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Slēpošanas – biatlona trasē
„Priekuļi” 25.aprīlī norisinājās
meža diena. Šīs skaistās, saulai-
nās dienas gaitā, sekojot pasāku-
ma devīzei „Nāc līdzi, ejam
mežā!”, aptuveni tūkstotis bērnu,
skolotāju un vecāku devās mežā,
lai 15 dažādās pieturās iepazītu
mežu. Pieturās līdzdarbojās 80
dažādu nozaru speciālisti no
visas Latvijas, kuri mācīja, rādī-
ja, stāstīja par mežu, kokiem,
augiem, dzīvniekiem, putniem,
deva iespēju izsmaržot, izgaršot
meža veltes. 

Pie reģistrācijas dalībnieki
saņēma karti ar kontrolpunktiem
un jautājumus, uz kuriem jāatbild
vai uzdevumiem, kas jāizpilda.
Katrs kontrolpunkts bija savā-
dāks. 

Jau iepazīstoties ar meža pie-
turu nosaukumiem, var aptuveni
stādīties priekšā, kas tika piedā-
vāts bērniem šajā dienā saistībā
ar mežu - „Mācāmies dabā”,
„Orientējies mežā”, „Veselība
mežā”, „Trāpi mērķī”, „Meža
kino”, „Asini prātu”. „Iepazīsti
kokus”- pēc mizu paraugiem
vajadzēja atpazīt kokus. Pieturā
„Dari pats” – ar arodskolas
audzēkņu palīdzību varēja izga-
tavot putnu būrīti, kā arī iemēģi-
nāt roku malkas zāģēšanā.
Parunājies ar ķērpīti”- iepazīt

visdažādākās ķērpju sugas. 
Paši bērni atzina, ka vislabāk

patīk pietura, kurā iepazinās ar
arboristu darbu - „Mēs paši varē-
jām iejusties viņu vietā un mēģi-

nāt uzrāpties kokā”. Aktīva dar-
bošanās norisinājās pieturā
„Izmēri koku”, kur ar dažādu
mērinstrumentu palīdzību varēja
noteikt koku resnumu, augstumu
un sagrupēt tos lietas kokos,
malkā, zāģbaļķos. „Sasildi
māju”- speciālisti atklāja, ka ne
tikai malka ir kā kurināmais
materiāls, bet ir arī skaidu brike-
tes un granulas. „Ejam medībās”-
bērni varēja pētīt, aptaustīt,
noskaidrot kuriem dzīvniekiem
pieder dažādās kažokādas, mācī-
jās atšķirt meža zvēru pēdas un
pat izkārnījumus. Pieturā „Uzcel
māju” apmeklētājiem tika node-
monstrēts, kā no sagatavēm
samērā īsā laikā top guļbūve.
„Strādā mežā”- varēja apskatīt
tehniku, ar kuru izved no meža
materiālus. Bērniem tika piedā-
vāta iespēja tirdziņā „Alnīša
bodīte” ne tikai iegādāties dažā-
dus meža nieciņus un prieciņus,
bet arī pašiem izgatavot savu
dāvaniņu no dažādiem dabas
materiāliem... 

Lielu PALDIES vēlos pateikt
visiem meža pieturu vadītājiem
un atbalstītājiem: Bērnu Zināt -
nes centram „Z(in)oo”, Dabas
aizsardzības pārvaldei, Gaujas
nacionālā parka fondam, Valsts

meža dienesta Centrālvidzemes
virsmežniecībai, LVMI „Silava”,
Ērgļu arodvidusskolai, Vidzemes
augstskolai, Kokkopju – arboris-
tu biedrībai, LLKC MKPC AC
„Pakalnieši”, biedrībai „Meža
projekti”, meža īpašnieku bied-
rībai „Meža konsultants”, SIA
„Baltijas meži AB”, Cēsu tūris-
ma informācijas centram, SIA
„Gaižēni”, SIA „Ozolaine”, SIA
„Birzmaļi”, Cēsu profesionālai
vidusskolai, Slēpošanas – biat-
lona kompleksam „Priekuļi”, kā
arī personīgi Annai Luteres kun-
dzei. 

Šajā izglītojošajā pasākumā
organizēšanas un norises vislielā-
ko ieguldījumu sniedza „Metsa
Forest Latvia” SIA draudzīgais
kolektīvs, tāpēc īpašs PALDIES
pienākas ražošanas daļas vadītā-
jam Raivo Oša kungam un pasā-
kuma „Dvēselei” mežsaimniecī-
bas konsultantei Dacei Iraids.

Ar saulainiem sveicieniem un
laba vēlējumiem, Priekuļu nova-
da Veselavas pagasta pārvaldes
vadītājs, mežzinis Ainārs
Amantovs

P.s. Varbūt tiksimies šādā
pasākumā pēc 2 gadiem, jo
nākamgad „kompass rāda zieme-
ļus un Kuldīgu, mazliet...”

„Nāc līdzi, ejam mežā!”, jeb
kompass rāda ziemeļus un

Priekuļus, mazliet...
Priekuļu Novada Vēstis

lasītāji ir ierosinājuši, ka ar
laikraksta starpniecību varētu
izveidot rubriku „Skaidro
Vēstis”. Dzīvē ir pierādījies, ka
novada iedzīvotājiem šad tad
rodas jautājumi, kas saistīti ar
novada domes un pagastu
pārvalžu darbību. Sev intere -
sējušos jautājumus var uzdot
zvanot darba laikā pa tālruni
64130583 vai rakstot uz e-pastu
irisa.uldrike@priekulunovads.lv
Iedzīvotājiem interesējošo jau -
tājumu centīsimies noskaidrot
pie atbildīgā pašvaldības
speciālista un atbildi sniegsim
novada laikrakstā.

* * *
Š.g. 16.-17.maijā Valmierā

norisināsies „Vidzemes Uzņē -
mēju dienas 2014” ar devīzi
„Vidzemes novadi – Latvijā un
pasaulē”.

Šogad arī Priekuļu novada
pašvaldība plāno piedalīties šajā
izstādē, apvienojot novada
uzņēmējus, kuri labprāt pārstā-
vētu Priekuļu novadu kopējā
stendā ar saviem ražojumiem un
informāciju par sniegtajiem
pakalpojumiem.

* * * 
19.aprīlī mūsu novada jau-

niešu deju kolektīvs „Zelta
Virpulis” ar skaistu, atraktīvu
koncertu atzīmēja kolektīva
piekto dzimšanas dienu. „Zelta
Virpulis” izveidojās pirms pie-
ciem gadiem, kad Priekuļu teh-
nikuma „Virpuļa” dejotāji bija
beiguši mācības tehnikumā, bet
mīlestība uz deju bija tik liela
un kolektīvs tik saliedēts, ka
jaunieši joprojām gribēja dejot.
Tā, kolektīva vadītājam Uldim
Blīgznam nekas cits neatlika, kā
veidot jaunu kolektīvu. 

Šobrīd kolektīvs aktīvi kon-
certē piedaloties novada pasā-
kumos, sadraudzības vakaros,
kā arī pagājušajā vasarā izdejo-
ja savus pirmos Deju svētkus
piedaloties XXV Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un XV Deju
svētkos.

Īs zi ņas

Ir liels prieks par pašu rokām darināto putnu būrīti

Arboristi ar saviem demonstrējumiem visvairāk ieinteresēja
apmeklētājus

Foto: Kristīne Uldriķe
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Izdarīt Priekuļu novada
domes 2009.gada 10.jūnija sais-
tošajos noteikumos Nr.9 „Par
Priekuļu novada pašvaldības
sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtī-
bu” (apstiprināti 2010.gada
10.jūnijā, Priekuļu novada
domes sēdes protokols Nr.10,
p.11), turpmāk tekstā  - noteiku-
mi, šādus grozījumus:

Papildināt noteikumu
7.3.apakšpunktu ar 7.3.3.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bezdarbniekiem,
pirmspensijas un pensijas vecu-
ma personām”.

Izteikt noteikumu 37.punktu
šādā redakcijā:

„Bērnu dienas centrs „Putni”,
atbilstoši Ģimenes atbalsta
nodaļas Nolikumam, sniedz
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus, nodrošinot bērniem
sociālo prasmju attīstību, izglīto-
šanu un brīvā laika pavadīšanas

iespējas”.
Papildināt noteikumu 3.noda-

ļu „Sociālo pakalpojumu saņem-
šanas kārtība” ar 3.13.apakšno-
daļu „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojums bezdarbniekiem,
pirmspensijas un pensijas vecu-
ma personām” šādā redakcijā:

„Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu nodrošina
Sociālo pakalpojumu centrs,
atbilstoši centra Nolikumam,
ar mērķi - atjaunot un pilnvei-
dot bezdarbniekiem, pirmspen-
sijas un pensijas vecuma per-
sonām sociālās un funkcionā-
lās prasmes, veicināt viņu
iekļaušanos darba tirgū un/vai
integrēšanos sabiedrībā”. 

482. Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus ir tiesības saņemt:

482.1. bezdarbniekiem un
pirmspensijas vecuma perso-
nām, kuras nestrādā un kurām ir
nepietiekošas, zemas, vai darba
tirgum neatbilstošas zināšanas
un prasmes;

482.2.pensijas vecuma perso-
nām.

483. Sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanas kārtī-
bu nosaka Sociālais dienests.”

Papildināt  noteikumus ar
661.punktu šādā redakcijā:

„Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus bezdarbniekiem,
pirmspensijas un pensijas vecu-
ma personām bezmaksas nodro-
šina pašvaldības piešķirto finan-
šu līdzekļu ietvaros un noteikta-
jā apjomā.”

Izteikt noteikumu 76.punktu
šādā redakcijā:

„ Šo saistošo noteikumu izpil-
di kontrolē Priekuļu novada
dome.” 

Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas likuma „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteikta-
jā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājas 
vietnieks A.Tīdemanis

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3

„Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības 2010.gada

10.jūnija Saistošajos noteikumos
Nr.9 „Par Priekuļu novada
pašvaldības sniegto sociālo

pakalpojumu saņemšanas un
samaksas kārtību””

27.03.2014.

4 Dome nolemj saskaņot pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveides A
programmu un nodot izpildei  Amatas
novada pašvaldības Apvienotajai Izglītī bas
pārvaldei.

4 Dome apstiprina 37.Latvi jas Puķu
draugu saieta Priekuļos nolikumu. 

4 Pieņem lēmumu neatbalstīt pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu izglītoja-
miem, kuri Lazdiņas privātās pamatskolas
„Punktiņš” struktūrvienībā ZAĻĀ SKOLA
apgūst licencētu pirmsskolas izglītības pro-
grammu, un šo izglītojamo deklarētā un
reālā dzīvesvieta ir Priekuļu novada admi-
nistratīvā teritorija.

4 Nolemts ņemt aizņēmumu Valsts
kasē projekta „Priekuļu vidusskolas ēkas
energoefektivitātes paaugstināšana” īste-
nošanai 200.000 eiro, vidējā termiņā līdz 3
gadiem un kredīta apmaksu garantēt ar
pašvaldības budžetu. 

4 Dome nolemj atbalstīt Priekuļu nova-
da Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas dalību
Jau natnes starptautisko programmu aģen-
tūras izsludinātajā Jaunatnes politikas
valsts programmas 2014.gadam atklāto
projektu konkursā „Atbalsts jauniešu cen-
tru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar
mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivi-
tātes visiem jauniešiem”.

4 Dome apstiprina Priekuļu novada
pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3
„Par grozījumiem Priekuļu novada pašval-
dības 2010.gada 10.jūnija Saisto šajos
noteikumos Nr.9 „Par Priekuļu novada
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību”.

4 Dome nolemj ar 2014.gada 1.aprīli
noteikt šādu maksu  par higiēnas pakalpo-
jumiem:  

4 Dome nolemj pagarināt nomas līgu-
mus ar Reliģisko organizāciju „Pestīšanas
armija” līdz 2015.gada 26.martam:

l par Liepas pagasta  bibliotēkas lasīta-
vas neapdzīvojamās telpas (zāle, ģērbtuve,
tualete)  Rūpnīcas ielā 8, Liepā, lietošanu;

l par nedzīvojamo telpu Pāvila Rozīša
ielā 5, Liepā, lietošanu noliktavas vajadzī-
bām humānās palīdzības preču glabāšanai.

4 Nolemts noteikt Priekuļu novada
mežizstrādes iecirknī sagatavotās:

l malkas realizācijas cenu LVL 13,97
(EUR 19,88) par 1 m3 (bez PVN), LVL
16,90  (EUR 24,05) par 1 m3 (ar PVN);

zāģmateriālu realizācijas cenu LVL
88,00 (EUR 125,21) par 1 m3 (bez PVN),
LVL 106.48 (EUR 151,51) par 1 m3 (ar
PVN).

4 Dome apstiprina Priekuļu novada
domes deputāti Elīnu Stapuloni par pārstā-
vi biedrībā „Cēsu rajona lauku partnerība”. 

4 Dome apstiprina zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Virši”,
Bērzkrogā, Veselavas pagastā,  saskaņā ar
kuru nekustamais īpašums tiek sadalīts
astoņos atsevišķos nekustamajos īpašu-
mos.

4 Apstiprināti šādu Priekuļu novada
pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles
noteikumi: 

l nedzīvojamās telpas Nr.5, Priekuļos,
Raiņa ielā 8A;

l “Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā;

l “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu
novadā.

4 Dome pieņem lēmumus par šādu
nekustamo īpašumu sadalīšanu:

l „Mārtiņi”, Mārsnēnu pagastā un jau-
nizveidotajam nekustamajam īpašumam
apstiprināt jaunu nosaukumu „Rīti”,
Mārsnēnu pagastā;

l „Vecskundriņi”, Priekuļu pagastā un
jaunizveidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu „Jaun -
skundriņi”, Priekuļu pagastā;

l „Jaunklabes”, Mārsnēnu pagastā un
jaunizveidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu „Vārpi -
ņas”, Mārsnēnu pagastā.

4 Dome atbalsta pamatizglītības pro-
grammas 21015611 - izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem ieviešanu Liepas
pamatskolā ar 2014.gada 1.septembri.

4 Pieņemts lēmums slēgt ar SIA
„Firma Madara 89” zemes nomas līgumu
uz 10 gadiem par šādu zemesgabalu izno-
māšanu:

zemes vienība Rūpnīcas iela 8C, Liepas
pagasts, lietošanas mērķis – inženiertehnis-
kās apgādes tīklu un objektu apbūves
zemes;

l daļa no zemes vienības un nosaukumu
„Ciemata R daļa”, Liepa, Liepas pagasts,
Priekuļu novads, lietošanas mērķis –
komercdarbības objektu apbūve.

4 Dome nolemj atbalstīt projekta
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinā-

šana, iegādājoties vienu jaunu, rūpniecis-
ki ražotu M1 kategorijas elektromobili”
pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas
izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklātā
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšana transporta sektorā -
atbalsts elektromobiļu un elektromobiļu
uzlādes infrastruktūras ieviešanai”.
Projekta kopējās un attiecināmās izmak-
sas plānotas EUR 25 796,00, tajā skaitā
KPFI finansējums  EUR 18 500,00, kas ir
71,72 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām, Priekuļu novada pašvaldības
līdzfinansējums EUR 7296,00, kas ir
28,28 % no kopējām attiecināmajām
izmaksām. 

4 Pieņemts lēmums izdarīt grozījumus
Priekuļu novada domes 2013.gada 4.jūlija
lēmumā „Par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam „Bērzkalni”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, apstip-
rināšanu” (protokols Nr.9, p.19):

l no nekustamā īpašuma „Bērzkalni”,
Priekuļu pagastā atdalītajai zemes vienībai
(zemes vienība Nr.p.k.13 zemes ierīcības
projektā), uz kuras atrodas ceļš, apstiprināt
nosaukumu Ceļš A, Jāņmuižā, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā:

l no nekustamā īpašuma „Bērzkalni”,
Priekuļu pagastā atdalītajai zemes vienībai
(zemes vienība Nr.p.k.9 zemes ierīcības
projektā) apstiprināt adresi Lauku iela 20,
Jāņmuižā, Priekuļu pagastā.

4 Dažādi saimnieciski jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Priekuļu novada pašvaldība
atsavina, pārdodot atklātā mutis-
kā izsolē ar augšupejošu soli,
Priekuļu novada pašvaldības
nekustamos īpašumus:

Nedzīvojamās telpas Nr.5,
kas atrodas Raiņa ielā 8A,
Priekuļos, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, kadastra
numurs 42729001034.

Nekustamā īpašuma izsoles
nosacītā sākuma cena – EUR
2560,00 (divi tūkstoši pieci simti
sešdesmit euro un 00 centi),
nodrošinājums EUR 256,00
(divi simti piecdesmit seši euro
un 00 centi), dalības maksa EUR
10,00.

„Sigma”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, kadastra
numurs 42600050153.

Nekustamā īpašuma izsoles
nosacītā sākuma cena EUR
31 000,00 (trīsdesmit viens tūk-
stotis  euro 00 centi), nodrošinā-
jums EUR 3100,00 (trīs tūkstoši
viens simts euro un 00 centi),
izsoles dalības maksa EUR
10,00.

„Beta”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, kadastra
numurs 42600050152.

Nekustamā īpašuma izsoles
nosacītā sākuma cena – EUR
22 000,00 (divdesmit divi tūk-
stoši euro 00 centi), nodrošinā-
jums EUR 2200,00 (divi tūksto-
ši divi simti euro un 00 centi),
dalības maksa EUR 10,00.

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

Tālruņi uzziņām vai mantas
apskates saskaņošanai 64107874,
26440277 (izpilddirektors F.
Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāre-
ģistrējas Priekuļu novada
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu pagastā
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz
2014. gada 8.maijam plkst.10:00.
Izsole notiks 2014.gada 8.maijā
plkst.10:30, Cēsu prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu pag.,
Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. 

Nodrošinājums un dalības
maksa jāieskaita Priekuļu nova-
da pašvaldības kontā AS SEB
banka, kods UNLALV2X, konta
Nr. LV07UNLA0004011130808
vai jāiemaksā pašvaldības kasē.

Nekustāmo
īpašumu 

izsole

  
N.
p.k 

Pakalpojuma veids M rvien ba Cena (EUR), 
bez PVN 

1. Dušas pakalpojums  viena reize, l dz 30 min t m 1,45 
2. Ve as mazg šana (l dz 5 kg 

sausas saš irotas ve as)  
viens mazg šanas cikls 1,82 

3. Ve as ž v šana (l dz 6 kg ve as) viens ž v šanas cikls 1,36 
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Priekuļos Dārza un Mazā dārza
ielā būs vienvirziena transporta

kustība
No 1.jūnija tiks mainīta satik-

smes kustība Priekuļos, Dārza un
Mazā dārza ielā.

Sakarā ar to, ka Mazās dārza un
Dārza ielas krustojums nav labi
pārredzams, rada draudus gājēju
drošībai, Priekuļu novada dome
saņēma ierosinājumu par satik-
smes kustības uzlabošanu ielās ap
Priekuļu vidusskolu.

2014.gada 27.februāra domes
sēdē deputāti pieņēma lēmumu ar
2014.gada 1.jūniju mainīt satiksmes
organizāciju Priekuļos, Mazā Dārza
ielā un Dārza ielā, nosakot daļā
posmu vienvirziena transporta kus-
tību, t.i. Dārza ielā – virzienā no
krustojuma ar Mazo Dārza ielu uz
Cēsu prospekta pusi – līdz iebrauk-
tuvei stāvlaukumā pie veikala
„Elvi”; Mazā Dārza ielā - virzienā
no Cēsu prospekta līdz Dārza ielai.

Autobusa maršruta kustība
Dārza ielā netiks mainīta. Tā tiks
nodalīta ar autobusa kustības joslu.

Būs Priekuļu velo un gājēju celiņa
turpinājums Cēsu virzienā
Šogad paredzēts uzsākt valsts

auto ceļa projektēšanu, kas skars
arī posmu no Cēsu apļveida krusto-
juma līdz Priekuļiem.

Pēc savstarpējās vienošanās
starp Priekuļu novada pašvaldību
un Va/s „Latvijas Valsts ceļi”, pro-
jekta realizācijas ietvaros paredzēts
izbūvēt velo un gājēju celiņu bla-
kus rekonstruējamam ceļa pos-
mam no apļa līdz Priekuļiem, kas
tālāk savienosies ar Priekuļu velo-
celiņu.

Veloceliņš būs aprīkots ar
apgaismojumu, kas ļaus iedzīvotā-
jiem droši pārvietoties pa to dien-
nakts tumšajā laikā.

Uzlabojam ceļus
Pateicoties siltajai bezsniega

ziemai, nedaudz tika ietaupīti ceļu
fondu līdzekļi, pavasarī tie tiek

izmantoti novada ceļu seguma
atjaunošanai, caurteku izbūvēša-
nai, grāvju tīrīšanai un ceļmalu attī-
rīšanai no krūmiem. Ceļu segumu
atjaunošana un daļēja ceļu rekons-
trukcija paredzēta ņemot vērā ceļu
noslogojuma intensitāti un bojāju-
ma apmērus. Šobrīd tiek atjaunots
Veselavas pagastā ceļa posms
Rozītes – Mežgaiļi un Liepas
pagastā ceļa posms Dukuļi –
Vaives dzirnavas.

Ūdens saimniecība Priekuļos
Priekuļos ūdens saimniecības

pakalpojumu attīstības projekta
pēdējā fāzē noslēgts līgums par
334 741.61 EUR (bez PVN), kas
tika ietaupīti no II kārtas projekta
realizācijas. Par šo summu pare-
dzēts: Priekuļu centrā vecā ūdens
torņa renovācija, jaunas ūdens
maģistrāles izbūve Elites un
Jāņkalna ielās, pieslēgt pie centrālās
ūdens apgādes sistēmas „Mežpili”
un nomainīt dzeramā ūdens vada
posmus Egļu gatvē, Parka ielā un
Izmēģinātāju ielā 6.-8. mājām.

Projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība
Prieku ļos, II kārta” Nr.
3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/008
īstenošanas laiks 2010.gada
novembris – 2014.gada 15.oktobris.

Projekts tiek īstenots darbības
programmas ”Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma
3.5.prioritātes ”Vides infrastruktū-
ras un videi draudzīgas enerģētikas
veicināšana” 3.5.1.pasākuma
”Vides aizsardzības infrastruktūra”
3.5.1.1.aktivitāti ”Ūdenssaim -
niecības infrastruktūras attīstība
aglomerācijās ar cilvēku ekviva-
lentu lielāku par 2000” ietvaros.

Projekta izmaksas: 2.3 milj.
EUR

Finansētājs: ES Kohēzijas
fonds, ar atbalsta intensitāti
88,846857% no attiecināmajām
izmaksām, pašvaldības finansē-
jums 11,153143% apmērā no attie-
cināmajām izmaksām.

Priekulieši izrāda
„Krūze zaļā”

Pašās marta beigās Priekuļu
amatierteātris skatītāju vērtēju-
mam nodeva režisores Ineses
Pīlaberes jauniestudējumu -
Leldes Stumbres veidoto skatu-
ves variantu „Krūze zaļā” pēc
Mārtiņa Zīverta lugas „Zaļā
krūze” motīviem.

Pirmo reizi „Zaļā krūze” izrā-
dīta paša autora režijā 1949.gada
maijā Stokholmas Latviešu teāt-
rī. Vēlāk tā kļuvusi par vienu no
iemīļotākajām un visvairāk spē-
lētākajām Zīverta lugām – īpaši
latviešu trimdas teātru ansam-
bļiem visā pasaulē.

Lugas notikumi risinās kādā
Vācijas pilsētā Otrā pasaules
kara pēdējās dienās. Sižetam
izmantots kāds anekdotisks
nostāts par saimnieci, kura izīrē
istabu vienlaicīgi diviem cilvē-
kiem, kas bēgļu nometņu laikos
cirkulēja Vācijā, nostāsts balstīts
uz patiesiem notikumiem.

Mārtiņš Zīverts lugu nosauc „

... par drīzāk skatuvisku rotaļu ar
replikām un notikumiem, nekā
spēli mūslaiku teātra izpratnē”.
To raksturo spraigs sižets, tā pie-
pildīta asprātīgiem pārpratu-
miem un sarežģījumiem, ko
autors kāpina ar azartisku prie-
ku. Izrāde pārstāv kamerlugas
žanru. Tai raksturīgs spraigs,
elastīgs dialogs.

Savukārt, priekulieši lūguši
dramaturģei Leldei Stumbrei
izveidot šo izrādi, daudzskanīgā-
ku un vizuāli bagātāku, tā papil-
dināta ar dziesmām un
dejām.estību un profesionālo
atbildību strādāja pie tā, lai katra
izrādē pavadītā minūte būtu pro-
fesionāli baudāma un aizraujoša.
Izrādes devīze ir „Dzīvē viss ir
iespējams.... ja tu patiešām tici”.

Nepārtraukta darbības līnija,
un nepārtraukts darbības kāpinā-
jums, atrisinājumam lugas bei-
gās ierādot pēc iespējas maz vie-
tas. Lugā ir spēles un absurda

elementi, kopā savīts komiskais
ar traģisko. Lugā jūtams skarbās
realitātes slānis – vēl esošā kara
elpa, tuvu cilvēku atšķirtība un
atsvešinātība, mīlestības alkas,
sapņi par laimīgu un mierīgu
dzīvi.

Izrādē galvenās lomas spēlē
un dzied Gunita Bārda un
Helmuts Brasovs. Izrādes
Horeogrāfiju veidojis un dejo
horeogrāfs Andis Kozaks un
Solvita Būre. Jāatzīst, ka deja
paspilgtina izrādi un skatītājiem
dod lielāku vizuālo baudījumu.
Orģinālmūziku sarakstījis
Zigfrīds Adamavičs. Kostīmu
māksliniece un scenogrāfe Ilze
Bindemane Kļava. 

Ar iestudējumu „Krūze zaļā”
Priekuļu amatierteātris 30.martā
piedalījās Latvijas amatierteātru
iestudējumu „Gada izrāde 2014”
reģionālajā skatē Rēzeknē.

Īrisa Uldriķe

Visi aktieri gandarīti par nospēlēto izrādi
Foto Ilgvars Uldriķis

10.aprīlī Priekuļu kultūras namā
notika Cēsu apriņķa bērnu un skolu
jauniešu deju kolektīvu ikgadējā
skate. Šogad skate bija īpaša ar to,
ka tajā bija jādejo, 2015.gada vasa-
rā gaidāmo Bērnu un skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētku reper-
tuāra dejas. Skati vērtēja visnotaļ
nopietna žūrija: Inga Pulmane -
TDA „Teiksmiņa” mākslinieciskā
vadītāja un gaidāmo deju svētku
mākslinieciskā vadītāja, Ilona
Klince - deju skolotāja, latviešu
tautas tērpu eksperte, Indra
Filipsone - bērnu tautas deju kolek-
tīva „Bitīte” vadītāja. 

Šajā skatē piedalījās arī mūsu
novada bērnu un jauniešu deju
kolektīvi - Priekuļu kultūras nama
bērnu deju kolektīvs ,,Tūgadiņš”,
vadītājs Mārtiņš Jurciņš, Priekuļu
vidusskolas deju kolektīvs „Miķe -
lēni”, vadītājs Māris Brasliņš un
Liepas pamatskolas deju kolektīvs
„Liepiņa”, vadītāja Marita Rieksts-
Krivjonoka.

„Tūgadiņš” skatē startēja ar čet-
rām grupām: paši mazākie 3 līdz 5
gadus mazie bērni startēja pirm-
sskolas vecuma grupā un ieguva II
pakāpi. Tikai nedaudz lielāki 5 līdz
7 gadus mazie dejotāji startēja pie

1-2. klašu grupas un ieguva I pakā-
pi. Bet divas vecākās ,,Tūgadiņa”
grupas startēja pie 3-4. klašu un 5-
6. klašu grupām un abas ieguva
augstākās pakāpes.

Īpašus komplimentus ,,Tūga -
diņa” dejotāji izpelnījās no žūrijas
par skaistiem un kārtīgiem tērpiem.
„Milzīgs paldies par mūsu tērpiem
jāsaka bērnu vecākiem un Priekuļu
novada pašvaldībai, kura vienmēr
mūs atbalsta, ja nepieciešams
papildināt kostīmu krājumus.
Savos septiņos darbības gados
kopīgi esam izveidojuši pietieka-
mu kostīmu kolekciju, lai šodien
skaisti uz koncertiem sapostu 130
mazākos un lielākos dejotājus”,
atzīst „Tūgadiņa” vadītājs.

Skatē labi veicās arī „Miķe -
lēniem”, kolektīvs startēja ar pie-
cām dejotāju grupām: 1.klases, 2.-
3.klases, 4.klases, 7.-8.klases un
10.-12.klases., kopskaitā 104 dejo-
tāji. Visas dejotāju grupas ieguva I
pakāpi.

Liepas kolektīvu „Liepiņa” pār-
stāvēja 3.-4.klašu dejotāji un skatē
saņēma II pakāpi.

Mārtiņš Jurciņs, 
Īrisa Uldriķe

Bērnu un skolēnu
deju kolektīvu skate

P a g ā j u š ā
gada vasarā
pirmoreiz svi-
nējām Novada
svētkus un jau
tad bija
skaidrs, ka tā
būs ikgadēja

vasaras tradīcija, kā arī tas, ka
svētku norises vieta katru gadu
būs citā novada pagastā. Šogad
Novada svētkus svinēsim 28. -
29.jūnijā Liepas pagastā.

Svētku moto - „Ar prieku
caur Liepu”

„Prieks ir izstarot un izdalīt.
Izdalīt to, kas mums pieder, vie-
nalga, vai tā būtu maize vai māja,
doma vai sapnis, un zināt, ka ir
kāds, kas to saņem.” (Z.Mauriņa)

Jau no agra rīta Liepas pagas-
ta galvenā iela (Rūpnīcas iela)
tiks nodota svētku dalībnieku
rīcībā – tirgotāji, amatnieki, māj-
ražotāji un zemnieki aicinās
iepazīt un iegādāt savu preci.

Skanēs dziesmas un smiekli,
bērni un pusaudži aicināti pieda-
līties dažādās radošās darbnīcās
un meistarklasēs, sporta aktivitā-
tēs, kurās varēs iesaistīties arī
skatītāji. Raitā deju solī mūs
ievadīs draugi - dejotāji no
Palamuses (Igaunija). Tiks pie-

dāvāta iespēja degustēt un vērtēt
mājās ceptās tortes. Savus mīlu-
ļus suņu parādē izrādīs liepēnie-
ši, būs arī suņu paraugdemons-
trējumi.Saimniecībā un Jātnieku
klubā „Bokalderi” notiks treniņa
sacensības konkūrā – jāšanas
sportā. Visas dienas garumā
Lielajā Ellītē būs skatāmas nova-
da amatierteātru izrādes.

Svētku gājiens sāksies
plkst.17:00, kad pa Rūpnīcas ielu
no bibliotēkas uz stāvlaukumu
pie pagastmājas, kur būs lielā
estrāde, dosies gan lieli, gan mazi
novada iedzīvotāji, pašdarbnieki
un visi citi ieinteresētie cilvēki.

Lielisks akcents svētku norisē
– novada pašdarbības kolektīvu
lielais koncerts, apliecinot svēt-
ku devīzi „Ar prieku, caur
Liepu”. Uzstāsies arī dažādas
jauniešu grupas un solisti.
Vakarā, kad saule lēnām rietēs,
sāksies balle un turpināsies līdz
pēdējam dejotājam. Par mūziku
rūpēsies grupa „Vēja radītie” no
Siguldas (mūzika dažādām gau-
mēm).

29.jūnijā plkst.13.00 – svētku
otrajā dienā – visi laipni gaidīti
ekskursijā pa Liepas pagasta
interesantākajām vietām, kuras
vērts apskatīt!

Dzīvosim ar prieku un leposi-
mies ar to, kas ir mūsu bagātība!

Priekuļu novada svētkus
Liepas pagastā atbalsta Priekuļu
novada pašvaldība un Priekuļu
novada uzņēmēji. Plašāka infor-
mācija pieejama:www.priekuli.lv

Kā arī pa tālruņiem vai e-
pastiem: Benita – 26497506; beni-
ta.sausina@priekulunovads.lv 

Inga – 28352521; i_k@inbox.lv
Pasākuma ietvaros plānota

plaša programma t.sk.,
konkurss „Garšīgākā novada

torte”. Dalībai
konkursā tiek
aicināti pieteik-
ties visi novada
tortes cepēji.
Pieteikties līdz
9. jūnijam.
Vairāk informācijas:
Brigitai Bušai telf.64195005
(darba laikā), mob. 27867704
Liepā, bibliotēkā, Rūpnīcas ielā 8

Brīvdabas tirdziņam dalī-
bai ar savu produkciju tiek aici-
nāti pieteikties zemnieki, mājra-
žotāji un dažādi amatnieki.
Vairāk informācijas un tirdzi-
ņam pieteikties līdz 9. jūnijam.
Dacei Kalniņai t.28381477
Priekuļos, Lauku konsultāciju
centrā, Dārza ielā 12.

Priekuļu novada svētki
šogad Liepā
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2014.gada janvārī tika izslu-
dināts starpnovadu skolu 7.-
9.klašu skolēnu konkurss „
Mana novada izcilie ļaudis
Latvijas valstī un pasaulē”, ko
organizēja Cēsu Valsts ģimnāzija
sadarbībā ar Cēsu Vēstures un
mākslas muzeju. Skolēni tika
aicināti līdz 28.martam izstrādāt
projekta darbus noteiktās sekci-
jās:

Mana novada izcili ļaudis
Latvijas valsts mērogā;

Novadnieku sasniegumi
pasaulē;

Manas skolas absolventu
devums Latvijai un pasaulei.

Balva par piedalīšanos kon-
kursā bija Cēsu vēstures un māk-
slas muzeja dāvātā bezmaksas
ekskursija uz izcilākajām
Zemgales pilīm.

Apzinoties, ka šis konkurss ir
lieliska iespēja Priekuļu vidus-
skolas 7.-9.klašu skolēniem
parādīt savas zināšanas novada
vēsturē un attīstīt savas prasmes
projektu darbu izstrādē, aicināju
skolēnus piedalīties. Šādi kon-
kursi ir lieliska iespēja skolē-
niem ieraudzīt, cik daudz talantī-
gu un strādāt gribošu skolēnu ir
citās skolās, sevi parādīt, salīdzi-
nāt un arī kaut ko jaunu iemācī-
ties. 

Sākotnēji apzināju tos novada
cilvēkus, ar kuriem skolēni varē-
tu tikties, un tad piedāvāju izvē-
lēties sev tīkamāko novadnieku.
Projekta darbu rakstīšanai ir
stingri noteikumi, kas prasa
lielu, precīzu un pacietīgu darbu
no skolēniem. Vispirms ir jāiz-
virza konkrēti uzdevumi darba
veikšanai, jāizvēlas attiecīgās
metodes, jāvāc informācija un tā
jāapkopo, jāizdara konkrēti seci-
nājumi, darbs precīzi jānoformē.
Gala rezultātā skolēniem vēl
jāizveido līdz 10 minūšu prezen-
tācija un jāiemācās to norunāt
komisijas priekšā.

Sākumā skolēni bija atsaucī-
gi, bet, kad bija jāsāk nopietni,
sistemātiski un patstāvīgi strā-
dāt, viņu aktivitāte noplaka.
Kopīgā darba rezultātā uz kon-
kursu tika pieteikti tikai četri
darbi: trīs no 7.b un viens no 8.a
klases. Visaktīvāk šajā projektā
iekļāvās tieši 7.b klase, no kuras
sākotnēji visi 12 skolēni izvēlē-
jās rakstīt par kādu novadnieku.
Mēs aicinājām viņus uz tikša-
nos klasē, lai uzklausītu stāstī-

jumus par savu dzīvi un sasnie-
gumiem. Paldies par atsaucību
sakām: Artim Rasmanim,
Kristeram Serģim,  Marijai
Bērziņai,  Kasparam un
Gunāram Dumbriem,  Rutai
Purvinskai, Jānim Mičulim,
Mārim Brasliņam. Tās mums
visiem bija neaizmirstamas tik-
šanās, kurās guvām ne tikai
informāciju, bet arī daudzas
svarīgas atziņas, ko varētu
paņemt kā labu padomu savai
dzīvei. Piemēram, „ Nekad
nevajag padoties grūtību priek-
ša!”,  „ Dzīvē ir jāizmēģina viss,
ko tā dod, jo tās iespējas var būt
tavas laimes atslēgas!”, „ Ja tu
gribi kaut ko dzīvē sasniegt, tad
ej un rīkojies, nevis slinko!”, „
Dzīvē vajag darīt to, kas tev
patīk, un neatkāpties no tā!”, „
Visam pamatā ir 90%  darbs un
10 % ir veiksme  un talants!”, „
Iemācieties plānot savu laiku tā,
lai viss iecerētais izdodas!”, „
Jādomā par savu nākotni, taču
nedomā tikai par sevi, bet arī
par līdzcilvēku, kam varbūt tieši
tava palīdzība ir vajadzīga!”  un
vēl daudzas citas. 

Paldies Priekuļu novada bib-
liotekārēm, kuras laipni piedāvā-
ja izmantot novadpētniecības
fonda materiālus, kur skolēni
ieguva  nepieciešamo informāci-
ju no avīzēm un žurnāliem, kā
arī prasmes  informāciju meklēt
īpašā  datorprogrammā. Paldies
arī informātikas skolotājai
G.Razuvanovai, kura sniedza
skolēniem zināšanas projektu
darbu tehniskajā noformēšanā.

Paldies arī skolēnu vecākiem,
kuri atbalstīja savus bērnus šajā
ārpusstundu darbā. Kā teica
Rīgas 3.ģimnāzijas direktors
A.Priekulis skolotāju konferencē
„ Gandrīz ideāla skola” 21.martā
PJVT :  ”Iemācīt var tikai to sko-
lēnu, kurš grib mācīties!” 

Un tā 4.aprīlī uz CVĢ prezen-
tēt sava darba rezultātu devās 7.b
klases skolēni Niāra Izaka  un
Liāna Balode, kuras stāstīja par
pieckārtējiem pasaules čempio-
niem motociklu blakusvāģu
klasē Kristeru Serģi un Arti
Rasmani, Estere Vilciņa prezen-
tēja darbu par Māri Brasliņu kā
aktīvu Priekuļu novada kultūras
dzīves organizētāju, jo autore
Viktorija Reķe tajā dienā pieda-
lījās novada mājturības olimpiā-
dē,  un  8.a klases skolnieks
Dmitrijs Dmitrijevs, kurš stāstīja
par Mārsnēnu pagasta  agrāko
vadītāju un pašreizējo  sociālo
darbinieci Rūtu Ravinsku.

Konkurence bija liela -
7.klašu grupā iesniegti 15 darbi,
bet 8.klašu grupā 11 darbi.
Skolēnu paveiktais guva augstu
novērtējumu - N.Izaka ieguva
2.vietu, pārējie skolēni 3.vietu.
Viņi arī ieguva tiesības piedalī-
ties ekskursijā uz Zemgali, kura
notiks 6.maijā. Kā pēc konkursa
atzina skolēni: ”Mums patika
piedalīties, un mēs visi bijām
ieguvēji!” 

Apsveicam viņus un paldies
par paveikto!

Priekuļu vidusskolas vēstures
skolotāja Dzintra Kaparkalēja

Radošo darbu konkurss
skolēniem

„Anekdošu virpulis” ir bērnu
un jauniešu tradicionālās kultūras
apgūšanas programmas sastāvda-
ļa, kurā no visiem Latvijas nova-
diem piedalās bērni un jaunieši,
kam tīk jokot, stāstīt smieklīgus
atgadījumus gan no veciem lai-
kiem, gan saskatīt jocīgo ikdienas
situācijās. Tiesības piedalīties
finālā viņi izcīnījuši savu skolu un
novadu jokotāju sacīkstēs. 

No Priekuļu vidusskolas uz
Rīgu jokot brauca trīs pusfināla
uzvarētāji  – Dagmāra Baumgarte
(1.a kl.), Matiass Nellemann (3.b
kl.) un Artūrs Dāvids Bieziņš (4.a
kl.). Visi trīs skolēni prata iesmī-
dināt un uzjautrināt zālē sēdētājus
un ieguva augstu novērtējumu no

žūrijas komisijas. Dagmāra
Baumgarte tika apbalvota ar
1.pakāpes diplomu un Latvijas
dižās smīdinātājas titulu, Artūrs
Dāvids Bieziņš ar 2.pakāpes dip-
lomu un Lielā smīdinātāja titulu
un Matiass Nellemann ieguva vis-
augstāko novērtējumu –
Ekselentais smīdinātājs. 

Paldies skolotājām
R.Kanušniecei, A.Rozmisai,
A.Norvelei un skolēnu vecākiem,
kuri palīdzēja sameklēt visintere-
santākās, vissmieklīgākās anek-
dotes.

Pasākuma mērķis ir palūkoties
uz sevi un apkārt notiekošo no
smieklu perspektīvas. Stāstnieku
konkursa „Anekdošu virpulis”

fināls ir lieliska iespēja baudīt
anekdotes jauno stāstnieku izpil-
dījumā un pēc tam tās stāstīt tālāk,
uzlabojot noskaņojumu sev un
līdzcilvēkiem. Šogad īpaša uzma-
nība tika pievērsta jokiem par
naudu, bagātību, mantu un mant-
kārību, jo pāreja no lata uz eiro kā
viena no šī gada aktualitātēm tiek
skatīta arī no jocīgās puses.

Konkursu rīko Rīgas Latviešu
biedrības Folkloras komisija
sadarbībā ar Valsts izglītības satu-
ra centru un tradicionālās kultūras
biedrību „Aprika”, to atbalsta
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Skolotāja Gunta Puriņa

Angļu valodas olimpiādē:
6.klasēm piedalījās Priekuļu

vidusskolas skolēni: Mārcis
Ozoliņš (atzinība, skolotāja
D.Jakobsone), Rēzija Ozoliņa,
Tīna Rozeniece, Artis Gailis.
Liepas pamatskolas skolēni:
Annija Krivjonoka, Dāvids
Aleksandrs Mucenieks.

8.klasēm piedalījās Priekuļu
vidusskolas skolēni: Sendija
Beata Lazdiņa (1.vieta, skolotāja
D.Jakobsone), Linda Broka,
Natālija Mahņova. Liepas pamat-
skolas skolēni: Dēvijs Dāvis
Jevdokimovs (atzinība, skolotāja
D.Caune), Ēriks Povetkins,
Kristiāna Eltermane. Mārsnēnu
pamatskola – Jānis Šmits.

Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē 8., 9. klasēm (zēniem)
piedalījās no Priekuļu vidusskolas
– Artūrs Pavlovičs (1.vieta, skolo-
tājs J.Mičulis), no Mārsnēnu
pamatskolas – Nauris Šmits
(2.vieta, skolotāja G.Trautmane),
Reinis Mackus (atzinība, skolotāja
G.Trautmane), no Liepas pamat-
skolas - Sergejs Sidorovičs 

Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē:

5. klasēm (meitenēm) pieda-
lījās no Priekuļu vidusskolas –

Ramona Paula Eglīte, no Liepas
pamatskolas - Linda Sudrabiņa,
Lora Sevčuka.

7. klasēm (meitenēm) piedalī-
jās no Priekuļu vidusskolas –
Lukrēcija Romka, Viktorija Reķe,
no Liepas pamatskolas - Sintija
Bebre.

9. klasēm (meitenēm) piedalī-
jās Priekuļu vidusskolas skolnieces:
Amanda Marija Sproģe - 1.vieta,
Ieva Lauka -2.vieta, Aivita Balode -
3.vieta, (skolotāja M.Dzedone).

Lietišķās informātikas olim-
piādē:

5.-6. klasēm piedalījās
Priekuļu vidusskolas skolēni:
Dāvis Krieviņš, Paula Beatrise
Pupure, Rolands Tijārs. Liepas
pamatskolas skolēni: Annija
Krivjonoka - 3.vieta, Dāvids
Mucenieks.

7.-9. klasēm piedalījās
Priekuļu vidusskolas skolēni:
Uldis Alksnis - 3.vieta, (skolotāja
G.Razuvanova), Sandis Kaškurs -
atzinība, Agnis Salmiņš - atzinība,
Viktorija Reķe., no Liepas pamat-
skolas – Aleksis Eihlers.

Informāciju apkopoja Priekuļu
vidusskolas direktora vietniece
Anita Skrastiņa

Starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiāžu

ziņas

Anekdošu virpulis 

Mūsu jauniešu tikšanās ar brīvprātīgā darba veicēju Žanu
(pirmā no labās), tālāk jaunieši ar Gruzijas karogu

No kreisās D.Dmitrijevs, E. Vilciņa, L.Balode, N.Izaka 
ar diplomiem un balvām CVĢ 4.aprīlī.

7.aprīlī, atzīmējot Pasaules
veselības dienu jauniešu centrā
„Rest[e]” norisinājās zumbas
pēcpusdiena. Zumba ir
Latīņamerikas iedvesmota deju
fitnesa nodarbība, kas apvieno
Latino mūziku un deju kustības
dinamiskā un efektīvā sistēmā.
Pie mums viesojās sertificēta
zumbas trenere Līva Gābere. 

Pirms nodarbības Līva
nedaudz pastāstīja par zumbas
izcelsmi un par to, kā pati ar šo
fitnesa veidu ir sākusi nodarbo-
ties. Pēc nelielā ievada varējām
nodoties Latino deju ritmiem.
Nodarbības laikā, sajūta nebūt
nav kā smagā, fiziskā treniņā,
drīzāk kā jautrā deju festivālā,
taču efekts ir tāds pats, kā pēc
fiziska treniņa. 

Paldies visiem drosmīgajiem,
kuri uzdrošinājās pamēģināt ko
jaunu un nebijušu, kā arī paldies
trenerei Līvai Gāberei.

Šajā mēnesī, jauniešu centrā ”
Rest[e]” bija iespēja tikties ar

Žanu (Zhana) no Gruzijas. Žana
ir brīvprātīgā darba veicēja
Latvijā. Meitene Latvijā dzīvo
un darbojās jau no šī gada janvā-
ra, un viņas uzdevums ir doties
vizītēs pa Latvijas skolām un
jauniešu centriem, vadot izglīto-
jošas lekcijas. 

8.aprīļa pēcpusdienā Žana
viesojās arī mūsu centrā. Lekcija
izvērtās aizraujošā sarunā par
brīvprātīgo darbu, par stereoti-
piem un sabiedrību. Meitene
mūs iepazīstināja ar Gruzijas
kultūru, ēdieniem, ievērojamā-
kām vietām, kuras noteikti jāap-
meklē dodoties uz Gruziju. Tika
pārbaudītas arī mūsu zināšanas
par Gruziju, kā arī valodas pras-
mes. Vaicāta, kāpēc Žana devās
tieši uz Latviju, viņa atbildēja,
ka jau bērnībā viņas tēvs stāstīja,
ka Latvija ir draudzīga valsts
Gruzijai un mūs saista līdzīgi
vēstures notikumi.

Dina Šalunova,
Jic „Rest[e]” vadītāja

Jaunieši zumbo un iepazīst
citas kultūras

Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas,
Vecpiebalgas novads
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Pedagogu profesionālās kvali-
fikācijas pilnveide notiek nepār-
traukti, taču piedāvātās program-
mas izglītoties vairāk pielāgotas
skolotājām, kuras strādā ar 3-7
gadus veciem bērniem. No 11.-
13.martam pirmsskolas izglītības
iestādē „Mežmaliņa” bija iespēja
satikties skolotājām, kuras strādā
ar pašiem mazākajiem bērniem
vecumā no 1-3 gadiem.
Semināru „ Bērncentrētas grupas
veidošana zīdaiņiem un maziem
bērniem pirmsskolas izglītības
iestādē” vadīja IIC programmu
koordinatore Mg. ped. Sandra
Kraukle.

Zināms, ka vecumā līdz 3
gadiem notiek tik strauja bērna
attīstība, kā tas nav nevienā citā
dzīves posmā, tādēļ ir ļoti svarī-
gi, lai ar šiem mazuļiem strādātu
zinoši, pārliecināti, laikam līdzi
ejoši, radoši pedagogi. Trīs semi-
nāra dienās 28 pedagogi klauso-
ties, diskutējot, daloties piere-
dzē, darbojoties grupās, veidojot
kolektīvus darbus, veicot prak-
tiskus individuālus uzdevumus,
apguva ikdienas darbam vērtīgas
tēmas. Svarīgākās no tām:

4 kas jāievēro, organizējot
aktivitātes zīdaiņiem un maziem

bērniem;
4 fiziskās vides veidošanas

svarīgākie nosacījumi;
4 kā veicināt bērnu nomieri-

nāšanos un aizmigšanu;
4 kā izpaužas kvalitatīvas

savstarpējās attiecības starp
pedagogu komandu un vecā-
kiem; 

4 kā grupā veidot uzticības
pilnu gaisotni sadarbībā ar vecā-
kiem.

Skolotājas guva vērtīgas ide-
jas saturīgu, interesantu, jautru
vecāku sapulču organizēšanai,
iepazinās ar Līvānu pirmsskolas
izglītības iestādes darba pieredzi
un izveidotās  „Mazuļu  skolas”
ieguvumiem.

Pēc trīs dienu intensīva darba
skolotājas mājup devās katra ar
savām atziņām. Cita guva apstip-
rinājumu tam, ka līdz šim darī-
tais ir pareizs. Cita guva atbildes
uz sev neskaidrajiem jautāju-
miem, klausoties gan pasniedzē-
ju, gan citu pedagogu pieredzē.
Skolotājas kursu laikā apkopoja
jauno ideju krātuvīti, ar kuras
palīdzību turpmāk varēs iekrāsot
savu ikdienas darbu, sniedzot
pārsteiguma prieku mazuļiem,
viņu vecākiem un pašas sev.

Visas kopā pārliecinājāmies
arī par to, ka pieaugušie var
daudz mācīties no bērna.
Mazajam pirmais sniegs vai slie-
ka uz celiņa ir īsts brīnums, bet
brīnumiem taču nevar tā vien-
kārši paiet garām. Tie ir jāizpēta,
jāaptausta, jo bērni nedomā

abstrakti, viņi dzīvi uztver ar
visām maņām. Viņi grib aptaustīt
to, ko redz, un pagaršot to, ko
aptausta. Taču tam ir nepiecie-
šams laiks. Ja mēs- pieaugušie -
pārņemtu savu mazuļu dzīves
tempu, mēs daudz ko atklātu no
jauna un novērtētu to, kam citādi

paietu garām bez ievērības. Lai
kārtējos steigas mirkļos mums
izdodas atcerēties Patrīcijas
Klafordas vārdus:

„Darbs pagaidīs, kamēr tu
bērnam parādīsi varavīksni, bet
varavīksne negaidīs,  kamēr tu
padarīsi savu darbu”.

Iecel sirsniņā pūpola maigumu,
Iecel sirsniņā pavasara 

skaistumu.
Pūpola maigumā, pūpola laimē
Saulīte balta, lai atspīd jums 

vaigā.

Pavasaris ir klāt, bērni priecī-
gi čalo pa grupu, savu prieku
dāvājot arī audzītēm. Aiz loga
spīd saulīte, dzied putniņi, zied
pirmie sniega pulkstenīši, un
Rūķīšu grupiņas audzinātāju
galdu rotā zilo vizbulīšu pušķī-
tis, un tā vien šķiet, ka šajā prie-
kā un pavasara burvībā gribās ar
kādu padalīties!

Mēs tā arī darījām- dalījā-
mies priekā ar mūsu vecmāmi-
ņām, vecvecmāmiņām, omī-
tēm, vectētiņiem, vecvectēti-
ņiem un opīšiem, tiekoties
radošajā vecvecāku pēcpusdie-
nā. Pasākums bija ļoti apmek-
lēts, dažiem bērniņiem ieradās
gan omīte, gan vecmāmiņa,
citiem pat trīs vecvecāki, bet
vakara gaitā kā atbalsta grupa
mums pievienojās arī tēti,
māmiņas un krustmāmiņas. 

Kopā pavadītais laiks, pēc
vecvecāku teiktā, bija brīniš-
ķīgs - mēs dziedājām, dejojām,
kopā gājām rotaļās un radoši
darbojāmies, gatavojot pavasa-
ra ziedus. Ar prieku un lielu
interesi darbojās visi, un nu
mūsu grupiņu rotā pasakaini
skaisti un krāsaini ziedi ne vien
vāzēs, bet arī kā logu dekori.
Protams, neizpalika arī mīļas un
sirsnīgas sarunas, tējas dzeršana
un cienāšanās.

Visu atceroties, atliek tikai
pasmaidīt un atzīt, ka pasākuma
mērķis tika sasniegts - bijām
dāvājuši prieku cilvēkiem,
kuriem kabatā allaž kāds kārums
priekš saviem mazbērniņiem,
bet sirsniņā neviltots mīļums un
kopā būšanas prieks. Paldies
Jums!

Vēlam Jums visiem priecīgu
un gaišām domām un darbiem
piepildītu pavasari! 

Rūķīšu grupas audzinātājas
Sigita, Iluta, Laima

Saulaina, izglītojoša tikšanās pirmsskolas izglītības
iestāžu mazbērnu grupu skolotājām

Skolotājas kursu laikā apkopoja jauno ideju krātuvīti, ar kuras palīdzību turpmāk varēs iekrāsot
savu ikdienas darbu, sniedzot pārsteiguma prieku mazuļiem, viņu vecākiem un pašas sev.

Foto Ilze Freimane

Seminārs „Spēles un dzies-
mas kopā ar pirmsskolas un jau-
nākā skolas vecuma bērniem,
izmantojot latviešu tautas folklo-
ras materiālus” iedvesmoja
satikties tos 30 pedagogus, kuri
savu darbu ar pirmsskolas vecu-
ma bērniem jautru, interesantu
un dinamisku padara ar dzies-
mas, dejas un mūzikas instru-
mentu spēles palīdzību. 

Šis bija 4 stundu garš, spraigs,
dažādu aktivitāšu piepildīts

seminārs, kurā par sēdēšanu bija
jāaizmirst. Semināra dalībniekus
iesildīja latviešu tautas dziesma
„Skroderīši, vēverīši”, kurai fol-
kloras speciāliste Aiga Auziņa
pievienoja atbilstošas kustības. 

Tad sekoja „mīklas jaukšana”
kliņģerim, kuras laikā iesildījām
ne tikai savas rokas un gurnus, bet
arī kaimiņu muguras. Kad kliņģe-
ris uzcepts, varējām doties ciemos.
Pie kā? Šoreiz pie vistiņas… Ar
ko? Protams, ar vilcienu! Jautras

mūzikas pavadībā vilciens, kuru
veidoja paši pedagogi, brauca
kalnā, no kalna lejā, caur tuneli,
griezās pa labi, griezās pa kreisi.

Pēc jautrā brauciena sekoja
teātra spēlēšana, mīklu minēša-
na, skaitāmpantu runāšana, teiku
klausīšanās, dziesmu dziedāšana
un muzikāli priekšnesumi ar
sitamajiem instrumentiem. Visu
šo darbību laikā lieliski tika tre-
nēta uzmanība, atmiņa, iztēle,
komunikācijas un saskarsmes

prasmes. Kopīgi darbojoties,
sprēgāja smiekli, un kustību
prieks iekrāsoja sārtus pedagogu
vaigus. Semināra izskaņā atmiņā
atausa vārdi, kurus teicis grāma-
tas „Spēļu grāmata visai ģime-
nei” autors Eižens Okers:

„Spēlēšanās un slinkošana ir
divas grūtas mākslas. Bērni tās
ļoti labi pieprot. Tikai vēlāk cil-
vēki šīs Dieva dāvanas pazaudē.
Svarīgi tās dzīves laikā atjaunot
un atkal pavingrināties, jo citādi,

kad pienāks vecums, var izrādī-
ties, ka neko citu vairs neprotam
kā tikai strādāt”.

Paldies semināra vadītājai
Aigai Auziņai par dāvātajiem
mirkļiem, ar kuru palīdzību katrs
varējām mazliet atgriezties bēr-
nībā.

Amatas apvienotās Izglītības
pārvaldes 

Pirmsskolas metodiskās
apvienības vadītāja 

Ilze Freimane

Mācāmies caur dziesmu, deju, rotaļām un kopīgu muzicēšanu

Pavasara prieks
Priekuļu PII
”Mežmaliņa”

Ar siltiem saules stariem un
skaļiem putnu treļļiem pienācis
aprīlis. Arī mūsu bērnudārzā
nekas nenorimst, visi un viss
rosās, jo gatavojas teātra izrādei.
Kamēr mazie ķipari guļ dienas-
dusu, audzinātājas- aktrises klusi
dodas uz mēģinājumiem, kur teik
iestudēta ludziņa „Mazais ūden-
vīriņš” par godu Ūdens dienai un
Starptautiskajai teātra dienai.

2. aprīļa rītā visi bērni dodas
uz zāli. Tā ir interesanti un skais-
ti noformēta, attēlota Zemūdens
valstības dzīve. Teātra izrādē par
visu ir pārdomāts: skan klusa,
mierīga mūzika, aktieri tērpti
pašu darinātos tērpos, uz skatu-
ves darbojas audzinātājas pašga-
tavotās lelles. Ik pa brīdim dzir-
dami bērnu smiekli un sajūsma.
Izrādes mērķis bija parādīt un
mācīt bērniem sakārtotu vidi gan
dabā, gan ūdenī, gan gaisā. Liels
paldies teātra radošajai grupai! 

Dzintra Apenīte un
Astrīda Grīnblate

***

Lielās Talkas mēnesī, kura
moto ir- „Baltijas jūra sākas
Tavā vannasistabā”, bērnudārza
lielākie audzēkņi 9. aprīlī devās
noskaidrot kā attīra sadzīves

notekūdeņus Jāņmuižas ciematā.
Secību, kādā ūdens tika attīrīts,
uzskatāmi parādīja SIA „Vinda”
laborante Sandra Vasiļevska. No
viņas stāstījuma uzzinājām, ka
Jāņmuižas attīrītava, kas sākusi
darboties 1981.gadā, ir vecāka, kā
Cēsīs. Atrodoties attīrītavas terito-
rijā varējām labāk izprast notieko-
šos procesus un aplūkot bioloģis-
kās attīrīšanas pamatelementus-
dūņas. Tagad bērni zina, ka bez
tīra ūdens cilvēks nevar dzīvot, bet
tīrs ūdens nevar būt, ja zemē vai
upē novada netīros notekūdeņus. 

Dagnija Pūce

***

Pirms Lieldienām, kādā
saulainā aprīļa pēcpusdienā,
Jāņmuižas bērnudārzu piepildīja
burvīgas skaņas, kas nāca, plūda,
skanēja no mūzikas instrumen-
tiem, kuri parasti ikdienā
nemēdz būt bērnudārzā. Tā bija
kokles, vijoles, čella, ģitāras,
flautas, klarnetes, trompetes,
saksofona, akordeona un klavie-
ru mūzika. Tik daudz instrumen-
tu un to spēlētāju bija ieradušies
ciemos pie bērnudārza bērniem!
Muzikālie priekšnesumi atvēra
mazo klausītāju sirdis, jo kurš
gan var vienaldzīgi klausīties tik

dažāda rakstura un izpildījuma
skaņdarbus.

Pēc koncerta bērni varēja
iepazīties ar instrumentiem
tuvāk. Daži drosmīgākie ieskan-
dināja kokļu stīgas un pārbaudī-
ja akordeona pogas. Tika
noskaidrots arī pats skaļākais
instruments. Par šo jauko muzi-
kālo pēcpusdienu jāpateicas
Alfrēda Kalniņa Cēsu bērnu
mūzikas skolas audzēkņiem un
viņu pedagogiem. Īpašs paldies
skolotājai Laumai Gailei par
iepazīstināšanu ar katru instru-
mentu un interesanto koncertce-
ļojumu mūzikas valstībā. 

Velta Olengoviča

***

16. aprīlī bērnudārza saime
sanāca uz kopīgu Lieldienu svi-
nēšanu, līdzi ņemot krāsotas
olas, labu omu un saulīti sirsni-
ņā. Skatījāmies ludziņu „Kā
Gailītis Saulīti sauc”.  Gaisā vir-
moja patīkama svētku noskaņa.
Uz tikšanos nākošajās Liel -
dienās!

Saulainu, siltu pavasari
visiem novada ļaudīm!

Kolēģu domas apkopoja
Agita Kalēja un Agita Tīrone

Aprīlis Jāņmuižas bērnudārzā
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Futbola kluba Priekuļi/CPSS
jaunākās grupas audzēkņi aizva-
dījuši pirmo sezonu ziemas fut-
bola turnīrā U-8 vecuma grupā.
Sacensības tika organizētas trīs
kārtās un piedalījās sešas
komandas. Mūsu grupā startēja
Valmieras futbola klubs un
Smiltenes futbola klubs katrs ar
divām dalībnieku komandām un
pirmajās divās kārtās FK Tartu
komanda no Igaunijas. 

Pirmajā kārtā ar Tartu
komandu nospēlējām neizšķirti,
bet otrajā izdevās uzvarēt ar
1:0. Aizvadot pirmās un otrās
kārtas spēles pret Smiltenes un
Valmieras spēcīgākajām
komandām nācās atzīt viņu
pārākumu ar vairāku vārtu star-
pību, bet pēdējā kārtā,  mūsu
puiši parādīja vislabāko sniegu-
mu un nospēlēja neizšķirti 0:0
pret Smiltenes pirmo komandu
un ar minimālu pārsvaru 0:1 pie-
kāpās Valmieras 1 un Smiltenes
2 komandai. Ar turnīra uzvarētā-

jiem Valmieras 2 komandu arī
mazs zaudējums 0:2.

Spēles lieliski saliedē jaunos
futbolistus un dod motivāciju
trenēties turpmāk. Apbalvošanā
katrs futbolists saņēma medaļu
par piedalīšanos turnīrā, kā arī
komanda ieguva kausu un labā-
kais spēlētās piemiņas balvu.
Mūsu komandas sastāvā sacen-
sībās startēja: Markuss Berkolts,
Jēkabs Rozenbergs, Lauris
Groševs, Dāvis Maiks
Vitkauskis, Kristiāns Ķerpe,
Kārlis Eglītis, Matiass Kalniņš,
Rinalds Mikolajs, Marks Filips
Kreicbergs, Daniels Salinieks,
Regnārs Kreičmanis un Gabriels
Kļaviņš. Ziemas čempionāts aiz-
vadīts, nu jāsāk gatavoties gal-
venajām vasaras sacensībām,
kur šogad startēsim ar divām
puišu komandām U-8 vecuma
grupā. 

Komandas treneris
Jānis Naglis

Cīņas sporta klubs „Ferrum”
savu darbību sāka pagājušā gada
nogalē atverot trīs treniņu grupas
vienlaicīgi - Liepas pamatskolā,
Amatas pamatskolā un Cēsu
2.pamatskolā. Kopā klubā trenē-
jas 51 bērns un 2 pieaugušie.
Priekuļu novada Liepas pamat-
skolā aktīvi darbojas 15 bērni,
tai skaitā 2 meitenes.
Pamatnodarbošanās- brīvās
cīņas un grieķu – romiešu cīņas,
kuras atšķiras pavisam nedaudz. 

Liepas grupa izveidojās, patei-
coties Liepas pamatskolas direk-
torei Kristīnei Rebinovai un cīk-
stoņu mammai Ingai Muhinai,
kuras mūs uzrunāja. Direktore
atvēlēja klasi, kur trenēties, palī-
dzēja komplektēt treniņu grupu,
paši sagādājām paklāju un radī-
jām noturīgu komandu.

Liepas pamatskolas bērnus
trenē Andis Ruicis, kurš ar lielu
gribasspēku, kā viņš pats saka,
tas ir 90% no darba un 10%
talants, savas karjeras pirmsāku-
mos trīs gadu laikā (parasti paiet
8-10 gadi) sasniedzis apbrīnoja-
mus rezultātus un tāpēc jo vairāk
tic tam, ka viss ir iespējams. 

Nodarbības notiek divas rei-
zes nedēļā pa 1,5h, papildus treš-
dienās piedāvājam nodarbības
baseinā „Rifs” Priekuļos.
Treniņu process sākas ar iesildo-
šo daļu, dažādi vingrinājumi un
spēles. Tā kā mūsu cīkstoņi ir
ļoti jauni, liels uzsvars tiek likts
uz bērnu fizisko sagatavotību.
Bērni trenējas, izmantojot savu
ķermeni kā trenažieri (bez papil-
dus svaru trenažieriem), jo
nedrīkstam sabojāt bērnu veselī-
bu. Pēc iesildīšanās treniņos tiek
mācīti un atkārtoti cīņas paņē-
mieni, un tikai pašās nodarbības
beigās ir cīņas, lai mēģinātu
praksē pielietot to, ko iemācījies
nodarbībā. 

Pēc iespējas cenšamies braukt
uz dažāda mēroga sacensībām.
Tā pieredze, ko jaunais sportists
iegūst ārpus savas treniņu zāles,
ir nenovērtējama. 

Vasarā plānojam turpināt tre-
niņu nodarbības, lai spētu noturēt
sagatavotības līmeni un godam
startēt jau rudens sacensībās. 

Liepas pamatskolas bērni īsā

sagatavošanās laikā ir guvuši
labus rezultātus. Sacensību cīņa
notiek 2 reizes pa 2 minūtēm vai
ātrāk, ja pretinieks ir nogāzts uz
muguras un noturēts uz lāpsti-
ņām – tīra uzvara. Par katru dar-
bību cīkstonis saņem noteiktu
punktu skaitu (kluba rekords
pieder Reinim Strodam „Tallina
Open 2014” vinnēja ar rezultātu
27 : 24), parasti cīņas gaitā reti
iegūst vairāk par 10 punktiem.

Pats galvenais, ka šis ir indi-
viduāls sporta veids, par katru
pieļauto kļūdu ir pretdarbība un
situāciju labot vari tikai pats, tas
prasa lielu gribasspēku, paļāvība
tikai uz sevi, saviem spēkiem,
gudrību, pieredzi. Treneris no
malas cenšas teikt par nepiecie-
šamo rīcību cīņas gaitā vai vien-
kārši uzmundrināt, bet darbs
jāizdara pašam.

Šogad kopumā 4 mēnešos
esam piedalījušies 13 sacensī-
bās. Jāsaka, rezultāti labi, ja ska-
tāmies uz bērnu nelielo pieredzi,
esam labi sevi parādījuši
Igaunijā, Latvijā. Nereti cīņas
laukā pretiniekos ir Latvijas
klubu pārstāvji, somi, zviedri,
igauņi, lietuvieši, krievi, vācieši,
norvēģi u.c. Ja skatāmies bērnu
devumu mūsu sporta klubam, tad
šī gada augstākais sasniegums ir
„Tallin Open 2014” 9. vieta starp
84 komandām kopumā.

Augstākie sasniegumi indivi-
duāli Liepas skolas sportistiem:

Daniels Bremze „Amatas
kauss 2014” 2.vieta, „Tallina
Open 2014” 4.vieta

Reinis Strods „Amatas kauss

2014” 2.vieta, „Tallina Open
2014” 2.vieta;

Reinis Sausiņš „Amatas kauss
2014” 8.vieta;

Jorens Oskars Liepiņš
„Amatas kauss 2014” 2.vieta,
„Nublust Nabiks II” 3.vieta;

Aleksandrs Muhins
„Viljandi” 2.vieta;

Toms Ķīsis „Tallina Open”
5.vieta;

Nikola Ance Salmiņa
„Amatas kauss 2014” 1.vieta,
Koeru pilsētā 1.vieta

Rihards Ingars Sloka
„Amatas kauss 2014” 3.vieta;

Niks Graumanis „Nublust
Nabiks II” 10.vieta;

Samanta Timpa „Amatas
kauss 2014” 1.vieta.

Tā kā esam tikai starta pozīci-
jā, kopā ar pašvaldībām domā-
jam un plānojam, kā popularizēt
šo sporta veidu nākotnē piesais-
tot vairāk interesentu. Vasarā
varam piedāvāt veidot atvērtās
sacensības iedzīvotājiem gan
pludmales smiltīs, gan uz paklā-
ja, kā arī atvērtās nometnes u.c.
Vai tas izdosies, atkarīgs no pie-
saistītā finansējuma. Lielais sap-
nis ir izveidot sporta INTERNĀ-
TU Vidzemē, kur varētu apvie-
not spēcīgākos cīkstoņus brīva-
jās un grieķu-romiešu cīņās
Latvijā, veidot Latvijas izlasi
pārstāvēšanai dažādās pasaules
valstīs. 

Nākamajā gadā sadarbībā ar
Priekuļu novada pašvaldību plā-
nojam vienu no posmiem jau
organizēt Liepā.

Evija Lūkina

Cīņas sporta klubs „Ferrum”

Novada mežziņa Aināra
Amantova mudināti, visu novada
skolu (Liepas, Mārsnēnu,
Priekuļu) skolēni no 11. līdz 14.
aprīlim izgāja talkā-akcijā atkri-
tumu vākšanas monitorings. Tika
tīrītas visas Priekuļu novada ceļ-
malas, gan valsts ceļu, gan
pašvaldības nozīmes. Talkā izgā-
ja skolēni no 1-12.klasei.
Jaunāko klašu skolēni tīrīja vie-
tējās gājēju takas, vecākās klases
– lielos ceļus.

98 kilometru ceļu garumā tika
savākti 208maisi (150 litrīgi ) ar
atkritumiem.

Par šo akciju sarunājos ar
Priekuļu vidusskolas skolēnu
parlamentu, EKO programmas
skolotāju Līgu Laurīti un direk-
tora vietnieci Baibu Karlsbergu.

Skolotāja Karlsberga atzīmēja

- Šogad skolas EKO tēma ir
„Atkritumi”, un līdz ar to šī akci-
ja mums ļoti labi sasaucās ar
ikdienas dzīvi. Atkritumu vākša-
nas akcija pierādīja, ka diemžēl
mēs uzvedamies diezgan cūciski,
taču patīkamāk ir redzēt tīras ceļ-
malas un tīru vidi sev apkārt un
tāpēc mēs šai monitoringā pieda-
lījāmies. Mums bija speciālas
darba lapas, kurās uzskaitījām
atkritumu veidus. Mani īpaši
interesēja aile „Savdabīgākie
atkritumi”. 

Skolotāja Laurīte konstatē -
Atradām daudz ko, šķiet, ka mēs
varētu izgatavot vairākus putnu
biedēkļus, jo tika atrasti cimdi,
bikses, pufaikas, apakšveļa un
arī apavi, kurpes, zābaki. Mēs
noteikti varētu uzbūvēt
„Flinstonu” mašīnu, jo atradu-
mos bija riepas, diski, mašīnas
bampers, ir arī numura zīme.
Mēs varētu iekārtot arī kādu
atpūtas telpu, jo atradām gan
izlietni, lampu, televizoru, vairā-
kas rotaļlietas, segu, termo trau-
kus. Visvērtīgākais guvums bija

12.klasei – maks ar 20 latiem.
Savukārt skolēni teica, ka vis-

vairāk tracināja šie izmestie
maisi ar sadzīves atkritumiem,
tas nozīmē, ka cilvēkiem nav
kauna no mājas paņemt savu
atkritumu maisu un, mērķtiecīgi
braucot, pa ceļam to izmest grāv-
malā. Protams, šādā situācijā
dzīve dara savu, jo šos atstātos
maisus izplucina klejojoši suņi,
kaķi, meža zvēri un tad jau visa
tā draza tiek izvazāta. Vislielākā
šāda, apzināti izveidota, izgāztu-
ve bija izveidota zem Vaives
upes tilta. Tur tika atrasti ne tikai
sadzīves atkritumi, bet arī būv-
gruži un ļoti daudz riepu.

Kopsavilkums: 
Diemžēl mēs sapratām, ka ar

šo akciju neizmācīsim tos cilvē-
kus, kuri pašreiz piemēslo ceļa
malas, bet cerība ir uz šiem bēr-
niem, kuri tīrīja ceļmalas, ka viņi
savā dzīvē nebūs mēslotāji un
varbūt arī aizrādīs līdzcilvēkiem,
redzot, ja kāds to dara. Šajā akci-
jā skolēni saprata, ka galvenie
ceļmalu piemēslotāji ir pieaugu-

šie, jo lielākā daļa atkritumu ir
alkohola un alus pudeles un ciga-
rešu paciņas.

Kādas sajūtas ir pašiem bēr-
niem, kas tīrīja šīs ceļa malas?
Skumjākais ir tas, ka katru gadu
pavasarī un talkās šīs ceļa malas
tiek sakoptas, bet pēc gada viss ir
atkal piemēslots. Šī talka ir svēt-
ki tam, ka visu gadu esam cūkas!
Protams, pašiem ir prieks par
sakopto vidi un, paskatoties
atpakaļ, redzi, cik daudz maisu
ceļmalā stāv ar savāktajiem
atkritumiem. Talciniekiem ir
gandarījums par savu labi pada-
rīto darbu. Un ir cerība, ka šo
mēslotāju skaits samazināsies.

B. Karlsberga uzteica
- Skolēni šajā akcijā ir vērie-

nīgu darbu izdarījuši. Mēs ceram
uz vairāk kā 400 cilvēku dzīvo
vārdu, tas ir, ka bērni, aizejot

mājās savu radu pulkā, stāstīs
par savu paveikto darbu un viņos
ieklausīsies pieaugušie, kuri
būtībā arī ir tie lielākie ceļmalu
piemēslotāji.

Skolotāja Laurīte stāstīja
- Sava darba rezultātus ar visiem

skaitļiem un fotogrāfijām prezentē-
sim EKO skolu saietā maija beigās
Vidzemes reģionā. Kā arī augustā,
kad notiks visas Latvijas EKO
skolu saiets, mēs šo monotoringa
rezultātus prezentēsim. Un tātad
mūsu darbs izskanēs plašākā rezo-
nansē. Arī būtu labi, ja šādā mono-
toringā piedalītos ne tikai skolas,
bet arī iestāžu un uzņēmumu darba
kolektīvi. 

Ainārs Amantovs  – prieks, ka
mūsu novada skolēni ir bijuši kā
celmlauži šāda veida talkā. 

Arī skolēni atzina, ka nebija
domājuši, ka ceļmalās ir tik
daudz atkritumu.

Īrisa Uldriķe

Liepas jaunie cīkstoņi pēc veiksmīgajām sacensībām Igaunijā

Jauno futbolistu
starti ziemas

jaunatnes
čempionātā

Jaunie futbolisti priecājas par saviem sasniegumiem 
un ir apņēmības pilni turpināt savus treniņus

Atkritumu monitorings
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Šogad Lielā Talka 26.aprīlī startēja ar domu – Tīra Baltijas jūra sākas Tavā vanna-
sistabā. Un patiesībā tas nozīmē to, ka tīra Latvija sākas mūsu galvās ... Vai ir patīka-
mi dzīvot nesakoptā un netīrā istabā? Vai esi gatavs lietot ūdeni, ko piecūkojis Tavs kai-
miņš? Uzdodot šos un līdzīgus jautājumus pašiem sev, daudzi ļaudis apāva darba zāba-
kus, uzvilka darba jakas un cimdus, un devās talkošanas akcijā kopā ar tikpat entuzias-
ma pilniem līdzcilvēkiem, lai no drazām atbrīvotu kādu zaļo zonu vai mājas pagalmu,
ceļmalu vai ezera piekrasti savā pilsētā, pagastā vai ciemā.

Pateicoties Liepas pagasta labiekārtošanas darbu speciālistei Marijai, kura veiksmī-
gi organizējot sociālā dienesta sūtīto atstrādātāju un NVA pasākuma „Algotie pagaidu
sabiedriskie darbi” strādnieku darbus, piegružotās teritorijas un grāvmalas praktiski jau
ir sakoptas. Tādēļ, lai neieslīgtu rutīnā ar grāvju tīrīšanu, šogad radās doma talkā pastrā-
dāt pie apkārtnes  labiekārtošanas, un konkrēti, izraut sen pāraugušos, slimos un nove-
cojušos brikšņus, ko kādreiz sauca par košumkrūmiem, zaļajā zonā gar Rūpnīcas ielu
pretī dzīvokļu komunālās saimniecības ēkai.

Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā Talkā, ir – vēlēšanās to darīt! Vadoties
no bēdīgās pieredzes iepriekšējos gados, kad uz izraudzīto talkas vietu – Liepas Mazo
Ellīti atnāca 3 cilvēki, citugad neatnāca vispār neviens, lai atkal nebūtu jāviļas, tika
nolemts talciniekus saorganizēt laicīgi. Uzzinājusi par talkas ideju, to dedzīgi atbalstī-
ja arī ilggadīgā Liepas dzīvokļu komunālās saimniecības priekšniece, tagad Latvijas
biedrības „Glābiet bērnus” Valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Brence, saorganizējot bēr-
nus un jauniešus no biedrības projekta „Dari, jo tu vari!” un nodaļas atbalstītājus.

Viss notiek pēc plāna, darba aizsardzības speciāliste Marija izsniedz darba rīkus,
atbilstoši iepazīstina ar noteikumiem:

un darbs var sākties.
Līdzko parādījās Priekuļu smagā tehnika, par ko liels paldies novada talkas organi-

zatoram Jānim Sirlakam, gan jautrība, gan darba spars uzsita augstu vilni.

Paldies arī šī spēkrata vadītājam, kurš ar kausu izkrāva mums melnzemi tieši tur un
tieši tik, cik bija nepieciešams! 

Darbs ritēja raiti, jo katrs darīja cik spēja.
Par to, ka pastrādāts godam, liecināja arī pīrādziņu un cepumi šķīvji, kafijas un tējas

tases, kas tukšojās vēja ātrumā. 
Paldies mazajiem talciniekiem:
Klintai un Maksimam, Laurai, Elvijam un Laurim,
un arī lielajiem: Mārai, Irinai, Ņinai un Skaidrītei!
Prieks, ka esam padarījuši labu darbu, un slimo krūmu vietā tagad ir iesēta jauna,

zaļa zālīte.
Mīļie liepēnieši – lielie un mazie! Pat ja talkojāt kur citur, vai tomēr Lielajā talkā

nevarējāt piedalīties, jums vēl ir iespēja, kā veidot tīru un zaļu savu ciemu – saudzējiet
šo tikko iesēto zālīti, nebradājiet pa tās vārgajiem asniņiem, kamēr tie pieņemas spēkā,
jo mūsu Liepa ir pietiekami liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un kur
augt gan zālītei, gan nākamajām paaudzēm un mūsu Liepa ir pietiekami maza, lai mēs
visi kopā spētu tai dot tīra un sakopta ciema godu!

Liepas namu pārvaldes atbalsta punkta vadītāja Inga Ulmane

Lielā Talka Liepas centrā

Bērnudārza „Mežmaliņa” rotaļu namiņi ieguva
jaunu mirdzumu

Dakteris Prindulis čakli strādā pie sava doktorāta
apkārtnes sakopšanas

Čakli savu roku pielicis Liepas pārvaldes vadītājs
Andris Rancāns, lai lielais darbs uz priekšu iet.

Foto: Ilmārs Miķelsons

Tiek uzposta Lielās Ellītes apkārtne, lai vasarā
tūristiem šeit būtu patīkami atpūsties

Paldies visiem talciniekiem, kuri sakopa savu
īpašuma apkārtni, pagastu, novadu! 

Kas gan cits, ja ne mēs paši rūpēsimies 
par sava novada izskatu.
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Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien -
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz -
Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!  

Aprīlī savas skaistās jubilejas svinēja 

80 gadu jubileju
Priekuļos: Leongina Dreimane; Tamara Ermakova; 
Līvija Krauze; Velta Puja; Vilnis Ozoliņš

85 gadu jubileju
Tereza Kokoreviča Liepā
Felicija Ravinska Mārsnēnos

90 gadu jubileju Ausma Skaidrīte Brante Priekuļos
91 gada jubileju Dzidra Egle Priekuļos
93 gadu jubileju Dmitrijs Kurilovičs Priekuļos

Sveicam jubilārus!

Kultūras afiša maijā

Aicinām uz II. Senioru sporta
spēlēm!

Sociālais dienests, sadarbībā ar Priekuļu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinie-
kiem, aicina novada ļaudis, vecumā no 55 gadiem, uz jautrām un sportiskām aktivitātēm, kuras
notiks 2014.gada 5.jūnijā plkst.11:00, Priekuļos, Cēsu olimpiskā centra slēpošanas – biatlona kom-
pleksā ,,Priekuļi”.

Sporta spēles atklāsim ar lustīgu iesildīšanos un komandu izlozi. Visas dienas garumā, būs iespē-
ja piedalīties dažādās komandu un individuālajās disciplīnās. Sacensībās tiks iekļautas nopietnas un
jautras sporta spēles, kurās katrs dalībnieks varēs parādīt savas spējas prāta veiklībā un izveicību
jautrības stafetēs. 

Sporta spēļu mērķis ir veicināt veselīga un kustīga dzīvesveida popularizēšanu un Priekuļu nova-
da iedzīvotāju saliedēšanu.

Aicinām dalībniekus pieteikties līdz 30.maijam personīgi, Sociālo pakalpojumu centrā, vai zva-
not pa tālr. 25603313 vai 64130525. Ja būs nepieciešams, organizēsim transportu.

Sociālā darbiniece
Evita Bormane

Starptautiskā Nūjošanas
Federācija 24. un 25.maiju ir
pasludinājusi par Pasaules
Nūjošanas Dienu. Aktivitātes
notiks visā Latvijā. Arī Priekuļu
novadā fizisko aktivitāšu nodar-
bības nūjošanā kļūst arvien
populārākas. Tāpēc aicinām
visus nūjotājus 21. maijā plkst.
17:00 Priekuļos pie Saules pulk-
steņa, lai piedalītos nūjošanas -

orientēšanās pārgājienā! Ja nav savu nūju, bet ir prasmes un vēlme
piedalīties, lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 25603313, vai
64130525.

Fizisko aktivitāšu nodarbību vadītāja
Ināra Ikauniece

2014.gada 24.maijā plkst.11:00
tiks dots starts tradicionālajam 
skrējienam ”Apkārt Liepai”.

Skrējiena distanču garums ir atkarīgs no dalībnieku vecuma
gan 5,3 gan 9,2 kilometri, ir astoņas vecuma grupas. 

Dalībnieku reģistrācija no plkst.9:00 līdz 10:30 Liepas skolā.

Bērnu dienas centrs ”Zīļuks”
ir veidots pirmskolas un sākum-
skolas vecuma bērnu pieskatīša-
nas nodrošināšanai. Vecāki rota-
ļu un attīstības centrā var atstāt
bērnus uz vairākām stundām
dienā speciālistu uzraudzībā, ar
atbilstošu vidi bērnu rotaļām un
spēlēm.

„Zīļukā” notiek bērnu attīstī-
bu veicinošas nodarbības.
Bērniem tiek piedāvāta iespēja
iesoļot zīmēšanas un krāsošanas
pasaulē, ir iespēja locīt, griezt,

līmēt un gatavot dažādas intere-
santas lietas. Iepazīties ar pasaku
varoņiem un nokļūt interesanto
spēļu valstībā. Pie mums ir mie-
rīga darba un rotaļu atmosfēra,
jauka un mīlīga rotaļu telpa, sko-
lotājas, kuras ar lielu mīlestību
sagaida katru bērniņu, kurš
atnāk pie mums. „Zīļukā” tiek
gaidīti ne tikai bērni, bet arī viņu
vecāki. 

Kas gan būtu mūsu kopīgā
mācīšanās un rotaļas bez jaukiem
svētku un atpūtas brīžiem? Radošā

un jautrā noskaņā mēs sagaidījām
Lieldienas. Uz šo pasākumu bija
ieradušies bērni ļoti kuplā skaitā.
Krāsojām raibu raibās oliņas un
gājām jautrās rotaļās. Bērni guva
pozitīvas emocijas.

Jā, un, ja tas viss ieinteresējis
arī Tevi, tad zini, ka šīs lietas
notiek: Bērnu dienas centrā
„Zīļuks”, Raiņa ielā 8 un tiksi
ļoti gaidīts katru darba dienu no
9:00 – 17:00.

Ilze Miliševska, 
centra vadītāja

Bērnu dienas centrs 
”Zīļuks”
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