
Lai raisītu interesi un izpratni par norisēm laukos, 
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 
jau trešo gadu aicināja 6.- 9. klašu audzēkņus piedalīties 
konkursā “Šodien laukos”. Pagājušā gada februārī konkursā 
Priekuļu vidusskoluun savu 8.a klasi pārstāvēt brīvprātīgi 
pieteicās septiņi skolēni, kuri no marta līdz oktobrim cītīgi 
domāja un gatavoja 6 uzdevumus un vairākus papilduz-
devumus.

Pirmais uzdevums bija interesants. Mums vajadzēja 
sameklēt kādu novada vietu, kuru apvij mīti, un noskaidrot, 
kāda ir patiesība. Izvēlējāmies pētīt Vanagkalna avotiņu, 
Priekuļos. Nākamais uzdevums bija iesēt dārzeņus, kopt un 
audzēt katram savā dārzā visu vasaru. Pēdējā uzdevumā, 
kad vajadzēja gatavot Latvijas simtgades ēdienu, šis darbs 
attaisnojās, jo izaudzētais noderēja ēdiena gatavošanā. 
Tad mums vajadzēja apmeklēt gan lauku saimniecību, gan 
lauku ražošanas uzņēmumu, lai noskaidrotu ražošanas 
atkritumu ceļu un izpētītu lauku tūrisma sniegtos pakalpo-
jumus. Visinteresantākais, bet visgrūtākais bija pēdējais 
uzdevums, tā realizēšanā iesaistījām arī vecākus. Mums 
bija jāizdomā, kādu ēdienu pagatavosim, lai ar to pacienātu 
viesus no tālām zemēm Latvijas 100.dzimšanas dienā. Mēs 
nolēmām, ka visiem jāparāda Latvijas lauki un jāsarīko 
pikniks, piemēram, Gaujas krastā, un ciemiņi jāuzcienā 
ar kārtainajām maizītēm “Ar Latviju azotē”. Tad to visu 
fotografējām un veidojām videostāstu.

Pārbaudījums mums bija vasaras mēneši, jo visi 
konkursa dalībnieki nedzīvo Priekuļos, tātad ikdienā ne-
satikāmies.

Priekuļu vidusskolas 8.a klases skolēni pēc dalības 
konkursā un galvenās balvas – ekskursija 1000 eiro 
vērtībā – iegūšanas, novērtēja konkursu kā ļoti interesantu, 
izzinošu un izglītojošu. “Konkurss bija ļoti aizraujošs. Ar 
nepacietību gaidījām rezultātus un nākamos uzdevumus. 
Man ļoti patika noslēguma pasākums!”, atzina Markuss.

Elizabete dalījās iespaidos: “Es sapratu, ka komandas 
darbs nav viegls, bet visas nesaskaņas var atrisināt. Man 
patika, ka mēs bijām laba komanda, ar ko kopā bija jautri,

un mūsu skolotāja, kas atbalstīja un mums palīdzēja. Ja 
mēs nebūtu uzvarējuši, mums taču paliktu atmiņas par 
kopā būšanu.”.

Madara konkursā vairās uzzināja par saimniecībām un 
uzņēmumiem laukos: “Man patīk mūsu balva, bet nepatīk, 
ka vasarā bija grūti vienoties kad, kur, ko darīsim”.

Marta novērtēja iegūtās zināšanas: “Šīs akcijas laikā 
uzzinājām vairāk par lauku tūrismu, apciemojot uzņēmējus. 
Ļoti patika, ka uzdevumu atbildes varēja veidot dažādi 
video formātā, prezentācijāsutt.

Tas veicināja mūsu radošumu. Manuprāt, tāpēc arī 
uzvarējām, ka ideju bija pārpārēm un, tās kopā saliekot, 
mums izdevās iegūt superīgu rezultātu.”.

“Konkursa laikā esmu ieguvis jaunu pieredzi, veicot 
dažādos uzdevumus. Prātā visvairāk paliks tas brīdis, kad 
paziņoja uzvarētājus. Bija tik satraucoši sēdēt un gaidīt, 
kad izsauks mūsu komandu, jo balva iespaidīga – ekskursija 
klasei 1000 eiro vērtībā!”, tā par savu dalību stāsta Ričards.

Skolēnu ieguvumi? Jaunas prasmes, piemēram, veidot 
videostāstus, infografikas, kolāžas, meklēt atbildes uz 
jautājumiem, sadarboties, intervēt, pierakstīt atbildes, vie-
noties par vienu ideju. Liels atbalsts mums bija vecāki, 
kuri izlīdzēja ar padomu, ar transportu nokļūšanai lauku 
saimniecībās un ar dalību noslēguma piknikā – ēdiena 
gatavošanā. Paldies Martas mammai, Ričarda mammai 
un Madaras tētim!

Konkurss “Šodien laukos” tiek rīkots ar Latvijas Re-
publikas Zemkopības ministrijas un Valsts Lauku tīkla 
atbalstu. Konkursa un sociālo tīklu akcijas mērķis ir 
informēt, izglītot un izklaidēt skolas vecuma jauniešus par 
lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības 
nozarēm, sniegt viņiem izpratni par nozaru darbību, 
iespējām un izaicinājumiem Latvijas laukos un nākotnes 
izglītības un karjeras iespējām.

Priekuļu vidusskolas skolotāja un 8.a klases audzinātāja
Ingrīda Zilgalve
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Konkursa noslēgumā, saņemot galvo balvu – ekskursiju 1000 eiro vērtībā . LLKC publicitātes foto

Skolotāju diena
Laikā, kad veļi klīst, kad gaisma aizlido līdz ar koku 

lapām, novada izglītības jomas darbinieki tika aicināti uz  
skolotāju dienu, kas notika 4.oktobrī Priekuļu kultūras 
namā. Šogad pasākuma moto bija – saREDZĒT! Saredzēt 
vairāk nekā dots. Saredzēt – būtisko!

Kā jau ierasts, tika sveikti jaunie izglītības darbinieki, 
kuri šogad tika kupli pārstāvēti – kopā 16.

Tika sumināti arī darbinieki, kuri izglītības jomā 
strādājuši vairāk kā 30 gadus. To skaitā – Oskars Gailītis, 
Vaida Pērkone, Daiga Zelča-Ločmele, Veneranda Medne, 
Dace Zimele, Dace Lezdiņa, Inese Iesmiņa, Ilze Freimane, 
Rita Briņķe, Nadežda Čencova, Daiga Jakobsone, Agita 
Norvele, Anda Rozmisa, Sandra Berķe, Jeļena Černiševa, 
Irisa Žiganova, Jeļena Šaškele, Vita Vīksna un Vilnis 
Kļaviņš.

Tika godināti arī tādi darbinieki, kuri ar savu darbu un 
attieksmi pelnījuši īpašu atzinību. To skaitā Ilze Kizāne, 
Gunta Meļķe, Aija Pēlmane, Dina Nazarova, Ināra Ikauniece, 
Gunta Priedniece, Jānis Turķis, Lidija Kārkliņa, Linda 
Siksne, Iluta Mārtiņjēkaba, Lolita Mendriķe, Inese Lāce, 
Laura Krakopa, Inta Ceriņa, Inga Zlotņikova, Ļena Juškova, 
Oksana Zvejniece.

Pasākums aizritēja klusā, filozofiskā gaisotnē. Tam 
īpašu “odziņu” piešķīra pedagoga un mūziķa Arņa Miltiņa 
un viņa audzēkņa Jāņa Miltiņa muzikālā programma. 
Vienkāršība, atvērtība un cilvēciskums valdīja šajā vakarā. 
Lai tāds arī šis mācību gads!

Inga Cipe
Foto: Normunds Kažoks
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Mēs – maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba /J.Rainis/
Mūsu griba pirms 100 gadiem tika izteikta. Mēs gribam 

dzīvot Latvijā! Brīvā Latvijā! Savā Latvijā! Dažādi spēki ir 
centušies atņemt mums mūsu zemi, taču, spītējot dažādiem 
laikiem un varām, mēs esam brīvi! Brīvi par pašu dārgāko 
ziedojumu – cilvēku dzīvībām.

Mūsu lielākā bagātība ir mūsu ļaudis – strādīgi, pa-
cietīgi, izturīgi un sīksti, pat visnelabvēlīgākajos apstākļos 
palikuši nesalauzti un izturējuši līdz galam, ticot labajam 
un skaistajam.

2018.gada 18.novembrī ikkatrā mājā, ikkatrā sētā svi-
nēsim mūsu Latvijas simtgadi, atskatīsimies uz svarīgiem 
vēstures notikumiem un godināsim savus varoņus! Mēs 
priecāsimies un novērtēsim sasniegto pagātnē un mūs-
dienās, novērtēsim visu to labo, ko mēs paši un citi ir 
paveikuši Latvijas labā. Būsim lepni par savu valsti, par 
savu Latviju!

Svētku dienās godināsim ne tikai tos, kuri cīnījušies 
par mūsu valsts brīvību, bet arī novadniekus, kuri devuši 
īpašu ieguldījumu novada attīstībā, tā popularizēšanā ārpus 
Latvijas robežām un vienkārši nesavtīgi darījuši vairāk, 
kā pienākums to liek.

Arī šogad 17.novembrī plkst.19:00 Priekuļu kultūras 
namā pasākumā “Gaismas vārdā” godināsim darbīgos 
Priekuļu novada ļaudis, par kuriem varam teikt: “Mēs ar 
Jums lepojamies!”. Šogad tie ir:

“MŪŽA IEGULDĪJUMS” 
Maija Gaiķe

Maija Gaiķe ilgus gadus (1960. – 1992.) ir strādājusi 
toreizējā Priekuļu selekcijas stacijā, veicot vasaras labību 
selekciju. Zināšanas un prasmes Maija pārņēma no 
iepriekšējiem selekcionāriem – Emīla Bērziņa un Arvīda 
Sniedzes, bet savās darba gaitās iegūtās atziņas viņa ne-
liedza jaunajiem selekcionāriem. Maija ir līdzautore 11 
miežu šķirņu selekcijā, piemēram, “Idumeja”, “Rūja”, 
“Jumara”, “Rubiola”, “Irbe”. Daļa no tām arī pašlaik tiek 
audzēta Latvijas laukos.

Pēc savām aktīvajām darba gaitām Maija steidzās pa-
līdzēt saviem kolēģiem Priekuļos saspringtos darba perio-
dos. Ne tikai selekcijas darbos palīdzēja viņas prāts un 
rokas, liels darbs un sirdsdegsme ieguldīta Priekuļu selek-
cijas stacijas vēstures materiālu apkopošanā, zinātnisko 
darbinieku dzīves gājumu aprakstos, kā arī Latvijas selek-
cijas muzeja izveides atbalstam, arī lauksaimniecības 
vēsture ir Maijas interešu lokā. Viņa ir izpētījusi un ap-
kopojusi arī savas ģimenes un dzimtas vēsturi. Izzināto 
Maija nav noglabājusi pūrā, bet dalījusies ar sabiedrību.
Interesantākie materiāli ir nodoti Cēsu muzejam. Tā kā 
Maijas dzimta ir saistīta ar Priekuļu novadu, tad tas ir 
ieguldījums arī Priekuļu novada vēstures aprakstos. Vienu
no tādiem var izlasīt 2018. gada 6. aprīļa Druvas Novadniekā 
“Zilveru dzimta no Veselavas”. Maija ir iesaistījusies arī 
atmiņu apkopojumu sagatavošanā par izciliem Latvijas 
lauksaimniekiem un zinātniekiem.

Ilgus gadus Maija un Juris Gaiķi ir dzīvojuši Priekuļos.
Ģimenē ir uzauguši pieci bērni. Vecākās paaudzes prie-
kulieši atceras Maiju kā aktīvu sportotāju, dziedātāju, 
ļoti sabiedrisku un atsaucīgu personību. Atgūstot dzimtas
īpašumu, Gaiķu ģimene pārcēlās uz Cēsīm, bet vēl joprojām 
viņas intereses ir saistītas ar Priekuļiem. Šovasar Maija, 
sagaidījusi 80-to gadskārtu, joprojām pārsteidz savus 
draugus un bijušos kolēģus ar enerģisku un izzinošu ska-
tījumu uz dzīvi, sirsnīgu atbalstu un uzmundrinājumu.

AREI Priekuļu pētniecības centrs, Ilze Skrabule, 
Linda Legzdiņa, Arta Kronberga

“GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ UN 
ZINĀTNĒ” 
Aivars Vilnis
 

Aivars Vilnis ir cilvēks, kuram rūp ne tikai dzīve ciemā. 
Viņa interešu loks ir varen plašs. Jau tālajā 2007. gadā vasarā 
Aivars Vilnis – ornitoloģijas biedrības biedrs – zināja, cik 
stārķu ligzdas ir Liepā un cik jauno putnu rudenī uzsāks 
ceļu uz siltajām zemām. Piemēram, pētījumi par stārķiem 
tiek veikti vēl šodien, zivju dzenītis nav parasts putniņš, 
bet Aivars viņa ligzdiņu atklāja Lodes mālu karjerā.

Aizrautība ar ornitoloģiju ir tikai viens no viņa hobijiem.
A.Vilnis ir aizrautīgs fotogrāfs. Viņš kopā ar Eniņu ir 

izpētījis visas Līču – Laņģu klintis un alas, kā arī uzrakstus 
uz klintīm un iemūžinājis tos savās fotogrāfi jās. Par to visu 
ir izveidots gida cienīgs stāstījums.

Patlaban Aivars vāc informāciju par tautā aizmirstu 
Jullu dzimtu. Materiālu daudz, bet tik pat vēl nezināmā. 
Izpēte turpinās.

Kad televīzijā izskanēja raidījums par Ķieģeļu ražotni 
“Lode” kā vienīgo, kas atklājusi unikālo mālu Liepā, A.Vilnī 
šī ziņa radīja sašutumu, jo bija zināmas senās ķieģeļrūp-
nīcas Liepā. Tā aizsākās jauna aizraušanās ar ķieģeļnīcu 
vēstures izpēti. Daudzi gadi veltīti vācot ķieģeļus un izzinot 
mājas, kas būvētas no vietējo cepļu ražotiem ķieģeļiem, 
pētīti ceļi, uz kuriem sūtīti Liepas cepļu ķieģeļi.

Novada svētkos Liepā bija skatāma izstāde “Ķieģeļnīcas 
vēsture”. Tā bija unikāla izstāde, kurā pat visus eksponātus 
nebija iespējams izstādīt.

Aivars Vilnis ir devis nozīmīgu ieguldījumu Liepas 
ķieģeļnīcu vēstures izpētē, informācijas apkopošanā un 
sabiedrības izglītošanā.

Liepas pagasta iedzīvotāja
Dzidra Bērtiņa 

“GADA CILVĒKS SOCIĀLĀ VIDĒ” 
Ingrīda Rence
 

Ingrīda Rence ir biedrības “Sieviešu atbalsta izglītības 
un kultūras centrs IEVA” vadītāja.

Viņas brīvprātīgs organizatoriskais, praktiskais vadības 
darbs biedrībā “IEVA” stiprina patriotismu novada cilvēkos.

Nozīmīgs darbs paveikts Latviešu pirmkaroga un no-
vada popularizēšanā sabiedrībā – tāpat arīkaroga autora Jāņa
Eduarda Lapiņa piemiņas vietas labiekārtošanas organizē-
šanā (koka solu ierīkošana), kā arī pasākumu un aktivitāšu 
rīkošana piemiņas vietā.

I.Rence ikdienas aktivizē vietējo sabiedrību, organizējot 
pieaugušo izglītības pasākumus Veselavā un tāsapkārtnē 
(tikšanās ar Andri Vētru, stāstnieci Velgu Vītolu, dzejnieci 
Sarmu Eneri, sadarbībā ar Jāni Bahmani izstādes “Ar sauli 
karogā” veidošana Valmierā, Ādažos u.c.).

Jāatzīmē arī viņas iesaiste sadarbības veidošanā starp 
dažādām aktīvo iedzīvotāju grupām – sievietēmbiedrībā, 
pensionāriem, zemessardzes veterāniem, militārās vēstures 
pētnieku grupu, Nacionālo strēlnieku apvienības Vidzemes 
nodaļu, Veselavas pamatskolas 155. gadu jubilejas salido-
juma organizēšana u.c.) Maija Ieraste

“GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”
“Māja kokos” īpašnieki 
Maija un Valdis Valaiņi

Maijas un Valda Valaiņu uzbūvētā “Māja kokos” ir 
saņēmusi Latvijas būvnieku asociācijas novērtējumā “Gada 
labākā būve Latvijā 2017.gadā” nominācijā “Ainava” 
2.vietu kā “Atpūtas ēka jeb brīvdienu māja Priekuļos”.

Ēka ir īpaša, jo celta, pievēršot būtisku uzmanību, lai 
nebojātu kokus. “Mājas būvniecība ir notikusi ar koku 
speciālistu līdzdalību, lai netraumētu priedes. Darba pro-
cesā arboristi rūpīgi sekoja līdzi koku stāvoklim. Tas notiek 
joprojām”, stāstīja Valdis Valainis tikšanās reizē ar Priekuļu 
vidusskolas skolotājiem. “Telpas iekārtojuma izveidē viss 
tika veidots, pielāgojoties būvniecības specifi kai tā, lai 
namiņš būtu pēc iespējas vieglāks. Gan apdares materiāli 
sienām un grīdai, kā arī mēbeles speciāli tika piemeklētas 
šai mājai”, tā Maija Valaine.

Šis ģimenes uzņēmums ir pirmais, kurš Latvijā ir sācis 
celt šāda veida mājas. Šobrīd viņi konsultē arī citus inte-
resentus.

Brīvdienu māju apmeklē viesi no Latvijas un citām 
pasaules valstīm (kā piem., Japānas u.c.), tādējādi popu-
larizējot Priekuļu vārdu pasaulē.

Atpūtas mājas īpašais projekts un tuvu, tālu viesu uz-
ņemšana ir palīdzējusi veidot Priekuļu vārdu atpazīstamāku 
Latvijā un pasaulē. Par “Māju kokos” ir ļoti daudz pozitīvu 
atsauksmju, viena no tām īpaši uzrunāja: “Ir prieks par 
tiem, kas izdomā, rada un realizē visskaistākās un trakākās 
lietas. Par tiem, kas mācās un nebaidās! .....”

Normunds
Priekuļu vidusskolas kolektīvs

“GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ”
Dace Zimele

Viss sākas ar ģimeni. Viss sākas ar māju, savu pagalmu 
un savu puķu dobi. Tā varētu teikt par Daci, jo skaists viņas 
sakoptais pagalms, izveidotās puķu dobes, kas priecē ar 
savu krāšņumu gan pašu saimnieci, gan visus tos cilvēkus,

kuri ejot garām šim pagalmam nolūkojas ziedu krāsainībā. 
Dacei patīk skaistums un sakoptība ne tikai savā pagalmā, 
bet arī savā Jāņmuižā, kur viņa ir dzimusi, uzaugusi un 
četrdesmit gadus nostrādājusi par grāmatvedi.

Dace uzskata, ka ierodoties Jāņmuižā, stadions ir kā 
Jāņmuižas seja, kā savdabīgs centrs, kurā bērni, jaunieši 
un pieaugušie atpūšas, labi pavada laiku, tam ir jābūt sa-
koptam.

Lai labāk veiktu iecerētos darbus Jāņmuižā, Dace no-
dibināja biedrību ”Iespēju Jāņmuiža”. Viņa aicināja iedzī-
votājus piedalīties Jāņmuižas stadiona teritorijas sakopšana 
Lielās talkas laikā. Viņai patīk organizēt dažādus pasā-
kumus, iesaistot tajos Jāņmuižas iedzīvotājus. Viens no
pasākumiem, ko organizēja Dace, bija salidojums, esoša-
jiem un bijušajiem Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 
darbiniekiem un absolventiem. Pasākumu apmeklēja ļoti 
daudz cilvēku. Dace bija gandarīta un priecīga par lielo 
apmeklētību un padarīto, saņemot pateicību un labus vārdus 
no pasākuma dalībniekiem.

Vasarā tika noorganizēts Strītbola turnīrs, kurā pieda-
lījās Jāņmuižas profesionālās vidusskolas basketbolisti,
Jāņmuižas iedzīvotāji un ciemiņi. Daces organizētie pasā-
kumi ir jauki, pārdomāti, interesanti un tajos virmo prieks 
par kopā būšanu ar iespēju dalīties priekos un atmiņās. 
Katru pavasari Dace rīko talkas, lai sakoptu Jāņmuižas 
teritoriju. Rīkotajās talkās piedalās arī Jāņmuižas bērni, 
par ko Dacei ir vislielākais prieks, jo bērniem patīk darboties
un pēc tam priecāties, novērtējot pašu rokām paveikto. 
Talkās tiek savāktas no kokiem nobirušās lapas un zari, 
salaboti un nokrāsoti soliņi un futbola vārti, bet stadiona
malā tiek iestādītas puķes, lai tās ziedētu un priecētu 
visu vasaru. Pēc labi padarītā darba Dace vienmēr pateicas
talciniekiem un pārsteidz ar kādu mielastu, pasniedzot 
visiem dalībniekiem gardu zupu, ceptas desiņas vai paš-
ceptus pīrāgus. Dace ar savu aizrautību mūs vieno darbam 
un atpūtai, kas paveikta tagad un ilgākā laika posmā. Viņai 
patīk arī gleznot un savos darbos parādīt Jāņmuižu dažādos 
gadalaikos, Gaujas ainavas un ziedus, kas priecē ar savu 
krāsainību. Dace darbojas Ingūnas Briedes gleznošanas 
studijā un ar saviem darbiem piedalās izstādēs.

 Dace vienmēr saka – mēs esam par sakoptu, zaļu un 
skaistu Jāņmuižu, kas ir maza daļiņa no visa lielā Priekuļu 
pagasta. Santija Ludviķe

“GADA CILVĒKS KULTŪRĀ”
Tautisko deju kolektīvu vadītājs 
Uldis Blīgzna

Priekuļu novads var lepoties ar bagāto pašdarbnieku 
saimi, un jau daudzus gadus to kuplina tautisko deju 
kolektīvi – “Jumis”, “Zelta Virpulis” un “Virpulis”. Lai 
cik atšķirīgs būtu katra kolektīva dalībnieku sastāvs, tos 
visus vieno ilggadējais vadītājs Uldis Blīgzna. Ikdienas 
darba diena Uldim saistīta ar izglītības pārvaldes sistēmu, 
bet vakari un brīvdienas tiek pavadīti kopā ar dejotājiem. 
Tas ir sirds darbs, jo savādāk to nevar. Ar savu personību 
un mīlestību uz tautisko deju, Uldis spēj pulcēt ap sevi 
līdzīgi domājošos, ar mieru un nosvērtību, ļaujot baudīt 
dejas prieku, vienlaikus tiekties pēc panākumiem. Kolektīvi 
lepojas ar sevi un savu vadītāju, jo, ja jādejo stingras žūriju 
priekšā, tad rezultāti neizpaliek, un vienmēr saglabājas 
šī dzirksts, ka mēs varam vēl labāk! Uldis neskaita tās 
stundas, kuras viņš ir kopā ar saviem kolektīviem, viņš 
vienkārši ir – mēģinājumi, draudzības koncerti Latvijā, 
festivāli ārpus Latvijas robežām, un, protams, Vispārējie 
latviešu Dziesmu un Deju svētki.

Jau 20 gadus Uldis Blīgzna ir viens no Priekuļu novada 
kultūras dzīves balstiem!

VPDK “Jumis” vārdā Viandra Herbsta

GADA CILVĒKI UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
Uldis Grava un Uģis Stazdiņš 
no SIA “Strazdu Grava”

Uldis Grava un Uģis Stazdiņš no SIA “Strazdu Grava” 
sniedz atbalstu sporta aktivitātēm Priekuļu novadā, tā 
popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām 
cilvēku vecuma grupām.

Jau 9 gadus SIA “Strazdu Grava” atbalsta PII “Mež-
maliņa” braucienu “Mežmaliņa ripo”, dāvinot velosipēdu 
kādam izglītības iestādes audzēknim. Laimīgais braucējs 
tiek noteikt izlozes kārtā no visiem PII audzēkņiem.

Turpinājums 3.lpp



Aicinām piedalīties Priekuļu novada 
attīstības programmas trīs gadu uzraudzības 
ziņojuma izstrādē 09.2015.-09.2018. gadam 
un atbildēt uz aptaujas jautājumiem! Ap-
taujas mērķis ir noskaidrot Priekuļu novada 
iedzīvotāju viedokli par novada attīstības 
iespējām, problēmām un to iespējamajiem risinājumiem.

Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti tikai 
apkopotā veidā “Priekuļu novada attīstības programmas”
trīs gadu uzraudzības ziņojuma izstrādei - 09.2015-09.2018. 
Uzraudzības ziņojums ir dokuments, kuru aktualizē paš-
valdība, lai izvērtētu minētās attīstības programmas no-
teikto mērķu sasniegto ietekmi.
Anketu iespējams aizpildīt:
• elektroniskā formā https://ej.uz/PriekuluNovadsAptauja2018
   un pašvaldības mājas lapā www.priekuli.lv.
• Priekuļu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu   
   apkalpošanas centrā – Cēsu prospektā 5, Priekuļos
• Liepas pagasta pārvaldes ēkā,
• Priekuļu pagasta bibliotēkā,
• Liepas pagasta bibliotēkā,
• Mārsnēnu pagasta bibliotēkā,
• Veselavas pagasta bibliotēkā

Anketas var aizpildīt un iesniegt līdz 2018. gada 30. 
novembrim.

Nolemts:
• mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Priekuļu no-
vada pašvaldības īpašumā esošam nekustamajam īpašumam 
“Meža iela 18A” no – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība uz – neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme;
• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Dauguļi – Smurģi”, 
Mārsnēnu pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā;
• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Gubāti – Dzirkaļi”, 
Mārsnēnu pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā;
• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Mārsnēni – Pintuļi”, 
Mārsnēnu pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā;
• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo   
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Puķi – Dikļi”, 
Veselavas pagastā, un noteikt zemes lietošanas mērķi – 
zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā;
• apvienot zemes vienības, izveidojot jaunu nekustamo   
īpašumu, un piešķirt tam nosaukumu “Dukuļi – Vaives 
dzirnavas”, Liepas pagastā, un noteikt zemes lietošanas 
mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā;
• pagarināt nomas līguma termiņu SIA Firmai “Pasāža” 
par zemes vienības ar kadastra Nr.4264 005 0088;
• dzēst adresi “Attīrīšanas iekārtas”, Liepas  pag., Priekuļu  
novads, inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 4260 003 
0205 003, 4260 003 0205 004, 4260 003 0205 005, 4260 
003 0205 006, 4260 003 0205 007, 4260 003 0205 008, 
4260 003 0205 009, 4260 003 0205 010, 4260 003 0205 
012, 4260 003 0205 013;
• dzēst adresi “Dīķmalas”, Mārsnēni, Mārsnēnu pag., 
Priekuļu novads, inženierbūvēm ar kadastra apzīmējumu 
4264 003 0359 001, 4264 003 0359 002;
• neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei nekustama-
jam īpašumam Mārsnēnu pagastā, paredzot sadalīt īpašumā 
ietilpstošo zemes vienību trīs atsevišķās zemes vienībās;
• apstiprināt zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas pro-
jektu nekustamajiem īpašumiem, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā;
• nekustamajam īpašumam Mārsnēnu pagastā, Priekuļu 
novadā piešķirt jaunu nosaukumu un tajā ietilpstošajām 
četrām būvēm piešķirt jaunu adresi;
• apstiprināt Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēkas 
noteikumus;

• atsavināt pašvaldībai piederošos astoņus dzīvokļu īpa-
šumus Liepā, Liepas pagastā, fi ziskām personām Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā;
• precizēt Priekuļu novada domes 2018.gada 23.augusta 
lēmumu (prot.Nr.9, 28.p.) “Par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam Priekuļu pagastā, Priekuļu no-
vadā, apstiprināšanu”;
• nodot atsavināšanai izsolē pašvaldībai piederošo īpašumu,  
kas atrodas Priekuļu novada, Priekuļu pagastā, Priekuļos, 
Meža ielā 18A;
• apstiprināt energoefektivitātes plānu pašvaldības ēkai 
Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā.
• konceptuāli atbalstīt Eduarda Veidenbauma memoriālā 
muzeja “Kalāči” pirts atjaunošanu;
• kompensēt  braukšanas  maksas  izdevumus  50%  apmērā  
2018./2019.mācību gadā Liepas pagastā dzīvojošai izglīto-
jamai maršrutā Liepa – Valmiera – Liepa;
• apstiprināt siltumenerģijas tarifu Priekuļos, Priekuļu pa-
gastā, Priekuļu novadā 47,54 EUR/MWh bez PVN. Tarifs 
stājas spēkā 2018. gada 1. novembrī;
• apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 
– Meža iela 18A, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4272 007 0682, izsoles noteikumus.

Pieņemts lēmums:
• iznomāt neapdzīvojamās telpas Maija ielā 4-106, Liepā, 
Liepas pagastā biedrībai “Sargiet bērnus”, biedrības dar-
bības nodrošināšanai;
• slēgt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar SIA “Valodu 
Vēstniecība” angļu valodas nodarbību nodrošināšanai 
Jāņmuižas PII bērniem, uz iepriekš noslēgtā nomas līguma 
nosacījumiem;
• pagarināt nomas līguma termiņu ar privātpersonu par 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4260 005 0144, ar 
nosaukumu “Zeme pie Bērzkalniem”, Liepas pagastā;
• apstiprināt: Priekuļu novada pašvaldības pirmsskolas  
izglītības iestāžu vadītājiem amata algas, kuras tiek fi nan-
sētas no valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pa-
matbudžeta;
• piešķirt RTU inženierzinātņu vidusskolai fi nansējumu 
2018/2019. mācību gadā audzēknes (vārds, uzvārds) izglī-
tošanai 50% apmērā no izmaksām par vienu izglītojamo 
mēnesī;
• izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus;
• veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības domes, paš-
valdības amatpersonu un darbinieku Atlīdzības nolikumā,
• veikt izmaiņas Priekuļu novada domes Interešu izglītības
un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencē-
šanas komisijas sastāvā par komisijas sekretāri apstiprinot 
Mārīti Bērziņu – Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas 
jurista palīgu.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums31. oktobris, 2018

Turpinājums no 2.lpp

Īpaši gribētu atzīmēt SIA “Strazdu Grava” atbalstu 
“Skrējienam apkārt Liepai”, kur uzņēmēji kā speciālu balvu 
pasniedz velosipēdu. Skrējienā piedalās daudzi titulēti 
sportisti no visiem Latvijas novadiem. Skrējiens dara at-
pazīstamu mūsu Priekuļu novadu visā Latvijā.

SIA “Strazdu Grava” iesaistās arī dažādu svētku tap-
šanā. Pērnajā gadā Priekuļu novada svētku transporta 
parādē bērni un jaunieši no Priekuļu novada jauniešu cen-
triem piedalījās ar SIA “Strazdu Grava velosipēdiem”. 
Šogad Mobilitātes nedēļas noslēgumā viņi bērniem deva 
iespēju izbraukt šķēršļu trasi, vadot ko līdzīgu ritenim, taču 
pedāļus “minot” ar rokām.

SIA “Strazdu Grava” īpašnieki Uldis Grava un Uģis 
Stazdiņš ir ļoti atsaucīgi un iesaistās Priekuļu novada sporta 
aktivitāšu atbalstīšanā. Zigfrīds Bitainis

“GADA KOLEKTĪVS”
Priekuļu kultūras nama dāmu un 
deju kopa “Mežrozīte”

Kolektīvs “Mežrozīte” ir 18 uzņēmīgu dāmu/senioru 
deju kopa. Viņas dejo jau devīto gadu. Šis gads ir bijis 
sevišķi rosīgs. Priekuļu vārds izskanējis daudzos novados, 
piesakot dejotājas 14 koncertos. Bez nu jau tradicionālās 
piedalīšanās Priekuļu novada svētkos, Senioru sporta dienā 
un citos vietējos pasākumos, šoruden dejots Pēterburgas 
Gatčinas koru koncertā, Priekuļu sadraudzības pilsētā 
Palamusē (Igaunijā) un Starptautiskajai senioru dienai 
veltītajā Baltijas valstu festivālā “Mūžam jauni” Alitus 
pilsētā (Lietuvā).

“Mežrozīte sadejoja ar 40 senioru deju kolektīviem no 
visas Latvijas novadiem Latvijas simtgadei veltītā koncertā 
“Latvija – dejas dzīpariem vīta” vasarā Olainē. Šogad 
uzšūtas baltas tautiskas blūzes un speciāli dejai “Tango” 
sagādāts efektīgs tērps. Tas viss – ar pašu entuziasmu, savu 
naudiņu un, galvenais – PRIEKU!

Deju kolektīva “Mežrozīte” dalībnieces ne tikai uzstājas 
dažādos koncertos, bet arī ļoti aktīvi iesaistās Priekuļu no-
vada sabiedriskajās aktivitātēs, pulcējot ne tikai kolektīva 
dalībnieces, bet arī iesaistot citus domubiedrus.

2017.gada rudenī seniores aktīvi iesaistījās Priekuļu 
meža avotiņa apkārtnes sakopšanā. Viņas izgrieza krūmus, 
nesa nozāģētos zarus, sakopa ceļa malas, lai varētu tuvāk 
un ērtāk piekļūt avotiņam.

“Mežrozītes” ar domubiedrenēm 2018.gada vasarā 
brīvprātīgi iesaistījās Priekuļu jauniešu iniciatīvu centra 
REST[e] organizētajās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs 
Priekuļu novada bērniem un jauniešiem “Vasaras skoliņā” 
un “Radošuma nedēļā”. Starp visām aktivitātēm par vis-
sirsnīgāko dienu izvērtās rabarberu un piparmētru ievā-
rījuma vārīšana un ievārījuma burciņu dekupēšana kopā 
ar Priekuļu seniorēm. Lielākai daļai bērnu šī bija pirmā 
pieredze ievārījuma gatavošanā. Seniores uzreiz ar lielu 
entuziasmu piekrita piedāvājumam pavadīt daļu dienas 
kopā ar Priekuļu novada bērniem un jauniešiem, nododot 
viņiem savas zināšanas, pieredzi un sirds siltumu.

Aktivitāšu noslēguma dienā bērni atzina, ka tieši kopā 
pavadītā diena ar senioriem viņiem patika vislabāk.

Iesniedzēji: Māra Gundega Brengule, Liene Zuimača, 
Zoja Luceva, Sarma Gūta, Lidija Lalvāne

Priekuļu novada 
iedzīvotāju aptauja

Grants ceļu pārbūves otrā kārta 
projekts “Priekuļu novada

 pašvaldības grants ceļu pārbūve, 
2.kārta” Nr.18-09-A00702-000057

Priekuļu novada pašvaldība ir uzsākusi grants ceļu pār-
būves otrās kārtas īstenošanu Lauku attīstības programmas 
2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”.

Šobrīd aktīvākā darbība notiek ceļa posmā B7 Rabākas 
– Stirnas – Fēlikss posmā 0.50 km – 0.90 km, kurā SIA 
“Virāža” ir veikusi lielāko daļu ceļa pārbūves darbus, un 
šogad tas tiks nodots ekspluatācijā.

Ceļa Rabākas – Stirnas – Fēlikss posma 0.50 km – 
0.90 km pārbūves izmaksas – EUR 34 493.48 bez PVN.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu
lauku attīstībai lasāmas EK tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja: Projektu vadītāja Vineta Lapsele

Priekuļu novada domes sēdes apskats /27.09.2018./

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt minēto noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā:
“2.1. pamatbudžeta ieņēmumi 11 684 422 euro apmērā, 

1.pielikums”.
1.2. Izteikt minēto noteikumu 2.2.punktu šādā redakcijā:
“2.2. pamatbudžetu izdevumus 11 874 291 euro apmērā, 

2.pielikums”.
1. Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā 

redakcijā (1.pielikums).
2. Izteikt minēto saistošo noteikumu 2.pielikumu jaunā 

redakcijā (2.pielikums).
3. Lēmuma izpildes kontrole Finanšu un grāmatvedības 

nodaļa (vadītāja I.Rumba).
Domes priekšsēdētāja E.Stapulone

Ar Saistošo noteikumu pielikumiem un paskaidrojuma rakstu
iespējam iepazīties Priekuļu novada pašvaldības mājaslapā sadaļā 
“Budžets”.

APSTIPRINĀTI Priekuļu novada pašvaldības
2018.gada 27.setembra domes sēdē, protokols  Nr.10, p.32

Priekuļu novada pašvaldības 
2018.gada 27.septembra Saistošie noteikumi 

Nr.12/2018 “Par grozījumiem Priekuļu 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada pašvaldības 
budžetu 2018.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 
2.punktu un 46.pantu, likumu “Par pašvaldību budžetiem”.



Kādu dienu mežā redzēju divus mazus vīriņus runājam, 
viņiem galvā rūķu cepures – vienam dzeltena, vienam – 
sārta. Abi kādu brīdi parunāja, tad sarokojās, pateica viens 
otram ardievas un devās katrs uz savu pusi. Tajā mirklī es 
sajutu, ka gaisā virmo rudens smarža...

Jau oktobris! Saulīte, kaut nedaudz skopāk, bet jopro-
jām lutina, nodrošinot mums labus apstākļus aktivitātēm 
ārā. PII “Mežmaliņa” bērni un skolotājas mācību gadu uz-
sākuši īpaši aktīvi. Septembra nogalē un oktobra sākumā 
paši drosmīgākie – āra grupas “Sprīdīši” bērni ar savām 
skolotājām – devās velo izbraucienā. Domāju, ka daudzi 
pamanīja brašos “Mežmaliņas” braucējus, kas, košajās 
drošības vestēs tērpti, viens aiz otra brauca pa jauno 
Priekuļu velo celiņu – cits ar divriteni, cits ar skrejriteni 
vai Dip-Dap ritenīti. Ikviena bērna seju rotāja apmierināts 
smaids. Sekojot drosminiekiem, arī citu grupu bērni (iz-
ņemot pašus mazākos) sporta skolotājas Ināras Ikaunieces 
pavadībā izbrauca tuvākus un tālākus attālumus pa velo 
celiņiem. Bērni ik gadu tiek instruēti, kā jāuzvedas, brau-
cot ar velosipēdu, tiek atkārtoti drošības noteikumi.

Kad mazuļi bija gana ievingrinājuši kājas, varējām 
doties ikgadējā velo Braucienā “Mežmaliņa Ripo” kopā 
ar bērniem, vecākiem un iestādes darbiniekiem, kā arī 
iepazīties ar piedāvātajām aktivitātēm Sporta birzītē.

Gribētos teikt lielu paldies vecākiem, kas nodrošina 
savus bērnus ar visu nepieciešamo, vajadzīgo, lai piedalītos 
velo aktivitātēs. Paldies arī Priekuļu novada pašvaldībai 
par gludiem un skaistiem velo celiņiem, pa kuriem braukt 
ik dienu gan ar skolotājiem, gan vecākiem. Paldies par 
atbalstu!

Esmu pārliecināta, ka: “Aktīvs bērns ir laimīgs bērns!” 
Tāpēc novēlu ikvienam – atrodiet laiku rudenīgām pastai-
gām, izbraucieniem ar velosipēdu vai vienkārši rotaļām 
kopā ar bērnu dabā! Izbaudīsim šo īpaši krāsaino rudeni 
ar visām maņām – izsmaržojot, iztaustot, izgaršojot un 
smaidot!

Lai mums būtu vairāk smaidīgu un laimīgu bērnu!

PII “Mežmaliņa” skolotāja Liene Pastuhova
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Es kā skolotājs...

Brašie “Mežmaliņa” braucēji brauca pa jauno Priekuļu velo celiņu. Foto: Inese Iesmiņa

Jaunā mācību gada aktivitātes 
PII “Mežmaliņa”

Latvijā putras diena tiek svinēta jau 9 gadus, tāpēc 
oktobra mēnesi nereti dēvē arī par putras mēnesi. Putras 
dienas tradīcijas pasaulē ir ļoti dažādas, tomēr tās visas 
vieno kopīgs mērķis – aktualizēt sabiedrībā diskusiju par 
putru kā veselīgu un vitamīniem bagātu uzturu. Droši var 
apgalvot, ka putras ēšana ir leģendārs un tradīcijām bagāts 
mielasts. To ēduši gan slaveni valstsvīri un karavadoņi, gan 
parastie ļaudis un zemnieki. Putra jau gadsimtiem ilgi ir 
iecienīta kā pilnvērtīgs spēka un enerģijas avots. Ar spēku 
un izturību vienmēr ir raksturots arī pats putras ēdājs. Tieši 
tādēļ ir svarīgi, lai tā būtu arī mūsu bērnuuzturā.

Jāņmuižas pirmsskolā šogad putrai tika veltīta nedēļa. 
Tās laikā bērni zīmēja, līmēja un veidoja dažādus ar 
putras tēmu saistītus darbus. Lai noskaidrotu, kura ir mūsu 
populārākā putra, nobaudījām dažādus tās veidus: miežu 
putraimu, auzu pārslu, prosas, piecu graudu, kukurūzas 
un mannā putru. Katrai maltītei sekoja balsojums – garšo, 
negaršo. Mūsu favorīte pārliecinoši izrādījās tradicionālā 
un ļoti vērtīgā auzu pārslu putra. Vismazāko atsaucību 
guva miežu putraimu biezputra.

Pie mums viesojās arī profesors Grauds un gudrais 
Pūcēns, kuriļāva uzzināt un saprast, cik patiesībā vērtīgi 
un mūsu uzturā nepieciešami ir graudaugi, turklāt tie ir ne 
tikai veselīgi, bet arī stilīgi, jo tos ēd gan slaveni sportisti, 
gan aktieri un mūziķi.

Putras nedēļas kulminācija notika Starptautiskajā 
putras dienā 10. oktobrī. Dienu iepriekš 5. grupas bērni 
iejutās pavāru lomā un cepa auzu pārslu cepumus, ar ko 
Putras dienā pacienāt visu bērnudārza saimi. Bērni lasīja 
un rakstīja recepti, rēķināja, svēra un mērīja izejvielas, 
gatavoja un sadarbojās... līdz viss bērnudārzs vilinoši smar-
žoja. Putras dienas rītā ābeļdārzā tika iekurts ugunskurs un 
lielajā katlā visi kopā vārījām auzu pārslu putru. Kamēr 
vārījās lielais putras katls, kopīgi dziedājām, skandējām, 
dejojām. Putra izdevās patiesi garda un spēcinoša. Svaigā 
gaisā draugu pulkā, pašu gatavota maltīte – kas var būt 
labāks par šo!? “Putrošanās” vērtīgākais ieguvums – pat 
tie bērni, kas līdz šim putras ēduši nelabprāt, atzina, ka šīs  
nedēļas laikā uzzinājuši tik daudz jauna par putru un tās  
vērtīgajām īpašībām, dažādajām garšām, ka paspējuši to 
iemīlēt. Labi gan, ka putru var ēst visu gadu!

Ingrīda Zazīte

Svaigā gaisā draugu pulkā, pašu gatavota maltīte – kas var būt labāks par šo!? Foto: no Jāņmuižas PII arhīva

Putrošanās Jāņmuižā

Pagājusi skolotāju diena ar krāšņajiem rudens ziediem 
un iedvesmojošajiem pateicības vārdiem, ar jaukajiem 
apsveikumiem.

Aristotelis par skolotāju ir teicis: “Tie, kas izglīto 
bērnus, pelna lielāku cieņu nekā tie, kas tos radījuši. Vecāki 
dod dzīvību, skolotāji – mākslu dzīvot.”

Lūk, ko par savu profesiju Skolotāju dienas esejās raksta 
Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” pedagogi:

“Būt skolotājam ir kas īpašs. Šī profesija mums dāvā 
neparastu mūžīgo jaunību, jo vienmēr apkārt ir bērnu 
jautrās un skanīgās balsis. Profesija, kura ļauj piedzīvot 
sava darba augļus – redzēt bērnu izaugsmi. Tā ir misija 
nest gaismu, zināšanas, palīdzēt piepildīt sapņus un ieceres, 
atrast dzīvē īsto ceļu. Taču pirmsskolas skolotājs ir tas, 
kurš liek visam pamatus. Cik stipri un noturīgi tie būs, no 
tā atkarājas visa bērna turpmākā attīstība…”

“...Es esmu skolotāja un lepojos ar to! Man patīk mans
darbs. Redzot, kā mani audzināmie bērni aug, attīstās un
apgūst visu jauno ar prieku, saprotu, ka viņi ir mans atspulgs, 
viņi ir mani panākumi. Mans moto: “Nav nepaklausīgu 
bērnu, ir nepareiza pieeja.”...”

“...Par savu neveiksmi es uzskatu raudošu bērnu, kurš 
atnāk no rīta ar asarām. Tas nozīmē, ka es nemācēju izdarīt 
kaut ko tādu, kas būtu nepieciešams tieši viņam. Pedago-
gam ir jāizstaro laime. Tikai tad bērni viņam tuvosies un 
ar lielāko prieku dosies līdzi...”

“...Skolotāja profesija nozīmē vienmēr būt klātesošai, 
vienlaicīgi redzēt pat 20 bērnus, izrādīt visiem vienādu 
uzmanību, paspēt bērniem iemācīt gudrības, kā arī, tam 
visam pa vidu, vēl nolikt visus gulēt un paspēt dienas laikā 
viņus samīļot. Manos audzinātājas pienākumos ietilpst 
sagaidīt katru bērnu no rīta ienākam grupiņā, darīt viņam 
zināmu, ka mazais bērnudārznieks šeit ir gaidīts un tiks 
uzklausīts...”

“...Pedagogam jāmāk kontrolēt savs raksturs un gara-
stāvoklis, dvēselē vienmēr jābūt bērnam…”

“...Pedagogi ir pirmie cilvēki pēc mammas, kurus bērni 
satiek savā dzīves ceļā. Tie ir cilvēki, kuri dvēselē visu 
mūžu paliek kā bērni. Man tā ir iespēja visu laiku atrasties 
pasakā – bērnības un fantāzijas pasaulē...”

“...Mazā cilvēka smaids atsver katru manu grūtuma 
brīdi, nogurumu, sāpi...”

“...Manā profesionālajā pieredzē ir bijušas daudz dažādas 
situācijas, emocijas, jūtas: prieka un lepnuma sajūta par 
bērnu vismazākajiem sasniegumiem un sāpju sajūta par 
jebkurām neveiksmēm, bet nekad nejutu garlaicības un 
tukšuma sajūtu. Es domāju, ka mūsu profesija tik dzīva, 
aktīva, ka neļauj mums stāvēt rāmi, un ir nepieciešams 
būt informētiem par visiem notikumiem, sākot ar pasaules
globālajām izmaiņām un beidzot ar jaunākajiem multi-
plikācijas filmu varoņiem. Bija brīži, kad bērnu veiksmes 
vai citi pedagoģiskie panākumi deva spēku, un es jutu, ka 
man pieaug spārni, gribējās izdarīt ko vairāk, dalīties ar 
visu, ko zinu, un dāvināt daļiņu no sevis. Bija brīži, kad 
nolaidās rokas un visas manas iespējas bija izsmeltas, bet,
atnākot uz bērnudārzu, un redzot mīļus man bērnus, pretim-
nākošus kolēģus, es sapratu, ka esmu vajadzīga viņiem...”

“...Pirmsskolas skolotājai ir jābūt vispusīgai rotaļu 
biedrenei, uzticības personai.

Profesionālai skolotājai ir jāmāk ieturēt distanci ar 
bērniem un bērnu vecākiem: “Es esmu tavs draugs, bet vēl 
es esmu skolotāja, un tev ir mani jāciena!”...”

“...Ja bērns no rīta atnāk ar smaidu un aiziet ar smaidu,
tad diena ir bijusi veiksmīga. Augstākais atalgojums ir 
bērnu mīlestība. Vienmēr ir prieks, ja pēc gadiem tevi 
atceras, uz ielas pasveicina, apciemo. Ir ļoti patīkami, ja 
darbu pozitīvi vērtē ne tikai bērni, bet arī viņu vecāki, 
kolēģi…”

“...Bērni ir ļoti stingra žūrija. Katrai nodarbībai jābūt 
tik labai, lai bērns gribētu nākt arī citreiz...”

“...Ik mirkli Tu esi kā pārcilvēks, kuram jāprot pārtapt 
par aktieri un dakteri, par cirka mākslinieku un burvi, par 
mīļāko mājdzīvnieku un baisāko džungļu iemītnieku, par 
miega peli un vēja šalkoņu...”

“...Tu esi cilvēks, no kura daudzi acu pāri gaida smaidu, 
atbalstu, glāstu, uzmundrinājumu, iedrošinājumu, palīdzību, 
sapratni, drosmi, prieku un vienkārši līdzās būšanu...”

“...Skolotājs ir kā trausla grāmatas lapa, kuru daudzi 
nevērīgi pāršķirstot, to saņurca, meklējot svarīgāko, ieloka 
stūrīšus, atzīmējot galveno, pasvītro rindkopas, un dusmu 
uzplūdā izplēš un izmet...

Skolotājs ir kā grāmata, kuru tik daudzi vēlas izšķirstīt 
un izlasīt, bet tikai retais saprot, izprot un iedziļinās šīs 
“grāmatas” visdziļākajā jēgā – būt par SKOLOTĀJU!”

Apkopoja Liepas PII “Saulīte” 
vadītājas vietniece izglītības jomā Inese Kidala
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Mākslas skolas svētku gads
Mākslas skolai iepriekšējais mācību gads ir bijis īpašs. 

Regulārajām mācību darbu skatēm, izstādēm, mākslas 
akcijām, klāt nākuši svētki ar tiem piemītošo īpašo sajūtu, 
pacilātību. Tieši nozīmīgo notikumu ietekmē gada tēma 
mākslas skolā bija – “Svētki”, kas ļāva skolas audzēkņiem 
savos darbos radoši izpausties, domājot par valsts simt-
gadi, iedvesmojoties no Dziesmu un deju svētku procesa, 
esot mākslas skolas 30 gadu jubilejas noskaņās.

2017./2018. mācību gada diplomandu darbu izstādē 
Cēsu izstāžu namā ikviens skatītājs varēja priecāties par 
skolas beidzēju izdomu, izpildījuma kvalitāti savas ieceres 
īstenošanā.

Skolas dzīvē iepriekšējais gads bija bagāts ar konkursiem 
un izstādēm. Par veiksmīgu uzskatāms mākslas skolas 
organizētā skolu vizuālās mākslas olimpiāde – izstāde 
“Svētki manā pilsētā”. Viens no nozīmīgākajiem notikumiem 
radošuma izkopšanā bija Latvijas mākslas skolu valsts 
konkurss. Tēma – “Ilustrācija un teksta vizualizēšana grā-
matu grafikā”.

Skolas bērni ik gadu piedalās starptautiskā vizuālās 
mākslas izstādē “Es dzīvoju pie jūras”. Ikvienam mākslas 

skolas audzēknim ir iespēja atrast piemērotāko sevis ap-
liecināšanas iespēju – konkursos “Augu motīvi Rīgas 
jūgendstila arhitektūrā”, “Ar burinieku uz Ameriku”, 
darini kalendāru “Solis gleznā” un citos.

Arī šis mācību gads būs ne tikai interesants, bet arī ļoti 
saspringts un darbīgs. Skolas jubilejas nosaukumā ietvertie 
30 fragmenti, kas atspoguļo 30 skolas pastāvēšanas gadus, 
rosina pedagogus nākamā gadā kā skolas un diplomdarbu 
tēmu izvēlēties tādus motīvus kā, piemēram, “Fragments”, 
kas būtu jaunā sākums. Pieredze rāda, ka neviena tēma 
audzēkņiem nešķiet par grūtu, tāpēc ceram uz radošiem un 
interesantiem diplomdarbiem.

Ir zināma arī kārtējā mākslas skolu valsts konkursa 
tēma, kas šajā mācību gadā būs ar nosaukumu – “Dabas 
objekta izpēte”. Atšķirībā no citiem konkursiem, šajā 
audzēkņiem būs iespēja pašiem izvēlēties dabas objektu, 
veikt izpēti un atspoguļot savas sajūtas vizuālā tēlā.

Lai visiem radošs un veiksmes pilns mācību gads, lai 
piepildās ieceres audzēkņiem,vecākiem, skolotājiem un 
skolas atbalstītājiem!

Cēsu pilsētas Mākslas skolas direktors Vilnis Kļaviņš

Mūsu bērnudārza bērni vēlas darīt  labus darbus, tādēļ 
nolēmām palīdzēt Līgatnes dabas taku četrkājainajiem 
iemītniekiem un salasīt tiem ozolzīles. Sazinājāmies ar 
Līgatnes dabas takas administrāciju un piedāvājām palī-
dzību barības sagādē dzīvniekiem. Viņi ar prieku pieņēma 
mūsu priekšlikumu.

Tā mēs sākām darbu, palīgos aicinot arī bērnu vecākus, 
ģimenes, pārējos darbiniekus. Bērni, atgriežoties bērnu-
dārzā pēc brīvdienām, patīkami pārsteidza mūs, jo gandrīz 
katram padusē bija kāds maisiņš ar zīlēm, kuru ar lepnumu 
iebēra kopējā kastē. Tas nozīmēja, ka bērni brīvdienas 
pavadījuši ārā svaigā gaisā, saulainajā rudenī un kopā ar 
vecākiem lasījuši zīles.

Arī vietējie Veselavas iedzīvotāji mums zvanīja un 
aicināja ciemos uz zīļu talkām, sakot, ka zīļu raža šoruden 
padevusies bagāta. Ar EKO padomes aktīvāko vecāku 
atbalstu tas arī izdevās. Viņi  nodrošināja bērniem trans-
portu, nokļūšanu uz zīļu lasīšanas vietu. Zīles vācām divas
dienas. Kopā salasīti vairāk kā 500 kg. Bērni strādāja ar 
lielu rūpību, un ir pārliecināti, ka mežacūkām un  citiem 
zvēriņiem ziemā būs pilni vēderi. Pavasarī noteikti visi 
dosimies uz Līgatni zvēriņus apraudzīt! Vēlamies teikt  
lielu paldies čaklajiem lasītājiem un vecākiem, kas zīles 
nogādāja Līgatnes dabas takās!

EKO skolas koordinatore Veselavas PP Laura Mendriķe

Kastanīšu grupas bērni kopā ar pirmsskolas skolotāju 
M.Lukstiņu – priecīgi par savākto zīļu daudzumu.

Foto: No PII arhīva

Ozolzīļu talka Veselavā

Šā gada 18. oktobrī, pārstāvji no Liepas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Saulīte” veda saulainu sveicienu no 
Priekuļu novada uz Igaunijas miestiņu Palamuse, kur svinīgi 
tika atklāta jauna pirmsskolas izglītības iestāde. Palamuse 
ir viens no Priekuļu novada sadraudzības pagastiem.

Liepas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” nu jau 
16 gadus draudzējas ar Palamuses bērnudārzu, rīkojot 
kopējos seminārus, konferences, pasākumus.

Palamuses pirmsskolas iestādes pagalmā notika svinīga 
lentas pārgriešana, kā arī jaunās iestādes iesvētīšanas cere-
monija. Palamuses jaunajā pirmsskolas izglītības iestādē 
“Nukitsamees”, kas tulkojumā nozīmē “Puisītis ar radzi-
ņiem”, iespējams uzņemt 100 bērnus. To apmeklēs bērni 
vecumā no pusotra gada un tajā darbosies piecas grupiņas.

Katrai grupiņai paredzēta atsevišķa ieeja no bērnudārza 
teritorijas, kur mazajiem būs pieejamas dažādas krāsainas, 
interesantas un arī attīstošas rotaļu iekārtas un laukumi. 
Katras grupiņas ģērbtuvē ir ierīkota drēbju žāvējamā telpa,
kas nodrošinās bērniem sausus apavus un drēbes visdažā-
dākajos laika apstākļos. Iestādes lepnums ir peldbaseins 
ar divām saunām. Peldbaseinā ūdens dziļumu iespējams 
regulēt – no 25 cm. līdz 155 cm. Lai telpas būtu gaišas, 
ēkas apdarē izmantotas košas, saulainas krāsas un daudz 
stiklojuma.

Atklāšanas pasākumā katras grupas kolektīvs svinīgi 
saņēma savas grupas telpu atslēgas ar piekariņu, kurā bija 
attēlots mūsu novada Saules pulkstenis.

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja 
Elija Latko

Saulains sveiciens no saulainā novada!

Palamuses jaunajā bērnudārzā aplūkojot peldbaseinu. Foto autors E. Šīrante

“Rasa laižas raspodiņā, bites sēžas biškrēsliņā, dzērve 
stāda dzērvenes, lācis ravē lācenes”, bet PII “Mežmaliņa” 
bērni čakli strādā, lai novāktu beidzamo rudens ražu no 
“Zaļajām dobītēm”.

Sarkanie tomāti bērnus iepriecina pusdienu reizēs, bet 
tie, kuri vēl zaļi un sārti, sagūluši kastēs, gozējas saulē uz 
palodzēm. Gaida savu kārtu…

Bietes, ķirbji un burkāni tiks pārstrādāti veselīgajā sulā, 
bet pašu salasītās un sasmalcinātās dilles pusdienu zupiņu 
padara vēl gardāku un aromātiskāku.

Visvairāk darba sagādā smaržīgās piparmētras. Tās 
mazuļiem jānogriež, jāsasmalcina un rūpīgi jāizklāj uz 
papīra, lai žūst. Izžāvētas jāsaliek auduma maisiņā, lai drēg-
najās pēcpusdienās var malkot aromātisku, veselīgu tēju.

Skābenēm, kā vienmēr, lielākā piekrišana. Tās mazu-
ļiem vislabāk garšo svaigas, tikko no dobes rautas.

Lielāko prieku un pārsteigumu šoruden sagādāja dzēr-
veņu raža. Mežmaliņas dzērvenēm tikai trešais gads, bet 
katru dienu tās bērniem dāvā pa groziņam sārtās, sulīgās, 
veselīgās ogas.

Paldies mūsu dārzniecei Valentīnai Ļaudupei, kura 
bērniem sniedz vērtīgus padomus, lai dārzeņi un garšaugi 
“Zaļajās dobītēs” izaugtu sulīgi un veselīgi!

Varētu jau nelikt krājumos dāsno ražu. Tomēr šis pro-
cess rada sajūtu – viss turpinās, rudens būs sātīgs un ziema 
mierpilna.

Mums klāsies labi!

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Freimane

Rudens rosība 
“Zaļajās dobēs”

Visvairāk darba bērniem sagādāja smaržīgās piparmētras
Foto: Iluta Moroza
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Jauno māmiņu 
tikšanās ar psiholoģi 

Innu Rezgali
Bērnu dienas centrā “Zīļuks” Priekuļu novada jaunās 

māmiņas aizvadīja divus jaukus sarunu vakarus kopā ar 
psiholoģi Innu Rezgali.

Tikšanās laikā kuplā māmiņu pulciņā tika apspriesti 
jautājumi, kas katrai mammai un arī topošai māmiņai ir 
aktuāli – kā pareizi veidot attiecības ar bērnu. Māmiņas 
sarunās ar psiholoģi pārsprieda tādus jautājumus kā bērniņa 
vecumposmu īpatnības, kā saudzīgāk sākt bērnudārza gaitas,
kā arī runāja par dažādām bērnu uzvedības problēmām un 
to cēloņiem. Vakara sarunu gaitā māmiņām bija lieliska
iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīties vienai ar otru.

Priekuļu novada jaunās māmiņas vēlas teikt lielu paldies 
Innai Rezgalei par veltīto laiku!

Arī turpmāk plānotas tikšanās ar dažādiem speciālistiem 
un radoši darboties kopā. Interesentu pulciņam laipni 
aicinātas piebiedroties arī citas novada jaunās un topošās 
māmiņas!

Sīkāka informācija – zvanot pa tālr. nr. 26605044 (Anna).
Informāciju sagatavoja jaunatnes lietu speciāliste 

Anna Rakule

Teātra svētki

11.oktobrī Priekuļu kultūras namā ar dziesmu spēli 
“Mucenieks un muceniece” viesojās Cēsu teātris.

Var tikai apbrīnot režisores Edītes Siļķēnas paveikto! 
Atraktīva aktierspēle, radošas idejas un saliedēts kolektīvs. 
Visu izrādes laiku strāvoja pozitīva enerģija – sajūta, ka 
viens par visiem un visi par vienu! Dziesmu spēle nebūt 
nav tas vieglākais variants. Spēlēt un dziedāt“dzīvājā” 
uzliek papildus varēšanas latiņu, ar ko visi tika galā godam. 
R.Paula melodijas J.Krūzes aranžējumā un izpildījumā 

lieliski saskanēja ar veidoto dramaturģiju. Neizpalika arī 
kāds pārsteigums – teātra spēlētāju pulkam pievienojās arī 
mūsu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone.

Teātra ļaudis bija parūpējušies ne tikai par burvīgu 
uzvedumu un humora pilnu gaisotni, bet arī par svētku 
cienastu.

Latviešu dramaturģijas klasiķa Ādolfa Alunāna 170 
gadu jubileja tika nosvinēta godam!

Inga Cipe

Cēsu teātra kopbilde pēc izrādes kopā ar Priekuļu novada priekšsēdētāju E.Stapuloni. Foto: Jānis Gabrāns

Dalība pirmajā senioru festivālā 
“Mūžam jauns” Lietuvā

2018. gada 1. oktobrī Lietuvā Alitus pilsētā tika rīkots 
1.senioru festivāls “Mūžam jauns”, kurā piedalījās senioru 
ansambļi no Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Latvijas. Latviju 
un Priekuļu novada pašvaldību pārstāvēja Priekuļu novada 
pašvaldības izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo, Liepas 
pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante un dāmu deju 
grupa “Mežrozīte”.

Deju grupai “Mežrozīte” jaunā darba sezona iesākusies 
ļoti aktīvi. Septembrī viņas piedalījās ikgadējā rudens 
gadatirgū Palamusē, Igaunijā, bet jau pēc pāris nedēļām  
devās  uz  senioru  festivālu  Lietuvā,  par  ko  pašas  dalīb-
nieces  bija  ļoti priecīgas un pateicīgas.

Pirms koncerta mums bija iespēja apmeklēt 3. gadsimta 
universitāti Alitus pašvaldībā, kurā var iestāties tikai tās 
personas, kuras ir sasniegušas pensijas vecumu. Studijas 

ilgst 2 gadus – no septembra līdz jūnijam, līdzīgi kā pa-
rastās mācību iestādēs. Universitātē senioriem ir iespēja 
apgūt tādus studiju virzienus kā fotografēšanu un foto-
mākslu, glezniecību, dažādus rokdarbus, apgūt dziedāšanu
un dejošanu. Pēc studiju beigšanas studenti saņem oficiālu 
atestātu par universitātes absolvēšanu.

Pēc nelielās ekskursijas devāmies uz 1.senioru festivālu 
“Mūžam jauns”, kas norisinājās Alitus kultūrkomunikā-
cijas centrā. Pasākums bija ļoti plaši apmeklēts. Deju grupa
“Mežrozītes” uzstājās ar trim dejām, kuras pavadīja vētraini 
skatītāju aplausi. Katrai festivāla dalībvalstij tika izrādīts 
liels gods, to īpaši izceļot. Esam lepni, ka varējām pārstāvēt 
Latviju un Priekuļu novadu.

Teksts un foto: Liepas pagasta pārvaldes vadītāja 
Evita Šīrante

Kopīgais foto pēc uzstāšanās pirmajā senioru festivālā. Foto: E.Šīrante

Deju grupas “Mežrozīte” uzstāšanās pirmajā senioru festivālā Alitus, Lietuvā. Foto: E.Šīrante

Starp mums, sievietēm, runājot.
 Izglītojošs pasākums Saieta namā 

7.novembrī no plkst. 18:00 līdz 20:00 
Saieta nama zālē, Cēsu prospektā 1, Priekuļos 

aicinām uz izglītojošu pasākumu “Starp, mums, 
sievietēm runājot”, kur mājīgā un brīvā atmosfērā 

būs iespējams pārrunāt sev interesējošos jautājumos 
par sieviešu reproduktīvo veselību kopā ar gineko-
loģi Karlīnu Elksni un psihoterapeiti Ainu Poišu.

Pasākums tiks veidots tā, lai pēc apmeklējuma 
sieviete justos uzklausīta un droša, lai rastu vēlmi 
kaut ko mainīt savā dzīvē, un viņai būtu skaidras 

un saprotamas iespējas, ko var darīt, lai uzlabotu 
savu fizisko un emocionālo veselību.

Pieteikšanās uz nodarbībām, sazinoties pa 
tālr. 28616777. Vietu skaits ierobežots.

Nodarbība norisināsies Eiropas Sociālā fonda 
projekta “Slimību profilakses un kontroles centra 
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības 

veselības veicināšanai un slimību profilaksei  
pašvaldībās” ietvaros.

Īstenots projekts par bērnu 
laukuma labiekārtošanu 
pie daudzdzīvokļu mājas
“Saulrieti”, Mārsnēnos

Iesaistoties Priekuļu novada pašvaldības rīkotajā pro-
jektu konkursā “Sabiedrība ar dvēsli”, otro gadu pēc kārtas 
aktīvi piedalāmies apkārtējās vides labiekārtošanā. Pro-
jekta īstenošana tika uzsākta 5. augustā.

Šī gada projekta mērķis bija labiekārtot rotaļu laukumu
daudzdzīvokļu mājas pagalmā. Sadarbībā ar SIA “VIESLANDE 
VU” tiks izgatavots un uzstādīts jauns rotaļu laukums. 
Projektā iesaistījāmies, jo vecāki vēlējās nodrošināt bēr-
niem estētisku, drošu un uz intelektuālo attīstību vērstu 
rotaļlaukuma izveidi, lai tas sekmētu arī pozitīvu saskarsmi
starp bērniem. Esam ieinteresēti, lai arī ārpus centra dzīvo-
jošajiem bērniem būtu pieejams labiekārtots un mūsdienīgs 
bērnu rotaļu laukums.

Projektu finansēja Priekuļu novada pašvaldība.

Saulrietu mājas iedzīvotāju neformālās grupas vārdā
Vita Vilumsone

Jaunizveidotais rotaļu laukumspie daudzdzīvokļu mājas 
“Saulrieti”, Mārsnēnos. Foto:Vita Vilumsone
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA
01.11
16:00

IZRĀDE BĒRNIEM 
“Nu kas par dieniņu!”

Krāsainā, trakā un smieklīgā dieniņa ir pilna prieka, pārsteigumu, 
aizraujošu deju un rotaļu. Ieejas maksa: EUR 3,00

VESELAVAS 
T/N

02.11
22:00

BALLE J.Krūmiņš 
(Apvedceļš) un DJ

Ieeja: EUR 5,00 (22:00-23:00), no 23:00 – 6,00 EUR. 
Iespēja rezervēt galdiņu: 10,00 EUR (tālr.28352521). 

Darbosies kafejnīca

PRIEKUĻU 
K/N

07.11
19:00

TEĀTRIS
“Benjamiņa kundze”

Dokumentāls stāsts – muzikāla izrāde, balstīta uz faktiem.
Režisore – B.Rubesa, Mūzika – N.Gothams. Galvenajā lomā – 

Indra Burkovska. IEEJA: 10,00 EUR (pasākuma dienā) 
IEPRIEKŠPĀRDOŠANĀ: 7,00 EUR

(Priekuļu kultūras namā un Priekuļu pašvaldības kasē)

PRIEKUĻU 
K/N

LĀCPLĒŠU DIENAI VELTĪTIE PASĀKUMI
10.11 -
20.11

“Gaismas ceļš” Pie Saules pulksteņa vides instalācija Latvijas karoga krāsās. PRIEKUĻI
Saules parks

10.11
19:00 -
21:00

“Uzzied gaismas
dārzi”

No plkst. 19:00 līdz 21:00 audiovizuāls priekšnesums uz 
novada pašvaldības ēkas.

PRIEKUĻU 
novada 

pašvaldība
11.11
17:00

Lāpu gājiens Par godu Lāčplēša dienai ikviens mīļi aicināts piedalīties. 
Lāpu gājienā līdz Brīvības cīnītāju piemineklim. 

Lāpu gājiena sākums pie veikala “Top”.

LIEPA

11.11
17:30

“Rudens vējos uguni
kurt...”

Parkā pie tautas nama – mūzikas, dzejas un atceres mirkļos, kopā 
degsim gaismu mūsu pagastā. Katrs gādāsim par sveces liesmu!

MĀRSNĒNU
T/N

LATVIJAS VALSTS SIMTGADEI VELTĪTIE SVĒTKU PASĀKUMI (pasākumi notiek ar pašvaldības atbalstu, bez ieejas maksas)

16.11
19:00
21:00

KONCERTS
“Tu esi Latvija!”

BALLE

Piedalās kultūras nama pašdarbnieki

Balle (pie galdiņiem), spēlēs Vitālijs Bogdanovičs

LIEPAS K/N

16.11
20:00

22:00

KONCERTS
“No saknēm līdz 
saules staram”

BALLE

Cilvēka dzīves ritms. Dzīves laiks. Mīlestība. Mājas. Tēvzeme. 
Dziesma. Debesis. Katrs veido savus nospiedumus dzīvībā.

Viss ir viss! Piedalās tautas nama pašdarbnieki.
Spēlē grupa “Propellers” (iespēja rezervēt galdiņu)

MĀRSNĒNU
T/N

16.11
20:00

KONCERTS
“Sasildot savā lakatā tīšu”

Piedalās Veselavas pagasta pašdarbnieki VESELAVAS 
T/N

17.11
19:00

22:00

KONCERTS
“Gaismas vārdā”

BALLE

Novadnieku godināšana.
...ceļinieks, kurš viesosies dažādos laikos, dažādos gadsimtos, 
satiks dažādus ļaudis un izdzīvos dažādus vēsturiskus tā laika 

notikumus Priekuļu novada teritorijā....
Spēlē muzikālā apvienība “TUTTI FRUTTI”. 

Ierašanās svinīgā apģērbā. Ballē galdiņu nebūs, darbosies 
kafejnīca. Ieeja ar savu alkoholu un groziņiem aizliegta.

PRIEKUĻU 
K/N

23.11
16:00

KAROTĪŠU SVĒTKI Jauno novadnieku sveikšana (Šajā gadā dzimušie bērniņi).
Pasākums ar ielūgumiem.

PRIEKUĻU 
K/N 

24.11
16:00

TEĀTRU SKATE Piedalās teātri no bijušā Cēsu apriņķa. Par izrādēm un plkst. 
laikiem, lūdzu sekojiet informācijai – Priekuļu novada mājas 

lapā un uz afišām. Ieejas maksa: EUR 3,00

PRIEKUĻU 
K/N 

KULTŪRAS PASĀKUMI – NOVEMBRIS

LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA KUR

01.11
19:00

Spēlfilma Homo Novus Filma vēstī par jaunu un nabadzīgu, bet ambiciozu provinces 
mākslinieku Juri Upenāju, kas no laukiem ierodas Rīgā, lai 
iekarotu vietu mākslas pasaulē. Ieejas maksa EUR 3,00

VESELAVAS 
T/N

09.11
19:00

Spēlfilma Tēvs Nakts Stāsts par nosargātu noslēpumu” motīviem tapusi filma par 
Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus 2. pasaules 
kara laikā un bērna pieaugšanu  traģiskā vēstures situācijā.  

Ieejas maksa EUR 3,00

VESELAVAS 
MUIŽA

10.11 11:00 – Lino – piedzī-
vojums ar deviņām 
dzīvībām

13:00 – Blēži

15:00 – Kurts Fridrihsons

17:00 – HOMO NOVUS

11:00-Animācijas filma visai ģimenei.
13:00-Negodīga ierēdņa, ārštata aktrises, dedzīga alūksnieša 
           un ietekmīgas biznesa sievietes mīlas četrstūris.
15:00-Gundegas Repšes stāsts par Kurtu Fridrihsonu –
           mākslinieku, garīgo skolotāju, autsaideru un ieslodzīto
           Latvijas vēstures līkločos.
17:00-Pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem      
           veidota filma, kas ar smaidu skatās uz kaislībām 
           30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. 

Ieejas maksa EUR 3,00 (konkrētai filmai)
EUR 6,00 (visai dienai)

PRIEKUĻU
K/N

11.11 12:00 - Bille
14:00 - Mērijas ceļojums
15:30 - Nameja gredzens

LATVIEŠU FILMU DIENA
Ieeja brīva

MĀRSNĒNU 
T/N

15.11
19:00

Dokumentālā filma
Lustrum

Stāsts par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēšanu atjaunotajā 
Latvijas valstī. Ieejas maksa EUR 3,00

VESELAVAS 
T/N

19.11
12:00

Saule brauca debesīs Latvijas animācijas filmu klasiķes Rozes Stiebras vizuāla 
poēma par Latviju kā Saules meitu. Ieejas maksa EUR 3,00

VESELAVAS 
T/N

24.11 17:00 - Saule brauca debesīs
18:15 - Tēvs Nakts

Animācijas filma. Ieeja maksa: EUR 2,00
Spēlfilma. Ieejas maksa: EUR 2,00

MĀRSNĒNU
T/N

Kino

11. novembrī plkst. 15.00  
“Tā pati Latvijas saule” – piemiņas brīdis Jāņa 

Lapiņa piemiņas vietā Veselavas pagasta “Pintuļos”

10.novembrī plkst.10:00 
Priekuļu vidusskolas sporta zālē NOVUSS

Izspēļu kārtība tiks noteikta uz vietas atkarībā
no ieradušos dalībnieku skaita. 

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems pārsteiguma balvas
Tālrunis informācijai 26387244.

SIA LLKC 
Cēsu konsultāciju birojs 

aicina uz bioloģisko
lauksaimnieku rudens 
tikšanos, kura notiks 

ceturtdien, 8. novembrī 
no plkst. 9.30

Amatas novadā, Amatas domes ēkā “Ausmās”. 
Vietu skaits ierobežots.

Saimniekiem vēlams izpildīts mājas darbs – 
nosaukt lietu (-as), saistītas ar pastāvošo likumdošanu, 
kas pēdējo 3 gadu laikā veicinājušas un/vai kavējušas 

jūsu saimniecisko darbību. (uz papīra lapas).
Semināram dalībniekiem lūgums noteikti pieteikties 

līdz 06.11.2018. pa tālr. 29469963 (Ingrīda) vai 
26408061 (Inese) vai pa e-pastu – cesuza@gmail.com



“Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats, 
Nes sāpes, nes priekus, kā kuram.”
                                     (E. Veidenbaums)

Laiks patiešām steidzas vēja spārniem un zeltainais 
kļavu lapu paklājs “Kalāču” pagalmā aicina baudīt skaisto 
rudeni un arī liek atskatīties uz vēlvienu – apmeklētājiem, 
dažādiem notikumiem un pasākumiem bagātu, muzeja 
vēsturē jau sešdesmito, sezonu. Gads patiešām ir bijis raibu
raibais, kā sīļa košais uzvalks. Darbīgais putnsmuzeja 
mājas dārzārūpējas par zīļu krājumu vākšanu un sveicina 
visus ar skaļiem saucieniem.

Šogad muzejs var lepoties ar E. Veidenbauma vārda 
popularizēšanu gan Latvijā, gan ārpus tās, kad martā 
līdzdarbojās Rakstniecības un mūzikas muzeja izstādes 
“Neiespējamais Veidenbaums” tapšanā Tartu Rakstniecības 
muzejā. Muzeja darbinieki pilnveidojuši savas zināšanas 
un prasmes dažādās aktivitātēs un semināros, piemēram, 
starptautiskajā muzejpedagogu konferencē “Ceļojums laikā”, 
kas šovasar norisinājās Tukumā.

Arī interese par E. Veidenbauma dzīvi un daiļradi šo-
gad nav mazinājusies, par ko liecinaapmeklētāju skaits, 
kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, turpina pieaugt. 
Skolēnu grupas aktīvi izmanto muzejpedagoģisko nodar-
bību piedāvājumu, apmeklējot mūsu izstrādātās programmas 
iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros.

Labi apmeklēti tika arī muzejā rīkotie pasākumi – gan 
Muzeju nakts, gan Eduarda diena un Ceļotāju dienas. Lielu 
sabiedrības rezonansi izraisīja Viļa Daudziņa veidotā poē-
tiskā lekcija “Divi brāļi”, kas ļāva plašāk izskanēt  Eduarda 
brāļa Kārļa vārdam.

Vasara nesa arī rūgtus brīžus, kad negaisa laikā tika 
nolauzti koki un  zars no Eduarda mātes ozola, kā arī no-
dega “Kalāču” melnā pirtiņa. Taču mēs saņēmām arī ļoti 
daudz labu un iedvesmojošu vārdu, atbalstu no sabiedrībā 
populāriem cilvēkiem, piemēram, Guntara Rača un grupas
“bet bet”.Mākslinieki 30.septembrī Liepas kultūras namā 
sarīkoja labdarības koncertu, kura laikā tika saziedoti 
1511.50 EUR. Paldies sakām Liepas PII audzēkņiem, 
Liepas pamatskolas skolniecēm – Beātei, Irīnai, Aigai un 
Sintijai, Liepas amatierteātrim “Krams”, Mārsnēnu sieviešu 

vokālajam ansamblim un Jurim Krūzem, igauņu dzejnie-
kam Margum Konnulam, jeb Contram, kas kuplināja šo 
pasākumu ar savu uzstāšanos, kā arī Liepas kultūras nama 
vadītājai Intai Zaksai, visiem novada iedzīvotājiem, un 
viesiem, kas ieradās un atbalstīja muzeju!

Paldies arī visiem tiem, kas bija ieradušies šī gada 
sezonas pēdējā pasākumā, kad atzīmējām Eduarda Veiden-
bauma 151. dzimšanas dienu! Pēcpusdiena aizritēja, skanot 
mūzikai un populārākajiem un apmeklētāju mīļākajiem 
Eduarda dzejoļiem, baudot dzimšanas dienas kliņģeri un 
karstu piparmētru tēju. Viesi varēja aplūkot fotogrāfijas, 
kas vēstīja par dažādiem notikumiem muzeja 60 gadu 
garajā vēsturē, kā arī pēdējās dienas bija apskatāmi Jelgavas
gleznošanas studijas mākslinieku lieliskie darbi, kas 
šosezon priecēja ikvienu apmeklētāju.

Muzeja darbinieki ir cerību un ideju pilni, ka nākamais 
gads nesīs pozitīvas pārmaiņas muzeja attīstībā. Lai ražas 
bagāts rudens, prieka un mīļuma pilni valsts svētki! 

Andra Ķīse
Ed. Veidenbauma memoriālā muzeja

“Kalāči” muzejpedagoģe
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. 
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
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”

Aizvadīta kārtējā sezona “Kalāčos”

Priekuļu novada pašvaldības darbinieki“
Ar velo uz darbu!” dienā

Biedrība “Jāņmuižas aktīva dzīvesveida savienība” 
sadarbībā ar Priekuļu novada pašvaldību īstenoja Mazo 
projektu “Sabiedrība ar dvēseli 2018”; “Tenisa galds multi-
funkcionāla laukuma papildinājums Jāņmuižas ciemā”. 
Esam papildinājuši strītbola laukumu ar tenisa galdu, ko 
pēc mutiskas aptaujas vēlējās iedzīvotāji, kas izmantojams 
katram interesentam. Aprīkojums un inventārs – tenisa 
galda raketes un basketbola bumbas izmantojamas tiem  
iedzīvotājiem, kam pašiem tādu nav. Esam priecīgi, ka 
iedzīvotājiaktīvi izmanto jaunās iespējas. Laukumā kopā 
var atpūsties visa ģimene gan spēlējot bumbu uz strītbola 
laukuma, gan galda tenisu. Priecājamies par sadarbību ar 
ģimenēm un citām organizācijām gan veidojot pasākumus, 
gan aktīvi līdzdarbojoties. 2018.gada 14.jūlijā sadarbībā ar 
biedrību “Iespēju Jāņmuiža” un Priekuļu novada pašval-
dību tika rīkots pasākums “Strītbola Turnīrs Jāņmuižā”,
godinot mūžībā aizgājušo basketbola treneri Oskaru Bārdu. 
Dalībnieki piedalījās galda tenisa sacensībās, spēlēja strīt-
bolu un cīnījās par titulu “Labākais Snaiperis”. Savukārt 
2018.gada 11.augustā tika rīkots “Mellēnu ģimenes salido-
jums”, kur dalībnieku vecums bija no 2 līdz 90 gadiem.

Lielu paldies sakām Priekuļu novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu tenisa galda iegādei.

Kā ļoti svarīgu ieguvumu uzskatām, ka, papildinot 
multifunkcionālo strītbola laukumu ar tenisa galdu, manāmi 
palielinājies bērnu un ģimeņu skaits Alejas ielā. Sadarbībā 
ar Priekuļu novada pašvaldību – šajā teritorijā 2018.gada 
10.augustā tika izvietotas ceļa zīmes “Dzīvojamā zona”.

Pateicoties siltajam rudenim,vēl var droši aktīvi spor-
tot, tādēļ ļoti priecājamies redzēt gan lielus, gan mazus 
sportot gribētājus.

Esmu no Sirds laimīga, jo mans projekta mērķis šajā 
laukumā bija redzēt, kā bērni un ģimenes, lieli un mazi 
atpūšas kopā, kā ģimene, kas atnākusi no tālākām mājām, 
māca mazajiem ķipariem mest bumbu vai trāpīt ar raketi par 
mazo bumbiņu. Ir liels gandarījums redzēt bērnu laimīgās 
sejiņas, kad viņiem viss sanāk un lepno tēti, kad viss ir 
izdevies mazajam cilvēciņiem. Mans projekta mērķis ir 
piepildījies!.

Teksts un foto: Ance Jēkabsone

Īstenots projekts “Tenisa galds – Multifunkcionāla 
laukuma papildinājums Jāņmuižas ciemā”

Projekta ietvaros uzstādītais tenisa galds blakus 
basketbola laukumam

Īstenots projekts 
“Piemiņas vietas 

labiekārtošana Latvijas 
karoga autoram Jānim 

Lapiņam Veselavā”
Grupa aktīvu veselaviešu projektu konkursa “Sa-

biedrība ar dvēseli 2018” ietvaros, 2018.gada 24.maijā 
noslēdza līgumu ar Priekuļu novada pašvaldību par pro-
jekta “Piemiņas vietas labiekārtošana Latvijas karoga 
autoram Jānim Lapiņam Veselavā” realizāciju.

Projekta būtība: labiekārtot piemiņas vietu Priekuļu 
novada Veselavas pagastā pie Pintuļu mājām pirmā lat-
viešu nacionālā karoga meta autoram, dedzīgam Latvijas 
neatkarības idejas virzītājam Jānim Eduardam Lapiņam.

Piemiņas vietā – ozolu, ošu ieskautā pļavā pie ceļa 
Pintuļi – Veselavas kapi ir uzstādīts informatīvs stends. 
Blakus stendam uzstādīts karoga masts. Iegādāts/ izgatavots 
Latvijas karogs, pēc autora Lapiņa oriģinālzīmējuma.

Realizējot projektu Latvijas pirmkaroga autora piemiņas 
vietā novietoti 3 koka stacionāri soli, lai uzturēšanās un 
pasākumu organizēšana šajā vietā būtu patīkamāka un 
cienījamāka.

Projektu finansē Priekuļu novada pašvaldība.

Veselavas iedzīvotāju neformālās grupas vārdā
Ingrīda Rence

Noslēgusies projekta 
“Volejbola laukuma 

labiekārtošana” 
Mārsnēnos realizācija

2018. gada 30.augustā tika sasniegts projekta “Volejbola 
laukuma labiekārtošana” mērķis – labiekārtots volejbola 
laukums Mārsnēnu pagastā, kas īstenots Priekuļu novada 
pašvaldības mazo projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli 
2018” ietvaros. Realizējot projektu, tika uzstādīti 2 koka 
soli, 1 atkritumu tvertne, uzstādīta novietne velosipēdiem, 
volejbola laukumam tika uzbērta dabīgā smilts. Projekta 
īstenošanas laikā tika konstatētas problēmas saistībā ar 
smilts veidu un laukuma aizaugšanu, kas sadarbībā ar 
Priekuļu novada pašvaldību tika novērstas līdz 2018.gada 
vasarai.

Sakām paldies Priekuļu novada pašvaldībai, par iespēju 
realizēt projektu un piešķirto finansējumu. Paldies IK 
“Mazais Kastanis” un darbiniekiem par ieguldīto darbu 
un veltīto laiku realizējot arī mazos projektus, paldies 
Aļeškēviču ģimenei par sadarbību, Kasparam Freliks no Z/s 
Upmaļi un Mārsnēnu iedzīvotājiem, kas atbalstīja kopīgā 
darbā projekta realizāciju.

Projekta vadītāja
Inga Dreimane

Foto: Inga Dreimane
Kopā ar Mārsnēnu iedzīvotājiem labiekārtots 

Mārsnēnu volejbola laukums 


