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Žetonu vakars ir viena no gai-
dītākajām un skaistākajām skolas
dzīves tradīcijām. Arī šogad neil-
gi pirms eksāmeniem un brīvlai-
ka 12.klases 11 skolēni un audzi-
nātāja Ilze Skrastiņa aicināja uz
skolu gan skolotājus, gan vecā-
kus un radus, gan draugus, lai
kopīgi svinētu šos svētkus. Tā ir

iespēja divpadsmitajiem rādīt
savus talantus, spējas, kā arī
pateikt „paldies” skolotājiem un
vecākiem. Visam vakaram vieno-
tā tēma bija „Krāsaini sapņi”.

Vakara 1.daļā katrs skolēns
emocionāli pastāstīja par savu
bērnības krāsu un sveica vecākus
un skolotājus. Īpašu paldies pēc

12 gadiem saņēma 1.klašu audzi-
nātājas A.Akmentiņa un
V.Spirģe, kā arī pamatskolas
audzinātājas I.Kaparkalēja un
neklātienē V.Garkāje. Toties
pašreizējā 12.klases audzinātāja
I.Skrastiņa, raksturojot savu
klasi, teica: „Jūs man esat raibi
kā ziedu pļava. Un tas ir tik

skaisti, ka katram ir sava krāsa,
jo kopā taču esam varavīksne…” 

Kā katru gadu, 12.klases skolē-
ni saņēma skolas piederības zīmi -
gredzenu ar skolas simboliku, kas
pavadīs skolēnus ikdienas gaitās,
eksāmenos un kalpos kā piederī-
bas zīme daudzus, daudzus gadus,
gan satiekoties salidojumos, gan

vienkārši atceroties skolas laiku.
Vakara 2.daļā sekoja uzve-

dums, kas veidots pēc I.Ziedoņa
„Krāsaino pasaku” motīviem.
Tika izspēlēta baltā, dzeltenā,
zilā, pelēkā un raibā pasaka.
Katru pasaku pavadīja attiecīgas
krāsas atribūti apģērbā. Katrā
pasakā blakus I.Ziedoņa tek-
stiem skanēja kāda dziesma vai
uzvirmoja deja, bet to visu vēl
paspilgtināja datorprezentācija.
Uz skatuves novietotā molbertā
pamazām tika krāsota 12. klases
pasaka. Par to rūpējās un māksli-
nieka lomā iejutās Reinis. Viņš
pēc katras pasakas lika gan aktie-
riem, gan publikai padomāt par
attiecīgās krāsas nozīmīgumu
dzīvē. Piemēram, pēc „ Baltās
pasakas” mākslinieks jautāja:
„Vai tiešām jūs ticat, ka viss var
būt tik balts, bez nevienas mel-
nas svītriņas? Tad zīmējiet savu
pasauli baltu, dzīvojiet tajā, bet
atcerieties – vienmēr ir risks - jūs
neredzēsiet arī varavīksni!”

Uzveduma nobeigumā emo-
cionāli izskanēja dziesma
„Krāsaini sapņi”, kas sasaucas ne
tikai ar uzvedumu, bet arī ar šīs
klases skolēnu dzīvi - krāsas ir
gan atmiņām, gan nākotnes plā-
niem un cerībām.

Vakara 3.daļu ievadīja polo-
nēze un tai sekojošās balles
dejas, ko skolēni gada garumā
apguvuši deju pedagoga
D.Liepiņa vadībā. Varam būt
lepni, ka mūsu Priekuļu vidus-
skola ir viena no 12 Latvijas sko-
lām, kas uztur šo brīnišķo tradī-
ciju - Žetona vakara polonēzi.
Arī mums, divpadsmitajiem, ir
prieks un lepnums, ka mācāmies
tieši Priekuļu vidusskolā. 

Kristiāna Anete Bormane,
12.klases skolniece

„Krāsaini sapņi” Priekuļu vidusskolā

12-tie savā žetonvakarā kopā ar klases audzinātāju Ilzi mazliet aizdomājušies par saviem „Krāsainajiem sapņiem”
Foto no personīgā albuma

No vizbulēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot priecāties, mīlēt un 
Pašiem mīlestību paust.

Siltas un gaišas Lieldienas!

Priekuļu novada 
pašvaldība
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26.02.2015.
4 Nolemts pieņemt zināšanai

informāciju par būvniecības nor-
matīvo aktu pārkāpumiem veicot
SIA „ALB” mēbeļu glabātavas
rekonstrukcijas būvdarbus
Raunas ielā 5, Priekuļos, un
Amatas novada pašvaldības
Apvienotajai būvvaldei turpināt
veikt būvniecības likumības
uzraudzību, veikt visas nepiecie-
šamās darbības un pieņemt
lēmumus par turpmāko rīcību ar
SIA „ALB” būvēm Priekuļu
novada Priekuļu pagastā,
Priekuļos, Raunas ielā 5.

4 Pieņemts lēmums iestāties
Latvijas pašvaldību apvienībā
„Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”.

4 Nolemts  izdarīt grozīju-
mus šādos Priekuļu novada
domes lēmumos:

- 2010.gada 11.marta lēmumā
„Par zemes lietošanas tiesību
izbeigšanu” (prot.Nr.5, 16.p.);

- 2010.gada 15.aprīļa lēmuma
„Par valstij piekrītošo zemi
Priekuļu novada Liepas pagastā”

(prot.Nr.7, 7.p.);
- 2010.gada 11.novembra

lēmumā „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Priekuļu nova-
da Liepas pagastā un tās piekritī-
bu valstij” (prot.Nr.18, 13.p.);

- 2010.gada 11.novembra
lēmumā „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Priekuļu
novada Priekuļu pagastā un tās
piekritību valstij” (prot.Nr.18,
14.p.);

- 2010.gada 11.novembra
lēmumā „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu Priekuļu nova-
da Veselavas pagastā un tās pie-
kritību valstij” (prot.Nr.18, 15.p.);

- 2014.gada 22.decembra
lēmumā „Par zemes lietošanas
tiesību izbeigšanu uz zemes vie-
nību ar kad.apz.4294 003 0084,
Veselavas pagastā, Priekuļu
novadā, un tās piekritību pašval-
dībai” (prot.Nr.14, 31.p.).

4 Dome neiebilst zemes ierī-
cības projekta izstrādei:

- nekustamajam īpašumam
„Kalna Smurģi”, Priekuļu pagas-
tā, sadalot to trīs atsevišķos

nekustamajos īpašumos; 
- nekustamajam īpašumam

„Kalna Dēliņi”, Mārsnēnu
pagastā, Priekuļu novadā, sada-
lot to divos atsevišķos nekusta-
majos īpašumos.

4 Pieņemti lēmumi apstipri-
nāt jaunas adreses: 

„Saulrīti 25”, „Saulrīti 27”,
„Saulrīti 29”, Priekuļu pagastā;

4 Nolemts atcelt ielas statu-
su:

- Saulrītu ielai bijušajā
Saulrītu ciemā, Priekuļu pagastā.

- Tālīšu ielai bijušajā Šautu-
ves ciemā, Priekuļu pagastā.

4 Nolemts sadalīt zemes
gabalu „Arāji”,  Priekuļu pagastā.

4 Dome atbalsta Priekuļu
novada pašvaldības Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas Liepas
Jauniešu centra „Apelsīns” dalī-
bu izsludinātajā Jaunatnes politi-
kas valsts programmas
2015.gadam 1.3.apakšsadaļā
„Atbalsts jauniešu centru darbī-
bas nodrošināšanai pašvaldībās
ar mērķi īstenot neformālās
mācīšanās aktivitātes visiem jau-

niešiem popularizējot līdzdalību
un aktīvu dzīves veidu”.

4 Nolemts noteikt maksu par
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestādes Sāls istabā sniegto
pakalpojumu -  seanss 0,5 stun-
das, ieskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli: 

- pieaugušajam EUR 3,00;
- bērnam (līdz 10 gadu vecu-

mam), pensionāram EUR 2,00;
- pieaugušajam + vienam bēr-

nam (līdz 10 gadu vecumam)
EUR 4,00;

- Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības darbinieka bērnam 

- (līdz 10 gadu vecumam)
EUR 1,00.

4 Nolemts atzīt par spēku
zaudējušiem šādus Priekuļu
novada domes lēmumus:

4 2015.gada 29.janvāra
lēmumu „Par valsts nekustamo
īpašumu” (protokols Nr.1, p.1);

4 2015.gada 12.februāra
lēmumu „Par valsts nekustamo
īpašumu Ozolu gatvē 3,
Jāņmuižā, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā” (protokols

Nr.2, p.5).
4 Pieņemts lēmums uz

zemes vienības „Krustlejas”,
Bērzkrogā, Veselavas pagastā,
izveidotajam nomas zemes gaba-
lam noteikt zemes lietošanas
mērķi – komercdarbības objektu
apbūves zeme.

4 Dažādi saimnieciskie jau-
tājumi.

16.03.2015.
4 Nolemts iesniegt Vides

investīciju fondā projekta iesnie-
gumu „Esošo gaismekļu nomai-
ņa uz LED tehnoloģiju gaismek-
ļiem Priekuļu novadā” Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības
ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursa
„Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publis-
ko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” ietvaros par
kopējo plānoto projekta summu
EUR 84 197,50  projekta kopējās
attiecināmās izmaksas EUR 79
956,96. 

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Jau trešo reizi svinēsim
Priekuļu novada svētkus -

šogad Mārsnēnos 
2015.gada 10.martā Priekuļu

novada pašvaldība saņēma Lauku
atbalsta dienesta apstiprinājumu
projektam „Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana Priekuļu novada
iedzīvotājiem” Nr.14-09-LL29-
L413201-000003, finansējuma
saņemšanai no Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA), pasākumā
„Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īsteno-
šanas teritorijā”.

Projektu plānots īstenot
Priekuļu pagasta Saieta namā,
Cēsu prospektā 1. Projekta mēr-
ķis: dažādot Priekuļu novada
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitā-
šu iespējas, iegādājoties un
uzstādot tehnisko aprīkojumu
Priekuļu Saieta namā, tādējādi
piedāvājot iedzīvotājiem iespē-
jas iesaistīties dažādās kultūras,
apmācību, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitātēs,

sekmējot dzīves kvalitātes uzla-
bošanos lauku teritorijā.

Saieta nama telpas tiek
izmantotas visa vecuma grupu
cilvēkiem, piedāvājot dažādas
iespējas nodarbību norisei.
Tāpat telpas izmanto Priekuļu
jauniešu centrs „REST[e]“ un
Priekuļu novada Jauniešu dome
savām aktivitātēm un nodarbī-
bām - svētku svinēšanai, sarunu
(diskusiju) vakariem, seminā-
riem, apmācībām, radošajām
darbnīcām, dažādiem vingroša-
nas un veselības profilakses
pasākumiem. Sociālais dienests
izmanto Saieta nama telpas
nodarbību un pakalpojumu rea-
lizēšanai.

Pasākumu kvalitatīvai īsteno-
šanai ir radusies nepieciešamība
pēc tehniskā aprīkojuma - ska-
ņas aparatūras, kura atrisinātu
ērtāku un ātrāku pasākumu reali-
zēšanu, ietaupot finansējumu un
neīrējot aparatūru no citiem spe-

ciālistiem.
Realizējot projektu tiks iegā-

dāta skaņas aparatūra, tādējādi
nodrošinot iespēju sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Priekuļu
novada iedzīvotājiem, jo saieta
nama zāle ir pieejama ikvienam
novada iedzīvotājam, kā arī
nepieciešamības gadījumā kai-
miņu novadu iedzīvotājiem,
dodot ikvienam iespēju izglīto-
ties, radoši izpausties, labiekār-
totā, sociāli atbalstošā dzīves
vidē.

Pēc cenu aptaujas veikšanas
tiks slēgts Līgums par aparatūras
piegādi ar SIA „AJV grupa”.
Projekts jāīsteno līdz š.g.01.jūni-
jam.

Projekta kopējās izmaksas
sastāda EUR 3683,05, ar iespēju
saņemt publisko finansējumu
EUR 2282,87.

Vineta Lapsele,
projektu vadītāja

Jau labu laiku Priekuļu nova-
dā, tāpat kā visā Latvijā, a/s
„Sadales tīkli” veic koku un zaru
apzāģēšanu gar 20 kV gaisa
elektropārvades līnijām.
Pašvaldībā vēršas mežu īpašnie-
ki, kuri vēlas noskaidrot, kādā
veidā varētu sakārtot, satīrīt to,
kas palicis aiz šo darbu veicē-
jiem, jo koki ir nozāģēti, atzaroti
un atstāti visā stumbra garumā

turpat mežmalā. Protams, meža
īpašniekiem šādi atstātus koku
stumbrus sastrādāt sortimentos,
izvest ceļmalā un savākt zarus ir
ļoti apgrūtinoši.

Sazinoties ar a/s „Sadales
tīkli” Cēsu nodaļas vadītāju,
noskaidroju, ka meža īpašnieki,
gadījumā, ja paši nespēj tikt galā
ar šiem darbiem, var vērsties ar
iesniegumu pie a/s „Sadales

tīkli” par palīdzību koku sagari-
nāšanai un pievešanai.
Iesniegumi tiks izskatīti un,
iespēju robežās, sazinoties ar
zāģēšanas darbu veicēju, tiks
palīdzēts. 

Iesniegumā īpašniekam jāno-
rāda īpašuma adrese, zemes
kadastra vienības numurs, kon-
takttālruņa numurs. 

Par koku zāģēšanu elektrolīniju
aizsargjoslās

Pagājušajā gadā Priekuļu
novada skolēni, kopā ar skolotā-
jām, veica lielu darbu – savāca
atkritumus, kas mētājās novada
ceļmalās. Rezultāti tika apkopoti
un izanalizēti. Bērni secināja, ka

lielākie ceļmalu piecūkotāji ir
pieaugušie, kas vieglu roku pa
automašīnas logu izmet alkohola
pudeles, skārdenes, cigarešu
paciņas, izdzertās kafijas krūzī-
tes u.c. priekšmetus.

Šogad, aprīļa sākumā, bērni
atkal dosies gar ceļmalām, lai
salasītu to, ko pieaugušie gada
laikā ir sastrādājuši. Jau iepriekš
bērnu vārdā saku „Paldies!!!”
Jums, pieaugušie, par Jūsu neau-

dzinātību un necieņu pret savu
novadu, valsti.

Aicinu visus brīvprātīgos
piedalīties atkritumu savākša-
nas monitoringā!

Kopā ar Liepas skolēniem

9.aprīlī, ar Priekuļu un Mārsnēnu
skolēniem 10.aprīlī. Detalizētāka
informācija pa tālruni 29722111.

Ainārs Amantovs, 
mežzinis

Par atkritumu monitoringu Priekuļu novada ceļmalās

 
Šogad, īsi

pirms Jāņiem,
Vasaras saul -
griežos tik -
simies Mār -
snēnos, lai
20.un 21. jūnijā
svinētu novada

svētkus - „Ar Sauli azotē”
Vasaras saulgrieži ir laiks,

kad, basām kājām lasot jāņuzā-
les, pinot vainagus maziem un
lieliem, pušķojot māju un gata-
vojoties svētkiem, izjūtam ne
tikai dabas vilinošo smaržu, bet
arī tās liego pieskārienu, sniegto
svētību, aizsardzību un gavilējo-
šu mieru un harmoniju. Visa
daba zied un cilvēkiem gribas
priecāties.

20.jūnija rītā Mārsnēnu cen-
trā svētku dalībnieki varēs tirgo-
ties – tirgotāji, amatnieki, mājra-
žotāji un zemnieki aicinās iepa-
zīt un iegādāt savu preci.

Skanēs dziesmas, bērni un
pusaudži aicināti piedalīties
dažādās radošās darbnīcās, būs
dažādas sporta aktivitātes, kuras
piedāvās zemessargi un
Mārsnēnu mednieku klubs, tajās
varēs iesaistīties visi interesenti.

Dienas garumā būs skatā-
mas novada amatierteātru izrā-
des un uz brīvdabas skatuves
koncertēs bērni, jaunieši un citi. 

Svētku gājiens dosies no Tautas
nama uz „Klabes birzītes” estrādi,
kur lielkoncertā sadziedāsies,
sadejosies un Saulgriežu svētku
tradīcijas izdzīvos novada pašdar-
bības kolektīvi.

Kad iedegsies lielais uguns-
kurs, sāksies balle ar „Lauku

muzikantiem” un turpināsies disko
ritmos ar dīdžeju līdz rīta gaismai. 

21.jūnijā– svētku otrajā
dienā – dosimies ekskursijā „Ar
sauli azotē pa teiksmu zemi”. 

Nostāstu ziņā Mārsnēni ir ļoti
īpatnēji. Tā ir vienīgā vieta
zemes vidienē, kurā tiek piemi-
nēta jūra. Gludais un auglīgais
līdzenums starp Smiltenes un
Cēsu paugurainēm pirms gadu
tūkstošiem bijis sena sprostezera
dibens, sava veida atlieka no
ledus laikmeta. Piemiņā no kād-
reizējās Mārsnēnu jūras palikuši
trīs ezeri – kādi? 

Brauciet pie mums 21. jūnijā
uz Priekuļu novada svētkiem un
dosimies visi kopā uzzināt,
ieraudzīt un iepazīt noslēpumai-
nos Mārsnēnus, vietas un tās
iedzīvotājus realitātē.

Dzirdēsim teikas, apskatīsim
izstādi veltītu aktierim Edgaram
Liepiņam. Šogad paiet 20 gadi
kopš latviešu slavenais un mīlē-
tais komiķis dzīvoja Mārsnēnos.

Meklēsim ezerā nogrimušas
baznīcas, varbūt izdosies atrast
trīs zelta mucas!

Sekojiet līdzi informācijai un
gaidīsim ciemos.

Par svētku norisi sekojiet līdzi,
informācija  mājaslapā:
www.priekuli.lv

Kā arī pa tālruņiem: Vita –
26666983; Inga – 28352521; 

Laipni aicināti visi kuriem ir
vēlme piedalīties, izteikt savas
domas un idejas tās darīt zinā-
mas Mārsnēnu tautas nama vadī-
tājai Vitai Vilumsonei, vai bib-
liotekārei Laumai Zaļaiskalna.

J
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Priekuļu
novada
jaunieši

apmaiņas
projektā

Itālijā
Pateicoties 7 novadu sadarbī-

bas līgumam starptautisko saka-
ru jomā, jauniešiem no
Priekuļiem, Raunas,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas,
Amatas, Pārgaujas un Līgatnes
bija iespēja marta sākumā doties
Erasmus+ programmas jauniešu
apmaiņas projektā „Kultūras pie-
ejamību visiem: kultūras apvie-
no Eiropas jauniešus ar ierobe-
žotām iespējām” uz Itālijas pil-
sētu Clusone. Kopā grupu veido-
ja 12 jaunieši un 2 jaunatnes lietu
speciālisti. 

Ņemot vērā jauniešu pašini-
ciatīvu ārpus skolas aktivitātēs
un aktīvu iesaistīšanos Priekuļu
novada Jauniešu domes darbībā
un tās attīstībā, no Priekuļu
novada šajā projektā devās
Sigita Kovaļevska un Toms
Ozols.

Toms Ozols par projektu
saka: „Tur pavadītā nedēļa bija
lieliska iespēja iepazīt citas kul-
tūras un ikdienas paradumus, jo
projektā piedalījās arī jaunieši no
Maltas un Ungārijas. Nedēļas
laikā bijām izstaigājuši pilsētiņu
krustām šķērsām un apbraukāju-
ši apkārtnes ievērojamākās vie-
tas – pilis, baznīcas, muzejus.

Bijām arī dzelzs raktuvēs, kurās
nu jau vairs nenodarbojas ar
dzelzs rūdas ieguvi, bet tā darbo-
jas kā muzejs. Tur mums izrādīja
raktuves, pastāstīja par raktuvju
darbinieku ikdienu un darba
apstākļiem, tajā laikā kad viņi tur
strādāja. 

Bija lieliska iespēja izbaudīt
itāļu virtuvi – gandrīz katrā
ēdienreizē makaroni. Varēja pār-
liecināties, ka mūsu angļu valo-
das zināšanas nav sliktākas par
citu valstu jauniešu zināšanām.
Varēja iepazīties ar interesantiem
cilvēkiem, kas nākuši no citādas
vides, kā rezultātā domā un rīko-
jas citādi. No citiem jauniešiem
varēja uzzināt daudz ko par attie-
cīgo valstu ikdienas dzīvi, izglī-
tības sistēmu un sabiedrības
uzskatiem. Kopumā bija ļoti
interesanta nedēļa.”

Arī Sigita dalījās savās pārdo-
mās par dalību projektā:
„Sākumā braucu ar bažām, kā
mums ies, kādi būs cilvēki, vai
netraucēs valodas barjera, bet
izrādījās, ka valoda patiesībā
nemaz nav šķērslis un cilvēki ir
patiešām jauki. Protams, sāku-
mā visi ir kautrīgi un sevī
noslēgti, bet pēc neilga laika jau
atraisās, un notiek patīkama
komunikācija. 

Mums bija vienreizēja iespēja
apmeklēt dažādas pilsētas, pie-
mēram Loveri, Bergamo,
Gromo un citas, bet paši dzīvo-
jām pilsētā ar nosaukumu
Clusone. Ik dienas mums pavē-
rās fantastiskas ainavas, kalni
visapkārt. Nedēļā, ko pavadījām
Itālijā, manuprāt, visu laiku
jutāmies gaidīti, visur mūs
uzņēma ar prieku, un itāļi bija
tiešām atsaucīgi. Man patika
iespēja vienlaicīgi iepazīties ar
vairākām kultūrām, jo šajā pro-
jektā piedalījās arī cilvēki no

Maltas un Ungārijas. Visvairāk
gan dominēja Itālijas kultūra, un
dienu no dienas mums tika
pasniegti dažādi ēdieni, kas itā-
ļiem ir nozīmīgi, mēs arī
apmeklējām dažādas kultūrvēs-
turiskas vietas. Dažādās sarunās
atklājās, cik dažādi, bet ne slik-
tāki mēs visi esam. Vērojot, kā
notiek ikdienas dzīve pie viņiem
Itālijā, varējām to salīdzināt ar
to, kā ikdiena noris pie mums
Latvijā. Mans secinājums pēc
pavadītās nedēļas Itālijā - mēs
varam lepoties ar to, ka mēs, lat-
vieši, cenšamies būt punktuāli
un lielākoties mums tas arī izdo-
das.”

Ņemot vērā jauniešu pozitī-
vos iespaidus, dodoties šāda
veida projektos, saprotam, ka tā
ir unikāla iespēja jauniešiem
iegūt jaunu pieredzi un prasmes,
kas noder pēc tam ikdienas
dzīvē. Arī turpmāk Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļa aktīvi piedalī-
sies dažādos projektos un meklēs
sadarbības partnerus, lai veidotu
starptautisku sadarbību un jau-
niešiem dotu iespēju iepazīt citas
valstis un kultūras.

Liene Vecgaile,
Toms Ozols, 

Sigita Kovaļevska

Pirmais
Priekuļu
novada

Jauniešu
forums

Aizvadīts pirmais Priekuļu
novada Jauniešu forums, kas
nesis daudz pozitīvu secinājumu,
iespaidu un jaunas idejas tur-
pmākiem darbiem jaunatnes
jomā novadā. Jauniešu foruma
mērķis bija radīt iespēju satikties
novada jauniešiem un dažādiem
speciālistiem vienkopus, lai dis-
kutētu par jauniešiem interesējo-
šām tēmām un meklētu reālus un
sasniedzamus risinājumus izvir-
zītajām aktualitātēm. 

Foruma pirmajā daļā notika
iepazīšanās ar esošo situāciju
jaunatnes jomā Priekuļu novadā.
Otrajā daļā bija darbs grupās par
jauniešu pašu izvirzītajām
tēmām: jauniešu brīvais laiks,
jauniešu līdzdalība, vides izglītī-
ba iestādēs un jauniešu veselība
un veselīgs dzīvesveids, kā

rezultātā tika izstrādātas pasāku-
mu idejas un projekti, kurus rea-
lizēt Priekuļu novadā. 

Jauniešu foruma plānošana,
organizēšana un realizēšana bija
pašu Jauniešu domes ieguldītais
darbs un resursi.

„Jauniešu forums bija plānots
kā pasākums, kurā jebkurš jau-
nietis varēs izteikt savu viedokli
par nepieciešamajām lietām
Priekuļu novadā un cilvēki, kas
nodarbojas ar lēmumu pieņem-
šanu, varēs beidzot dzirdēt jau-
niešu viedokli. Protams, pateico-
ties deputātu „lielajai atsaucībai”
(neviens neieradās), šī sadaļa
„izkrita” no pasākuma. Par spīti
tam mums izdevās produktīvs
darbs grupās, runājot par 4 izvir-
zītajiem tematiem. Tagad mums,
Jauniešu domei, atliek tikai
izskatīt visas apkopotās idejas,
izsvērt kuras, pēc mūsu domām,
ir prioritāras un mēģināt tās īste-
not, lai uzlabotu jauniešu dzīvi
un iespējas novadā.” tā par
Jauniešu forumu izsakās tā
moderators Toms Ozols.

Jauniešu domes priekšsēdētā-
ja Sigita Kovaļevska vērtē,
ņemot vērā, ka ir pagājis gads,
kopš darbojas Jauniešu dome un
šis bija pirmais lielais pasāku-
mus, kuru paši organizējām:
„Domāju, ka mums izdevās ļoti
labi. Priecājos, ka pasākumu
apmeklēja kaimiņnovada pār-
stāvji - Raunas novada jaunieši
un viņu jaunatnes lietu speciālis-
te. Bija interesanti uzklausīt viņu
viedokli par to, kas ir viņu nova-
dā un ko mēs varētu izveidot vai
uzlabot šeit, Priekuļos. Ļoti žēl,
ka šo pasākumu apmeklēja tikai
jaunieši un nebija neviena
Priekuļu novada domes pārstāv-
ja. Gribējās, lai savu viedokli par

jauniešiem aktuāliem jautāju-
miem izsaka arī cilvēki, kam ir
vairāk zināšanu par to, ko un kā
var darīt. Katrā ziņā mēs darbo-
jāmies, kā bijām ieplānojuši, un
mums viss izdevās. Nonācām pie
vairākiem svarīgiem secināju-
miem, kuri skar ne tikai mūs, bet
arī visus pārējos novada iedzīvo-
tājus. 

Šis nebija pirmais un pēdējais
Jauniešu forums, jo šī bija lielis-
ka iespēja satikt citus novadā
dzīvojošos jauniešus un apmai-
nīties ar viedokļiem par dažā-
diem aktuāliem jautājumiem.
Ieteikums no manas puses -
Nebaidieties, bet nāciet un izsa-
kiet savu viedokli, ja reiz jums
tiek dota šī iespēja! Jo vairāk
mēs paši iesaistīsimies, jo lielāka
iespēja, ka kaut kas mainīsies!”

Pēc Foruma visi dalībnieki
ļoti atzinīgi novērtēja šo pasāku-
mu, jo īpaši tāpēc, ka tika pārstā-
vēti visi novada pagasti. Kā
atzīst dalībnieki – ir forši satik-
ties vienuviet un runāt par aktuā-
lām tēmām, kas jauniešus skar
ikdienā gan skolā, gan ārpus tās.
Visi atzina, ka šādi forumi
noteikti ir jāatkārto, kā arī ieteica
tēmas, par ko runāt. Nākamais
forums jārīko saulainā dienā
kaut kur laukā, un viena no
tēmām varētu būt “Atkarības”.

Tā bija unikāla iespēja pabūt
kopā, iepazīties, uzzināt ko
jaunu, atpūsties un diskutēt par
jauniešu lietām, lai pilnveidotu
novada attīstību jaunatnes jomā.
Domāsim reāli un meklēsim
sasniedzamus risinājumus! 

Sigita Kovaļevska,
Toms Ozols,

Liene Vecgaile, 
Dina Šalunova

Piektdien, 13.martā, norisinā-
jās otrā Priekuļu novada uzņēmē-
ju tikšanās, kurā piedalījās aktī-
vākie novada uzņēmēji, deputāti
un pašvaldības darbinieki.
Tikšanās mērķis bija runāt par
novadā aktuāliem jautājumiem
saistībā ar uzņēmējdarbības attīs-
tību un savstarpējās informācijas
plūsmas uzlabošanas iespējām,
kā arī diskutēt par neoficiālas
uzņēmēju padomes veidošanu,
lai uzņēmēju intereses tiktu  pār-
stāvētas arī pašvaldībā.

Sarunas gaitā tika nolemts, ka
ir nepieciešams veidot uzņēmēju
padomi. Pagaidām tās funkcijas

pildīs visi uzņēmēji, kas piedalī-
jās šajā tikšanas reizē, bet par
konkrētiem padomes pienāku-
miem un izvirzītiem pārstāvjiem
kopsaucējs vēl netika atrasts.
Svarīgi, ka uzņēmēji vienojās
par uzņēmēju iekšējās komuni-
kācijas sistēmas veidošanu, kur
viņiem būs iespēja savā starpā
runāt par aktuālām tēmām saistī-
bā ar novadu un pašvaldību un
līdz ar to vērsties pie pašvaldības
ar apkopotiem, konspektīviem
jautājumiem, kurus daudz pro-
duktīvāk būs iespējams pārrunāt,
piesaistot konkrētus pašvaldības
speciālistus.

Tikšanās dalībnieki sāka dis-
kusijas par uzņēmējdarbības
vides uzlabošanu, tika runāts par
līdzekļiem, kā atbalstīt vietējos
iedzīvotājus un aicināt deklarē-
ties Priekuļu novadā, gan saistī-
bā ar priekuliešu bonusu karti,
gan aktivitātēm, kas orientētas
uz ģimenēm ar bērniem, piemē-
ram, suminot jaundzimušos.
Uzņēmēji uzsvēra arī pašvaldī-
bas iepirkumu nozīmi novada
uzņēmējdarbības attīstībai.

Uzņēmējiem ļoti nozīmīgs jau-
tājums, ir ceļu kvalitāte. Īpaši tika
uzsvērts Cēsu – Vecpiebalgas un
Mārsnēnu ceļa sliktais stāvoklis,

kas apgrūtina darbu un rada nega-
tīvu priekšstatu par novadu. Abi
ceļa posmi ir valsts nozīmes ceļi,
kura tos arī apsaimnieko, tādēļ
izskanēja aicinājums apvienoties
novada iedzīvotājiem un līdzīgi
kā Vecpiebalgā kopīgi veidot
kampaņu par šo ceļu kvalitātes
uzlabošanu. 

Uzņēmēji vienojās par
nākamo tikšanos 17.aprīlī, kad
plānots prezentēt uzņēmēju iekšē-
jās saziņas sistēmu, un runāt par
uzņēmēju apkopotajiem jautāju-
miem novada attīstībai. Tikšanās
būs atklāta un notiks Priekuļu
novada pašvaldības ēkā Cēsu

prospektā 5, 2.stāvā plkst. 15:00.
Uzņēmēji ierosināja tuvākā

nākotnē tikšanās rīkot pagastos,
katru reizi pie cita uzņēmēja, lai
vairāk uzzinātu par novadā pie-
dāvātajiem produktiem un pakal-
pojumiem un veicinātu sadarbī-
bu starp uzņēmējiem.

Kopumā tikšanās noritēja
veiksmīgi, brīvā gaisotnē tika
sāktas sarunas par aktuāliem jau-
tājumiem, meklētas sadarbības
iespējas un noskaidrotas vairā-
kas uzņēmējiem svarīgas novada
attīstības perspektīvas. 

Elīna Tilaka

Otrā Priekuļu novada uzņēmēju tikšanās 

Latvijas jauniešu delegācija Itālijā
Foto no personīgā albuma

Jaunieši ir priecīgi par izdevušos forumu un gatavi jaunām
aktivitātēm 

Foto: Dina Šalunova
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Šogad, 3.jūlijā, Priekuļu
tehnikuma absolventu sali-
dojums.

Priekuļu tehnikumam 105
gadi!

AGRIS ŠOPS, 1996.gada
absolvents, stāsta par karjeru
pēc tehnikuma absolvēšanas.

Esmu dzimis Cēsīs.
Vidusskolu pabeidzu Ķekavā
1992.gadā. Savas mācību gaitas
turpinot, atkal atgriezos Cēsu
pusē un mācījos Valsts Priekuļu
lauksaimniecības tehnikumā,
kuru absolvēju 1996.gadā un
ieguvu lauksaimnieka specialitā-
ti. Pēc tehnikuma beigšanas bija
doma iet saimniekot uz mātes
vecvecāku mājām „Vidus
Penderi”, kas atrodas Priekuļu
novadā, Liepas pagastā. Tika pat
izveidota un piereģistrēta
Zemnieku saimniecība. Tomēr
jutu, ka lauksaimniecība nav tā
lieta, ar ko es gribētu nodarbo-
ties. Arī valsts toreiz neizrādīja
lauksaimniekiem nekādu atbal-

stu, un katrs pats cīnījās, kā
mācēja.

Vienu gadu nostrādāju firmā
SIA „Dālderi” par šoferi-ekspe-
ditoru. No agras bērnības man ir
interesējušas tehniskas lietas:
mopēdi, motocikli un, protams,
arī automašīnas. Ar Priekuļu teh-
nikuma atbalstu 1997.gada vasa-
rā bija iespēja aizbraukt uz
Vāciju praksē. Tur nostrādāju 3
mēnešus Audi un Wolksvagen ser-
visa centrā par automehāniķa palī-
gu. Atgriežoties mājās, 1997.gada
septembrī uzsāku mācības
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātē, kuru absolvēju 2002.gadā
un ieguvu inženierzinātņu baka-
laura grādu mašīnzinātnēs. Pēc
universitātes pabeigšanas vienu
gadu nostrādāju SIA „Mūsa
Motors Rīga” virsbūvju cehā par
automehāniķi.

Ar izaugsmes iespējām karje-
rā bija diezgan niecīgas cerības,
jo augstākos amatos tika virzīti
augstāk stāvošo amatpersonu
radi un paziņas. 2002.gada rude-
nī devos strādāt sava tēva tird-
zniecības firmā   SIA ‘’Dālderi’’
par komunālās saimniecības
vadītāju. Nākamā gada rudenī
tiku pārcelts darbā par būvmate-
riālu veikala vadītāju. Šajā amatā
nostrādāju desmit gadus, un
sakarā ar firmas SIA „Dālderi”

pārdošanu bija jādomā, ko darīt
tālāk. Atcerējos labu citātu, ko
biju lasījis kādā no žurnāliem:
„Stāvot nulles punktā ir divas
iespējas: 1.- padoties; 2.-ticēt
panākumiem un doties tālāk”.
Tā, lūk, man „iešāvās” prātā
zibenīga doma – uzbūvēt savu
privāto autoservisu, un nevis
kaut kur Rīgas pievārtē, bet lau-
kos, Priekuļu novadā, Liepas
pagastā, senču mājās „Vidus
Penderi”. Šeit taču arī dzīvo cil-
vēki, tādi paši kā Rīgas apkārtnē,
kāpēc gan viņi nebūtu pelnījuši
savā pagastā vietu, kur pieklājīgi
saremontēt savu auto. Un tā
2013.gada ziemā ķēros pie vecās
kūts restaurācijas un 2014.gada
20.septembrī atklāju paša uzbū-
vēto autoservisu. Autoservisu
būvēju nevis ar domu, lai no šī
biznesa kļūtu stāvus bagāts, bet
gan lai šis bizness būtu vērtīgs.
Savā autoservisā strādāju jau pus
gadu, un šķiet, ka iecerēto esmu
sasniedzis. Liepas iedzīvotāji ir
ļoti apmierināti. Katrs trešais
nopriecājas un saka: „Beidzot
mums arī ir savs autoserviss”. 

Paralēli darbam savā autoser-
visā no 2014.gada 1.septembra
strādāju arī Priekuļu tehnikumā
par skolotāju. Pasniedzu
audzēkņiem priekšmetu ‘’Hidro
un pneimo sistēmas’’. Priekuļu

tehnikums man pašam sirdij ir
mīļš un tuvs, tādēļ jūtos ļoti
pagodināts, ka varu tur strādāt
un nodot savas zināšanas tālāk
jaunajai paaudzei. Pateicoties
šim tehnikumam, esmu tāds,
kāds esmu, protu rokās noturēt
āmuru, pieskrūvēt skrūvi, izurbt
metālā caurumu, iegriezt vītni,
metināt un protu vēl daudz ko
citu un, darbu beidzot, varu
savākt aiz sevis darba gaitā
radušos nekārtību.

Uz sarunu par izglītību, karje-

ras iespējām, izaugsmi un darbo-
šanās prieku tehnikuma absol-
ventu, skolotāju un sava privātā
uzņēmuma vadītāju Agri Šopu
aicināja tehnikuma direktora
vietniece Paulīna Sukaruka, kura
piedalījās arī autoservisa atklāša-
nas pasākumā un zina, ar kādu
lepnumu var runāt par savu
ieguldīto darbu un sasniegto. Lai
veicas gan privātajā biznesā, gan
darbā ar jauniešiem! 

Paulīna Sukaruka, 
tehnikuma direktora vietniece

Visaugstākā vidējā atzīme Smiltenes tehnikumā –
mārsnēnietei Elīzai Puriņai

Februārī Smiltenes tehnikumā
ar visaugstāko vidējo atzīmi – 8,5
ballēm mācījusies 4. ēdināšanas
pakalpojuma kursa audzēkne no
Mārsnēnu pagasta - Elīza Puriņa.
Viņa pati atzīst, ka mācīšanās
nesagādā grūtības, ja izvēlētā
specialitāte no sirds patīk. 

Arī, mācoties Mārsnēnu pa -
matskolā, Elīza mācībās bijusi
viena no labākajām. Uzzinot, ka
februārī nopelnīta visaugstākā
vidējā atzīme tehnikumā, jauniete
pirmajā brīdī jutusies pārsteigta.
Mācības Elīzai vienmēr padevušās
viegli. 

Elīze saka: „Man jau no bērnības
ļoti patīk pārsteigt savus mīļos ar
kaut ko garšīgu, un Smiltenes
tehnikums bija mājām vistuvākā
profesionāli izglītojošā skola, kurā
sagatavo ēdināšanas pakalpojumu
speciālistus. Gribējās ātrāk kļūt
patstāvīgai, tāpēc paralēli
vidusskolas mācību programmai
vēlējos apgūt kādu profesiju. Ļoti
patīk visi profesionālie mācību
priekšmeti, tie padodas viegli.
Mazliet vairāk laika mācībām prasa
svešvalodas. Ēdināšanas pakal -

pojumu speciālisti būs vajadzīgi
vienmēr, tāpēc uzskatu, ka tas ir labs
pamats turpmākajai dzīvei. Ja

sākumā par savu izvēli mazliet
šaubījos, tad tagad, īpaši jau pēc
prakses, to vairs ne mirkli

nenožēloju.”
Pēc tehnikuma beigšanas Elīza

iecerējusi kādā Rīgas skolā apgūt
uzņēmējdarbību. Vislabāk, ja
mācības izdotos apvienot ar darbu.
Iespējams, pēc studijām Elīzas
ikdiena nebūs saistīta ar ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu, bet skolā
gūtās zināšanas jau nekur
nepazudīs. Tās lieti noderēs,
ļaujoties kulinārajiem eksperi -
mentiem mājās un draugu lokā. 

No tehnikumā pavadītā laika
Elīzai visvairāk atmiņā paliks
kursabiedri, ar kuriem pa šiem
gadiem paspēts sadraudzēties, kā
arī - labie un atsaucīgi pasniedzēji.
„Tie bijuši četri ļoti piepildīti un
skaisti gadi” – atzīst Elīza. Visu šo
laiku meitene katru dienu
braukājusi uz mājām, tāpēc skolas
pulciņos nav varējusi iesaistīties.
Viņas hobijs ir fantastiskā
literatūra. Brīvajā laikā jauniete
labprāt dodas izbraukumos ar
velosipēdu, satiekas ar draugiem
un apmeklē kultūras pasākumus.
Šajā dzīvē svarīgākā Elīzai ir
ģimene. Viņas moto – jādzīvo
šodienai, katra diena nāk ar

saviem pārsteigumiem, tāpēc nav
vērts skriet laikam pa priekšu.

Kursa audzinātāja Elizabete
Pudāne audzēkni raksturo, kā ļoti
pozitīvi domājošu jaunieti, atvērtu
gan attiecībās ar kursabiedriem,
gan – ar pedagogiem. Tā kā Elīza
labi mācījusies visus studiju gadus,
audzinātāja nebrīnās par to, ka
februārī viņai bijušas vislabākās
sekmes skolā. Arī kavējumi
saskaitāmi uz vienas rokas
pirkstiem. Katru uzticēto
pienākumu Elīza vienmēr paveic
ar vislielāko atbildības sajūtu, viņa
nekad neatteiksies otram palīdzēt.
Audzinātājai īpaši atmiņā palicis
kāds kursa vakars, pēc kura viņa
aizskrējusi savās gaitās, bet Elīza
kopā ar četrām kursa biedrenēm
palikusi, lai visu sakārtotu.
Neviens viņām to nelūdzis darīt,
pašas izdomājušas. 

Aizejot lielajā dzīvē, audzinātāja
savai audzēknei novēl atrast darbu,
kas sagādā gandarījumu, un lai
Elīzai vienmēr pretī būtu tikpat
pozitīvi cilvēki kā viņa pati.

Baiba Vahere

Paldies Priekuļu tehnikumam

Agris veiksmīgi darbojas savā servisā un klienti ar viņa darbu
ir apmierināti

Elīza (no labās) kā viesmīle savā prakses laikā Vidzemes koncertzālē

7 novadu matemātikas olim-
piādē godalgotas vietas dažādās
klašu grupās ieguva Priekuļu
vidusskolas skolēni: Jānis
Lielbārdis  - 3.vieta, (sk.Alda
Daukšte), Kitija Rozenova  -
3.vieta (sk.Inga Ruskule),
Mārcis Ozoliņš – 1.vieta
(sk.Laila Bērziņa), Liepas
pamatskolas skolēni: Aleksis
Prohorovs – 2.vieta, Kristians

Soboļevs – 3.vieta (sk.Inta
Smukā), Lora Ševčuka – atzinība
(sk.Velta Tītmane)

Angļu valodas olimpiādē
atzinību ieguva Priekuļu vidus-
skolas 12.klases skolniece
Marta Veldze (sk.Madara
Palsiņa).

Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē godalgotas vietas
ieguva Priekuļu vidusskolas

skolnieki: Artis Gailis – atzinī-
ba, Artūrs Pavlovičs – 3.vieta
(sk.Jānis Mičulis). 

Mārsnēnu pamatskolas
skolnieks: Reinis Dāvis Mackus
– atzinība (sk.Gunta Trautmane).

Priekuļu vidusskolas skolēni
ziemas mēnešos piedalījušies vai-
rākās slēpošanas sacensībās un
izcīnījuši arī godalgotas vietas:

6.februārī Ērglos, piedaloties
Latvijas Jaunatnes ziemas olim-
piādē, savā vecuma grupā
2.vietu ieguva Ieva Vaļska (5.a
klase) un 3.vietu ieguva Kitija
Rozenova (5.a klase).

17.februārī starpskolu sacen-
sībās distanču slēpošanas stafetē
4.-5.kl.gr. 1.vietu izcīnīja Kitija
Rozenova (5.a) un Vaino
Markuss Kārkliņš (5.b), 2.vietu

izcīnīja Ieva Vaļska (5.a) un
Pēteris Radziņš (4.a).

24.februārī starpskolu sacen-
sībās distanču slēpošanā indivi-
duāli 4.-5.klašu grupā 1.vietu
izcīnīja Emīls Zaķis (3.b),
2.vietu Pēteris Radziņš (4.b).

Starpnovadu mācību priekšmetu 
un sporta olimpiāžu ziņas
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Jau 14 gadu pēdējā skolas
dienā pirms pavasara brīvlaika
Priekuļu vidusskolā notiek mate-
mātiķu draudzības vakars. Uz šo
pasākumu ierodas skolēni no
dažādiem novadiem (Pārgaujas,
Jaunpiebalgas un arī Vecpie -
balgas). 

Šī gada tēma bija „Laiks”.
Arvien biežāk mēs gribam visu
izdarīt ātri, nepatērējot laiku. Ātri
tikt uz darbu, ātri izrēķināt kon-
troldarbu, ātri iegūt informāciju,
ātri nokļūt no viena punkta uz
otru. Bet laiks ir arī nauda.

Priekuļu vidusskolas koman-
dai bija savs priekšstats par laiku
un naudu. Katrs šos vārdus
„laiks’’ un „nauda” saprot citā-
dāk:

Laimīgie laiku neskaita;
Kam laiks, tas bagāts;
Sekundi pie sekundes neliksi,

pie laika netiksi;
Laiks nav dzīvē svarīgākais;
Par katru nopelnīto sekundi, es

esmu pelnījis minūti;
Lai laika netrūktu, Ziemas -

svētkos visu neiztērē;
Muļķa laiks ir gudro mantība;
Aizņemoties laiku, izvērtējiet

savu iespēju to apmaksāt;
Kamēr laiks, tikmēr laime;
Kam laiks, tam vara;
Ar laiku tiek tālāk nekā ar tais-

nību;
Laiks ir laiks.
Kā mēs varam ietaupīt savu

laiku, lai par to nebūtu jāmaksā? 
Skolotāja Inga Ruskule uz šo

matemātiķu draudzības vakaru
uzaicināja vieslektoru no Rīgas
Kalvi Kalniņu (viņš ir tikai
nedaudz vecāks par mums). Viņš
uzstājās ar lekciju par ātrrēķinā-
šanu „Ko vien vari, galvā dari!”.
Vislabāk lekciju un matemātiķu
vakaru raksturo skolēnu izteiktās
atziņas:

Tas bija tiešām interesanti.
Man iepriekš matemātika nepati-
ka, bet tā bija mana iedvesma.

Šī lekcija bija vērtīga Priekuļu
vidusskolas skolēniem, skolotā-
jiem un matemātiķu vakara dalīb-
niekiem, lai mūsu ātrrēķināšanas
prasmes uzlabotos. Kalvis ieteica
rēķināt 2 nedēļas matemātikas
stundās. Tā bija laba pieredze.

Es sapratu, kā ātrāk sareizināt,
jo Kalvis ļoti labi paskaidroja.

Visinteresantākais man likās tas,
ka Kalvis rēķināja ātrāk par kal-
kulatoru.

Man ļoti patika tas, ko mums
iemācīja tas gudrais puisi, jo tas
noderēs nākotnē.

Man patika, jo es tagad varu
ātri izrēķināt daudz ko, un tagad
es varu saderēt, ka viss būs
pareizi.

Man patika lektora attieksme
pret klausītājiem.

Bija labi, ka varēja pats pieda-
līties un rēķināt līdzi, jo noteikti
tas paliks atmiņā.

Biju pirmo reizi lekcijā, kas ir
saistīta ar matemātiku. Ļoti inte-
resanti bija tas, ka vadītājs ir
jauns.

Ātrrēķināšana ir milzīga
priekšrocība, apbrīnoju puiša
apņēmību pašam mācīties un
mācīt vēl citus. Novērtēju katru
‘’knifiņu’’, kas palīdz matemāti-
kā. Nebūtu man slinkums…

Viņš ir tāds cilvēks, kurš aiz-
rauj klausītāju. Vienalga, ko
viņš stāstītu, viņam izdodas
noturēt uzmanību. Galvenais,
lai viņš nepazaudē savu iekšējo
enerģiju.

Teikšu godīgi, tas bija intere-
santi un neredzēti. Šādu metodi
es nebiju redzējusi. No sākuma
nemaz neapjēdzu, ka tas varētu
būt tik vienkārši. Kalvis ir ļoti
labs skolotājs. 

Katrā matemātiķu vakarā
dalībnieki iemācās kaut ko jaunu.
Vakars bija interesants. Strādājot
miksētās komandās, spējām

saliedēties un sastrādāties. Man
bija interesanti skatīties, kā
komandas tika galā ar uzdevu-
miem. Beigās secināju, ka visiem
patika vakars un galvenās nebija
vietas un to sadalījums, bet labi
pavadītais laiks. 

Pēc dienas sacensībām ierasta
tradīcija ir baseina apmeklējums
ko iemīļojuši ne tikai bērni, bet
arī skolotāji. Vakara noslēgums
bija fantastisks – dziedājām
dziesmas, spēlējām aktīvas spē-
les, dejojām līdz pēdējai minūtei
un tad spontānais apsveikums –
dalībnieku kora priekšnesums
skolotājai Ingai kā „paldies” par
šo pasākumu. Tas mums izdevās
– redzējām skolotājas aizkustinā-
juma asaras.

Pasākums bija aizraujošs,
ieteiktu arī citiem piedalīties, ja ir
iespēja, jo tas izrauj no ikdienas
rutīnas un ļauj iepazīt daudz
jaunu cilvēku. Šis vakars satuvi-
nāja ne tikai ar citu skolu skolē-
niem, bet satuvināja arī mūs
pašus. Ļoti ceru, ka matemātiķu
vakars neizzudīs.

Sakām lielu paldies sko-
las vadībai par atbalstu, baseinam
„Rifs’’ par atsaucību, paldies
radošajai grupai – 9.a un 10.kla-
sei, paldies skolotājai Lailai
Bērziņai un vieslektoram Kalvim
un, protams, paldies komandām! 

Pēc gada ir apaļā jubileja - 15
gadi! Satikšanās vieta un laiks
paliek nemainīgi.

Nikola Kovaļevska, 
9.a klases skolniece

Vietu un laiku mainīt nedrīkst

Jauniešu centrā “Apelsīns”
šajā gadā ideju un aktivitāšu
netrūkst. Joprojām turpinās izglī-
tojošo nodarbību cikli par sociāla-
jām prasmēm un karjeras izvēli.
Notikušas trīs izstādes – jaunā
fotomāklsinieka Vlada
Komarocka izstāde, notika arī
Erasmus + programmā realizētā
Jauniešu apmaiņas projekta
“Emotion explosion” radošo
darbu, fotogrāfiju un Armēnijas
modernās mākslas darbu izstādes.
Šobrīd apskatāma izstāde
„XXXX”, par jauniem, iedvesmo-
jošiem cilvēkiem, kas dara to, kas
viņiem patīk, mācās, ceļo, ir brīv-
prātīgie, vada savus uzņēmumus
un piepilda savus sapņus. Jauniešu
centrs ir atradis jaunus draugus
Raunas novada Rozes Jauniešu
centru “Kabata”, kurā kopīgi svi-
nēta pavasara atnākšana. 

Jaunība ir iespēju laiks, un šīs
iespējas ir jāizmanto, tā domā
„Apelsīna” jaunais brīvprātīgais
Mederiks Bar no Francijas, kurš

jauniešu centrā darbosies līdz
novembrim. Apņēmīgais jaunietis
plāno iesaistīties centra rīkotajos
pasākumos, organizēt arī savus
pasākumus, mācīt jauniešiem
franču valodu, pats pilnveidot
angļu valodas prasmes un mācī-
ties latviešu valodu. 

Aktīvākie Jauniešu centra
„Apelsīns” dalībnieki no Liepas

un Mārsnēniem priecājās par
iespēju piedalīties Priekuļu nova-
da jauniešu domes organizētajā
Priekuļu novada jauniešu forumā,
kur bija iespēja uzzināt kas notiek
novadā, kas ir svarīgs citiem
novada jauniešiem, bet arī iespēja
iegūt jaunus draugus un domu
biedrus. 

Atpūtai šopavasar nav laika, jo

„Apelsīna” jaunieši ir iesaistīju-
šies Lielās talkas konkursā
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, kura
ietvaros tiek gatavots video ar
aicinājumu saudzēt vidi, kurā dzī-
vojam. Jaunieši gatavo priekšli-
kumus, lai mainītu cilvēku attiek-
smi pret vidi, tās uzlabošanu val-
stī. Konkursa ietvaros notiks divi
pasākumi ar mērķi pievērts iedzī-
votāju uzmanību vides saudzēša-
nai, zaļam dzīves veidam, resursu
izmantošanai. Šie pasākumi
notiks „Radošuma nedēļas” ietva-
ros. Visi interesenti, lieli un mazi,
aicināti apmeklēt „Radošuma
nedēļas” un Lielās talkas konkur-
sa pasākumus:

7.aprīlī Jauniešu centrā
„Apelsīns” - Liepas pamatskolas
skolēnu radošo darbu izstādes
atklāšana.

8.aprīlī Liepas PII „Saulīte”
teritorijā no 10:00 līdz 19:00
Radošās vides darbnīcas
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”.

9.aprīlī 16:00 Jauniešu centrā

„Apelsīns” vides izglītības nodar-
bība „Mēs un vide ap mums”
kopā ar Dabas izglītības centru
„Vecupītes”.

10.aprīlī 17:00 Jauniešu centrā
„Apelsīns” foto konkursa „Tā es
redzu III” izstādes atklāšana, jau-
niešu koncerts pavasara noskaņās.

„Apelsīna” armija ieņem
novadu! Lai aktivizētu jauniešus
arī citās novada vietās, aprīļa bei-
gās plānoti Jauniešu centra
izbraukumu pasākumi Jāņmuižā
un Mārsnēnos. Jāņmuižā tiksi-
mies 22.aprīlī, lai kopīgi iepazītu
Jāņmuižas skaistākās vietas, iepa-
zītu viens otru, radoši darbotos,
atstātu aiz sevis „raibas pēdas”.
Savukārt, Mārsnēnos tiksimies
23.aprīlī – Mārsnēnu aktīvie jau-
nieši izrādīs pagastu, kopīgi spē-
lēsim spēles, mācīsimies saprast
un pieņemt viens otru, draudzēsi-
mies un būsim kopā. 

Baiba Roze, 
JC „Apelsīns” vadītāja

Brīvprātīgā darba pavasaris

Matemātiķu vakara noslēgums bija fantastisks – dziedājām dziesmas,
spēlējām aktīvas spēles, dejojām. Pasākums bija aizraujošs.

Foto no personīgā albuma

Katru gadu, gata-
vošanās ziemas sezo-
nai notiek jau vasarā
un rudenī. Šī gada
galvenās sacensības
bija Eiropas jaunatnes
Olimpiāde, Eiropas
un Pasaules čempio-
nāts. Arī Latvijas
čempionāti netika
atstāti novārtā. Tika
izcīnīti vairāki čem-
pionu tituli gan biatlo-
nā, gan slēpošanā.

No 25.-30.janvā-
rim norisinājās Ei -
ropas jaunatnes Olim -
piāde (EJOF) Aus -
trijā, uz kuru devās
Annija Sabule. Šis
brauciens nesis daudz
emociju gan trenerei
(Anžela Brice), gan
pašai sportistei. Viegls
ceļš nebija ejams uz šo
olimpiādi, jo Anniju
piemeklēja dažādas veselības
problēmas, bet kopā mēs izcīnī-
jām šo skaisto iespēju- piedalī-
ties EJOF un gūt pieredzi tur-
pmākajām sacensībām. Pa
ceļam uz EJOF Polijā Annija
startēja Baltijas čempionātā, kur
augtākais sasniegums bija
10.vieta sprintā. Uz otro posmu,
kas norisināsies marta beigās
Zviedrijā, brauc divas meitenes
no Priekuļiem - Annija Sabule
un Nora Osīte.

No 27.janvāra - 3.februārim
notika Eiropas čempionāts
Igaunijā, kur Latviju pārstāvēja
daudzi latviešu sportisti, kā arī
mana audzēkne Nora. Viņa star-
tēja vecuma grupā, kurā bija jau-
nākā biatloniste, un pierādīja
sev, ka galvenais ir vēlme cīnī-
ties pašai un treneru uzticība un
motivācija.

No 16. -23. februārī devos ar
abām meitenēm uz Baltkrieviju,
Pasaules čempionātu biatlonā
jauniešiem. Šajās sacensībās

bija jūtams Noras un Annijas
uztraukums, bet pēc pirmā star-
ta meitenes jau bija iejutušās un
jutās atbrīvotākas. Sacensības
bija ļoti svarīgas, lai mēs sapras-
tu, pie kā jāpiestrādā gan
Annijai, gan Norai. Šis bija pir-
mais gads, kad startējām
Eiropas un Pasaules čempionā-
tā. Gūta lieliska pieredze, jo bei-
dzot meitenes devās ārpus
Latvijas. Prieks par padarīto, un
iegūta lielāka vēlme un motivā-
cija būt labākām nākamgad.
Esam gatavas cīnīties un trenē-
ties! Varu pavisam droši teikt,
ka panākumos nopelns ir ne
tikai man, bet arī Valdim
Bērziņam (sieviešu izlases tre-
neris), kurš palīdz meitenes vir-
zīt uz priekšu gan psiholoģiski,
gan fiziski. Paldies meiteņu
vecākiem, kas ik gadu „stutē“
mūs un atbalsta. Viegli negāja,
bet esmu pārliecināta, ka būs
arvien labāki panākumi.

Anžela Brice, trenere

Veiksmīgi aizvadīta
sezona jaunajām
Priekuļu novada

biatlonistēm

(No kreisās) Annija un Nora 
pēc veiksmīga starta sacensībās
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Satin savu valodiņu
Baltajā villainē.
Nosalušu, nogurušu.
Nomirušu, mūžam nē. 
/Latv.t.d.z./

Pasaulē ir tik daudz dažādu
valodu, taču dažas, tostarp lat-
viešu valoda, ir uz izmiršanas
robežas. Mēs ļoti mīlam savu
valodu, kā arī savas valsts kultū-
ru, tāpēc Mārsnēnu skolas skolē-
ni to pierādīja dzimtās valodas
nedēļā, kura risinājās no 23. līdz
27. februārim.

Šajā nedēļā 5.- 9.klašu skolē-
ni veidoja Dienasgrāmatas,
kurās pildīja ikdienas uzdevu-
mus: pirmdienā mūsu uzdevums
bija atrast un aprakstīt 5 nozīmī-
gus kultūras notikumus  2014.
un 2015.gadā; otrajā nedēļas
dienā mēs iepazinām un atzīmē-
jām kartē latviešu rakstnieku un
dzejnieku muzejus; dziesmas ar
dzejnieku vārdiem tika dziedā-
tas trešdienā; ceturtdienā mēs no
savas latviešu valodas grāmatas
izrakstījām likumus, kurus nebi-
jām iegaumējuši, taču piektdien
uzkrātās zināšanas vajadzēja
izmantot, lai gūtu uzvaru kon-
kursā. 

Spēlē- konkursā „Es mīlu
tevi, dzimtā valoda!” sacentās 2
komandas, kuru kapteines - Ilva
un Ieva izvēlējās pa vienam sko-
lēnam no katras klases. Ievas
komandā “Vienkārši meitenes”
bija Irina, Linda, Annija, Elīna
un Evita, bet pretinieku koman-
dā “Ulallā” - Elīna, Artūrs,
Mareks, Kārlis un Signe. Katra
komanda varēja iegūt punktus
septiņos dažādos uzdevumos,

piemēram, pēc  apraksta vaja-
dzēja nosaukt kultūras notiku-
mu, minējām, kura dzejnieka
uzvārds bija paslēpies un tad
kartē pēc iespējas precīzāk jāat-
zīmē viņa muzejs, jānoklausās
ieraksts un jānosauc dziesma,
mūzikas un vārdu autori, visgū-
tāk bija ierakstīt iztrūkstošos
vārdus likumos. Uzdevumus
bija viegli pildīt, jo tie bija jāpil-
da uz interaktīvās tāfeles.

Sacensībās uzvarēja draudzī-
ba! Galvenais tas, ka pašiem bija
liels prieks piedalīties, un mēs,
komandas kapteines, sakām lielu
paldies faniem, kuri zināja daudz
atbilžu un čukstus centās mums
palīdzēt. 

Paldies par Dzimtās valodas
nedēļu un jauko konkursu mums
ir jāpasaka mūsu latviešu valo-
das skolotājai Ingrīdai, kura ir
ļoti radoša un spēj izdomāt inte-
resantus uzdevumus, kurus spēj
izpildīt pat tie, kas dažreiz mīl

paslinkot. 
Par darbu saņēmām algu-

ekskursiju uz Cēsu Centrālo bib-
liotēku, kuru tautā iesaukuši par
“tulpīšu” bibliotēku. Pārliecinā -
jāmies, tulpju tur daudz, arī tel-
pas ir tik skaistas, ka gribas
arvien biežāk te iegriezties!
Neviens no ekskursantiem vēl
nebija iepazinis arī jauno
Vidzemes koncertzāli „Cēsis”.
Mums bija interesanti uzzināt,
ka ēkas dzeltenie logi, kas atgā-
dina bišu stropus, patiesībā ir
domāti kā ozola zari, un visa
koncertzāle veidota tā, lai tā
izskatītos pēc ozola, kas ir viens
no Latvijas simboliem. Pabijām
arī koncertzāles pagrabstāvā,
kur slēpjas kinozāle. Pārbau -
dījām akustiku gan lielajā zālē,
gan Ērģeļu zālē, priecājāmies
par brīnišķīgajiem skatiem uz
pilsētu. 

Ilva Kalniņa un Ieva Šmite,
9. klases skolnieces

Es mīlu tevi, Dzimtā valoda! 
Marta mēnesī Priekuļu kultūras

namu ar dziesmām pieskandināja
dažāda vecuma bērni. 21.martā
sabrauca dziedātāji no tuvām un
tālākām Latvijas vietām: no
Cēsīm, Valmieras, Smiltenes
novada, Ozolniekiem, Jelgavas,
Ogres, bet vistālāk braukusi pop-
grupa ‘’Medus’’ no Lendžu pagas-
ta, lai piedalītos popgrupu un
mazo solistu konkursā „Skudru
pūznis”. Gan individuālie dalīb-
nieki, gan popgrupas startēja 4
dažādās vecuma grupās, bērniem
sākot no 3 līdz 13 gadīgiem.
Dalībnieku dziedājumu, atraktivi-
tāti un uzstāšanās mākslu vērtēja
žūrija: Mārtiņš Ruskis, Sabīne
Berezina, Elīna Krastiņa.

Attiecīgajās vecuma grupās
uzvarēja: 3-6 grupa: soliste-
Gundega Sirvide (Jelgava), pop-
grupa „Notiņas 7„ (Valmiera);

7-8 grupa: soliste - Kristīne
Priedkalne, popgrupas „Notiņas 5”
(Valmiera), 

9-10 grupa: soliste- Etīna
Emīlija Saulīte (Valmiera), pop-
grupa-: „Svilpastes” (Ogre), 

11-13 grupa: soliste - Katrīne
Zariņa (Priekuļi), popgrupa
„Vizbulēni” (Cēsis), 

Žūrijas specbalvu ieguva Nora
Laurīte no Priekuļiem.

Īpašo balvu, kuru pasniedza
Sabīne Berezina, saņēma Etīna
Emīlija Saulīte. Balva ir brīvbiļete
dalībai konkursā ‘’Aprīļa pilieni’’.

Paldies sponsoriem, kuri jau
Piekto gadu atbalsta pasākumu:
‘’Vinnim’’, ‘’Glendelokai’’,
‘’Studio pizza’’, ‘’Dārzniekam’’.
Liels paldies arī Priekuļu vidus-
skolai, kura uzņēma pie sevis
Lendžu dziedātājus, kā arī
Priekuļu KN un to darbiniekiem,
skaņu operatoram Edijam Kopļa -
rovam, studijas ‘’Lietuslāses’’
vecākiem- Kristīnei Kavickai,
Ivetai Kaškurei.

Koncerta izskaņā dalībniekus
ar savām dziesmām priecēja arī
žūrijas pārstāvji.

24.marta rītā ikgadējā mazo
vokālistu konkursā „Priekuļu
novada Cālis” uz skatuves kāpa
12 jaunie dziedātāji. Pašai jaunā-
kajai dalībniecei Karlīnai ir tikai
trīs gadi, bet lielākajam -
Rūdolfam jau 6 gadi.

Bērni droši un priecīgi, pedago-
gu un vecāku atbalstīti dziedāja un

priecēja skatītājus un klausītājus-
savus bērnu dārza draugus un
radus.

Kā jau kārtīgā konkursā, žūrija
(Inga Jursone, Solvita Būre un
Edvīns Logins) vērtēja mazo
vokālistu sniegumu.

Grand Prix ieguva „Mež -
maliņas” audzēknis Linards
Gibors (pedagogs Lūcija Bruģe).
Pirmās vietas šogad divas-
„Mežmaliņas” audzēknēm Sa -
mantai Mežciemai un Mellenei
Auziņai (pedagogs Lūcija Bruģe).
No sirds sveicam skolotāju Lūciju
par labi sagatavotiem audzēkņiem.

Otrās vietas tika pašai jaunāka-
jai dalībniecei Karlīnai Mežalei
no „Mežmaliņas”(pedagogs Aija
Pēlmane) un Agatei  Velvelei  no
Jāņmuižas bērnu dārza (pedagogs
Velta Olengoviča).

Trešās vietas arī divas- Tīnai
Krivānei no Veselavas bērnu dārza
(pedagogs Baiba Stāmere) un
Rodrigo Briedim no vokālās studi-
jas „Lietuslāses” (pedagogs Judīte
Vāvere)

Priecājamies arī par pārējiem
dalībniekiem – Martu Luteri,
Elizabeti Linteri, Beāti Adeli
Vītiņu, Annu Esteri Maļinku un
Rūdolfu Lūkinu!

Novēlam mazajiem dziedātā-
jiem skanīgas balsis un pedago-
giem neiztrūkstošu radošumu un
pacietību gatavojot savus audzēk-
ņus nākamajiem konkursiem!

Judīte Vāvere un
Gunita Bārda

Bērniem patīk dziedāt

Cilvēku prieks vairojas no tā,
ka spējam dot un radīt prieku
citiem. Prieks divkāršojas, ja
dodam to bērniem.

Liepas pagastā darbojas
Pestīšanas armijas draudze.
Šogad draudzei lieli svētki – div-
desmit gadu jubileja. Šajā svētku
gadā gribētos atskatīties uz kopā
paveikto un bērnu vārdā pateik-
ties par visu, ko esam guvuši,
kopā sadarbojoties.

Pirms septiņiem gadiem
mums kopā ar Pestīšanas armijas
virsnieci Ingu Mucenieci radās
doma rakstīt projektu, kuru reali-
zējot, būtu iesaistīti bērni gan no
mazturīgām, gan, kā toreiz Inga
teica, „izturīgām” ģimenēm. Tā
tapa mūsu pirmais projekts „
Prieks kopā būt”.

Kad pēc četriem gadiem pro-
jekts beidzās, nolēmām sadarbī-
bu turpināt un rakstījām nākamo
– „Brīnums ir starp mums un
mūsos, to dāvāt otram – pašu
varā.“

Un tā jau septiņu gadu garu-
mā mēs cieši sadarbojamies ar
Pestīšanas armijas virsniekiem
Ingu un Jāni Muceniekiem. Šīs
sadarbības ietvaros esam Liepas
skolai ieguvuši vairākas vērtīgas
enciklopēdijas, kur sameklēt
informāciju stundām, galda spē-
les, kuras noder brīvajos brīžus,
kā arī mūzikas atskaņotāju kla-
sei. Tāpat ar Pestīšanas armijas
atbalstu esam raduši iespēju
visai klasei iegādāties vienādus
krekliņus, lai piedalītos dažādu
komandu pasākumos, pārstāvot

skolu un sajūtot vienotas koman-
das spēku.

Skolēni ir apmeklējuši vairā-
kas cirka izrādes Rīgā, raduši
neaizmirstamus piedzīvojumus
dažādās ekskursijās – Dabas
muzejā, Dabaszinību skoliņā,
Saules muzejā, Motormuzejā,
kur tikām, filmēti raidījumam
”Zebra” un filmēšanas laikā
nokārtojām velosipēdista brauk-
šanas eksāmenu, vairāk kārt
esam bijuši Rīgas Zooloģiskajā
dārzā. Pagājušajā gadā Rīgā
apmeklējām leļļu teātra izrādi
„Brālītis un Karlsons”, bet
Zviedrijas nedēļas ietvaros kino-
teātrī „Splendid Palace” skatījā-
mies multfilmu „Karlsons, kas
dzīvo uz jumta” un visas dienas
garumā piedalījāmies dažādās
aktivitātēs kopā ar A.Lindgrēnes
pasaku varoņiem.

Ļoti jauki bija ciemoties pie
rūķiem Tērvetes dabas parkā,
kur Rūķu tētis mācīja dažādus
galdniecības brīnumus, bet Rūķu
mamma aizrautīgi stāstīja par

ūdens pārvērtībām dabā.
Bērniem, protams, ar vecāku

piekrišanu, ļoti interesantā un
viņiem saprotamā valodā,
iesaistot pašus bērnus, ļaujot
viņiem līdzdarboties, izmantojot
jaukus uzskates materiālus, tika
novadīts kristīgo nodarbību
cikls par to, kā radies viss uz
zemes, kā radušies mēs paši,
daba, viss mums apkārt. Arī
vecāki tika aicināti uz šīm
nodarbībām.

Bērni ir saņēmuši dāvanas no
Pestīšanas armijas Zviedrijā, un
mēs cenšamies vismaz Ziemas -
svētkos viņiem pateikt paldies ar
pašu gatavotām apsveikumu kar-
tītēm, kur ierakstām apsveikuma
vārdus angļu valodā.

Gribas tikai vēlēties, lai
mums apkārt būtu vairāk šādu
nesavtīgu cilvēku, kas spēj radīt
prieku bērniem, neko par to
neprasot pretī.

Linda Maļčjonoka,
Liepas pamatskolas skolotāja

Prieks sadarbībā

Grand Prix ieguva
„Mežmaliņas” audzēknis

Linards Gibols 
(pedagogs Lūcija Bruģe)

Puķu ballīte
vecākiem 

Jaukas tradīcijas Liepas pamat-
skolā turpinās. Jau trešo gadu
marta pirmajā piektdienas vakarā
notiek tematisks vecāku atpūtas
vakars. Pirmajā gadā vecākiem
bija iespēja iejusties skolēnu lomā
un atcerēties savus skolas darbus
un nedarbus. Otrajā reizē sakarā ar
skolai piešķirto Ekoskolas titulu
un tā atbalstam tika organizēts
Ekovakars. „Zaļie” vecāki uz
skolu ieradās ar makulatūras saiš-
ķīti, lai atbalstītu savus bērnus
vides mācībās.

Šogad vecākus sagaidīja skolo-
tājas Ruta „Gaiļpiesīte” un Anžela
„Puķuzirnīte” ar dāvanām - bērnu
darinātiem ziediem. Visi vakara
dalībnieki nomainīja savus uzvār-
dus: mammas kļuva par
Magonēm, Rozēm, Hiacintēm,
bet tēti par Fflokšiem, Narcisēm,
Suņuburkšķiem, Raspodiņiem un
citiem jaukiem ziediem. Ar muzi-
kālu sveicienu šogad vakaru atklā-

ja Viestura vecāki Andra un
Edgars Ķīši, radot sirsnīgu un
pavasarīgu noskaņojumu visiem
klātesošiem „ziediem”. Vakara
gaitā vecāki bija ļoti atsaucīgi,
radoši un aizrautīgi, veicot dažā-
dus uzdevumus. 

Pasākuma laikā tika godināti
tie vecāki, kuri bija apmeklējuši
visus notikušos vecāku vakarus,
balvā saņemot „vieglo automašī-
nu”. Visi kopā izveidoja ziedu
pļavu, meistarojot puķes no dažā-
diem audumiem. Pļavas fonā
inscenēja dziesmas, spēlēja dažā-
dus mūzikas instrumentus vietējo
diriģentu vadībā. Jautri piedalījās
„aklajā izsolē”, kur vecāki maksā-
ja par „vērtīgām” lietiņām ar savu
talantu. Laiks pagāja ātri un nema-
nāmi, jautrajām atrakcijām mijo-
ties ar dejām un dziesmām!

Paldies pasākumu radītājiem,
īstenotājiem un atbalstītājiem!
Visiem vecākiem drošu soli pieda-
līties nākamā gada vecāku vakarā!

Reiņa mamma
Daiga „Vijolīte”
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Veselavas Kooperatīvās
krājaizdevu sabiedrības

darbības saīsinātais
pārskats par 2014. gadu

vadības ziņojums
Sabiedrība darbojas Latvijas Bankā un Finanšu

un Kapitāla tirgus komisijā saskaņoto un Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistra reģistrēto statūtu
ietvaros, ievērojot Latvijas Republikas likumus.

Sabiedrība, no Latvijas Bankas licencē uzrādī-
tām banku operācijām 2014. gadā veica noguldīju-
mu piesaistīšanu, īstermiņa kreditēšanu, skaidras
un bezskaidras naudas maksājumus. Viens no
populārākajiem pakalpojumu veidiem ir īstermiņa
patēriņa kredīts līdz diviem gadiem.

Sabiedrību pārvalda kopsapulce un valde.
Sabiedrības kontroli veic revīziju komisija. Par
kredītu piešķiršanu lemj kredītkomiteja un valde
kopējās sēdēs. 

Sabiedrības aktīvi 2014. gada beigās ir EUR
63179, biedriem izsniegto kredītu īpatsvars sabied-
rības aktīvos ir lielākā daļa - 60 %. Sabiedrības
kredītportfelis 2014. gada beigās ir EUR 38003. 

Lielāko daļu pasīvu veido biedru noguldījumi.
2014. gada beigās noguldījumu kopsumma ir EUR
40922, kas arī liecina par biedru uzticēšanos
sabiedrībai. 

Sabiedrības kopējais biedru skaits ir 185.

Galvenie rādītāji uz 31.12.2014.:
Aktīvi EUR 63179 
kase 961
banka 23097 
kredīti 38003          
nāk.period. uzkrāt. Ienāk.              1118                  

Pasīvi EUR 63179
pamatkapitāls 22370
rezerves kapitāls 1222
noguldījumi 40922
plānotie izdevumi 1039 
iepriekš. g. zaudējumi                   -1127
pārskatagada peļņa -1247
Valde un kredītkomiteja izvērtēja 2014. gada

sabiedrības darbu un izstrādāja jaunu darbības
plānu 2015. gadam. 

Emerita Gruzde,
valdes priekšsēdētāja 

Revizijas komisijas
ziņojums par Veselavas

Kooperatīvas krājaizdevu
sabiedrības 2014. gada

finanšu rezultātiem
Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrī-

bas 2014. gada finanšu pārskats ir sagatavots
saskaņā ar „Krājaizdevu sabiedrības likuma” prasī-
bām un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas notei-
kumiem par „Krājaizdevu sabiedrību gada pārska-
ta sagatavošanu”. Sabiedrība darbojas saskaņā ar
likumiem, tās statūtiem un biedru kopsapulces
lēmumiem.

Gada pārskats sniedz patiesu un skaidru priekš-
statu par sabiedrības finansiālo stāvokli, tā darbī-
bas finanšu rezultātiem un pārkāpumi šajos jautā-
jumos netika konstatēti.

Ar Veselavas Kooperatīvās krājaizdevu sabied-
rības 2014. gada pārskatu var iepazīties
Krājaizdevu sabiedrībā pie valdes priekšsēdētājas
Emeritas Gruzdes.

Ivars Rocis,
revīzijas komisijas priekšsēdētājs 

Priekuļu novada Sociālais
dienests informē, ka ar
2015.gada 1.janvāra stājās spēkā
Ministru kabineta noteikumi
Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanas kārtība
no vardarbības cietušām un var-
darbību veikušām pilngadīgām
personām”. Noteikumi paredz
valsts finansējumu sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu var-
darbībā cietušiem pilngadīgiem
cilvēkiem un sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumu vardarbību
veikušiem cilvēkiem. 

Lai saņemtu cietušo rehabili-
tācijas pakalpojumu kā sievie-
tes, tā arī vīrieši, kuri ir cietuši
no vardarbības (fiziskās, seksuā-
lās, ekonomiskās, emocionālās
vardarbības, kā arī fiziskās vai
seksuālās vardarbības draudiem,
vardarbīgas kontroles) ar iesnie-
gumu pakalpojuma saņemšanai
var vērsties ne tikai savā dzīve-
svietā, bet jebkurā sociālajā die-
nestā. 

Pakalpojumu sniedz iespēja-
mi tuvu cilvēka dzīvesvietai,
izņemot gadījumu, ja cilvēks
izteicis pamatotu vēlmi saņemt
pakalpojumu citā administratī-
vajā teritorijā vai tas nepiecie-
šams cilvēka drošības apsvēru-
mu dēļ.

Cietušo rehabilitācijas pakal-
pojumu var saņemt:

4 sociālās rehabilitācijas
kursa veidā – līdz 30 dienām
sociālās rehabilitācijas institūci-
jā ar izmitināšanu (cietušo reha-
bilitācijas pakalpojums institūci-
jā);

4 individuālu konsultāciju
veidā – ne vairāk par desmit 45
minūtes ilgām psihologa, jurista
vai sociālā darbinieka konsultā-
cijām, kuras var saņemt arī krī-
zes centrā bez izmitināšanas
(cietušo rehabilitācijas pakalpo-
jums dzīvesvietā).

Savukārt sociālās rehabilitā-

cijas pakalpojumu vardarbīgas
uzvedības mazināšanai (pakal-
pojums vardarbību veikušiem
cilvēkiem) griežoties sociālajā
dienestā var pieprasīt gan sievie-
te, gan vīrietis:

4 pret kuru uzsākta adminis-
tratīvā pārkāpuma lietvedība par
administratīvā pārkāpuma izda-
rīšanu, kas saistīts ar vardarbību,
vai kriminālprocess par nozie-
dzīga nodarījuma izdarīšanu,
kas saistīts ar vardarbību vai
vardarbības piedraudējumu;

4 par kuru valsts vai pašval-
dības policijas, sociālā dienesta
vai bāriņtiesas rīcībā ir informā-
cija, ka cilvēks izturējies vardar-
bīgi vai izteicis draudus pielietot
vardarbību;

4 kurš baidās, ka viņš varētu
izturēties vardarbīgi, vai atzīst,
ka ir veicis vardarbību.

Vardarbīgas uzvedības mazi-
nāšanas pakalpojumu var
saņemt:

4 individuālu konsultāciju
veidā – ne vairāk par desmit 45
minūtes ilgām psihologa konsul-
tācijām;

4 grupu nodarbību veidā –
16 divas stundas ilgas nodarbī-
bas līdz 12 cilvēkiem grupā.
Nepieciešamības gadījumā,
izvērtējot apstākļus (nosliece uz
atkarības vielu lietošanu, inte-
lekta līmenis u.c.), pakalpojuma
sniedzējs vardarbīgas uzvedības
mazināšanas pakalpojuma
saņemšanas laikā var mainīt
pakalpojuma veidu no grupu
nodarbības uz individuālām
konsultācijām.

Par pakalpojuma saņemšanu
var interesēties Sociālajā dienes-
tā personīgi vai pa tālruni
Priekuļos 64130532 un Liepā
64195222.

Anžela Andrejeva, sociālā
darbiniece darbam ar ģimeni

un bērniem

Priekuļu novada Sociālā
dienesta informācija par

iespēju saņemt jaunu
pakalpojumu

Sveiks, Priekuļu novada iedzī-
votāj!

Vasarās, kad zaļo koki, puķu
smarža kutina degunu un odu
kodumi atgādina, cik dzīvi esam,
daudzi no mums kaut uz brīdi ir
tuvāk dabai nekā ikdienā ierasts,
aizbraucot uz dzimtajām mājām,
domājot par tradīcijām – gan
ģimenes, gan tautas. Arī šī vasara
nebūs izņēmums – šoreiz par sev
svarīgajām vērtībām 3x3 domās,
esot Priekuļos!

Vai Tu zini, kas ir
Trīsreiztrīs?

3x3 ir vispasaules latviešu
ģimeņu saiets, kas palīdz ārzemēs
dzīvojošajiem latviešiem veidot
un saglabāt savu latvisko identitā-
ti, savukārt Latvijā dzīvojošajiem
– savu latvietību novērtēt. 3x3
saieti tiek rīkoti ar mērķi, lai
padziļinātu un paplašinātu mūsu
latviskās zināšanas, attīstītu lat-
visko kultūrvidi, stiprinātu ģime-
niskās saites un veicinātu latviešu
kopības sajūtu. 

Kopš 1990.gada Latvijā ikga-
dēji norisinās divi 3x3 saieti, ļau-
jot latviešiem no visas pasaules
iepazīt dažādu Latvijas vietu
dabas, kultūras un cilvēku bagātī-
bas. Pirmais saiets notiks no 28.
jūnija līdz 5. jūlijam Viļānos,
savukārt par šīs vasaras otrā
Latvijas 3x3 saieta mājvietu no
19. līdz 26.jūlijam kļūs Priekuļi.
Kā jau ierasts, ikvienā saietā 3x3
saimei pievienojas arī vietējie
iedzīvotāji.

Liksim domāt par mājām
Par saieta tēmu esam izvēlēju-

šies visiem tik mīļo vārdu
“mājas”. Mājas ir vieta, kurā jau-
nais cilvēks piedzimst, izaug, kā
arī vieta, no kuras aizejam un
mēdzam atgriezties arī atpakaļ.
Mājas ir mūsu novads un dzimte-
ne. Ne par velti māju sajūta pava-
da cilvēku no dzimšanas līdz pat
aiziešanai “mūža mājās”.
Priekuļu 3x3 saieta laikā centīsi-
mies izprast, ko mums katram

nozīmē šis it kā visiem saprota-
mais, bet tomēr tik neaptveramais
vārds “mājas”.

Saimnieciskā puse
Saiets ilgs nedēļu, kurā darbo-

šanās notiks trijos cēlienos – rīta,
pēcpusdienas un pievakares ievir-
zēs. Katru dienu notiks vairāki
desmiti ieviržu gan bērniem, gan
jauniešiem, gan pieaugušajiem.
Programmā paredzētas tādas
nodarbības kā Ģimeņu seminārs,
Runas māksla, Tradicionālā dzie-
dāšana, Kokapstrāde,
Metālkalšana, Folklora ģimenēm,
Celaiņu aušana, Zoles skola,
Politika, Animācija bērniem,
Spēles brīvā dabā, Jauniešu klubs
u.c. Bez ieviržu grupu nodarbī-
bām notiks arī kopīgi referāti,
ekskursijas un kopīgas vakara
programmas – rotaļas un danči,
pasaku stāstīšana, kopīga vakara
dziesma, māju daudzinājums, fol-
kloras vakars, kā arī Priekuļu kul-
tūras iepazīšanas vakars.
Dalībniekiem būs iespēja braukt
ekskursijās vairākos maršrutos,
rādīt savus talantus Brīvajā mik-
rofonā. 

Ievirzes vadīs tādi lektori kā,
piemēram, 3x3 dibinātāja Līga
Ruperte, kalējs un pasaulē iecienī-
tu instrumentu radītājs Jānis
Nīmanis, folkloristes un mūziķes
Ilga Reizniece un Julgī Stalte, žur-
nālists un daudzbērnu ģimenes
tēvs Ansis Bogustovs u.c.

Galvenā pasākuma norises
vieta būs Priekuļu vidusskola –
tur notiks gan ievirzes, gan vairā-
ki kopīgie vakara pasākumi.
Nakšņošana iebraucējiem pare-
dzēta Priekuļu tehnikuma kopmīt-
nēs.

Priekuļu novada iedzīvotājiem
darbošanās ievirzēs un dalība
visās 3x3 saieta aktivitātēs, patei-
coties Priekuļu novada pašvaldī-
bas gādībai, ir bez maksas, taču
rūpes par vēdertiesu un jumtu virs
galvas diennakts tumšajā laikā
jāuzņemas katram pašam.

Pieteikšanās
Vai tagad Tu jau zini, ko Tu,

Tava ģimene un draugi darīs
2015.gada jūlijā? Mēs piedāvā-
jam no 19. līdz 26.jūlijam piedalī-
ties Pasaules latviešu ģimeņu
saietā 3x3 Priekuļos, lai būtu kopā
ar sirdsmīļiem cilvēkiem un stip-
rinātu savu latviskuma apziņu.
Visus aktīvos un piedalīties gribo-
šos Priekuļu novada iedzīvotājus
uz šo 3x3 nometni jūlijā aicinām
pieteikties, zvanot Elīnai Tilakai t.
29352242 vai rakstot uz e-pastu
elina.tilaka@priekulunovads.lv

Uz tikšanos priekpilnajā nedē-
ļā Priekuļos!

Ieva Ploriņa un Eduards
Krūmiņš, Priekuļu 3x3 vadītāji

Priekuļi – 3x3 mājas nedēļas garumā

Saulainajā svētdienas
15.marta rītā devāmies uz Liepas
kapiem, lai ar nelielu piemiņas
brīdi atzīmētu dzejnieka Kārļa
Veidenbauma 150. dzimšanas
dienu. 

Pusstundu pirms vienpadsmi-
tiem Liepas kapos valdīja klu-
sums un miers. It nekas nelieci-
nāja, ka kapsētā šodien svētkus
svin. Tomēr, laikrādim ieskandi-
not dienas vienpadsmito stundu,
rāmo klusumu un mieru nomai-
nīja patīkama rosība. Bija iera-
dušies uzcītīgākie, lai sakoptu
savu mīļo atdusas vietas un tie,
kas nāca uz Kārļa svētkiem. 

Kārlim par godu rotājām
Veidenbaumu dzimtas kapus ar
ziediem un kopā ar piemiņas
brīža apmeklētājiem aizdedzām
sveces. Klausījāmies Kārļa
dzeju Ed. Veidenbauma memo-
riālā muzeja muzejpedagoga
Intas Puriņas lasījumā kā arī
burvīgo Priekuļu vidusskolas
skolnieču Megijas Simsones un

Madaras Mūrmanes dziedātajās
dziesmās ģitārspēles pavadīju-
mā.

Mīļš paldies visiem, kas iera-
dās, prieks bija kopā būt! 

Uz tikšanos Kalāčos!

Inta Puriņa, muzeja
„Kalāči” muzejpedagogs

Kārlim Veidenbaumam veltītais
piemiņas brīdis

Dalībnieki pēc piemiņas brīža pie Veidenbaumu dzimtas atdusas
vietas, fonā Eduardam veltītais piemineklis. “Īsti ņem šos svētkus
vērā Jaunkundzītes lielā mērā“ 

/K. Veidenbaums/



8 Priekuïu Novada Vçstis

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

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

 
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
6.apr l   
12:00 

 

 
Lieldienu lustes 

Pie Liepas kult ras nama 
 

Pašdarbnieku koncerts, olu ripin šana, š pošan s, 
rota as, liel šan s...  

Ieeja – visskaist k  Lieldienu ola!

 
25.apr l  

19:00 

 
Koru koncerts 

Piedal s - jauktais koris “Wenden” (C sis) un 
Draudz g  Aicin juma C su Valsts imn zijas 
jauktais koris. 

Ieeja 1,- EUR
no 27.apr a 

l dz 
22.maijam 

 

 
Izst de  

“Rokas darba nebij s” 

Liepas pagasta rokdarbu pulci a sezonas 
nosl guma izst de. Apskat ma 2 st va mazaj  
z l . 

Ieeja - bezmaksas
 
M rsn nu Tautas nam  

Veselavas muiž  
 

05.apr l  
13:00-15:00 

 
 

14:00 
16:00 

 
 

Lieldienu lustes 
 
 
 

„Za is un bolmaiss” 
 

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

05.apr l  
13:00–16:00 

Lieldienu lustes 
Pie Prieku u kult ras nama 

 

Dejosim kop  ar „T gadi u”, z m sim, kr sosim, 
rot sim, tirgosimies, vizin simies zirga paj g , 
apl kosim trušus, skat simies jautru kom diju 
b rniem „Sun tis un ka te” 

11.apr l  
15:00 

Koncerts 
„Dzeguze jau k ko sil ...” 

Prieku u V ru vok l  ansamb a „Nepr ts” 10.gadu 
jubilejas koncerts. Piedal s vok lie ansamb i no 
Ikš iles, Renc niem, Veclaicenes, Valmieras, L gatnes, 
Stalbes, Raiskuma, Vaives Liepas un deju kopa 
„Mežroz te” 

Ieeja: 1,- EUR

01.maij  
19:00 

Rinaldo un Annas Dribas 
romantiska koncertprogramma

„K das m las st sts” 
 

Ar kr š o un sirsn go pasaules m lest bas himnu 
programmu koncertu t r  dodas Latvij  labi 
paz stam s romu grupas ‘’RI I’’ vadošais solists 
Rinaldo un ar sp u šarmu un temperamentu 
apvelt t  Anna Dribas.  

Bi ešu iepriekšp rdošana Prieku u kult ras nam  
un Prieku u novada pašvald b

EUR  8,-  7,-   6,-  

5.apr l  
12:00 

Lieldienu koncerts 
 

Piedal s gan lielie, gan mazie pašdarbnieki. P c 
koncerta š pošan s, un olu ripin šana, un pašiem 
maz kajiem koncerta apmekl t jiem piep šam s 
atrakcijas.  

18.apr l  
18:00 „Viss mostas, d gst un ros s’’ 

L nijdeju kolekt vu sadancošana. Piedal s 
kolekt vi no citiem novadiem.  

26.apr l  
13:00 

Jauno vok listu konkurss 
„Apr a pilieni’’ 

 Dzied t grib t jiem pieteikties pie Jura Kr zes  
t. 26418990 

Kultūras pasākumi aprīlīAk, cik labi nesaspringt, bet dzīvot
Dzīves dzelmē dziļi, dziļi nirt
Atļaut matiem spējos vējos plīvot,
Atļaut zvaigznēm pašā sirdī birt!

Sirsnīgi sveicam visus mūsu 
novada marta jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Mariju Ostrovsku un
Annu Priedīti Mārsnēnos
Aivaru Viņaudu Priekuļos

85 gadu jubilejā
Jevgeniju Kokareviču Liepā

92 gadu jubilejā Emīliju Virskuli Mārsnēnos
93 gadu jubilejā Hermīni Spirandu Priekuļos

„Latvijas Mednieku apmācību centrs”
organizē kvalitatīvus  kursus mednieka un
medību vadītāja apliecības iegūšanai Cēsīs.

Pieteikties pa tālr.29282027 vai www.lmac.lv

Informējam Liepas iedzīvotājus
Nacionālo Bruņoto spēku Sauszemes spēku 1.kājnieku batal-

jona mācības notiks Liepas pagasta „Mālkalnu“ teritorijā (eks-
pluatācijā neizmantotā A/S Lode poliklīnikas ēka) no
2015.gada 13.aprīļa līdz 17.aprīlim.

 
25.apr l  

18:00 

 
Jura Kr zes autorvakars 

 „N k atkal marts...” 

J.Kr zes kompon t s dziesmas dzied s J nis un 
Iveta Gabr ni, Gunda Liepi a, Blomes sieviešu un 
v ru ansamb i, muzic s Oskars un M rti š Celmi 

Ieeja 3,- EUR 

Darba piedāvājums
Priekuļu novada

pašvaldība, 
piedāvā darbu 

sētniekam (-cei)
Priekuļu pagastā,

Dārza ielas teritorijā.

Pieteikšanās 
un sīkāka informācija,

personīgi novada
domē pie namu

pārvaldnieces vai
pa tālruni 29119791.

Rudenī tiks pasniegta 
Eduarda Veidenbauma literārā prēmija

2015.gads ir Eduarda Veidenbauma literārās
prēmijas pasniegšanas gads. Kā jau katru reizi arī
šis gads nav izņēmums, tiek lasītas un vērtētas lat-
viešu autoru grāmatas, kuras izdotas sākot no
2013.gada 1.septembra un izdos līdz 2015.gada
1.septembrim. 

Mīļo lasītāj, lasi, vērtē un galvenais, neaizmir-
sti izteikt savu viedokli par izlasīto, jo varbūt tieši
tavs viedoklis izšķirs, kura autora grāmata iegūs
godpilno nosaukumu – „Eduarda Veidenbauma
literārās prēmijas laureāts(-e) 2015”.

Tavu viedokli gaidīsim pa pastu – Liepas bib-
liotēka, Rūpnīcas iela 8, Liepa, Liepas pagasts,
Priekuļu novads, LV-4128, pa e-pastu:
aijastr@inbox.lv, vai arī personīgi ienes Liepas
pagasta bibliotēkā.

Aija Struņķe,
Liepas pagasta bibliotēkas vadītāja
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