ar bērniem un jauniešiem veica dažādus eksperi-
mentus, gatavoja gardus saldējumus un iepazīstināja ar 
ķīmiķa profesiju.

Priekuļu “Radošuma nedēļā” bērni un jaunieši apguva 
pirmās palīdzības prasmes kopā ar ciemiņiem no biedrības 
“Latvijas Sarkanais krusts”, skatījās izglītojošu īsfilmu 
par drošību vasarā, kā arī zīmēja afišas, kas mudinās arī 
citus domāt par drošību vasarā. Tapa gleznas, kas rotās 
Priekuļu jauniešu centra jaunās telpas Priekuļos Raiņa 
ielā 8, un gatavoti dekori no dažādiem dabas materiāliem. 
Vissirsnīgākā “Radošuma nedēļas” aktivitāte izvērtās ra-
barberu un piparmētru ievārījuma vārīšana un ievārījuma 
burciņu dekupēšana kopā ar Priekuļu senioriem. Lielākai 
daļai bērnu šī bija pirmā pieredze ievārījuma vārīšanā. 
“Ŗadošuma nedēļas” noslēgumā viesojās jaunsargi ar 
dažādām komandas saliedēšanas un stratēģijas uzdevumu 
spēlēm.

Vasaras skolas Priekuļu novadā notiek jau piekto gadu. 
Aktivitātes tiek finansētas no Priekuļu novada pašval-
dības, sponsoru un privātajiem līdzekļiem.

Pateicamies par palīdzību aktivitāšu īstenošanā:
Atkritumu poligona ”Daibe” radošajai komandai par 

izglītojošo ekskursiju, Dabas izglītības centra “Vecupītes” 
vides gidei Baibai Līviņai par jaunajām zināšanām dabas 
pasaulē, Ingusam Pērkonam par brīnumaino ķīmijas šovu, 
gardo saldējumu un kopīgiem eksperimentiem. Paldies arī 
jauniešiem no “Latvijas Sarkanā Krusta” par atraktivitāti 
un jaunajām pirmās palīdzības iemaņām un zināšanām, 
Arnoldam Bahmanim un jaunsargiem par komandas gara 
stiprināšanu un iepazīstināšanu ar jaunsardzi. Sirsnīgs 
paldies arī Priekuļu seniorēm Marijai Bērziņai, Annai 
Stapulonei, Ģertrūdei Šulmeistarei, Ārijai Vēverei un 
Viktorijai Grazdiņai par sirds siltumu, jaukajiem vārdiem 
un padomu!

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 
Anna Rakule

Aicinām Priekuļu iedzīvotājus 
pieteikties bezmaksas smēķēšanas 

atmešanas nodarbībām

“Vasaras skoliņas” noslēguma diena 
Foto: jauniešu centra arhīvs

Priekuļu novada 
jaunās māmiņas jauki 

pavada laiku kopā

Jūnija sākuma Priekuļu novada jaunās māmiņas tikās 
Priekuļu bērnu dienas centrā “Zīļuks”, lai pabūtu kopā 
un profesionālas vizāžistes vadībā mācītos uzklāt dienas 
grimu.

Priekuļu novada jaunās 
māmiņas saka lielu paldies 
Baibai Dunskai-Ropšai par 
pozitīvajām emocijām un 
jauniegūtajām zināšanām 
skaistumkopšanā, kā arī 
paldies bērnu dienas centra 
“Zīļuks” pedagoģēm Ilzei 
Miliševskai un Līgai Dakšai 
par palīdzību bērniņu 
pieskatīšanā meistarklases 
laikā!

Informāciju sagatavoja:
 jaunatnes lietu speciāliste 

Anna Rakule

Priekuļu novada jaunās māmiņas priecīgas kopā  
Foto: no jauno māmiņu arhīva

Aicinām Priekuļu tuvējās apkaimes pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest 
smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas 
un notiks no 16.jūlija līdz 6.augustam Priekuļu saieta namā (Cēsu prospekts 1, 
Priekuļi, Priekuļu pagasts, LV-4126)

Pirmā informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas nodarbība notiks pirmdien, 
16.jūlijā, no plkst. 17.00 līdz 18.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadī-
tāju, kvalificētu psiholoģi Solvitu Valteri, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām 
nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā, pirm-
dienās, sākot no 23.jūlijaplkst. 17.00 – 20.00 turpat - Priekuļu saieta namā (Cēsu 
prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pagasts, LV-4126).

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Priekuļu vai tuvākās ap-
kaimes iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes 
speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan 
arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista 
vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, 
kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību no-
slēguma.

PIETEIKŠANĀS. 
Aicinām pieteikties, izmantojot interneta vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt        

pieteikumus uz e-pasta adresi atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot šādu 
informāciju – “Vārds, uzvārds, tālr. numurs, – Priekuļu grupa”. Jautājumu gadījumā 
aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot uz tālruņa numuru – 26180109.

Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa veidota Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības 

veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā 
Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF 
projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” 
(identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība 
“Atkarības speciālistu apvienība”.

Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste Anna Rakule

Priekuļu novada jaunās 
māmiņas apgūst grima 

uzklāšanas pamatus 
Foto: no jauno
māmiņu arhīva
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Ilona Saverasa no Valmieras jau astoņus gadus strādā 
Baškortostānas Republikas Arhangeles rajona Maksima 
Gorkija jeb Arhlatviešu ciemā par latviešu valodas un kul-
tūras skolotāju. Viņa vada arī divus folkloras ansambļus 
bērniem un jauniešiem.

Ilona pacietīgi un godprātīgi pilda savu darbu, pa-
līdzot saglabāt latvisko identitāti tālajā Baškortostānā, 
kurā bērni vairs ģimenēs nerunā latviešu valodā. Līdz ar 
vecvecmāmiņām pamazām izzūd arī latviskā kultūrtelpa 
un tradīcijas, tieši tādēļ ir būtiski, ka atrodas cilvēks, kas 
savu darbu pilda ne vien pienākuma pēc, bet ar patiesas 
misijas apziņu.

Lai veicinātu latviešu kultūras un tradīciju saglabāšanu, 
pēc Latvijas Ārlietu ministrijas ielūguma, Ilona savus 
skolēnus ved uz Latvijas simtgades Dziesmu un Deju 
svētkiem. Liepas pamatskolas un Priekuļu vidusskolas 
skolēni 5 dienas uzņems ciemiņus savās ģimenēs, pavadot 
laiku kopā ar draugiem ekskursijās un dažādās aktivitātēs, 
lai palīdzētu Baškīrijas skolēniem labāk iepazīt savu senču 
zemi. Pēc tam viesi dosies uz Rīgu, lai piedalītos Dziesmu 
un Deju svētku aktivitātēs. Baškīrijas latviešu vizītes laikā 
Latvijā viņi uzstāsies arī Liepas kultūras namā 4.jūlijā 
plkst.18:00.

Inese Lāce

Priekuļu novadā viesosies Baškīrijas latvieši

“Divi brāļi” Kalāčos
“Tam vajga tā būt, lai cilvēks to dara, 
Ko saka prāti, ko dvēsele jūt.
Stāv prāti un jūtas zem augstajās Varas... 
Viss tas, kas notiek, tam vajga tā būt! –
Tam vajga tā būt!”
                         (K. Veidenbaums)

Tā vajadzēja būt, un tā tas notika, ka 
daudzu ceļi no tālākas un tuvākas apkārtnes 
10. jūnija pēcpusdienā veda uz “Kalāčiem”. 
Šeit Veidenbaumu vārds izskanēja neierastā 
formātā. Paši autori to bija nodēvējuši par 
poētisku lekciju, tāpēc apmeklētāji bija 
ieinteresēti un ieintriģēti redzēt šo pasā-
kumu. Protams, lielu lomu spēlēja arī uz-
veduma autoru un dalībnieku vārdi, kuri 
runā paši par sevi, – Jaunā Rīgas teātra 
aktieris Vilis Daudziņš, kurš atspoguļoja 
Kārļa Veidenbauma personību, Valmieras 
teātra aktieris Mārtiņš Meiers – Eduarda
dumpinieciskumu un jaunības maksimā-
lismu un komponists Jēkabs Nīmanis, kurš 
radīja muzikālo ietērpu.

Bet viss aizsākās jau ziemā, kad muzejā pirmo reizi 
viesojās aktieris Vilis Daudziņš un izteica vēlmi uzzināt 
vairāk par Kārli un Eduardu Veidenbaumiem un viņu 
attiecībām. Vairāku mēnešu garumā noritēja sadarbība 
ar muzeja darbiniekiem, runājot, pētot fondu materiālus, 
rokrakstus, vēstules, atmiņas. Vilis Daudziņš vairākkārt 
apciemoja muzeju, kā arī sazinājās ar muzeja darbinie-
kiem, kuri sūtīja nepieciešamos materiālus un palīdzēja 
rast atbildes uz aktiera jautājumiem. Tāpēc mēs bijām 
īpaši ieinteresēti redzēt to, kā tiks atspoguļota iegūtā infor-
mācija.

Lekcija patiešām bija poētiska, jo izskanēja gan visiem
zināmie Eduarda dzejoļi, gan, kas daudziem bija jaun-
atklājums, arī viņa brāļa Kārļa dzejoļi. Biogrāfiju fakti, 
vēstuļu fragmenti mijās ar 19. gs. otrās puses laikmeta, 
atsevišķu personību raksturojumu, kas labāk ļāva iejusties
tā laika sabiedrībā un vēsturiskajos notikumos. Stāstījumu 
papildināja arī vizuālais materiāls uz lielā ekrāna. Pa-
sākumu atdzīvināja Eduarda dzejas rindu lasīšana tādā 
valodā, kādā savstarpēji dažreiz sarunājās brāļi Veidenbaumi.

Un gandrīz tāpat kā pirms 130 gadiem kopā muzicēja 
Kārlis un Eduards, tā šoreiz arī abi aktieri piepalīdzēja 
komponistam, muzicējot uz dažādiem instrumentiem – 
stabules, ermoņikām, tamburīna u.c. Gandrīz divas stundas 
aizsteidzās nemanot, un noslēgumā katram māksliniekam 
tika pa smaržīgu pujeņu pušķim kā pateicība no klausī-
tājiem.

Lekcijai beidzoties, daži skatītāji vēlreiz apmeklēja 
muzeja ekspozīciju, jo vēlējās uzzināt kaut ko vairāk. Citi 
izteica vēlēšanos sameklēt Kārļa Veidenbauma dzejoļus, 
jo redzētais bija izraisījis interesi, vēl citi nesteidzās 
doties prom un baudīja jauko pēcpusdienu “Kalāču” dārzā, 
daloties ar gūtajiem iespaidiem.

Šī poētiskā lekcija bija tikai “melnraksts”, kā teica 
Vilis Daudziņš, “tīrrakstu” būs iespējams noskatīties Rīgā, 
Mūzikas namā “Daile”. Tā kā tie, kas neredzēja pasākumu, 
bet ir ieinteresēti, to varēs izdarīt rudenī.

E. Veidenbauma memoriālā muzeja “Kalāči” 
muzejpedagoģe Andra Ķīse

Latviešu valodas un kultūras skolotāja Baškīrijā Ilona Savera  (1.rindā pirmā no labās puses) 
kopā ar saviem audzēkņiem – folkloras kopas dalībniekiem

Poētiska lekcija ar Mārtiņu Meieru (no kreisās) Eduarda lomā, Vili 
Daudziņu Kārļa lomā un muzikālā pavadījuma veidotāju Jēkabu Nīmani. 

Foto: Ieva Fogele

SarkanBALTsarkans
2018.gada Vispārējo dziesmu un deju svētku gājienā 

Cēsu apriņķa dalībnieki dosies zem karoga zīmes.
Karogs – Vēstnesis – simbolizē Brīvības ceļu un tautas 

vēsturi. Latvijas karoga vēsture nenoliedzami saistās ar  
Cēsīm – gan tālajā 13.gadsimtā, gan Latvijas neatkarības 
atdzimšanas laikā.

Livonijas Atskaņu hronikā rakstīts, ka 1279.gadā ap 
100 kareivju no Cēsīm ar sarkanu karogu un baltu joslu 
pa vidu devās palīdzēt Zemgaļu vadonim Namejam. 
Septiņus gadsimtus vēlāk – 1988.gada 22. oktobrī Cēsu 
Jaunās pils tornī tiek pacelts sarkanbaltsarkanais karogs.

Otra simbolikas nozīme būs Latvju rakstu zīmēm, kas 
tiks gatavotas no koka un krāsotas karoga krāsās – baltas 
un sarkanas. Katram novadam izvēlēta sava rakstu zīme 
– Amatai – Māras krusts, |Cēsīm – Austras koks, Jaun-
piebalgai – Zvaigznes zīme, Līgatnei – Ūsiņš, Pārgaujai 
– Zalktis, Priekuļiem – Jumis, Raunai – Rīta zvaigzne, 
Vecpiebalgai – Akas zīme.

Dalībnieki gājienā dosies pa seši un tiks sadalīti sarkanās 
un baltās krāsu joslās. Kopā tiks izveidots liels 1300 
rakstu zīmēm veidots sarkanbaltsarkans ceļš, kas īpaši 
iespaidīgi izskatīsies no augšas. Kopumā no Cēsu deju un 
koru apriņķa piedalās 1300 dalībnieki: 29 deju kolektīvi 
– 13 kori, 2 pūtēju orķestri, 3 lietišķās mākslas kolektīvi, 
1 koklētāju ansamblis, 1 dramatiskais kolektīvs, kā arī 
oficiālie pārstāvji un viesu kolektīvi.

Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja
Inga Cipe

Lustīgi un azartiski 
aizvadītas VII 

Priekuļu novada 
senioru sporta spēles

Spītējot laika apstākļiem – stiprajam lietum un drēg-
najam vējam – 12.jūnijā Priekuļu slēpošanas – biatlona 
trasē vairāk nekā 70 novada seniori no visiem Priekuļu 
novada pagastiem piedalījās VII Priekuļu novada Senioru 
sporta spēlēs.

Atraktīvā un aktīvā gaisotnē seniori piedalījās 7 komandu 
sporta disciplīnās.

Dalībnieki ar vislielāko azartu iesaistījās kolorbolā, 
kur spēlēja komanda pret komandu. Sētai katrā pusē bija 
cita komanda un 20 krāsainas bumbiņas. Noteiktā laikā tās 
bija jāmet pretinieku komandas laukuma pusē. Uzvarēja 
tā komanda, kur laika beigās palika mazāk bumbiņu. Ļoti 
interesanta disciplīna dalībniekiem bija šaušana ar kaķeni, 
kur sportisti varēja atcerēties savas bērnības darbus un 
nedarbus. Interesantākais bija tas, ka labākus rezultātus 
šajā disciplīnā uzrādīja sievietes. Dalībniekiem lietus ne-
traucēja, viss notika. Seniori atzina, ka lietu vajadzēja.

Lietus var teikt, vienoja dalībniekus, jo pēc sporta spēļu 
aktīvās daļas sākās atpūta ar sadziedāšanos teltī, kur visi 
akordeona pavadībā kopīgi dziedāja. Kamēr tika skaitīti 
rezultāti, lietus tikai pieņēmās spēkā, taču, tuvojoties ap-
balvošanas ceremonijai, mākoņi izklīda, un visi turpināja 
sadziedāšanos un rotaļas zaļajā zālē.

Dalībnieces Irīna un Marga no Liepas atzina, ka šīs ir 
bijušas vienas no interesantākajām Senioru sporta spēlēm. 
Arī Rudīte no Priekuļiem teica paldies par pasākumu, īpaši 
atzīmējot rallija auto un dziesmas akordeona pavadībā.

Priekuļu novada pašvaldība arī saka paldies par atbalstu 
SIA “Cēsu alus” un Vigo Rubenim.

Pasākuma noslēgumā tika rīkota loterija ar  noderīgiem 
laimestiem un mielošanās ar siltu zupu.

VII Priekuļu novada senioru sporta spēles ir aizvadītas. 
Uz tikšanos atkal nākamajos pasākumos!

Teksts un foto: sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Spēlējot ķeseļbolu VII Senioru sporta spēlēs
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Kultūras afiša jūlijā un augustā
Priekuļu kultūras namā

10.jūlijs
18:00

Dažādu tautu un 
laikmetīgās dejas koncerts

Piedalās: Priekuļu KN deju kolektīvs “Tūgadiņš”, Cēsu BJIC 
deju grupa VIVA un Berlīnes deju studija “Step by step”.

Ieeja: brīva
Liepas kultūras namā

4.jūlijs
18:00

Koncerts “Dziesmu svētki 
vieno: Baškīrija – Latvija 
– Malta”

Piedalās: Baškīrijas latviešu folkloras kopa “Atbalss” un Maltas 
folkloras kopa “Aurora”. 

Ieeja: brīva
Mārsnēnu estrādē “Klabes birzs”

14.jūlijs
22:00

Zaļumballe Spēlē grupa “Zemeņu iela”
Ieeja: 3,- EUR

28.jūlijs
17:00
22:00

Amatierteātra izrāde
Zaļumballe

Danckovītes komēdija “Sievasmātes senču laiki”. Ieeja: 1,50 EUR
Spēlē grupa “Stradivari”                                        Ieeja: 3,- EUR

11.augusts
22:00

Simtgades
Zaļumballe

Grupa tiks precizēta

18.augusts
10:00

Sporta svētki – 2018 Skolas sporta laukumā. Sacensības komandām un individuāli.
Reģistrēšanās no 9.30.
Veselavas muižā

13.jūlijs
19:00

Rožu svētki 100 rozes Latvijai
Ieeja: 5,- EUR + roze

Veselavas muižas parkā
13.jūlijs
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Lauku muzikanti”
Ieeja: 6,- EUR

4.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Bruģis”.
Ieeja: 6,- EUR

11.augusts
23:00

Simtgades
Zaļumballe

Spēlēs grupa “Vēja radītie”.
Ieeja: 6,- EUR

24.augusts
23:00

Zaļumballe Spēlēs grupa “Sestā Jūdze”.
Ieeja: 6,- EUR

3.jūlijā no plkst.10:00 
līdz plkst.17.00

Priekuļos, Dārza ielā 6 
(pie Latvijas aptiekas – iekšpagalmā)

MOBILĀ DIAGNOSTIKA

Mamogrāfi ja:
•  ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – 
   BEZ MAKSAS
•  ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 EUR
•  bez nosūtījuma – 20,00 EUR
Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
•  1 projekcija 6,50 EUR, (ģimenesārstanosūtījums nav 
   nepieciešams) 

* D vitamīna noteikšana 4,50 EUR
* KARDIOGRAMMA 5.00 EUR (bez ģimenes ārsta nosūtījumu)

PACIENTU PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA: TĀLRUNIS APTIEKĀ: 26013623.

(PIERAKSTU VAR VEIKT ARĪ KLĀTIENĒ APTIEKĀ)
Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111

PAKALPOJUMU NODROŠINA – MFD Veselības grupa

Priekuļu kapos 1.jūlijā plkst. 12:00; 
Liepas kapos 29.jūlijā plkst. 15:00; 
Mārsnēnu kapos 29.jūlijā plkst. 14:00; 
Veselavas kapos 4.augustā plkst. 13:00; 
Jaunraunas kapos 11.augustā plkst. 15:00.

Kapu svētki Priekuļu novadā

Ed. Veidenbauma memoriālajā 
muzejā “Kalāči” 8. jūlijā uz lielā 
ekrāna būs skatāms XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku noslēguma pasākums. 
Par norises laiku sekot informācijai 
Priekuļu novada mājas lapā – 
http://www.priekuli.lv/kulturas-
iestades/muzejs



PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 30. j˙nijs, 2018

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”

Ar vienbalsīgu lēmumu 2018.g. 26.aprīlī Priekuļu 
novada domes sēdē tika apstiprināta jaunā Jāņmuižas 
pirmsskolas izglītības iestādes (PII) vadītāja Iveta Zariņa.

Ir saņemts arī Izglītības un zinātnes ministrijas saska-
ņojums par I.Zariņas kandidatūru Jāņmuižas PII vadītājas 
amatam.

Konkurss noritēja 2 kārtās, un tam bija pieteikušās 2 
kandidātes.

Teksts un foto: Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ieva Fogele

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes 
vadītājas amatā apstiprināta Iveta Zariņa

Ik gadu 22. jūnijā, pieminot Cēsu kauju notikumus, 
notiek ziedu nolikšana kritušo karavīru piemiņas vietās 
Priekuļu novadā.

Šī diena tiek atzīmēta, godinot Latvijas un Igaunijas 
karaspēku kopīgo cīņu un uzvaru pār vācu landesvēru 
kaujās pie Cēsīm 1919. gada 19.–23. jūnijā. Igaunijas 
karaspēka sniegtā palīdzība Latvijai bija ļoti svarīga. 
Igaunijas un Latvijas valstu pirmajā neatkarības laikmetā 
(līdz 1940. gadam) šī diena abās valstīs tika atzīmēta kā 
svētku diena. Tomēr abas valstis Cēsu kauju atceres dienu 
atzīmē dažādās dienās – Latvijā 22. jūnijā, Igaunijā 23. 
jūnijā.

Pieminot šo spilgto varonības un uzdrīkstēšanās posmu 
mūsu tautas vēsturē, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
Elīna Stapulone kopā ar Igauņu karavīriem, Nacionālo 
bruņoto spēku Instruktoru skolas pārstāvjiem, Priekuļu 
novada pašvaldības darbiniekiem un novada iedzīvotājiem 
nolika ziedus pie pieminekļiem Latvijas Atbrīvošanas 
cīņās kritušo karavīru piemiņai Liepā un Veselavā.

Foto: Normunds Kažoks
Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Ieva Fogele

22.jūnijs – Varoņu 
piemiņas diena – Cēsu 
kauju atceres diena

Igaunijas karavīri noliek ziedus pie pieminekļa 
brīvības cīnītājiem Liepā

No kreisās: Igaunijas brīvprātīgās līgas Kaitsellit 
pārstāvji, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas 

pārstāvis majors Dainis Balodis, Priekuļu novada domes 
priekšsēdētāja Elīna Stapulone un Priekuļu novada 
pašvaldības policijas vadītājs Guntars Mucenieks

Kinofilmas “Dvēseļu putenis” uzņemšana 
pie dzelzceļa tilta pāri Raunas upei

20. un 21. jūnijā, divu dienu garumā 120 brīvprātīgie 
gan no Priekuļu, gan Cēsu apkārtnes piedalījās kinofilmas 
“Dvēseļu putenis” uzņemšanā pie Raunas upes tilta, kur 
tika filmētas izšķirošās cīņas par Latvijas brīvību.

Filmas uzņemšana notika vietā, kur tieši pirms 99 
gadiem pirmsjāņu dienās brīvprātīgi karoja latviešu pus-
audžu puikas no skolas soliem, kuri, varbūt pat neticot
iznākumam, piedalījās brīvības cīņās par mūsu Latviju. 
Kaujas notika 1919. gada jūnijā starp Igaunijas armijas 
vienībām un Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cēsu kājnieku
pulku no vienas puses un Vācijas landesvēra un Dzelzs 
divīzijas daļām no otras puses.

Filmas dalībnieki, tāpat kā puiši pirms 99 gadiem, 
varēja izjust, kā tas bija – būt ierakumos – stundām ilgi 
mirkt ūdenī, te atkal būt zem saules svelmes.

Kā pastāstīja filmas režisors Dzintars Dreibergs – 
laika apstākļi filmēšanai bija ļoti labvēlīgi – kad kadriem 
vajadzēja vēju, pūta stiprs vējš, savukārt, romantiskajai 
ainai spīdējusi saule.

Šis bija ceturtais lielais filmēšanas posms.

Režisors Dz. Dreibergs: “Filma “Dvēseļu putenis” 
atspoguļo latviešu tautas cīņu par neatkarību un to, ka 
Latvijas valsts esamība nav pašsaprotama. Mūsu brīvība 
ir nopelnīta ar pašaizliedzību un visdārgāko ziedojumu –
cilvēku dzīvībām. Filma izved cauri vēsturiskajiem noti-
kumiem, padarot tos par personīgo pieredzi. Tā ir stāsts 
par latviešu saknēm un Latvijas valsts vērtībām. “Dvēseļu 
putenis” ir mūsu pateicība cilvēkiem, kuru izvēles toreiz 
ļauj mums dzīvot neatkarīgā valstī šodien.”.

Filmas pirmizrāde notiks 2019. gada 11. novembrī – 
tieši 100 gadus pēc latviešu strēlnieku izcīnītajām Brīvības 
cīņām.

Galveno varoni filmā atveido sešpadsmit gadus vecais 
Oto Brantevics no Turlavas. Filmas aktieru vidū ir vairāki 
Latvijā plaši zināmi profesionāļi, piemēram, Vilis Daudziņš 
un Ivars Krasts (Jaunais Rīgas teātris), Mārtiņš Vilsons, 
Rēzija Kalniņa un Gatis Gāga, Raimonds Celms (Latvijas
Nacionālais teātris), Jēkabs Reinis (Latvijas Kultūras 
akadēmija), Ieva Florence (Dailes teātris, Latvijas Kultūras 
akadēmija), Renārs Zeltiņš un citi.

Teksts un foto Sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele

Cēsu kaujas rekonstrukcija pie dzelzceļa tilta pāri Raunas upei

◄ Priekuļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks 
     Aivars Tīdemanis sveic jauno Jāņmuižas PII 
     direktori Ivetu Zariņu

Priekuļu novada svētku foto mirkļi

Dabas koncertzāle Lielajā Ellītē  Liepu pirtsslotu rituāls

Priekuļu novada 
svētku foto mirkļi

Svētku modināšanas rituāls Liepas muižā
Foto: Normunds Kažoks

Foto: Normunds Kažoks


