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Latvijas valsts simtgadi gaidot, Liepas pagasta ļaudis 
ir izteikuši vēlējumus mūsu valstij un mums visiem

v Ticēsim gara spēkam un rītdienai. /Rasma/
v Lai viss, visās jomās labi veicas un starp cilvēkiem ir saticība un mīlestība, tad Latvijā viss būs kārtībā. /Marga/
v Mīlēt un cienīt savu zemi, jo Dievs visskaistāko zemi ir devis mums. Lai visiem sirds miers, labas domas un veselība! /Anniņa/
v Visu to labāko, lai jaunie paliek savā Dzimtenē! Daudz laimes svētkos! /Anna/
v Augt un zelt! /Inga/
v Lai Latvija spētu stāties pretī ļaunumam, lai piekāpjas tur kur vajag piekāpties un lai pietiek gudrības atšķirt ļauno no labā! /Inese/
v Lai jaunieši paliek Latvijā, jo laime ir tepat mūsu Latvijā! /Mārīte/
v Lai visi bērni un viņu vecāki būtu laimīgi savā zemē! /Ineta/

h „GADA KOLEKTĪVS”

Veselavas pagasta Sieviešu atbalsta izglītības un
kultūras biedrība „IEVA” darbojas no 1997.gada
decembra. Biedrība vieno lauku sievietes un ģimenes no
Veselavas, Vaives, Raunas u.c. pagastiem. Kopā nāk
dažādu profesiju pārstāves: zemnieces, izglītības darbi-
nieces, pensionāres. Darbības izpausmes: ‘biedrība orga-
nizē dažādus mācību kursus, pieaugušo izglītību, izstā-
des, sabiedriskos pasākumus, veicina apkārtējās lauku
vides sakārtošanu, sniedz dažāda rakstura palīdzību
ģimenēm un bērniem.

Šogad piedaloties Priekuļu novada mazo projektu
konkursā, „IEVA” ieguva finansiālu atbalstu un
Veselavas pagastā izveidoja piemiņas vietu Jānim
Lapiņam, kurš ir pirmā zināmā no auduma izgatavotā
Latvijas karoga autors. Tādā veidā tiek godināts valsts
simbols - karogs un tā autors. Pateicoties šim notiku-
mam, Veselavas pagasta vārds ir izskanējis pa visu
Latviju, un tagad novadā ir vēl par vienu sakoptu vietu
vairāk, kas var kalpot par patriotisma veicinātāju gan
bērnos, gan pieaugušajos.

Veselavas pagasta iedzīvotāi – seko 11 paraksti

h„GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ 
UN KULTŪRĀ”

Pateicoties mūsu novadniekam Aivaram Vilnim,
ornitoloģijas biedrības loceklim, putnu pētniekam,
Liepas pagasta un visa Priekuļu novada skolēni un citi
novada iedzīvotāji ir iepazinušies ar viņa ornitoloģijas
pētījumiem, ar Liepas pagasta dabu, uzzinājuši, ka
Līču Laņģu klints tuvumā dzīvo zaļā vārna, ka ir atras-
ti bruņuzivju fosiliju nospiedumi rūpnīcas „Lode” māla
karjerā, kā arī ar vēstures liecībām tam, ka pirms rūp-
nīcas „Lode” izveidošanas pie Grīviņiem ir atrastas lie-
cības par ķieģeļu gatavošanu. A.Vilnis, sadarbojoties ar
Liepas pamatskolu, prot ieinteresēt un iesaistīt skolē-
nus sava pagasta dabas izpētē. Ar savām dabas fotogrā -
fijām viņš sniedz uzskatāmu informāciju ne tikai
pagasta iedzīvotājiem, bet arī citiem interesentiem par
mūsu apkārtni.

Evita Šīrante, PII”Saulīte”lietvede

h„GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”

Inita Ķirse jau trešo gadu attīsta un pilnveido
Veselavas pagastā uzņēmumu Bērzkroga tirdzniecības
centrs ar bistro un veikalu . Šajā laikā iegūta klientu uzti-
cība, daudzi, reiz pabijuši, atgriežas vēlreiz. 

Viņas vadītais uzņēmums nodrošina 22 darba vietas,
no tām 18 – Veselavas pagasta iedzīvotājiem. Bistro var
ātri un garšīgi paēst, savukārt veikalā var iegādāties ne
tikai ikdienai nepieciešamo produkciju, te ir stends, kurā
ir vieta vietējo ražotāju izstrādājumiem - gan pārtikas
precēm, gan suvenīriem. Domājot par tirdzniecības cen-
tra attīstību, liela vērība tiek veltīta apkārtnes labiekārto-
šanai. I.Ķirse vienmēr ir pilna optimisma, gatava jaunām
idejām un plāniem. Ļoti atsaucīga un lieliska priekšniece
savam kolektīvam.

Bērzkroga tirdzniecības centra  bistro un veikala
„Elvis” kolektīvi

„Latvija - tie esam mēs, valsts iedzīvotāji! 
Tāpēc būsim lepni par savu Latviju, 

būsim lepni par saviem labajiem darbiem!
Priekuļu novada 23.oktobra domes sēdes lēmums - Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienu

apstiprināti apbalvošanai piešķirot Priekuļu novada nomināciju

Novembris Latvijas karti iezīmē krāsaināku un izteiksmīgāku
nekā citus mēnešus – mēs izslaukām, sapošam, nospodrinām un
svinam savām mājām dzimšanas dienu. Māju sirds ritmu nosaka
tās cilvēki. Neskatoties uz to, ka daudzi savus soļus sper citās
zemēs, Latviju iekrāso ne tikai skaitliskais lielums, bet galveno-
kārt cilvēku gara un dvēseles gara pārklājums. Katrā pagastā un
novada daļā ir tādas izgaismotas vietas, kur daži cilvēki debesis
paceļ augstāk. No tā gaisma tiek mums visiem. Svarīgi ir ieraudzīt
cilvēkus, bieži vien tepat blakus, viņi – mūsu darbabiedri, kaimi-
ņi,  mūsu ģimenes locekļi. Tie ir cilvēki, kas pamanās izdarīt ko
vairāk, nekā pienākums prasa.

Cik daudz gaismas uz ceļa, 
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot 
Un dot... 
/O.Vācietis/

Sveicu novada iedzīvotājus 
Valsts dzimšanas dienā!

Lai Jūsu sirdīs vienmēr kvēlo mīlestības 
un patriotisma liesmiņa savai Latvijai,  savam

novadam, un saliedētai tautas nākotnei!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra Juzupa
FOTO: Normunds Kažoks
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29.oktobrī Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbied-
rība (LIZDA) konferencē
„Sociālā dialoga loma nodarbi-
nāto sociāli ekonomisko apstāk-
ļu uzlabošanā” svinīgi piešķīra
statusu „Pedagogam draudzīgā-
kā izglītības iestāde 2014“ un
pasniedza apliecinājuma plāk-
snes 9 izglītības iestādēm, kuru
vadītāji – darba devēji – piedalī-
jās arodbiedrības rīkotā konkur-
sā, lai novērtētu pedagogu darba
apstākļus.

LIZDA konkursā piedalījās
26 izglītības iestādes, kurās vie-
sojās žūrija, lai novērtētu peda-
gogu sociālo drošību un darba
koplīgumu, darba organizāciju,
infrastruktūru, darba kvalitātes
veicināšanu un personīgās izaug-
smes iespējas, darba drošību,
aizsardzību, mikroklimatu un
savstarpējās attiecības, reputāci-
ju, atalgojumu.

Šajā konkursā mūsu novada
Priekuļu PII „Mežmaliņa”
saņēma LIZDA atzinību un
veicināšanas balvu. 

Apbalvojumu saņēma bērnu-
dārza vadītāja Kristīna Bernāne

un arodbiedrības pirmorganizā-
cijas priekšsēdētāja Daina
Slotina.

Konkursa uzvarētājus notei-
ca žūrija, ņemot vērā darba
devēja pašvērtējumu un eksper-
tu atzinumu pēc vizītēm un
konkrētiem kritērijiem. Par
pedagogiem draudzīgu var
uzskatīt izglītības iestādi, kurā
izveidota sakārtota sociālā,
fiziskā un informatīvā vide.

LIZDA konkursa mērķis –
veidot darba devēju lielāku
izpratni par cienīgiem darba
apstākļiem pedagogiem un veici-
nāt darba vides pilnveidi, lai tā
kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu
profesionālo darbību un apmieri-
nātu sabiedrības vajadzības pēc
kvalitatīvas izglītības.

Konference notiek LIZDA
projekta „Padziļināta izpratne
par cienīgu darbu pedagogiem”
ietvaros ar Norvēģijas Inovāciju
aģentūras un Norvēģijas finanšu
instrumenta programmas
„Globālais fonds cienīga darba
un trīspusējās sadarbības veici-
nāšanai” atbalstu.

LIZDA apbalvo pedagogiem
draudzīgākās izglītības iestādes 2014

Kāda gaisma būs tevī- tādu tu
atstarosi, 

Kāda mīla tevī- tādu sajutīsi 
pret sevi no citiem sūtītu

Kāds miers tevī- tādā dzīvosi.
Viss sākas no tevis.

Ar šiem vārdiem, kā katru
gadu, tika aicināti sociālo institū-
ciju darbinieki no Raunas,
Amatas, Pārgaujas, Vecpie -
balgas, Jaunpiebalgas, Cēsīm un
Priekuļiem, lai 11.novembrī
Līgatnes novadā būtu kopā mūsu
profesijas svētkos - Sociālo dar-

binieku dienā. 
Līgatnes kolēģi dalījās savā

darba pieredzē, iepazīstināja ar
skaisto Līgatnes dabu un varē-
jām baudīt kādu gaišu mirkli
aktivitātēs Amatnieku mājā,
iepazināmies ar Līgatnes rehabi-
litācijas centru, tā piedāvātajiem
pakalpojumiem. Tikšanās reizē
speciālisti atskatījās uz padarīto
un diskutēja par aktuālām prob-
lēmām sociālajā jomā. 

Katra novada pašvaldības pār-
stāvji sveica savus darbiniekus
viņu profesionālajos svētkos,

vēlot labu veselību un izturību, jo
sociālo darbinieku uzdevums nav
viegls ekonomiski tik sarežģītajos
apstākļos.

Novada pašvaldības vadītāja
Māra Juzupa sveica visus klāte-
sošos profesionālajos svētkos.
Īpaši atzīmējot mūsu novada čet-
ras sociālās darbinieces pasnie-
dzot viņām pašvaldības apbalvo-
jumu „Pateicība”: Inārai Rocei -
par profesionālu un atbildīgu
darbu Priekuļu novada veco
ļaužu aprūpē un ieguldījumu
medicīniskās aprūpes mājās

pakalpojumu attīstībā novadā;
Inetai Fedotovai - par profesio-
nālu un atbildīgu darbu psiholo-
ģiskās palīdzības sniegšanā
Priekuļu novada iedzīvotājiem;
Evitai Bormanei - par profesio-
nālu un atbildīgu darbu Priekuļu
novada pirmspensijas un pensi-
jas vecuma cilvēku sociālajā
rehabilitācijā un ieguldījumu
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu attīstībā novadā; Ievai
Vīņaudei – par pašaizliedzīgu
un godprātīgu darbu Priekuļu
pagasta veco ļaužu aprūpē.

Vakara noslēgumā pasākuma
dalībniekus priecēja 

svētku koncerts
Zaiga Riekstiņa, 

sociālā darba speciāliste

Sociālā darba speciālisti atzīmē
savus profesionālos svētkus

h „GADA CILVĒKS MECENĀTISMĀ”

Alex Rasmussens ir uzņēmējs, kas mūsu novadā ar
lauksaimniecisko ražošanu nodarbojas Priekuļu pagastā
Pieškalnos un Jaunraunā. Viņš ir mecenātisma tradīcijas
iedzīvinātājs mūsu novadā, jo akcentējot izglītības nozī-
mi katra cilvēka dzīvē un sabiedrībai kopumā, uzsācis
vairāku gadu finansiāla atbalsta sniegšanas programmu
Priekuļu novada izglītības iestāžu skolēniem, kuri, bei-
dzot izglītības iestādi, uzrādījuši atzīmējamus sasniegu-
mus mācību darbā. Katru gadu A. Rasmussens plāno šim
pasākumam veltīt 4000 euro.

A.Rasmussens finansiāli atbalstījis arī novada pašval-
dības organizētos pasākumus dabas izzināšanā un estētis-
kas vides popularizēšanā Meža dienu un Vislatvijas puķu
draugu saieta ietvaros.

h „GADA CILVĒKS SOCIĀLAJĀ VIDĒ”

Vēlamies atzīmēt Priekuļu novada Veselavas pagasta
iedzīvotājas Rudītes Ignatjevas īpašos ilggadējos nopel-
nus novada un pagasta patriotisma uzturēšanā, Veselavas
muižas un apkārtējās vides kā vēstures un tūrisma objek-
ta sakopšanā, prezentēšanā vietējiem un citiem ļaudīm.

Rudīte Ignatjeva jau ilgus gadus strādā Veselavas
pagasta pašvaldībā. Viņas vienkāršajam amatam nav
skaļa un saistoša nosaukuma, un darbs tiek paveikts pēc
labākās sirdsapziņas. Viņa pati par amatu smaida, ka ilgi

ir bijusi „slotas direktore”. Pēdējos desmit gados, kad
Veselavas muiža pamazām kļūst par sabiedrībai pieeja-
mu nozīmīgu vēstures un kultūras pieminekli, Rudīte
čakli veic muižas gida pienākumus. Brīvprātīgi, ārpus
darba laika arī brīvdienās viņa ikvienam interesentam ir
pieejama, atsaucīga parādīt, pastāstīt, dalīties bagātajā
pieredzē ar visu, kas saistās ar Veselavas muižu, pagastu,
vēsturi un ļaudīm, viņu paveikto. Radu saime atzīmē, ka
sen nav Rudīti satikuši radu saietos, jo viņai vienmēr ir
tikai savi pienākumi un atbildība Veselavā. 

Daudzus gadus savu brīvo laiku Rudīte veltījusi mui-
žas ēkas un apkārtnes sakopšanai, vienmēr bijusi kā
„mazais neredzamais rūķītis”, kas nekad „nezīmējas” ar
paveikto, bet vienmēr pamana vajadzīgo un dodas pie
nākamā darāmā darba. Rudīte tīra, poš, pieskata kārtību
apkārtnē, meklē vērtīgu informāciju par lietām un cilvē-
kiem, vēstures materiālus, dalās savās zināšanās. 

Seno lietu kambaris Veselavas muižā ir Rudītes sakār-
tots un izlolots. Visi publiskie pasākumi, to veiksmīga
norise ir arī liels viņas laika un darba ieguldījums. Rudīte
visu dara ar patiesu interesi, stāsta par Veselavu ar dzirk-
stošām acīm, iesaista arī līdzcilvēkus, citas iestādes,
piem., bibliotēku, un dara to, neskaitot darba stundas.
Neskatoties uz dažādām dzīves grūtībām un pārbaudīju-
miem, Rudīte ir optimiste. Arī šī gada Puķu draugu saie-
ta norisē viņa nežēloja pūles, lai kopā ar citiem vesela-
viešiem,   tuviem un tāliem viesiem parādītu cik skaista
un ievērojama vieta ir Veselava Priekuļu novadā.

Biedrība „IEVA” dalībnieces

h „GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ”

Daiga Rūķe ikdienā strādā Priekuļu novada pašvaldī-
bā par budžeta ekonomisti, bet savu brīvo laiku velta
novada pozitīva tēla veidošanai estētiskās vides attīstīša-
nai un pilnveidošanai. D.Rūķe ir realizējusi vairākas
interesantas idejas veidojot sakoptu vidi apkārt savai
mājai un tai pieguļošajai teritorijai. Šovasar Daiga snie-
dza lielu personīgo ieguldījumu un līdzdalību
„Vislatvijas Puķu draugu saieta” organizēšanā.

Elija Latko, Priekuļu novada domes deputāte

h Izteikt PATEICĪBU

Mārsnēnu līnijdeju kolektīvs „Mares” darbojas no
2005.gada. Kolektīvs apvieno dažādu profesiju pārstā-
ves, kuras savu brīvo laiku vakaros izvēlās pavadīt
iemācoties jaunas dejas. Dāmas kopā ar kolektīva vadītā-
ju Māri Brasliņu ir izveidojušas koncertprogrammu.
Savu izdomu deju kolektīva dalībnieces ir ielikušas arī
savos skatuves tērpos, pašas tos darinot. 

„Mares” katru mēnesi neizlaiž nevienu nodarbību, un
ar savu aizrautību pret deju un jaunām idejām aizrauj
arvien jaunas un jaunas dejotājas. Viņas labprāt aicina pie
sevis un uzstājas visur, kur tiek aicinātas pašas, tādejādi
popularizēkot Mārsnēnu pagasta un Priekuļu novada
vārdu.

Vita Viļumsone, Mārsnēnu tautas nama vadītāja
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Novembra pirmajā svētdienā,
ar plašu novada pašdarbnieku
koncertu tika atzīmēta Priekuļu
kultūras nama 10.dzimšanas
diena. Kādam lasītājam tas var-
būt radīs izbrīnu – Kā, tikai 10?
Kultūras nams taču Priekuļos ir
jau sen! Jā, 10.gadi kopš Priekuļu
pašvaldība atpirka no privātper-
sonām kādreizējo Selekcijas sta-
cijas kultūras namu. Šajā svētku
reizē novada domes priekšsēdē-
tāja Māra Juzupa izteica vēlreiz
pateicību tā laika domes deputā-
tiem, kuri pieņēma šo drosmīgo
lēmumu par tik lielu summu un
tādā tehniskajā stāvoklī kultūras
namu iegādāties. Toreiz kultūras
nams bija pārveidots par mēbeļu
veikalu, ar īpatnēju senlaicīgu
dizainu. 

Kultūras nams tika nopirkts,
vajadzēja atrast tam vadītāju un
kultūras dzīves koordinatoru
(māksliniecisko vadītāju). Tādas
dāmas tika atrastas, par kultūras
nama vadītāju kļuva Inga Krafte,
par māksliniecisko daļu – Gunita
Bārda. Abas aicināju uz sarunu
un kopīgi atcerējāmies kā tad
šajā laikā ir gājis.

Inga atceras
- Laiks pirms 10 gadiem sākās

ar kultūras nama atjaunošanas dar-
biem gan tiešā, gan pārnestā nozī-
mē. Ēka bija jāsaved kārtībā.
Pirmais gads pagāja plānojot,
izvērtējot, iekārtojot, remontējot
skatuvi un pārējās telpas. Ļoti
vēlējāmies atgūt kultūras nama
sākotnējo izskatu un pielietojumu.

Ar pašvaldības atbalstu tika
darīts viss iespējamais, lai vietē-
jie iedzīvotāji varētu justies labi,
gan atmiņās par Selekcijas staci-
jas kultūras namu, gan dzīvojot
šobrīd un apmeklējot kultūras
namu, būtu prieks tajā atgriez-
ties, iegriezties vēl un vēl. 

Man pašai viens no lielāka-
jiem gandarījumiem bija, ierau-
got, ka uz kultūras namu nāk
apmeklētāji un rudens laikā neiet

iekšā ar zābakiem, bet pārvelk
kurpes. Pirmajā gadā tika saves-
ta kārtībā skatuve, uzšūti lielie
skatuves aizkari, izremontēta
aizskatuve, izveidota garderobe,
atjaunota spoguļzāle. Tālāk jau
nāca kārta lielajai zālei. Tika
nojauktas iebūvētās konstrukci-
jas, izgatavoti podesti. Lēnām
sākām iepirkt gaismas un skaņas
aparatūru. 

Cilvēki bija jāpieradina
apmeklēt kultūras pasākumus jau-
natgūtajā kultūras namā, pirmie
pasākumi bija ar dažiem cilvē-
kiem pirmajās rindās. Bija jāuz-
klausa vietējo iedzīvotāju vēlmes,
vajadzības tās jāizvērtē un jācen-
šas apmierināt. Jāpārliecina
pašvaldība, ka ir nepieciešams
kultūras nams, apmeklētājiem. 

Bija milzīga vēlme pie mums
aicināt tautā zināmus, pazīsta-
mus māksliniekus, iepriecināt
vietējos iedzīvotājus, attaisnot
uz sevis liktās cerības un radīt
prieku apmeklētājiem. Jātaustās,
jāmeklē, jārūpējas, lai visas
paaudzes te justos labi. Jāie -
klausās pašdarbniekos. 

Kultūras nams bija nopirkts,
un tam līdzi nāca bagātīgs kultū-
ras mantojumu, ar jau izveido-
tām deju tradīcijām, deju kolek-
tīviem. Pirmais, kas tika izvei-
dots no jauna – bija vīru ansam-
blis, prieks par viņiem, dzied vēl
šobrīd! 2007.gadā uz kultūras
namu atnāca bijušais tautisko
deju kolektīva „Tūgadiņš” dejo-
tājs Mārtiņš Jurciņš un atjaunoja
bērnu deju kolektīvu, sāka ar
padsmit dejotājiem pirmajā
gadā, bet nu jau mazo dejotāju
skaits pārsniedz simtu. Bijušie
deju kolektīva „Virpulis” jaunie-
ši izteica vēlmi turpināt dejot, un
izveidojās „Zelta Virpulis”.
Turpina darboties tradīcijām
bagātie kolektīvi – „Miķelis”,
„Jumis”, vienīgais sieviešu koris
bijušā Cēsu rajonā „Laumas”.

2005.gadā Priekuļu pagasts
saņēma sakoptākā pagasta balvu
un man kā kultūras nama direkto-
rei tika piešķirts Atzinības raksts
„par degsmi, pārliecinošu un
iedvesmojošu darbību jaunatgūtā
pagasta kultūras nama dzīves
atjaunošanā, konkursā Latvija
sakoptākais pagasts. 2005.”

Domās dalās Gunita
- Desmit gadi mūsu atjaunota-

jā kultūras namā ir pagājuši
vienā elpas vilcienā. Skaistā
elpas vilcienā. Ar smiekliem un
kļūdām, kas ļauj mācīties un
attīstīties. Ar dziesmām un
dejām piepildītā. Mēs patiešām
varam lepoties ar saviem deju
kolektīviem- senākajiem, kā
„Jumis” un „Miķelis”, ar saviem
jauniešiem- „Miķelēniem” un
„Zelta virpuli”. Patiess prieks
par mūsu mazajiem dejotājiem

„Tūgadiņā”, kuri uzsāka kā
pirmsskolas un nu jau izauguši
līdz pusaudžu deju kolektīviem.
Mūsu kolektīvi kuplina deju rak-
stus Dziesmu un deju svētkos.

Varam būt gandarīti, ka mūsu
pasākumus priecē sieviešu koris
„Laumas”, kuras ar savām bal-
sīm pieskandina ne tikai vietējos
kultūras namus, bet arī Dziesmu
svētku estrādi. Un vīru ansam-
blis, kas ir cienījamākie vecuma
ziņā, kā arī kundzītes, kas savu
deju soli izdejo deju kopā
„Mežrozīte”, un balles deju stu-
dija „Deja-vu”. Pēdējos gadus
mūsu pašdarbības kolektīviem
atkal pievienojies amatierteātris. 

Kultūras namā regulāri piedā-

vājam skatītājiem profesionālu
teātru izrādes un koncertus gan
lieliem, gan maziem un ir prieks,
ka cilvēki to novērtē. Rīkojam
atpūtas vakarus, ko vietējie, kā
arī apmeklētāji no tuvākām un
tālākām vietām ir iecienījuši.

Protams, neizpalikt bez tradi-
cionālajiem pasākumiem, kas
notiek ik gadu, kā Skolotāju
diena, Valsts svētki, pašdarbības
kolektīvu koncertiem, Ziemas -
svētku sarīkojumiem- pensionā-
riem un pašiem mazākajiem

pagasta iedzīvotājiem, Jaungada
ballēm, kas ir jo īpaši apmeklētas,
novada pozitīvo cilvēku pasāku-
miem un daudziem citiem.

Pēdējos divus gadus mūsu
pasākumu klāstam pievienoju-
šies Novada svētki, kuros tad arī
varam redzēt, cik bagāti esam ar
saviem aktīvajiem pašdarbības
kolektīviem. Tas silda sirdi. Un
priecē, ka ļaudis ir atvērti un
vēlās aktīvi līdzdarboties. Radīt
svētkus sev un citiem. Svētkos
un ikdienā.

Daudz laimes dzimšanas dienā
un radošu turpmāko darbību!

Īrisa Uldriķe, 
avīzes veidotāja

Skolēni iepazīstas ar mūsu tautas vēstures lappusēm
Mārsnēnu pamatskolas 9. kla-

ses skolēni vēstures skolotājas
Annas Ludzenieces mudināti,
devās uz Rīgu, lai iepazītu gal-
vaspilsētas vēsturiskās vietas.
Līdzi aicināja arī mani – klases
audzinātāju.

Rīts bija jauks un mierīgs.
Bija pieteikta ekskursija „Stūra
mājā”, čekas pagrabos. Ejot pa
Brīvības ielu un meklējot 61.
numuru, pelēcīgo, it kā nokvēpu-
šo namu starp citu krāsotajām
fasādēm bērni pamanīja ātri. „Stūra
mājā” ieeja bija no stūra, senāk
jebkurš pilsonis tajā varēja ieiet un
koka kastē kā vēlētāju urnā iemest
anonīmu ziņojumu, apmelojot sev
netīkamu kaimiņu, klasesbiedru,
darba biedru. Naktīs melna mašī-
na, tautā saukta – „Melnā Berta”
aizveda apmelotos cilvēkus uz
„Stūra māju” - cietumu.

PSRS okupācijas laikā „Stūra
mājā” darbojās Valsts Drošības
komiteja. Redzējām arestēto
uzņemšanas telpu, šaurās kame-
ras, kur 4 cilvēkiem paredzētajās
vietās parasti ievietoja 20 līdz 35
ieslodzītos. Gide pastāstīja par
čekistu metodēm piespiest cilvē-

kus atzīties pat tajā, ko nebija
izdarījuši.

Īpašas izjūtas atstāja šautuve,
kurā ieslodzītajiem izpildīja
nāves sodu - nošaujot. Pretī
šautuvei uz sienas tika demons-
trēti kadri no Andžeja Vaidas fil-
mas par Katiņas virsnieku
nošaušanu, jo paņēmieni un
šautuve tāda pati kā čekā

Pēc ekskursijas izejot uz ielas,
jutāmies laimīgi, jo tagad tā nav
un nekad nebūs!

Izstaigājām Bastejkalnu un
pieminējam 1991.gada neatkarī-
bas cīņās kritušos. Norunājām
tikties pie Laimas pulksteņa.
Mājās braucām ar vilcienu, lielai
daļai ekskursantu tas bija piedzī-
vojums. Ap deviņiem vakarā
iebraucām Lodes stacijā, te mūs
sagaidīja pagasta autobuss.

Paldies skolotājai Annai par
iespēju iepazīt Rīgu. Devītajiem
vēstures eksāmenā šīs vietas
vairs nebūs abstraktas, mēs tās
redzējām.

Ausma Skrastiņa, 
9.klases audzinātāja

autores teksts un foto 

Priekuļu kultūras namam 
desmitā dzimšanas diena

Mārsnēnu pamatskolas 9.-klasnieki ar skolotāju Annu Ludzenieci Vērmenes parkā,
gandarīti par ekskursiju

Daļējs ieskats, kāda izskatījās kultūras nama lielā zāle pirms 
10 gadiem

Foto: Raitis Jelevičs

Jubilejas vakarā pie 10 svētku tortēm (no kreisās) māksliniecis-
kās daļas vadītāja Gunita Bārda, direktore Inga Krafte, domes

priekšsēdētāja Māra Juzupa. Foto: Kristīne Uldriķe



4 Priekuïu Novada Vçstis

Tikšanās ar jauno hokejistu
Andri Siksni

Kas tik nav sadarīts un kas tik nav noticis ar un ap jau-
niešiem Priekuļu novadā, Priekuļos, jauniešu centrā
„REST[e]” un Jauniešu domes aktivitātēs. Tad nu esam
nolēmuši kaut nelielu ieskatu dot, kas tad ir īstenots.

Oktobra sākumā Jauniešu centrā „Rest[e]” ciemojās jau-
nais hokejists Andris Siksnis. Andri aicinājām uz sarunu, jo
gribējām uzzināt, kas Andri saista ar Priekuļiem un kā tad ir
spēlēt to īsto hokeju. Tikšanās laikā uzzinājām, ka Andris ir
jauns, mērķtiecīgs hokejists, kura saknes ir tepat Priekuļos.
Andra Vecvecāki ir no Priekuļiem, arī tēvs dzimis
Priekuļos, taču jaunības gados ir pārcēlies uz dzīvi Rīgā.
Andris ir dzimis un uzaudzis Rīgā un pirmās slidošanas
iemaņas sācis apgūt jau 5 gadu vecumā, tepat Priekuļu
hokeja laukumā, kur uz slidām palīdzēja uzstutēties gan
vectēvs, gan tēvs. Tā arī ir sākusies Andra aizraušanās ar
hokeju, kas ir pārtapusi par profesionālu nodarbošanos.

Jaunieši novērtē šo tikšanos un atzīst kā iedvesmojošu
sarunu, kuras laikā varēja uzzināt to garo ceļu līdz hokeja
pasaulei, liekot aizdomāties par to, ja tev ir kāds sapnis,
vajag likt lietā visu enerģiju un mesties lietā iekšā, tad arī
viss var izdoties. Ļoti interesanti bija uzzināt lielā hokeja
aizkulises, kuras ikdienā neviens nemaz necenšas stāstīt.
Varbūt tas pat ir noslēpums, bet mums to izdevās uzzināt. 

Iespējams, Andra, mērķtiecība un neatlaidība iedvesmos
arī mūsu novada jauniešus neatslābt un piepildīt savus sap-
ņus. Arī pats Andris vēl ir ceļā, lai piepildītu savus sapņus.
Šobrīd viņš spēlē vietējā mērogā - Hokeja klubā „Prizma“,
taču jebkurā mirklī ir atvērts citiem piedāvājumiem.
Iepriekšējā sezonā Andris pāris spēles aizvadījis Dinamo
Rīga komandā. Iespējams, Dinamo Rīga kādreiz atkal
sniegs Andrim iespēju nokļūt komandas rindās. To arī
Andrim vēlam sasniegt un tiekties uz augstākiem mērķiem!

Interesanti, ka vārds Andris, Sikšņu ģimenē tiek nēsāts
jau trešajā paaudzē, kas liecina, ka šī ir Sikšņu ģimenes
nozīmīga tradīcija. 

Paldies arī Andra vectēvam, kas atdāvināja savus hokeja
inventāra krājumus mūsu jauniešu centram. Domājams, tie
ziemā lieti noderēs.

Labo darbu Nedēļa
Oktobrī Jauniešu domei nācās saskarties ar kādu izaici-

nājumu Labo darbu nedēļas laikā. Šīs nedēļas ietvaros
sociālajos tīklos notika tāda kā akcija, kāds izpildīja kādu
labu darbu, ar to padalījās twitter kontā un nodeva stafeti
tālāk. Mūsu domei šo stafeti nodeva Madonas jauniešu
dome. Līdz ar to jaunieši nāca kopā, lai vienotos par Labo
darbu Priekuļos. 

Ideju bija daudz, vienoties grūti. Jauniešu domes priekš-
sēdētāja Sigita bilst, ka īsti neatceras, kā nonāca līdz kon-
krētai idejai, taču gala rezultāts bija lielisks. Mēs, pāris
domes jaunieši, sanācām jauniešu centra „REST[e]” telpās
un darinājām svečturus - burciņas, kuras varētu izgaismot
Priekuļus, drūmajos rudens vakaros. Burciņas dekupējām ar
rudens veltēm – kļavu lapām, kurās ievietojām svecītes un
pēc tam plānojām izkārt kāda tumšākā nostūrī Priekuļos. 

Sākumā nevarējām izlemt, kur burciņas izlikt, jo negri-
bējām likt tur, kur ir izgaismots. Apskatot teritoriju, pama-
nījām, ka starp baseinu un Priekuļu vidusskolu ir koki,
kuros var karināt un iela arī nebija pārāk apgaismota. Tā nu
ķērāmies pie darba! Šī pasākuma kopējā doma no mūsu
puses bija – Tā kā ir rudens, vakari paliek tumši un nomā-
coši, gribējām ar apgaismotām burciņām sasildīt garām-
braucēju sirdis. Katrā ziņā mūsu darbu kāds pamanīja.
Kamēr burciņas kārām, garāmbraucēji samazināja ātrumu,
lai redzētu, kas tur notiek. 

Saistībā ar šo vienreizējo akciju mums dzima arī tālāk
doma, varbūt pat tradīcijas iedibināšana, ka šādu burciņu
izlikšana rudens drūmajos vakaros, kad notiek pāreja no
rudens uz ziemas laiku, varētu Priekuļos parādīties ik palai-
kam, dāvinot Priekuļu iedzīvotājiem kādu negaidītu pārstei-
gumu un siltumu!

Neformālā izglītība
brīvdienās

Lieliskas iespējas jauniešiem dāvāja Jauniešu centra
„REST[e]” plānotās aktivitātes skolnieku brīvlaika nedēļā.
Nedēļa iesākās ar ciemošanos pie „Autine” komandas dar-
bnīcā. Domājam, ka Jāņa Nīmaņa vārds daudziem Priekuļu
novadā dzīvojošiem īpašus komentārus neprasa, bet ja nu
tomēr kāds nezina… 

Jānis Nīmanis ir latviešu kalējs, kurš pasaulē pazīstams
ar vārdu John Neeman. Viņš savu atpazīstamību ieguvis
izgatavojot vienus no kvalitatīvākajiem kokapstrādes ins-
trumentiem pasaulē. Viņa radītos cirvjus, kaltus, slīmestus
un citus amatnieku rīkus lieto nozares meistari vairāk kā
desmit valstīs. Tad nu devāmies ciemos, lūkot meistara
ikdienu. 

Jānis šo arodu iesāka kā hobiju, piemājas saimniecības
ēkā, kur ziemas spelgonī pat instrumentu dzesējamais ūdens
sasala. Šobrīd darbnīca ir attīstījusies un ir kļuvusi gluži
mīlīga. Arī ikdienas darbā Jānis vairs nav viens, viņam ir
izveidojusies uzticama komanda, kas palīdz kvalitatīvi
izpildīt pasūtījumus. No tērauda „kluča” tiek radīts unikāls
cirvis, cirvja kāts, kā arī ādas maksts, lai cirvis tiek pienācī-
gi un droši nogādāts pasūtītājam. „Autine” piedāvā plašu
nažu klāstu dažādu nozaru speciālistiem – sākot ar augstas
kvalitātes virtuves nažu komplektiem, līdz pat medību,
tūrisma un pēc individuāla pasūtījuma izgatavotiem asme-
ņiem. Domājam, ka Jāņa un viņa komandas fantastiskais

darbs vienaldzīgu neatstāj nevienu. Lai neapsīkstošs darba
spars un lai „Autine” vārds skan daudzās jo daudzās pasau-
les valstīs.

Savukārt citā dienā jauniešiem bija kolosāla mācību
stunda, kuru vadīja Latvijā pazīstāmā aktrise Zane
Daudziņa. Šī apmācība bija par uzstāšanās mākslu, par to,
kā pareizāk sevi pasniegt publikas priekšā, gan ar kustībām,
gan runu. Aktrise uzdeva dažādus ļoti interesantus, praktis-
kus uzdevumus, jo, kā mūsu pasniedzēja teica, nav nekas
svarīgāks par praktisko pielietojumu, nav vērts lekciju tikai
noklausīties, ja nekas nepaliks atmiņā, tāpēc vajag visu
izmēģināt, lai paliek atmiņā.

Zane ļoti pamācoši spēja izstāstīt elementāras lietas šajā
tēmā, kas ir aktuālas ikvienam. Ļoti labs pasākums izvērtās,
domājam, ka šī informācija bija noderīga ikvienam no tiem
jauniešiem, kas bija atnākuši, jo mums sniedza daudz pie-
mērus, kā labāk vai tieši pretēji sliktāk var rīkoties, kad
uzstājas publikas priekšā. Noteikti katram kaut kas aiz auss
aizķērās. Ļoti labi atmiņā ir iesēdies Zanes parādītais paņē-
miens, kā pirms uzstāšanās atbrīvoties no stresa. 

Tās pat dienas vakarpusē jauniešiem tika piedāvāta
Mandalu zīmēšanas nodarbība. Šis bija tāds mierīgs sevis
izzināšanas pasākums. Jaunieši paši varēja pārbaudīt, kā
tās palīdz atbrīvoties un sevī risināt kādu problēmu. Tā
bija lieliska iespēja ielūkoties savā iekšējā pasaulē un
atbrīvoties no liekā stresa. Nodarbība sākās ar nelielu teo-
riju un turpinājās ar praktisku darbošanos, katrs uzzīmē-
jot savu tā brīža mandalu. Pat cilvēkiem, kuriem varbūt
zīmēšana ne pārāk padodas, ir iespēja sev radīt patiešām
skaistu gala iznākumu. 

Zīmējām vairāk kā stundu, pēc tam analizējām katru
uzzīmēto mandalu. Pārsteigums bija tas, cik ļoti tā
atbilst katram cilvēkam, kas to bija zīmējis. Pat pēc tā,
cik ļoti spēcīgi tiek krāsota mandala, var precīzi noteikt,
kā tu šobrīd juties un vai tevī uzkrājies, kas negatīvs. Tas
bija ļoti lietderīgi un harmoniski pavadīts laiks labā
kompānijā!

Tas laikam no mūsu puses īsumā viss! Esam pozitīvi
uzlādēti, iedvesmojušies labiem darbiem, tā kā gaidiet atkal
kādas ziņas vai pārsteigumus no mums! 

Vislielākie sveicieni visiem novada iedzīvotājiem
Lāčplēša dienā un Valsts svētkos! Esiet aktīvi un apmek-
lējiet visus valsts svētku pasākumus novadā un arī Cēsīs!
Uz tikšanos!

Dina Šalunova, Sigita Kovaļevska, Natālija
Mahņova, Liene Vecgaile

Par un ap jauniešu lietām Priekuļos

Mana zeme ir mans 
spēks un vājums,

Manas saknes – tikai te.
/Inguna Būmane-Lūse/

Klāt patriotu nedēļa. 11.no -
vembrī posāmies Lāčplēša die-
nas svinībām. Šogad patriotisko

dzeju runāja 8.klases skolēni.
Paldies Kārlim, Elīnai, Ralfam,
Zanei un Romānam par atbildīgu
attieksmi un atvērtu sadarbību! 

Krēslā tradicionāli gājām lāpu
gājienā uz pagasta kapsētu.
Prieks, ka ikviens bija sagatavo-
jies. Apstājāmies pie kapličas,

uzklausījām 5. – 6. klašu skolēnu
teikto un iededzām sveču liesmi-
ņas pa celiņiem. 

11.novembrī svētki arī jaunsar-
gu pulciņam, kuru jau gadu vada
214. jaunsargu vienības instruk-
tors virsseržants Arnolds
Bahmanis. Spraigs un interesants
paskrējis laiks, un šobrīd droši
varam teikt, ka jaunsargi ir popu-
lārākais pulciņš skolā.

2014./2015.mācību gadā jaun-
sargos mācības uzsāka 21 sko-
lēns. Jau septembrī jaunieši pabi-
ja diennakts pārgājienā, kurā
apguva daudz noderīga - orientē-
šanās prasmi, šķēršļu pārvarēšanu
apkārtnē, naktsmītnes veidošanu,
nakšņošanu mežā, komandas
saliedēšanas iemaņas. 

Oktobrī mārsnēnieši piedalījās
Rekrutēšanas un jaunsardzes cen-
tra 3. novada organizētajā piecu
dienu nometnē Valmierā.
214.jaunsargu vienībā 9. klases
skolniece Ilva Kalniņa izvirzīta

par korespondentu, par visām
nometnēm veido aprakstus un
sūta uz Rīgu jaunsardzes žurnā-
lam „Tēvijas Sargs”. 

11. novembrī svinīgā sarīkoju-
mā 18 skolēni nodeva svinīgo
zvērestu un kļuva par pilntiesī-
giem jaunsargiem. Tie ir 9.klases
skolēni: Ilva Kalniņa, Lelde
Auziņa, Signe Borodina, Ieva
Šmite, Evita Aļeškēvica, Horens
Popakuls, Reinis Dāvis Mackus,
Jānis Šmits; 7.klases skolniece
Annija Horsta; 8.klases skolēns
Kārlis Skrastiņš; 6.klases skolēni:
Māris Šmits, Linda Kalniņa, Jānis
Ezernieks, Imants Jēkabsons,
Violeta Miljone, Jana Vasiļjeva;
5.klases skolēni: Elīna Zander -
sone un Lauris Gunārs Babris. 

Jaunsardze Ilva Kalniņa: „Pēc
patriotisku dzejoļu izskanēšanas
un dziesmu izdziedāšanas jaun-
sargu kandidāti deva svinīgo solī-
jumu un saņēma apliecības.  Daži
aptaujātie skolēni atzina, ka

pirms apliecības saņemšanas
bijuši ļoti uztraukušies.
Satraukuma iemesls galvenokārt
bija bailes no tā, ka sajauks tek-
stu, aizmirsīs ko pateikt vai citādi
izgāzīsies skolasbiedru priekšā.
Arī man kā jaunsargam bija diez-
gan liels satraukums, taču tad es
atcerējos, kas es esmu, ko es šeit
daru, kāds ir mans šodienas gal-
venais uzdevums, un to, ka šis
uzdevums man ir jāveic ļoti
atbildīgi. Es, tāpat kā visi jaun-
sargi, noslēdzot zvērestu, solīju –
Augsim Latvijai!”

15. – 16. novembrī Mārsnēnu
jaunsargi dosies ekskursijā uz
Daugavpili, apmeklēs cietoksni,
skrošu rūpnīcu u. c. Nakšņošana
paredzēta Zemessardzes bataljo-
na mītnē, te notiks arī izglītojoši
pasākumi.

Anna Ludzeniece, 
vēstures skolotāja 

teksts un foto

Jaunieši novērtē šo tikšanos un atzīst kā iedvesmojošu
sarunu, kuras laikā varēja uzzināt garo ceļu līdz hokeja

pasaulei (Andris vidū starp meitenēm)

Jaunsargi pēc svinīgā zvēresta nodošanas, priekšplānā 
instruktors virsseržants Arnolds Bahmanis

Augsim Latvijai!

Jaunieši ar interesi iesaistījās Zanes praktiskajos 
uzdevumos
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Vakarēšana
Latvisko tradīciju garā esam

aizvadījuši mierpilnu, darbiem
rāmāku oktobri. Gandarījums
par ciema vecļaužu atsaucību,
kopā ar lielo grupu bērniem
vakarējot.Vakara vadmotīvs –
pākšaugi agrāk un tagad. Caur
mīklām, sākāmvārdiem, pasa-
kām, dziesmām vairāk uzzinā-
jām par zirņiem un pupām.
Praktiski darbojoties, bērni
gatavoja zirņu un pupu pikas,
uzzinot, ka tas ir viegli pagata-
vojams un garšīgs ēdiens. Pēc
labi padarīta darba visi - bērni
un ciemiņi vienojās kopīgā
rotaļā.

Heijā, heijā,
Mārtiņbērni!

Mūsu bērnudārzā ir tradīcija
katru gadu Mārtiņdienu svinēt
par kādu noteiktu rudens tēmu.
Šogad tā bija „Adat, bērni, ko
adat, vilkam zeķes noadat.” Vilks

kā tumsas, kaza gaismas, bet gai-
lis kā uguns un Saules simbols.
Bērni jau iepriekš nodarbībās
bija apguvuši dziesmas un rotaļas
par minētajiem tēliem. 

Svētku rītā zālē sapulcējās
visi mājinieki- Mārtiņbērni un
arī vecāki. Gaisotne sākumā bija
nedaudz noslēpumaina, klusinā-
ta, jo bērni klausījās pasakas,
sakāmvārdus un ticējumus par
rudens tumsu un vilkiem.
Piemēram, mājas suņa Kranča
teiktais atgādināja bērniem-
„Vilku baidies - mežā neej!” vai
„Vilkam ir deviņu vīru gudrība”.
Kāds cits ticējums vēstīja, ka
vilku satikt, nozīmē laimi. 

Kā nu ar tiem ticējumiem, bet
Mārtiņdienas svētkos bērni satika
gan vilkus, gan gaili un vistu, gan
lāčus, gan čigānus. Sagatavošanas
grupas bērnu un vecāku atraktivi-
tāte ķekatnieku lomās tā dzirkstī-
ja, ka aizrāva klātesošos. Svētku
kulminācija bija čigānietes zīlētājs
– dzīvs gailis. Noslēgumā visi

metās jautros rudens dančos un
rotaļās.

Pēc labi nosvinētiem svētkiem
bērnus gaidīja saimnieču gatavo-
tā gardā bukstiņputra.

Nu Mārtiņš ir atvēris vārtus,
gaidīsim balto ziemu un Ziemas -
svētkus!

Rīcības diena
Ekoskolu programmas ietva-

ros 7.novembrī rīkojām akciju-
„Ēd veselīgi, sporto aktīvi”.
Bērni un darbinieki devās
Jāņmuižas ielās, lai ar skrejlapi-
ņu, veselīgu kārumu palīdzību
mudinātu cilvēkus pievērsies
veselīgam dzīvesveidam. 

Bērni priecājās par iespēju
mācīties uzrunāt līdzcilvēkus,
paust savu viedokli, sarunāties.
Mācījās saprast, ka dot ir patīka-
māk nekā ņemt. 

Jau iepriekš vecāku sapulcēs,
tika aicinātas ģimenes 8.,
9.novembrī videi draudzīgām rīcī-
bām mājās - kopā darbojoties,

fotografējot, veidojot fotokolāžas.
Laikā, kad aiz loga krāšņām

lapām ir aizvirmojis rudens,
domāsim par piederību savai
zemītei, piespraudīsim sarkanbal-
tsarkanās lentītes, vēlēsim viens

otram un savai valstij spēku un
izturību!

metodiķe I. Kārkliņa un
mūzikas skolotāja
Velta Olengoviča

Priekuļos ir pateicīga vide, lai
ikdienā katrs, kurš vēlas, arī
vakara stundās varētu izstaigā-
ties, skriet vai nūjot pa izgaismo-
tajiem gājēju celiņiem. To
izmanto daudzi priekulieši, arī
PII „Mežmaliņa” darbinieki.
Dažkārt sestdienās apmeklējam
Cēsu Olimpisko centru, kur pa
sūnu klātajām takām varam
nūjot, elpojot svaigu gaisu, prie-
cājoties par dabu, smejoties,

atslēdzoties no ikdienas. 
Septembra nogalē visi nūjoša-

nas piekritēji bija gaidīti Cēsu
Olimpiskajā centrā, lai piedalītos
„Nūjošanas pārgājienā”. Mūsu
sporta skolotāja Ināra optimistis-
ki uzrunāja iestādes darbiniekus,
aicinot kopīgi pavadīt svētdienu,
aktīvi izkustoties. Kolēģu atsau-
cība bija pārsteidzoša, jo nūjoša-
nas sacensībās piedalījās 16 PII
„Mežmaliņa” strādājošie.

„Mežmaliņas lapsām” kopējais
nosoļoto apļu skaists 3 stundās –
55 apļi un kopvērtējumā -1.
vieta. Šīs sacensības bija kārtē-
jais pierādījums, ka esam
komanda. Kopā būšana, uzvaras
prieks un veselīgi pavadītais
laiks deva enerģiju turpmākajam
darba cēlienam.

Ilze Freimane
PII „Mežmaliņa” vadītājas

vietniece izglītības jomā

Rudens Jāņmuižas bērnudārzā

Kustību prieks saliedē

Ēst veselīgi, sportot aktīvi bērni māca visiem, arī Jāņmuižas
kovārnītim

Foto no albuma

17. oktobrī cīņas sporta kluba
„Ferrum” meitenes devās uz ilgi
gaidīto čempionātu jauniešiem,
kuram visa komanda gatavojās
jau ilgi. Šīs ir nozīmīgākās
sacensības Latvijas sportistiem
mūsu valstī, tāpēc jo svarīgi ir
izvērtēt iespējas labi nostartēt. 
Kā komanda šāda mēroga sacen-
sībās Latvijā mēs startējām
pirmo reizi. 

Šajās sacensībās varēja pieda-
līties sportisti dzimuši no 1998.-
2000. gadam. Latvijas čempio-
nātā jauniešiem tika pārstāvēti
visi labākie Latvijas cīņas klubi,
līdz ar to katrā svaru kategorijā
bija vērojamas sīvas cīņas un
liela konkurence. Tomēr tas
netraucēja mūsu pieciem jaunie-
šiem izcīnīt arī 3 medaļas. 

Cīņas bija ļoti smagas. CSK
„Ferrum” jauniešu sniegums ir
izpelnījies lielu atzinību no
citiem Latvijas cīņas klubiem.
Mūsu komandu pārstāvēja jau-
nieši no Ieriķiem, Liepas un
Gulbenes par ko viņiem visiem
liels paldies.

Komandas rezultāti: 
Alīna Antipova 1.vieta Miks
Jencītis 2.vieta (Gulbene),
Samanta Timpa 3. vieta (Liepas
pamatskola).

Samanta Timpa treniņu

nodarbības regulāri apmeklē
tikai no šī gada februāra.
Nedēļas nogalēs piedaloties
neskaitāmās sacīkstēs, Samantai
devuši pieredzi un iespēju sevi
parādīt no labākās puses
Latvijas čempionātā. Uzteicams
arī ir Hannas Mihailovas un
Sniedzes Martas Grīnbergas
sniegums, jo meitenes cīņā pie-
rādīja, ka ir cienīgas pārstāvēt
klubu arī šāda mēroga sacensī-
bās. Viņu ne tik augstos rezultā-
tus vislielākā mērā iespaidoja
treniņu paklāju neesamība.

Mūsu komandā pārsvarā ir
puiši, dzimuši 2003. gadā un
jaunāki. Priecē fakts, ka nākam-
gad Latvijas čempionātā varēs
startēt jau arī viņi. Nākamais
gads būs iespēju gads, kur
komandas dalībnieki varēs star-
tēt arī Latvijas čempionātā kade-
tiem, kur 2000. gadā dzimu-
šie puiši būs kā jaunākie cīņas
laukā. 

Izsakām pateicību Gulbenes
klubam par iegūtajiem rezultā-
tiem spodrinot CSK „Ferrum”
vārdu un stiprinot mūsu sadarbī-
bu. Turpinot veiksmīgo sadarbī-
bu arī 2015. gadā.

Evija Lūkina, 
CSK „Ferrum“  valdes

priekšsēdētāja

Latvijas
čempionāts
jauniešiem

brīvajās cīņās

Priekšplānā: Sigita Bahmane, Lucija Zelča, no kreisās: Inta Veipāne, Ilze Kizāne, Iveta Vīksniņa,
Dina Nazarova, Dace Lezdiņa, Ilze Freimane, Daila Balode, Iluta Moroza, Liene Radziņa, 

Kristīna Bernāne, Daina Kahovska, Valentīna Ļaudupe. 
Sacensībās piedalījās arī Ārija Vēvere un Inese Iesmiņa.

Foto no albuma

Mārsnēnu pamatskolai šogad
tika uzticēts organizēt novada
skolu Olimpisko dienu. Pie
mums ieradās ap 60 ciemiņiem
no Priekuļu vidusskolas un
Liepas pamatskolas.

Olimpisko karogu mastā
uzvilka divu Olimpisko spēļu
dalībniece Andžela Brice un

mūsu skolas sporta skolotājs
Māris Lilientāls. Sportiskās die-
nas sākumā piecpadsmit minūtes
pildījām rīta vingrojumu kom-
pleksu, kas šogad ļoti atgādināja
aerobikas nodarbību. Andžela
visus dalībniekus aizrāva ar savu
labo noskaņojumu un rādīja vin-
grojumus, ko visi, izretojušies pa

līnijām, ar prieku veica. 
Pretstafetēs uzvarēja Priekuļu

vidusskolas komandas, otrie
bija Liepas skolēni, mums -
trešā vieta. Skolēni sacentās
„pionierbolā”, „dupšubolā” un
futbolā ar divām bumbām.
Smieklus un jautrību izraisīja
„dupšubols” - vienas komandas

dalībnieki sasēdās izklaidus
laukā uz gumijas paklājiņiem,
bet otras komandas divi bumbas
metēji svieda ar tām sēdošiem.
Sēdošajiem vajadzēja ar kājām
atsist bumbas tālāk vai izvairī-
ties no metieniem. Tiesneši
skaitīja trāpījumus. Pārāki bija
Priekuļu skolēni. Labais noska-
ņojums, sportiskais azarts pār-
ņēma visus, un diena paskrēja

kā mirklis. Katrs komandas
dalībnieks saņēma Olimpiskās
dienas diplomu.

Paldies sportistiem par azartu,
tiesnešiem par darbu un atbalstī-
tājiem par labo gaisotni, kas val-
dīja Olimpiskajā dienā mūsu
skolas sporta laukumā! 

Ausma Skrastiņa,
Mārsnēnu pamatskolas 

skolotāja

Skolu Olimpiskā diena
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Saskaņā ar šā gada 3. marta
valdības lēmumu, ar kuru tika
pārcelta pāreja uz brīvu elek-
troenerģijas tirgu mājsaimnie-
cībām, tā atvēršana notiks kā
plānots – 2015. gada 1. janvārī.
Līdz ar to „viens elektrības pie-
dāvājums visiem” beigs pastā-
vēt. Faktiski tas nozīmē, ka
elektrība kļūst par preci, ko
turpmāk tirgos vairāki, sav-
starpēji konkurējoši tirgotāji,
bet iedzīvotājiem jāizvēlas pie-
mērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver elektroenerģi-
ja tirgus mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu,
Latvija īsteno valsts attīstībai un
iedzīvotājiem svarīgo enerģētiskās
neatkarības mērķi – iespēju pirkt
elektrību par izdevīgākām cenām
Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot
jaunizbūvētos elektroenerģijas
piegādes ceļus, tā vajadzīgajā
apjomā tiks piegādāta uz Latviju,
piemēram, no Zviedrijas vai
Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka
atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas
konkurences. Konkurence starp
tirgotājiem pastāv, un tā pat saasi-
nās. Gada sākumā gatavību tirgot
elektroenerģiju bija izteikuši četri
tirgotāji, savukārt šobrīd – jau

septiņi, no kuriem trijiem – AS
„Latvenergo”, SIA „Baltcom TV”
un SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā
esoši piedāvājumi, savukārt pārē-
jie tirgotāji ar saviem elektrības
piedāvājumiem iepazīstinās līdz
gada beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa
numuru, līdz šim izvēlējāties sev
piemērotāko mobilo sakaru ope-
ratoru un tarifu plānu, Jūs varat
izvēlēties elektroenerģijas piedā-
vājumu. Pirmo reizi Latvijā elek-
trību varēs nopirkt kopā arī ar
citiem mājoklī svarīgiem pakal-
pojumiem, piemēram, kā kom-
plektu, kurā iekļauts arī internets,
TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš
līdz klientiem nemainās – jauni
vadi un kabeļi nevienam nav
jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jau-
nas kontaktligzdas mājokļos arī
nav jāierīko. Visi tirgotāji izman-
tos valsts elektrotīklu, ko ikdienā
uztur un attīsta AS „Sadales
tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju
mājām kā līdz šim piegādās AS
„Sadales tīkls”, tāpēc arī iedzīvo-
tājiem reģionos nav atšķirības no
iedzīvotājiem pilsētās – visi tirgo-
tāji izmantos valsts kopējo elek-
trotīklu; nevienam tirgotājam
jauni vadi un kabeļi līdz savu
klientu mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas
iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrī-
bas vidējo mēneša patēriņu un
termiņu, līdz kuram jāizdara izvē-
le. Savs ikmēneša patēriņš ir jāzi-
na, lai spētu adekvāti izvērtēt tir-
gotāju piedāvājumus. Tas ir gal-
venais rādītājs, ap kuru veidojas
tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvē-
les termiņi. Sava izvēle ir jāizdara
līdz 15. decembrim, ja vēlaties
mainīt tirgotāju un/vai kādu no
tirgotāju piedāvājumiem jau no 1.
janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt
vai neesat vēl iepazinies ar sev
piemērotāko elektroenerģijas pie-
dāvājumu, neuztraucieties – elek-
troenerģija Jums tiks nodrošināta!
To turpinās nodrošināt esošais
elektroenerģijas tirgotājs univer-
sālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr
ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgā-
ka, nekā ja klients būs izvēlējies
piedāvājumu atbilstoši mēneša
patēriņa.

Jūs varat mainīt elektroenerģi-
jas tirgotāju vai piedāvājumu
katru mēnesi – par to jāvienojas
ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā
mēneša 15. datumam. Iesakām to
darīt savlaicīgi, negaidot mēneša
15. datumu. Līdz tirgotāja vai pie-

dāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā
visi līdzšinējie patērētās elektroe-
nerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība
elektrības piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jās-
katās uz vairākiem faktoriem, ne
tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur
elektrības rēķinu var apmaksāt
lētāk. Pastāv liela atšķirība starp
drukātu rēķinu pa pastu un elek-
tronisku rēķinu, kā arī norēķinu
iespējām tirgotāju portālos, kas
rēķinu apmaksu nodrošina bez
maksas, internetbanku, pasta
nodaļu un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, pie-
mēram, māja un vasarnīca, ar
atsevišķiem skaitītājiem, tos var
apvienot vienā līgumā un rēķinā.
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības
cenu un ietaupīsiet, apmaksājot
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet
savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem,
kas tirgo elektroenerģiju mājsaim-
niecībām, varat iegūt portālos
www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv,
kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv
vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts
atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu
mājsaimniecībām, ir padomāts,

kā sniegt atbalstu tām sabiedrības
grupām, kam tas visvairāk nepie-
ciešams – trūcīgajām un maznod-
rošinātajām personām, kā arī
daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks
nodrošināta iespēja iegādāties
300 kWh mēnesī par elektrības
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam
Starta tarifam. Lai saņemtu atbal-
stu, ir jāpiesakās AS Latvenergo
(www.e-latvenergo.lv vai klientu
apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maznod-
rošinātām personām tiks nodroši-
nāta iespēja iegādāties 100 kWh
mēnesī par elektrības cenu, kas
līdzvērtīga līdzšinējam Starta tari-
fam. Lai saņemtu atbalstu, savas
pašvaldības sociālajā dienestā
jānoformē šādas personas statuss
un turpat jāpaziņo AS „Latv -
energo” līguma numurs, uz kuru
atbalstu attiecināt. Atbalstam
papildus pieteikties nav nepiecie-
šams, jo pašvaldības sociālais
dienests visu nepieciešamo infor-
māciju nosūtīs AS „Latvenergo”.

AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv
www.sadalestikls.lv
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

24.oktobrī Priekuļu novada
pašvaldībā viesojās 28 Moldovas
pašvaldību pārstāvji. Vizīte noti-
ka projekta „Fiskālā decentralizā-
cija - pārvaldes reformas pamats“
ietvaros. Moldova pagaidām vēl
nav Eiropas Savienības dalīb-
valsts, taču valsts ārpolitikas
mērķis ir pievienoties ES, kā
rezultātā, pārvaldes reforma val-
stij būs neatņemama sastāvdaļa.
Šajā sakarā, viesi ar ļoti lielu inte-
resi klausījās par mūsu valsts
iekārtu, novadu reformu, par eiro
ieviešanu, budžeta piešķiršanas
un sadales principiem, par ES
līdzfinansētajiem un realizēta-
jiem projektiem.

Viesi apmeklēja vairākus
objektus - Priekuļu ūdenstorni
kurš renovēts ar ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējumu, lai nodro-
šinātu kvalitatīva dzeramā ūdens
piegādi iedzīvotājiem, Priekuļu
vidusskolu, kurai šovasar tika

veikti energoefektivitātes paaug-
stināšanas darbi, baseinu „Rifs“
un Priekuļu komunālās saimnie-
cības katlu māju, kas viesos izrai-
sīja lielu izbrīnu, ieraugot, ka sil-
tumenerģiju iegūstam kurinot
šķeldu. Tas tāpēc, ka Moldovā
koks ir ļoti dārgs, jo aizņem tikai
30% teritorijas, kā rezultātā siltu-
menerģijai viņi izmanto dabasgā-
zi. Vislielākais pārsteigums vie-
siem bija apkārt valdošā tīrība un
kārtība ne tikai uz ielām, bet arī
iestādēs, kas diemžēl, ir retums
Moldovā.

Tā kā viesiem Priekuļu nova-
da pašvaldība nebija vienīgais
pieturas punkts un laiks bija
ierobežots, tad varējām izrādīt
tikai dažus savus labās prakses
piemērus. Taču viesi priecājās
un novērtēja arī šo mazo daļiņu,
ko spējām viņiem sniegt.

Evita Šīrante

Moldovas pašvaldību
pārstāvju vizīte 
Priekuļu novadā

Moldovas delegācijas viesi ir ieinteresēti par Priekuļu
komunālās saimniecības katlu māju

Foto no albuma

Kapi - tā ir vēsture, tā ir daļa
no mūsu kultūras. Kapsētām un
kapavietu kopšanai mūsu dzīvē
ir liela nozīme. To apliecina arī
mūsu tradīcijas-ikgadējie kapu
svētki vasarā, mirušo piemiņas
dienas un svecīšu vakari rudenī,
skolas organizētie lāpu gājieni
uz kapiem Lāčplēša dienās. Šīs
tradīcijas palīdz apzināties ģime-
nes saknes, uztur piederības izjū-
tu dzimtai - piemin, pateicas,
piedod, izlīgst, nožēlo grēkus...

Skaists ir kapu svētku laiks-
sakoptas kapu kopiņas, ziedu
bagātība. Notiek rosība. No
dažādām Latvijas vietām
sabrauc aizgājēju radi, draugi,
kaimiņi. Svecīšu vakaros pār-
steidz gaišums, ko rada sveču
liesmiņas kapu kalniņā. Tā pie-
derīgie atceras savus aizgājējus.

Nevar salīdzināt Mārsnēnu
kapus pirms 10-20 gadiem un to,
kādi tie ir šobrīd. Paveikts ir
daudz - izcirsti krūmi, izveidoti
jauni celiņi, izzāģēta daļa no
vecajām liepām, kuras ir bīsta-
mas (protams, varam izdarīt
tikai tik cik varam pašu spē-
kiem, lai gan daudzas liepas
vēl vajadzētu izzāģēt, bet to var
izdarīt tikai ar tehnikas palīdzī-
bu). Ir nomainīts kapličas
jumts, uzliktas notekas lietusū-
deņu novadīšanai, nomainītas
kapličas durvis, uzstādīts infor-
mācijas stends. Esam ieviesuši
atkritumu šķirošanu. Ir novie-
toti atsevišķi konteineri nede-
gošiem atkritumiem, taču ne

visi to ievēro. Esam panākuši
atkritumu (lapu un zaru) izme-
šanu noteiktās vietās. Izliktas
norādes. 

Liels gandarījums un prieks
par atjaunoto mūri ap kapiem,
pie kura cītīgi tika strādātas
divas vasaras. Paldies Leonīdam
Krivišam, kurš uzņēmās šo grūto
darbu. ”Esmu daudzviet daudz
ko būvējis, bet Mārsnēnos neko.
Gribējās te arī ko paliekošu izda-
rīt. Nav lielāka gandarījuma, kā
redzēt paveikto” - pārdomās
dalās Leonīds.

Prieks, ka ar katru gadu kapi
kļūst arvien sakoptāki, mirušo
piederīgie kapos iegriežas arvien
biežāk, taču diemžēl ir arī tādas
kapu kopiņas, par kurām nerūpē-
jas vairs neviens vai arī ļoti reti-
1-2 reizes gadā. Skumji norau-
dzīties uz šādām kapu kopiņām.
Arī Priekuļu novada pašvaldības
2009.gada 27. augusta saistošie
noteikumi Nr.7 „Priekuļu nova-
da kapsētas uzturēšanas noteiku-
mi nosaka – „kapavieta jākopj
regulāri. Ja tā netiek kopta trīs
gadus, tad tā tiek atzīta par neuz-
raudzītu”. Kapu pārzine ir tiesī-
ga pēc 3 gadiem kapu kopiņu
nolīdzināt. 

Darāmā joprojām netrūkst -
kapličas iekštelpās nepieciešams
kosmētiskais remonts. Cerams,
ka nākamajā gadā to izdosies
veikt. Pavasarī veiksim apzaļu-
mošanu pie ieejas kapličā.
Problēmas rada arī tas, ka jopro-
jām nav kapu plāna. Pirms vairā-

kiem gadiem pašvaldība uzstādī-
ja kapu plāksnes Latviešu
Sarkanajiem strēlniekiem, taču
jāatzīstas, ka ar gadiem esam
pievērsuši maz uzmanības šīm
kapu kopiņām, jo kuram gan, ja
ne mums pašiem, šie kapi jākopj. 

Rudens ir gadalaiks, kad
kapos ir daudz darba, tāpēc gribu
pateikt paldies visiem tiem cil-
vēkiem, kuri bieži atnāk pie
saviem piederīgajiem, sakopj ne
tikai savējos, bet paveic daudz
vairāk- sakopj arī blakus esošos
kapus un celiņu. Klāt ir atkal
rudens. Tas ir skaists ar krāsaina-
jām lapām, taču šis skaistums
drīz vien beidzas un sākas lielie
sakopšanas darbi. Ja rudens ir
sauss un saulains, tad arī darbi
veicas raitāk. Un ir vēl patīka-
māk, ja darbā labprātīgi piesakās
palīgi - pensionāri Janīna
Vilčuka un Ansis Nadziņš.
Paldies viņiem par darbu.
Apzinīgi un ar lielu atbildības
sajūtu darbu kapos veica Aelita
Puriņa un Inese Ozoliņa. Savu
palīdzību nekad nav atteicis
Alberts Virskulis. 

Tuvojas ziema, tāpēc aicinu
visus, kuri nav vēl sakopuši savu
tuvinieku kapiņus, lūgums to
izdarīt. 

Tuvu cilvēku aiziešanu mūžī-
bā agrāk vai vēlāk piedzīvojam
katrs. Tāpēc neaizmirsīsim ceļu
pie saviem tuvajiem un mīļajiem!

Gita Ostrovska,
kapu pārzine 

Atvērts elektrības tirgus – ko tas nozīmē 
un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Vieta, kuru
nedrīkstam
aizmirst.....
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4 EIzdoti Priekuļu novada
pašvaldības saistošie noteikumi:

l Nr.7 „Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu pie-
šķiršanu Priekuļu novadā”;

l Nr.8 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1 „Par
Priekuļu novada pašvaldības
budžetu 2014.gadam””.

4 Dome nolemj iznomāt
zemes vienību Priekuļos uz 5
gadiem.

4 Nolemts izdarīt grozījumu:

l Priekuļu novada domes
2014.gada 25.septembra lēmu-
mā „Par deleģējumu Priekuļu
novada Sociālajam dienestam”,
nosakot, ka degvielas iegādes
izdevumus, kas radušies, lai
nogādātu bērnus ar īpašām vaja-
dzībām uz izglītības iestādēm un
atpakaļ, segt no līdzekļiem
Izglītības papildu pakalpojumi –
skolēnu pārvadājumi, braukša-
nas izdevumu kompensācija;

l Priekuļu novada domes
2010.gada 11.novembra lēmumā
„Par jaunu adrešu dzelzceļa
nodalījuma joslā Priekuļu pagas-
tā, Priekuļu novadā apstiprināša-
nu” un mainīt ēkām un saimnie-
cības ēkai adresi no „Stacija
Jāņmuiža”, Priekuļu pagastā,

Priekuļu novadā, uz adresi –
„Jāņamuižas stacija”, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā.

4 Nolemts no 2015.gada
1.februāri noteikt šādu ūdens un
kanalizācijas maksu Priekuļu
novada Veselavas pagastā:

l par ūdeni EUR 1.18 bez
PVN par 1 m3;

l par kanalizāciju  EUR 0.70
bez PVN par 1 m3. 

4 Nolemts pagarināt neap-
dzīvojamo telpu nomas  ar SIA
„Liepas Kukulītis” līdz
2015.gada 31.decembrim par
neapdzīvojamo telpu Pāvila
Rozīša ielā 5, Liepā, lietošanu
konditorijas - ceptuves un nolik-
tavas vajadzībām.

4 Dome nolemj nepārņemt
no Valsts akciju sabiedrības
„Valsts nekustamie īpašumi”
nekustamo īpašumu
Izmēģinātāju ielā 1B, Priekuļos,
bez atlīdzības Priekuļu novada
pašvaldības īpašumā.  

4 Nolemts izveidot Priekuļu
novada pašvaldības Liepas
pagasta pārvaldes struktūrvienī-
bā – Labiekārtošana sētnieka
amata vienību un Priekuļu nova-
da pašvaldībā amata vienību –
tūrisma darba organizators.

4 Nolemts nodot atsavināša-
nai Priekuļu novada pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu –
zemes gabalu 3509 kvm platībā,
kurš atrodas Bērzu ielā 8,

Bērzkrogā, Veselavas pagastā,
un apstiprināt izsoles noteiku-
mus. 

l Pieņemti lēmumi par nekus-
tamā īpašuma sadalīšanu:

l „Birzmaļi”, Veselavas
pagastā, un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam apstip-
rināt jaunu nosaukumu
„Jaunvilki”, Priekuļu pagastā;

l “Lāči”, Mārsnēnu pagastā,
un jaunizveidotajam nekustama-
jam īpašumam, nepiešķirt jaunu
nosaukumu;

l “Krastkalni”, Mārsnēnu
pagastā, un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam,
apstiprināt jaunu nosaukumu
„Krastlejas”, Mārsnēnu pagastā.

4 Nolemts 2015.gadam
pirmsskolas izglītības iestādēs,
kuras tiek finansētas no pašval-
dības budžeta, mācību līdzekļu
iegādei paredzēt finansējumu
vienai grupai 280 EUR

4 Nolemts slēgt ar Cēsu
novada pašvaldību un Cēsu pil-
sētas Sporta skolu savstarpējās
sadarbības līgumu par profesio-
nālās ievirzes sporta izglītības
programmu īstenošanu Priekuļu
novada administratīvajā teritori-
jā deklarētajiem izglītojamajiem,
nodrošinot līdzfinansējumu
15,50 EUR par katru izglītojamo
mēnesī.

4 Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi.

Priekuļu novada
domes sēdes apskats

Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8

„Par grozījumiem Priekuļu novada
pašvaldības saistošajos

noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada pašvaldības budžetu

2014.gadam””

No 2014. gada 10. novembra
līdz 14. decembrim publiskajai
apspriešanai tiek nodots
Vidzemes plānošanas reģiona
(VPR) Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2014.-2030. gadam
un Vidzemes plānošanas reģiona
Attīstības programmas 2014.-
2020. gadam projekts. VPR aici-
na Vidzemes iedzīvotājus aktīvi
piedalīties šo reģionam nozīmī-
go dokumentu sabiedriskajā
apspriešanā un sniegt savus
komentārus!

VPR ilgtspējīgas attīstības
stratēģija un attīstības program-
ma ir reģionālās politikas attīstī-
bas plānošanas dokumenti, kas
kalpo kā vadlīnijas reģiona attīs-
tības plānošanas dokumentu
ieviešanā un reģiona vietējo
attīstības plānošanas dokumentu
izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības
stratēģija ietver ilgtermiņa attīs-
tības redzējumu, mērķus, priori-
tātes, telpiskās attīstības per-
spektīvu. Attīstības programma
ietver reģiona vidēja termiņa
prioritātes, rīcības virzienus,

uzdevumus un rīcības plānu to
ieviešanai.

Materiāli pieejami:
VPR mājaslapā
www.vidzeme.lv sadaļā
„Attīstības plānošana” -
„Sabiedrības līdzdalība”.

Atsauksmes iesniedzamas:
Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa
pastu (adrese: Jāņa Poruka ielā
8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-
4101) un elektroniski VPR
Teritorijas plānošanas nodaļas
vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kal-
nina@vidzeme.lv, vai arī aizpil-
dot sabiedrības līdzdalības elek-
tronisko aptaujas formu VPR
mājaslapā.

Sabiedriskā apspriede:
Valmierā, 2014. gada 27.
novembrī, Vidzemes augstskolā
(Cēsu ielā 4, Valmierā), plkst.
10:00 un 14:00.

Dalība sanāksmē jāpiesaka
līdz 24. novembrim (ieskaitot),
reģistrējoties VPR mājaslapas

sadaļā „Semināri VPR”. 
Dokumenti tiek izstrādāti pro-

jekta „Latvijas plānošanas reģio-
nu un vietējo pašvaldību terito-
riālās attīstības plānošanas kapa-
citātes palielināšana un attīstības
plānošanas dokumentu izstrādā-
šana” ietvaros. Tas tiek īstenots
NFI 2009.-2014. gada program-
mas „Kapacitātes stiprināšana
un institucionālā sadarbība starp
Latvijas un Norvēģijas valsts
institūcijām, vietējām un reģio-
nālām iestādēm” ietvaros.
Projekta vadošais partneris ir
VARAM un tā mērķis ir stipri-
nāt Latvijas vietējo pašvaldību
un plānošanas reģionu teritori-
jas attīstības plānošanas kapaci-
tāti, kā arī izstrādāt reģionāla un
valsts līmeņa teritorijas attīstī-
bas plānošanas dokumentu pro-
jektus.

Papildus informācija: 
Ieva Kalniņa, 

teritorijas plānošanas
nodaļas vadītāja,

t.:64116006

Vidzemes plānošanas reģions
aicina piedalīties Attīstības

plānošanas dokumentu
sabiedriskajā apspriešanā

Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2014.gada 24.janvāra saisto-
šajos noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu novada pašvaldības budžetu
2014.gadam” (protokols Nr.3, p.1.) šādus grozījumus:

Izteikt  minēto noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu ieņē-

mumos 11 387 887 euro apmērā saskaņā ar 1.pielikumu.”
Izteikt minēto noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 
„2. Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības pamatbudžetu  izde-

vumos 11 387 887 euro apmērā saskaņā ar 2.pielikumu.”
Izteikt minēto saistošo noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā

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

(2.pielikums).

Aicinājums ierosinājumu
iesniegšanai!

Priekuļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties ierosi-
nājumu iesniegšanai, vienota nosaukuma piešķiršanai sporta atpū-
tas laukumam (pie BMX trases). Pamatojoties uz to, ka šajā lauku-
mā notiek dažāda veida sportiskas aktivitātes ir nepieciešams vieno-
jošs atpūtas laukuma nosaukums. 

Nosaukumam jāatspoguļo laukuma būtība un tā atrašanās vieta,
tam jābūt vienkāršam, citiem saprotamam, viegli izrunājamam un
īpašam Priekuļu novadā. Nosaukums tiks pielietots afišās un jebkā-
dos citos materiālos, kuros būs norādīta informācija par kādu notie-
košu pasākumu šajā sporta atpūtas laukumā. Jaunais nosaukums
neizmainīs esošo adresi, bet gan tiks pielietots, kā tautā saprotams
vienojošs vietas nosaukums.

Pēc ierosinājumu apkopošanas, tiks pieņemts lēmums par nosau-
kuma akceptēšanu, kurš precīzāk atspoguļos vietas būtību. Sūtot
ierosinājumus, jānorāda autora vārds, uzvārds un tālruņa numurs, kā
arī īsi jāapraksta iesniegtā nosaukuma pamatojums (1-3 teikumi).
Uzvarētājam tiks piešķirta veicināšanas balva. Par ierosinājumu
izvērtējumu un jaunā nosaukuma ieviešanu novada aktivitātēs, tiks
sniegta informācija pašvaldības mājas lapā www.priekulunovads.lv. 

Priekšlikumus var iesniegt līdz š.g.28.novembrim, sūtot uz e-
pastu: vineta.lapsele@priekulunovads. Iesniedzot priekšlikumu,
autors automātiski apliecina piekrišanu savas idejas ieviešanai bez
citiem saskaņojumiem.

Neskaidrību gadījumā zvanīt Priekuļu novada pašvaldības pro-
jektu vadītājai Vinetai Lapselei, tālr.64130395. 

Aicina piedalīties fotokonkursā,
popularizējot ES struktūrfondu
finansētos projektus Vidzemē
Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas

centrs no 5.novembra līdz 15.decembrim izsludina fotokonkursu „Vidzeme
toreiz un tagad”, sniedzot iespēju ikvienam vidzemniekam palepoties ar
Eiropas Savienības struktūrfondu lietderīgu izlietošanu Vidzemē.  

Fotokonkursa mērķis ir sekmēt sabiedrības iesaistīšanos ES struktūrfon-
du projektu popularizēšanā, kā arī nodrošināt šādu projektu un struktūrfon-
du publicitāti, kur iniciatīvas/objekti īstenoti piesaistot finansējumu no
Eiropas Reģionālā attīstības fonda vai Kohēzijas fonda. 

Fotokonkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 100 eiro apmērā,
otrās vietas ieguvējs - 50 eiro naudas balvu, trešās vietas ieguvējs –
30 eiro naudas balvu. Konkursa laikā tiks pasniegta arī simpātiju
balva 30 eiro apmērā tam fotogrāfiju autoram, kurš saņems vislielā-
ko atbalstu interneta balsojumā Vidzemes plānošanas reģiona
Facebook lapā – www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions. 

Lai piedalītos fotokonkursā, tā dalībniekiem jāiesniedz vismaz 2
fotogrāfijas, kas raksturo kādu objektu vai iniciatīvu, kas radusies
pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Vienā no iesniegtajām
fotogrāfijām jābūt redzamai informatīvajai plāksnei, plakātam vai
informatīvajam stendam, kas vienmēr tiek novietoti pie Eiropas
Savienības finansētajiem objektiem/iniciatīvām. Savukārt otrai
fotogrāfijai skaidri jāatspoguļo, kā objekts/iniciatīva tiek izmantota
ikdienā, tai pievienojot arī kodolīgu un atbilstošu parakstu/saukli.
Līdz ar fotogrāfijām, konkursa dalībniekus aicinām iesniegt arī
aprakstu vai vizuālu uzskates materiālu, kā objekts vai projekta īste-
nošanas vieta izskatījusies pirms projekta uzsākšanas.

Konkurss tiek organizēts projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes
plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbības nodroši-
nāšanai” ietvaros. 

Vairāk informācijas: par projektu datu bāzi un fotokonkursa
nolikumu var iegūt - Maija Rieksta, Vidzemes plānošanas reģiona
ES fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta speciā-
liste, Mob.t. 26099521, E-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv
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Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Valsts svētku
pasākumi novadā

Veselavā
15.novembrī plkst.20.00 Valsts svētku koncerts veltīts

Latvijas proklamēšanas dienai „Četru gadalaiku septiņas
sejas”, piedalīsies Tautas nama pašdarbnieki.

Liepā
16.novembrī plkst.19.00 Valsts svētku pasākums -

Koncertprogramma “Ciemos pie māsīcas Latvijā” (viesmāk-
slinieki). Pēc koncerta balle - spēlē grupa „Kompromiss“. 

Mārsnēnos
16.novembrī plkst.20.00 Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts pasākums piedalīsies Mārsnēnu Tautas
nama pašdarbnieki. Plkst.2200 - Svētku vakara Balle kopā ar
grupu ‘’Liepavots’’.

Priekuļos
17.novembrī plkst.18.00 Svinam Valsts svētkus -

Novadnieku godināšana, nominācijās „Gada cilvēks…”,
koncerts, „Mariss Vētra. Rīga toreiz.” 

plkst.21.00 – Balle ar grupu „Twisted four”.
18.novembrī plkst.11:00 Piemiņas brīdis birzītē Priekuļos

pie K.Ulmaņa akmens

Prieku u kult ras nam   
 

11.decembr  
sekot afišai 

 

Deju koncerts 
„Trejdevi as tautas 

dziesmas” 

Deju kolekt va „T gadi š” projekts - muzik li 
horeogr fiska izr de ar 9 dej m ir balst ta uz 
folkloras materi liem – tautas dziesm m un 
pasak m. 

17.decembr  
16:00 

Prieku u pagasta 
pension ru vakars 

S k ka inform cija t: 64130532;  64130525 

18.decembr  
11:00 

 
„Ziemassv tkus gaidot” 

 

Pas kums Saieta nam , C su prospekts 1, 
Prieku u novada pirmskolas vecuma b rniem, 
kuri neapmekl  b rnud rzu 

 
Liepas kult ras nam   

 
28.novembr  

18;00 
 

 
Liepas talants -2014 

Talantu konkurss- koncerts, kur  piedal s 
ikviens liep nietis, k  ar  novada iedz vot js bez 
vecuma ierobežojuma.  

Ieeja – 1,- EUR
 

6.decembr  
16:00 

 

 
Multiplik cijas filmas 

b rniem 
 

 Anim cijas programma mazajiem b rniem 
"Latviešu literat ras ekraniz jumi anim cij " -  
Kabata, rež. Roze Stiebra -  Oj rs V cietis 
Z uks, rež. Dace R d ze, - Margarita St raste 
Pavasaris V rnu iela, rež. Edmunds Jansons - 
J nis Gr zi š 
S rtulis, rež. Dace R d ze - Margarita St raste 
Balt , rež. Edmunds Jansons - J nis 
Jaunsudrabi š 
Za šu pirti a, rež. Roze Stiebra -Vilis Pl dons 

Ieeja – 1,- EUR
13.decembr  

17:00 
Koncerts 

“Caur sve u gaism m...” 
Liepas pamatskolas un kult ras nama 
pašdarbnieku koncerts Ziemassv tku ieska . 

22.decembr  
11:00 

“Ciemos pie Ziemassv tku 
R a” 

Sv tku pas kums Liepas pagasta pirmsskolas 
vecuma b rniem, kuri neapmekl  nevienu no 
izgl t bas iest d m. 

23.decembr  
15:00 

 

“Pie sv tku egles” Sv tku pas kums Liepas pagasta pension riem. 
Par sv tku noska u un raitu dejas soli r p sies 
Juris Kr ze 

 
M rsn nu tautas nam   

20.decembr  
15:00 

 
Ziemassv tku balle 

pension riem 

Sv tku noska u rad s dziedoš  Aizga u imene 
no C s m. 
L dzi emt grozi us ar k rumiem, labu 
garast vokli. 
Pieteikties pie Tautas nama vad t jas Vitas, lidz 
12.decembrim. Telef.nr. 26666983 
                            uz pas kumu kurs s autobuss 

Veselavas tautas nam  

Kultūras afiša novembrī un decembrī

22.decembr  
19:00 

 

 
Ziemassv tku ieska as  

koncerts 

Muzic s Aivars Tomi š 
Ieeja – 4,- EUR

27.decembr  
20:00 

 

R.Blaumanis  
 „ K  vecais Zem tis pašu  

nelabo  redz ja” 

Veselavas pagasta pašdarbnieku kolekt vi 
 

29.decembr  
12:00 

Veselavas pagasta 
pension ru balle 

Pieteikšan s l dz 19.decembrim, pagasta 
p rvald  

Man patīk rudens,
Tas mirklis novembrī pirms ziemas.
Var iededzināt kamīnu, lai kuras
Un tēju malkot atceroties labās dienas.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada novembra jubilārus 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Ausmu Erdmani, Maigu Lucevu,
Laimoni Runģi
Albinu Princi Liepā 

85 gadu jubilejā
Laimu Aleksejevu Priekuļos

90 gadu jubilejā Pēteri Lukstiņu Priekuļos
91 gada jubilejā Elvīru Vanagu Priekuļos

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts tirgo:

pārtikas un 
lopbarības 
kartupeļus. 

Interesēties pa tālruni 26406167

PAZIŅOJUMS

22.novembrī 

Priekuļu novada 

domes kase 

būs slēgta
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