
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 2 (70). 2016. gada 26. februāris. Bezmaksas

Īs zi ņas

No 5. līdz 7.februārim Prie -
kuļu novads kopā ar Gaujas
Nacionālā parka tūrisma klastera
zīmolu Enter Gauja piedalījās
starptautiskajā tūrisma izstādē -
tirgū „Balttour 2016“. Izstāde
norisinājās Rīgā, Ķīpsalas izstā-
žu zālē un  šogad vienkopus pul-
cēja 850 tūrisma uzņēmumus un
to pārstāvjus no 41 pasaules
valsts. Iepazīt jaunākos un labā-
kos piedāvājumus bija ieradušies
vairāk nekā 26 tūkstoši intere-
sentu, no kuriem 5,3 tūkstoši bija
tūrisma nozares profesionāļi un
aicinātie viesi.

Priekuļu novadu visas trīs
dienas izstādē pārstāvēja tūrisma
darba organizatore Elīna Tilaka
un Eduarda Veidenbauma me -
mo riālā muzeja vadītāja Tamāra

Kurzemniece. Priekuļu novads
ar saviem dabas, aktīvās atpūtas,
vēstures un kultūras objektiem,
konferenču, ēdināšanas un
naktsmītņu iespējām izstādē tika
reklamēts gan kā sastāvdaļa
Enter Gauja apjomīgajā tūrisma
ceļvedī, gan atsevišķi arī ar
saviem tūrisma materiāliem.

Tūrisma izstādē ceļotāji varē-
ja iepazīties arī ar citiem infor-
matīvajiem materiāliem – 30
dabas tūrisma maršrutiem, kuros
iekļauti arī objekti no Priekuļu
novada – Ērgļu klintis un Līču –
Laņģu klintis, ceļojumu stāsta
grāmatu bērniem “Susuriņa pie-
dzīvojumi Gaujas Nacionālajā
parkā”, gastronomisko ceļvedi
un uzzināt visu par daudzveidī-
gajām atpūtas iespējām Latvijas

lielākajā un vecākajā nacionālajā
parkā.

Turpinot attīstīt „Enter
Gauja“ jeb Gaujas NP kā vieno-
tu tūrisma galamērķi,  deviņu
novadu pašvaldības kopā ar 50
uzņēmējiem ir izveidojušas un
izstādē „Balttour“ prezentēja
akciju „Sakrāj savu piedzīvoju-
mu stāstu“. Akcijas laikā ceļotā-
ji, apmeklējot 60 tūrisma objek-
tus un izmantojot to pakalpoju-
mus, iegūs šī objekta unikālo
kreļļu elementu. Šos elementus,
pievienojot akcijas ķēdītei ar
„Enter Gauja“ simbolu, izveido-
jas unikāls suvenīrs – stāstu krel-
les, kas kļūs par neiztrūkstošu
ceļojuma un piedzīvojumu atgā-
dinājumu. Akcija sāksies šī gada
1.maijā un ilgs līdz 1.septem-

brim, vai kamēr kreļļu elementi
būs pieejami uzņēmumos.
Priekuļu novadā kreļļu elemen-
tus varēs iegūt Veselavas muižā.

Izstāde noritējusi veiksmīgi,
iegūti iespējamu sadarbības par-
tneru kontakti, popularizēts
Priekuļu novads, iepazīstināti
ceļotāji ar Priekuļu novada plašo
piedāvājumu un izdarīts svarīgs
secinājums – ceļotājus, kas nav
izlēmuši uz kurieni doties, inte-
resē kopējais visa reģiona piedā-
vājums, nevis atsevišķi tūrisma
objekti. Tāpēc dalība Gaujas
Nacionālā parka tūrisma klasterī
ir iespēja piesaistīt cilvēku
uzmanību un stāstīt par aktuali-
tātēm. 

Elīna Tilaka, 
tūrisma darba organizatore

Priekuļu novads ar Enter
Gauja piedalījās Balttour 2016 Veselības diena

jauniešiem
Priekuļu vidusskolā, 31.martā

viesosies ģimenes ārsts un
pediatrs Gundars Kuklis, kurš
jauniešiem stāstīs aktuālo infor-
māciju par veselību. Sīkāka
informācija sekos mājaslapā
www.priekuli.lv

Ūdensvada
nomaiņa 

Veidenbauma ielā tiks uzsāk-
ta projekta izstrāde ūdensvada
nomaiņai posmā no Raiņa ielas
līdz Mazā Dārza ielai, Prie -
kuļos. Šogad plānota arī projek-
ta realizācija. 

Mazo projektu
konkurss

Pēc Nolikumu apstiprināju-
ma februāra domes sēdē, plā-
nots 2016.gada 1.martā izsludi-
nāt Mazo projektu konkursu
„Sabiedrība ar dvēseli” 2016.
un „Mēs Novadam” 2016. ar
pieteikumu iesniegšanas termi-
ņu līdz 2016.gada 1.aprīlim,
plkst. 14:00. Konkursa „Sabied -
rība ar dvēseli” 2016. kopējais
finansējums EUR 3500,00 ar
atbalsta summu EUR 700,00,
konkursa „Mēs Novadam”
2016. kopējais finansējums
EUR 1000,00 ar atbalsta
summu EUR 500,00. Sīkāka
informācija sekos mājaslapā
www.priekuli.lv.

Vairosim labo!
Priekuļu novada iedzīvotāji

tiek aicināti dalīties stāstos, par
kādu cilvēku, kurš ar savu
darbu, rīcību ir vairojis labos
darbus, palīdzējis grūtā brīdī vai
sniedzis atbalstu. Ja esi sastapis
šo cilvēku, tad uzraksti par viņu
aprakstu un tas tiks publicēts
„Priekuļu Novada Vēstis” nāka-
mā mēneša izdevumā. Savu rak-
stu vari iesūtīt elektroniski
Lita.Lapsele@priekulunovads.lv,
vai arī atstāt to sava pagasta bib-
liotēkā.

Marta iepirkumi
Martā būs sekojoši iepirku-

mi: mazjaudas traktora iegāde,
interneta nodrošinājums Prie -
kuļu novada pašvaldības struk-
tūrvienībām un iestādēm, skolas
ēkas telpu grupas Nr.003 vien-
kāršota atjaunošana Cēsu pros-
pektā 1, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā, elektroenerģi-
jas iepirkums un degvielas
iepirkums. Sekojiet informācijai
mājaslapā www.priekuli.lv,
sadaļā “Iepirkumi”.

Konkurences padome vēlas
ieviest regulējumus pašvaldību
informatīvajos izdevumos,
tādējādi, atļaujot publicēt tikai
informāciju, kas ir neitrāla,
„sausa” (domes lēmumi, sais-
tošie dokumenti u.tml.).

Iemesls šādai iecerei ir tāds,
ka Konkurences padome uz -
ska ta, ka pašvaldību informa-
tīvie izdevumi apdraud drukā-
tos medijus, radot negodīgu
konkurenci reģionālajiem iz -
de vumiem.

Ar šo aptauju vēlamies uzzināt
iedzīvotāju domas par Priekuļu
novada informatīvo izdevu-
mu „Priekuļu novada vēstis”.

Aptaujas anketa ir anonīma,
dati apkopotā veidā tiks nodoti
Latvijas Pašvaldību savienībai.

Aptaujas anketa ir atrodama
un aizpildāma Priekuļu novada
mājaslapā www.priekuli.lv,
sadaļā pašvaldība. Var zvanīt arī
avīzes veidotājai Ī.Uldriķei uz
tālruni 64130583 un paust savu
viedokli telefoniski.

Aptaujas anketa par Priekuļu novada
informatīvo izdevumu

Priecājamies, ka izstādes dalībnieku vidū esam arī mēs – Priekuļu novads



2 Priekuļu Novada Vēstis

28.01.2016.
4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldības

saistošie noteikumi Nr.1/2016 „Par
Priekuļu novada budžetu 2016.gadam”. 

4 Nolemts lūgt Valsts kasi pārskatīt
aizdevuma procentu apmēru 2008.gada
7.maijā noslēgtajam aizdevuma līgumam: 

„Ārējo siltumtīklu, ūdens un kanalizāci-
jas sistēmu rekonstrukcijai nekustamā īpa-
šumā „Gaismas”” 

„Mārsnēnu pamat skolas pirmsskolas
grupu telpu rekonstrukcija”. 

4 Pieņemts lēmums kompensēt brauk-
šanas maksas izdevumus 50% apmērā mar-
šrutā Liepa-Valmiera –Liepa 2015./2016.
mācību gada otrajā pusgadā 11 Liepas

pagastā dzīvojošiem izglītojamiem.
Apstiprināti:
l Priekuļu novada pašvaldības notei-

kumi “Par publisko iepirkumu plānošanas
un organizēšanas kārtību Priekuļu novada
pašvaldībā”.

l pasākuma „Pamatpakalpojumi un cie-
matu atjaunošana lauku apvidos” pašvaldī-
bas autoceļu atlases un vērtēšanas kritēriji.

Apstiprināti šādu izsoļu rezultāti:
l Priekuļu novada pašvaldībai piedero-

šo cirsmu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 īpašumā
„Veselavas pagasta padomes zeme”,
Veselavas pagastā;

l Priekuļu novada pašvaldībai piederošā
nekustamā īpašuma - Parka iela 5, Priekuļi.

4 Nolemts komandēt Priekuļu novada
domes deputāti Sarmīti Orehovu uz Itālijā

no 2016.gada 10.marta līdz 14.martam
ieskaitot piedalīties Eiropas Savienības
programmas „Eiropa pilsoņiem” projekta
„Pašvaldības sadraudzība lauku teritoriju
attīstībai – lieliska iespēja Eiropas
Savienības pilsoņiem” partneru pasākumā.

4 Pieņemti lēmumi veikt izmaiņas:
Liepas pagasta pārvaldes amatu vienī-

bu sarakstā;
pašvaldības komisiju sastāvā.
4 Nolemts pagarināt neapdzīvojamo

telpu noma līgumu ar SIA „LD AUTO-
VEIKALS”.

4 Dome atbalsta Priekuļu novada
pašvaldības Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļas dalību programmas „ERAS-
MUS+” 3.pamatdarbības – „Strukturētais
dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas

veidotāju tikšanās” projekta ,,Jaunatnes
politikas stratēģijas izstrāde“ īstenošanā.

4 Nolemts izsniegt nepilsonim izziņu
par piekrišanu iegūt īpašumā zemes vienī-
bas Liepas pagastā.

4 Apstiprināts zemes ierīcības pro-
jekts nekustamajam īpašumam „Lāns”,
Priekuļu pagastā, atdalot no īpašuma
neapbūvētu zemes vienību un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu ar nosaukumu
„Saulrīti 13B”, Priekuļu pagastā.

4 Pieņemts lēmums izbeigt Priekuļu
novada domes deputātes Annas Brokas piln-
varas.

4 Nolemts nodot atsavināšanai pašval-
dības kustamo mantu - autobusu TVM
MARBUS.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Pašvaldības budžets kā valsts
kopbudžeta daļa tiek veidots ņemot
vērā reālās finanšu iespējas, pēc
nulles bāzes metodes un program-
mu principa. 2016.gada budžeta
prioritātes saistītas ar Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijā definēto un
sasniedzamajiem mērķiem. 

Priekuļu novada budžets orien-
tēts uz novada attīstības veicināša-
nu šodien un ilgtermiņā, infrastruk-
tūras sakārtošanu, augstas kvalitā-
tes izglītības un daudzveidīga inte-
rešu izglītības piedāvājuma nodro-
šinājumu, kultūras, atpūtas, sporta
un jaunatnes iniciatīvu atbalstu.

Priekuļu novada kopējie budže-
ta ieņēmumi plānoti 8,625 miljoni
euro, no kuriem: pamatbudžetā
8,429 miljoni euro un speciālajā
budžetā 195,9 tūkstoši euro.

Salīdzinoši ar pārskata gadu
ieņēmumu plāns par 10 % lielāks.
Pamats tam ir atskaitāmā iedzīvo-
tāju ienākuma nodokļa un pašval-
dību finanšu izlīdzināšanas fonda
pieaugums no vērtētiem ieņēmu-
miem pārejas periodam
2016.gadā, kā arī finansējums
autoceļu fondā. Summā tie ir
421,0 tūkstoši euro. Pieaugums
plānots no izsolēs izstrādei nosolī-
tajiem mežu īpašumiem, kustamās
un nekustamās mantas pārdoša-
nas, kopumā 118,0 tūkstoši euro.

Pamatbudžeta ieņēmumu daļā
lielākais īpatsvars tiešajiem
nodokļiem, vai iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklim 50,18 % un valsts
budžeta transfertu ieņēmumiem
20,25 %. Transfertu ieņēmumus
veido valsts budžeta mērķdotācija
pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām, interešu izglītības
programmu īstenošanai un pasāku-
miem Veselavas pirmsskolas izglī-
tības iestādei, valsts budžeta dotā-
cija pamatizglītības iestādes skolē-
nu ēdināšanai, 1. līdz 4.klašu izglī-
tojamiem, no pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fonda saņemamie
līdzekļi. 

Pašvaldības speciālā budžeta
ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem
iezīmētos līdzekļu avotus – dabas
resursu nodokli un mērķdotāciju no
valsts budžeta pašvaldības autoceļu
fondam. Pašvaldībai autoceļu fondā
2016.gadam plānoti 188 565 euro,
vai 7,88 % vairāk kā 2015.gadā. 

Pašvaldības budžeta kopējie
izdevumi plānoti 9,968 miljoni
euro, no kuriem: pamatbudžetā
9,838 euro un speciālajā budžetā
130,8 tūkstoši euro. 41,1 % veido
izdevumi izglītībai, 24,4 %

pašvaldības teritoriju un ēku
apsaimniekošanai, 9,4 % sportam
un kultūrai, 6,4 % ekonomiskajai
darbībai, 5,9 % sociālajai aizsar-
dzībai, pārējās nozarēs līdz 2,9 %,
1,99 % no budžeta izdevumiem
plānoti līdzekļi neparedzētiem
gadījumiem, vai 195,6 tūkstoši.
Saistības pret Valsts kasi saņemto
aizņēmumu dzēšanai 0,57 % vai
56 513 euro.

Kādiem atzīmējamiem mērķiem
plānoti izdevumi 2016.gadā? 

Pirmsskolas izglītības iestādes
Mežmaliņa un Liepas pamatskolas
ēku siltināšanai 2016.gadā tiks
ieguldīti pašvaldības budžeta
līdzekļi 699 584 euro apmērā.
Izglītības iestāžu tekošajos un
kapitālajos remontos plānots
ieguldīt 74 700 euro. Novada bib-
liotēku remontos 11 367 euro,
Ed.Vei denbauma muzeja rekons-
trukcijas darbos 80 000 euro.
Plānots turpināt kapitālā remonta
darbus Veselavas muižā, atbalstīt
sporta aktivitātes un pašdarbības
kolektīvus ar tērpu klāsta pilnvei-
došanu. Ieguldīt Izmēģinātāju,
Elites, Dukuru, Selekcijas ielu un
ceļu renovācijā 281 743 euro,
stāvlaukuma Cēsu prospektā 5
paplašināšanai un asfaltbetona
seguma atjaunošanai pie Priekuļu
vidusskolas un Liepas pagasta
pārvaldes kopumā 82 968 euro,
61 000 euro artēziskās akas izbūvē
Sarkaņos, 45 708 euro ūdenstorņa
Priekuļos remontam. 

Rūpēs par mūsu novada iedzī-
votājiem un viesiem vides pilnvei-
došanas un labiekārtošanas darbos
2016.gada budžetā paredzēti
139 161 euro.

Ar mūsu bijušā deputāta (tagad
saeimas deputāta) Valtera Dambes
iniciatīvu 2016.gada Valsts budže-
tā apstiprināta mērķdotācija Jāņ -
muižas pirmsskolas izglītības
iestādei 4 000 euro silto smilšu
terapijas istabas izveidei un
Priekuļu kultūras namam 6 000
euro Priekuļu kultūras nama ēkas
priekšējās fasādes remontam.

Aktuālu informāciju par veica-
majiem un veiktajiem darbiem jūs
izlasīsiet mūsu mājas lapā, vai
novada avīzē. Kā ik gadu, arī
šogad ir paredzēts atbalsts mazo
projektu konkursam „Mēs nova-
dam”. Lai prieks Jums ikvienam
palīdzēt sakārtot, uzturēt un rūpē-
ties par mūsu novadu. 

Ilzīte Rumba
finanšu un grāmatvedības

nodaļas vadītāja

Ir apkopota informācija, ko saņēmām veicot
aptauju par Liepas pagastu.

Saņēmām 54 anketas, kurās iedzīvotāji izteica
savu viedokli par Liepas centra vietu, pauda savu
redzējumu “kazu pļavai”, kā arī tika vērtēta
Liepas pagasta iestāžu darbība. Bija gan kritika,
gan labi vārdi par darbību un paveikto. Saņēmām
vērtīgus ierosinājumus, kas tiks ņemti vērā tur-
pmākajā darbībā un attīstībā. Iedzīvotāji anketās
uzdeva arī savus jautājumus, uz kuriem sniegšu
atbildes:

4 Par ceļu uz kapsētu – VAS “Latvijas Valsts
ceļi” sola tuvāko divu gadu laikā šo posmu
savest kārtībā, jo šis ceļa posms ir jau projekta
izstrādes stadijā.

4 Par trotuāriem – katru gadu budžetā tiks
paredzēti līdzekļi kāda posma atjaunošanai.

4 Par automašīnu stāvvietām – šis jautājums
pēdējo gadu laikā ir kļuvis ļoti aktuāls, tāpēc tiks
meklētas iespējas tā risināšanai.

4 Par apstādījumiem – šī gada budžetā
nedaudz līdzekļi ir paredzēti pagasta teritorijas
apstādījumu uzlabošanai.

4 Par apgaismojumu (uz staciju, ietvju
apgaismojums) – uz staciju apgaismojums jau ir
nodrošināts, bet ietvju apgaismojumu jau sākām
pilnveidot pagājušā gada nogalē, ko turpināsim
darīt arī šogad.

4 Par “Ellītes” uzturēšanu un atkritumiem –
mums būtu jāsāk pašiem ar sevi, paceļot nomes-
tu papīru vai tukšu pudeli un aiznesot to līdz
atkritumu tvertnei, nevis pārkāpt pāri un norādīt
uz sētnieku slikti paveikto darbu. 

4 Par pašvaldības policiju – šis jautājums jau
tuvākajā mēneša laikā tiks atrisināts. Marta
mēnesī Liepas pagastā tiks pieņemts darbā jauns
iecirkņa inspektors.

4 Par Dzīvokļu komunālo saimniecību – pie
šī jautājuma sakārtošanas tiek strādāts un domāti
labākie risinājumi.

4 Par māju siltināšanu – ļoti labs jautājums,
tikai iztrūkst pašu iedzīvotāju iniciatīvas, lai šo
jautājumu varētu risināt, jo Dzīvokļu komunālā

saimniecība kā pašvaldības struktūrvienība,
nevar veikt šādas darbības.

4 Par dzīvokļu piešķiršanu parādniekiem –
pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas tiek
izīrētas pamatojoties uz likumu „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” un Priekuļu nova-
da saistošiem noteikumiem Nr.6 „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Priekuļu novadā”. 

4 Par pakalpojumu sniegšanu (zāles appļau-
šana) – šādu pakalpojumu piedāvā ļoti daudz pri-
vātpersonas gan pēc sludinājumiem laikrakstos,
gan interneta vietnē. Pašvaldība nenodarbojas ar
komercdarbību.

4 Par tirdzniecības vietu – šī gada budžetā ir
atvēlēti līdzekļi tirdzniecības vietas izveidei, ko
plānojam īstenot.

4 Par suņiem, kaķiem – šo jautājumu regulē
Priekuļu novada pašvaldības Saistošie noteikumi
Nr. 1 „Priekuļu novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” un Saistošie noteikumi Nr.14 “Mājas
(istabas) dzīvnieku turēšanas un nodevas par
dzīvnieku turēšanas apmēru un maksāšanas kār-
tību noteikumi Priekuļu novadā“.

4 Par novada avīzi “Priekuļu Novada Vēstis”
lauku iedzīvotājiem – šobrīd avīzīti var saņemt
aptiekā, ambulancē, pašvaldības iestādēs, frizēta-
vā. Turpmāk tiks palielināta avīzītes tirāža un to
ikviens varēs saņemt pagasta veikalos.

4 Par pārvaldes vadītājas apmeklētāju pie-
ņemšanu – kad esmu uz vietas pagasta pārvaldē,
vienmēr visus apmeklētājus pieņemu. Lai nebūtu
tā, ka iedzīvotājs atnāk, bet es neesmu uz vietas,
tad pirms nākšanas drošāk būs, ja iepriekš pie-
zvanīsiet (64107300 vai 27882840) un sarunāsiet
vēlamo laiku.

4 Par dokumentu kārtošana Priekuļos –
visus nepieciešamos dokumentus var nokārtot
caur Liepas pagasta pārvaldi. Iedzīvotājiem nav
jālauza galva kā nokļūt līdz Priekuļiem.

Paldies, iedzīvotājiem, kuri izrādīja interesi
par anketu un izteica savu viedokli. Cerot uz tur-
pmāku sadarbību, Liepas pagasta pārvaldes vadī-
tāja Evita Šīrante.

Novada budžets
2016.gadam 

Noslēgusies Liepas pagasta
iedzīvotāju aptauja

28. janvārī tika atvērta aptaujas anketa
Priekuļu novada iedzīvotājiem, lai noskaidrotu
viņu viedokli par “Sporta birzītes” tālāko attīstī-
bu. Aptaujas anketu varēja aizpildīt līdz 14. feb-
ruārim. 

Aptaujas anketu aizpildīja 78 iedzīvotāji, no
kuriem vīrieši bija 35 un sievietes – 43.
Iedzīvotāji pārstāvēja katru vecuma grupu, bet
aktīvākie anketas pildītāji bija vecumā līdz 30
gadiem, kas arī pierāda to, ka tieši šī vecuma
grupa “Sporta birzītē” uzturas visvairāk. 

Kā rāda atbilžu rezultāti, tad lielākā daļa no
aptaujātajiem mēdz uzturēties “Sporta birzītē”.
Aptaujātie, kā brīvā laika pavadīšanas veidu,
visvairāk minēja “sportošanu”, kas arī norāda,
ka “Sporta birzīte” jāattīsta, lai iedzīvotājus
veicinātu nodarboties ar aktīvu dzīvesveidu brī-
vajā laikā. 

Galvenais jautājums, ko vēlējāmies noskaid-
rot ar šīs aptaujas palīdzību, bija uzzināt, kādus
uzlabojumus iedzīvotāji vēlētos redzēt “Sporta

birzītē”. Tā kā katrs varēja rakstīt vairākus iero-
sinājumus, tad iesniegtās atbildes tika sadalītas
kategorijās un pēc tam skaitītas, cik reižu tiek
minēts kāds konkrēts variants. Visvairāk aptau-
jātie minēja, ka vēlētos, lai tiktu atjaunots bas-
ketbola laukums, kur ietilpst seguma maiņa,
jauni grozi, apgaismojuma uzstādīšana. Vēl
bieži izskanēja varianti, kurā aptaujātie minēja,
ka vēlētos, lai tiktu uzstādīti vairāki soliņi un
izveidots skeitparks. Šie trīs ierosinājumi tika
minēti visbiežāk. Atbildot uz šo jautājumu, kopā
tika iesniegti 35 dažādi varianti ar idejām.

Dati apkopotā veidā tālāk tiks iesniegti
Priekuļu novada domes izpilddirektoram
Fjodoram Puņeiko.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri veltīja
laiku, izteica savu viedokli un aizpildīja aptaujas
anketu par “Sporta birzītes” tālāko attīstību. 

Lita Lapsele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāju aptaujas anketas apkopojums 
par „Sporta birzītes” attīstību
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Priekuļu novada pašvaldības
administratīvā komisija
2015.gadā izskatījusi četrdesmit
divas administratīvo pārkāpumu
lietas, pieņemti sekojoši lēmumi
– Par izdarītajiem pārkāpumiem
personām visbiežāk, 20 gadīju-
mos, piemēroti naudas sodi, 16
gadījumos personas sodītas ar
brīdinājumu, divām nepilngadī-
gām personām (par alkohola lie-
tošanu un par sīko huligānismu)
piemēroti audzinošie piespiedu
līdzekļi, četras administratīvo
pārkāpumu lietas izbeigtas pār-
kāpuma sastāva trūkuma dēļ. 

Administratīvie pārkāpumi,
par kuriem policijas darbinieki
sastādījuši visvairāk protokolus
un nosūtījuši izskatīšanai admi-
nistratīvajā komisijā, joprojām ir
bērnu (nepilngadīgo personu)
alkohola lietošana (14) un smē-
ķēšana (8).  Ir bijuši trīs gadīju-
mi, kad bērni atkārtoti saukti pie
atbildības par alkohola lietošanu.

Bēdīgākais gadījums no šiem,
kad trīs bērni bija kopīgi lietoju-
ši alkoholiskos dzērienus
Mārsnēnos, novada svētku laikā,
no kurienes viņus ātrās medicī-
niskās palīdzības dienests nogā-
dāja slimnīcā. 

Lai administratīvais sods
iegūtu audzinošo efektu, komisi-
ja 3 atkārtoto pārkāpumu gadīju-
mos pārkāpējiem piemērojusi
naudas sodus. Ja nepilngadīgajai
personai nav savu ienākumu,
sodu piedzen no bērna vecākiem
vai aizbildņiem. 

Komisija pērn skatījusi divas
lietas par fizisku vai emocionālu
vardarbību pret bērnu. Vienā
šādā gadījumā sodītā persona
pārsūdzēja novada komisijas
lēmumu Cēsu rajona tiesā un ir
attaisnota. Secinājumi, adminis-
tratīvajā pārkāpuma protokolā
sastādītājam precīzāk jānorāda
izdarītā pārkāpuma apjoms,
savukārt komisija nedrīkst savā

lēmumā to palielināt. 
Par bērnu aprūpes pienākumu

nepildīšanu vecāki pagājušajā gadā
pie atbildības saukti vienu reizi.

2015.gadā trīs gadījumos
komisijā skatīti personu pārkā-
pumi par vides piesārņošanu,
precīzāk, par atkritumu izgāšanu
mežā. Policijas darbinieki bija
atklājuši atkritumu kravu izcel-
smi Niniera mežā, Jaunraunas
mežā, kā arī gravā pie Priekuļu –
Mežmaļu ceļa.  Latvijas adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksā par
šādiem pārkāpumiem noteiktais
minimālais naudas sods ir 70
euro, kas visos šajos gadījumos
arī tika piemērots. Vainīgās per-
sonas līdz pārkāpuma izskatīšanai
visos šajos gadījumos bija sako-
pušas sava pārkāpuma vietas.
Pretējā gadījumā pārkāpējiem
būtu jārēķinās ar lielāku sodu,
līdz pat likumā noteiktajiem 700
euro fiziskajām personām. 

Ik gadu komisijai ir jāizskata

administratīvo pārkāpumu lietas
par elektroenerģijas lietošanas
noteikumu pārkāpšanu, proti, par
patvaļīgu pieslēgumu pie elek-
trotīkla “apejot skaitītāju”. Arī
2015.gadā trīs personām komisi-
ja par šādu pārkāpumu uzlika
naudas sodu 70 euro.

Pērn administratīvajā komisi-
jā izskatīta viena lieta par elek-
tronisko sakaru tīkla bojāšanu,
kad zemes darbu laikā, veicot
mājas siltināšanu, tika pārrauts
sakaru kabelis. Viena persona
Liepas pagastā tika sodīta ar nau-
das sodu par plombējuma bojā-
šanu ūdensskaitītājam.

Trīs gadījumos skatīti lietu
materiāli par sējumu bojāšanu
vai iznīcināšanu, stādījumu bojā-
šanu. Parasti tas saistīts ar māj-
dzīvnieku nepietiekamu uzrau-
dzību. Suņu turēšanas noteikumu
pārkāpumi pērn tika skatīti čet-
ras reizes. 

Lietas par zemes apsaimnie-

košanas pienākumu nepildīšanu
un zāles nenopļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos, pērn
skatītas divas reizes. 

Uzliktos naudas sodus savlai-
cīgi nomaksā apmēram puse no
sodītajām personām. Zvērinātam
tiesu izpildītājam nosūtīti komi-
sijas pieteikumi piespiedu pie-
dziņai par septiņiem 2015.gada
parādniekiem. Jāatgādina, ka
parādnieks šādos gadījumos sedz
arī zvērinātam tiesu izpildītājam
ar piedziņu saistītos izdevumus. 

Kopumā, 2015.gadā adminis-
tratīvajā komisijā izskatīšanai
iesūtīto pārkāpumu skaits, salī-
dzinoši ar 2014.gadu, bija sama-
zinājies uz pusi, tādēļ divus
mēnešus komisijas sēdes netika
sasauktas vispār, un par to arī
Jums, cienījamie novada iedzī-
votāji, komisijas vārdā paldies.  

Valentīns Ciguzis, komisijas
priekšsēdētājs

Administratīvās komisijas darbs 2015.gadā

Katram cilvēkam ir savas
vērtības. Vērtības nosaka
mūsu izvēli un atspoguļojas
mūsu apzinātā rīcībā.

Bērnība ir tas laiks, kad
bērns mācās izzināt pasauli,
veido savas vērtības.

Mēs, Liepas pagasta
iedzīvotāji, varam būt lepni,
jo dzīvojam tiešām ļoti
skaistā vietā – Gaujas nacio-
nālā parka teritorijā. Bet vai
ikdienā to protam novērtēt?

Lai kā mēs savā pirms -
skolas izglītības iestādē
„Saulīte” censtos bērnos
ieaudzināt mīlestību pret

dabu un saudzīgu attieksmi
pret to, apkārtējā vide dara
savu. Ko redz mūsu bērni? 

„Ellītes” labiekārtošanas
projekta ietvaros  2015.gadā
dabas parkā pāri strautiņam
tika uzstādīti 3 tiltiņi. Viens
no šiem tiltiņiem savieno
mūsu iestādes rotaļlaukumu
ar dabas parku, tādejādi
atvieglojot pastaigu laikā
bērnu nokļūšanu tajā.

Jau pagājušā gada maijā
bērni un skolotājas pa jauno
tiltiņu ar atkritumu maisiem
rokās devās sakopt Ellītes
parku. Jau pēc nedēļas šo

darbību nācās atkārtot, jo
kāds jau bija krietni „pastrā-
dājis” un paspējis gan pie-
mētāt strautiņu, gan uzrīkot
nesakoptu piknika vietu ar
ugunskuru paša tiltiņa vidū
un salauzt vienu tiltiņa frag-
menta daļu.

Liepas PII „Saulīte” katru
gadu rīko strautiņa sakopša-
nas talkas, kurās savu roku
pieliek gan lielie, gan mazie.
Neizpratni rada jautājums,
no kurienes strautiņā rodas
veci apavi, lupatas, pude-
les, trauku lauskas, pat
sadzīves tehnika.

Ja paši neko negribam
darīt, tad vismaz cienīsim
citu darbu. Mums taču
visiem šeit kopā jādzīvo.

Kā lai mēs saviem maza-
jiem paskaidrojam, kāpēc
salauzts mūsu tiltiņš? Kam
tas traucēja?

Nebūsim vienaldzīgi pret
šādām nejēdzībām! Neiesim
vienaldzīgi garām!

Mūs vēro un no mums
mācās mūsu bērni.

Elija Latko, Liepas PII
„Saulīte” vadītāja

Šogad, 1.martā apritēs četri
gadi, kopš savas durvis vēris
Priekuļu novada Sociālo pakal-
pojumu centrs. Priekuļu novada
bezdarbniekiem, pirmspensijas
un pensijas vecuma iedzīvotājiem
ir iespēja sevi pilnveidot, atrast
sev piemērotu vaļasprieku brīva-
jam laikam, celt savu pašapziņu
un piedalīties veselīga dzīvesvei-
da veicinošās aktivitātēs. Centrā
tiek piedāvātas dažādas aktivitā-
tes- radošās nodarbības, datorap-
mācības, vingrošanas nodarbības,
fizioterapeita konsultācijas,
masāžas. Karjeras konsultanta
konsultācijas, atbalsta grupas
nodarbības, kā arī pieejams psi-
hologs.

Iedzīvotāji rehabilitācijas pro-
grammā ir piedalījušies aktīvi.
Daudzi nāk atkārtoti pieteikties
uz aktivitātēm, lai nostiprinātu
savas zināšanas un vienkārši- lai
pabūtu kopā ar jaukiem cilvē-
kiem, gūstot kopības sajūtu, ka

neesi viens! Bez darba esošie
iezīvotāji, kam ir bijusi motivāci-
ja atrast darbu, bet pašu spēkiem
tas nav izdevies, veiksmīgi darbu
ir atraduši, apmeklējot karjeras
konsultanta un atbalsta grupu
nodarbības.

“Ko es apguvu sociālās rehabi-
litācijas programmas laikā?”, kat-
ram klientam beidzoties sociālās
rehabilitācijas programmai, šis ir
viens no noslēguma aptaujas
anketas jautājumiem. “Iepazinu
jaukus, atsaucīgus un ļoti laipnus
cilvēkus. Ieguvu jaunas prasmes,
nostiprināju iepriekš apgūto.
Rehabilitācijas programma ir ļoti
daudzpusīga, esmu ļoti daudz
ieguvusi gan garīgajā, gan fiziska-
jā jomā”– tā rakstījusi kāda
Priekuļu novada iedzīvotāja
Sociālās rehabilitcijas program-
mas novērtējuma anketā.

Ar prieku varam teikt vienu,
ka katrs ir veltījis tikai labus vār-
dus, guvis pozitīvus iespaidus un

ieguvis jaunas prasmes.
Piemēram, kā “jaunu elpu” pie-
šķirt savai iemīļotajai, bet tik
senai un varbūt pat nepievilcīgai
krūzei, paplātei, vai pat drēbju
pakaramajam... Kā ar pavisam
niecīgiem izdevumiem, ņemot
talkā izdomu, citu zināšanas un
pieredzi, iepriecināt sevi un drau-
gus svētkos.

“Tas ir tik lieliski, ka varam
iemācīties paņēmienus, kā padarīt
skaistas senās un šķietami nolie-
totās lietas, kas mājās stāv kādā
stūrītī neizmantotas! “Mēs esam
paši  izgatavojuši traukus, un
radījuši īstenus mākslas darbus!
To nevar visu izstāstīt, tas ir
jāredz katram un jāpiedalās tajā
visā, kam vien interesē šādas lie-
tas! Kopā ar citiem esot, raisās
domas daudz vairāk un radošāk!
Mums ir lieliski skolotāji! Paldies
viņiem par gudrību, prasmēm un
pacietību, mācot mūs!”: ar prieku
atzīst Māra no Priekuļiem.

Klienti, kas nāk uz nodarbī-
bām ir iepazinušies ar jaukiem
cilvēkiem, ieguvuši jaunus drau-
gus un domubiedrus. Katru gadu
apmeklējuši skaistas vietas, brau-
cot Sociālo pakalpojuma centra
organizētajās ekskursijās, piedalī-
jušies Priekuļu novada Senioru
sporta spēlēs. Devušies uz teātra
izrādēm.

Kā ļoti labu iespēju klienti min
fizioterapeita konsultācijas, kas
būtiski uzlabojušas izpratni par
savu fiziskās veselības stāvokli
un veselības uzlabošanas nepie-
ciešamību, tās saglabāšanu.
“Esmu ievērojami uzlabojis savu
fizisko veselību, vingrojot un
nūjojot.”: saka Andris no
Veselavas.

“Nākot vingrot uz Sociālo
pakalpojumu centru un papildus
vingrojot mājās, kā noteicis  spe-
ciālists, es jutu veselības uzlabo-
jumus. Kļuvu mundrāka, kustīgā-
ka un vairāk sāku domāt pozitīvas

domas!”, savā pieredzē dalās
Biruta. “Ir jārūpējas pa sevi!
Cilvēkam ir jābūt kustībā, citādi
var “ierūsēt”.

Papildus, Sociālo pakalpoju-
mu centrā, vēl pieejami ir higiē-
nas (maksas) pakalpojumi, kuros
iekļauti dušas pakalpojumi, veļas
mazgāšana un veļas žāvēšana.
Nākot uz dušu vēlams vismaz
vienu dienu iepriekš pieteikties.

Pieteikties dalībai program-
mā un sīkāku informāciju
saņemt var:

Priekuļu novada, Sociālo
pakalpojumu centrā, Priekuļi,
Cēsu prospekts 1, tālr. 64130525,
25603313. 

Novada pagastos pie sociālā
darba speciālistiem: Liepā
64107306, Mārsnēnos 64129168,
Veselavā  64177383

Elīna Nulle,
sociālā rehabilitētāja

Nebūsim vienaldzīgi!

Šādu skatu pie tiltiņa varēja novērot 17. februārī

Laipni gaidīts ikviens Sociālo pakalpojumu centrā

Priekuļu novada pašvaldība visa
decembra mēneša garumā aicināja
Priekuļu novada iedzīvotājus un viesus
dalīties ar savām fotogrāfijām un pieda-
līties fotokonkursā “Skaistie mirkļi
Prieku ļu novadā”. Fotokonkursa idejas
autore ir tūrisma speciāliste Elīna Tilaka.
Konkurss tika rīkots ar mērķi, lai mazu
mirkli apstātos ikdienas skrejā un ierau-
dzītu, cik skaists ir mūsu novads.

Konkursā piedalījās 12 dalībnieki,
kuri kopā iesnieguši 33 fotogrāfijas ar
skaistākajiem dabas skatiem un notiku-
miem Priekuļu novadā. 

Lai noskaidrotu vienu labāko
2015.gada Priekuļu novada fotogrāfiju,
janvārī visas iesūtītās fotogrāfijas tika
ievietotas Priekuļu novada sociālajos tīk-
los (Facebook un Draugiem.lv), nododot
tās iedzīvotāju balsojumam.

Balsošana noslēdzās 12.februārī ar
kopsummā saņemtām 786 balsīm, kas
palīdzēja noskaidrot fotokon -
kursa “Skaistākie mirkļi Priekuļu
novadā 2015” uzvarētāju. Pārliecinoši
pirmo vietu, saskaitot sociālajos tīklos
nodoto 121 balsu skaitu, iegu vusi Monta
Tetere ar Startu ezera fotogrāfiju saulrie-
tā. Apsveicam uzvarētāju!

Pieminēšanas vērti ir arī otrās un trešās
vietas ieguvēji: Rūdolfs Rancāns ar
mākoņaino Priekuļu selekcijas institūta
lauku fotogrāfiju, kas uzņemta nometnes
3x3 laikā (98 balsis), un Leonīdu
Rižakovu ar Raunas dzelzceļa tilta fotog-
rāfiju (87 balsis).

Fotokonkursu par skaistākajām vietām
un notikumiem plānots organizēt arī šī
gada nogalē, tāpēc aicinām Priekuļu
novada iedzīvotājus un viesus jau tagad
„ķert” mirkļus un fotogrāfijās iemūžināt
parādīšanas vērtus momentus, kas notiks
2016.gadā.

Elīna Tilaka

Fotokonkursa „Skaistākie mirkļi
Priekuļu novadā 2015“ uzvarētājs

noskaidrots

Fotogrāfija „saulriets Startu ezerā”
skatītu balsojumā ieguva vislielāko
atsaucību, protams, krāsaina tā ir

daudz efektīgāka
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„Kafija ar politiķiem” bija
pirmais šā gada pasākums, kur
jaunieši un deputāti varēja satik-
ties formāli neformālā vidē,
iepazīties un apmainīties ar ide-
jām. Liels prieks bija redzēt, ka
pasākumu apmeklēja kupls
deputātu skaits un jauniešus pār-
stāvēja gan Priekuļu tehnikuma,
gan Priekuļu vidusskolas
audzēkņi. Šis pasākums pierādī-
ja, ka Priekuļu novadā ir jaunie-
ši un deputāti, kuriem ir līdzīgas
intereses un kuri vēlas strādāt
kopā, lai veicinātu jauniešu
iesaisti novada attīstībā. 

Sarunu laikā apspriestās
tēmas bija saistītas ar izglītību
novada skolās, kā to redz paši
jaunieši, kā arī pārrunāja jaunie-
šu motivācijas trūkumu gan no
jauniešu, gan no pieaugušo vie-
dokļa. Par vienu gan visi dalīb-
nieki vienojās- nepieciešams
tikties biežāk kopā darboties.
Jaunieši biežāk apmeklēs

Domes sēdes un deputāti biežāk
iesaistīsies jauniešu rīkotajos
pasākumos. Skaidrs ir viens -
pēc „Kafija ar politiķiem” –
ikviens dalībnieks ieguva lielā-
ku sapratni par otra ikdienu un
darba pienākumiem, un visi ir
apņēmības pilni strādāt kopā,
lai īstenotu ieceres, kuras
iepriecinās ne tikai vietējos
iedzīvotājus, bet arī Priekuļu
viesus. 

Elīna Krieviņa

Jauniešu (pa)Domes pārstāve
Sigita atzina: „Mēs uzskatām, ka
lieliski pavadījām šo pēcpusdie-
nu, kā arī ieguvām vērtīgas atzi-
ņas un motivāciju turpināt iesāk-
to. Kopā tika izspēlētas ne tikai
spēles, ne tikai apspriesti aktuāli
jautājumi par jauniešu dzīvi
Priekuļu novadā, bet arī disku-
tēts par dažādiem jautājumiem,
kuri saistīti ar jauniešiem. Pēc šī
pasākuma mēs nonācām pie

secinājuma: jo ciešāka būs
mūsu, tas ir, jauniešu, sadarbība
ar pašvaldības darbiniekiem, jo
veiksmīgāk varēsim risināt dažā-
dus jautājumus par novadā dzī-
vojošo jauniešu nākotni. Tāpēc
vēlamies, lai ikviens jaunietis,
kurš šo informāciju lasa, nebai-
dās un iesaistās! Ir iespēja
apmeklēt gan novadā esošos
Jauniešu centrus, gan iesaistīties
Priekuļu novada Jauniešu
(pa)Domes darbībā.” 

Ir norisinājies otrais „Priekuļu
novada Jauniešu forums”. Šogad
tika nedaudz mainīts koncepts,
mēs šo pasākumu  veidojām kā
sadraudzības pasākumu un tāpēc
organizējām  to kopā ar Priekuļu
vidusskolas un Priekuļu Lauk -
saimniecības tehnikuma pašpār-
valdēm. Lai gan apmeklētība
nebija tik liela, kā sākumā bijām
cerējuši, mēs tomēr pārrunājām
tematus, kuri ir aktuāli ne tikai
jauniešiem, bet arī citiem novada
iedzīvotājiem.

Piemēram, vide, sadarbība,
līdzdarbošanās. Esam nonākuši
pie idejām, kā uzlabot savstarpē-
jo komunikāciju, kā uzlabot
pašvaldības infrastruktūru un
motivēt jauniešus būt aktīviem. 

Izmaiņas parasti nenotiek
strauji, bet ceram, ka mums
neapsīks vēlme plānus īstenot.
Pēc visiem šiem pasākumiem
esam secinājuši, ka ir jāuzlabo
savstarpējā komunikācija maza-
jās struktūrvienībās, lai veiksmī-
gāk darbotos lielajās komandās.
Joprojām aicinām visus sekot
jaunumiem mūsu sociālajos tīk-
los:instagram.com/priekulu_nov
ada_jd; twitter.com/pnjauniesu-
dome; facebookā: Priekuļu
novada jauniešu dome!

Sigita Kovaļevska

Jau rakstījām par Jāņmuižas
PII dalību biedrības „Dzīvosim
zaļi” un SIA „Greenwalk” rīkota-
jā konkursā „Labākais pētījums
par ekoloģiskas un ekonomiskas
uzkopšanas ieviešanas iespējām
pirmsskolas izglītības iestādē”.
Biedrības “Dzīvosim zaļi “ mēr-
ķis ir apvienot uzņēmējus, ierēd-
ņus un sabiedrības pārstāvjus
tīras vides, kā arī tīras Baltijas
jūras idejas popularizēšanai,
apvienojot cilvēku un finansiālos
resursus šī mērķa īstenošanai.
Konkursa 1. kārtā piedalījās 59
pirmsskolas izglītības iestādes no
visas Latvijas. Uz 2. kārtu tika
izvirzītas 11 iestādes, kuras
savus pētījumus aizstāvēja 2016.
gada 15. janvārī Ulbrokas PII
„Pie nenīte”. Žūrija atzina, ka
viņiem priekšā smags darbs, jo
visi pētījumi izstrādāti ļoti aug-
stā līmenī, katrā ir kaut kas inte-
resants, unikāls.

Noslēguma pasākums ar uzva-
rētāju paziņošanu notika 29.jan-
vārī Ropažu PII ”Annele”.
Pasākumā varēja iesaistīties aiz-
raujošās, izzinošās meistarklasēs
”Neredzamais kļūst redzams”.
Veicot ķīmijas eksperimentus,
savām acīm varējām pārliecinā-
ties par sadzīves ķīmijas klātbūt-
ni mūsu apkārtējā vidē, telpās, uz
apģērba un pat uz ķermeņa.
Patiesi iespaidīgi un pārdomas
rosinoši! Vieslektori sniedza
priekšnesumus, kuri vērtīgi kat-
ram personīgi un noderēs darbā
ar bērniem. Saņēmām informāci-
ju par “Memory Water” jeb struk-
turēto ūdeni  un tā enerģētisko
spēku, kā arī tikāmies ar Valsts
veselības inspekcijas nodaļas
vadītāju Aiju Grundāni, kura
skaidroja par valsts normatīvo
aktu regulējumu, kas nosaka

pirmsskolas iestāžu higiēnas pra-
sību normas. 

Jāņmuižas PII saņēma
Atzinības rakstu par dalību kon-
kursā “Labākais pētījums par
ekoloģiskas un ekonomiskas
uzkopšanas ieviešanas iespējām
pirmsskolas iestādē kampaņas
“Uzkop dzīvībai saudzīgi” ietva-
ros un iegūto godpilno 2.vietu.
Esam patiesi lepni un gandarīti!
Saņēmām vērtīgas balvas no
Greenwalk, kas arī turpmāk ļaus
turpināt iesākto pāreju uz ekolo-
ģiskiem mazgāšanas līdzekļiem
un paradumiem. 

Latvijas Dabas aizsardzības
pārvaldes ģenerāldirektore Sandra
Bērziņa bērnudārza kolektīvam
pasniedza dāvanu karti Dabas aiz-
sardzības pārvaldes izglītības cen-
tra apmeklējumam vai dabas izglī-
tības nodarbības organizēšanai, kā
arī īsfilmas “Daba” par Slīteres.
Ķemeru, Rāznas un Gaujas rezer-
vātiem. Saņēmām „Memory
water” dāvanu karti, kas ļaus
pašiem pārliecināties par strukturē-
ta ūdens pozitīvo ietekmi. Latvijas
Ekoskolu programmas vadītājs
Daniels Trukšāns žūrijas komisijas
vārdā aicināja visus bērnudārzus
neapstāties pie sasniegtā un turpi-
nāt uzsākto zaļās domāšanas ceļu,
mainīt ieradumus, samazinot kai-
tīgu vielu izmantošanu ikdienā. 

Katrs šāda veida pasākums
mums atgādina par svarīgākajām
dzīves vērtībām, tādām kā  sava
un apkārtējo veselība  un nepie-
sārņota vide. Prieks bija tikties ar
ekoloģiski un veselīgi domājo-
šiem kolēģiem. Liels paldies
Greenwalk vadītājai Agitai
Berganei - Berģei un mūsu lekto-
rei Dacei Kalniņai! 

Ingrīda Zazīte

Lepojamies ar
panākumiem!

Jauniešu centrā “Apelsīns”
ziema ir darbīga un notikumiem
bagāta. Ar “Zinātniskajām vakari-
ņām” ir pavadīts franču brīvprātī-
gais Nikolā un ar breika deju
paraugnodarbību pie mums darbu
ir uzsācis no Francijas atbraukušais
brīvprātīgais Marks. Tāpat ar nepa-
cietību tiek gaidīts brīvprātīgais no
Polijas, kurš, cerams, arī varēs
mums iemācīt kaut ko jaunu. Darbs
ar brīvprātīgajiem nav viegls, taču
tas bagātina ne vien atbraukušos
jauniešus, bet ļauj Liepas jaunie-
šiem apgūt valodas, iepazīt dažādas
kultūras, mācīties pieņemt dažādī-
bu un jauniešu centram gūt jaunas
idejas un pasākumus.

Lai paplašinātu savu pasaules
redzējumu, jauniešu centrs pie sevis
ciemos aicināja dejotāju, aktieri un
lektoru no Indijas Aviiku Parkouru.
Aviiks jauniešiem ne tikai mācīja
dejot, bet iedvesmoja ar stāstu par
savu dzīvi, par ceļu no vienkārša
indiešu zēna, kas dzimis mazā cie-
matā līdz populāram un atzītam
dejotājam Eiropā. Aviiks aicināja
jauniešus uz aktīvu rīcību, sevis
pilnveidošanu un nerimstošu darbu,
lai sasniegtu savus mērķus un būtu
labākie ik darbā, kas tiek veikts. 

Ikdienā esot kopā, ne vienmēr
tiek pamanīts citu darbs, daudzas
lietas tiek uztvertas par pašsaprota-
mām un liekas, ka tās notiek pašas
no sevis, tāpēc diezgan liels bija
jauniešu pārsteigums Ēnu dienā,

atklājot, kā jaunatnes lietu speciālis-
ti strādā, cik daudzveidīgi ir darba
pienākumi un atbildība. Jauniešiem
bija iespēja sekot līdzi jaunatnes
lietu speciālista darba dienai un
pašiem izmēģināt daļu no centra
darbinieku ikdienas darbiem.

Arī “Apelsīnā” tiek svinēta jau-
niešu vidū tik populārā Valentīna
diena, šoreiz ar tematisku nakts
pasākumu, cepumu cepšanu, fil-
mas skatīšanos, dažādu radošu
aktivitāšu īstenošanu un ballēša-
nos līdz rītam. 

Martā mums ir iecere –
Priekuļu novada jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas organizētā
Drošības mēneša ietvaros izveidot
“Drošības kino nedēļu”. Katra
nedēļas diena tiks veltīta noteiktai
tēmai – attiecības, drošība dažādās
situācijās, emocionālā vardarbība
internetā, alkohols un narkotikas. 

Skolēnu brīvdienās Jauniešu
centrs aicina novada jauniešus
(vecumā no 13 līdz 18) uz nefor-
mālās izglītības apmācībām divu
dienu garumā “Esi dzīvs, dažāds un
radošs”. Informācija par pasākumu
un par iespēju tajā piedalīties tiks
ievietota novada mājas lapā un
sociālajos portālos, kā arī informā-
ciju var saņemt un pasākumam pie-
teikties, rakstot uz e-pastu:
baiba.roze@priekulunovads.lv

Baiba Roze, 
JC „Apelsīns” vadītāja

Darbs un pasākumi
aizrauj

Kafija ar politiķiem

Novada domes deputāti kopā ar jauniešu (pa)Domes dalībniekiem
kopējā tikšanās reizē veidoja sadarbību nākotnei

20.februārī Mārsnēnu JC
„Pagrabiņš” aicināja ikvienu
pievienoties pašu rīkotajā turnīrā
novusā, galda tenisā un šautri-
ņās. Sanācām kopā ne tikai, lai
cīnītos par balvām, bet lai arī
pierādītu to, ka paši spējam
paveikt ko lielu un savā ziņā
pašiem vēl neierastu. 

Kamēr jaunieši sacentās par
uzvaru sportiskajās aktivitātēs,
mazākie apmeklētāji aktīvi spē-
lēja twisteru un citas galda spē-
les. Spraiga cīņa izvērtās novu-
sā, un galda tenisā, jo otrajā vietā
palikt nevēlējās neviens, tomēr
uzvarētājs var būt tikai viens –
1.vieta galda tenisā Kristianai
Eltermanei, 1.vieta novusā
Paulam Ernestam Pūliņam,
1.vieta šautriņās Ilvai Kalniņai
un starp mazākajiem dalībnie-
kiem 1.vietu šautriņās izcīnīja
Adrians Salmiņš. Lai neviens
zaudētājs nejustos, Elīna
Krieviņa bija sagādājusi mieri-
nājuma balvas arī pārējiem
dalībniekiem. 

Gribētu teikt paldies tiem, kas
šajā dienā atvēlēja laiku, lai būtu
kopā ar mums un piedalītos
mūsu rīkotajā turnīrā. Paldies JC
aktīvistiem par iesaistīšanos
organizēšanā, paldies fotogrāfei
Intai Puriņai par fotomirkļu

iemūžināšanu, paldies tiesne-
šiem Kristīnei un Paulam. 

Joprojām aicinām Mārsnēnu
jauniešus savu brīvo laiku pava-
dīt Jauniešu centra telpās, kas
atrodas Mārsnēnu TN. Šeit bērni
un jaunieši var spēlēt spēles, pil-
dīt mājasdarbus, strādāt un dar-
boties ar papīru un dažnedažā-
diem mums apkārt pieejamiem
materiāliem. Katru nedēļu iespē-
jams veidot dažādus interesantus
darbus, kurus pēc nodarbībām
drīkst nest sev līdzi uz mājām.
Nodarbībās bērniem ir iespēja

brīvi izpausties un radoši strādāt.
Telpas martā būs atvērtas

katru pirmdienu, trešdienu,
ceturtdienu no plkst. 15:00–
18:00. Par aktualitātēm jauniešu
centrā lūdzu sekot līdzi
twitter.com/Marsnenu_JC, kā
arī www.priekuli.lv mājaslapā.

Paldies tiem jauniešiem, kas
ir jau aktīvi iesaistījušies jaunie-
šu dzīves popularizēšanā Mārs -
nēnos. Uz tikšanos citos turnīros
un aktivitātēs.

Vita Vilumsone, 
JC „Pagrabiņš” vadītāja 

Aizritējis pirmais Mārsnēnu JC
„Pagrabiņš” rīkotais turnīrs

Spēļu pēcpusdiena „Pagrabiņā” izveidojās azartiska un jautra
Foto: Inta Puriņa



Izglītības un zinātnes ministrija š.g. 3.februārī
pieņēma lēmumu – noteikt, ka Priekuļu tehnikumam
plānotais kopējais attiecināmais finansējums SAM
ietvaros ir 3 581 483  EUR apmērā, t.sk.:

infrastruktūras sakārtošanas darbu veikšanai –
Lauksaimniecības tehnikas un automobiļu diagnosti-
kas un remontu ēkas pārbūve un paplašināšana
Tehniķu ielā 4. - 2 600 000 EUR; sporta zāles grīdas
seguma nomaiņa - 50 000 EUR, 

aprīkojuma iegādei: mašīnzinības (Auto -
transports, Lauksaimniecibas tehnika, Spēkrati)- 431
253 EUR, informācijas (dator)tehnoloģiju iekārtas
(kompl)- 100 000 EUR, precīzās lauksaimniecības
tehnoloģijas-243 300 EUR, dārzeņkopības, augļko-
pības un laukaugu audzēšanas aprīkojums- 129000
EUR, fermu iekārtas un aprīkojums- 27930 EUR. 

Ir izstrādāta Priekuļu tehnikuma Konventa kārtī-
ba. Konventā aicināti darboties Priekuļu novada,
Ērgļu novada, Izglītības un zinātnes ministrijas, un
trīs nozaru ekspertu padomes pārstāvji. Priekuļu teh-
nikums ir profesionālās izglītības kompetences
centrs Mašīnzinību, Lauksaimniecības, Infor -
mācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomās.
Tātad no šīm nozarēm esam aicinājuši deleģēt pār-
stāvjus Konventā.

Ar precizēto tehnikuma Stratēģiju tiks iepazīsti-
nāts tehnikuma Konvents.

Precizēta tehnikuma Stratēģija tiks iesniegta
Izglītības un zinātnes  ministrijā līdz 2016.g.
31.martam.

Investīciju piesaiste no citiem 
energoefektivitātes pasākumiem.

Jau 2016.gadā Priekuļu tehnikums īstenoja pro-
jektu  Nr.KPFI-15.3/77. „Siltumnīcefektu izraisošo
gāzu samazināšana Priekuļu tehnikuma mācību dar-
bnīcu enerģijas patēriņā, veicot energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus”. Projekta rezultātā veikti

energoefektivitātes pasākumi divām ēkām par
summu 397 649 EUR. Vienlaicīgi par valsts budžeta
līdzekļiem tika nomainīts jumta segums ēkai
“Mācību-ražošanas darbnīcai”, Tehniķu ielā 4.

Priekuļu tehnikums plāno iesniegt pieteikuma
projektu Ekonomikas ministrijā 2014. - 2020. gada
Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā darbī-
bas programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasā-
kums “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu
valsts ēkās, kas paredz atbalstu energoefektivitātes
paaugstināšanai, viedai energovadībai un atjaunoja-
mo energoresursu izmantošanai valsts ēkās.

Energoefektivitātes pasākumi paredzēti ēkai
“Tehnisko apkopju punkts”, Tehniķu iela 4, par
summu 122 000 EUR

Starptautiskā sadarbība
2015./2016.mācību gadā tiek īstenots Erasmus+

projekta „Jauniešu starptautiskā pieredze“ 
Sadarbības partneri jau pazīstami no iepriekšējā

Erasmus+ projekta: no Portugāles
(Bragamob/APLICAPROPOSTA LTD) un no
Vācijas (Salo Neue Zeiten AG). Projektā iesaistīti
32 izglītojamie izglītības programmās: „Ēdināšanas
pakalpojumi“, „Būvniecība“, „Autotransports“,
„Informāciju tehnoloģijas“, „Lauksaimniecība“ un
„Tūrisma pakalpojumi“.  Stažēšanās ilgums-30 die-
nas. Projekta kopējās izmaksas ir 100061,00 EUR.
Projektā tiek iesaistītas 5 pavadošās personas no
tehnikuma pedagoģiskā personāla- profesionālo
priekšmetu pasniedzēji.

Priekuļu tehnikums sagatavojis un iesniedzis vēr-
tēšanai jaunu Erasmus+projektu Nr. 2016-1-LV01-
KA102-022576 “Profesionālās pieredzes pilnveido-
šana” par summu: 100 661 EUR.

Imasnt Kupčs, 
Priekuļu tehnikuma direktors

Par Ēnu dienu uzzināju pirms
vairākiem gadiem, un šo lielisko
iespēju, iepazīties ar dažādu pro-
fesiju pārstāvju ikdienu no citu
skatupunkta, izmantoju arī ie -
priekš. Šogad nolēmu Ēnu dienā
doties pie cilvēka, kura profesija
man pašai ir tuva, - un tā ir žurnā-
listika. Tiku apstiprināta ēnot
laikraksta „Die na“ pielikuma
„Dabas Diena“ galveno redaktori
Ingu Melbergu un nolēmu, ka
Ēnu dienā vēlos aplūkot laikrak-
sta “Diena” redakciju un uzzināt
vairāk par žurnālista darba pienā-
kumiem, tāpēc devos uz turieni.

Pirms došanās uz „Dienas”
redakciju biju iepazinusies ar
internetā pieejamo informāciju
par uzņēmumu un biju pārsteigta
par to, ko ieraudzīju, kad nonācu
redakcijā. Savā fantāzijā biju iztē-
lojusies, ka būs standarta biroja
telpas ar daudziem datoriem, bet,
kā izrādās, tās bija tikai fantāzijas,
jo telpas bija gaišas un omulīgas,
es pat teiktu, ka diezgan mājīgas.
Sākumā Inga Melberga mūs iepa-
zīstināja ar redakciju, pēc tam
pastāstīja par savu ikdienu, parā-
dīja, kā top laikraksti, bet vēlāk
mēs devāmies veidot interviju uz
Kaņiera ezeru. 

Uzzināju daudz nianšu, kuras
ikdienā, iespējams, neviens par
žurnālista darbu nezina. Man
prieks, ka bija iespēja piedalīties
raksta veidošanā un dzirdēt, kā
norisinās intervija, jo tā es sapra-
tu, cik patiesībā svarīgi ir atrast
pareizos vārdus īstajā mirklī. Šī
diena bija emocijām bagāta un
ļoti, ļoti noderīga. Es ikvienam
jaunietim iesaku izmantot šo
iespēju  Ēnu dienā doties pie kāda
sev interesējoša cilvēka, jo  tas ne
tikai paplašina redzesloku, bet arī
sniedz ieskatu tajā, kāda varētu
izskatīties  nākotne, strādājot šajā
profesijā. 

Sigita Kovaļevska, Priekuļu
vidusskolas 12.klases skolniece

“Ēnu diena ir karjeras diena,
kad jaunieši dodas ēnot kādu
izvēlētās profesijas pārstāvi, lai
kļūtu par tās ēnu uz vienu dienu”,
ar tādiem vārdiem Laura Žagare,
Cēsu 2.pamatskolas sākumskolas
skolotāja, iepazīstināja savu klasi
ar mani. Kā jau katru gadu, es
izmantoju iespēju šajā dienā vērot
un mācīties ko jaunu par dažādām
profesijām, kā arī gūstu pieredzi

turpmākās profesijas izvēlē.
Šogad izvēlējos pamēģināt kaut
ko jaunu, lai izprastu, kā tiek
izglītoti mazie bērni.

Diena iesākās ar sasveicināša-
nos. Pirmā stunda bija dabaszinī-
bas, tajā tika stāstīts, kā rīkoties
nelaimes gadījumos. Bērniem
bija dots uzdevums uzrakstīt vis-
maz 3 lietas, ko dažādos nelaimes
gadījumos tie darītu un nedarītu.
Dažas atbildes bija ļoti asprātīgas,
bet kopumā secinājām, ka nepie-
ciešams par negadījumu ziņot
pieaugušajiem, zvanīt uz  tālruni
112 un iespēju robežās, neapdrau-
dot savu dzīvību, sniegt palīdzību
vai censties novērst negadījumu.
Nākamā stundā bērniem tika dots
uzdevums ilustratīvi attēlot nega-
dījumus, pēc tam savu veikumu
prezentēt. Visiem šie darbi bija
izdevušies – dažiem košāki, iztēles
bagātāki, rūpīgāki, saprotamāki.

Kad skanēja zvans uz starpbrī-
žiem, bērni pilnīgi izmainījās, visi
kā viens devās uz garderobēm, lai
uzvilktu āra drēbes un dotos
pagalmā spēlēties. Starpbrīžos
uzzināju par skolotājas izmanto-
tajām mācību metodēm un pro-
grammu, kā ieinteresēt mācīties.
Programmu sauc „Class Dojo”.
Tā ir klases vadības platforma
skolotājiem, vecākiem un skolē-
niem, kas palīdz skolotājiem vei-
cināt konkrētus klases skolēnu
uzvedības uzlabojumus. Prog -
ram matūra automātiski veido
uzvedības atskaites, kuras saņem
vecāki un skolēni. Par „Class
Dojo” uzzināju pirmoreiz, un tas
manu uzmanību ļoti piesaistīja,
domāju, ka šo programmu vaja-
dzētu izmantot visās sākumskolās,
tas būtu sākuma posms pozitīvas
uzvedības veidošanā.

Vērojot stundas darbu, aizdo-
mājos, kā man mācīja šīs pašas
zināšanas, ko apgūst sākumskolas
skolēni, un sapratu, ka sākumsko-
las skolotāja darbs ir liels izaicinā-
jums, tas ir darbietilpīgs un sarež-
ģīts, jo skolotājs ir tas cilvēks, kas
liek pamatus zināšanām, turpmā-
kajai izglītībai. Tāpēc saku lielu
paldies Laurai Žagarei par viņas
nesavtīgo darbu, par iespēju būt
viņas ēnai un redzēt vienu ikdie-
nas darba dienu.

Kristīne Semjonova,
Priekuļu vidusskolas 11.klases

skolniece
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Domājot par savu
nākotni

Mācību olimpiāžu uzvarētāji
Amatas, Jaunpiebalgas,

Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas nova-
da krievu valodas olimpiādē

10. – 12.klašu grupā  - Ade -
līnai Ševčenko 1.vieta, Aivaram
Pētersonam   2.vieta, 9.klasēm –
Arinai Leščikai atzinība (visi
Priekuļu vidusskola, skolotāja
Nadežda Čencova)

8.klašu grupā Nikolai Klei -
manei 3.vieta, Lindai Ņemikinai
– atzinība, 9.klašu grupā –
Aleksandram Eihleram – 1.vieta,
Romānam Vasiļjevam atzinība
(visi Liepas pamatskola, skolotāja
Irisa Žiganova)

Starpnovadu matemātikas
olimpiādē:

5.klasēm atzinība Sandim
Skras tiņam (Liepas pamatskola,
skolotāja Inta Smukā).

6.klasēm 1.vieta Kitijai Ro -
zenovai, 2.vieta Renātam Lācim
(abi Priekuļu vidusskola, skolotā-

ja Inga Ruskule), 3.vieta
Kristiānai Danielai Martinovai,
atzinība Jānim Lielbārdim
(Priekuļu vidusskola, skolotāja
Alda Daukšte)

7.klasēm atzinība Anetei
Sniedzei (Liepas pamatskola,
skolotāja Velta Tītmane).

11.klasēm atzinība Aivaram
Pētersonam, 9.klasēm – atzinība
Agnim Salmiņam (abi Priekuļu
vidusskola, skolotāja Laila
Bērziņa), 10.klasēm 3.vieta
Kristai Putniņai (Priekuļu vidus-
skola, skolotāja Inga Ruskule).

Starpnovadu ekonomikas
olimpiādē 3.vieta Uldim
Alksnim, atzinība Ričardam
Titovam (abi Priekuļu vidusskola,
skolotāja Sandra Levitase).

Starpnovadu ķīmijas olim-
piādē 1.vieta Artūram Lielbār -
dim, (Priekuļu vidusskola, skolo-
tājs Imants Skrastiņš).

Priekuļu tehnikuma attīstības 
un investīciju stratēģija

Priekuļu tehnikumā rit aktīvs
un interesants mācību gads.
Mācāmies, rīkojam profesionālos
konkursus,  sportojam, dziedam,
dejojam. Piedalāmies profesionā-
lo skolu sporta kluba ”AMI”
rīkotajās reģiona un republikas
sacensībās. Katru mēnesi  tehni-
kuma sporta bāzē rīkojam  grupu
komandu turnīrus kādā no sporta
veidiem– basketbolā, florbolā,
volejbolā, zāles futbolā, tauta
bumbā. Tiek rīkotas arī indivi-
duālās sacensības – šautriņu
mešanā, dambretē, galda tenisā
un smagatlētikas disciplīnās.
Dienesta viesnīcā notiek turnīri
novusa spēlē un galda tenisā.

Katru gadu organizējam  4.
kursa atskaites pasākumu -Žeto-
nu vakaru. Žetonu vakara  norises
laiku nosaka tas cik 4 kursa gru-
pas  atrodas kvalifikācijas praksē
un konkrētajā laikā nav mācībās
tehnikumā.  Šogad Žetonu vakars
notika 29.janvārī un tajā piedalī-
jās topošo automehāniķu grupa
(audzinātāja G. Grīnberga), auto -
elektriķu grupa (S. Ganiņa),
datortehni,ku grupa (M. Lībiete),
agrārā sektora komercdarbinieku
un ekotūristu grupa (I. Tauniņa),
lauku īpašuma apsaimniekotāju
grupa (S. Grava), apdares darbu
tehniķu grupa ( L. Banka) un ēdi-
nāšanas pakalpojumu speciālistu
grupa (D. Zelča-Ločmele).  Prie -
cājos, ka šajā mācību gadā bija
iespēja atjaunot un izgatavot teh-
nikuma piederības zīmi - Žetonu,
kuru  gan saņēma tikai tie tehni-
kuma 4.kursa audzēkņi, kuri  ir
sekmīgi un būs arī potenciālie
tehnikuma absolventi. Jaunieši
arī izvēlējās iespēju pasūtīt Žeto-
nu – gredzenu kā piederības zīmi
savai grupai.  Žetonu vakara svi-

nīgajam priekšnesumam izvēlējā-
mies nosaukumu „Maska”.
Izspēlējām „maskas” nepiecieša-
mību – Kāpēc maska? Kāpēc
masku ir tik daudz? Kad liekam
masku? Kas notiek, ja maskas
pazūd? Paldies jauniešiem, kuri
iesaistījās un aktīvi strādāja svinī-
gā priekšnesuma radīšanā.
Paldies grupu audzinātājiem un
pulciņu skolotājiem – par mūziku
O. Gailītim un par dejas soli U.
Blīgznam. 

4.kursa audzēkņi  jau ir finiša
taisnē – vēl kvalifikācijas prakses
un kvalifikācijas eksāmeni. Žeto-
nu vakars ir tāds neliels kopsavil-
kuma pasākums, lai ikviens
audzēknis saprastu, ka jāsaņemas
un jāapzinās, ka Diploma saņem-
šana ir ļoti svarīga un beidzot
jāizdara arī reiz noslinkotais.
Šogad tehnikuma gatavojas
absolvēt apmēram 150 audzēkņi.
Zināšanas un veiksmi visiem!

Februārī  saņemts Izglītības un
Zinātnes ministrijas dokuments
par plānoto uzņemšanu Priekuļu
tehnikumā un Ērgļos, kur atrodas
Priekuļu tehnikuma izglītības
programmu īstenošanas vieta.
Pamatskolu absolventiem tiek
piedāvāts ļoti plašs izglītības pro-
grammu spektrs. Ir iespēja
Priekuļos apgūt – automehāniķa,
autoelektriķa, spēkratu mehāniķa
(jauna programma), lauksaimnie-
cības tehnikas mehāniķa, klientu
apkalpošanas speciālista, dator-
sistēmu tehniķa, ekotūrisma spe-
ciālista, agrārā sektora komer-
cdarbinieka, ēku būvtehniķa un
ēdināšanas pakalpojumu speciā-
lista profesijas.  

Savukārt Ērgļos Priekuļu teh-
nikums piedāvā apgūt – jumiķa,
namdara, viesmīlības pakalpoju-

mu speciālista un ēdināšanas
pakalpojumu speciālista profesi-
jas. Ir iespēja izvēlēties un mācī-
ties, lai iegūtu vispārējas profe-
sionālās izglītības diplomu.
Tehnikuma mājas lapā
www.pt.edu.lv ir informācija par
visām izglītības programmām,
kuras piedāvā izglītības iestāde.

Domājot pat tehnikuma nākot-
ni, svarīgi ir godināt pagātni.
Sadarbojamies ar Zemessardzes
27.kājnieku bataljona Veterānu
apvienības priekšnieku J. Bah -
mani  un šajā mācību gadā tehni-
kumā noorganizējām  izstādi „Ar
sauli karogā”, par Latvijas karoga
tapšanas vēsturi. Otro gadu tehni-
kumā veiksmīgi darbojas audzēk-
ņu projekts– Latvijas kontūra no
svecēm, kad Lāčplēša dienas
vakarā pulcējamies stadionā.
Atskaņojam patriotiskas dzies-
mas. Katrs audzēknis nāk ar savu
domu par Latviju, aizdedzina un
noliek sveci pieminot Latvijas
varoņus. Janvāra mēnesī ar pie-
miņas brīdi pie stilizēta ugunsku-
ra svinējām Barikāžu atceres 25
gadadienu. Prieks bija satikt  teh-
nikuma bijušos skolotājus – bari-
kāžu dalībniekus 1991.gadā.
Paldies visiem, kuri dalījās atmi-
ņās par Latvijas vēsturē svarīgām
lietām. 

Aprīlī muzeja vadītāja O.An -
sone aicinās visus uz bibliotēkas
un muzeja nakts pasākumu.
Aprīlī un maijā tehnikumā infor-
mācijas dienas un konkrētāka
profesiju iespēju izzināšana.

Pagasta iedzīvotāji! Sekojiet
norisēm tehnikumā un esiet laipni
aicināti! 

Paulīna Sukaruka, direktora
vietniece audzināšanas jomā.

Ko piedāvā Priekuļu tehnikums
ikdienā
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Ir ziemas novakare. Liepas
kultūras namā pulcējas ļaudis no
tuvākiem un tālākiem novadiem.
Svētkus – piecus darbības gadus
atzīmē viens no mazākajiem  un
jaunākajiem mākslinieciskās
pašdarbības kolektīviem – sie-
viešu vokālais ansamblis
“Uguntiņa”. Par tā veidošanās
sākumu stāsta ansambļa vadītāja
Sarma Puriņa. Ierosme un piedā-
vājums papildināt Liepas kultū-
ras namu ar jaunu pašdarbības
kolektīvu nācis no liepēnietes
Anitas Tjukšas, jo šajā apvidū
ļaudis vienmēr mīlējuši dziesmu
un mūziku. Izvērtējot situāciju,
iespējas, apzinot savas paziņas –
dziedātājas dažādos muzikālos
kolektīvos, Sarma Puriņa piekri-
tusi šai idejai. Sākušies pirmie
mēģinājumi, uz kuriem ieradu-
šās gan vietējās dziedātājas, gan
koristes no Cēsīm. Izvēlētas
dažādu žanru, raksturu, sirdīm
tuvas un mīļas dziesmas ar
kurām iespējams uzstāties valsts
svētkos, kuplināt dažādu tradīci-
ju svētkus, kā Jāņus, Lieldienas,
Ziemassvētkus. Kolektīvs pieda-
lījies arī skatēs, mācoties vērtēt
savu un citu kolektīvu sniegu-

mu, pārņemot labāko pieredzi. 
Laika gaitā atrasti draudzības

kolektīvi no Vaives, Rankas,
Mārsnēnu sieviešu ansambļi,
Pārgaujas jauktais ansamblis,
Priekuļu vīru ansamblis, pie
kuriem “Uguntiņas” dziedātājas
viesojušās un ir gaidītas. Tāpat
vienmēr labi draugi ir bijis
VPDK “Sadancis”. Šos visus
mēs sastapām “Uguntiņas” svēt-
kos kā mīļus sveicējus.

Piecu gadu darbības laikā
“Uguntiņas” dziedātāju sastāvs
mainījies, bet joprojām šajā
kolektīvā skan Rūtas Jansones,
Daces Bakmanes, Ramonas
Jaunkalnes, Sarmītes Šakurovas,
Laumas Abramsones un Mairitas
Stepkas balsis. “Uguntiņa” vien-
mēr gaida dziedātāju papildināju-
mu. Kolektīvā vienmēr bijušas
sirsnīgas, ģimeniskas attiecības,
galvenais šo sieviešu vienotāj-
spēks ir un paliek mīlestība uz
dziesmu, kopīgas sajūtas dažādās
dzīves situācijās, optimisms.

Vēlamies, lai “Uguntiņa” gaiši
un spoži degtu nākamos gadus.

Mairita Stepka,
„Uguntiņas” dziedātāja

Šogad Lielie lasīšanas svētki
notiks sestdien, 5.martā, Rīgā,
Gaismas pils Ziedoņa zālē.  

Lai Rīgas apmeklējuma pro-
gramma būtu saistošāka, organi-
zatori piedāvā arī apmeklēt
vienu no četriem muzejiem vai
iepazīties ar Latvijas Nacionālās
bibliotēkas jauno ēku.

Mārsnēnu pagasta bibliotēka
Lasīšanas veicināšanas program-
mā darbojas jau no tālā 2002.
gada. Šogad jau 16-to gadu
sanāksim kopā un turpināsim
lasīt, runāt, ceļot, pilnveidoties.

Neaizmirsīsim arī aktīvās
mammas, kuras piedalās Vecāku
žūrijā. Lasot elektroniskās anke-
tas, arī šogad ir ļoti grūti pateikt,
kuras mammas varētu būt lasīša-
nas vēstneši katrā kultūrvēsturis-
kajā novadā un tiktu apbalvotas
Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā,
5.martā. Tāpēc vēlos aicināt, lai
jūs padalītos ar saviem novēro-
jumiem par aktīvākajām lasīša-
nas veicināšanas programmas
dalībniecēm, kuras ir palīdzēju-
šas darbā ar „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūriju“ vai kā citādi
atbalstījušas lasīšanu bibliotēkā,
skolā, bērnudārzā vai ģimenē. Ja
Jums ir šāds cilvēks padomā, tad
atsūtiet, lūdzu, viņas vārdu,
uzvārdu un nelielu pamatojumu
vai aprakstu par viņu. Šādu uzai-
cinājumu saņēma katra bibliotē-
ka, kura ir iesaistījusies Lielajā
grāmatu lasīšanas maratonā.

Mārsnēnu bibliotēkā vairākas
mammas, māsas un vecmāmiņas
ir bijušas aktīvas, lai lasītu pašas

un iesaistītu lasīšanā arī citus
ģimenes locekļus. 

Šoreiz Rīgai gribētos ieteikt
un uzslavēt Mārsnēnu pagasta
bibliotēkas Vecāku žūrijas dalīb-
nieci ILZI MEISTERI. Ilze strā-
dā pirmsskolas iestādē par
audzinātāju un tās vadītāju. Pāris
reizes gadā mazie pirmsskolnie-
ki ierodas pie mums iepazīties ar
bibliotēku un tās piedāvātajām
iespējām. Audzinātājas un auklī-
tes regulāri ienāk bibliotēkā pēc
jaunākām bērnu grāmatiņām,
kuras tiek lasītas bērniem priek-
šā, izlasītais pārrunāts, arī bildes
tiek apskatītas un komentētas.
Un tas, pateicoties Ilzei, kura
uzrunā savus darbiniekus, bib-
liotekāru, bērnu vecākus un
pašus bērnus. Ilze bērniem māca
arī dejot un dziedāt. Ļoti atrak-
tīvs un pozitīvi domājošs cil-

vēks. Sumināsim Ilzi! Ilze
Meistere ir izvēlēta par lasīšanas
vēstnesi Vidzemē.

Novēlēsim Ilze Meisterei un
vēl divām Mārsnēnu pagasta
bibliotēkas vecāku žūrijas
ekspertēm Sarmai un Dacei,
popularizēt un godam pārstāvēt
Mārsnēnus un visu Vidzemes
zonu, visu mūsu vārdā sveikt
pārējos dalībniekus un gaidīsim
atpakaļ ar jauniem ierosināju-
miem, lai veiksmīgi turpinātu
grāmatu lasīšanu.

Jāpiebilst, ka Žūrijas eksperti
šogad dosies kārtējā ekskursijā
„Iepazīsti Latviju” 21. maijā.
Šogad programma būs pārstei-
gumu pilna. 

Lauma Zaļaiskalna, 
Mārsnēnu pagasta 

bibliotēkas vadītāja

Lielie lasīšanas svētki RīgāLai dziesma skan

Jau par tradīciju kļuvusi
Priekuļu vidusskolas skolēnu
piedalīšanās CSDD konkursā
„Gribu būt mobils”. Konkurss
notiek četrās kārtās, skolēnus
tam gatavo skolotājas Ruta
Purvinska un Sandra Pupure.

Priekšsacensībās un neklātie-
nes kārtā no Priekuļu vidussko-
las piedalījās 24 komandas, jeb
140 skolēni no 6.-8. klasei. 

Pēc neklātienes kārtas mūsu
skolas 4 komandas saņēma atzi-
nības rakstus un balvas no
CSDD, bet viena komanda ceļa-
zīmi uz pusfinālu Valmierā.

2. februārī komanda „Fantas -
tiskais 4+1“,kurā startēja 8.b
klases puiši - Krists Tauniņš,
Mārtiņš Lipskis, Kristers Skrebs,
Toms Kārlis Rubenis, Kristofers
Zellītis - pusfinālā ieguva 5.
vietu. Komanda uz pusfinālu
bija sagatavojusi mājasdarbu par
jaunumiem ceļa satiksmē.

Savās emocijās un pārdomās
dalās 8.b klases skolnieks Krists

Tauniņš:
„Tas viss sākās sociālajās

zinībās, kad skolotāja izstāstīja
par CSDD konkursu  „Gribu būt
mobils”. Mūsu uzdevums bija
klasē sadalīties komandās pa 4,
jo tas bija noteiktais komandas
sastāvs. Protams, domāju , ka
būtu labi strādāt komandā ar cil-
vēkiem, ar kuriem ir viegli
sadarboties grupā. Tā radās
mūsu komanda ar mani kā kap-
teini, Kristoferu kā komandas
smadzenēm ar ļoti labām ceļu
satiksmes noteikumu zināšanām,
Mārtiņu un  Kristeru – cilvē-
kiem, ar kuriem ir viegli sadar-
boties komandā. Mums pievie-
nojās arī Toms, kam ir rollera
tiesības un tātad arī labas zināša-
nas ceļu satiksmē. Tā radās
nosaukums ‘’Fantastiskai četri-
nieks+1’’. 

Konkursa uzdevumi bija
jāpilda ar datoru. Mēs katru otr-
dienu devāmies tos pildīt  uz
datorklasi. Daži jautājumi bija

ļoti sarežģīti, bet es domāju, ka
mēs tikām veiksmīgi galā ar
tiem. Pēc mēneša samērā smagā
darba mēs pabeidzām uzdevu-
mus. Kad paziņoja rezultātus un
mūsu iekļūšanu pusfinālā, sko-
lotāja ļoti priecājās.  Mēs nebi-
jām tik priecīgi kā skolotāja, jo
tas nozīmēja papildus mācīšanos
un mēs visi zinām, ka skolēniem
nepatīk papildus mācīties. Un
tomēr mājas darbs – prezentāci-
ja par jaunajiem ceļu satiksmes
noteikumiem izdevās.

Pusfināla diena – 2.februāris.
Mēs nebijām ļoti uztraukušies,
jo mūsu galvenais mērķis bija
aizbraukt pēc balvām un papil-
dus izpildīt dažus uzdevumus.
Bet, sākoties sacensībām, pirma-
jā uzdevumā man sāka trīcēt
rokas, jo es sāku uztraukties. Pēc
katra nākamā uzdevumā uztrau-
kums sāka pazust. Bija tikai
pieci uzdevumi, bet tie nebija
viegli. Man šķiet, ka tā bija
pirmā reize, kad es katrā solī
pārdomāju, vai es visu daru
pareizi. Citas komandas arī bija
ļoti nopietnas. 

Kamēr apkopoja punktus,
mēs satikām pazīstamus cilvē-
kus no citām komandām. Bija
jauki parunāties ar viņiem un
uzzināt, ko viņi domā par kon-
kursu. Dienas beigās notika
apbalvošana. Mēs palikām piek-
tajā vietā visā Vidzemes novadā,
bet bijām ļoti priecīgi par šiem
rezultātiem un sapratām, ko
mums konkurss ir devis - tās ir
zināšanas par ceļu satiksmes
noteikumiem.”

Krists Tauniņš, 
Ruta Purvinska

Gribu būt mobils

Ja bērniem no mazotnes iemāca mīlēt grāmatu, viņi izaug 
par gudriem un zinošiem cilvēkiem

„Uguntiņas” dalībnieces sveic Liepas pagasta vadītāja Evita
Šīrante, vēlot ar skanīgām dziesmām priecēt savus klausītājus

„Valodas apgūšana ir ļoti grūts
un sarežģīts process, tādēļ šis
periods turpinās ilgāk nekā citi- no
četriem mēnešiem līdz pieciem
vai sešiem gadiem.  Mūsu uzde-
vums ir nenokavēt šo periodu, kad
bērns pats tiecas izzināt pasauli,
iepazīt burtus, iemācīties valodu
līdz ar to iemācoties arī rakstīt un
lasīt. Šī interese var parādīties ļoti
agrā vecumā, bet mūsu neuzmanī-
bas dēļ tā var arī ļoti ātri zust, un
tad mācību process no prieka pil-
nas nodarbes var pārvērsties par
smagu, konfliktiem un pārdzīvo-
jumiem piepildītu darbu.

Svarīgi laikus attīstīt bērna
runas spējas kā  arī mazināt runas
un valodas traucējumus, pildot
logopēda ieteikumus.” (Z. Cīrule)

Kādā februāra pēcpusdienā
Priekuļu pirmsskolas izglītības
iestādes “Mežmaliņa” logopēde
Zaiga Cīrule aicināja vecākus
kopā ar savu bērnu piedalīties
kopīgā aktīvā nodarbībā. Šīs dar-
bošanās laikā Zaiga demonstrēja
kā ar dažādu rotaļdarbību palīdzī-
bu vingrināt, stiprināt artikulācijas
aparātu, lai mazuļa runa veidotos
skaidra, raita un saprotama.
Vispirms bērnu mēlīte devās ceļo-
jumā – šņāca līdzi kokiem vējā,
ūjināja kā pūces, ņaudēja līdzi

kaķītim, rūca kopā ar dusmīgo
suni utt. Vingrināšanos interesan-
tāku darīja iespēja pūst ar kokteiļa
salmiņiem vates piciņas, sniega
pārsliņas, ūdens peļķīti. Darbo -
šanās kopā ar mammu un tēti
ikvienam bērnam sniedza prieku
un paļāvību saviem spēkiem,
savukārt vecāki iepazinās ar vien-
kāršiem un jautriem vingrināju-
miem, kurus varēs izmantot sava
mazuļa valodas attīstīšanai un
korekcijai  darbojoties mājās.

Paldies logopēdei Zaigai par
atvēlēto laiku un iespēju parādīt
vecākiem šos „mazos solīšus” kā
palīdzēt savam bērnam.

Šai gudrajā un jautrajā nodarbī-
bā ar bērniem un vecākiem kopā
darbojās 

Ilze Freimane,
vadītājas vietniece 

izglītības jomā 
Komandas „Fantastiskais 4+1“ kopā ar skolotāju Rutu Purvinsku

priecājas par saviem iegūtajiem rezultātiem

Lai bērna runa veidotos
skaidra un raita
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Bijušo Cēsu un Limbažu apriņ-
ķu teritorijā jau piekto gadu sek-
mīgi darbojas neformāla domu-
biedru Cēsu kaujas lauka izpētes
kopa (tālāk tekstā -kopa), kas pēta
Cēsu kaujas vēsturi. Tomēr būtu
lietderīgi apvienot spēkus ar
Biedrību „Latviešu Strēlnieku
apvienība” (tālāk tekstā-
Biedrība), jo kopas darbība jau
sen ir izgājusi ārpus „interešu teri-
torijas”, pētot Cēsu 2. pulka, Cēsu
rotas, Oskara Kalpaka bataljona
un citu kaujas formējumu vēsturi.

Kāpēc tieši biedrība „Latviešu
strēlnieku apvienība”?

Kopas darbība pamatos atbilst
Biedrības statūtos noteiktajiem
principiem. Biedrība ir vecākā
karavīru patriotiskā organizācija,
kuras sākumi sasaucas ar Latvijas
Tautas frontes izveidošanas laiku
un tautas atmodu, kā arī vairāku
LSA dibinātāju līdzdalību neatka-
rīgas Latvijas valsts robežsardzes
izveidošanā. Tās biedri vadīja
Barikāžu aizsardzības štābu, vei-
doja valsts pirmās aizsardzības
struktūras.

Jau divus gadus mēs kopīgi pie-
dalāmies latviešu strēlnieku un
Atbrīvošanas kara varoņu piemi-
ņas pasākumos Latvijā un Igaunijā.

Kopas pamatprincipi ir vien-
kārši- atvērtība, uzskatu brīvība
un neiesaistīšanās politiskās spēlī-
tēs. Tomēr vairākkārt ir nācies
izraisītu diskusiju uzbrukumos
aizstāvēt Latvijas valstiskumu un
demokrātijas pamatvērtības.
Jāatzīst, ka kopas stingrā nostāja
un norobežošanās no radikālajām
idejām ir nodrošinājusi cieņu opo-
nentu nometnē. Tāpēc kopai nav
nekādas saistības ar politiskajām
partijām vai atsevišķiem politikā-
ņiem.

Savas darbības laikā kopa ir
apzinājusi un apvienojusi militā-
rās vēstures entuziastus no
Igaunijas, Krievijas, Vācijas, kopā
no 14 valstīm, iesaistot tos kopī-
gos pasākumos, zinātnisko pētīju-

mu apmaiņā, sniedzot praktisku
palīdzību pasākumu un kaujas
lauka ekskursiju organizēšanā.

Kopas darbs ir virzīts uz padzi-
ļinātu Cēsu kaujas lauka (apmē-
ram 5000 km2)  izpēti un sadarbī-
bu ar Igaunijas patriotiskajām
organizācijām, aktīvi iesaistoties
igauņu valstiskās audzināšanas un
integrācijas programmās.  

Kopai nav sponsoru. Darbības
laikā tā no privātpersonām ir saņē-
musi ziedojumus, kas izlietoti gal-
venokārt degvielas iegādei auto-
transportam, tālākiem mērķa zie-
dojumiem un šīs sapulces telpu
īrei.

Tomēr daži pētījumi oficiālajās
aprindās tiek uztverti saasināti.
Dalītas jūtas ir par Baltijas
Landesvēra darbības sākuma
posma, vācu Dzelzs Divīzijas,
krievu baltgvardu, firsta Līvena
vienības, Kalpaka bataljona kau-
jas ceļa izpēti. Vēsture – tie ir
fakti, to izskaidrošana- tā jau ir
propaganda. 

Veiktie pētījumi ir publicēti
laikrakstā „Druva”, skatāmi
Re:TV cikla „Atceries Lāčplēšus”
atsevišķos raidījumos, Facebook
lapā „Cesis Battlefield”, kā arī
prezentācijās publiskajos portālos.
Šajos gados ir uzkrāts milzīgs
daudzums ziņu par notikumiem
laika periodā no 1917. līdz
1944.gadam, pētot gan latviešu
strēlnieku kaujas gaitas, gan Otrā
pasaules kara notikumus.
Pietrūkst speciālistu, kas varētu
šos materiālus sakārtot, aprakstīt
un sagatavot publicēšanai. 

Kopas pašreizējā struktūra ir
balstīta uz decentralizētu funkcio-
nālisma principu- ir darba grupa,
atbalstītāji, partneri, speciālisti,
vēsturnieki, eksperti, uzņēmēji,
„kontakti” pašvaldībās, presē,
skolās,  kuri tiek iesaistīti konkrē-
tu uzdevumu izpildē. Informācija
par kopas aktivitātēm tiek nosūtī-
ta visiem „kontaktiem” un publi-
cēta Facebook lapā. Pasākumi ir

atvērti. Tieši neformālā decentra-
lizēta organizācijas forma ir vise-
fektīvākā, jo cilvēki nejūtas saistī-
ti vai ierobežoti ar biedrības saistī-
bām. 

Pēdējo gadu laikā ir notikuši
vairāki kopīgi pasākumi ar
Zemessardzes 27. bataljona
Veterānu apvienību, Jaunsardzes
3. novada Alojas vienību un
Biedrību.

Kāds būtu Biedrības iegu-
vums no apvienošanās? 

Tā varētu „pārņemt” esošās
iestrādes sadarbībā ar igauņiem,
tikt pārstāvēta oficiālajos pasāku-
mos reģionā. Uz šo brīdi kopa
pārstāv vai nu Cēsu pašvaldību
(Igaunijā) vai neformālu kopu. 

Pēc samērā īsa sagatavošanas
posma, tika izsludināta kandidātu
mobilizācija kopas biedru vidū.
Daudzi cienījami biedri atteicās
noformēt oficiālas attiecības ar
Biedrību, jo gribot palikt brīvi, bet
sadarbību ar kopu un nodaļu tur-
pināšot. 

Par sapulces vietu tika izrau-
dzīta Veselavas muiža. Pirmkārt,
tā atrodas iecerētās teritorijas cen-
trā. Otrkārt, muiža ir saistīta ar
Latvijas Atbrīvošanas kara laika
notikumiem- 1919.gada jūnijā
muižā  atradās igauņu 3. bataljona
štābs. Frontes līnija gāja pa Rauņa
labējo krastu. Muižas ēkas palika
neskartas, pateicoties kņazam
Līvenam, kurš atteicās karot pret
igauņu un latviešu karaspēku un
kura komandētā vienība pameta
kaujas lauku. Vācu vienībām
nepietika spēka, lai triecienā pār-
rautu igauņu aizsardzību
Veselavas un Bērzkroga virzie-
nos. Tomēr igauņi bez kaujas
atstāja pozīcijas, jo landesvēristi
bija pārrāvuši fronti pie
Jaunraunas muižas, un 3. bataljo-
nam draudēja ielenkums. Pēc kau-
jām, netālu no muižas, ceļu krustā
tika apglabāti 14 kritušie igauņi -
karavīri. Treškārt- muižas telpas ir
vairāk nekā piemērotas šādu pasā-

kumu organizēšanai.
Pasākuma praktiskajā organi-

zēšanā lielu atbalstu sniedza sie-
viešu klubs IEVA un „muižas
saimniece” Rudīte Ignatjeva,
vadot ekskursijas.

12.februārī, dienu pirms sapul-
ces, notika pēdējie saskaņošanas
darbi. Pēkšņi muižā ieradās saei-
mas deputāts, atvaļinātais brigā-
des ģenerālis Kārlis Krēsliņš, kurš
bija uz sapulci aicināto vidū...
Nācās ziņot par pasākumu sagata-
vošanas gaitu un iepazīstināt ar
IEVAs veikto Jāņa Lapiņa piemi-
ņas saglabāšanas projektu.
Bibliotekāre Ingrīda Rence ģene-
rāli iepazīstināja ar ekspozīciju un
pastāstīja par nākotnes iecerēm.
Savukārt Rudītes kundze izrādīja
muižas vēsturiskās telpas.
Ģenerālis izteica savu atbalstu
IEVAi un kopai un novēlēja veik-
smi nākotnes ieceru īstenošanā.

Noteiktajā laikā sapulci ieradās
Biedrības priekšsēdētājs, atvaļinā-
tais pulkvežleitnants Jānis Aivars
Baškers, valdes locekļi un biedri,
septiņi biedru kandidāti, vairāk
nekā desmit atbalstītāji, kopā vai-
rāk nekā 25 dalībnieki no Rīgas,
Tūjas, Valmieras, Cēsīm, Ošupes
un vietējiem pagastiem.

Sapulces laikā tika nodibināta
Biedrības nodaļa. Par nosaukumu
nācās balsot, jo bija vairāki
priekšlikumi ar domu neaizvainot
limbažniekus.... Strīdu izšķīra
Ošupes pagasta pārvaldnieks
Aigars Šķēls, uzdodot jautājumu:
„Kas ir Autīne?” Savukārt
Biedrības valdes locekļi atgādinā-
ja, ka Vidzemes vārds ir par lepnu,
jo Valmierā jau esot Biedrības
nodaļa, un vēl kaut kur esot arī
Vidzemes novada Latviešu strēl-
nieku apvienība. Ar 6 balsīm
„par” un 3 „pret” nodaļai tika pie-
šķirts Cēsu vārds. Rezerves vecā-
kais leitnants Māris Niklass ātri
noorganizēja protokola sagatavo-
šanu un turpat sapulces noslēgu-
mā to nodeva Biedrības priekšsē-

dētājam, kurš bija pārsteigts par
tik „arhaisku” veidu, toties ātri un
pamatīgi! Protokols tika nokopēts,
un, kā pajokoja, elektroniskā ver-
sija tikšot uzrakstīta, kā vajagot.

Jaundibināmās nodaļas biedru
kandidātiem būs jāiztur sava
veida atlase, jo Biedrība ir bijušo
karavīru organizācija.  Savos
pirmsākumos tā centās apvienot
bijušos karavīrus, nešķirojot tos
pēc karogu vai mundieru krāsas.
Tomēr ar laiku Biedrība tika
sašķelta vairākās sīkās un kašķī-
gās organizācijās. Cēsu nodaļas
sastāvā pašreiz ir atvaļinātie virs-
nieki:  pulkvedis, pulkvežleit-
nants, majors un trīs vecākie leit-
nanti, kopā septiņi karavīri un
zemessargi. Jaunākais nodaļas
Biedrības biedrs ir Pauls Ernests
(17 gadi), biedru vidējais vecums
ir nedaudz virs 50 gadiem, 70 %
no kopskaita ir augstākā izglītība. 

Nodaļas nolikums atļauj
uzņemt arī bijušos policistus, civi-
listus un skolēnus no 16 gadu
vecuma. Jaunu biedru uzņemšana
pamatā notiks no kopas atbalstītā-
ju vidus. Pārējiem būs jāmeklē
galvotājs. Tie ir piesardzības soļi,
lai novērstu iespējamu šķelšanos,
kā tas ir noticis citās nodaļās.
Bungu rībinātāji un karogu vici-
nātāji te nav gaidīti, ir vajadzīgi
darītāji, jo valsts savus nepadarī-
tos darbus ir uzvēlusi saviem pil-
soņiem. Latviešiem ir tāda biedrī-
bu dibināšanas kaite- kad notikusi
pirmā sapulce, visi jūtas atviegloti
un aizmirst, kur iestājušies. Labi,
ja laicīgi un kārtīgi maksā biedru
naudas.  Liels biedru skaits šoreiz
nav pašmērķis.

Biedrības Cēsu nodaļas izveide
nenozīmē Cēsu kopas likvidēša-
nu. Tā turpinās savu darbību tajos
iesāktajos virzienos, kas nav
noteikti Biedrības uzdevumos.

Ēvalds Krieviņš,
rez. Pulkvežleitnants LSA Cēsu

nodaļas vadītājs

Nodibināta Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļa

Biedrības “Glābiet bērnus”
Liepas nodaļai (turpmāk GB) katru
gadu ir divi atskaites punkti, divi
centrālie notikumi – Lieldienas un
Ziemassvētki. Tā ir ikgadēja tradī-
cija un arī gatavošanās tiem notiek
nemainīgi rūpīgi. Sestdienās, kad
darbojas projektos iesaistītie bērni,
GB telpas atgādina bišu stropu.

Projektā “Lasīsim pasaciņu”
tika iesaistīti pirmo divu klašu sko-
lēni. Šo projektu nodarbību vadītā-
ja Mārīte Zaķe uzsākām tāpēc, ka
daudzi bērni pirmajā, pat otrajā
klasē neprot lasīt - burto vai lasa
ļoti gausi. Tā rezultātā bērniem ir
niecīgs vārdu krājums, neattīstīta
valoda un nespēja sekmīgi iekļau-
ties skolas ikdienā. Šī projekta
nodarbību spektrs bija plašs – bērni
zīmēja un līmēja, grieza, krāsoja,
un veidoja, bet galvenais – lasīja.
Rindas kārtībā katrs (neviens neiz-
spruka!) izlasīja noteiktu gabaliņu
no pasaku grāmatas, pārrunāja
izlasīto un zīmēja galveno varoni.

Projekts “Prieks labdarībā”
sākās pēc Liepas pamatskolas
vecāko klašu meiteņu Kristiānas
Eltermanes un Seiras Jēkabsones
iniciatīvas. Meitenes izteica vēlē-

šanos nodarboties ar labdarību.
Drīz vien viņām piepulcējās Anete
Sniedze, Samanta Kondratjeva,
Karina Tereško un Paula Beatrise
Pupure. Meitenes izdomāja projek-
ta nosaukumu un sāka gatavoties
Lieldienām. Llielās meitenes
gatavoja apsveikuma kartiņas,
apgleznoja krūzītes un veidoja
mozaīkas, mazākie mācījās
Lieldienu tematikai atbilstošas
četrrindes un tautas ticējumus.
Lieldienu rītā nodaļas aktīvisti un
bērni devās pie desmit GB izvēlē-
tiem Liepas pagasta vecļaudīm.

25.aprīlis. Piedalījāmies sakop-
šanas talkā Sarkaņu ciematā.
Strādāja lieli un mazi. GB Sarkaņu
ciema iedzīvotājiem  bija sarūpējusi
dāvanas - 15 humānās palīdzības
kastes ar drēbēm un lielo talkas kliņ-
ģeri (SIA “Kukulītis”). Tas pēc labi
padarītā darbā šķita sevišķi gards. 

13.maijs. Kā labdari piedalījā-
mies PII “Saulīte” organizētajos
novada bērnudārzu absolventu
svētkos. Visi svētku dalībnieki
saņēma GB sarūpētās dāvanu
pakas (kopumā 100) no kristīgās
draudzes “Prieka vēsts”. Svētku
dalībniekus iepriecinājām ar brī-

nišķīgu mūsu keramikas pulciņa
(vadītāja Inta Ceriņa) bērnu darbu
izstādi “Ieraksti pavasari mālā”.

3.jūnijs. Pēc “Bedrītes Mācību
centrs” vadītājas Anitas Bedrītes
uzaicinājuma piedalījāmies Latvi -
jas-Japānas Amatnieku sadraudzī-
bas svētkos Valmierā. Mūsu uzde-
vums bija kuplināt amatnieku rin-
das, jo arī mēs savā ziņā esam
amatnieki, kā arī vākt ziedojumus
saviem projektiem. Bezpeļņas
organizācijai, kas nodarbojas ar
labdarību, ir grūti iztikt tikai ar lab-
vēļu atbalstu, tāpēc ziedojumus
vācam arī paši. Šoreiz piedāvājām
bērnu gatavotos keramikas suvenī-
rus, šūtos izstrādājumus, dažādas
skolas lietas un mīkstās mantiņas.
Nevienam mūsu ražojumam nebija
noteikta cena – cik cilvēks gribēja,
tik ziedoja. Valmierieši bija atsaucī-
gi, bet viešņas no Japānas interesē-
ja bērnu veidotie keramikas darbi. 

25.augusts. Apmeklējām
„Gaismas pili”- Latvijas Nacionālo
bibliotēku, pusdienojām un atpūtā-
mies Lido atpūtas centrā. Tā bija
“Glābiet bērnus” vadītājas
S.Brences dāvana tiem bērniem,
kas bija sapelnījuši lielāko labo

darbu punktu skaitu projektos.
Ziemassvētki 2015. Adventes

laikā GB Liepas nodaļas lielās
Rūķes un mazie Rūķēni tradicio-
nāli apciemo vecļaudis. Bērnu
uzdevums šogad bija patstāvīgi
sagatavot priekšnesumu. Paralēli
mājasdarbiem, lielās meitenes
gatavoja apsveikumu kartiņas
(vadītāja Dzintra Doriņa).
Apsveikumu kartiņas tiek sūtītas
pagasta vecļaudīm un institūci-
jām, sponsoriem un labvēļiem. 

Savukārt Lielās Rūķes pildīja
dāvanu maisus ar noderīgām lie-
tām - silts zeķu pāris, apgleznota
krūze un kafija, ko tajā iebērt,
bagātīga saldumu paka, ko bija
sarūpējis komersants Aivars Svars.
Vienmēr dāvanu pakā tiek ielikta
mīkstā rotaļlieta, jo veciem cilvē-
kiem, kā uzskata S.Brence, patīk
mīkstās mantiņas. Tās viņiem atgā-
dina bērnību. Ejot ciemos, bērnu
rokās ir pašu gatavoti māla svečturī-
ši ar Adventes svecīti.

Šogad Rūķi devās pie vienpad-
smit Liepas pagasta senioriem, kam
2015.gadā palika 85 gadi. Bērnu
uzdevums bija simboliski ienest
Gaismu vecā cilvēka dzīvoklī, apru-

nāties, iztaujāt par viņu bērnību, jau-
nību, vieglajām un smagajām die-
nām, samīļot. Tantuki bija pārsteig-
ti, dažs pat apraudājās un teica, ka
nekad dzīvē neviens viņu tā nav
pagodinājis. 

Tie ir lielākie GB paveiktie pro-
jekti, taču ikdienā tiek darīti citi, ne
mazāk svarīgi darbi.

Gribam uzsvērt, ka “Glābiet
bērnus” Liepas nodaļa, ziedojot
mantiskas lietas, aktīvi palīdz
citām iestādēm un sabiedriskajām
organizācijām pagastā: PII
“Saulīte”, SIA “Cerību centrs”,
Metodistu draudzei, Pestīšanas
armijas Sarkaņu korpusam, jaunie-
šu centram “Apelsīns”. GB nereti ir
arī dažādu pasākumu sponsors. 

“Glābiet bērnus” Liepas nodaļas
valde lepojas ar to, ka ir izvirzījusi
divas kandidatūras apbalvojumam
un abi tās izvirzītie nominanti ir kļu-
vuši par laureātiem. Tā ir - Irēna
Dubulte, kas ieguva balvu  “Gada
cilvēks mecenātismā” Priekuļu
novadā un Igors Gormaļovs - laik-
raksta “Druva” aptaujas “Gada cil-
vēks 2015” laureāts. 

Dzintra Doriņa

Biedrības “Glābiet bērnus” Liepas nodaļas aizvadītā
gada darba pārskats
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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” 

Kultūras afiša martamIr tāds mūzikas instruments – rīts,
ir tāda partitūra kā – dzīve,
ir tādas lietas kā – spēks un nespēks.
Un saule iedod tev pirmo stīgu

/O.Vācietis/
Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
februāra jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Liepā: Felicitu Garkalni, Nicetu
Kleimani, Stefaniju Kokorēviču, Ainu Valliju Krieviņu,
Maiju Straudovsku, Jāni Viesturi Ķerpi, Sergeju
Vozņakovu
Priekuļos: Jāni Karlsbergu un Ellu Slaidiņu
Veselavā Irēnu Vīlipu

85 gadu jubilejā
Līvu Osīti Liepā

90 gadu jubilejā Olgu Biti Priekuļos
90 gadu jubilejā Annu Beržicku un Ausmu Sermuliņu Liepā
91 gada jubilejā Jekaterinu Kolosovu Liepā
92 gadu jubilejā Arvīdu Stīpnieku Liepā
93 gadu jubilejā Rasmu Vilni Liepā
94 gadu jubilejā Āriju Apini Liepā

‘’Sieviešu klubiņš’’ Mārsnēnos
aicina pievienoties un apmeklēt

informatīvos pasākumus:

3.martā plkst. 14:00 Mārsnēnu TN Dzeltenajā zālē
viesosies izioterapeite Dace Punsule. 

Samaksa par nodarbību EUR 3.00
2.aprīlī plkst. 11:00 Mārsnēnu TN Lielajā zālē viesosies 

zintniece, astroloģe  Gundega Purmale.
Ieeja pret ziedojumiem.

Laipni aicināts ikviens interesents!

Obligāta suņu reģistrēšana 

No 2016. gada 1. jūlija ir noteikta obligāta suņu reģistrēšana cent -
rālajā datu bāzē.

Suņus var reģistrēt Priekuļos, Dārza ielā 12, ceturtdienās no
plkst.09.00 līdz 14.00. Jautājumu vai pieteikšanās gadījumā zvanīt pa
tālr.29464964 (Vija Paegle).

Reģistrācijas nosacījumi:
1. Sunim jābūt mikročipētam un ar pasi.
2. Reģistrētam datu bāzē, ja suns tiek izvests ārpus valsts robežām

vai piedalās izstādēs.
3. Suņa reģistrācija ir maksas pakalpojums.
4. No 2015. gada 1. jūlija suņa īpašnieks (turētājs) suņa atsavinā-

šanas gadījumā nodrošina, lai sunim tiktu implantēta mikroshēma un
tas tiktu reģistrēts datubāzē uz atsavinātāja vārda (izņemot suni, kas
tiek atsavināts pastāvīgai turēšanai ārvalstīs - norāda tikai valsti).

Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru
kabineta noteikumi Nr.491

Kāpēc mēs tik ļoti labprāt domās atgriežamies
bērnībā? 
Kāpēc es tur tik labi jūtos?
Laikam jau tāpēc, ka bērns ir pilnīgi brīvs.

(Im. Kalniņš)

31. martā

Priekuļu novada Liepas  pirmsskolas izglītības
iestāde „Saulīte”

ielūdz uz bērnudārza
40 gadu jubilejas svinībām

plkst. 16.00 svētku koncerts Liepas kultūras
namā

Sirsnīgi un mīļi aicināts ikviens bijušais 
darbinieks, pensionārs,  audzēknis, bērni 

un viņu vecāki, pagasta iedzīvotāji!
Ieeja brīva

Bijušie darbinieki un pensionāri!
2016. gada 31. martā plkst.13.30

mēs Jūs gaidīsim
bērnudārza telpās, lai atmiņās izstaigātu senās

takas. Turpinājums pl.16.00 kultūras namā. 
(būs transports)

Lūgums bijušiem darbiniekiem pieteikties 
pa tālruni: 64107364, 64107365,29268898

līdz 15.martam

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas 
jaunumi martā

Tāpat kā katram kalendāra mēnesim ir savs nosaukums, arī jaunat-
nes un bērnu lietu nodaļas jauniešu un bērnu dienas centriem būs savi
mēnešu nosaukumi. 

Marta mēnesis mums ir kļuvis par drošības mēnesi, kura ietvaros
JC „Apelsīns”, JIC „REST[e]” un JC „Pagrabiņš” sadarbosies ar savu
pagastu skolām un informēs par jauniešiem aktuāliem veselības jau-
tājumiem, fizisko drošību un drošu uzvedību internetā, kā arī par
dažādu atkarību negatīvo ietekmi uz veselību. 

Mārsnēnu pamatskolā viesosies modes un etiķetes speciāliste, kā
arī 11.martā bērni uzzinās kā pasargāt sevi internetā. Liepas pamat-
skola kopā ar JC „Apelsīns” pēdējo marta nedēļu katru dienu pētīs
jaunu tēmu par drošību, bet JIC „REST[e]” kopā ar Priekuļu vidus-
skolu uzzinās par veselības jautājumiem atbilstoši vecuma grupām.
Bērnu dienas centrs „Zīļuks” katru piektdienu savas radošās nodarbī-
bas saistīs ar drošību, kura ir aktuālam mazajiem bērniņiem. 

Arī Aprīlim esam piemeklējuši vārdu un tas būs radošais mēnesis.
Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem un esi daļa no pozitīvajām jauniešu
dzīves aktivitātēm!

Elīna Krieviņa, jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja 

Radošās pašizpausmes attīstības
biedrības Ingunas Briedes
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