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22.martā, Priekuļu kultūras
namā vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Jumis” izdejoja savu
20 gadu jubilejas koncertu
„Jumīts veda Jumaliņu”. Kā saka
kolektīva vadītājs Uldis Blīgzna -
„Jumis” ir precību gados, tāpēc
precināsim to ar deju.

Koncerta vadītājs Valters
Krauze savukārt atzīmēja, ka
kāzās ļoti svarīgi ir viesi, tāpēc
„Jumim” kāzu viesos (lasīt – kon-
certā piedalījās) bija lūgti deju
kolektīvi: „Vēji”, „Miķelis”,
„Virpulis”, „Zelta Virpulis”.

Pacilājoši svinīgā noskaņā
„Jumis” uzsāka savu koncertu ar
„Diždeju”, un kāzu motīvs vijās
cauri visam koncertam, gan meklē-
jot līgavu, gan bildināšanas ietva-
ros, kad dejotāji zvērēja: „Es
zvēru, ka precēšu deju un būšu tai
uzticīgs. Kalpošu visos Deju svēt-
kos. Deldēšu kājas un pastalas, līdz
vecums mūs šķirs!” To starp, kon-
certa vadītājs atzīmēja, ka vidējā
paaudze ir pats labākais vecums, jo
to var izstiept bezgalīgi…

Un kāzas, tā tak ir viena lustīga
padarīšana, to Jumis izdzīvoja
„Skroderdienu” sižetu teatrāli
izdejojot – netrūka ne Ābrama, ne
Tomulīšas, kura skatītājus
uzmundrināja ar ūdens šalti, ne
trīs laimīgo brūtes pāru. „Jumim”
kāzas tika nosvinētas godam,
koncerts bija brīnišķīgs.

Un ja nopietni, kolektīvs ir

veiksmīgs ar panākumiem. To
apliecināja arī Latvijas nacionālā
kultūras centra izteiktās pateicī-
bas un apbalvojumi ar atzinības
rakstiem „Par dejas mīlestību un
ieguldījumu Dziesmu un Deju
svētku tradīciju saglabāšanā”
pašam kolektīvam, kolektīva
vadītājam Uldim Blīgznam, dejo-
tājiem - Dainidai Ozoliņai un
Andrim Eglītim, kuri kolektīvā
dejojuši visus 20 gadus. 

Tāpēc arī jautāju:
Uldi, zinu, ka Tu vadi vairā-

kus deju kolektīvus, tādēļ vai-
cāšu - ko tev kā deju pedago-
gam nozīmē strādāt ar „Jumi”?

Jā, man viņi ir vairāki -
„Juveris”, „Virpulis”, „Zelta
Virpulis”, „Jumis”, seniori, skolē-
ni, jaunieši, vidējā paaudze, taču
nevaru izdalīt nevienu atsevišķi.
Ja cilvēki nāk kopā un grib dejot,
tad tas ir svarīgi, un svarīga ir
viņu atdeve darbam. 

Ar „Jumi” ir liela kopības
sajūta, šo kolektīvu vadu jau
no1997.gada, un šajā laikā esam
daudz kam kopā cauri izgājuši. Ir
mēģinājumu sviedri lieti, ir
saņemti augsti rezultāti deju ska-
tēs, ir izdejoti ne vieni vien Deju
svētki. Esmu apmierināts, ja
mans darbs kopā ar kolektīvu
citiem rada prieku un svētkus.

Dainida, 20 gadus nodejot
vienā deju kolektīvā, tā noteikti
ir liela mīlestība pret deju un šo

kolektīvu.
Man tas nozīmē atpūsties, būt

kopā. Jā, ļoti svarīga šī kolektīva
kopā būšana priekos un bēdās un,
protams, tā pati dejas mīlestība.
Es mīlu deju, neizbēgami, un
citādi nevar būt.

No cik gadiem esi saistīta ar
deju?

Jau no pamatskolas. Ak, nē
(smej) jau no bērnudārza.

Ja visus šos ilgos gadus var
nodejot vienā kolektīvā, tur ir
kāds filings?

Tās ir labas savstarpējās attie-
cības, tie ir draugi, tā ir tā pati
kopā būšana, kopā iešana, kopā
Jāņi, kopā Ziemassvētki, dzimša-
nas dienas un arī visās bēdu rei-
zēs mēs esam kopā. Mēs esam
viena molekula, tā saka mūsu
Edvīns (Edvīns Freimanis kolek-
tīva vecākais.)

Un ko Tev nozīmē pati deja?
O, ļoti daudz! Deja ar raksturu,

tāda, ko sākumā liekas mēs neie-
mācīsimies, neizdejosim, bet tad
mēs iemācāmies, un viss sanāk,
lūk, tādas dejas man ir vismīļā-
kās. Bet ir arī tādas, kas sanāk
uzreiz un arī iemīlam tās uzreiz.
Katra deja ir atšķirīga, ar savu
stāstu, ar savu raksturu, cita nāk
viegli, bet cita - ar diezgan smagu
darbu.

Andri, ko Tev nozīmē dejot
„Jumī”? 

Visa dzīve vairāk vai mazāk

man ir saistīta ar dejošanu, un tā ir
sanācis, ka nevaru nedejot. Sākot
jau no tā laika, kad mācījos tehni-
kumā, kad te vēl Priekuļu selekci-
jas stacija bija, mēs sākām dejot
jauniešu deju kolektīvā, un tad
izveidojās šī saikne ar šo kultūras
namu un deju kolektīvu.

Skatoties uz Tevi no zāles,
izskatās, ka Tu dejo ļoti viegli
un organiski.

Nu jā, ja tu esi uz skatuves, tev
ir jādejo, tu nevari parādīt, ka tev
ir grūti, ka tu nevari, ka tu esi aiz-
elsies. Jāsaka, ka šos dejas pama-
tus es apguvu, kad mācījos
Lauksaimniecības akadēmijā un
deju kolektīvā „Kalve”. Tagad
varbūt tas rūdījums ir gājis mazu-
mā, bet vēl jūtu, ka varu dejot pie-
tiekoši labi. Kad pats jutīšu, ka
kājas katra uz savu pusi un vairs
ne pa tēmu ies, tad laikam būs
jābeidz. Kamēr vēl vari deju
noturēt līdz galam un ir okei, tik-
mēr jādejo.

Tad var teikt, ka tavs brīvais
laiks ir dejā.

Jā, noteikti, bet man šķiet, ka ir
tā sakarīgi pavadīts brīvais laiks.

Arī novada domes priekšsēdē-
tāja Māra Juzupa izteica lepnu-
mu, ka mums ir tāds deju kolek-
tīvs kā „Jumis”, un pateicās par
darbu un augsto dejas līmeni. 

Lai raits dejas solis arī tur-
pmāk!

Īrisa Uldriķe

SVEICAM vidējās paaudzes deju
kolektīvu „Jumis” 20 gadu jubilejā!

Saskaņā ar Latvijas pašvaldī-
bu savienības lēmumu „Par
Latvijas pašvaldību delegāciju
Eiropas Vietējo un reģionālo
pašvaldību kongresā” Priekuļu
novada domes priekšsēdētāja
Māra Juzupa ir apstiprināta
Latvijas delegācijas sastāvā un
no 24. Līdz 28.martam viņa pie-
dalās plenārsēdē Briselē, kuras
darba tēma ir „Jauniešu iesaiste:
dalīta atbildība pilsētās un
reģionos”.

No 31.marta līdz 1.aprīlim
Austrijas pilsētā Klāgenfurtē
notiks EP Vietējo un reģionālo
pašvaldību kongresa un
Karintijas federālās zemes orga-
nizētā konference “Izglītība -
nozīmīgākais ieguldījums
mūsu jaunatnē”. Dalīties labās
prakses piemēros tika aicināti
Kongresa delegāti no dažādām
Eiropas valstīm. Latvijas dele-
gācijas pārstāve un Priekuļu
novada domes priekššēdētāja
Māra Juzupa, pasākuma laikā
stāstīs par labo praksi jauniešu
izglītībā un nodarbinātībā
Priekuļu un Cēsu novados.

* * *

Veselavas pirmsskolas izglī-
tības iestādes teritorijā šovasar
plānojam lielus darbus – izvei-
dot Dabas izzinošo taku bēr-
niem. 

Aktīvi piedalījāmies Latvijas
vides aizsardzības fonda izslu-
dinātajā konkursā ‘’Atbildīgs
dzīvesveids’’, uzvarējām un
ieguvām finansējumu takas
izveidei 4200 EUR apmērā. 

* * *

Slēpošanas-biatlona kom-
pleksa ”Priekuļi” sacensību
sezona tika noslēgta 1.martā ar
slēpojumu Vanagkalnā augšup
un nobraucienu lejup. ”Kalnu
karaļa” titulu ieguva Pāvels
Ribakovs un par ”Kalnu kara-
lieni” tika kronēta Inga
Dauškāne. Noslēgumā pie
ugunskura tika sveikti decem-
bra, janvāra un februāra mēnešu
”Visvairāk noslēpotie km
Priekuļos” uzvarētāji un uzvarē-
tājas. Noslēguma sacensību
uzvarētāji un visi dalībnieki pie-
dalījās saldo balvu izlozē. 

Slēpošanas sezonas noslēgu-
ma pasākumā tika vākti ziedo-
jumi - dalībnieki kopā saziedoja
EUR 115.22 ZIEDOT.LV
„Mazajām sirsniņām Vidzemē
2014”

Īs zi ņas

Deju kolektīvs „Jumis”, pirms atbildīgā koncerta kopā ar savu vadītāju Uldi Blīgznu.
Foto: Normunds Kažoks



2 Priekuïu Novada Vçstis

Priekuļu novada dome izslu-
dina pirmo mazo projektu „Mēs
novadam”, kura tēma 2014.gadā
ir vide un kultūra novadā.

Projektus konkursam var
iesniegt līdz 30.aprīlim.

Projektus var iesniegt kultū-
ras un vides jomā gan fiziskas un
juridiskas personas, gan arī
nevalstiskās organizācijas, pro-
jektu konkurss tiks īstenots
vienu reizi gadā ; katru gadu tiks
noteikta konkursa prioritāte
saskaņā ar Priekuļu novada
attīstības stratēģiju, līdz ar to
projekti, kas būs iesniegti atbil-
stoši prioritātei un ar lielāku
pašu līdzfinansējumu, vērtējot

saņems augstāku vērtējumu.
Projektu konkursa mērķis un

uzdevumi: finansiāli atbalstīt
kultūras un vides daudzveidīgu
un kvalitatīvu piedāvājumu
Priekuļu novadā kultūras un
tūrisma, uzņēmējdarbības attīstī-
bā.

Projektu konkursā var pieda-
līties gan juridiskas personas,
gan pilngadīgas un rīcībspējīgas
fiziskas personas.

Kopējais finansējums
3557,18 EUR; vienam projek-
tam no 70 līdz 700 EUR.

Projektu konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņš: no
2014.gada 1.aprīļa līdz

30.aprīlim. 
Pieteiktie projekti jārealizē

laika posmā no 2014.g. 3.maija
līdz 2014.g. 15.oktobrim.

Projektu pieteikumi jāie-
sniedz personīgi vai jānosūta pa
pastu, adrese: Priekuļu novada
domē, Cēsu prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu novadā, LV
4126.

Mazo projektu finansēšanas
konkursa nolikums un pieteiku-
ma veidlapas pieejamas pašvaldī-
bā pie sekretāres darba dienās, kā
arī mājas lapā www.priekuli.lv

Papildus informācija pa e-
pastu ieva.fogele@priekuluno-
vads.lv vai pa tālruni 64130395

Priekuļos izsludināts pirmais
mazo projektu konkurss 

„Mēs novadam”

27.02.2014.

4 Dome nolemj sniegt rakstis-
ku atļauju Ivetai Liepiņai savienot
Veselavas pirmsskolas izglītības
iestādes vadītājas amatu ar
Priekuļu novada domes deputāta
amatu uz laiku, kamēr deputāte
Dita Sloka ir bērna kopšanas atva-
ļinājumā.

4Dome nolemj iznomāt zemi:
zemnieku saimniecībai Veselavas
pagastā, fiziskai personai Liepas
pagastā, fiziskai personai
Priekuļos.

4 Domes priekšsēdētājai
Mārai Juzupai piešķirts atvaļinā-
jumu no 2014.gada 31.marta līdz
2014.gada 4.aprīli ieskaitot un no
2014.gada 28.aprīļa līdz 2014.gada
6.maijam ieskaitot.

4 Pieņemts lēmums ar
2014.gada 1.jūniju mainīt satik-
smes organizāciju Mazā Dārza
ielā un Dārza ielā, nosakot vien-
virziena transporta kustību: 

l Dārza ielā no krustojuma ar
Mazo Dārza ielu uz Cēsu pros-
pekta pusi – līdz iebrauktuvei
stāvlaukumā;

l Mazā Dārza ielā no Cēsu
prospekta līdz Dārza ielai.

Satiksmes drošības nodrošinā-
šanai risināt jautājumu par divu
pārvietojamo ātruma ierobežojo-
šo iekārtu iegādi izvietošanai pēc
vajadzības Priekuļu ciema terito-
rijā.

4 Noteikta maksa par šādiem

pakalpojumiem Priekuļu novadā,
bez pievienotās vērtības nodokļa:

l zālāju pļaušana ar zāles pļā-
vēju KIOTI CK3 – EUR 0,027
par m²;

l zāles pļaušana ar trimeri –
EUR 11,07 par 1stundu;

l zāles pļaušana ar traktoru
Valtra, Belarus par 1 ha EUR 36.74;

l kanalizācijas izvešana ar hid-
rodinamiskās automašīnas M
1217 EUR 21,19 par vienu mucu
(5 m3);

l hidrodinamiskās automašī-
nas M1217 izmantošana EUR
82.88 par vienu stundu;

l kanalizācijas izvešana juri-
diskām personām ārpus
Priekuļu ciema robežām EUR
3.20 par 1 km;

l iekrāvēja DEM 114.3T
izmantošana – EUR 29.41 par 1
stundu.

4 Dome piekrīt bez atlīdzības
pārņemt no VAS ”Valsts nekustamie
īpašumi” pārvaldīšanā esošo nekus-
tamo īpašumu, neapbūvētu zemes
gabalu Priekuļos Kalna ielā 3.

4 Nolemts apstiprināt Ziemeļ -
vid zemes reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu 2014.-
2020.gadam attiecībā uz Priekuļu
novada pašvaldības teritoriju.

4 Apstiprināts mazo projektu
konkursa „Mēs novadam”
2014.gada tēmas: „Vide un kultū-
ra” nolikums. (Nolikums novada
interneta mājas lapā).

4 Nolemts izdarīt grozījumus

2008.gada 7.februārī apstiprināta-
jā kārtībā, kādā tiek piešķirtas
naudas balvas Priekuļu vidussko-
las izglītojamajiem, un 2011.gada
15.septembrī apstiprinātajā
Stipendiju piešķiršanas kārtībā
Priekuļu vidusskolas 10.-12.klašu
izglītojamiem. Izglītojamie, kuru
vidējā atzīme ir no 7 līdz 7,79
ballē saņem stipendiju 15 EUR
mēnesī, ar 8 un augstāk ballēm,
saņem stipendiju 22 EUR mēnesī.

4 Apstiprināts Priekuļu nova-
da Jauniešu domes nolikums.
(Nolikums novada interneta mājas
lapā)

4 Nolemts atzīt, ka pašvaldī-
bas nekustamie īpašumi ,,Beta”
un ,,Sigma”, kas atrodas Liepas
pagastā, nav nepieciešami
Priekuļu novada pašvaldībai un
tās iestādēm savu funkciju realizē-
šanai un tie pakļauti atsavināša-
nai, pārdodot izsolē. 

4 Dome nolemj:

l nekustamam īpašumam
Liepā piešķirt nosaukumu „Depo”
un zemes vienībai un būvei uz tās
piešķirt adresi Gaujas iela 1;

l nekustamam īpašumam Liepā
piešķirt nosaukumu „Ga ražu koo-
peratīvs Gauja” un zemes vienībai
piešķirt adresi Gaujas iela 3;

l sadalīt Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistē-
mā reģistrētu zemes vienību
Rūpnīcas ielā 8A, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, divās
atsevišķās zemes vienībās un jau-
nizveidotajam nekustamajam īpa-

šumam noteikt nosaukumu
„Rūpnīcas iela 8C”; 

l nekustamajam īpašumam
„P30” Veselavas pagastā apstipri-
nāt jaunu nosaukumu „Autoceļš
P30” un noteikt lietošanas mērķi –
zeme dzelzceļa infrastruktūras
zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā;

l nekustamajam īpašumam
Dukuros apstiprināt jaunu nosau-
kumu Liepu iela 2 un noteikt
gabala lietošanas mērķi – neapgū-
ta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme;

l nekustamajam īpašumam
Mārsnēnu pagastā apstiprināt
jaunu nosaukumu „Vēja Vītoli”
un noteikt gabala lietošanas mērķi
– lauksaimniecības zeme;

l neiebilst zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamajam īpa-
šumam Priekuļu pagastā;

l apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašu-
mam Priekuļu pagastā,  saskaņā ar
kuru no īpašuma tiek atdalīts
zemes gabals un apstiprināts
nosaukums „Pļavmalas”, nosakot
zemes lietošanas mērķi – komer-
cdarbības objektu apbūves zeme;

l nekustamajam īpašumam
Mārsnēnu pagasta apstiprināt
jaunu nosaukumu „Lejassiliņi”;

l sadalīt nekustamo īpašumu
Liepas pagastā, jaunizveidotajiem
nekustamajiem īpašumiem apstip-
rināt jaunus nosaukumus „Parka
Cīruļi” un „Aijas”.

4 Pieņemts lēmums iesniegt
projekta iesniegumu “Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Jāņmuižas
pirmskolas izglītības iestādē,
Priekuļu novadā” Latvijas
Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā KPFI finansēto pro-
jektu atklātā konkursa
„Kompleksi risinājumi siltumnī-
cefekta gāzu emisiju samazināša-
nai” ceturtajā kārtā, kura kopējās
attiecināmās izmaksas sastāda
267 283,94 EUR, no kuriem
81 843,88 EUR ir klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta finansē-
jums un 185 440,06 EUR
Priekuļu novada pašvaldības līdz-
finansējums.

4Dome nolemj atzīt par spēku
zaudējušiem šādus Priekuļu nova-
da domes lēmumus:

l 2013.gada 23.maija lēmumu
(prot.Nr.7, 13.p) par zemes gabala
piekritību valstij;

l 2010.gada 11.novembra
lēmuma „Par zemes lietošanas tie-
sību izbeigšanu Priekuļu novada
Priekuļu pagastā un tās piekritību
pašvaldībai” (prot.Nr.18, 11.p)
2.punktu par zemes gabala piekri-
tību pašvaldībai; 

l 2013.gada 23.maija lēmumu
(prot.Nr.7, 21.p), par zemes gaba-
la piekritību valstij.

4 Dažādi saimnieciskie jautā-
jumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

2014.gada 24.maijā Latvijā
notiks kārtējās Eiropas Parla -
menta vēlēšanas, kurās Latvijas
pārstāvībai Eiropas Parlamentā
jāievēl astoņi deputāti.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās
tiek lietots vēlētāju reģistrs un
balsošana notiek izmantojot
vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs
sākotnēji ir reģistrēts noteiktā
vēlēšanu iecirknī atbilstoši reģis-
trētajai dzīvesvietai 90 dienas
pirms vēlēšanām (š.g.23.februā-
rī). Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde katram vēlētājam uz
viņa deklarēto dzīvesvietu izsū-

tīs paziņojumu par to, kura iecir-
kņa sarakstā vēlētājs iekļauts.
Noskaidrot, kurā vēlēšanu iecir-
knī jābalso, iespējams arī tieš-
saistē Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes mājaslapā
www.pmlp.gov.lv vai pa uzziņu
tālruni 67049999.

Tā kā šajās vēlēšanās Latvija
būs viens vēlēšanu apgabals, tad
vēlētāji sākotnēji reģistrēto vēlē-
šanu iecirkni var mainīt, izvēlo-
ties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni
Latvijā, kurš laikā no 21.maija
līdz 24.maijam būs ērtāk pie-
ejams. 

Kā to izdarīt ?
Iecirkņa maiņa līdz 29.aprīlim

jāpiesaka vienā no šādiem vei-
diem:

Tiešsaistē Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldes mājaslapā
www.pmlp.gov.lv, izmantojot
sadaļu „Vēlētāju reģistra e-
pakalpojumi”. Lai lietotu šo
pakalpojumu, nepieciešams
autentificēties, izmantojot inter-
netbanku (SEB, Norvik, Nordea,
Swedbank, DNB, Citadele), eID
vai e-ME.

Klātienē – jebkuras pašvaldī-
bas dzīvesvietas deklarēšanas

nodaļā, aizpildot un iesniedzot
attiecīgu iesniegumu un uzrādot
pasi vai personas apliecību
(identifikācijas karti).

Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienā 24.maijā vēlēšanu iecirkņi
Latvijā būs atvērti no plkst.7:00
līdz 20:00. No 21.līdz 23.maijam
vēlēšanu iecirkņos notiks iepriek-
šējā balsošana:

Trešdien, 21.maijā – no
plkst.17:00 līdz 20:00;

Ceturtdien, 22.maijā – no
plkst.9:00 līdz 12:00;

Piektdien, 23.maijā – no
plkst.10:00 līdz 16:00.

No 19.maija vēlēšanu iecir-
kņos varēs iepazīties ar kandidātu
sarakstiem, ziņām par kandidā-
tiem un priekšvēlēšanu program-
mām, kā arī pieteikt balsošanu
mājās tiem vēlētājiem, kuri vese-
lības stāvokļa dēļ nevarēs nobal-
sot vēlēšanu iecirknī.

Balsošanas dokuments Eiro -
pas Parlamenta vēlēšanās ir
pase (derīga) vai personas
apliecība (identifikācijas karte).

Priekuļu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja

Dace Ikauniece

2012.gadā tika apstiprināts
Priekuļu novada ģerbonis. Pēc
gada pirmajos Priekuļu novada
svētkos tika prezentēts mūsu
novada vimpelis, kurš tika
izmantots XXV Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XV Deju svēt-
ku gājienā, kas norisinājās
2013.gada jūlijā.

Tā kā šogad Priekuļu novadā
notiks vairāki lieli pasākumi, tad
esam iecerējuši 2014.gadā izga-
tavot arī Priekuļu novada karogu.

Ir izstrādāti 14 karoga meti,
kurus ir iespējams aplūkot un
nobalsot par sev tīkamo karoga

metu Priekuļu novada pašvaldī-
bā, Zemes ierīcības kabinetā vai
arī interneta vietnē www.prieku-
li.lv no 2014.gada 1.aprīļa līdz
30.aprīlim. Karoga metus ir
izstrādājuši heraldikas māksli-
nieki Ilze Lībiete un Juris
Ivanovs. Karoga mets, par kuru
tiks saņemtas visvairāk balsis
tiks virzīts apstiprināšanai
Priekuļu novada domes sēdē. 

Karogu pirmo reizi plānots
izmantot š.g. 27.jūnijā Priekuļu
novada svētkos, kas šogad
notiks Liepā. 

Ieva Fogele

Izvēlēsimies 
sava 

novada 
karogu

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
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Pagājušā gada nogalē starp
Latvijas Republikas Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības
ministriju, SIA „Vides investīci-
ju fonds” un Liepas pirmsskolas
izglītības iestādi „Saulīte” tika
parakstīts līgums Klimata pār-
maiņu finanšu instrumenta (tur-
pmāk - KPFI) finansējuma pie-
šķiršanu projektam „Priekuļu
novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” ēkas energoe-
fektivitātes paaugstināšanu”
(turpmāk - Projekts).

Projekta mērķis ir siltumnīce-
fekta gāzu emisiju samazināša-
na, uzlabojot ēkas energoefekti-
vitāti un samazinot siltumener-
ģijas patēriņu PII „Saulīte” ēkā.
Plānotais CO2 emisiju samazi-
nājuma efektivitātes rādītājs,
veicot plānotās aktivitātes ir –
76652,93 kgCO2 gadā.

Lai uzlabotu ēku energoefek-
tivitāti un samazinātu siltume-
nerģijas patēriņu PII „Saulīte”
ēkā tiks veikti šādas aktivitātes:

ārdurvju nomaiņa pret jau-
nām;

veco koka logu nomaiņa pret
jauniem;

stikla bloku nomaiņa pret jau-
niem logiem;

erkera grīdas siltumizolācijas
ierīkošana; 

fasādes ārsienu siltināšana
ieskaitot durvju un logu ailu sil-
tināšanu;

pagraba ārsienu siltināšana
(apkurināmām telpām) ieskaitot
durvju ailu siltināšanu;

stāvu pārseguma (jumta) silti-

nāšana ieskaitot jumta seguma
ieklāšanu;

cokola siltināšana, ieskaitot
ēkas apmales ierīkošanu; 

ventilācijas sistēmas renovē-
šana, kanālu tīrīšana, pēc nepie-
ciešamības jumtiņu uzstādīšana
izvadiem.

Šāds pasākumu komplekss
samazinās siltumenerģijas
zudumus caur norobežojošām
konstrukcijām un uzlabos ēkas
ilgmūžību. Veicot ēkas ener-
goefektivitātes pasākumus
samazināsies siltumenerģijas
zudumi, samazināsies apkurei
nepieciešamās enerģijas patē-
riņš. Ēkas jumta un norobežo-
jošo konstrukciju renovācija
pagarinās ēkas kalpošanas ilgu-
mu  un ēka iegūs jaunu vizuālo
izskatu.

Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas sastāda 281 396,83
EUR, no kurām KPFI finansē-
jums sastāda 178 506,37 EUR
un projekta iesniedzēja līdzfi-
nansējums sastāda 102 890,46
EUR.

Ieva Fogele,Priekuļu novada
pašvaldības projektu vadītāja

Projektu „Priekuļu novada
PII „Saulīte” ēkas energoefekti-
vitātes paaugstināšana” līdzfi-
nansē klimata pārmaiņu finanšu
instruments. Finansējuma saņē-
mējs šī projekta ietvaros ir PII
„Saulīte”. Projekta īstenošanas
uzraudzību un kontroli nodroši-
na SIA „Vides investīciju
fonds”.

Tas nav izdzēšams 
no tautas 
atmiņas

25.marts – Māras diena, pie-
miņas diena izsūtītajiem latvie-
šiem, diena, kad daudzi cilvēki
kavējas atmiņās, piemin savus
tuviniekus, noliek ziedus pie pie-
miņas zīmēm dzelzceļa staciju
tuvumā. 25.marts, vēl viena sēru
diena latviešu tautas vēstures
kalendārā.

Es piedzimu 1949.gadā, mani
šīs vēstures skaudrās lappuses it
kā nemaz neskāra, bet, pamazām
augot, pa lapai vien pavērās
skats uz cilvēku likteņiem, pie-
dzīvoto.

Pirmā atmiņa. Man bija kādi
septiņi gadi, kad pēkšņi mums
kaimiņos ieradās veca kundzīte,
šīs mājas saimniece. Nesapratu,
kur viņa bijusi visu laiku, ja
tikai tagad pārradās savā mājā.
Pieaugušie bija tādi noslēpu-
maini, runāja klusināti, pusvār-
dos. Man, bērnam, nekas nebija
skaidrs. Tikai vēlāk sapratu:
kundze bijusi izsūtīta. Kāpēc,
uz kurieni, kas to darīja – tie
bija jautājumi, uz kuriem atbil-
des radās pamazām un diezgan
sāpīgi.

Manā ģimenē nevienu cilvē-
ku represijas nebija skārušas,
tāpēc arī augot laidu gar ausīm
skolasbiedru noslēpumainās
runas, mājienus par dažādiem
notikumiem un cilvēkiem
pagātnē.

Viss strauji mainījās, kad
apprecējos. Vīrs un viņa māte
līdz mielēm bija izbaudījuši
visus ar šo datumu saistītos noti-
kumus. Man likās jocīgi, kāpēc
vīram aizlūst balss, stāstot par
skolas gaitām tālajā Sibīrijā, par
sasaldēto piena ripuli, kas
samērcēja drēbes, pamazām
atkūstot uz siltās muguras ceļā

uz skolu, par to, ka sešgadīgajam
puikam, nesaprotot krievu valo-
du, bija jāielaužas skolas gudrī-
bās, jāizkaro sava vieta klasē.
Bet bērns dzīvoja savu bērna
dzīvi, īpaši neiedziļinoties tajā,
darīja savus darbus, arī nedar-
bus, draudzējās, izkāvās, ja vaja-
dzēja, zēni taču. Palīdzēja
māmuļai vistas pieskatīt, dārziņu
uzraudzīt, reizēm dusmojās, ja
pienākumu bija ļoti daudz, bērns
ne visu spēja novērtēt un saprast.
Apjēga par dzīvi radās pama-
zām. Neaizmirstami ir „dzērvju
zābaki” un brīdis, kad māte
vakarā liek kājas mazgāt un pēc
tam tās smērē ar kaut ko mīksti-
nošu. Bet darbos nav nekādu
atlaižu, ir jāiet un jādara viss, ko
liek, un vēl vairāk.

Skaudrākas bija vīramātes
atmiņas. Viņas sievietes plecos
bija uzkrauta atbildība par slimu
vīramāti un mazu zēnu. Vēl
tagad atceros mātes balsi, kad
viņa stāstīja, kā vecāmāte vienā
reizē izvārījusi putru no mil-
tiem, kas ģimenei iedoti mēne-
sim, kā kolhoza partorgs, revol-
veri vicinādams, solījis nošaut,
jo viņam likās, ka vīramāte vai-
nīga sivēnu pazušanā no fer-
mas. Bija arī smagais darbs
taigā, kokus gāžot. Un tomēr
vīramāte ar dziļām simpātijām
pieminēja vienkāršos Sibīrijas
zemniekus, kas, maksu nepra-
sot, iedeva telīti, lai Alma audzē
sev govi. Parādu nolīdzinās, kad
telīte izaugs un atnesīs atkal
telēnu. Un govs bija ģimenei
nenovērtējama palīdzība. Sirdi
sildīja arī tuvinieku paciņas no
dzimtenes. Vakaros sarunu
pavediens bieži aizrit uz dzim-
teni, pie tur palikušajiem tuvi-

niekiem, arī pie tiem, par kuru
likteni nekas nav zināms.

Ar atmodas laiku plašāks
kļuva mans skatījums uz mūsu
zemes vēstures notikumiem. Abi
ar vīru piedalījāmies dažādos
pasākumos. Pamatus Piemiņas
akmenim pie Lodes stacijas vīrs
palīdzēja ielikt. Katru gadu
25.martā cenšamies tur būt,
vienmēr pieminot cilvēkus, kas
šajos vēstures griežos bijuši
ierauti.

Atmiņu pēcpusdienās, kad
cilvēki dalās pārdzīvotajā, varu
tikai apbrīnot, ka balsīs skan
spēks un optimisms, nav ļaunu-
ma vai naida. Lai gan represēto
pulciņš sarucis neliels (gadi dara
savu), joki un dziesmas izskan
gaiši, dzīvi apliecinoši.
Dažādiem cilvēkiem dažādi lik-
teņi, arī izsūtījuma vietas ir biju-
šas dažādas, bet piedzīvotais
vieno.

Paldies jāsaka arī Liepas
pagasta ļaudīm, kas atbalsta šos
pulcēšanās brīžus. Paldies par
ekskursiju uz Likteņdārzu
Daugavas krastos pagājušā gada
14.jūnijā, arī šeit atmiņu kamo-
liņš ritēja raiti.

Arī šogad 25. martā cilvēki
pulcējās piemiņas brīdī pie
akmens Lodes stacijā, nolika
ziedus, iededza svecītes, piemi-
not savus tuviniekus, likteņa
biedrus, pēc tam atmiņās izstai-
gāja aizvadīto gadu takas.

Ikreiz, kad pie pieminekļa ir
atnākuši arī skolas audzēkņi, vīri
un sievas kļūst staltāki, skatieni
gaišāki un domas raisās labākas,
ticot, ka nākotne būs stabili
droša un laba.

Rasma Lezdiņa

Lodes stacijā, pie piemiņas akmens gulst ziedi un tiek aizdegtas piemiņas svecītes, 
pirms 65 gadiem izsūtītajiem komunistiskā genocīda upuriem.

Projekts plānots Amatas,
Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes
novadu jauniešiem, lai veicinātu
jauniešu aktīvu pilsonisko apziņu,
it īpaši - Eiropas pilsonisko apzi-
ņu, rosinot viņus uzņemties aktī-
vāku līdzdalību vietējā sabiedrībā,
identificējot sevi kā daļu no vietē-
jās kopienas, kas veido nākotnes
Eiropas vērtības un dod ieguldīju-
mu ilgtspējīgas, sociāli un ekono-
miski stabilas sabiedrības izveidē.

Projekta ietvaros plānotas jau-
niešiem apmācības profesionālu
treneru vadībā jūnijā un jūlijā,
noslēgumā tikšanās pie kafijas
tases ar politikas veidotājiem –
pašvaldību vadītājiem, jaunatnes

darbiniekiem, jauniešu organizā-
ciju pārstāvjiem. Paredzēts, ka
dalību projektā ņems 4 – 5 jaunie-
ši no katra novada.

Projekts tiek finansēts pro-
grammas „Jaunatne darbībā”
ietvaros, atbalsta Amatas,
Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes
pašvaldības.

Šis ir pirmais septiņu novadu
kopīgais projekts jauniešiem –
ceram uz sabiedrības ieinteresē-
tību un esam pateicīgi par
pašvaldību vadītāju atbalstu un
vēlmi rūpēties par savu jauniešu
prasmju un sociālo kompetenču
pilnveidošanu.

Kontaktpersona: 
Diāna Briede, 

Amatas novada pašvaldības
apvienotās izglītības 
pārvaldes metodiķe

Kas es esmu Eiropā

Noslēgts līgums par
Priekuļu novada

pirmsskolas izglītības
iestādes „Saulīte” ēkas

energoefektivitātes
paaugstināšanu
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Priekuļu novada Jauniešu
dome (PNJD) savu darbību uzsā-
ka šā gada janvārī, lai saliedētu
novada jauniešus, uzklausītu un
risinātu to problēmas, veidotu
vidi, kurā jaunieši jūtas pilntiesīgi
ievēroti un paustu savas vēlmes.

Jaunieši, vecumā no 13-25
gadiem, tika aicināti 2013.gada
nogalē izrādīt savu iniciatīvu dalī-
bai PNJD, nosūtot motivācijas vēs-
tuli novada Jaunatnes un bērnu
lietu nodaļas vadītājai Lienei
Vecgailei. Jauniešu atsaucība un
vēlme iesaistīties domes veidošanā
bija liela gan no skolas vecuma
jauniešiem, gan tiem, kuri uzsāku-
ši darba gaitas. 

Jau decembra mēnesī aktīvisti
sanāca kopā Jauniešu centrā
„Rest[e]”, lai tā telpas piepildītu ar
svaigi ceptu piparkūku aromātu,
veidotu Ziemassvētku rotājumus,
izrotātu jauniešu centru un Saieta
namu. Pašu ceptās un rotātās pipar-
kūkas jaunieši dāvāja novada darbi-
niekiem, apciemojot tos darba vietā,
kā arī bērniem un to vecākiem
Ziemas svētku pasākuma laikā.

2014.gada janvārī tika sasaukta
pirmā PNJD sēde, kopā sanāca 14
jaunieši. Tika izveidoti nepiecieša-
mie amati – priekšsēdētājs, priekš-
sēdētāja vietnieks, protokolists,
sabiedrisko attiecību speciālisti,
sponsoru piesaistītāji, žurnālisti,
operatori un informāciju tehnolo-
ģiju speciālisti. Katram jaunietim
tika piemeklēts atbilstošākais pie-
nākums, neviens netika apdalīts.
Apkopojot priekšlikumus, tika
izvērtētas jauniešu brīvā laika
pavadīšanas iespējas novadā, lai
turpmākās darbības laikā zinātu,
ko nepieciešams pilnveidot un
uzlabot. Pirmā sēde bija īpaša ar
Vidzemes reģionālās televīzijas
piedalīšanos, veidojot sižetu par
domes dibināšanu, kā arī Priekuļu
novada pašvaldības sporta koordi-
natora Jāņa Mičuļa dalību un dis-
kusiju ar jauniešiem par turpmākās
sadarbības veiksmīgo veidošanu.

Apzinoties, ka PNJD ir nepie-
ciešama sava atpazīstamības zīme
– logo, tika pieņemts lēmums,
izsludināt Jauniešu domes logo
konkursu. Laika gaitā tika saņem-

ti ļoti daudz un dažādi bērnu un
jauniešu radošie darbi. Nākošajā
domes sēdēm pieņēmām lēmumu
par to, kurš no zīmējumiem ir
visatbilstošākais mums. Par kon-
kursa uzvarētāju tika paziņota
Priekuļu vidusskolas 8. klases
skolniece Santa Stūrīte.

Balstoties uz teicienu „divas
galvas gudrākas par vienu” – jau-
nieši „lika kopā savas galvas”, lai
izveidotu PNJD nolikumu.
Kopīgiem spēkiem tika izvirzīts
gan domes darbības mērķis, gan
uzdevumi, noprecizēta darba kār-
tība, struktūra, balsošanas kārtība,
atbildība un tiesības. Šis nolikums
tika prezentēts Izglītības, kultūras
un sporta komitejas sēdē, un tālāk
apstiprināts novada domes sēdē. 

Plānojot savu darbību, PNJD
izstrādāja gada plānu. Paredzētas
atklātās izbraukuma sēdes
Mārsnēnos, Veselavā un Liepā, lai
varētu uzklausīt visa novada jau-
niešu problēmas, ieteikumus un
kopā rast jaunus uzdevumus,
kurus paveikt. 

Tuvākajā nākotnē paredzēts
organizēt novada Jauniešu svēt-
kus, riteņu braucienus, pārgājie-
nus, sporta svētkus, ražas svētkus
un dzejas dienas, sadraudzības
vakarus. Paredzēta PNJD dalība
Ķieģeļu mākslas festivālā, kā arī
Priekuļu novada svētkos, veidojot
jauniešu zonu un darbojoties kā
brīvprātīgajiem, aicinot darboties
arī citus novada jauniešus - infor-
mācijas punktā, sporta spēļu tiesā-
šanā un foto uzņemšanā. 

Jauniešos prieku radījusi
Biatlona trases vadības izteiktā
sadarbības vēlme.

Lai veicinātu Priekuļu novada
domes sadarbību ar Jauniešu
domi, jaunieši jau tuvākajā laikā
aicinās vecākos kolēģus uz disku-
siju pasākumu „Kafija ar politi-
ķiem”, kura laikā apspriedīs, jau-
niešu prāt, aktuālākos jautājumus,
veidos darba grupas un pārrunās
nopietnas lietas neformālā atmos-
fērā. Domājams, ka šāda sadarbī-
ba veicinās abu domju pilnveido-
šanos, kā zināms, dažādos vecu-
mos uz lietām, problēmām, cilvē-
ki raugās savādāk.

Jaunieši izteikuši vēlmi veidot
brīvprātīgā darba platformu, lai
sniegtu savu atbalstu, pēc iespējas
vairāku, pasākumu organizēšanā
un norisē, lai palīdzētu novada
vientuļajiem senioriem un paplaši-
nātu savu redzesloku. Brīvprātīgās
darbošanās prieku daļa jauniešu
izbaudīja Meteņu-Masļeņicas
pasākumā Liepā, Lielajā ellītē, kur
sanesa pasākuma norisei nepiecie-
šamos priekšmetus, iekūra uguns-
kurus un novadīja spēles bērniem.

Šobrīd PNJD piedalās Lielās
Talkas organizētajā konkursā
„Tīra Baltijas jūra sākas tavā van-
nas istabā”. Konkursa ietvaros ir
izsludināts zīmējumu konkurss
bērniem, radošo darbu konkurss
jauniešiem un to grupām. Tiek
organizēts pārgājiens, kura laikā
būs iespēja ne tikai priecāties par
Liepas dabas bagātībām, bet arī
apskatīt ūdens attīrīšanas iekārtas
un senlatviešu vannas istabu –
pirti. Jaunieši atzinuši, ka svarīgi ir
likt arvien vairāk cilvēkiem aizdo-
māties par to, kādu sadzīves ķīmi-
ju tiek izmanto un, ar ko to var aiz-
stāt, lai nekaitētu dabai. Atbalstu
jauniešu dalībai konkursā izteikusi
Priekuļu novada dome, Jauniešu
centri „Apelsīns” un „Rest[e]”,
bērnu dienas centrs „Zīļuks”, kā
arī E. Veidenbauma memoriālais
muzejs „Kalāči”. Kopīgiem spē-
kiem uzņemts izglītojošs video,
kuru tuvākajā laikā nodosim
apskatei plašākai publikai!

Lai arī aizvadīti tikai trīs darbī-
bas mēneši, uzskatām, ka Jauniešu
dome savu darbību ir uzsākusi ļoti
veiksmīgi. Ceram, ka ar neatlaidī-
gu darbu, piepildīsies izvirzītie
mērķi!

Marta Vīņaude

Priekuļu novada Jauniešu
domes logo, ko izstrādājusi Santa
Stūrīte

Darbs jauniešu domē 
rit pilnā sparā

Lielās Talkas rīkotā konkursa
„Tīra Baltijas jūra sākas tavā van-
nas istabā” ietvaros Priekuļu nova-
da Jauniešu dome aicināja visus
interesentus pārgājienā 22. martā
Starptautiskajā ūdens dienā! 

Ja sākotnēji šķita, ka pārgājie-
na, gandrīz, trīspadsmit kilometri
pēc ziemas ”iesēdēšanās” būs liels
pārbaudījums, tad pirmajiem kilo-
metriem aizritot, bažas izzuda.

Pa Mārtiņa Gaiļa sagatavoto
maršrutu no Liepas devāmies uz
Liepas attīrīšanas iekārtām, kur
mūs sagaidīja smaidīgais un
draudzīgais Liepas komunālās
saimniecības vadītājs Ilmārs
Miķelsons un attīrīšanas iekārtu
darbinieks Juris. Bija interesanti
klausīties, kā darbojas visas attī-
rīšanas sistēmas un iekārtas, kā
tiek attīrīts viss kas no nāk kana-
lizācijā un kas zina, nākotnē
iespējams attīrīto gala rezultātu
varēsim izmantot savos mazdār-
ziņos. Liels prieks bija vērot, cik
enerģiski un zinātkāri ir jaunākie
pārgājiena dalībnieki, attīrīšanas
iekārtās viņu jautājumi un seci-

nājumi bija visnotaļ aizraujoši.
Īpaši mūs lutināja daba ar aiz-

raujošajiem skatiem, jo tālāk ceļš
veda gar Līču – Lanģu klintīm.
Klinšu sienas un alas - vārdos
neaprakstāms skaistums - par kuru
tā vien gribas pastāstīt visiem
tiem, kuri tur vēl nav bijuši un
savām acīm redzējuši!

Tālāk visgrūtākais šķita
posms no Liepas līdz E. Veiden -
bauma muzejam „Kalāči”, jo bija
jāiet pa vienkāršu taisnu ceļu.
Taču palīdzēja atpūta uz skābba-
rības ruļļiem. Daudzi izskatījās
mazliet paguruši, taču līdzpa-
ņemtā tēja deva mundrumu un
devāmies tālāk.

Muzejā mūs sagaidīja superīgā
muzeja vadītāja Tamāra Kurzem -
niece, kura mums pēc garā ceļa
bija pagatavojusi profilaksei
E.Veidenbauma klepus zālēs –
dedzinātu cukuru. Uz ugunskura
vārījās piparmētru tēja un no rauga
mīklas varējām cept maizi, kura
bija ļoti garda. 

Pasākuma izskaņa „Kalāčos”
ar maizes cepšanu, tējas vārīšanu

un melnās pirts apskatīšanu, patī-
kami nomierināja un ļāva kājām
atpūsties. Pie ugunskura varējām
apspriest dienas notikumus.

Šis pārgājiens bija lielisks
noslēgums brīvdienu nedēļai. It
sevišķi tiem, kas brīvdienas pavadī-
ja kā vienmēr - pie datora vai tele-
vizora. Pārgājiena dalībnieku radītā
lieliskā atmosfēra nemaz nenogur-
dināja. Šī iespēja ļāva būt kopā bēr-
niem un jauniešiem no Priekuļiem,
Veselavas, Mārsnē niem, Raunas,
Liepas, Cēsīm un Rīgas. Tika iegū-
ti jauni draugi, jautri un lietderīgi
tika pavadīta diena. Daudz uzzināts
par ūdens attīrīšanu, apskatīta
Priekuļu novada daba, uzzināts vai-
rāk par Veidenbaumu, apskatīta
melnā pirtiņa. 

Šādi pasākumi satuvina cilvē-
kus, tā kā jaunieši ir gatavi nāka-
majam pārgājienam!

Paldies Novada Jauniešu
domei par radīto iespēju!

Marta Vīņaude, 
Ilva Kalniņa, Artūrs

Romans, Liene Vecgaile 

Kas Tevi sagaida ceļā uz
Holivudu? To marta otrajā nedēļā
mēģināja uzzināt 6 jaunieši –
Mārtiņš, Zane, Aiga, Ilze, Raivis
un Maksims kopā ar jauniešu cen-
tra vadītāju Baibu, piedaloties
krievu filmas ”MAMMAS 3” fil-
mēšanā masu skatos Cēsīs.
Prožektoru gaismas vilināti, fil-
mēšanas laukumā pirmajā masu
skatu filmēšanas naktī bija sapul-
cējušies vairāk kā 200 cēsinieki,
rīdzinieki, liepēnieši, priekulieši,
nītaurieši, vaivēnieši un citi inte-
resenti. 

Ceļš uz Holivudu pakaļ
„Oskaram” nav viegls, bet ir bez-
gala interesants un aizraujošs.
Lūk, kā mums veicās pirmajā solī
pretī žilbinošajai kinozvaigžņu
karjerai. Visenerģiskāk piedzīvo-
jumā metās Mārtiņš Gailis, kurš
bez lielas domāšanas piekrita pie-
dalīties filmēšanā, strādājot par
stand-in dublieri. Stand-in dublie-
ris ir cilvēks, kas atrodas filmēša-
nas vietā, kamēr tiek piegaismots
un sameklēts pareizais rakurss...
pēc tam nāk īstais aktieris un
spēlē. Mārtiņš, guļot vien pāris
stundas diennaktī, ir paspējis pie-
dalīties 4 nakts un vienā dienas
filmēšanā, un par spīti miega
badam viņš ir enerģijas pārpilns,
nav izlaidis nevienu skolas dienu
un vēl paspēj aktīvi rosīties
Priekuļu novada jauniešu domē.
Starp citu, Mārtiņš dublēja vienu
no filmas galvenajiem aktieriem
Timuru Rodrigezu.

Mazliet mazākiem solīšiem
slavas virzienā – „Gan jau Stīvens
Spilbergs mūs pamanīs un uzaici-
nās filmēties savā jaunajā filmā”
devās arī pārējie Liepas aktīvie
jaunieši. Kādas sajūtas mūs pava-
dīja – milzu neviltota jautrība no
16:00 vakarā līdz 3:00 naktī un
mazliet mazāka jautrība no tri-
jiem līdz pieciem no rīta.
Salstošas kājas. Brīžiem uzmācās
garlaicība, ko kliedējām ar dzies-
mām un dejām sev un citiem par
prieku. Kad kādam pavisam zuda
pacietība, pārējie to uzmundrināja

ar draudzīgu apcelšanu. Vēl tika
sacerētas „Oskara’ ceremonijas
pateicības runas. Kas to būtu
domājis, ka ir tik grūti nofilmēt,
kā 200 cilvēki jautrā solī iet sagai-
dīt Jauno gadu. Mēs gājām un
gājām, un gājām, un gājām, un
vēl jautrāk, līdz urā – nofilmēts!
Tad jautri un priecīgi sagaidījām
Jauno gadu, sagaidījām nākamajā
naktī ap četriem. Jā, nelielam
paskaidrojumam – Cēsu Rožu
laukums bija pārvērsts par Polijas
mazpilsētu, kurā tiek sagaidīts
Jaunais gads. Visbiežāk dzirda-
mie vārdi filmēšanas laukumā
bija – laimīgāk, priecīgāk, izska-
tieties priecīgāk!!! Īpaši bieži fil-
mēšanas grupa masu skatu dalīb-
niekus ar šiem vārdiem uzmun-
drināja rīta pusē. 

Miegs un aukstums netraucēja
brīnišķīgajai piedzīvojuma un pār-
steiguma sajūtai, skatoties, kā
Cēsis „apsnieg”, kā no minerālū-
dens un kolas tiek taisīts šampa-
nietis, dejojot bez mūzikas, redzot,
kā tiek uzfilmēts pankgrupas kon-
certs bez īstas spēlēšanas, redzot,
kā kaskadieris atkal un atkal izmē-
ģina kritienu no jumta, redzot, kā
filmēties tiek pierunāts zirgs,
redzot to, cik daudz darba un laika
tiek ieguldīts, lai nofilmētu pāris
sekunžu kadru, cik cilvēki ir
iesaistīti. Interesanti bija tik cieši
klāt pabūt aktieriem, ko iepriekš
bijām redzējuši tikai televīzijā. 

Ceļš uz Holivudu nav viegls
pat tad, ja Stīvens Spilbergs mūs
neuzaicinās filmēties savā jaunajā
kases grāvējā, un, iznākot filmai,
mēs pēc rūpīgas vairākkārtējas
noskatīšanās varēsim teikt: „Tas
tur punktiņš devītajā rindā esmu
es” vai arī „Tas, jā, tas ir mans
elkonis, urā, esmu filmā!”, tomēr
dzīvi krāsainu un interesantu
padara piedalīšanās šādos intere-
santos pasākumos. Un tāpēc mēs,
Liepas jauniešu centra „Apelsīns”
jaunieši, no mums piedāvātajām
iespējām neatsakamies!

Baiba Trinska- Roze

Jauniešu
centrs

„Apelsīns”
ceļā uz

Holivudu

Konkursa „Tīra Baltijas jūra sākas tavā
vannas istabā” aktivitātes

Topošās filmzvaigznes -  no kreisās Ilze, Aiga, Raivis un Zane 
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21.februārī notika matemāti-
kas olimpiāde 5.-8.klasēm

5.klašu grupā piedalījās
Priekuļu vidusskolas skolēni:
Artūrs Smiltiņš - 3.vieta, Nora
Laurīte - atzinība, (skolotāja
V.Andrīte), Kate Jansone, Paula
Pupure. Liepas pamatskolas skolē-
ni: Lora Ševčuka - 2.vieta, (skolo-
tāja V.Tītmane), Oskars Soboļevs.

6.klašu grupā – Priekuļu vidus-
skolas skolēni: Mārcis Ozoliņš -
3.vieta,(skolotāja B.Rampāne),
Gatis Stūrītis, Artis Gailis,
Patrīcija Logina.

7.klašu grupā piedalījās no
Priekuļu vidusskolas Adrians
Pauls Kļaviņš, no Liepas pamat-
skolas – Kristaps Soboļevs - atzi-
nība, (skolotāja I.Smukā)

8.klašu grupā – Priekuļu vidus-

skolas skolēni: Santa Stūrīte -
1.vieta, Markuss Voldemārs
Lancmanis - atzinība, (skolotāja
I.Ruskule), Sendija Lazdiņa,
Alberts Trucis, Monta Beroza,
Natālija Mahņova.

26.februārī notika krievu valo-
das olimpiāde 8.,9.klasēm 

Olimpiādē 8.klašu grupā pie-
dalījās Priekuļu vidusskolas sko-
lēni: Adelīna Ševčenko - 3.vieta,
Nikola Kovaļevska - atzinība,
(skolotāja N.Čencova), Natālija
Mahņova, Kristiāna Ošmucniece.
Liepas pamatskolas skolēni –
Aļiks Labetovs - 2.vieta, (skolotā-
ja I.Žiganova), Sanija Baranovska

9.klašu grupā - Priekuļu skolē-
ni: Megija Stepnoja - atzinība,
Aivars Pētersons - atzinība,
Maksims Lampika - atzinība,

(skolotāja G.Razuvanova),
Leonīds Koroļovs. Liepas pamat-
skolas skolēni: Ruslana
Granovska - 1.vieta, Oļesja
Taptuhina - 3.vieta, (skolotāja
I.Žiganova). Mārsnēnu pamatsko-
las skolnieks Vitālijs Guļs  -
2.vieta, (skolotāja J.Černiševa)

Angļu valodas olimpiādē
11.,12.klasēm piedalījās Priekuļu
vidusskolas skolēni Marta
Liepkalne un Dāvis Mārtiņš Rīders.

Tehniskās grafikas olimpiādē
6.,7.klasēm piedalījās Priekuļu
vidusskolas skolnieks Uldis
Vāvere - 3.vieta, (skolotājs
J.Mičulis)

Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē 6.,7.klasēm piedalījās
no Liepas pamatskolas Artis
Rožkalns - atzinība, (skolotājs

Z.Eizenbergs), no Priekuļu vidus-
skolas - Emīls Perkovs, Artis
Zvaigzne.

11.martā notika sākumskolas
olimpiāde 3.,4.klasēm 

Olimpiādē piedalījās Priekuļu
vidusskolas skolēni: 3.kl – Ralfs
Vezetiu - 1.vieta matemātikā, (sko-
lotāja R.Purvinska), Benedikts
Arimans Galzons - 2.vieta mate-
mātikā, Šarlote Luīze Odziņa -
3.vieta latviešu valodā, (skolotāja
A.Norvele), Madara Bogdānova -
atzinība latviešu valodā (skolotāja
R.Purvinska)

4.kl. – Kitija Rozenova -
2.vieta latviešu valodā, Jānis
Lielbārdis, Renāts Lācis - 1.vieta
matemātikā, (skolotāja R.Kanuš -
niece), Kristiāna Daniela
Martinova - atzinība matemātikā,

(skolotāja A.Daukšte)
No Liepas pamatskolas skolēni

3.kl.– Sandis Skrastiņš, Daniela
Panteleiko - 3.vieta latviešu valo-
dā, (skolotāja S.Augškāpa)

4.kl. - Rēnija Jevdokimova -
3.vieta latviešu valodā, Nikola
Ance  Salmiņa - atzinība latviešu
valodā, Beāte Buličeva, Aleksis
Prohorovs - atzinība matemātikā,
(skolotāja R.Stodoļņika)

Mārsnēnu pamatskolas sko-
lēni 4.kl. – Irīna Vasiļjeva - atzinī-
ba latviešu valodā, (skolotāja
S.Kalniņa), Madara Poikāne

Ģeogrāfijas olimpiādē 8.kla-
sēm piedalījās Priekuļu vidussko-
las skolēni:

Pauls Ernests Pūliņš - 2.vieta,
Alberts Trucis - 3.vieta, (skolotājs
I.Skrastiņš)

Žetonvakars 

7.martā Priekuļu vidusskolas 12.klases 12 abiturienti
svinēja žetonvakaru – apstāšanos un kopīgu piedzīvoju-
mu brīdi pirms finiša taisnes, brīdi pirms eksāmenu dru-
dža, brīdi pirms šķiršanās pēc kopā skolā pavadītajiem
divpadsmit, trim vai kāda cita skaitļa gadiem.

Pasākuma tēma - dzīve kā kino, kurā galvenais varo-
nis ir katrs pats. Dzīve dod iespēju autoru zīmēm, domām
mājieniem un spriedumiem, pievienot savējās. Varam, kā
skolēni mācību grāmatās, klasiķiem piezīmēt ūsas un
bārdu vai kā prātīgi cilvēki lappusēs pasvītrot svarīgāko
un baltajās malās pierakstīt paša atziņas. 

Kā atzīst divpadsmitie: „Pasauli no jauna izdomāt
nevar. Var tikai piekrist, piebilst vai iebilst. Un varbūt
paskatīties citādāk. Vēlreiz. Un tieši šodien. Ne vakar un
ne rīt, jo tās ir dienas, kas vairs un vēl nav iespējamas. Šī
diena gan. Tikai šodien es varu novērtēt vakardienu un
sapņot par rītdienu.”

Vērtējot pagājušos gadus, abiturienti ar izdomu un
atraktivitāti neskopojās. Izrādījās, ka bērnības laika izjū-
tas var parādīt ar filmu „Viens pats mājās” un „Emīla
nedarbi” fragmentiem. Te nu arī katram vecākam ir
iespēja atcerēties vai gluži no jauna uzzināt, kāds tad ir
viņu lielā bērna lielākais bērnības nedarbs.

Un tad nāk dzīves vērtību meklēšanas laiks un kaislī-
bas, kuras atspoguļo seriālu un filmas „Īsa pamācība
mīlēšanā” fragmenti. 

Priekšnesumos aktierdarbs mijas ar tautas dejām,
dziesmām un dažādiem inovatīviem mākslas veidiem, un
nu visiem ir skaidri redzams – uz skatuves ir komanda,
kas viens otru papildina, atbalsta un iedvesmo. Vecākiem
un skolotājiem tiek pasniegtas asprātīgu nomināciju bal-
vas, bet paši abiturienti noteikti ir saņēmuši lielāko
balvu, kāda vien iespējama – atzinību un mīlestību un,
protams, piederības simbolu skolai – žetongredzenu. Un
arī klases audzinātājas Ivetas Apines vēlējumu būt pat-
stāvīgiem, mērķtiecīgiem un galvenās lomas tēlotājiem
dzīvē, kādu paši izvēlēsies.

Matemātiķu draudzības
vakars

14.martā Priekuļu vidusskolā notika trīspadsmitais.
matemātiķu draudzības vakars. Uz Priekuļu vidusskolu
bija atbraukuši 5.-12. klašu skolēni un skolotāji no
Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Stalbes.

Pasākumu atklāja radošā grupa, kurā biju arī es. Šis
bija mans pirmais matemātiķu vakars, tādēļ man viss bija
jauns. Sākumā katra skola parādīja savu vizītkarti, iepa-
zīstināja ar sevi. Mēs bijām iestudējuši Renāra Kaupera
dziesmu ar reizrēķinu. Visaktīvāk pasākuma sagatavoša-
nā un vadīšanā iesaistījās 8.a un 11.klase.

Skolēnus interesantā veidā ‘’samaisījām’’ pa koman-
dām  tā, ka vienā komandā ir tikai divi cilvēki no vienas
skolas. Šim pasākumam mēs un skolotāja Inga Ruskule
gatavojāmies pamatīgi, lai nav jāgarlaikojas. Bija sagata-
voti dažādi uzdevumi komandām, jo šīgada draudzības
vakars bija plānots kā komandu spēļu vakars. Lai arī šis
bija matemātiķu vakars, bez matemātikas zināšanām pat
varēja iztikt. Skolēni bija ļoti atsaucīgi un ar prieku pie-
dalījās visās aktivitātēs.

Pēc matemātiskajām sacensībām viesi devās uz basei-
nu ‘’Rifs’’. Tikmēr organizatori apkopoja uzņemtās
fotogrāfijas, sagatavoja tās demonstrēšanai. Kad visi bija
sapulcējušies zālē, spēlējām dažādas spēles, dziedājām
karaoke un labi pavadījām laiku. Protams, neizpalika arī
īpašā „matemātiķu” torte. 

Pasākumā piedalījās 75 dalībnieki, bet nebija neviena,
kas garlaikotos vai nebūtu nodarbināts līdz pat vakara
beigām plkst.23:00. Šādi pasākumi ir ļoti interesanti, ne
jau tikai aktivitāšu dēļ, ir ļoti patīkami iepazīties ar jau-
niem cilvēkiem.

Zinu, ka nākamgad noteikti piedalīšos. Lieliska iespē-
ja sadraudzēties un uzzināt daudz ko jaunu.

Nikola Kovaļevska, 8.a klases skolniece 

Sporta aktivitātes Priekuļu
vidusskolas skolēniem

Skolas sporta pasākums
Par tradīciju kļuvis Priekuļu vidusskolas volejbola

turnīrs 9.-12.klašu skolēniem pirms pavasara brīvdie-
nām, kas notika 13.martā. Turnīrā piedalījās 6 komandas,
vienlaikus spēlējot uz diviem laukumiem un savstarpēji
izspēlējot ar katru klases komandu. 

1.vieta - 12.klases 1.komandai, kur spēlēja Monta
Tetere, Agnese Bukava, Gita Verle, Mārtiņš Devenis,
Guntis Dreimanis, Ričs Jaunslavietis. 

2.vieta - 10.klases 1.komandai, kur spēlēja Ginta
Bogdanova, Liāna Adamoviča, Sigita Kovaļevska,
Pēteris Melbārdis, Ēriks Bēmis, Matīss Pēteris Lukstiņš. 

3.vieta - 11.klases komandai, kur spēlēja Sintija Cegele,
Marta Veldze, Kristiāna Agnese Bormane, Raimonds
Purvinskis, Valērijs Stepānovs, Reinis Krists Ekerts.

Starpnovadu sporta pasākums
11.martā Cēsīs norisinājās starpnovadu skolu sacensī-

bas ”Tautas bumbā” 3.klašu skolēniem. Turnīram gata-
vojāmies mēnesi, trenējāmies gan no rīta pirms mācību
stundām, gan pēcpusdienās pēc stundām. Rezultātā -
3.vieta. Komandā spēlēja: Ginta Mičule, Laura Zelča,
Krista Grāvele, Kristīne Liepiņa, Dana Kaškure, Mattias
Nellemann, Kristaps Kukemilks, Viljams Simsons,
Markuss Karlsbergs, Ritvars Streistermanis.

Pasaules čempionāts slēpošanā skolām
Lieliska iespēja bija mūsu Priekuļu vidusskolas meite-

nēm - Kristai Razgalei, Elīnai Radziņai, Madarai Zaķei,
Evitai Kamenei - pārstāvēt Latviju Pasaules čempionātā
slēpošanā skolām Igaunijas pilsētā Otepē, no 9. līdz
14.martam. Čempionātā  piedalījās komandas no
Slovēnijas, Baltkrievijas, Austrijas, Vācijas, Beļgijas,
Francijas, Krievijas un Igaunijas. 

Stafetē 4x 2,7 km mūsu skolas meitenes ieguva 9.
vietu. Individuāli 5 km brīvsolī 29. vietu izcīnīja Krista,
31.vietu - Elīna, 33.vietu - Madara. Meitenes bija ļoti
priecīgas par iespēju startēt tik augsta mēroga sacensībās.
Sacensību un treniņu dienas mijās kopā ar plašiem kultū-
ras pasākumiem. Paldies par atbalstu un mums doto
iespēju saku Priekuļu novada pašvaldībai, Latvijas skolu
sporta federācijai, Priekuļu vidusskolas administrācijai
un trenerim Jurim Stīpniekam.

Iveta Gulbinska, sporta skolotāja

PRIEKUĻU VIDUSSKOLĀ

12.klases abiturienti ar audzinātāja Ivetu Apini

Komandas darbs matemātiķu vakarā prasīja lielu
izveicību un saliedētību

Pasaules čempionāta dalībnieces: no kreisās
E.Kamene, M.Zaķe, K.Razgale, E.Radziņa

Starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu ziņas
Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novads

Lappusi sagatavoja Anita Skrastiņa, Priekuļu v./sk.
direktora vietniece mācību darbā



6 Priekuïu Novada Vçstis

7. martā Liepas pamatskolā
vecākiem bija lieliska iespēja
interesanti un patīkami pavadīt
laiku Vecāku padomes un skolo-
tāju organizētajā Vecāku atpūtas
vakarā. Tā kā skola nes Eko sko-
las nosaukumu, tad arī pasākums
bija ne tikai izklaidējošs, bet arī
izglītojošs, tā teikt, Eko stilā.
Ballei bija arī mazliet jāsagata-
vojas. Pirmkārt, jāsameklē kāds
makulatūras sainītis ieejas biļe-
tes vietā, otrkārt, jāatbild uz Eko
viktorīnas jautājumiem, kuri
rosināja vairāk uzzināt, atcerē-
ties par dažādām veselīga dzīve-
sveida, sporta un Eko tēmām.
Vecāki veiksmīgi bija ar šo
uzdevumu tikuši galā, par ko arī
vakara gaitā saņēma sertifikātu. 

Ierodoties pasākumā, ikvie-
nam dalībniekam vajadzēja arī
radoši padarboties - pagatavot
savu vizītkarti ar vārdu, izveidot
svečturi no dabas materiāliem,
izdomāt savas komandas Eko
nosaukumu. Tad sekoja tuvāka
iepazīšanās un apsveicināšanās
un pienākumu sadale. Ikvienam
tika kāds nopietnāks vai neno-
pietnāks, galvenokārt vakara
gaitā veicams uzdevums, vai
pienākums. 

Bija arī muzikāls pārsteigums
- ar dziesmām klātesošos ieprie-
cināja mūziķis Rikardions. Tad
sekoja dažnedažādas interesan-
tas rotaļas, atrakcijas un uzdevu-
mi, kuros vecāki centās parādīt
savu veiklību, izdomu, asprātī-
bu, muzikalitāti un dejas prasmi.
Vārdu sakot, smieklu un pozitī-
vu emociju vakara gaitā netrūka.

Tāpēc paldies vakara organizē-
tājām un vadītājām skolotājām
Anželai un Rutai. Jācer, ka tur-
pmāk šādi jauki pasākumi gūs
vēl lielāku vecāku atsaucību.

1.a klases skolnieka
Viestura Ķīša vecāki

Jau otro gadu, Liepas pamat-
skolā tika organizēts vecāku
atpūtas vakars. Šo pasākumu
iesaku apmeklēt sākumskolas
vecākiem, jo ir iespēja iepazīties
un sadraudzēties, kā arī vecā-
kiem, kuriem ir svarīgi iegūt jau-
nas tradīcijas, ko piedāvā Liepas
pamatskolas vecāku padome.
Tradīcijām ir liels spēks un šāds
pasākums ir jāturpina. Bija liels
prieks, ka pasākumu apmeklēja
3 reizes vairāk vecāku, nekā pir-
majā gadā. Tas liecina par to, ka
interese ir radusies par šādu
vakaru. 

Pasākums bija labi organi-
zēts. Sieviešu dienas muzikālu
sveicienu sniedza dziedātājs
Rikardions,  pasākumā bija
dažādas atrakcijas, sadziedāša-
nās akardeonu pavadībā, kurus
spēlēja Indra Kumsāre un 1.a
klases Viestura tētis Edgars
Ķīsis. Paldies par pozitīvām
emocijām! Gribēju pateikt lielu
paldies 4.a klases skolnieka
Dāvida C. tētim par, to ka spēja
atrast laiku un gribēšanu piedalī-
ties šajā pasākumā un izdabāt
sieviešu kaprīzēm, kā arī pārē-
jiem kungiem, kuri piedalījās!

4.a klases skolnieces 
Signes Miķelsones mamma

Skolā ne tikai 
mācās

Vecvecāki bērnu dzīvē ieņem
nozīmīgu vietu, viņi ļoti aktīvi
iesaistās savu mazbērnu dzīvē.
Ne tikai atvedot tos uz bērnudār-
zu, bet arī mazbērniem palīdzot
un atbalstot viņus cik, tas viņiem
ir iespējams.

Bērnudārza „Saulīte” no visas
sirds priecājāmies par ikvienu,
kurš bija atsaucies uz ielūgumu
pavadīt rītu kopā ar mums, jo
katrs mazbērns ir daļiņa no vec-
māmiņas un vectētiņa.

Tāpēc 20. marta rītā 4.grupā
bija svētki veltīti mūsu mīļajiem
un gādīgajiem vecvecākiem-
omītēm, opīšiem, vecmāmiņām,
vectētiņiem. Bijām sagatavojuši
koncertu- ar dziesmām, dzejo-
ļiem un dejām.

Katrs mazbērns apsveica un
samīļoja savus vecvecākus,
dāvinot dāvanas. Vecvecāku acis
mirdzēja un tajās bija redzams
gandarījums, milzīgs prieks,
pateicība un mīlestība par maz-
bērnu veikumu. Vecmāmiņas un
vectētiņi iesaistījās ar bērniem
kopīgās rotaļās. Tā kā bērni
iepriekšējā dienā gatavoja cepu-
mu torti, tad ar pārsteigumu iera-
dās Tējas feja (medmāsa
Lienīte), kura pastāstīja par tējas
dzeršanas nozīmi, uzdodot bēr-
niem jautājumus ar kuru palīdzī-
bu noskaidroja - kādas tējas
pazīst, kur tās savāc, kur glabā,

kad jādzer? Interesanta bija tējas
noteikšana- kas par smaržu, pēc
kā garšo? Tā pie svētku galda
tika izgaršotas dažādas tējas un
ēsta pašu gatavotā torte. No
Tējas fejas daudz uzzināja gan
mazie, gan lielie. Un kur vēl
Tējas fejas interesantās rotaļas.

Ikdienas steigā dažkārt nepa-
manām otru, dažkārt pietrūkst
siltu vārdu un maiguma.
Ikvienam cilvēkbērnam ir jāmā-
cās darīt prieku otram, jāmācās
pateikt paldies saviem tuvāka-
jiem cilvēkiem. Tāpat viņiem ir
vajadzīga apziņa, ka ir mīlēts, ka
viņam vienmēr būs atbalsts no
vecvecākiem. Lai iepriecinātu
otru, nevajag daudz – tikai atvēr-
tu sirdi, mazliet izdomas un
pozitīvu attieksmi. Laikā, kad
apkārt tik daudz drūmuma, sirds
siltums vajadzīgs arvien vairāk.
Un kāpēc ne tieši pavasarī, kad
ir atkal jauns sākums dabā.
Pozitīvas emocijas šajā dienā
tika saņemtas ļoti daudz, bērnu
prieks bija neaprakstāms, jo
katrs lepojās ar savu vecmāmi-
ņu, vectētiņu. Lai tas siltums un
mīļums ilgi saglabājas vecvecā-
ku sirdīs, jo mēs taču viņus
mīlam. Jūtam lielu gandarījumu
par paveikto darbu.

Vija Treimane, 
PII ”Saulīte” skolotāja

14.martā jau ceturto reizi
Liepu pieskandināja skolu teātru
festivāls „Pigori Liepā 2014”.
Ciemiņus no Amatas, Matīšu,
Mārsnēnu, Taurenes un Zaubes
pamatskolām, Drabešu sākum-
skolas, Raiskuma internātpamat-
skolas rehabilitācijas centra,
sagaidīja „Pigornieku” klauni.
Kā jau ierasts, festivāls sākās ar
teatralizētu krāšņu, muzikālu
gājienu uz kultūras namu.
Festivālu atklāja Priekuļu nova-
da domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa. Katrs kolektīvs bija
padomājis par vizītkarti.

Šoreiz teātru sniegumu vērtē-
ja neatkarīgā ekspertu grupa:
Daiga Burkāne un Vilnis Sausiņš
- Liepas pagasta teātra kopas
„Krams” aktieri, Inta Zaksa no
Cēsu Tautas teātra. Uzdevums
viņiem nebija viegls, jo jānovēr-
tē desmit izrādes.

Festivāla dalībniekiem bez
teātra spēlēšanas bija iespēja
piedalīties draudzības spēlēs,
kuras organizēja Liepas pamat-
skolas sporta skolotāja Rudīte
Zaķe, un padejot nakts tumsībā
lielo „Pigornieku” organizētajā
un vadītajā diskotēkā.

No rīta aktierīši un viņu sko-
lotājas tika izvingrinātas rīta
rosmē skolotājas Maritas
Riekstas – Krivjonokas vadībā.
Visiem ļoti patika Rīgas pantonī-
mas teātra aktiera Uģa Toča

vadītā aktiermeistarības meistar-
klase. Ceļojošā balva – koka
maskas, kuru veidoja 8.a klases
skolnieks Reinis Burkāns sava
skolotāja Jāņa Mucenieka vadī-
bā, aizceļoja uz Amatas pamat-
skolu. Žūrijas un pārējo skatītāju
atzinību izpelnījās Amatas
„Peļuku” Garausis – Rūdolfs
Eglītis un Drabešu sākumskolas
izrāde „Mazā raganiņa.”
Patiešām liels prieks bija arī par
Raiskuma internātpamatskolas
uzņēmīgajiem aktieriem. Katra
skola saņēma draugu simpātiju
balvas.

Paldies SIA „Žaks” meitenēm
par garšīgajām maltītēm, Amatas

novada Apvienotajai izglītības
pārvaldei par saldajām balvām
un pateicībām, Liepas pagasta
kultūras nama vadītājai Benitai
Sausiņai un Vilnim Sausiņam
par iespēju spēlēt izrādes kultū-
ras namā.

Visvairāk sirdi silda ciemiņu
vārdi „Mēs jutāmies gaidīti,
aprūpēti, novērtēti, pabaroti,
izdancināti, izskoloti… mums
visiem ļoti patika! Paldies par
jautro pasākumu un piedzīvoju-
miem šajās dienās. Gaidām
nākošo gadu!”

Ruta Stodoļņika,
festivāla organizatore

Dzīvē ir iegrozījies tā, ka bez
teātra nevaram nekā …

Pavasaris ir laiks sniegpulkste-
ņu zvaniem, gaišām domām un
skanīgām dziesmām. Martā visla-
bāk var saredzēt un sadzirdēt, ko
bērni no rudens iemācījušies un
cik daudz paši paaugušies.

4. un 5. Martā Liepas PII
„Saulītē” valdīja patīkams satrau-
kums. Bērni gatavojās mazo
vokālistu konkursam „Liepas
Cālis – 2014”. Katram kaut reizi
gribējās pamēģināt dziedāt mik-
rofonā, kad ar paša balsi ir pie-
skandināta visa zāle. Kultūras
nama vadītāja Benita Sausiņa
mīļi sagaidīja konkursa dalībnie-

kus. Jau mēģinājuma diena izvēr-
tās par aizraujošu un neaizmirsta-
mu notikumu. Skatuves apgais-
mojums, vēl nepazīstama telpa,
kāpnes, mikrofoni – tas viss bija
vesels atklājums, pie kā jāpierod
mazajiem dziedātājiem.

Konkursā „Liepas Cālis 2014”
savu dziedātprasmi demonstrēja
26 PII „Saulīte” audzēkņi. Bērni
dziesmas izvēlējās gan paši, gan
pēc muzikālās audzinātājas ietei-
kuma. Ļoti labi veicās Annai
Esterei Maļinkai, Elīzai Radvilai,
Markam Kovaļovam, Madarai
Taptuhinai, Adrianai Salmiņai,

Karlīnai Baltiņai, Alanam
Doroņinam un, protams, arī visiem
pārējiem bērniem, kuri piedalījās.

Koncerts ritēja raiti, jo darbi
tika sadalīti. Dīdžejs Benita
Sausiņa rūpējās par labskanību.
Skolotāja Indra Kumsāre sēdēja
pie klavierēm, spēlēja pavadīju-
mus un uzmundrināja konkursan-
tus. Lai visiem būtu interesantāk,
uz skatuves atraktīvi darbojās un
programmu pieteica divi koncerta
vadītāji: kāda izcila Zvaigzne un
nepraša Cālis. Tos atveidoja
medicīnas māsiņa Ļena Juškova
un fizkultūras skolotāja Natālija
Buličeva, sagādājot bērniem
daudz jautru brīžu. Norises gai-
tai stingri līdzi sekoja PII
„Saulīte” vadītāja Elija Latko.
Viņa no sirds priecājās par katru
mazo dziedātāju. Grupiņu audzi-
nātājas un auklītes rūpējās, lai
mākslinieki laikā nonāk uz ska-
tuves, lai arī mazie skatītāji jus-
tos ērti un labi. Tā visiem kopā
darbojoties, ar skanīgām dzies-
mām, un bērnu smiekliem pie-
pildīta aizritēja 5.marta priekš-
pusdiena Liepā.

Trīs labākie dziedātāji - audzēk-
ņi - Anna Estere Maļinka, Marks
Kovaļovs un Līva Lezdiņa no PII
”Saulīte” 25.martā piedalījās nova-
da konkursā „Priekuļu Cālis”.

Novada konkursā „Priekuļu
Cālis” Grand prix ieguva - Anna
Estere Maļinka 4 gadi no Liepas,
skolotāja Indra Kumsāre. 1.ieta -
Katrīna Ļubinska no „Mež -
maliņas” un Paula Kaptjuga no
Mārsnēnu PII 2.vieta - Linards
Gibols un Amanta Šteinberga no
„Mežmaliņas”

Indra Kumsāre, 
mūzikas skolotāja

Cāļus skaita martā

Ar mīļumu
sirdī

Jaunie aktieri uzmanīgi klausās un izpilda aktiera Uģa Toča
norādes aktieku meistarklasē

Foto: Sanita Bērziņa

Gran prix ieguvēja - Anna Estere Maļinka
Foto: Inga Krafte



Priekuïu Novada Vçstis 7

Alfrēds Tīrons
Ziemas Soču olimpiādes

iespaidos bija tikšanās un pārru-
nas ar vairākiem biatlona un slē-
pošanas lietpratējiem, kur tika
izteiktas prognozes un sasniegto
rezultātu analīze. Bieži izskanēja
domas - kā būtu, ja uz
Olimpiskajām spēlēm savulaik
būtu tikuši tie Latvijas sportisti,
kuri PSRS čempionātos kādreiz
bija guvuši izcilus panākumus,
taču dažādu iemeslu dēļ nav tiku-
ši izlases sastāvā, lai piedalītos
Olimpiādēs un Pasaules čempio-
nātos. Secinājums bija viennozī-
mīgs - būtu mums medaļas!
Pamatojums šādam apgalvoju-
mam ir fakts, ka PSRS sportisti
tradicionāli bija vieni no spēcīgā-
kajiem pasaulē, un, ja kāds no
mūsējiem tika PSRS izlasē, tad
bija arī medaļas. Kā piemēru var
minēt mūsu Pasaules čempioni
ātrslidošanā Lāsmu Kaunisti un
Pasaules junioru čempionu biat-
lonā Jāni Čauru.

Dažādi ir sportistu likteņi un
ceļi, ne katram talantīgam sportis-
tam ir lemts nokļūt olimpa virsot-
nē. Lai kāda būtu mūsu vēsture,
taču fakti ir bezkaislīgi, agrāk
sports bija lielā cieņā, tas bija
attīstīts, un konkurence sportā
bija milzīga, tāpēc īpaša cieņa ir
pret mūsu sporta veterāniem, kuri
kādreiz guvuši panākumus gan
Latvijā, gan ārpus tās. 

Priekuļu novada sportisti tradi-
cionāli ir noteikuši toni dažādos
sporta veidos Latvijā un ne tikai,
taču īpaši tas attiecināms uz zie-
mas sporta veidiem. Pirms
gadiem gan presē, gan sporta
entuziastu sarunās bieži izskanē-
ja Alfrēda Tīrona vārds. Šo spor-
ta veterānu, pedagogu, sabiedris-
ki aktīvo cilvēku, joprojām ar
dziļu cieņu un pateicību atceras
daudzi viņa audzēkņi un talanta
cienītāji.

Vecmeistars ir dzimis 1925.
gada 12. oktobrī Ķieģeļu pagastā,
Valmieras pusē. Mācījies Ķieģeļu
un Rubenes pamatskolās. Bērnībā

Alfrēdam ir bijis daudz un smagi
jāstrādā, jāgana govis un jāveic
lauku darbi. Tieši šīs grūtības
viņu norūdīja un ielika pamatus
lieliskajai fiziskajai formai, kas
vēlāk lieti noderēja sportā. Jau
skolas gados Alfrēds ar draugiem
organizēja dažādas sacensības
sportā, paši tās tiesāja. Pat kara
apstākļos jaunieši sportoja.
Alfrēda talants īpaši izpaudās dis-
tanču slēpošanā. 16 gadu vecumā,
1941.gadā, viņš iekļuva
Valmieras izlasē (tiesa, nedaudz
pielabojot savu vecumu, jo
komandā varēja startēt tikai pēc
18 gadu sasniegšanas). Tā Alfrēds
tika iekļauts sporta biedrības
”Daugava” sastāvā. Biedra aplie-
cību parakstīja pats leģendārais
soļotājs Jāni Daliņš. 

1943. gadā Alfrēds sāka strā-
dāt Rubenes pastā par pastnieku.
Katru dienu no mājas līdz pastam
bija jānoiet 3 kilometri, bet, iznē-
sājot pastu, ceļš bija pat 15 kilo-
metrus garš. Tajā laikā ir cītīgi
slēpots dažādās sacensībās, kur
gūti pirmie panākumi. Kā jau
sportā, bijuši arī dažādi kuriozi.
Atmiņas, atmiņas, atmiņas... .
Gan patīkamas, gan skaudras.
Tuvojoties kara nobeigumam,
Alfrēdu mobilizēja latviešu leģio-
nā, sekoja kara gaitas, ievaino-
jums. Par šīm viņa gaitām ir stās-

tīts vairākās vēsturei veltītās grā-
matās. Arī leģionā Alfrēds sporto-
ja. Pēc kara viņš atgriezās vecāku
mājās Valmierā, kur kādu laiku
slimnīcā strādāja par sanitāru
(lieti noderēja karā gūtās pras-
mes). 

No sava tēva, kurš bija pras-
mīgs galdnieks, Alfrēds mantoja
iemaņas šinī jomā, mācēja visus
darbus. Pagadījās dabūt literatū-
ru, kurā bija aprakstīta slēpju
izgatavošana. Tā iegūtās zināša-
nas un prasmes tika liktas lietā, kā
rezultātā tapa pašizgatavotas slē-
pes. Alfrēda darinājums izrādījās

ļoti veiksmīgs, jo kādās no sacen-
sībām 1948.gadā viņš par 12
sekundēm apsteidza tolaik slave-
no slēpotāju Pēteri Zeltiņu un
izcīnīja kausu. 1950.gadā PSRS
lauku sporta biedrību čempionā-
tā slēpošanā Ufā, Latvijas stafe-
te, kur pēdējo etapu veica
Alfrēds, izcīnīja čempionu titu-
lus. Par veiksmīgāko gadu viņš
uzskata 1953. gadu, kad tika
izcīnīti Latvijas čempiona tituli
30 un 50 km slēpojumos.
Talantīgo sportistu ievēroja un
Alfrēdu pārvilināja uz Cēsīm,
kur tika uzsākts darbs Cēsu rajo-
na Sporta komitejā par instrukto-
ru, tad sekoja darbs Cēsu rajona
sporta skolā. 

1952.gadā tika nokārtoti iestā-

jeksāmeni Latvijas Valsts
Fiziskās kultūras institūtā, taču
leģionāra pagātne studijas liedza.
1952.gadā A.Tīronu uzaicināja
strādāt uz Jāņmuižas profesionā-
lo skolu. Izvēle izrādījās pareiza,
jo tieši šeit Alfrēds sevi realizēja
gan kā sportistu un pedagogu,
gan sabiedrisko darbinieku. Viss
darba mūžs ir veltīts šai skolai.
Kopā ar skolas direktoru E.
Bieziņu, bet vēlāk ar E. Kidi un
skolas kolektīvu izveidoja skolu,
kas tika atzīta par labāko profe-
sionālo skolu visā bijušajā
PSRS! 

Kā kādreiz Jāņmuižā sportoja!
Bija obligātās rītarosmes audzēk-
ņiem, jāskrien kross, obligātās
sporta nodarbības. Paraugu
visiem rādīja pats Opis, kā
Jāņmuižā draudzīgi sauc Alfrēdu.
Vecmeistars atceras, ka vēl nesen
skolas salidojumos puiši viņam
teikuši paldies par lielisko fizisko
formu, kas ļoti palīdzējis armijā. 

Būdams veterāns, A.Tīrons no
1971. līdz 1988.gadam 23 reizes
ir startējis Latvijas veterānu
mačos, ir pieveikti 5 Tartu mara-
toni slēpošanā. Savulaik Latvijas
slēpotāju veikuma, laika posmā
no 1923. līdz 2004.gadam rezul-
tātu tabulā redzams, ka starp vai-
rāk kā 100 minēto sportistu vidū
Alfrēds Tīrons ar savu zelta
medaļu skaitu ieņem 27. vietu!
Savā sportista karjerā Alfrēds ir
ieguvis vairāk par 30 dažāda
kaluma medaļas, daudzus kausus,
ap 300 diplomu dažādos sporta
veidos, trenējies arī boksā.
Aktīvās sporta gaitas vecmeistars
beidza 1994.gadā.

Par savu ieguldījumu sportā
un sabiedriskajā dzīvē ir saņemti
dažāda ranga apbalvojumi. Otrs
A.Tīrona vaļasprieks ir dziedāša-
na. 1947.gadā viņš piedalījies
Valmieras Dziesmusvētkos. Ir
piedalījies deju kolektīvos
Valmierā un Jāņmuižā, ir būts
Latvijas Dziesmusvētku 100
gades grandiozajā pasākumā.
Sakarā ar laika trūkumu dziedāša-
na ir upurēta par labu orientēša-
nās sportam. Orientēšanās sportā
piedalījusies visa Tīronu ģimene.
Ģimenē visi ir sporta cienītāji.

Opi ar pateicību atceras arī
viņa skolotāja gaitu turpinātājs
Jāņmuižā Juris Stīpnieks, jo tieši
Opis viņam devis vērtīgus pado-
mus pedagoga darbā. Vecmeistars
jaunatnei novēl būt fiziski aktī-
viem un saka, ka lieti noderētu arī
armija ar tās disciplīnu un fiziska-
jām grūtībām. 

Vēlam Alfrēdam veselību un
daudz jauku brīžu, sekojot līdzi
mūsu sportistu sasniegumiem! 

Zigfrīds Bitainis

„Cilvēki mums līdzās”

Ūdens ir mūsu planētas dzīvī-
bas avots. Spēcīgs un trausls
vienlaicīgi. Visiem ir jārūpējas,
lai tas saglabātos tīrs un dzirk-
stošs. Tāpēc no 1993.gada, pēc
UNESCO ierosinājuma, pasaulē
tiek atzīmēta Pasaules Ūdens
diena. Un šī svinamā, atzīmējamā
diena ir šomēnes-martā, kad jūta-
ma dabas mošanās, putnu priecī-
gā vīterošana, upes ūdens jautrā
burbuļošana.

Lai pievērstu ikviena cilvēka,
arī pirmsskolas vecuma bērna
uzmanību ūdens svarīgajai lomai
mūsu dzīvē, Jāņmuižas PII
Ekoskolas programmas ietvaros
šogad vairāk uzmanības veltām
ūdens tēmai.

Mazākie pirmsskolnieki ar
prieku pūta burbuļus, vēroja to
krāsas un lielumus, spurgdami
sajūsminājās par burbuļu lēnīgi
cienīgo kustību gaisā, straujo un
slapjo eksploziju. Lai taupītu
ūdens resursus, kopā ar audzinā-
tāju vingrinājās mazgāt rokas
pareizi, netērējot ūdeni bez vaja-
dzības.

Pateicoties tam, ka netālu no

bērnudārza plūst Vidzemes skais-
tākā upe – Gauja, 3.grupiņas
bērni veica vērojumus pie upes,
dodoties pētīt izmaiņas katrā
gadalaikā. Salīdzināja ūdens
dažādus agregātstāvokļus, ekspe-
rimentēja ar ūdenī šķīstošām,
nešķīstošām vielām, peldošiem,
grimstošiem priekšmetiem. 

Pie bērniem ciemojās Lietus -
vīriņš, kurš atnesa dažādas pirk-
stiņrotaļas par lietu un pasaku
tēlus, lai bērniem būtu iespēja
izspēlēt pasaku „Kā Gauja trenc
lapsu”.

Vecākās un sagatavošanas gru-
pas bērni, izmantojot pašu savāk-
tos dabas materiālus, veidoja
kolektīvo darbu „Māksla ledū”.
Pastaigās pa mežu bērni, uzmanī-
gi ieklausoties, lasīja vēstules, ko
sūta Gaujā ieplūstošā Triečupīte.
Savukārt savu vēstījumu par to,
kā katrs rūpējas par ūdens taupī-
šanu un cienīšanu, bērni sūtīja uz
jūru ar pašu izlocītajām laiviņām,
ielaižot tās Gaujā. Ņemot vērā šīs
ziemas nepastāvīgos laika apstāk-
ļus, bērni ar interesi sekoja līdzi
Triečupītes mainīgajam ūdens

līmenim, to atzīmējot katrā
pastaigas reizē.

Ūdens ir dabas bagātība, bez
kuras nevar iztikt cilvēks un citas
dzīvās būtnes –augi un dzīvnieki.
Par dažādām ūdens krātuvēm uz
mūsu zemes, par to, kā ūdeni
izmantojam sadzīvē, par darbiem,
kurus spējam veikt, lai ūdens
neizzustu no mūsu planētas, iesā-
kot Ūdens dienas pasākumu, stās-
tīja metodiķe Inese. Bet tad iera-
dās pats Lielīgais Ūdensburbulis,
kurš skanīgas dziesmas pavadīju-
mā mūs visus aicināja doties
Ūdensburbuļa ceļojumā, kurā
pūtām burbuļus no pieciem dažā-
diem šķīdumiem, gatavotiem pēc
speciālām receptēm un ar dažā-
diem palīgrīkiem. Process bija
ļoti jautrs un izzinošs, jo katra
grupa veica eksperimentus un
šķīdumu testēšanu, kas bija jāat-
spoguļo īpašās kartēs. Pasākuma
noslēgumā tapa mākslas darbi ar
krāsainiem ziepju burbuļiem.

Marts ir ne tikai pavasara
mēnesis, bet arī teātra spēlēšanas,
Teātra dienas atzīmēšanas mēne-
sis. Gaidot teātra dienu, bērnudār-

za darbinieki, metodiķes I.
Kārkliņas vadībā, iestudēja pasaku
lugu pēc O.Preislera literārā darba
„Mazais Ūdensvīriņš” motīviem.
Tās pirmizrāde notika 26.martā. 

Radoši mūs šogad pārsteidz ne
tikai daba, sajaucot gadalaiku
rimto secību. Līdzīgus pārsteigu-
mus, rādot savas nodarbības kolē-
ģiem, sniedza arī mūsu skolotā-
jas. Baiba ar emocionālu, radošu
dzirksti vedināja bērnus iedziļinā-
ties tikumisko parādību un vērtī-
bu būtībā, Ieva un Inga aizveda

bērnus mājdzīvnieku pasaulē.
Egita rādīja brīvdabas nodarbību,
mijoties valodai, matemātikai ar
mākslas nodarbēm, radot gleznas
no dabas materiāliem un izspēlē-
jot pasaku „Vecīša cimdiņš”.
Savukārt Gita ar bērniem izspēlē-
ja ūdens un lietus rotaļas, noslē-
gumā visus priecējot ar košiem,
dzīvespriecīgās krāsās nokrāso-
tiem gliemežvākiem.

Lai veselīgs un krāsains pava-
saris!

skolotāja Dagnija Pūce

Jāņmuižas bērnudārzs pavasara un teātra dienu noskaņā

Mazuļi ar prieku pūš burbuļus un priecājas par ūdeni

Alfrēds Tīrons kavējas atmiņās par saviem sporta sasniegumiem,
rokās viens no vērtīgākajiem kausiem

Gatavojoties komandu startam, pirmais no kreisās A.Tīrons
Foto no personīgā arhīva
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Pagājis gads kopš Ārpustiesas
parādu piedziņas likuma stāšanās
spēkā. Šis gads nesis pārmaiņas
piedziņas nozarē kopumā. Firma
„Conventus Inkaso” specializē-
joties tieši īres, siltuma, ūdensap-
gādes, atkritumu apsaimniekoša-
nas u.tml. parādiem strādā visos
Latvijas reģionos. Arī mūsu
Priekuļu novada pašvaldība
sadarbojas ar šo firmu, lai atgūtu
no iedzīvotājiem uzkrātos komu-
nālos parādus.

Aizvadītā gada decembrī tika
noslēgts līgums ar parādu piedzi-
ņas firmu un iesniegtas pirmās
lietas. Uz parādu piedziņu tika
nodotas 85 lietas no Priekuļiem,
par pamatu ņemot nemaksāšanas
ilgumu vairāk par 3 mēnešiem.
No Liepas nodota 21 lieta, kam
noslēgti saistību raksti par komu-
nālā parāda nomaksu, taču saistī-
bas netiek pildītas. 

Jau šobrīd redzams, ka šī
sadarbība ir veiksmīga, jo divos
mēnešos – janvārī un februārī ir
atgūti 6236 euro.

Parādnieku saimē ir arī tādi,
kas savu parādu gatavi atzīt tikai
tiesā. „Conventus Inkaso” speciā-
listi, izvērtējot situāciju iesaka to
darīt, un ar pašvaldības akceptu
šīs lietas tiek nodotas tiesvedībai.

Parādu piedziņas firma izman-
to efektīvāko parādnieku meklē-
šanas sistēmu, kuras pielietošana
ļauj atrast personas, kas izvairās
no savu saistību izpildes ne tikai
Latvijā, bet arī ārpus tās.
Parādniekus un ķīlas priekšmetus
meklē un atrod Vācijā, Itālijā,
Dānijā, Lielbritānijā, Īrijā,
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, ASV.

materiālu sagatavoja
Īrisa Uldriķe

Komunālo parādu
piedziņa

SIA ZAAO (ZAAO) ar nova-
da avīzes veidotāju starpniecību
ir saņēmusi informāciju par
iedzīvotāju neizpratni saistībā ar
situāciju, ka līdz šim atveramie
šķiroto konteineru vāki ir slēgti
un tajos sašķirotais materiāls ir
jāievieto pa īpašu spraugu kon-
teinera augšpusē. Minētā situāci-
ja mudinot iedzīvotājus atkritu-
mus atstāt pie konteinera vai nest
uz nešķiroto sadzīves atkritumu
konteineru.

ZAAO Šķiroto atkritumu
savākšanas daļas vadītāja Ginta
Gailuma: „Šogad īpašu vērību
pievēršam šķirotā materiāla kva-
litātei, meklējam dažādus risinā-
jumus, lai vairāku iedzīvotāju
ieguldīto darbu, atkritumus
sašķirojot, nesabojātu citu iedzī-
votāju bezatbildīgā rīcība, iegā-
žot šķirošanas konteinerā būv-
gružus, pilošus nešķirotu atkritu-
mu maisus, saslaucīto granti no
ietvēm, koku lapas. Diemžēl
atkritumu šķirošanas kultūra
Latvijā vēl nav attīstījusies tik
tālu, lai visi iedzīvotāji pilnībā
izprastu šķirošanas nozīmību un
to, ka neatbilstošu atkritumu
ievietošana šķirošanas konteine-
ros sabojā visu materiālu, pada-
rot to otrreizējai pārstrādei nede-
rīgu. Viens no pasākumiem, kuru
esam pārņēmuši no ārvalstu pie-
redzes ir konteineri ar īpašām
spraugām šķirotā materiāla
ievietošanai, bez atverama kon-
teinera vāka, lai tajā nevarētu
samest šķirošanai neatbilstošas
lietas. Protams ir gadījumi, kad
šķirošanas konteineru vāki tiek
bojāti, tos mehāniski atlaužot,
tāpēc iedzīvotājiem var būt
izveidojies maldīgs priekšstats,
ka tie līdz šim nav bijuši aizslēg-
ti, lai gan konteineri, tos uzstā-
dot, jau ir bijuši slēgti un aprīko-
ti ar īpašām lūkām.”

ZAAO pateicas visiem, kuri
līdz šim ir ieklausījušies pado-
mos par atkritumu šķirošanas
nepieciešamību, ievēro vizuālās
un rakstiskās norādes uz kontei-

neriem, veic pareizu šķirošanu,
rīkojoties dabai draudzīgi!

Atgādinām, ka šķiroto atkri-
tumu konteinerus ZAAO tukšo
bez maksas, tā ir iespēja klien-
tiem ietaupīt uz nešķiroto sadzī-
ves atkritumu izvešanas rēķina,
bet sabojājot sašķiroto saturu, tas
pārvēršas par otrreizējai pārstrā-
dei nederīgu un kļūst par atkritu-
mu kalnā apglabājamu materiā-
lu. Turklāt ir jāievēro zināmi
noteikumi – lai konteinerā taupī-
tu vietu, šķirojamais materiāls ir
jāplacina, piemēram, lielas kar-
tona kastes ir jāsaplēš. Ja ir dīvā-
nu, skapju kartona iepakojumi
un iedzīvotājs nevēlas tērēt laiku
tā sadalīšanai gabalos, liela
izmēra un apjoma šķirojamus
materiālus jānogādā nodošanai
bez maksas uz tuvāko EKO lau-
kumu, kurš Priekuļu iedzīvotā-
jiem ir Cēsīs, Lapsu ielā 19. 

Informācijai: konteinerā stik-
lam drīkst mest visa veida stikla
pudeles un burkas, stikla iepako-
juma lauskas. Metāla gredzeni,
riņķi un etiķetes nav jānoņem.
Burkas un pudeles nedrīkst būt
ar pārtikas un ķīmisko atkritumu
piejaukumu. Šajā konteinerā
nedrīkst izmest logu, durvju,
automašīnu logu stiklu, spoguļus
un traukus.

Konteinerā papīram, PET
pudelēm, polietilēnam, metālam
drīkst mest biroja papīru, žurnā-

lus, grāmatas, kartonu, pārtikas
dzērienu pakas, polietilēna plē-
ves, plastmasas kannas, pudeles,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojumu, pie
nosacījuma, ja tās ir tukšas, un
plastmasas pārtikas dzērienu
pudeles (PET pudeles) ar visiem
korķiem un etiķetēm, tās ir
jāsaplacina. Konteinerā drīkst
iemest arī visa veida metāla
iepakojumus un priekšmetus -
skārda bundžas, konservu kār-
bas, metāla korķus un vāciņus un
kastes, kuras ir jāsaplacina. Šajā
konteinerā nedrīkst mest vienrei-
zējas lietošanas traukus, papīra
dvieļus, salvetes, čipsu un saldē-
juma iepakojumus, kā arī plas-
tmasas rotaļlietas, eļļas, kečupa
pudeles, tekstila izstrādājumus
un citus sadzīves atkritumus.

Iedzīvotājiem, kuriem ir jau-
tājumi par atkritumu šķirošanu,
šķirošanai derīgajiem atkritumu
veidiem, konteineru pieejamību
ir jāsazinās ar ZAAO pa tālruni
64281250 vai rakstot uz e-pastu
zaao@zaao.lv vai jāmeklē infor-
mācija uzņēmuma mājas lapā
www.zaao.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attie-
cību speciāliste

Norādes pareizai
atkritumu šķirošanai

Pavasarī, uzspīdot saulei,
cilvēki sarosās un sāk uzkopt savu
apkārtni, tīrīt pagalmus, un
diemžēl varam novērot, ka vēl ir
iedzīvotāji, kuri nederīgas lietas, tai
skaitā sadzīves atkritumus, samet
kaudzē un nodedzina. Varētu
domāt, ka viss, kas “izkūp” gaisā,
kļūst neredzams un problēma ir
atrisināta - lieko gružu vairs nav.
Bet tā ir sevis mānīšana, ko mums
būtu jāapzinās.

SIA ZAAO (ZAAO) vides
izglītības speciāliste Ieva Veģere
stāsta: „Melnie dūmi, kas “izkūp”
gaisā, satur bīstamus ķīmiskus
savienojumus – dioksīnus, hlora
savienojumus, poliaromātiskos
ogļūdeņražus, smagos metālus un
citus bīstamus savienojumus, kas
piesārņo gaisu un elpojot tie
uzkrājas cilvēka organismā.
Tāpat kaitīgie savienojumi sīku
putekļu veidā nonāk uz augsnes un
augiem, pēc tam ūdenī. Līdzīgu
kaitējumu savai veselībai un dabai
kaitējumu radām dedzinot krāsnī
plastmasas maisiņus, plastmasas
pudeles, piena pakas, sulu pakas,
vienreizējās lietošanas plastmasas
traukus, tādejādi indējot sevi, jo
plastmasa pilnībā sadeg tikai ļoti
augstā temperatūrā (virs 1000
grādiem), krāsnī vai ugunskurā
temperatūra ir tikai līdz 400
grādiem. Skursteņiem aizsērējot ar
sodrējiem, kas radušies no
plastmasas dedzināšanas, pastāv
aizdegšanās risks. Tos grūti iztīrīt,
jo līdz galam nesadegušās plast -
masas daļiņas ir pieķepušas pie
skursteņu sienām.”

Arī cilvēku apzināta vai
neapzināta rīcība, kā nelegāla
atkritumu norakšana bedrēs lauku
sētu tuvumā vai atkritumu izme -
šana piepilsētas mežos piesārņo
mūsu zemi un nodara kaitējumu
dabai.

„Vielu nezūdamības likums”
mums atgādina - atkritumi nekur
nepazūd, tie ir mainījuši savu
formu un pārvērtušies par
bīstamiem ķīmiskiem savieno -
jumiem. Nepareizi apsaimniekojot
atkritumus, rodas piesārņojums,

kuru cilvēki uzņem lietojot pārtikā
piesārņotu ūdeni, piesārņotā
augsnē augušus augus, elpojot
piesārņotu gaisu un peldoties
piesārņotās ūdens tilpnēs.
Visbeidzot lietojot pārtikā putnus,
zivis un dzīvniekus, kas uzņēmuši
barību piesārņotā vidē.

Ieva Veģere: „Šodien esam
neizpratnē, kāpēc mūsdienās
cilvēkiem ir tik vāja imūnsistēma?
Kāpēc cilvēki bieži slimo? Kāpēc
bērniem parādās alerģijas, kas
vecākiem nav novērotas? Viens no
iemesliem ir piesārņotā vide, kurā
dzīvojam. Piesārņojums nonāk
cilvēka organismā, uzkrājas
dažādos orgānos, kā rezultātā
izmainās organisma funkcijas.
Protams, veselības traucējumi
nerodas uzreiz, tie veidojas ilgākā
laika periodā.”

Būsim atbildīgi pret sevi un
nākamām paaudzēm, mainīsim
savus ieradumus, domāsim ar
prātu, jutīsim ar sirdi, un izdarīsim
izvēli par labu dabai, kas mūs baro
un dod spēku (zeme, ūdens, gaiss,
augi, dzīvnieki). Apsaimniekosim
atkritumus videi draudzīgi un
legāli – noslēdzot līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu, ikdie -
nā šķirojot tos un izvērtējot
ikdienas pirkumu lietderību. 

Atgādinām - Latvijas Admi -
nistra tīvo pārkāpumu kodeksa
58.pants par Vides piesārņošanu un
piegružošanu nosaka - par gaisa,
zemes, mežu vai ūdens piesār -
ņošanu ar notekūdeņiem, ķī  mis   kām
vielām, materiāliem vai atkritu -
miem ir piemērojams naudas sods
no EUR 70 līdz pat EUR 2900.
Savukārt 75.pants par Atkritumu
apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšanu nosaka - par sadzīves
atkritumu radītāja vai īpašnieka
nepiedalīšanos pašvaldības orga -
nizētajā sadzīves atkritumu
savākšanā (līguma neslēgšana) var
tikt piemērots naudas sods EUR 90
līdz EUR 1400.

Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko

attiecību speciāliste

Mazāk sāpīgi ir mācīties no citu
kļūdām

Vēlos ar Priekuļu novada
iedzīvotājiem dalīties ar savu
slikto pieredzi un vienlaikus
aicināt būt apdomīgiem un pie-
sardzīgiem, izīrējot dzīvokļus. 

2013.gadā Neatkarīgā avīze
raksta: „Notariāli apstiprināts
īres līgums ir tikai četriem pro-
centiem īrnieku. Izīrētāja sagata-
votus īres līgumus ir parakstījuši
50 procenti īrnieku, bet vairāk
nekā ceturtā daļa īres līgumu tiek
noslēgti mutiski, un abām pusēm
tas rada ļoti nedrošu situāciju.”
Šādu kļūdu esmu pieļāvusi arī
es, izīrējot dzīvokli, balstoties uz
mutisku vienošanos. Neprasot
īres maksu, tikai, lai īrnieki
maksā komunālos maksājumus.
Lai gan tiku brīdināta, ka šie
īrnieki varētu būt negodprātīgi,
sākums bija labs. Visi maksāju-
mi vienmēr tika laikā samaksāti,
komunikācija bija patīkama un

draudzīga, līdz brīdim, kad mak-
sājumi sāka kavēties arvien ilgāk
un ilgāk, un beidzot vispār vairs
netika maksāti. Arī tad komuni-
kācija bija pieklājīga, bagāta ar
solījumiem un atrunām, maksā-
šanas termiņu atlikšanu. Līdz
visbeidzot īrnieki izvācās, tā arī
nesamaksājot, un arī saziņa kļu-
vusi nepatīkama, jo uz lūgu-
miem samaksāt savus parādus
tiek atbildēts ar rupjību, nekau-
nību un izsmieklu. 

Lai gan tā ir jaunā ģimene ar
mazu bērnu un vēl gaidāmu
ģimenes pieaugumu, uz kā rēķi-
na tad arī tiek spekulēts un mani-
pulēts ar līdzjūtības jūtām.
Aicinu būt uzmanīgiem un neizī-
rēt dzīvokli Lienei Riņķei un
Emīlam Lejniekam! 

No likumdošanas viedokļa
neko pieprasīt nav iespējams,
vienīgi cerēt uz jauno cilvēku

sirdsapziņu. Atvieglojums tajā,
ka nav slēgts īres līgums ir tas,
ka neesot līgumam ir vieglāk
īrniekus izlikt no dzīvokļa. Arī
īres līgums nepasargā no negod-
prātīgas rīcības, tikai dod pama-
tu ilgstošai cīņai ar īrniekiem tie-
siskā ceļā, lai viņus izliktu un
piedzītu parādu. Ja ir nauda, no
kā pieprasīt.

Tāpēc aicinu, pirms izīrējat
savu īpašumu, ievāciet atsauk-
smes, kā potenciālajiem īrnie-
kiem iepriekš veicies ar maksā-
jumiem, painteresējieties par
īrnieku dzīvesveida paradumiem
un uzticieties citu brīdināju-
miem. Lai nekad nenāktos pie-
dzīvot manu pieredzi – lielu
parādu, vēl lielāku sarūgtināju-
mu, un veselu gūzmu apvainoju-
mu no īrnieku puses!

Baiba Trinska- Roze

Atkritumus
dedzināt nedrīkst
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Tuvojas platību maksājumu
sezona. Lauksaimniekiem, kas
vēlas maksājumu pieteikumiem
lauku bloku kartes saņemt
Priekuļos, Mārsnēnos, Liepā vai
Veselavā, tāpat kā iepriekšējos
gados lūdzam pieteikt no 3.aprī-
ļa Lauku konsultāciju birojā
Priekuļos, Dārza ielā 12.
113.telpā, telefons 64130223,
28381477.  Piesakoties vajadzīgs
LAD klienta Nr., saimniecības
nosaukums, adrese, kontakti.

Platību maksājumu pietei-
kumu, karšu izsniegšanas/pie-
ņemšanas laiki Cēsu lauku kon-
sultāciju birojā: 

Priekuļos, Dārza ielā 12. 113
darba dienās 9-17;

Liepā, pagastmājā 11.aprīlī no
pl.9-11; un 25.aprīlī pl.9-12

Mārsnēnos, 8.aprīlī pl.10-12
–kultūras namā; pagastmājā
28.aprīlī pl.9-12

Veselavā, bibliotēkā -14.aprīlī
pl.9 – 11; 6.maijā pl.9-12

Informatīvā diena lauksaim-
niekiem Mārsnēnos, kultūras
namā, otrdien, 8.aprīlī pl.10:00.
Darba kārtībā: Aktuālākā infor-
mācija par ES un Valsts likumdo-
šanas izmaiņām lauksaimnie-
kiem: par svarīgo piesakoties

maksājumiem, finansējumu pro-
jektiem, par situāciju pagasta
ceļos u.c. Lūgums pieteikties
t.28381477. Semināra laikā tiks
pieņemti arī pieteikumi kartēm.

Uz kārtējo mājražotāju un
amatnieku tikšanos/semināru
Priekuļos, Dārza ielā 12, 2.stāva
zālē 15.aprīlī pl.10-12. aicina
biedrība „Cēsu rajona lauku par-
tnerība”. Lūgums pieteikties
t.29330807

Biedrībā „Cēsu rajona lauku
partnerība” projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 2014.gada
07.aprīļa – 07.maijam ELFLA
un EZF fondos. Projektu tēmas
1.3. RĪCĪBA – Lauku saimniecī-
bu modernizācija un lauksaimnie-
cības produktu pievienotās vērtī-
bas radīšana; 2.2.Sabiedrisko
aktivitāšu dažādošana; 2.3. RĪCĪ-
BA – Publisku pakalpojumu pie-
ejamības, sasniedzamības un kva-
litātes uzlabošana vietējiem iedzī-
votājiem. vairāk informācijas
www.partnerība.lv.

Maksājumu pieteikumu un
bloku karšu iesniegšanas laiks
Lauku atbalsta dienestā līdz
2014.gada 15.maijam, ar atbalsta
samazinājumu – līdz jūnija
vidum.

No 2014. gada vienotā platības

maksājuma saņemšanai var pie-
teikt visu zemi, kas ir labā lauk-
saimniecības stāvoklī un tiek
apsaimniekota, jo ir atcelts
2003.gada nosacījums.

Pieteikt Lauku bloku precizē-
šanas pieprasījumu Lauku atbal-
sta dienestā līdz 1.maijam var
tikai par zemi, kas jau ir sakopta
uz bloku precizēšanas pieprasīju-
ma iesniegšanas brīdi, nevis par
to zemi, ko plāno sakopt vēl tikai
šā gada laikā.

Par bioloģisko platību pieteik-
šanu 2014.gadā - jāiesniedz pie-
teikums līdz 15.maijam reizē ar
platību maksājumu pieteikumu.
2014.gadā nav paredzēta iespēja
palielināt saistības vai uzņemties
jaunas.

Informācija par plānotiem
maksājumiem 2014.gadā

Vienotais platību maksā-
jums (VPM) par katru lauk-
saimniecībā izmantojamās zemes
(LIZ) ha, kurš ir uzturēts labā
lauksaimniecības stāvoklī plā-
nots 90 EUR un jāievēro,ka:

tajā nav invazīvo latvāņu
ģints augu sugas augu;

tajā uz 1 ha, nav vairāk par 50
atsevišķi augošiem kokiem, kā arī
nav koku vai krūmu puduru, kas
aizņem vairāk nekā 0,01 ha;

tajā nav vilkvālītes vai tā nav
mitrzeme, kura laikā no 15.maija
līdz 15.septembrim ir klāta ar
ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc
kārtas un kura nav piemērota kul-
tūraugu audzēšanai, lopbarības
ieguvei, zāles pļaušanai un lopu
ganīšanai;

tas ir lauksaimnieka īpašumā
vai valdījumā (lietošanā)
15.jūnijā;

tā minimālā kopējā platība ir
vismaz viens hektārs, bet katra
lauka platība vismaz 0,3 ha;

VPM par kaņepju platībām
tiek piešķirts, ja lauksaimnieks:

līdz 15. jūnijam iesniedz
iesniegumu Valsts augu aizsardzī-
bas dienestā (VAAD) par dalību
THC monitoringā un līdz 30.
jūnijam saskaņā ar VAAD cenrā-
di veic dalības maksu 11,38
EUR/ha;

kaņepju audzēšanā izmanto
sertificētas kaņepju sēklas;

audzē kaņepju šķirnes, kurās
THC saturs nepārsniedz 0,2 %;

līdz 15.maijam LAD iesniedz
iesniegumu par VPM deklarētām
kaņepju sējplatībām;

Īpašais atbalsts par pienu
par kvotas gadā 01.04.2013.-

31.03.2014. kvotas ietvaros reali-
zētajām piena tonnām:

ja pieejamā kvota ir vismaz

30t un realizēts piens vismaz 30t;
12 EUR/t

atbalsta likme, ja pēc LDC
datiem realizētas 30 - 80 t:

atbalsta likme, ja pēc LDC
datiem realizētas 80 t vai vairāk -
10,8 EUR/t

Īpašais par liellopiem: 100
EUR/ dzīvnieks

- par teli, kas pieder gaļas šķir-
nei vai kas iegūta no krustojuma
ar gaļas šķirni, kura vecāka par 16
mēnešiem un vēl nav atnesusies;

- par bulli – nekastrētu vīriešu
kārtas liellopu, vecāku par 16
mēnešiem;

- par vērsi – kastrētu vīriešu
kārtas liellopu, vecāku par 16
mēnešiem. Līdz kaušanai vai
izvešanai no Latvijas, liellopi
reģistrēti LDC dzīvnieku reģistrā;
turēti atbalsta pretendenta ganām-
pulkā vismaz 6 mēnešus; liellopi
sasniedz 16 mēnešu vecumu
2014.gada laikā. Ir iesniegts platī-
bu maksājuma iesniegums līdz
15.maijam. Atbalsttiesīgo liellopu
skaits tiks noteikts pēc LDC
datiem uz 31.12.2014. Pārkāpumi
saistībā ar liellopu identifikāciju
un reģistrāciju uzskatāmi arī par
atbalsta saņemšanas noteikumu
pārkāpumiem, un tad piemēro-
jams samazinājums. 

Biedrība „Cēsu rajona lauku
partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 6.kārtu Rīcības
programmas Eiropas Zivsaim -
niecības fonda atbalsta ievieša-
nai Latvijā 2007.–2013.gadam
pasākuma ”Teritorijas attīstības
stratēģiju īstenošana” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņem-

šana notiks no 2014.gada
07.aprīļa – 07.maijam.

6. kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 14 865.69 EUR

Projektu iesniegumi jāie-
sniedz Biedrības „Cēsu rajona
lauku partnerība” birojā Jāņa
Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu
novads, LV-4101, 317. kabinetā. 

Projektu iesniegumu pieņem-
šanas noteikumus nosaka
Ministru kabineta noteikumi

Nr. 78 “Kārtība, kādā piešķir
valsts un Eiropas Savienības
atbalstu atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā Eiropas
Zivsaim niecības fonda pasāku-
miem zivsaimniecībai nozīmī-
go teritoriju attīstības stratēģiju
īstenošanai”.

Projektu iesniegumu pieņem-
šana notiks sekojošās rīcībās:

2.6.RĪCĪBA – Ar zivsaimnie-

cību un tūrismu saistītas maza
mēroga infrastruktūras un pakal-
pojumu attīstība. (Rīcībai pie-
šķirtais atbalsta apmērs:
14 865.69 EUR).

Projektu iesniegumus var
iesniegt arī elektroniska doku-
menta formā, parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu un aplieci-
nātu ar laika zīmogu Elektronisko
dokumentu likumā noteiktajā kār-
tībā, projekta iesniegums nosū-
tāms Lauku atbalsta dienestam uz
e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ar Vietējās attīstības stratēģi-
ju, rīcību mērķiem, plānotajām

darbībām, projektu vērtēšanas
kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties Biedrības
„Cēsu rajona lauku partnerība”
birojā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,
Cēsu novads, LV-4101, 317.
kabinetā, Lauku atbalsta dienesta
mājas lapā www.lad.gov.lv un
partnerības mājas lapā
www.partneriba.lv. Papildus
informācija pie Kristīnes Zaķes
(kristine@partneriba.lv, tālr.
26100933) vai Daces Kalniņas
(dace@partneriba.lv, tālr.
28381477).

Biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” paziņojums

Aktuāli lauksaimniekiem

Sargāsim savus pagastu ceļus,
jo ikdienā tos vairāk lietojam

paši.
Tuvojoties sezonai, ieteicams

sakopt meliorācijas akas, uzlikt
vākus, iztīrīt noteces, meliorāci-
jas grāvju malas, lai ievērotu

labu lauksaimniecības vides stā-
vokli.

Par lauku ceļu izmantošanu

pavasara šķīdoņa laikā - meža
materiālu izvešanu, par piena,
lopbarības u.c. smago kravu izve-
šanu lūgums sazināties ar
Priekuļu novada ceļu meistaru
Jāni Blašķi t.29298533.
Iespējams, šiem ceļiem vajadzīgs
cits uzturēšanas režīms. Lūdzam
ievērot un respektēt pagastos ceļu
malas, grāvjus, caurtekas.
Diemžēl apstrādājot laukus
dažkārt tiek uzarti grāvji, caurte-
kas, tādejādi ceļu stāvoklis
pasliktinās. 

Cienījamie lauksaimnieki,
neradīsim sev un citiem ceļu lie-
totājiem problēmas, aparot lau-
kus līdz pašam ceļam, kā tas
redzams attēlos, jo šāda rīcība
bojā ceļus.

Lauku attīstības konsultante

Dace Kalniņa, 
t. 28381477

Novada lauku zemju apsaimniekotāju 
un ceļu lietotāju uzmanībai!

Spāriņi - SmurģiAuniņi – Dzeguzes
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2014.gada lielākais pasākums
mūsu novadā būs jūlijā. Pašā
vasaras vidū aicināsim visus
puķu mīļotājus uz lielo „Puķu
draugu saietu”. 

Lai šim pasākumam pienācīgi
sagatavotos, aicinām novada ļau-
dis sakopt un pilnveidot savas
lauku viensētas, dārzus, apstādī-
jumus un parkus. Svarīgs ir arī
kopējais tēls. Pagastu centos tie
būs apstādījumi, māju lodžijas

un balkoni. Rūpēsimies, lai svēt-
ku apmeklētājiem radītu pēc
iespējas saistošāku programmu,
lai viesi redzētu Priekuļu novada
cilvēku varēšanu, lai apbrīnotu
viņu radošās idejas, mēģinātu tās
īstenot savu dārzu pilnveidošanā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus
sarosīties un jau tagad pieteikt
savus ziedošos dārzus un lauku
sētas, kuras būtu vērts apskatīt
arī citiem interesentiem.

Ī S Ā S  Z I Ņ A S

Puķu draugu saiets

 S  S  Z I  A S 

Sociālais dienests ar
2014.gada aprīli turpina sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma
sniegšanu. Pakalpojums pare-
dzēts bezdarbniekiem (bez
vecuma ierobežojuma), pirm-
spensijas un pensijas vecuma
personām, kuras nestrādā un
vēlas: piedalīties veselīga dzīve-
sveida veicinošās aktivitātēs,
pilnveidot savas sociālās un fun-
kcionālās prasmes, turpināt per-
sonīgās izaugsmes procesu, veikt
pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē,
iesaistīties sociālās un sabiedris-

kās aktivitātēs.
Pakalpojumu nodrošina

Sociālo pakalpojumu centrs.
Pieteikties dalībai programmā un
sīkāku informāciju  var saņemt
Sociālo pakalpojumu centrā,
Cēsu prospektā 1, Priekuļos, tālr.
64130525, 25603313 vai novada
pagastos pie sociālā darba spe-
ciālistiem: Liepā -  64107306,
Mārsnēnos  - 64129168 un
Veselavā -  64177383. 

Sociālā darbiniece
Maija Čudere

Aicinām piedalīties
sociālās

rehabilitācijas
programmā!

Elektroenerģijas tirgus libera-
lizāciju atliks līdz 2015.gada
1.janvārim - par to vienojusies
valdības koalīcija.

Līdz ar šo vienošanos koalīci-
jas partneri rosina grozījumus
Enerģētikas likumā, lai līdz
1.janvārim atliktu elektroenerģi-
jas tirgus liberalizāciju mājsaim-
niecībām. Atlikt to uz vēl vēlāku
termiņu neļauj Eiropas

Savienības regulējums.
Līdz ar šo lēmumu norēķinā-

šanās par izlietoto elektro enerģi-
ju paliek iepriekš pieņemtā kārtī-
bā, tas ir no1.aprīļa mājsaimnie-
cību patēriņam līdz 1200 kilovat-
stundām (kWh) atkal tiks piemē-
rots STARTA tarifs, kas ir 0,1164
EUR/kWh, savukārt, sākot ar
iztērēto 1201. kilovatstundu
elektroenerģijas, mājsaimniecī-

bām par elektroenerģiju būs
jānorēķinās pēc PAMATA tarifa
– 0,1515 EUR/kWh.

Atgādinām, ka visu aprīli var
veikt maksājumus par līdz
31.martam patērēto elektrību.
Norēķinoties maijā, elektrības
maksājumiem jau tiks piemērota
Starta 1200 kWh uzskaite, kuras
sākums ir skaitītāja rādījums pir-
majā aprīlī.

Biedrība „BALTA DABA”
piedāvā bezmaksas juridiskās
konsultācijas dabas aizsardzības
jautājumos. 

Konsultācijas pieejamas
darba dienās iepriekš sazinoties.
Konsultācijas notiek Valmierā,
taču iespējams konsultācijas
saņemt arī sazinoties pa epastu
vai tālruni.

Kontakti:
Ģirts Baranovskis, 
tel.nr. 26141259, 
e-pasts: 

dababalta@gmail.com
mājas lapa -www.baltadaba.lv

Projektu finansiāli atbalsta
Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. EEZ finanšu instru-
menta programmas “NVO
fonds” apakšprogramma „NVO
darbības atbalsta programma”.
Vairāk informācijas par EEZ
Finanšu instrumentu un tā piedā-
vātajām programmām Sabied -
rības integrācijas fonda mājas
lapā http://www.sif.lv/ un
http://www.eeagrants.lv/

Bezmaksas juridiskās 
konsultācijas dabas 

aizsardzības
jautājumos

Gads ir atkal pagājis, strau-
jiem soļiem tuvojas pavasaris un
līdz ar to arī Lielā Talka, kura
šogad norisināsies 26.aprīlī.

Priekuļu novada pašvaldība
šogad rīkos talku Saules parkā,
Priekuļos. Talkas laikā veidosim
strautu, lasīsim akmeņus, līdzi-
nāsim augsni, kurmju rakumus
un kopā sakopsim Saules parku
un tā apkārtni.

Aicinām arī pārējos Priekuļu
novada iedzīvotājus pieteikt
savas talkošanas vietas, rakstot
Priekuļu novada Lielās Talkas
koordinatoram Jānim Sirlakam
uz e-pastu: janis.sirlaks@prieku-
lunovads.lv, norādot talkošanas
vietu, laiku, atbildīgo par talkas
organizāciju, paredzamo darbu
īsu aprakstu, kā arī sava tālruņa
Nr. un e-pastu.

Informējam, ka Lielajā Talkā
tiem, kas pieteiksies, tiks nodro-
šināti maisi atkritumu savākša-
nai, par to iepriekš vienojoties ar
Lielās Talkas koordinatoru Jāni
Sirlaku.

Kopā mēs varam vairāk un
Latvija noteikti kļūs par tīrāko un
zaļāko vietu pasaulē! 

Jānis Sirlaks

 

 

Aicina pieteikt vai pieteikties
zēnus no 4 gadu vecuma, gaidīsi
arī meitenes, sporta nodarbībām,
apgūt futbola un vēl citu sporta

veidu iemaņas.
Nodarbības notiek Priekuļos.
Pieteikties un sīkāka informā-

cija pa t. 28688664; 26975692

vai 22026022. Var sūtīt sms. Vai
reģistrēties interneta mājas lapā
www.sportaklubs.1s.lv vai e-
mail: sportaklubs@outlook.com

Sporta klubs
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Mūsu tautas vēsture un tās
kultūrmantojums ir mūsu tautas
pašapziņa, tā apzināšana un
saglabāšana ir ļoti svarīgs uzde-
vums. Apgāds “Jumava”

sadarbībā ar Latvijas
Pašvaldību savienību izsludina
šo konkursu, lai mūsu tautas vēs-
ture, mūsu vecvecāku un vecāku
stāsti tiktu saglabāti nākošajām
paaudzēm. 

Apgāds “Jumava” 20 darbī-
bas gadu laikā ir bijis aktīvs kul-

tūrvēsturisko stāstu izdevējs,
tāpēc, turpinot grāmatu sēriju
par Latvijas kultūrvēsturi,
apgāds aicina pašvaldībās dzīvo-
jošos vēsturniekus, literatūras
zinātniekus, novadpētniekus un
citus aktīvus interesentus, kuri ir
pierakstījuši, veidojuši un sagla-
bājuši informāciju un aprakstus
par savos novados un pilsētās
dzīvojošiem ļaudīm, kuri nāk no
stiprām dzimtām, un pētījuši
savu vai sev tuvākās apkaimes
dzimtu likteņus, veidot manus-
kriptus, rakstīt stāstus un
iesniegt tos konkursa žūrijai
izvērtēšanai. 

Profesionāla žūrija vērtēs
iesniegtos manuskriptusun kon-

kursa uzvarētāja manuskripts
tiks izdots apgāda Jumava grā-
matu sērijā par Latvijas kultūr-
vēsturi. Tiks izvēlēti papildus
divi manuskripti un tie saņems
balvas no apgāda “Jumava”.

Manuskriptu iesniegšanas
termiņš: līdz 2014.gada 15.sep-
tembrim. 

Iesniegto manuskriptu vērtē-
šana tiek uzsākta pēc iesniegša-
nas termiņa beigām, un konkursa
uzvarētāji tiek paziņoti līdz
2014.gada 10.decembrim.
Grāmata tiks izdota 2015.gadā. 

Visa informācija par kon-
kursu (Nolikums un
Dalībnieka anketa):
www.jumava.lv

Apgāds “Jumava” sadarbībā 
ar Latvijas Pašvaldību

savienību izsludina
manuskriptu konkursu 
“Mūsu stiprās dzimtas”

„Reiz bija Tīra jūra.
Reiz bija Tīra zeme.
Reiz bija Tīri un Balti Cilvēki.
Viņi dzīvoja Tīri, Balti un

Labestīgi visu savu Baltu
Mūžu.”

Tīro un Balto Cilvēku pasa-
kas Baltu klubs izdeva grāmatā
„Baltu pasakas”. Pasakas trīs
gadu laikā apkopojusi Baltu
kluba dalībniece un pasaku  tei-
cēja Laura Skruže. „Reiz bija
Baltu Kultūra. No lielajiem lat-
viešu tautas pasaku un teiku krā-
jumiem, vētot un sijājot kā grau-
dus no pelavām, atrastas Baltu
Kultūras Zīmes. Ir pasakas,
kurās ir Baltu Kultūras labestība
un gudrība viņu skolām un vie-
dajiem teicējiem. No pasakām
mazie klausītāji mācās vērot
dabu, klausās vecāku un vecve-
cāku balsīs un viņu stāstītajos
tēlos, kas iespiedīsies atmiņā uz

visu mūžu. Vakari Ģimenē ir
kopā būšanas Laiks. Laiks dzies-
mām, pasakām un sarunām, kas
mūsu mazajiem – nākošajiem
vecākiem, ir tik ļoti svarīgas.”

Sākot ar šā gada februāri ir
izveidoti dažādi pasaku lasījumi,
ar kuriem pasaku teicēja Laura
Skruže kopā ar citiem pasaku
teicējiem ciemojas pie bērniem
pirmsskolas izglītības iestādēs
un sākumskolās, lai tur, ģērbu-
šies seno baltu tērpos un rotās,
bērniem lasītu pasakas no grā-
matas „Baltu pasakas”. Bērniem
šīs tikšanās ir pārsteigumu pilnas
gan skaisto tērpu dēļ, gan lomu
lasījuma dēļ. Pasakas, kurās ir
senās gudrības, palīdz bērniem
pašiem nonākt Tīro un Balto
Cilvēku Pasaku zemē.
Klausoties pasakas viņi saņem
septiņas atslēdziņas – veselības,
panākumu, labklājības un gudrī-

bas atslēgas, ar kurām slēdzas
visas durvis un visi ceļi veras:

„Labu gribēt,
Labu domāt,
Labu redzēt,
Labu dzirdēt,
Labu runāt,
Labu darīt,
Labus ceļus iet.”

Pasaku teicēji ir ciemojušies
Drabešu sākumskolā, Līvu
pamatskolā un pirmsskolā,
Priekuļu bibliotēkā un vidussko-
lā un aicināti turpinās doties cie-
mos pie citiem uzmanīgiem
pasaku klausītājiem Latvijas
skolās.

Lai labas pasakas klausoties
aug labi bērni!

Dace Rence,
Baltu kluba Namamāte

PASAKAS LABIEM
BĒRNIEM

Klausītāji ar interesi dzīvo līdzi Baltu pasaku teicējām
Foto: Agneše Šteinberga

«Swedbank» Privātpersonu
finanšu institūts mudina iedzīvo-
tājus neaizmirst par ikgadējo
ienākumu deklarēšanu, lai atgū-
tu iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) starpību, ko pie-
vienot uzkrājumiem vai novirzīt
aktuāliem tēriņiem.

«Iedzīvotāji arvien biežāk
skatās uz saviem ienākumiem ne
tikai mēneša, bet arī gada grie-
zumā, līdz ar to viņiem paveras
iespēja iztērētu naudu pārvērst
par uzkrājumu. Tā 150 lati, kas
pagājušā gadā izdoti ārstniecībai
un izglītības iegūšanai, kļūst par
uzkrātu 51 eiro, kurus atgūst,
iesniedzot deklarāciju. 200 latu
gada iemaksa 3.pensiju līmenī
vai uzkrājošajā apdrošināšanā
rada 68 eiro uzkrājumu, kas
izmantojams tūlīt vai atliekams
kādam mērķim. Latvijas māj-
saimniecībām ir grūti veidot
uzkrājumus ikdienā, jo trūkst
brīvo līdzekļu, tāpēc atmaksātā
nodokļa nauda ir laba iespēja
iedzīvotājiem uzsākt uzkrājumu
veidošanu», 

Gada ienākumu deklarāciju
par 2013. gadu var iesniegt ar
2014. gada 3. martu līdz pat
2017. gada 16. jūnijam. «Swed -
bank» atgādina, ir vērts atcerē-
ties, ka:

l nodoklis ir atgūstams arī
par veselības apdrošināšanas
polises prēmijas maksājumiem,
ja polisi iedzīvotāji pērk paši vai
maksā darba devēja paredzētu
līdzmaksājumu. Ja polises prē-
mijas līdzmaksājumu darba
devējs ietur no algas, par to VID
iesniedzama darba devēja dota
izziņa;

l iedzīvotājiem, kuri
2013.gadā nav strādājuši visus
mēnešus, par saņemtajiem ienā-
kumiem pilnā apmērā nav pie-
mērots gada neapliekamais

minimums 540 lati. Piemēram:
ja darba ņēmējs aizvadītajā gadā
strādājis tikai 3 mēnešus, ar IIN
neapliekams ienākums ir bijis
3x45=135 lati. Deklarējot ienā-
kumus, tiek atgūta nodokļa tiesa
no atlikušās gada neapliekamā
minimuma summas jeb 24% no
540-135=405 latiem;

l apgādājamos iespējams
reģistrēt arī ar atpakaļejošu datu-
mu un deklarējot ienākumus
saņemt pienākošos IIN atvieglo-
jumus par apgādājamu personu,
kas kopš 2013.gada 1.jūlija ir
19,20 lati par personu mēnesī,
bet gada pirmajā pusē bija 16,80
lati.

l ja ir ziedota nauda nodibi-
nājumiem, kam ir sabiedriskā
labuma organizācijas statuss,
piemēram, Ziedot.lv, deklarāci-
jā iespējams norādīt ziedotās
summas apmēru, no kuras tiks
atmaksāta nodokļa tiesa 24%.
Kā maksājuma apliecinājums
kalpos bankas maksājuma
uzdevums, konta izraksts vai
nodibinājuma kases ieņēmumu
orderis;

izdevumi par izglītību nav
tikai studiju izdevumi. Nodokļa
daļu iespējams atgūt arī par
apmācību darbā nepieciešamo
iemaņu iegūšanai, piemēram,
angļu valodu, ja tā apgūta valsts
akreditētā izglītības programmā;

Ērtākais veids deklarācijas
iesniegšanai ir VID Elektro -
niskās deklarēšanas sistēma, jo
tajā automātiski tiek atspoguļota
visa VID rīcībā esošā informāci-
ja par nodokļu maksātāju, kā arī
no iepriekšējiem gadiem pārnes-
tie ārstniecības un izglītības
izdevumi. Iedzīvotājiem atliek
tikai norādīt attaisnoto izdevu-
mu summas un deklarācijai pie-
vienot maksājumus apliecinošos
dokumentus.

Iedzīvotāju
ienākuma
nodokļa
atgūšana



12 Priekuïu Novada Vçstis

Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis». 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Ne jau ar gadiem viss aiziet,
Ne jau ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli top bagātāks mūžs.

Martā savas skaistās jubilejas svinēja 

80 gadu jubileju
Liepā: Rasma Vija Ermansone; Astrīda Daina 
Ermansone; Bernadeta Stepanova; Jeļena Rudaka
Priekuļos Ilmārs Bajārs

85 gadu jubileju
Jānis Ģērmanis Priekuļos
Modris Eglītis Veselavā

90 gadu jubileju Leokādija Smalkā Liepa
91 gada jubileju Emīlija Virskule Mārsnēnos 
un Zinaida Ņižnika Liepā
92 gadu jubileju Hermīne Spiranda Priekuļos

Sveicam jubilārus!

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

11.apr l  
22:00 

Diskot ka 
„Ar smaidu uz l p m” 

 

Joku m nes , jautra diskot ka.  
DJ Malina 

Ieeja: EUR 2,- 
 

21.apr l  
12:00 

 

 
„Lieldieni a atn kusi...” 

 

Koncert  piedal s kult ras nama 
pašdarbnieki b s Lieldienu sp les, rota as un 
citas jautras izdar bas.  
Neaizmirsti l dzi pa emt viskr š ko 
Lieldienu olu! 

23.apr l  
13:00 

 
Le u te tris „Velni i” 

Liep jas Le u te tris pied v  izr di 
R.Blaumanis „Velni i”.  
Izr de 40 min šu gara, un piem rota 
pirmsskolas, pamatskolas b rniem.  

Ieeja: EUR 2,-
 
Veselavas tautas nam  

 
20.apr l  

13:00-15:00 
 
 

14:00 
16:00 

 
 

„N c n kdama Lieldieni a” 
 

Kop ga olu kr sošana, rota as, olu 
ripin šana, z m šanas konkurss, ekskursija 
seno lietu kambar . M kslas pulci a darbu 
izst de. Rokdarbu izst de. 
 
Vizin šan s zirgu paj g  
Sv tku koncertuzvedums 
(Piedal s Veselavas pašdarbnieki) 

  
M rsn nu tautas nam  

01.apr l  
10:00 

Te tra izr de b rniem 
„Buratino” 

Muzik ls, aspr t gs un kr sains piedz vojums 
2 da s par koka cilv ci a neticamajiem 
dz ves notikumiem. 

Ieeja: EUR 2,-

01.apr l  
19:00 

Izr žu apvien ba „PANNA” 
stand-up kom dija 
„JAUNAIS T TIS” 

Humora pilns p t jums par v rieša b t bu, 
st sts par b rna lomu t va izgl tošan , 
turpin jums izr dei „T tis” 
Galven  lom  – Ain rs An evskis 

Ieeja: EUR8,- 7,- 6,-
10.apr l  

12:00 Skol nu deju skate Piedal s skol nu deju kolekt vi 

19.apr l  
17:00 

Koncerts 
„Deju virpul ”  

Jauniešu deju kolekt vam „Zelta virpulis” 5 
gadu jubilejas koncerts. 

Ieeja: EUR 2,-
23. apr l  

17:00 
PII „Mežmali a”  
aerobikas festiv ls  

26.apr l  
Sekot l dzi 

inform cijai 

Deju kolekt va „T gadi š” 
koncerts 

Piedal s draugu kolekt vs no Lietuvas 
Ieeja: EUR 2,-

Kultūras afiša aprīlī

Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”
uzsāk bērnu uzņemšanu jaunajam 2014./15. m. g. 
Piedāvājam speciālo pirmsskolas izglītības programmu
l bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem. 
l bērniem ar valodas traucējumiem.
l bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem.

Nodrošinām:
l pirmsskolas programmas apguvi un sagatavošanu skolai,
l individuālās nodarbības pie logopēdā 3 x nedēļā, 
l ārstnieciskās vingrošanas nodarbības, 
l nodarbības peldbaseinā, 
l masāžas, 

Uzņemam bērnus no 3 gadu vecuma ar pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu.
Papildus informācija par bērnu uzņemšanu un Pedagoģiski – medicīniskās komisijas 

darba laikiem pa tālr. 64177375 vai 26403436.
E-pasts: pirmsskola@veselavasspii.lv www.veselavasspii.lv

www.draugi.lv - Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde

 
20.apr l  

11:00 
 
 
 

Sekot l dzi 
inform cijai 

 
 

„N c n kdama Lieldien te” 
 
 
 
 

Diskot ka 

Vec kiem kop  ar b rniem b s iesp ja 
pagatavot putnu b r šus, olu ripin šana un 
izš poties lielaj s š pol s. 
P c pas kuma ikviens var s apmekl t 
gadatirgu, uz smilšu laukumi a blakus 
Kult ras namam. 
 
Sp l s Dj Salvis                  Ieeja: EUR 1,50 

  
Profesion l s izgl t bas kompetences centrs  

Tehnikum  uz em izgl tojamos ar pabeigtu pamatizgl t bu vai vidusskolas izgl t bu, 
m c bas notiek latviešu valod . 

 
M c bas kl tien  

izgl t bas programmas ar pamatskolas 
izgl t bu (m c bu ilgums 4 gadi): 

 izgl t bas programmas ar vid jo izgl t bu  
(m c bu ilgums 1,5 gadi)  ESF: 

 autotransports  
             (automeh ni is) (autoelektri is) 

 autotransports  
(automeh ni is, autoelektri is)  

 lauksaimniec bas tehnika  
(lauksaimniec bas tehnikas meh ni is) 

 t risma pakalpojumi 
        (ekot risma speci lists) 

 administrat vie un sekret ru pakalpojumi 
 (klientu apkalpošanas speci lists) 

 din šanas pakalpojumi  
               ( din šanas pakalpojumu speci lists) 

 datorsist mas  
(datorsist mu tehni is) 

 datorsist mas  
(datorsist mu tehni is) 

 t risma pakalpojumi  
(ekot risma speci lists) 

 administrat vie un sekret ru pakalpojumi 
(klientu apkalpošanas speci lists) 

 komerczin bas  
               (agr r  sektora komercdarbinieks) 

 Lauksaimniec ba 
 (lauku pašumu apsaimniekot js) 

 b vdarbi  
( ku celtnieks) (apdares darbu tehni is) 

izgl t bas programmas ar vid jo izgl t bu  
(m c bu ilgums 1 gads)  ESF 

 din šanas pakalpojumi 
              ( din šanas pakalpojumu speci lists) 

 din šanas pakalpojumi    
 (pav rs) 

 Lauksaimniec ba 
               (lauku pašumu apsaimniekot js) 

 autotransports  
(autoatsl dznieks) 

 izgl t bas programmas ar pamatskolas 
izgl t bu (m c bu ilgums 3 gadi): 

 

 autotransports  
(autoatsl dznieks)  

 

 din šanas pakalpojumi  
 (pav rs) 

 

M c bas nekl tien  
izgl t bas programmas ar pamatskolas 
izgl t bu (m c bu ilgums 4 gadi): 

izgl t bas programmas ar vid jo izgl t bu  
(m c bu ilgums 1,5 gadi)   

 autotransports  
             (automeh ni is) 

 autotransports  
             (automeh ni is, autoelektri is) 

 lauksaimniec bas tehnika  
(lauksaimniec bas tehnikas meh ni is) 

 lauksaimniec bas tehnika  
(lauksaimniec bas tehnikas meh ni is) 

 lauksaimniec ba 
             (lauku pašumu apsaimniekot js) 

 lauksaimniec ba 
             (lauku pašumu apsaimniekot js) 

  din šanas pakalpojumi     
            ( din šanas pakalpojumu speci lists) 

Interešu izglītības piedāvājums

Sporta pulciņi
Basketbos. Volejbols. Vieglatlētika. Smagatlētika. Galda

teniss.Hokejs.Futbols.Florbols.Slēpošana.

Kultūrizglītības pulciņi
tautisko deju kolektīvs “Virpulis”
vokāli instrumentālais ansamblis
balles dejas
skatuves runa

Audzēkņu pašpārvalde

Visi izglītojamie (nepieciešamības gadījumā) nodrošināti ar labie-
kārtotu, dzīvokļu tipa dienesta viesnīcu 

EUR 6.00 mēnesī. 
Ir ēdnīca, kafejnīcas.

Informācijas dienas 2014.gadā:
10. 11.aprīlis un 9.maijs, no plkst.10:00 

Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļi nov., LV-4126
Ozolu gatve 3, Jāņmuiža, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 
LV – 4126
Tālrunis 64130679, Fakss 64130602  
E-mail: priekulu.tehnikums@vplt.lv      
URL:http://www.vplt.lv 
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