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Piederības sajūta un lepnums
par savu novadu sākās katrā no
mums pašiem. Mūsu pusē dzīvo

radoši, neatlaidīgi un apņēmīgi
cilvēki, kas mīl savu zemi, kas
saimnieko un ceļ sava novada
izaugsmi, kas tur cieņā senču
mantojumu un ievieš jaunas tradī-
cijas, kas rūpējas, lai mūsu nova-
da vārds izskan aiz tā robežām.
Šiem cilvēkiem Priekuļu novada
dome atzīmējot mūsu Valsts gada-
dienu vēlas pateikt paldies. 

Lai apzinātu šos darbīgos,
radošos un atsaucīgos ļaudis
Priekuļu novada dome līdz 20.
oktobrim aicina ikvienu darba
kolektīvu, organizāciju, sabied-

risko apvienību vai individuāli
pieteikt apbalvošanai tos cilvē-
kus, kuri būtu pelnījuši šo
Paldies!

Ar nolikumu „Par Priekuļu
novada pašvaldības apbalvoju-
miem” var iepazīties novada
mājas lapā www.priekuli.lv saite:
Pašvaldība/dokumenti/ noliku-
mi.

Pieteikuma anketas var izdru-
kāt no mājas lapas vai saņemt
Priekuļu novada domē, pagastu
pārvaldēs un pagastu bibliotēkās.

Priekuļu novada dome

Dzīves pulkstenis steigai par spīti,
Zvana tev šobrīd svētku brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesīs gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs-
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.
Atceries, priecājies, rītdienu sveic.
Ieklausies - visi paldies tev teic.

Sveiciens visiem novada
skolotājiem un izglītības

darbiniekiem profesionālajos svētkos!
Paldies par Jūsu pašaizliedzīgo darbu!

Priekuļu novada pašvaldība

Aicinām pieteikt apbalvošanai 
„Goda novadnieks” un „Gada cilvēks”

Veselavas bērnudārzā prie-
cīgs notikums, ar Latvijas vides
aizsardzības fonda un Priekuļu
novada pašvaldības atbalstu
iestādes uzkalniņā izveidota
‘’Dabas izzinošā taka bērnu
attīstībai vidē’’. Līdzīga taka jau
ir izveidota pie Priekuļu novada
domes. Vērojot, cik daudzi cilvē-
ki nāk un basām kājām, smaidu
sejā izstaigā šo taku, nolēmu, ka
pie Veselavas bērnudārza arī
jābūt līdzīgai. 

Šajā pavasarī pamanīju, ka
LVAF izsludina pieteikšanos
projektiem, ar kolēģēm nolēmām
- jāpiedalās. Ideja, ka bērnudārza
kalniņā ko vajag priekš bērniem,
nāca no audzinātājām Annijas un
Lilitas. Nolēmām, ka tā būs
līdzīga taka kā Priekuļos, tikai
vairāk domāta bērnu izglītoša-
nai. Sporta skolotāja Arnita un
mūzikas skolotāja Baiba uzzīmē-
ja skici. Dakterīte Gundega
Meinerte palīdzēja atrast dažādu
medicīnisko literatūru par pēdu
masēšanas ietekmi uz bērnu
attīstību. Sameklējām bruģēša-
nas firmu, kas būtu ar mieru vei-
dot šādu mākslinieciski radošu
darbu. Tā tapa skice, darbu
apraksts un tāme. Kad uzzinā-
jām, ka esam to dažu veiksmīgo
vidū, kas saņems LVAF finansē-
jumu, bijām ļoti priecīgi.  

Kāda ir mūsu taka? Visa taka
kopumā paredzēta, lai bērni tajā
darbojoties uz dabas materiālu
veidotas virsmas, vispusīgi attīs-
tītos: gan intelektuālajā jomā,
gan fiziski. Takas virsma veidota
tā, lai bērni pārvietojoties pa tās
posmiem varētu masēt pēdas -
attīstītu pēdas refleksogēnās
zonas. Šīs zonas mijas ar darbo-
šanās zonām. 

Kopējais takas garums – 50
metri, platums – 1 metrs. Zonas:

Koordinācijas un intelektuālā
zona. Šajā zonā bērniem ir
iespēja attīstīt telpisko uztveri,
lekšanas iemaņas, matemātiskos
priekšstatus-skaitīšanu, pāra,
nepāra skaitļi (iziet zīmējumus
plaknē, izlekt dažādu veidu kla-
sītes). Refleksogēnā zona. Šajā
zonā pēdas izmasē iecementēti
vidējie un lielie akmeņi, dažādas
caurules, tādējādi pastiprinot
spiedienu uz pēdu reflektorajām
zonām. Līdzsvara zona.
Līdzsvars ir ļoti svarīgs bērna
fiziskai, garīgai un valodas attīs-
tībai, tādēļ ir ļoti svarīgi to tre-

nēt. Šajā zonā ir izmantotas
paaugstinātas iecementētas
akmeņu, oļu, bruģa virsmas (sāk
iet no platākas uz šaurāku virs-
mu, iet pa zig-zag akmeņu virs-
mu, iet pa taisnu viļņveida virs-
mu). Sensorā zona. Šajā zonā
atrodas neiecementēti sīki olīši,
grants, smilts, lai bērni varētu
darboties arī ar rokām (līdzīgi kā
smilšu terapija). Pašās takas bei-
gās smilts nomierina pēdiņas.
Maināmā zona. Takā atrodas
četras kastes, kurās var nomainīt
materiālus, tie galvenokārt ņemti
no apkārtējās vides un atkarībā

no gadalaika (kastaņi, zīles, čie-
kuri, šķelda, pupas, zirņi, sūna,
sausas lapas u.c). Latvju zīmju
zona. Takā ir iekļautas zīmes,
kuras bērni izmanto svinot gad-
skārtu svētkus. Tās ir ģeometris-
ki vienkāršas, svarīgas un bēr-
niem labi saprotamas zīmes.
Saules zīme- nozīmē dzīvību un
kustību, Dieva zīme- dod svētī-
bu, uzraudzību un aizstāvību,
Māras zīme- gādā par materiālo
pasauli, drošību un mieru,
Laimas slotiņa-aizslauka visu
slikto, Jumis- dod pārticību un
auglību.

Kamēr siltais laiks, mūsu bēr-
nudārza bērni daudz spēlējas
šajā takā plikām kājām. Viņiem
vislabāk patīk gludie apaļie
akmentiņi un lielais akmens
takas vidū, bet asie akmeņi ne tik
ļoti, bet viņi iet un smaida. 

Esam ļoti gandarīti par šo
darbu. Šis projekts ir kā dāvana
mūsu bērnudārzam 20 gadu jubi-
lejā. Gaidām arī ciemiņus, gan
vecākus un vecvecākus, arī drau-
gus no citām pirmskolām mūsu
novadā. Nāciet un izmēģiniet!

Iveta Liepiņa, PII
„Vālodzite” vadītāja

Veselība mūsu bērniem

Bērni ir priecīgi un audzinātājas apmierinātas par Veselības takas izveidi
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4  Izdoti saistošie noteikumi

Nr.5 „Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada pašvaldības budžetu
2014.gadam””.

4 Veiktas izmaiņas ar Priekuļu
novada pašvaldības 2013.gada
7.novembra domes sēdes lēmumu
„Par Priekuļu novada Attīstības
programmas 2014.-2021.gadam
izstrādes uzsākšanu” (protokols
Nr.16, p.2) apstiprinātās Attīstības
programmas izstrādes vadības
grupā, projektu vadītājas Ievas
Fogeles vietā nozīmējot projektu
vadītāju Vinetu Lapseli.

4 Nolemts pagarināt līdz
2014.gada 31.decembrim
Deleģēšanas līgumu ar SIA „Cēsu
olimpiskais centrs” par pašvaldī-
bas autonomās funkcijas nodroši-
nāšanu - veicināt iedzīvotāju veselī-
gu dzīvesveidu un sportu.

4 Apstiprināts zemes ierīcības
projekts nekustamajam īpašumam
„Alfa”, Liepas pagastā, saskaņā ar
kuru no īpašuma tiek atdalīts zemes
gabals ar ēkas daļu, un atdalītajai

zemes vienībai ar zemes gabala
Nr.1 apstiprināts nosaukums un
adrese „Jaunskangaļi”, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, un
noteikts zemes lietošanas mērķis –
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu
apbūve.

4 Nolemts nodot atsavināšanai
trešajā izsolē Priekuļu novada
pašvaldībai piederošos nekustamos
īpašumus:

l nedzīvojamās telpas Nr.5,
kas atrodas Raiņa ielā 8A,
Priekuļos, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, nosakot izsoles
sākuma cenu – EUR 1024,00;

l „Beta”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, nosakot izsoles
sākuma cenu – EUR 8800,00;

l „Sigma”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, nosakot izsoles
sākuma cenu – EUR 12400,00.

un apstiprināti izsoles noteiku-
mi.

4 Dome piekrīt nodot apsaim-
niekošanā Priekuļu novada pašval-
dībai piederošo Niniera ezera daļu
un tai piegulošo teritoriju, slēdzot
nomas līgumu, un izstrādāt
Nolikumu pretendentu izvēlei
Niniera ezera un piegulošās teritori-
jas nomai.

4 Pieņemts lēmums iekļaut
2015.gada pašvaldības budžetā
finansējumu Ķingu ielas asfaltbeto-
na seguma atjaunošanai posmam
no ceļa Dukuri-Rāmnieki līdz
2013.gadā rekonstruētajam Ķingu
ielas posmam pie nosacījuma, ja
VAS „Latvijas Valsts ceļi” veic vie-
tējās nozīmes autoceļa V330
Dukuri – Rāmnieki segas remonta
darbus posmā no km 0,2 līdz km
0,5.

4 Nolemts pagarināt uz 1 gadu
neapdzīvojamo telpu nomas līgu-
mu par neapdzīvojamo telpu Maija
ielā 6, Liepā, iznomāšanu Latvijas
biedrības »Glābiet bērnus« Liepas
nodaļas darbībai.

4 Apstiprināti noteikumi
„Kārtība sportistu un sporta pasā-
kumu atbalstam Priekuļu novadā”.

4 Nolemts ierakstīt zemesgrā-
matā uz Priekuļu novada pašvaldī-
bas vārda šādas zemes vienības:

l Priekuļu novada Veselavas
pagasta „Mieriņi”;

l Priekuļu novada Veselavas
pagasta „Saulaines”;

l Priekuļu novada Veselavas
pagasta „Bites”.

4 Pieņemts lēmums izsniegt
izziņu par piekrišanu iegūt nepilso-

nim īpašumā zemes gabalu
Priekuļu pagastā.

4 Izvērtēta Veselavas pagasta
pārvaldes vadītāja A.Amantova
darbība un pieņemta zināšanai
Veselavas pagasta pārvaldes vadītā-
ja sniegtā informācija par Veselavas
muižas Vizīšu zāles parketa grīdas
restaurācijas darbiem.

4 Nolemts noteikt komunālo
maksājumu nokavējuma naudas
aprēķināšanai piemērojamo pro-
centu likmi Priekuļu novadā 0,1 %
par katru maksājuma kavējuma
dienu.

4 Ar 2014.gada 1.septembri
piešķirtas brīvpusdienas visiem
Priekuļu novada izglītības iestāžu
6.klašu izglītojamiem līdz
2014./2015.mācību gada beigām.

4 Nolemts usākt hidrantu izbū-
ves projektēšanu un topogrāfiskā
plāna izgatavošanu Priekuļos,
Mežciema un Raunas ielās un
minēto darbu veikšanai slēgt sadar-
bības līgumu ar SIA „Vidzemes
mežsaimnieks”, SIA „ALB”, SIA
„Priekuļu rapsis”, Zemnieku saim-
niecību „Avotiņi”, Valsts Priekuļu
laukaugu selekcijas institūtu.

4 Par Priekuļu novada Liepas
bāriņtiesas locekli ievēlēta Evita

Šīrante, nosakot pilnvaru laiku no
2014.gada 1.septembra līdz
2019.gada 31.augustam.

4 Nolemts piešķirt Priekuļu
novada domes priekšsēdētājai
Mārai Juzupai ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu no 2014.gada 25.sep-
tembra līdz 2014.gada 10.oktobrim
ieskaitot.

4 Dome piekrīt Priekuļu nova-
da domes priekšsēdētājas Māras
Juzupas dalībai Eiropas Vietējo un
reģionālo pašvaldību kongresa
(CLRAE) 27.plenārsēdē Strasbūrā
Francijā no 2014.gada 13.oktobra
līdz 2014.gada 17.oktobrim. 

4 Nolemts atdalīt no nekusta-
mā īpašuma “Kalnozoli-1”,
Mārsnēnu pagastā, Priekuļu nova-
dā, īpašumu, sastāvošu no meža
zemes gabala 16.6ha platībā, un
jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināt jaunu nosau-
kumu „Voldiņi”, Mārsnēnu pagas-
tā, Priekuļu novadā un noteikt
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība
ir mežsaimniecība.

Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Nekustāmo
īpašumu

izsoles trešā
kārta

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pār-
dodot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli, Priekuļu novada pašvaldības nekusta-
mos īpašumus:

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

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sāku-
ma cena – EUR 1024,00  (viens tūkstotis
divdesmit četri euro un 00 centi). 

Nodrošinājums - EUR 102,40 ( viens
simts divi euro un 40 centi).

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

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sāku-
ma cena EUR 12400,00  (divpadsmit tūksto-
ši četri simti  euro un 00 centi). 

Nodrošinājums - EUR 1240,00 (viens tūk-
stotis divi simti četrdesmit euro un 00 centi).

„Beta”, Liepas pagastā, Priekuļu nova-
dā, kadastra numurs 42600050152.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sāku-
ma cena – EUR 8800,00 (astoņi tūkstoši asto-
ņi simti  euro un 00 centi). 

Nodrošinājums - EUR 880,00 (astoņi simti
astoņdesmit euro un 00 centi).

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas
lapā www.priekuli.lv vai Priekuļu novada
pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, darbdie-
nās no plkst. 8:00 līdz 17:00. 

Tālruņi uzziņām vai mantas apskates
saskaņošanai 64107874, 26440277 (izpilddi-
rektors F. Puņeiko). 

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas
Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu prospektā
5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu nova-
dā ne vēlāk kā līdz 2014. gada 29.oktobra
plkst.10:00. Izsole notiks 2014.gada
29.oktobrī plkst.10:30, Cēsu prospektā 5,
Priekuļos, Priekuļu pag., Priekuļu nov., 2.
stāva sēžu zālē. 

Nodrošinājums jāieskaita Priekuļu novada
pašvaldības kontā AS SEB banka, kods
UNLALV2X, konta Nr.
LV07UNLA0004011130808 vai jāiemaksā
pašvaldības kasē.

I Vispārējie noteikumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek
iesniegti un izskatīti pieteikumi Priekuļu
novada pašvaldības finansējuma saņemša-
nai sportistu atbalstam un kā tiek apbalvoti
labākie Priekuļu novada sportisti.
1.2.l Priekuļu novada pašvaldības piešķir-
tā finansējuma un sportistu apbalvošanas
mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu,
sporta veidu un sportistu tālāku attīstību
un izaugsmi Priekuļu novadā.
1.3. Uz atbalstu var pretendēt sportisti,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Priekuļu
novadā vai sportisti, kuri pārstāv Priekuļu
novadu sporta organizācijā vai individuāli.

II Juridiskais statuss
2.1. Finansējuma piešķiršanas noteikumi
darbojas Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā un ir izstrādāti un apstiprināti ar
Priekuļu novada domes lēmumu.
2,2. Noteikumi darbojas pamatā LR Sporta
likumu, Priekuļu  novada attīstības  tenden-
cēm un citiem normatīvajiem aktiem.

III Uzdevumi
3.1. Finansiāli atbalstīt sportistu gatavoša-
nos un startus Latvijas izlases sastāvā
Olimpiskajās spēlēs, Paraolimpiskajās
spēlēs, Pasaules jauniešu Olimpiādē,
Pasaules, Eiropas, Baltijas čempionātos,
Eiropas Olimpiskajās dienās, Latvijas jau-
natnes olimpiādēs.
3.2. Pēc izstrādātiem kritērijiem un spor-
tistu iesniegtajiem finansējuma pieprasīju-
miem Priekuļu novada domes Izglītības,
kultūras un sporta komiteja izvērtē un
sniedz atzinumu lēmuma pieņemšanai
Priekuļu novada domei par attiecīgā finan-
sējuma piešķiršanu (Pielikums Nr.1).
3.3. Apkopot sportistu sasniegumus un
piedalīties sportistu sveikšanā ar piemiņas
balvām, kuri izcīnījuši godalgotās vietas
Olimpiādēs, Pasaules, Eiropas čempionā-
tos, starptautiskās sacensībās, kā arī
Latvijā lielākajās nozīmes sacensībās. Par
izcīnītām godalgotajām vietām
Olimpiskajās spēlēs, Paralim piskajās spē-
lēs, Pasaules un Eiropas čempionātos
iespējamā naudas balvu piešķiršana tiek
izskatīta atsevišķi.

IV Finansiālais atbalsts dalībai sporta
sacensībās

4.1. Finansiālo atbalstu dalībai sporta
sacensībās šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt indi-
viduālajam sportistam vai sporta koman-
dai (Pielikums Nr.1, 2), ja:

4.1.1. individuālā sportista vai sporta
komandas dalībnieku deklarētā dzīvesvie-
ta ir Priekuļu novada administratīvajā teri-
torijā;
4.1.2. sportists vai sporta komanda ir reģis-
trēts attiecīgā sporta veida sporta organizā-
cijā (federācijā, asociācijā, biedrībā, klubā);
4.1.3. sportistam vai sporta komandai
pēdējo trīs gadu periodā ir bijuši panākumi
sporta sacensībās augstākajā līgā:
4.1.3.1. Latvijas Republikas mērogā iegū-
tas vietas pirmajā trijniekā;
4.1.3.2. panākumi, Eiropas, pasaules,
starp tautiskā mērogā pirmajā desmitniekā.
4.1.4. individuālais sportists vai komanda
iepriekšējā gadā ir sekmīgi piedalījusies
Latvijas, Vidzemes sacensību seriālos un
turnīros;
4.1.5. individuālais sportists vai komanda,
kura esošā gadā pārstāv Priekuļu novadu;
4.2. Finansiālais atbalsts dalībai sporta
sacensībās paredzēts: transporta izdevu-
miem, dalības maksai un citiem ar dalību
sporta sacensībās saistītiem izdevumiem.  
4.3. Lai saņemtu finansiālo atbalstu spor-
tista dalībai sporta sacensībās sporta orga-
nizācija iesniedz Priekuļu novada domē:
4.3.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda:
4.3.1.1. sporta organizācijas nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
bankas rekvizītus;
4.3.1.2. finansiālā atbalsta saņēmēja datus:
4.3.1.2.1. individuālā sportista vārdu,
uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīve-
svietas adresi;
4.3.1.2.2. sporta komandas nosaukumu,
dalībnieku vārdus, uzvārdus, deklarētās
dzīvesvietas adresi;
4.3.1.3. sporta sacensību nosaukumu,
mērķi, mērogu, norises vietu,  laiku;
4.4. Iesniegumam pievieno izdevumu
tāmi, sportistam adresētu uzaicinājumu
dalībai sporta sacensībās vai sacensību
nolikumu, dokumentus, kas apliecina
sasniegumus sporta sacensībās (rezultātu
protokola kopija vai diploma kopija);

V Finansiālais atbalsts sporta 
sacensību organizēšanai

5.1. Finansiālo atbalstu sporta sacensību
organizēšanai šajos noteikumos noteiktajā
kārtībā un apmērā ir tiesības saņemt juri-
diskai personai, kura Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā, atbilstoši
Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem, organizē sporta sacensības (tur-
pmāk – sacensību organizators).
5.2. Finansiālais atbalsts sporta sacensību
organizēšanai paredzēts balvu, reklāmas,

apsardzes un mediķu apmaksai, un citiem
ar sacensību organizēšanu saistītiem izde-
vumiem (pielikums Nr.3).
5.3. Lai saņemtu finansiālo atbalstu spor-
ta sacensību organizēšanai sacensību
organizators iesniedz Priekuļu novada
domē:
5.3.1. rakstisku iesniegumu, kurā norāda:
5.3.1.1. sporta sacensību organizatora
datus (juridiskas personas nosaukumu,
reģistrācijas numuru, juridisko adresi,
bankas rekvizītus);
5.3.1.2. sporta sacensību nosaukumu,
mērķi, mērogu, norises vietu, laiku, aptu-
venu dalībnieku skaitu;
5.3.2. iesniegumam pievieno sacensību noli-
kumu, sacensību ieņēmumu un izdevumu
tāmi, norādot arī citus līdzfinansējuma avotus.

VI Kārtība, kādā tiek iesniegti un
izskatīti sportistu pieprasījumi

6.1. Lai saņemtu pašvaldības finansējumu
nākamajam gadam, iesniedzējs, līdz kār-
tējā gada 1.novembrim iesniedz Priekuļu
novada domē (Cēsu prospektā 5, Priekuļi,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-
4126) iesniegumu (Pielikums Nr.1; 2.; 3),
tālāk izskatīšanai Priekuļu novada
Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
6.2. Iesniedzējs ir tiesīgs pieteikumam pie-
vienot arī citus dokumentus, kas apliecina
finansējuma pieprasījuma nepieciešamību.

VII Finansiālā atbalsta pretendenta
(saņēmēja) pienākumi

7.1. Finansiālā atbalsta saņēmējs atskaitās
par izlietotajiem līdzekļiem (izņemot nau-
das balvas) Priekuļu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļā ne
vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc piešķirtā
finansējuma izlietošanas, iesniedzot
Priekuļu novada domē rakstveida atskaiti,
pievienojot maksājumu attaisnojošus
finanšu dokumentus. Iesniedzēja finansē-
juma izlietojuma atskaite tiek ņemta vērā,
izskatot jautājumu par finansējuma pie-
šķiršanu nākamajā periodā.
7.2. Gadījumā, ja finansiālā atbalsta pre-
tendents (saņēmējs) nav piedalījies sporta
sacensībās vai sporta sacensības nav noti-
kušas, piešķirtā finansiālā atbalsta summa
jāieskaita atpakaļ Priekuļu novada domes
bankas norēķinu kontā viena mēneša laikā
no notikušo vai plānoto sacensību dienas.

Domes priekšsēdētāja Māra Juzupa
Noteikumu pielikumi un vairāk informā-
cija par finansējuma apjomu, pieteikumu
anketa atrodama Priekuļu novada mājas
lapā  www.priekuli.lv

Priekuļu novada pašvaldības noteikumi
„Kārtība sportistu un sporta pasākumu atbalstam 

Priekuļu novadā”
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Mēs lepojamies ar paveikto
19.septembrī, Priekuļu nova-

da Sociālais dienests saņēma LR
Labklājības ministrijas apbalvo-
jumu - Atzinības rakstu par pro-
jekta „Sociālās rehabilitācijas
programmas izstrāde un ievieša-
na pirmspensijas un pensijas
vecuma personām Priekuļu
novdā” īstenošanu – par ieguldī-
jumu vienlīdzīgu iespēju veici-
nāšanā. 

Kopumā projektu konkursā
pavisam piedalījās 300 dažādi
realizētie projekti izglītības,
sociālo pakalpojumu, veselības
un citās jomās, bet apbalvojumus
par ieguldījumu vienlīdzīgu
iespēju veicināšanā saņēma tikai
10 labākie projekti, tai skaitā,
mūsu projekts. Mēs lepojamies
ar paveikto un esam gandarīti, ka
mūsu ieguldītais darbs projekta
īstenošanā ir novērtēts valstiskā
līmenī!

Apbalvojums tika saņemts
Labklājības ministrijas un
Nodarbinātības valsts aģentūras
rīkotās konferences ES fondu
atbalsts - no pieredzes uz
nākotnes izaicinājumiem laikā.
Apbalvojumu saņemt devās
domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa, izpilddirektora vietnieks
Ralfs Saļmo un sociālā dienesta
vadītāja Elita Rancāne.

Konferenci ar uzrunām atklā-
ja Labklājības ministrs Uldis
Augulis, Finanšu ministrijas valsts
sekretāra vietnieks ES fondu jautā-
jumos Armands Eberhards,

Latvijas Pašvaldību savienības
vadītājs Andris Jaunsleinis.

Konferences laikā
Labklājības ministrijas un
Nodarbinātības valsts aģentūras
pārstāvji iepazīstināja ar ES
fondu 2007.-2013.gada plānoša-
nas perioda ieguldījumiem lab-
klājības nozarē, sasniegtajiem
rezultātiem un gūtajām mācī-
bām, stāstīja par veiksmīgām
nodarbinātības iniciatīvām laikā,
kā arī informēja par ESF projek-
tu inovatīvām aktivitātēm sociā-
lās atstumtības riskam pakļauto
cilvēku dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai, tai skaitā, projektiem
vides pieejamības un vienlīdzīgu
iespēju jomā. Domes priekšsēdē-
tāja Māra Juzupa konferencē
dalījās ar pieredzi, iegūtām atzi-
ņām un būtiskākajiem izaicinā-
jumiem, īstenojot mūsu projektu.

Dienas otrajā pusē
Labklājības ministrijas pārstāvji
klātesošos iepazīstināja ar
2014.- 2020.gada plānošanas
periodā plānotajām ES fondu
investīcijām un gaidāmajiem
izaicinājumiem un prioritātēm.
Galvenās prioritātes sociālajā
jomā būs iekļaujoša nodarbinā-
tība, profesionāla sociālā darba
attīstība, sabiedrībā balstītu
pakalpojumu attīstība cilvēkiem
ar garīga rakstura traucējumiem
un iespēja bērnam augt ģimenis-
kā vidē.

Paldies projekta vadības
komandai, visiem projekta īste-

nošanas speciālistiem un novada
cilvēkiem, kuri iesaistījās pro-
jekta aktivitātēs! Paldies
Priekuļu novada domei, ka atbal-
stīja šī projekta aktivitāšu turpi-
nāšanu, piešķirot pašvaldības
budžeta līdzekļus!

Sociālās rehabilitācijas pakal-

pojuma sniegšana tiek turpināta,
un šo pakalpojumu par pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem no maija
mēneša ir saņēmuši 48 novada
ļaudis. Nākamā grupa pakalpoju-
mu uzsāks saņemt 2015.gada
janvārī. Aicinām iesaistīties
sociālās rehabilitācijas pakalpo-

juma saņemšanā novadā dzīvo-
jošos bezdarbniekus, pirmspen-
sijas un pensijas vecuma cilvē-
kus, kuri vēlas sevi pilnveidot,
attīstīt un dzīvot veselīgi, aktīvi
un laimīgi!

Elita Rancāne, 
sociālā dienesta vadītāja

12.Saeimas 
vēlēšanas

2014.gada 4.oktobrī notiks
12.Saeimas vēlēšanas. Saeimas
vēlēšanas notiek piecos vēlēšanu
apgabalos, un tajās jāievēl 100
Saeimas deputātu no 13.sarak-
stiem. Informācija par sarak-
stiem un programmām pieejama
i n t e r n e t ā :
http://sv2014.cvk.lv/saraksti/
vai no 29.septembra visos vēlē-
šanu iecirkņos to darba laikos.

Vēlēšanu tiesības
Tiesības piedalīties Saeimas

vēlēšanās ir visiem Latvijas pil-
soņiem, kuri vēlēšanu dienā ir
sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai
piedalītos vēlēšanās, vēlētājam
nepieciešami balsošanai derīgi
dokumenti: Latvijas pilsoņa pase
vai personas apliecība un vēlētā-
ja apliecība.

Vēlētāji, kuru rīcībā ir tikai
personas apliecības, no
2014.gada 22.septembra līdz
3.oktobrim var izņemt vēlētāja
apliecību bez maksas tajā
Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes teritoriālajā nodaļā,
kur tika izsniegta vēlētāja per-
sonas apliecība. 

Balsošanas iespējas
Vēlēšanu dienā visi vēlēšanu

iecirkņi būs atvērti no plkst. 7:00
līdz 20:00. Balsot var jebkurā
vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā
vēlēšanu iecirknī Latvijā vai
ārvalstīs.

Šajās vēlēšanās ir vēl viens
jaunums: ja nav iespēju nobal-
sot vēlēšanu dienā, vēlētājs var

nodot balsi glabāšanā 3 dienas
pirms vēlēšanu dienas – 1., 2. un
3.oktobrī. Vēlēšanu iecirkņi, kur
varēs nodot balsi glabāšanā,
atradīsies pilsētās un novados,
kuros ir vismaz 7500 balsstiesī-
go. Tuvākais šāds vēlēšanu iecir-
knis ir Cēsīs, firmas CATA tel-
pās, J.Poruka ielā 8, un tā darba
laiki: 1.oktobrī no plkst.17:00
līdz 20:00, 2.oktobrī no
plkst.9:00 līdz 12:00, 3.oktobrī
no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Vēlētāji, kuri uzturas ārval-
stīs, Saeimas vēlēšanās var pie-
dalīties, balsojot vēlēšanu dienā
kādā no ārvalstīs izveidotajiem
vēlēšanu iecirkņiem. 

Vēlētāji, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevar ierasties vēlēša-
nu iecirknī un šo vēlētāju aprū-
pētāji, var pieteikt balsošanu
savā atrašanās vietā. Balsošana
atrašanās vietā jāpiesaka no
29.septembra līdz 4.oktobrim. 

Vēlēšanu iecirkņi, to adre-
ses un kontakttālruņi Priekuļu
novadā:

375 Liepas pamatskolā,
Rūpnīcas ielā 12, tel. 26346945
377 Mārsnēnu tautas namā,
„Tautas namā”, tel. 28339541
379 Priekuļu vidusskolā, Cēsu
prospektā 46, tel. 29249293
380 Priekuļu Valsts tehnikums,
Jāņmuiža, Ozolu gatvē 3, tel.
26131565 389 Veselavas biblio-
tēkā, „Viesturos”, tel.64107198,
26528188 

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki:
29.septembrī no plkst.17:00 –
20:00, 30.septembrī no
plkst.8:00 līdz 11:00, 1.oktobrī
no plkst.17:00 līdz 20:00,
2.oktobrī no plkst.9:00 līdz
12:00, 3.oktobrī no plkst. 10:00
līdz 16:00, 4.oktobrī no
plkst.7:00 līdz 20:00. Šajās die-
nās iecirkņos varēs iepazīties ar
12.Saeimas vēlēšanām reģistrē-
tajiem kandidātu sarakstiem,
ziņām par kandidātiem, priekš-
vēlēšanu programmām un pie-
teikt balsošanu vēlētāja atraša-
nās vietā. 

Kā balsot 12.Saeimas vēlēšanās ?
Izvēlieties tikai VIENU no

visām vēlēšanu zīmēm ar to kan-
didātu sarakstu, par kuru vēlaties
balsot.

Vēlēšanu zīmi drīkst atstāt
negrozītu vai tajā izdarīt šādas
atzīmes: 

Pēc tam vēlēšanu zīmi ielie-
ciet vēlēšanu aploksnē.

Aploksni aizlīmējiet, noplēšot
tam paredzēto papīra strēmeli,
un iemetiet vēlēšanu kastē.

Informācija vēlēšanu iecir-
kņos pa norādītajiem tālruņiem,
Priekuļu novada pašvaldībā –
64107872. Centrālās vēlēšanu
komisijas informatīvais tālrunis
vēlētājiem – 67049999.

Priekuļu novada vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja Dace

Ikauniece

Vasaras mēnešos visās nova-
da katlumājās tika veikti lielāki
vai mazāki remonti apkures sis-
tēmas un iekārtu sagatavošanai
šai apkures sezonai.

„Priekuļos šovasar visos
daudzdzīvokļu māju siltummez-
glos tika veikta skaitītāju verifi-
kācija, siltummezglu skalošana
un to tehniskā apkope, lai sāko-
ties apkures sezonai visi rādīju-
mi būtu precīzi un sistēma dar-
botos bez starpgadījumiem”,
stāstīja komunālās saimniecības
vadītājs Ernests Ikaunieks. Viņš
arī atzīmēja, ka daudzdzīvokļu
mājas apkurei tiks pieslēgtas
individuāli pēc iedzīvotāju vai
māju vecāko pieprasījuma, pati
apkures sezona tiks uzsākta kad
vairāk par 50% daudzdzīvokļu
mājas saimnieki būs izteikuši
prasību pēc siltuma padeves.

Liepas pagasta pārvaldnieks
Andris Rancāns pastāstīja par
Liepā veiktajiem darbiem:
„Šovasar katlumājā veicām
priekškurtuves remontu, lielākie
līdzekļi tika ieguldīti jauna šķel-
das apkures katla iegādei un
uzstādīšanai. Jaunā katla jauda ir
lielāka nekā vecajam – 2 mega-
vati. Apkures katla iepirkuma
rezultātā tika nedaudz ietaupīti
līdzekļi, kurus pašlaik izmanto-
jam neliela siltumtrases posma

atjaunošanai pie Rūpnīcas ielas
8 nama. Visu vasaru notika
darbs ar parādniekiem, kuri ir
parādā par iepriekšējās sezonas
apkuri un komunālajiem pakal-
pojumiem, slēdzam līgumus par
atmaksas grafikiem, sūtām brī-
dinājumu, tomēr ir iedzīvotāji
kas nereaģē uz pašvaldības brī-
dinājumiem, tādus nākas nodot
tiesai. ” Liepā apkures sezona
tiks uzsākta atbilstoši ministru
kabineta noteikumiem, kad
vidējā gaisa temperatūra 3 die-
nas būs zemāka par +8 grādiem,
mājas apkurei tiks pieslēgtas
pakāpeniski - pirmās tās, kurām
ir mazāks apkures parāds.

Atgādinām, ka novadā ir pie-
ņemti un stājušies spēkā saisto-
šie noteikumi par komunālā
parāda kavējumu naudas aprēķi-
nāšanu, tas ir 0,1% par katru
maksājuma kavējuma dienu.

Pašvaldība vērš uzmanību arī
uz to, ka daudz izdevīgāka ir
daudzdzīvokļu māju pašu
iedzīvotāju vai izveidotu
apsaimniekotāju sabiedrību
darbība. Biedrības apsaimnie-
košana iznāk lētāka, ir daudz
iespēju piesaistīt dažādu silti-
nāšanas un labiekārtošanas
projektu līdzekļus.

Īrisa Uldriķe

Novada
katlumājas

gatavas
apkures sezonai
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Augusta nogalē Sociālajam
dienestam pašvaldība iegādājās
specializēto autotransportu, kurš
ir aprīkots ar kompaktu liftu
invalīdu riteņkrēslu uzbraukša-
nai, pacelšanai un iebraukšanai
automašīnā. 

Automašīnā ir piecas pasažie-
ru sēdvietas un trīs vietas pare-
dzētas invalīdu riteņkrēsliem.
Specializētais autotransports
paredzēts Sociālā dienesta, aprū-
pes mājās nodaļas darbības
nodrošināšanai un bērnu ar īpa-
šām vajadzībām nogādāšanai uz
izglītības iestādēm un atpakaļ.
Līdz šim pašvaldība bērnu ar
īpašām vajadzībām pārvadāša-
nai, specializētā autotransporta
pakalpojumus pirka no Cēsu

Sociālā dienesta un Raiskuma
internātpamatskolas.

Specializētā autotransporta
pakalpojumus nodrošina šoferis,
kurš veic arī asistenta pienāku-
mus - klientu nokļūšanu uz izglī-
tības, ārstniecības un rehabilitā-
cijas iestādēm un citām institūci-
jām un atpakaļ. 

Tā kā bērnu ar īpašam vaja-
dzībām pārvadāšanai katru dienu
tiek patērēts ilgs laiks, šobrīd
tiek plānotas iespējas paplašināt
transporta pakalpojuma pieeja-
mību citiem novadā dzīvojoša-
jiem cilvēkiem ar kustību traucē-
jumiem un izstrādāti noteikumi.
Transportu nevar izmantot, ja
cilvēks transportējams tikai
guļus stāvoklī.

Sociālā dienesta rīcībā ir arī
mobīlie pacēlāji, kurus var
izmantot cilvēkiem, kuriem ir
pārvietošanās grūtības pa kāp-
nēm. Ar pavadošas personas
palīdzību mobilo pacēlāju var
viegli vadīt, un taisnās kāpnes
var pārvarēt bez pūlēm ar elek-
tronisko pavēles impulsu palī-
dzību. Ar mobīlo pacēlāju var
darboties tikai apmācīts cilvēks,
un tā izmantošana ievērojami
atvieglo aprūpētāju darbu un
nodrošina vides pieejamību per-
sonām ar kustību traucējumiem.

Par mobilā pacēlāja pakalpo-
juma nepieciešamību var intere-
sēties Sociālajā dienestā.

Elita Rancāne,
sociālā dienesta vadītāja

1.oktobrī, Latvijas Univer -
sitātes Lielajā aulā, notiks ikga-
dējais Ekoskolu apbalvošanas
pasākums. Šogad jau 98 izglītī-
bas iestādes iegūs starptautisko
Ekoskolu statusu un Zaļā
Karoga balvu, tā apliecinot
savus panākumus vides izglītī-
bas un vides aizsardzības veici-
nāšanā. 

Priekuļu novadā Ekoskolu
statusu un Zaļo karogu godam
nes Priekuļu vidusskola, Prie -
kuļu PII „Mežmaliņa”, Jāņ -
muižas pirmskolas izglītības
iestāde un šajā mācību gadā tām
pievienojas Liepas pamatskola
un Liepas PII „Saulīte”. Savu -
kārt Veselavas PII „Vālodzīte”
un Mārsnēnu pamatskola
saņems Ekoskolas nosaukumu
un Diplomu.

Starptautiskā Zaļā karoga
balva, saņem tikai tās skolas, kas
ilgstošā laika posmā spēj
demonstrēt izcilas aktivitātes
vides jomā. Latvijas Ekoskolas
nosaukums un diploms ir nacio-
nāla līmeņa balva skolām, kuras
ir ceļā uz Zaļo karogu. 

Pasākuma laikā notiks atbil-
dīga dzīvesveida akcija, iepa-
zīstināšana ar Ekoskolu tur-
pmākajiem jaunumiem, Globā -
lajām Rīcības dienām, kā arī
notiks Jauno vides reportieru
sezonas atklāšana, kas šogad
paredzēta ciešā saiknē ar
Ekoskolu programmu. Jaunie
vides reportieri ir programma
aktīviem jauniešiem, kas vēlas
savas žurnālistikas iemaņas
izmantot vides jautājumu ana-
lizēšanai un aktualizēšanai

sabiedrībā. 
Ekoskolu programmā liela

nozīme ir jauniešu līdzdalībai
lēmumu pieņemšanā, lai ilg-
tspējas jautājumus apzinātu
visas skolas ietvaros. Tas, savu-
kārt, veicina izpratni par
demokrātiju, spēju vienoties un
izklāstīt savu ideju, kā arī rosi-
na apziņu, ka pārmaiņas ir atka-
rīgas no ikviena rīcības un
iesaistes. Katru gadu jaunie-
šiem un pedagogiem tiek piedā-
vātas arī iespējas iegūt padziļi-
nātas zināšanas Ekoskolu foru-
mos un kampaņās. Šobrīd pro-
grammā iesaistījušās jau 180
izglītības iestādes.

sadarbībā ar Ilze Grunska,
Vides izglītības fonda mediju

koordinatore

Specializēta autotransporta pakalpojums
novada cilvēkiem

Apbalvos Latvijas panākumiem
bagātākās Ekoskolas

Klientu ērtībām specializētā autotransporta pakalpojumus nodro-
šina šoferis, kurš veic arī asistenta pienākumus - klientu nokļūša-

nu uz izglītības, ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm
Foto: Vēsma Veldze

Amatas novada pašvaldība
aicina Vidzemes reģiona iedzī-
votājus pieteikt savu kandida-
tūru „Arheologu Zigrīdas un
Jāņa Apalu prēmijas” piešķir-
šanai

Amatas novada pašvaldība
sadarbībā ar nodibinājumu
„Āraišu ezerpils fonds” jau otro
reizi izsludina pieteikšanos kon-
kursam par „Arheologu Zigrīdas
un Jāņa Apalu prēmijas” piešķir-
šanu, kā mērķis ir popularizēt
kultūras mantojuma apzināšanu
un izpēti novadā, vēstures mācī-
šanu un sabiedrības izglītošanu,
zinātnisko pētījumu un publikā-
ciju izstrādi vēstures zinātnē.

Aicinām Vidzemes reģiona
iedzīvotājus pieteikt gan savu,
gan arī kāda zināma, atzinības

cienīga novadnieka kandidatūru
nominācijā „Par vēsturiskā
mantojuma un cilvēka dzīves
izpēti novados”. 

Pieteikumus iespējams
iesniegt Amatas novada domē
personīgi vai elektroniski sūtot
uz e-pastu amatasdome@and.lv
līdz 1. novembra plkst. 17:00. 

Latvijas Republikas prokla-
mēšanas dienā 18.novembrī
notiks apbalvošana, kā laikā
nominācijas uzvarētājam tiks
pasniegta prēmija 300 EUR
apmērā.

Ar konkursa nolikumu var
iepazīties http://www.amatasno-
vads.lv/apalu-balva/.

Indra Paseka,
Amatas novada pašvaldības

Tūrisma attīstības un sabiedris-
ko attiecību nodaļas vadītāja

„Arheologu Zigrīdas un
Jāņa Apalu prēmija”

Jāņmuižas pirmsskolas iestā-
dē aizvadīts ražens un intere-
sants septembris. Daudzi mazie
sākuši un daudzi atsākuši bērnu-
dārznieka gaitas un notikuši arī
jauki pasākumi.

17. septembrī Jāņmuižas bēr-
nudārzā tika atzīmēta jau par tra-
dīciju kļuvusī Tēvu diena. Pēc
muzikāla sveiciena un darbinie-
ku iestudētās izrādes par mazo
Ūdensvīriņu, tēvi ar bērniem
devās kopīgi paveikt kādu labu
darbu. Ābeļdārzā tapa dažādas
celtnes no paletēm Miķeļdienas
gadatirgum, lielais saimes galds
un soli, turklāt tika ierakti pama-
ti lielajam kuģim rotaļlaukumā.
Kamēr tēvi strādāja, māmiņas
domāja moto šā gada Eko skolas
aktivitātēm. Jaukā pasākuma
izskaņā visi cienājās ar tēju un
baranciņām, bet tēvi saņēma
bērnu sarūpētās dāvaniņas.

Kārlis Rutmanis, kura dēls
apmeklē Jāņmuižas bērnudārzu,
atzīst, ka Tēvu dienas tradīcija ir
ļoti laba: “Agrāk lielāks bija
uzsvars uz to, ka mammas visur
piedalās. Prieks, ka tagad liela
loma ir arī tētiem un tēvu dalībai
pasākumos. Jebkurā pasākumā
tomēr pats būtiskākais ir, lai

bērni ir apmierināti – tad pasā-
kums ir izdevies!”

Raimondam Mežakam
Jāņmuižas bērnudārzu apmeklē
abas atvases. Viņš saka: “Ir liels
prieks, ka Jāņmuižas bērnudārzā
regulāri notiek pasākumi, kuros
kopā var pabūt vecāki ar bēr-
niem. Tas ir ļoti svarīgi, jo ikdie-
nas ritms ir gana straujš – bērni
tiek aizvesti uz bērnudārzu,
vecāki dienu pavada darba vie-
tās, vakari paiet ātri, bet tāda
mierīga kopā būšana, kopīgi
pasākumi ir vajadzīgi. Prieks, ka
šādi, interesanti un jauki pasāku-
mi notiek bērnudārzā.” R.
Mežaks piebilst, ka pasākumi
bērnudārzā ir ne tikai jauks veids
kā pavadīt laiku kopā ar bēr-
niem, bet šī arī iespēja iepazīties,
satikties un parunāties vecākiem.

24. septembrī bērni, vecāki un
pirmsskolas iestādes darbinieki
sapucējās, sarūpēja gardumus un
pulcējās uz Miķeļdienas gadatir-
gu un svinībām. Skanēja dzies-
mas, bija dažādas aktivitātes ar
rotaļām, kopīgu dziedāšanu un
rudens atnākšanas godināšanu.
Bērnudārznieku vecāki Zita
Liparte, kā arī Uģis Zvaigznītis
uzsver, ka apbrīnojama ir audzi-

nātāju, auklīšu un visu iestādes
darbinieku uzņēmība ik reizi
izdomāt fantastiskus uzvedumus,
lai iepriecinātu mazos. Arī nofor-
mējums gan dārzā, gan izglītības
iestādes telpās radīja īstenu
rudens svētku sajūtu.

Jāņmuižas pirmsskolas iestā-

des vadītāja Lilita Siņicina stās-
ta, ka ir ļoti būtiski, lai svētkus
kopā svin gan bērnudārza darbi-
nieki, bērni, gan arī viņu vecāki.
Tas rada kopības sajūtu. Tieši
kopā būšana ir viens no iemes-
liem, kādēļ svētku svinēšanā,
rotaļās piedalās gan paši mazā-

kie, gan jau lielie bērnudārza
bērni – šādā veidā bērni gūst ne
tikai pozitīvas emocijas, bet arī
ar prieku iepazīst tradīcijas. 

Māra Majore – Linē,
bērnudārza audzēknes

Elizabetes mamma

Ražens septembris

Tēvu dienas pasākumā māmiņas novērtē tēvu un puišu paveikto 
Foto: no bērnudārza albuma
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Rudens -
ekskursiju laiks

8.b. klase savā tradicionālajā
rudens ekskursijā šoreiz devās
uz Rīgu. Mūsu mērķis bija
paviesoties divos muzejos:
Latvijas Nacionālajā vēstures
muzejā, kur  aplūkot izglītojošo
izstādi „ Dzintars- Baltijas jūras
dārgakmens”,  un   Paula
Stradiņa Medicīnas vēstures
muzejā.

Izstāde par dzintaru bija
iekārtota ļoti interesanti, daudzus
priekšmetus varēja apskatīt digi-
tālā veidā, arī pastaigāties par
seno „dzintara ceļa” karti. Gides
stāstījumu sākotnēji klausījāmies
sēžot uz mīkstiem spilventiņiem.
Mēs uzzinājām daudz vērtīgas
informācijas, piemēram, ka
senos laikos dzintaru cilvēki
saukuši par „saules akmeni” vai
„zītaru”, ka šis minerāls ir veido-
jies pirms aptuveni 40 milj.
gadu, bet jūra to sākusi izskalot
krastā apmēram pirms 6 tūkstoš
gadiem. Tad cilvēki šo akmeni
lasījuši, veidojuši rotas, tas ir
bijis maiņas priekšmets, ko īpaši
kārojuši senie romieši, lai izdai-
ļotu ar to savas mājas un pat
cirka arēnu gladiatoru cīņām. 

Jau I.gs. Romiešu vēsturnieks
Plīnijs Vecākais ir rakstījis par

„dzintara ceļu”  no Baltijas jūras
līdz Bizantijai. Izstādē apskatī-
jām arī unikālos priekšmetus,
kas saglabājušies no akmens
laikmeta:  6 tūkst. gadu vecu
nelielu lāča figūriņu, kuru atpa-
zina mūsu klases biedrs Agnis,
kā arī  unikālu priekšmetu- aļņa
galvas siluetu. Par izstādes sim-
bolu kļuvusi neliela zalkša figū-
riņa (4-5 gadu tūkstošus gadu
veca), kura atrasta pie Lubānas
ezera Aboras apmetnē. 

Uzzinājām, ka vislielākās
dzintara atradnes atrodas Lietuvā
pie Klaipēdas, bet vislielākais
dzintara depozīts Latvijā (25,6
kg) atrasts būvējot Ķeguma
HES. Visinteresantākais šķita
arheoloģiskajos izrakumos atras-
tais sievietes priekšauts no dzin-
tara gabaliņiem. Uzzinājām arī
to, ka dzintars satur dzintarskābi,
kas ir ļoti veselīga, un ka dzinta-
ra diegu mūsdienās izmanto
medicīnā. Pēc gides stāstījuma
mums bija jāizpilda īpašas darba
lapas. Tiem, kas bija uzmanīgāk
klausījušies stāstījumu, bija
viegli šo uzdevumu paveikt. 

Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzejā var apskatīt ekspo-
nātus no akmens laikmeta līdz
mūsdienām. Eksponāti izvietoti
4 stāvos. Mēs redzējām galvas-
kausu trepanācijas, kas jau veik-
tas senajos laikos, deformētus

cilvēku galvaskausus kā skaistu-
ma un atšķirības simbolus, pir-
mos soļus tautas medicīnā un
senas medicīnas grāmatas.
Ieskatījāmies pirmajās aptiekās,
kurās cilvēkiem pārdeva „zāles”-
grauzdētas varžu kājiņas vai peļu
astītes, vienkāršu māla piku vai
cukurūdeni, kas ielikts vai ieliets
pudelītē. Aptiekāra uzdevums
bija iestāstīt slimniekiem, ka šīs
zāles noteikti palīdzēs, un tās
pirka par bargu naudu. 

Apmeklējot viduslaiku pilsētu,
uzzinājām par briesmīgākajām
slimībām- lepru, bakām, mēri -,
un kā ar tām cīnījās cilvēki. Gide
mums iemācīja skaitīt pantiņu, lai
atbaidītu mēri. Redzējām, kādus
instrumentus laika gaitā ārsti
izmantojuši operāciju veikšanai.
Cilvēkiem bija jāizcieš neaprak-
stāmas sāpes, jo nebija nekādu
anestēzijas līdzekļu.

Redzējām  dīvainu eksperi-
mentu rezultātus, piemēram, div-
galvainu suni, agrāko laiku ren-
tgena un stomatologa kabinetu
iekārtojumu, mākslīgās asinsri-
tes aparātu, pirmās barokameras
un kosmosā pabijušo suni Čer-
nušku. Mēs redzējām mēģenēs
ievietotus eksponātus- cilvēka
sirdi, aknas, veselas un smēķētā-
ju plaušas, cilvēka embrijus
dažādās  attīstības stadijās.
Varējām pārbaudīt ožu, redzi,

tausti, nosvērties, nomērīt garu-
mu, pētīt „Sašķērēto cilvēku”. 

Ekskursijas nobeigumā gide
mums vēlējās parādīt, kā cilvē-
kam noņem asinis. Statista lomā
piekrita iejusties Agnis. Sākumā
mēs visi domājām, ka tas būs
joks, bet, kad gide jau paņēma
rokās sistēmu un adatu, tad nu
gan sabijāmies. Viss tomēr bei-
dzās laimīgi, jo Agnim vēl nav
18 gadu un asinis nodot viņš
nevar. Par drosmi gide viņam pie-
šķīra īpašu nozīmīti. 

Ekskursijas beigās mēs varē-
jām iejusties „dzērājšoferu”  ādā,
uzliekot īpašās brilles, lai redzētu,
kāpēc dzērumā nevajadzētu braukt
ar mašīnu. Kosmosa izpētei veltī-
tajā ekspozīcijā atmiņā paliks kos-
monautu skafandri un ēdiens, kas
pildīts tūbiņās un maisiņos.
Nedaudz ieskatījāmies arī jaunajā
bibliotēkā - „Gaismas pilī” - un
sapratām, ka tās apskatei ir vaja-
dzīga vēl viena ekskursija. 

Šī ekskursija bija ļoti intere-
santa. Aicinām arī citus apskatīt
šos muzejus!

8.b klases vārdā 
Viktorija Reķe

Sporta diena
Lai vēl smeltos spēku no atva-

saras saules un uzkrātu enerģiju
garajam darba cēlienam, 5.sep-

tembrī Priekuļu vidusskolā noti-
ka Sporta diena. Aktivitātes noti-
ka gan skolas teritorijā, gan biat-
lona trasē un citur Priekuļu
apkārtnē.

1.klašu skolēni devās pārgā-
jienā, iepazīstot Priekuļus. 2.un
3.klases darbojās biatlona trasē,
veicot dažādus uzdevumus. 4. un
5. klases spēlēja futbolu un
Tautas bumbu skolas stadionā.
6.un 7. klašu skolēni biatlona
trasē spēlēja „sēdbolu” un mūsu
skolas absolventa – olimpieša
Kaspara Dumbra, treneru
Anželas Brices un Jura
Stīpnieka vadībā veica aizraujo-
šus uzdevumus šautuvē, šaujot
ar biatlonistu šauteni. 8.-
11.klašu skolēni divos laukumos
spēlēja beisbolu, bet 12.klase
tiesāja visas sacensības.

Spēcīgākās un saliedētākās
klases savās vecuma grupās bija
- 2.b un 3.b klases (2.-3.kl.
grupā), 5.a klase (4.-5.kl. grupā),
7.b klase (6.-7.kl. grupā),
10.klase (8.-11.kl. grupā),

Visas klases demonstrēja īstu
komandas un cīņas garu, kas
noderēs arī mācību stundās visa
gada garumā.

Iveta Gulbinska
sporta skolotāja

Liepas PII ,,Saulīte” ir tradīci-
ja katru mācību gadu uzsākt ar
rudens pārgājienu. Parasti tajā
devāmies visi kopā, mājās vien
atstājot pašus mazākos. Šogad
radās ideja katrai grupiņai doties
pa savu maršrutu un aicināt līdzi
arī vecākus. Lūk, kā katrai grupi-
ņai gāja!

Mazās „Cālīšu” grupas bērni
šoruden pirmo reizi devās pārgā-
jienā ar mērķi iepazīt augļu
kokus. Lai arī mums ir tikai divi
gadiņi, staigājuši esam daudz un
jau esam pieraduši pavadīt laiku
pie dabas, bet īstā pārgājienā vēl
nebijām bijuši.

Pārgājiens sākās ar Vāverītes
ierašanos, kura vēlējās kopā ar
mums doties ceļojumā. Visi
draudzīgi devāmies ceļā. Pa
ceļam Vāverīte un skolotājas
pievērsa bērnu uzmanību augļu
kokiem – bumbierei, plūmei un
ābelei. Tika pētītas un aptaustī-
tas lapas, stumbrs, miza, kā arī
smaržoti un garšoti augļi.
Bērni apguva jaunus vārdus un
mēģināja tos nosaukt.
Skolotāja un Vāverīte rādīja
bērniem, kā var salīdzināt
dažādus augļus, kā atšķiras
augļu koku lapas un miza.
Ceļojot visi nonācām skolotā-
jas Ingas dārzā, kur gājām
rotaļās, ēdām ogas, augļus un
dārzeņus. Liels piedzīvojums
bija grila iekurināšana, kas
izraisīja bērnos daudz emociju.
Skolotāja pastāstīja bērniem un
Vāverītei, cik bīstama ir uguns
un kā jāuzvedas tās klātbūtnē.
Tad tika ceptas desiņas un pik-
niks varēja turpināties. 

Noguruši, bet priecīgi un gan-
darīti visi atgriezāmies „mājās”
– bērnudārzā „Saulīte”. Vēl pēc-

pusdienā bērni prasīja, kad iesim
uz dārzu desas cept. 

skolotāja Liene
Eizengrauda

Mākoņainais un rasas piepil-
dītais 10.septembra rīts nebaida
„Taurenīšu” grupas bērnus kopā
ar vecākiem doties mežā- mek-
lēt, satikt, ieraudzīt, atpazīt un
iegaumēt.

Bērni ir saņēmuši vēstuli no
meža iemītniekiem un ir skaidrs,
ka kāds mūs noteikti gaida, tāpēc
nekavējoties dodamies ceļā.

„Lielās Ellītes” tuvumā sasto-
pam divus meža iemītniekus-
lāci un Vāveri, kuri vēlas pār-
baudīt mūsu zināšanas un aicina
doties mežā kopā ar viņiem.
Bērni ir ļoti vērīgi un zinoši,
atpazīstot kokus pēc to lapām un
augļiem, pamanot mazas meža
radībiņas un atpazīstot mežā
augošās sēnes. Saulītei spīdot,
izzinošās sarunās turpinām ceļu
līdz Vāverīte mūs aicina iestipri-
nāties. Izsalkušos puncīšus pie-
pildīja vecāku sagādātās ceļa-
maizes un našķīši. Paldies vienī-
gajam pārgājiena tētim, par grila
uzraudzīšanu un siltas maltītes
nodrošināšanu. 

Interesantās, aktīvās rotaļās
un nodarbēs laiks paskrien
nemanot  jautri čalodami bērni
atgriežas bērnudārzā.

Sirsnīgs paldies Ivetai, Anitai
un Natālijai par izzinošo un
atraktīvo pārgājienu.

Paldies vecākiem par piedalīša-
nos, atbalstīšanu un bērnu uzmun-
drināšanu. Lai mums vēl daudz
jauku un sirsnīgu kopā būšanas
mirkļu, kas sagādā prieku pašiem
un vēl vairāk mūsu bērniem.

Elizabetes vecāki

12. septembra rīts piektās gru-
pas bērnus pārsteidza ar smalku
lietutiņu, bet tas neapturēja
bērnu vēlmi iet pārgājienā.
Nedaudz koriģējot maršrutu pie-
nāca laiks doties. Pirms došanās
pārgājienā bērniem tika izdalītas
atstarojošās vestes un paskaid-
rots par to nepieciešamību. 

Ceļš veda cauri mežam, kur
bērni vēroja dažādas sēnes,
mācījās atpazīt indīgās sēnes no
ēdamajām sēnēm. Šoreiz tās gan
nelasījām grozā, bet atstājām
vāverēm un ežiem ziemas krāju-
miem. Pēc lapām mēģinājām
atpazīt kokus un skaitījām cel-
mam gadu gredzenus. Esot
mežā, bērni secināja, ka ar ves-
tēm mugurā viņus ir vieglāk
pamanīt (esot drošāk).

Šķērsojot ceļu, bērniem bija
jāievēro iepriekš grupā izrunātie
ceļu satiksmes noteikumi.

Nonākot piknika vietā, mūs
sagaidīja jauka nojumīte un jau
kūpošs grils. Bērni mielojās ar
līdzpaņemtiem gardumiem, tur-

pināja minēt mīklas un spēlēt
dažādas spēles. Dodoties mājās,
visi bija nedaudz noguruši, bet
emociju pilni. Paldies skolotājai
Birutai par uzņemšanu un vecā-
kiem par atsaucību. 

skolotāja Sanda Zelča

Pārgājiens uz Mazo Ellīti 7.
grupas bērniem īpašs, jo tik garā
ceļā bērni devās pirmo reizi.
Pārgājiena mērķis bija izzināt
dabas objektu - Mazo Ellīti.
Dodoties ceļā, bērniem bija
iespēja redzēt dabas parādību
miglu, kura gājiena laikā izgaisa.
Pa ceļam iegājām arī Liepas
kapos, kuros atdusas dzejnieks
E. Veidenbaums, nolikām zie-
dus, bērniem tika pastāstīts, kā
šādās vietās jāuzvedas. 

Drīz klāt arī bija ilgi gaidītais
galamērķis – klusa, neskarta,
rudens krāsās ieskauta Mazā
Ellīte. Par to mums pastāstīja un
izrādīja Velns, kurš šajā alā
dzīvo. Kopīgi kūrām ugunskuru,
gājām rotaļās, cepām desiņas.

Laiks paskrēja ļoti ātri.
Atpakaļceļā, ja kādam no bēr-

niem vairs nebija tik raits solis,
tas tika vests ķerrā. Kas var būt
jautrāks par šo! Pēcpusdienā
bērni teica, ka viņi varēšot aiz-
vest savus vecākus uz Mazo
Ellīti, jo tagad viņi zina ceļu. 

Paldies sporta skolotājai
Natālijai Buličevai, iestādes
medmāsiņai Lienītei Juškovai un
Marka tētim par palīdzēšanu pār-
gājienā!

skolotāja Inese Sniedze

„Mārīšu” grupiņas bērnus
10.septembrī no paša rīta nobie-
dēja lietus. Mums taču ieplānots
ilgi gaidīts pārgājiens pie zir-
giem! Par laimi ap pusdienlaiku
uzspīdēja saulīte un, paēdot pus-
dienas mēs kopā ar vecākiem
devāmies ceļā.

Ejot pa mežu,  vērojām kokus,
sēnes un citus meža augus. Ejot
pa pļavu, priecājāmies par ziedo-
šajām puķēm. Ejot pa ceļu, atkār-
tojām ceļu satiksmes noteikumus.

Bokalderos mūs jau sagaidīja
saimniece. Kamēr viņa apsegloja
zirgu Bavio, mēs vērojām citus
sētas iemītniekus – vistas un gai-
ļus, pīles, suni un runci. 

Cik staltu zirgu un cik cēlu
jātnieci mēs ieraudzījām!
Jātniece ar savu draugu Bavio
nodemonstrēja mums dažus jāša-
nas elementus.

Bavio ar citiem zirgiem tika
palaisti ganībās un mēs arī saju-
tām izsalkumu un apēdām līdzi
paņemtās maizītes svaigā gaisā
zem skaistās nojumītes. Tad vēl
uzcienājām zirgus ar saknēm un
devāmies atpakaļceļā. 

skolotāja Jeļena Šaškele

Priekuļu vidusskola

Pretī zelta rudenim

12. septembra rīts piektās grupas bērnus  pārsteidza ar smalku
lietutiņu, bet tas neapturēja bērnu vēlmi iet pārgājienā.
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No 4. līdz 7. septembrim
Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā,
norisinājās starptautiskā pārti-
kas, dzērienu, pārtikas pārstrā-
des, tehnoloģiju, iepakojuma,
inovāciju, sabiedriskās ēdināša-
nas, viesnīcu un veikalu aprīko-
juma un servisa izstāde “Riga
Food 2014”. 

Jau otro gadu sadarbībā ar
Vidzemes plānošanas reģionu
tajā ar Vidzemes stendu piedalās
arī Vidzemes mājražotāji. Šogad
Vidzemes stendā pavisam kopā
bija 26 dalībnieki, piedāvājot
stenda viesiem tādus labumus kā
mājas sieri, tortes, maizes izstrā-
dājumi, garšvielas, tējas, mājas

vīni, sulas, aitas gaļa, melnie
ķiploki un daudz ko citu. To vidū
arī divi dalībnieki no mūs
Priekuļu novada Veselavas
pagasta z/s »Kalna stirnas«, ar
savu ražojumu klāstu- medus,
bišu maize, propoliss, ziedputek-
šņi, medus šūnās, vaska sveces.
Savukārt Mārsnēnu pagasta z/s

»Ieviņas« prezentēja savu sieto
sieru.

Izstādes mērķis ir apzināt
reģionu sīkražotājus un prezentēt
reģiona plašā produktu klāsta
iespējamās „delikateses”, kā arī
ļaut izstādes apmeklētājiem
nopirkt vai vismaz nogaršot to,
kas pagatavots Vidzemē. Tā ir

lieliska iespēja satikties uz iepa-
zīties ar citiem nozares speciālis-
tiem, veikalniekiem, vienkār-
šiem patērētājiem, ārzemnie-
kiem, iepakotājiem, iegūt jaunus
kontaktus un, iespējams, izvei-
dot sadarbību.

Vidzemes plānošanas reģions

Mūsu mājražotāji piedalās starptautiskajā pārtikas
izstādē „Riga Food 2014”

ZAĻINĀŠANA no
2015.gada.

Lai 2015. gadā saņemtu
platību maksājumus pilnā
apjomā, būs jāievēro zaļināšanas
prasības.

Lūdzu, iepazīstieties ar zaļi-
nāšanas prasībām, lai, vajadzības
gadījumā, saimniecībā
nodrošinātu atbilstošu sējumu
struktūru. 

Pamatā platību maksājumi
2015.gadā sastāvēs no divām
galvenajām daļām – Vienotā
platību maksājuma un maksāju-
ma par klimatam un videi labvē-
līgas lauksaimniecības praksi jeb
zaļināšanu. Daļai saimniecību
zaļināšanas prasības būs jāievēro
obligāti. 

Būs izņēmumi, kad saimnie-
cība tiks daļēji atbrīvota no zaļi-
nāšanas prasību ievērošanas,
saglabājot lauksaimnieka tiesī-
bas uz zaļināšanas maksājuma
saņemšanu (piemēram, ja
saimniecības aramzemes platī-
ba ir mazāka nekā 10 ha vai tā
tiek apstrādāta bioloģiski).
Tāpat ir paredzēti atvieglojumi
saimniecībām, kurās ir liels
zālāju īpatsvars. Plašāka infor-
mācija par visām zaļināšanas
prasībām un izņēmumiem ir
apkopota ZM gatavotā infor-
matīvajā materiālā. 

Lai atbilstoši nodrošinātu
zaļināšanas prasību ievērošanu,
saimniecībām, kurās aramzemes
platība ir vismaz 10 ha,
pieteikšanās uz platību

maksājumiem elektroniski, sākot
ar 2015.gadu, būs obligāta.
Lūgums reģistrēties par LAD
Elektroniskās pieteikšanās
sistēmas klientu jau tagad.

Atbalsts zīdītājgovīm
Lauku atbalsta dienests infor-

mē, ka saskaņā ar Eiropas
Komisijas 2013.gada 25.jūnija
lēmumu tiek dota atļauja Latvijai
veikt pārejas posma valsts atbal-
stu par zīdītājgovīm 2013.gadā.
Likme par vienu dzīvnieku tiek
noteikta 101,40 euro. Lai
saņemtu atbalstu, 2014.gadā no
15.maija līdz 15.novembrim
jāiesniedz  iesniegums LAD reģ.
lauksaimniecības pārvaldē; īpaš-
nieks  saglabā ganāmpulkā
iesniegumā norādīto dzīvnieku
skaitu un to proporciju vismaz
sešus mēnešus pēc iesnieguma
iesniegšanas dienas.

2014.gada plānotās likmes
maksājumiem

Vienotais platības maksājums
(VPM) 90 EUR/ha 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par platībām
(APL) 15,02 EUR/ha 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par pienu
(APKV) 19,80 EUR/t 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par laukaugu
platībām (ALA) 22,64 EUR/ha 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par liellopiem
(ALM) 41,12 EUR/dzīvn. 

Atdalītie papildu valsts tiešais
maksājumi īpašos gadījumos
jaunajiem lauksaimniekiem
(JAL) 19 EUR/ha 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par nokautiem
vai eksportētiem liellopiem
(AKEL)51.48 EUR/dzīvn. 

Atdalītais papildu valsts tie-
šais maksājums par kartupeļu
cieti (AKC) 145.45 EUR/t

Kompensācijas par
zaudējumiem, kas radušies
dzīvnieku infekcijas slimības
Āfrikas cūku mēra
uzliesmojuma laikā.

Lauku atbalsta dienests infor-
mē, ka dzīvnieku īpašnieks var
saņemt kompensāciju par zaudē-
jumiem, kas radušies valsts
uzraudzībā esošo dzīvnieku
infekcijas slimību un epizootiju
uzliesmojuma laikā. Lai saņem-
tu zaudējumu kompensāciju,
dzīvnieku īpašnieks 10 darbdie-
nu laikā pēc Pārtikas veterinārā
dienesta inspektora akta saņem-
šanas, pēc dzīvnieku apskates
pirms kaušanas, iesniedz Lauku
atbalsta dienesta reģionālajā
lauksaimniecības pārvaldē  atbil-
stošus dokumentus. 

Kompensācijas - Sivēni svarā
līdz 30 kg 42,69 EUR;
Nobarojamās cūkas svarā:  no 31
kg - 80 kg 85,37 EUR; virs 81 kg
128,06 EUR. Pārraudzībā esoša:
sivēnmāte 284,57 EUR; kuilis
426,86 EUR; citi pieauguši vais-
las dzīvnieki (sivēnmāte, kuilis)

227,66 EUR.

Atbalsts bioloģiskās lauk-
saimniecības shēmas
iesniegums iesniedzams līdz
2014.gada 1.novembrim

Atbalsta bioloģiskās lauk-
saimniecības shēmas mērķis ir
veicināt kvalitatīvu pārtikas pro-
duktu ražošanu, pirmapstrādi,
apstrādi un pārstrādi, nodrošinot
produkta nonākšanu mazumtird-
zniecībā

Atbalsts dalībai pārtikas
kvalitātes shēmās iesniegums
iesniedzams līdz 2014.gada
1.novembrim

Atbalsts  attiecas  uz izejvielu
ražotājiem, kas produktus pie-
gādā apstrādes vai pārstrādes
„Zaļās karotītes” uzņēmumiem;
primāro produktu (tai skaitā
biškopības produktu) ražotā-
jiem, kas mazumtirdzniecībā
vai gala patērētājiem realizē
fasētus un marķētus produktus;
produktu ražotājiem, kas
Pārtikas un veterinārajā dienes-
tā reģistrējis ražošanu mājas
apstākļos, vai primāro biškopī-
bas produktu ražotājiem, kuram
ir vismaz 150 bišu saimju;
Pārtikas un veterinārajā dienes-
tā reģistrētiem un atzītiem
uzņēmumam (izņemot biškopī-
bas uzņēmumus), kas veic pro-
duktu apstrādi vai pārstrādi

Pasākuma “Atbalsts biško-
pības nozarei”, atbalstam tiek

piemērots samazinājuma koefi-
cients - 0,687. Likme par bišu
saimi tiek noteikta 11,72 EUR.

Līdz gada beigām lauksaim-
nieki saņems vairākus maksā-
jumus avansā 

Saistībā ar finanšu grūtībām,
ko daļai Latvijas lauksaimnieku
izraisījis Krievijas noteiktais
produktu importa aizliegums,
Zemkopības ministrija līdz
2014.gada beigām plānojusi
izmaksāt vairākus maksājumus
avansā. 

Vienotā platības maksājuma
(VPM) 50 procentu maksājuma
izmaksu avansā par 2014. gada
iesniegumiem Lauku atbalsta
dienests (LAD) sāks izmaksāt no
šāgada 27.oktobra. 

Arī 70 procentu maksājuma
izmaksu avansā par nelabvēlī-
giem dabas apstākļiem teritori-
jās, kas nav kalnu teritorijas
(MLA), LAD sāks izmaksāt no
27.oktobra. 

Savukārt no 1.novembra lauk-
saimnieki sāks saņemt 70 pro-
centu maksājuma izmaksu avan-
sā par bioloģiskās lauksaimnie-
cības attīstību (BLA). 

Maksājumus avansā saņems
tie lauksaimnieki, kuru saimnie-
cībās būs pabeigtas atbilstības
nosacījumu pārbaudes.

Ziņas apkopoja 
Dace Kalniņa, 

Priekuļu LAK t. 28381477

Lauksaimnieku un lauku iedzīvotāju ievērībai

19. septembrī Priekuļu nova-
da domes darbinieku komanda
piedalījās Novadu sporta svēt-
kos, kuri šogad notika Amatas
novadā, atpūtas kompleksā
„Rakši”. Sporta spēles risinās
starp bijušā Cēsu rajona –
Priekuļu, Amatas, Līgatnes,
Cēsu, Pārgaujas, Jaunpiebalgas,
Raunas un Vecpiebalgas novadu
pašvaldībām. Spēles notika jau
ceturto reizi un šī gada devīze
bija „Hērakls sporto rudenī”,
līdz ar to pirms sacensībām katra
pašvaldība prezentēja savu
Hēraklu un apdāvināja pārējās
pašvaldības ar saviem sarūpēta-
jiem labumiem. 

Komandām bija jāsacenšas 8
dažādās disciplīnās, jāparāda
savs spēks, izveicīgums, veik-
sme, kā arī ģeogrāfijas zināša-
nas. Un izrādās, ka Priekuļu
novada komandas dalībnieki ir
ne tikai vareni sportotāji, bet arī
labi ģeogrāfi, jo ģeogrāfijas sta-
fetē „Hērakls iepazīst Latviju”
izcīnīja pirmo vietu iegūstot
punktus, kas vēlāk izrādījās

diezgan par labu esam. Taču
gala rezultātu pielika pēdējā dis-
ciplīna „Spartas un Atēnu futbo-
la mačs”, kur Priekuļu komandai
spēlēja pret Cēsīm. Veiksme bija
Priekuļu pusē un izdevās izcīnīt
pirmo vietu arī futbola disciplī-
nā. Kopumā gāja grūti, bet….
Arī šogad, tāpat kā pirms diviem
gadiem, godalgoto pirmo vietu
izcīnīja Priekuļu novada koman-
da un mājās atveda ceļojošo
kausu, kurā Priekuļu novada
vārds tiek iegravēts atkārtoti.

Iegūstot ceļojošo kausu,
Priekuļi, iegūst tiesības rīkot
sporta spēles nākamgad un gai-
dīt sportiskās komandas no asto-
ņiem kaimiņu novadiem.
Mēs esam lepni par mūsu spor-
tisko garu, par varēšanu atkārto-
ti iegūt šo apbalvojumu, par
Priekuļu novada sportisko un
aktīvo attīstību. Mēs pierādījām,
ka Priekuļi ir novads, kur sports
un veselīgs dzīvesveids iet roku
rokā ar panākumiem.

Liene Vecgaile, 
Elīna Stapulone

Prieks uzvar visu

Priekuļu novada komanda (no kreisās Aivars, Elīna, Evita, Raivo, Liene, Jānis, Ainārs) 
mājās atveda ceļojošo kausu, kurā Priekuļu novada vārds tiek iegravēts atkārtoti. 

Foto: Jānis Vīksna
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Agija Novicka

Zeltītais rudens
prieks…

Rudens pirms lietus
un tumšajām dienām
cenšas pielabināties,
neparastu krāšņumu
sniegdams...
Pats steidzīgi krāso
kokus un krūmus,
gribēdams ziedu
krāšņumu pārspēt... 
Kaut īslaicīgi,
bet dāvina mums
zeltītu prieku...
Mums tik daudz
gaišuma sevī jāuzkrāj,
lai nejustos drūmi,
bet dabas ikgadu maiņu
uztvertu viegli
un pašsaprotami... 

Jānis Tomašs

* * *

rudens lietu motīvi man nav
īsti skaidri, bet tas nekas, jo
tieši šobrīd
āboli pašnāvnieki nolēks no
zariem
trīs saujas sniega krituša-
jiem, bet par dzīvajiem es
nobalsošu
ar mušmires baltajiem pun-
ktiem

Viks

Love station
ak
ja mīlestības
uzpildes staciju 
būtu 
tikpat daudz cik
degvielas

un ja uzpildīties
ar mīlestību
varētu 
tikpat vienkārši:

ieliekot
pistoļu galus
mašīnu atverēs

ak tu
perpetuum mobile
sex-machine

Nedaudz par
locekļiem

es šodien runāju ar
valdības nu prezidija
locekli un
pateicu ko domāju par šiem
es – vienkāršs sabiedrības
ģimenes nu loceklis
vienotrreiz trešoreiz pat 
dzimum –
nu bet sarunubiedrprāt

(šim dedzīgumā nesavaldot
leksiku) es esot sinonīms

kā? – nesapratu brīdī
pirmajā. – kā sinonīms?
nu locekļa, - šis iesmējās
ei loceklim to sinonīmu
ka vai nu, - es sacīju, - un
viens no tiem ir koks
(vai atceries ko nozīmēja
nomest koku
skolas žargonā?)
dzīvības koks

šis purināja galvu
puritānis nebūdams bet
tas starpcitu
šāprāt esmu
sinonīms no valodas
viszemākajiem slāņiem

viņš atzinās ka pārstāv
standarttipu
cēlies nu no ierēdņiem
un arī būdams ģimenes un
sabiedrības loceklis un
tieši tā kā es vienotrreiz
trešoreiz pat dzimum –
tātad automātiski viņš it kā
iekļaujas it kā mūs vienojošā
paradigmā
atlika vien noskaidrot to
kādu funkciju veic 
t e i k u m ā
viņš būdams viens 
no locekļiem

uz jautājumu šo
šis vairijās sniegt atbildi

tālab es testēju šo tā:
pēc izteicēja neizskatījās
jo izteikties viņš nevēlējās
par šo tēmu
vienubrīd šķita viņš ir
papildinātājs
ar savu personu nav šaubu
papildinot prezidiju
kuplinādams to jo miesās
gana būdīgs
konstituējās

vēl iezibsnījās varbūtība
ka viņš – vietniekvārds
(kā šķira)
jo sabiedrību pārstāvot
tās vietā izpaudās
kā vietstāvis vai vietsēdis
vienotrreiz vietgulis un
t  ā d e j ā d i
pozicionēdamies

bet varbūt prepozīcija viņš?
kālab nevarētu būt?
ja pozīcija ir un opozīcija
kālab ne prepozīcija vai pat
(ja iekļaujamies laikmetā
ko vienā otrā sfērā apzīmē
ar post-) kālab ne
postpozīcija?
skan gana moderni un
vienubrīd grasījos jau
pavaicāt: „vai esi
postpozicionārs?”
sakautrējos nepavaicāju
bet vēlāk domās analizē-
dams
tik nesen notikušo tikšanos
un sarunu

man beidzot pielēca
es atskārtu kas viņš ir:
partikula!

turklāt partikula
kuras loma teikumā ir
piešķirt nenoteiktības
nu niansi
nu nozīmīgiem locekļiem
kas nozīmē to ka
ja paustais nerealizējas
neviens nav vainojams
un tātad atbildības sloga
nav
es runāju par partikulu
tā kā
piemēram:
mēs tā kā nolēmām…
šeit tā kā gatavojas…
bij runāts tā kā šorīt…
mums algu tā kā apsolīja 
lielāku…
un tādā garā

es sapratu: 
mūs partikulas diriģē
turklāt tās nav pat šķiras
tikai locekļi
un – kāda ironija – nelokāmi
to atskārtis
es kluptin izklupu
no kā?
no partikulu diriģētās
partitūras

kāds pamanīja disonansi?
maz ticams
koncerts turpinās

Dzejas dienas
Dzejas dienas ir viena no tām burvīgajām tradīcijām, kas katru mūsu rudeni padara īpašu, turklāt

šogad jau četrdesmit sesto gadu. Septembris ir arī noskaņa, kas ikvienu Dzejas dienu pasākumu ievij
zināmā romantikā un arī pašam indivīdam ļauj kļūt sapņainākam un jutekliskākam attiecībā pret apkār-
tējo pasauli. 

Santa Stūrīte 9.a kl.

***

Sveiki, esmu dzejolis!
Esmu nekas, un esmu viss.
Esmu tā, kā mani jūt.
Un esmu tas, kas neizzūd.

Esmu kaķa deviņas dzīvības
Un putns, kas tiecas 
pēc brīvības.
Es esmu lācis - pavisam 
mežonīgs
Un kucēns, tāds piemīlīgs.

Esmu kā tumsa, kā nakts

Un kā jauna mūzikas takts.
Esmu kā gaisma, kā diena
Un kā ķieģeļu siena.

Es esmu kā vakars un 
dzestrs rīts.
Es esmu kā metāls un 
viegls zīds.
Es esmu kā spārni un 
virves ciešas.
Es esmu kā sapņi un 
domas tiešas.

Es neesmu tie vārdi,
Kas ir salikti šādi.
Es esmu dzejnieka jūtas,
Kas tam pa ceļam gūtas.

Madara Zaķe 10.kl.

Gaujai

Gauja, Gauja,
Kur tu skriesi?
Zosēnos kad sniega daudz.
Piestāj, paskaties tu arī!
Kādu piku līdzi nes.

Gauja, Gauja,
Kur tu skriesi?
Siguldā kad ievas zied.
Piestāj paskaties tu arī,
Kādu ziedu līdzi nes!

Gauja, Gauja,

Kur tu skriesi?
Piebalgā kad Jāņus svin.
Piestāj paskaties tu arī,
Vainagus sev līdzi nes!

Gauja, Gauja,
Kur tu skriesi?
Rudens kad jau zeltīt sāk.
Piestāj paskaties tu arī,
Zelta lapas līdzi nes!

Gauja, Gauja,
Kur tu skriesi?
Vidzemē kad dzīve rit.
Piestāj paskaties tu arī,
Mūsu sirdīs Gauja mīt.

Laura Evelīna Bahmane 
3.b kl.

Ģimene

Tētis mājā čakli strādā,
Mamma arī strādā čakli.
Abi brāļi lieli jau,
Man vēl desmit gadi nav.
Skolā jāiet mācīties,
Gudras domas uzkrāties.
Sunīts tikmēr māju sargā,
Kaķīts staigā, kur tam tīk.
Vakars klāt, jau 
gaismas dziest,
Visiem jāiet atpūsties. 

Septembris – dzejas mēnesis
Arī Priekuļu vidusskolā gan mācību stundās, gan ārpus tām daudz tika runāts par un ap dzeju, dzejniekiem. Septembra

pirmajā nedēļā tika izsludināts aicinājums jaunajiem talantiem iesniegt savus dzejoļus, lai taptu Priekuļu vidusskolas dze-
jas grāmata. 

15.septembrī skolā uz Dzejas stundu viesojās Cēsu centrālās bibliotēkas rakstošās un dziedošās darbinieces: Lāsma
Vasmane un Elīna Riemere. Bija iespēja visiem interesentiem kopā izdziedāt pazīstamu dzejnieku dzejoļus dziesmās un
paklausīties stāstījumu, kā top dziesmas un dzeja.

Tomēr visbūtiskākais, protams ir kaut ko radīt pašam. Savas emocijas, pārdomas ietērpt vārdos, lai nodotu tās citiem, –
tam ir vajadzīga spēja labi izteikties un drosme. Paldies, jaunajiem autoriem – skolas dzejas grāmatas veidotājiem! Un
neliels ieskats radošajos darbos. 

Agita Norvele, Priekuļu vidusskolas bibliotekāre 
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un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
11.oktobr  

23:00 

 
Diskot ka 

DJ Bijušais (C sis) 
Ieeja: EUR 2,-

 
18.oktobr  

19:00 
 

 
Viktora Zemgala  

koncerts  
“Tikai Tev!” 

 

Tikšan s ar dzied t ju jums sag d s 
pat kamu ce ojumu iem oto melodiju 
pasaul , jautras sarunas un atbildes uz j su 
uzdotajiem jaut jumiem. 

Ieeja: EUR 3,-  4,-
 
E.Veidenbauma muzej  

12.oktobr  
14:30 

Koncertizr de 
"V l neesmu dub os tik dzi i 

es stidzis..." 

Eduarda Veidenbauma dzeja, Jura Kulakova 
m zika. Piedal s Latvijas Kult ras 
akad mijas Dramatisk  te tra aktierm kslas 
II kursa studeni, Režisore M. imele 
Uz pas kumu kurs s autobuss, brauc jiem 
l dzu pieteikties pa t:26125224 

 
Veselavas muiž  

 
25.oktobr  

21:00-04:00 
 

 
 „Le endu nakts 

 Veselavas muiž ” 
 

Le enda par Doroteju ”Viltus m la”, vai   
„Meln  ska miltus mala” . Le enda par 
Balto d mu, klasisk s m zikas koncerts, 
burvju m kslinieki Pecolli „Ant k  ma ija”, 
dzied jumi, viduslaiku dejas, spoka pusnakts 
pastaiga muižas d rz , muzeja kambara 
apmekl jums, ekskursija gida pavad b , foto 
salons, darbosies bufete,  
muzic s „Gun rs Meiers & draugi” 

Ieeja vakart rpos
Ieejas: iepriekšp rdošan   EUR 5,-

pas kuma dien   EUR 7,-

03.oktobr  
10:00 

Valmieras kinostudijas  
izr de b rniem  

„Rio, Rio” 

Jautrs un muzik ls detekt vst sts par diviem 
zilajiem papagai iem - Bl  un P rl ti, kurus 
malumednieki atraduši katru sav  pasaules 
mal  un saveduši kop  džung os pie Rio.  

Ieeja: EUR 2,00 
Izr des garums 1h 5min 

9.oktobr  
19:00 

Skolot ju dienas  
pas kums 

Izgl t bas darbinieku dienai velt ts pas kums. 
M i gaid ti Prieku u novada visu izgl t bas 
iest žu darbinieki.  
Ieteikto darbinieku sveikšana. 

17.oktobr  
21:00 

Sezonas atkl šanas  
BALLE 

Sp l  grupa „J rkant” 

Darbosies kafejn ca 
Ieeja: EUR 5,- 

Galdi a rezerv cija 10,-
T:29129071, 28352521

31.oktobr  
19:00 

Grupas „Menuets”  
45 gadu jubilejas koncerts 

 „ESAM” 

Ieeja: EUR 10,- 7,-  5,-
Bi ešu ieg de: Prieku u kult.nam

T: 28352521; 29129071 ; 64130227

Kultūras afiša oktobrī

Darba piedāvājums
Priekuļu novada, Liepas pagasta komunālā saimniecība aicina
darbā santehniķi ar pieredzi. Pieteikties personīgi Liepas pagas-
ta komunālajā saimniecībā, Liepā Rūpnīcas ielā 17a, līdzi
ņemot CV. Sīkāka informācija pa tālr. 64195273 mob.29433199
pie Ilmāra Miķelsona

Liepā jauns Autoserviss 
Adrese: „Vidus Penderi”, Liepas pagasts, Priekuļu novads

● Riepu montāžu, balansēšanu un remontu
● Eļļas maiņu
● Balstiekārtas remontu
● Bremžu remontu
● Transmisijas remontu
● Izpūtēju remontu
● Metināšanas darbus
● EVB diagnostiku (no 01. novembra)
● Elektroiekārtas apkopi un remontu

Sīkāka informācija par pakalpojumiem un darba laiku pa
tālr.29123359

Mārsnēnu Tautas namā jauno pašdarbības sezonu atsākot
Ar septembri:
Dāmu deju kolektīvs ‘’MARE’’ un tā vadītājs Māris Brasliņš
26305436.
Līnijdeju kolektīvs ‘’MALIDE’’ un vadītāja Gunta Salmiņa
29389771
Klavierpuciņš un vadītāji Līga Siliņa un Aivars Siliņš
26247277
Ar oktobri:
Mārsnēnu Amatierteātris un vadītāja Santa Kalniņa 28353425
Ar prieku gaidīsim jaunus dalībniekus, kā arī esošos atgriežo-
ties no vasaras atvaļinājumiem.

FOTOGRĀFIJU IZSTĀDES

Veselavas bibliotēkā 
Oktobrī un novembrī būs skatāma
Kaspara Daļecka fotogrāfiju izstāde.
Bibliotēka atvērta P,O,C,P no 10-17

Priekuļu pagasta bibliotēkā
sestdien 4.oktobrī plkst. 11:00 tiks atklāta
Karīnas Jurciņas un Nika Vēbera fotoizstāde
»Tevi vienmēr kāds gaida«. 

Izstāde būs apskatāma līdz 1.novembrim.

M rsn nu tautas nam  
25.oktobr  

19:00 
Te tra izr de 

„Tad pasaki to vi ai’’ 
Liepas te tra kopa "Krams". 
 (sekot l dzi inform cijai) 

Uzsauksim rudenim tostu,
Lai vīnstīgas deg un kvēlo!
Kas tām tādu skaistumu devis?
Laime, liela vai maza, ko vēlies,
Ir tik, cik tu devis no sevis.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada septembra jubilārus 

80 gadu jubilejā
Liepā: Zinitu Kurzemnieci, Jāni 

Voldemāru Cekulu, Valteru Dreimani, 
Ņikiforu Ivanovu 

Priekuļos Raimondu Garanci

85 gadu jubilejā
Austru Alvīni Dreimani Priekuļos 

93 gadu jubilejā Hertu Neimani Priekuļos

Svec šu vakari  

 
 

Veselavas kapos 4.oktobr  plkst. 18:00  
Prieku u kapos 11.oktobr  plkst. 18:00 

Jaunraunas kapos 18.oktobr  plkst.16:00  


