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Jurģi pašvaldību speciālistiem
Septembra vidū nodotas ekspluatācijā

Cēsu prospekta 1 pirmā stāva telpas, kur
turpmāk strādās sekojoši pašvaldības
speciālisti: projektu vadītāja, labiekārto-
šanas darbu vadītājs, mežzinis, darba aiz-
sardzības speciālists un tūrisma darba
organizatore.

Turpinās ēku siltināšana
Ir pabeigta Liepas skolas pamatu siltinā-

šana un gandrīz 100% apbūvētas atpakaļ
apmales. Izbūvēti pamati skolas sporta zālei,
kur tie trūka zem ārsienas, jo darba gaitā
atklājās, ka ārsiena bija uzbūvēta uz betona
grīdas. Ir iesāktas atjaunot ieejas kāpnes. No
sporta zāles gar galveno ieeju tiek siltināta
ēkas fasāde. Kā pirmo plānots nosiltināt gal-
venās ieejas fasādi un to plānots pabeigt
tuvāko 2 nedēļu laikā. Tad turpinās darbu
pie sporta zāles sienu siltināšanas.

Turpinās arī PII „Mežmaliņa” siltināša-
nas darbi, kur arī ir nosiltināti ēkas pamati
un ārsienas sporta zāles, virtuves bloka,
Sprīdīšu, Ežuku un Pūcīšu grupiņām. Tiek
veikta konstrukciju nomaiņa, grīdu demon-
tāža un siltināšana pie grupiņu nojumēm.

Rūpējamies par drošību 
un sakopjam vidi 

Pamatojoties uz saņemtajiem iedzīvotāju
ierosinājumiem par lūstošajiem zariem
rotaļu un volejbola laukumos un pie
Mākslas skolas, septembra sākumā tika
uzsākta bīstamo zaru izzāģēšana un vaina-
gu izkopšana kokiem Priekuļu ciemā pie
Sporta birzītes un Sociālā dienesta. Ozoli
savā laikā jau bija sastādīti par tuvu viens
otram, kā arī ierīkojot bruģēto veloceliņu,
tika traumētas koku balstsaknes, tādējādi
ozoli tika novājināti un tiem veidojās sausie
zari. Sakarā ar to bija bīstami pārvietoties
pa iepriekš minētajiem celiņiem un uzturē-
ties Sporta birzītes laukumos, rūpējoties
par iedzīvotāju drošību un labsajūtu tika
pieņemts lēmums sakopt ainavu, izzāģējot
kokiem sausos zarus, izkopjot to vainagus
un nozāģējot bīstamās kļavas un liepu.

Tiek laboti ceļu segumi
Septembrī tika atjaunots segums Elites un

Selekcijas ielām. Šobrīd ir noslēgti līgumi par
asfaltbetona nomaiņu Ķingu ielai Dukuros
un Izmēģinātāju ielai, posmā no Dārza ielas
līdz Vanagkalniņam. Darbi jau ir uzsākti-
nofrēzēta asfalta virskārta. Darbus plānot
pabeigt līdz novembra vidum. Darbu gaitā
būs satiksmes ātruma ierobežojumi, tomēr
ielas būs izbraucama remontdarbu laikā.

Ielas nepaliks bez gaismas
Gadā sākumā Latvenergo, veicot rekons-

trukciju Meža un Elites ielu rajonā, demontē-
ja veco gaisvadu līnijas, kā rezultātā Priekuļu
novada pašvaldībai radās nepieciešamība
izbūvēt jaunu ielas apgaismojumu. Iedzī -
votāju ērtībām iepriekšminēto ielu reģionā ir
izbūvēts jauns ielu apgaismojums, kuru pare-
dzēts nodot ekspluatācijā septembra beigās.

Apstiprināts pašvaldības iesniegtais
projekts par jaunaudžu kopšanu 19,1ha
platībā pašvaldībai piederošajos mežos
Priekuļu un Liepas pagastos.
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Līdz ar jauno mācību gadu,
Priekuļos, bērnu radošajām dar-
bībām jaunās un saules gaismas
pielietās telpās, Cēsu prospektā
1, durvis vēra Cēsu Pilsētas māk-
slas skolas Priekuļu filiāle.
Griežot atklāšanas lentīti,
Priekuļu novada domes priekšsē-
dētāja Māra Juzupa vēlēja, lai
arī jaunās telpas ir tikpat pozitī-
visma pilnas un mākslinieciskas,
kādas bija iepriekšējās, kā arī -
lai ir radoši pasniedzēji, talantīgi
bērni, kuri nes Priekuļu vārdu
pasaulē!

Uzrunā viesiem Mākslas sko-
las direktors Vilnis Kļaviņš atzī-
mēja, ka bērni ir mūsu nākotne
un tikai tad, kad audzināsim
viņus radošus, kas domās, darīs
un izpaudīsies, tikai tad mums
būs uzplaukums. Mākslas skolas
direktoram V.Kļaviņam ir neiz-
sakāms prieks par iespēju bēr-
niem apgūt keramikas, dizaina,
zīmēšanas un gleznošanas pras-
mes lielākās, plašākās un gaišā-
kās telpās.

Pirmajā mācību dienā svinīgi
tika sveikti 7 jauni mākslas sko-
las audzēkņi, kas uzsāks mācības
šajā mācību gadā. Savas mācību

gaitas turpinās 39 skolēni, kurus
mācīs 5 pedagogi. Iepriekšējo 150
m2 vietā, tagad mākslas skolas
audzēkņi mācīsies 276 m2 plašās
telpās.

Pasākuma noslēgumā audzēk-
ņi kopā ar vecākiem, pedagogiem
un citiem atklāšanas viesiem
uzgleznoja kopīgu gleznu, kas
paliks atmiņai par šo īpašo noti-

kumu mākslas skolai.
Novēlam, lai Priekuļu mākslas

skola būtu piepildīta ar bērniem,
viņu vecākiem un ikvienu, kas
mīl mākslu un lai jūsu darbi prie-
cē ikvienu tuvākā un tālākā
apkārtnē!

Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Laikā, kad jau novāktā rudens
raža iegūlusi apcirkņos, ir brīdis
piesēst, atskatīties uz paveikto
un padomāt par to labo, ka līdz
šim paveikts. Tādēļ, tuvojoties
Latvijas Republikas 98 prokla-
mēšanas gadadienai, Priekuļu
novada dome aicina ikvienu
iedzīvotāju, iestādi, organizāciju
vai uzņēmumu līdz 2016.
gada  31. oktobrim pieteikt
apbalvošanai ar pašvaldības
apbalvojumu cilvēkus, kas
devuši īpašu ieguldījumu novada

attīstībā, tā popularizēšanā
ārpus Latvijas robežām un vien-
kārši nesavtīgi darījuši vairāk,
kā pienākums to liek sekojošās
nominācijās: GODA NOVAD-
NIEKS, GADA CILVĒKS izglī-
tībā un zinātnē, kultūrā,
sportā, medicīnā, uzņēmēj-
darbībā, labdarībā, sociālā
vidē, vides estētikā, mecenā-
tismā un par mūža ieguldīju-
mu un GADA KOLEKTĪVS.

Ar nolikumu „Par Priekuļu
novada pašvaldības apbalvoju-

miem” iespējam iepazīties
Priekuļu novada pašvaldībā un
mājaslapā www.priekuli.lv. 

Pieteikuma anketas pieejamas
pašvaldībā vai mājaslapā pie
nolikuma „Par Priekuļu novada
pašvaldības apbalvojumiem”.

Pieteikumus apbalvojumiem
iespējams iesniegt Priekuļu
novada domē vai pagastu pārval-
dēs, vai arī e-pastā: dome@prie-
kulunovads.lv.  

Priekuļu novada dome

Aicinām pieteikt novadniekus
godināšanai valsts svētkos

Mākslas skola Priekuļos tiek 
pie jaunām un plašākām telpām

Jaunās un plašās Mākslas skolas telpas gaida savus
audzēkņus. Lai top māksla!

Foto: Normunds Kažoks

Vēl vienmēr jūtos bērns es Tavā tuvumā,
Kaut sārtām lapām apber mani rudens kļava.
Bet mana mūža labākajā guvumā
Ir, pirmā skolotāja, arī Tava daļa.

/M. Ķempe/

Liels paldies Jums, Skolotāji, par sirdsdegsmi, par pacietību, 
par pašaizliedzīgo darbu un neatsveramo darbu 

mūsu bērnu nākotnei!
Sveicam visus novada izglītības jomas darbiniekus 

Skolotāju dienā un vēlam notikumiem un 
radošām idejām bagātu, jaunām zināšanām 
un piedzīvojumiem piepildītu mācību gadu!

Priekuļu novada pašvaldība



2 Priekuïu Novada Vçstis

Priekuļu novada domes sēdes apskats
25.08.2016.

4 Nolemts nesniegt pro-
jekta pieteikumu par dalību
9.2.4.2 pasākumā „Pasā -
kumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un
slimību profilaksei”.

4 Izdoti Saistošie notei-
kumi Nr.6/2016 “Par grozī-
jumiem Priekuļu novada
pašvaldības 2012.gada
26.jan vāra Saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Par vien-
reizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimša-
nu””. Tie stāsies spēkā ar
2017.gada 1.janvāri

4 Tika pārskatīta esošā
un noteikta šāda maksa par
kapa vietu Priekuļu novada
kapsētās, bez pievienotās
vērtības nodokļa:

l vienvietīga vieta 6 m2

EUR 21.00;
l divvietīga vieta 9 m2

EUR 31,50;
trīsvietīga vieta 12 m2

EUR 42,00;

l četrvietīga vieta 15 m2

EUR 52,50.
Sakarā ar darba apjoma

pieaugumu, pieņemts lē -
mums:

l atbalstīt jaunas struk-
tūrvienības „Juridiskā no -
dro šinājuma un nekustamā
īpašuma nodaļa” izveidi;

l izveidot jaunu amata
vienību – Datorsistēmu un
datortīklu administrators;

l Liepas pamatskolā lik-
vidēt vienu apkopējas amata
vienību un izveidot remont-
strādnieka amata vienību.

4 Nolemts:
l būvei „Kastaņi”, Liepas

pagastā, Priekuļu novadā,
likvidēt atsevišķu telpu
grupu adresāciju; 

l atdalīt no nekustamā
īpašuma „Mieriņi”, Liepas
pagastā, neapbūvētu zemes
vienību  un jaunizveidota-
jam nekustamajam īpašu-
mam, apstiprināt jaunu
nosaukumu „Emīlijas”,
Liepas pagastā, un noteikt
zemes lietošanas mērķi –

zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība;

l atdalīt no nekustamā
īpašuma „Kalna Banti”,
Veselavas pagastā, neapbū-
vētu zemes vienību 6,7 ha
platībā, apstiprināt jaunu
nosaukumu „Mazbanti”,
Veselavas pagastā, un
noteikt zemes lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība
ir lauksaimniecība;

l neiebilst zemes ierīcības
projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam „Lielbēr -
zi”, Veselavas pagastā;

l uz zemes vienības
„Matīsi”, Bērzkrogā, Vesela -
vas pagastā, esošai būvei
apstiprināt adresi Bērzu
iela 7, Bērzkrogs, Veselavas
pagasts;

l nostiprināt zemesgrā-
matā Priekuļu novada
pašvaldības īpašuma tiesī-
bas uz zemes vienību „Diž -
ak mens”, Liepas pagastā.

4 Pieņemts lēmums

2016/2017.mācību gadā pie-
šķirt brīvpusdienas visiem
Priekuļu novada vispārizglī-
tojošo skolu 5.-9.klašu izglī-
tojamiem. 

4 Pieņemts lēmums
nodot atsavināšanai izsolē
ar augšupejošu soli pašval-
dības kustamo mantu –
katlu mājas aprīkojumu,
kas atrodas Gaujas ielā 1,
Jāņmuižā, Priekuļu pagas-
tā, Priekuļu novadā, un
apstiprināt izsoles noteiku-
mus.

4 Apstiprināts Medību
koordinācijas komisijas noli-
kums un izveidota medību
koordinācijas komisija šādā
sastāvā: Ainārs Amantovs –
Priekuļu novada pašvaldī-
bas pārstāvis, komisijas
priekšsēdētājs; Māris
Sestulis – Valsts meža die-
nesta pārstāvis; Zenta Špate
– Lauku atbalsta dienesta
pārstāve; Dace Kalniņa –
Latvijas Zemnieku federāci-
jas pārstāve.

4 Nolemts piešķirt:

l papildus finansējumu
EUR 4900Jāņmuižas pirm-
sskolas izglītības iestādei
projekta „Dabas telpas izvei-
de Jāņmuižas PII” īstenoša-
nai;

l finansējumu Veselavas
muižas telpu remontam
EUR 36044 un Liepas
pagasta pārvaldei jumta
remonta projekta izstrādei
EUR 1800 no iepirkuma
rezultātā ēku siltināšanai
ietaupītajiem budžeta lī -
dzekļiem.

4 Nolemts piekrist 9-tās
grupas atvēršanai pirmssko-
las izglītības iestādē “Sau -
līte”.

4 Apstiprināti Priekuļu
novada pašvaldības dzīvokļa
īpašuma – Maija iela 2-2,
Liepā Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, kadastra
Nr.42609000939, izsoles
noteikumi.

4 Dažādi saimnieciskie
jautājumi

No 2015.gada pilngadīgām
personām, kuras cietušas no
vardarbības, kā arī perso-
nām, kuras veikušas vardar-
bību ir tiesības bez maksas
saņemt sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojumu.

Ar vardarbību pret cietušo
saprot: fizisku vardarbību
(sišana, grūšana, purināša-
na, ieslēgšana u.c.), seksuālu
vardarbību (kas notiek bez
personas piekrišanas); eko-
nomisku vardarbību (izpau-
žas, kad varmāka padara cie-
tušo par finansiāli atkarīgu
cilvēku: pilnīga kontrole pār
finanšu resursiem, neļauj
piedalīties ar naudu saistītu
lēmumu pieņemšanā, aiz-
liedz mācīties vai strādāt);
emocionāla vardarbība (rīcī-
ba, ar kuru, izmantojot pie-
spiešanu vai draudus, kaitē
cilvēka psiholoģiskajai integ-
ritātei. Tā var notikt arī citā
vidē, piemēram, darbavietā
vai skolā); fiziskas vai sek-
suālas vardarbības drau -
di (rīcība, kad pret citu cilvē-
ku vairākkārt tiek vērsti
draudi, kas liek šim cilvēkam
baidīties par savu drošību);
vardarbīga kontrole (ietver
aizskaršanu, seksuālu pie-
spiešanu, draudus, pazemo-
šanu, iebiedēšanu, kā arī
sekošana vardarbības upu-
rim virtuālajā pasaulē. 

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu vardarbībā
cietušiem cilvēkiem var
saņemt, ja cilvēks pārcietis
pret sevi vai tuvinieku vērstu
vardarbību un tai ir psiholo-
ģiskas traumas pazīmes,
kuru dēļ traucēta sociālā fun-
kcionēšana sabiedrībā;
ir atzīts par cietušo ar var-
darbību saistīta administra-
tīvā pārkāpuma lietvedības
ietvaros vai ar vardarbību
vai vardarbības piedraudēju-
mu saistīta kriminālprocesa
ietvaros; ir pieņemts tiesas
vai tiesneša lēmums par
pagaidu aizsardzību pret
vardarbību vai policijas
lēmums par nošķiršanu.

Lai saņemtu cietušo reha-
bilitācijas pakalpojumu, cil-
vēks ar iesniegumu var vēr-
sties ne tikai dzīvesvietas,
bet jebkurā pašvaldības
sociālajā dienestā (10 speciā-
listu konsultācijas – sociālais
darbinieks, psihologs, ju -
rists), vai saņemt institūcijā
(30 dienas, ar izmitināšanu,
vai bez izmitināšanas), pie-
mēram, krīzes centrā, ģime-
nes atbalsta centrā. Nepie -
cie šamības gadījumā, tiek
segti transporta izdevumi ne

vairāk kā 7 euro par vienas
konsultācijas apmeklējumu.

Sociālās rehabilitācijas pa -
kalpojums vardarbību vei-
kušiem cilvēkiem tiek
sniegts, lai novērstu vai
mazinātu turpmākus vardar-
bības riskus, lai palīdzētu
vardarbību veikušam cilvē-
kam apzināt fiziskās un psi-
holoģiskās vardarbības pie-
lietošanas sekas un mazināt
vardarbības izpausmes pret
apkārtējiem cilvēkiem. Soci -
ālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu sniedz bez izmitināša-
nas sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanas
laikā iespējami tuvu dzīve-
svietai. Pakalpojumu var
saņemt grupas terapijas (16
nodarbības) vai individuālo
konsultāciju (10 psihologa
konsultācijas) veidā.

Vardarbīgas uzvedības
mazināšanas pakalpojumu
var pieprasīt cilvēks: pret
kuru uzsākta administratīvā
pārkāpuma lietvedība, kas
saistīts ar vardarbību, vai kri-
minālprocess par noziedzīga
nodarījuma izdarīšanu, kas
saistīts ar vardarbību; par
kuru valsts vai pašvaldības
policijas, sociālā dienesta vai
bāriņtiesas rīcībā ir informā-
cija, ka cilvēks izturējies var-
darbīgi vai izteicis draudus
pielietot vardarbību; vai
atzīst, ka ir veicis vardarbību. 

Lai saņemtu cietušo reha-
bilitācijas pakalpojumu, cil-
vēks ar iesniegumu var vēr-
sties sociālajā dienestā.
Nepieciešamības gadījumā,
tiek segti transporta izdevu-
mi ne vairāk kā 7 euro par
vienas konsultācijas apmek-
lējumu.

Priekuļu novadā 2016.
gada 9 mēnešos sociālajā die-
nestā ir vērsušies septiņi cil-
vēki, kuri cietuši no vardar-
bības. Tieši vardarbība ģime-
nē ir ļoti izplatīta sociāla
parādība. Vardarbības ģime-
nē cēloņi ir meklējami gan
individuālajā, gan ģimenes
līmenī. Sabiedrībā joprojām
ir izplatīti mīti par vardarbī-
bu ģimenē, vardarbība ģime-
nē tiek akceptēta un valda
uzskats, ka vardarbība ģime-
nē ir šīs ģimenes iekšējā
lieta, kurā neviens no malas
nedrīkst iejaukties. Ļoti bieži
vardarbība ģimenē netiek
atpazīta. 

Ja Tu ciet no vardarbības
ģimenē vai ārpus tās, meklē
atbalstu sociālajā dienestā!

Elita Rancāne, sociālā
dienesta vadītāja

Sociālās rehabilitācijas
pakalpojums no vardarbības

cietušiem un vardarbību
veikušiem cilvēkiem

Lai apturētu dabas pie-
mēslotāju nosodāmo rīcību
pret vidi un līdzcilvēkiem,
ar šodienu Priekuļu novadā,
problēmzonās, kur ilgstoši
notiek nelegāla atkritumu
izmešana, tiek izvietoti
informatīvi baneri. Tajos
paustais vēstījums
„Nemēslo! Mēs šeit dzīvo-
jam!” atgādina, ka piemēslo-
tās vietas nepaliek nepama-
nītas, un tās rada nepieļau-
jamus dzīves apstākļus
apkārtējai sabiedrībai.

Baneru izvietošana ir
Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas
(VARAM), AS „Latvijas
valsts meži” (LVM), Latvijas
Pašvaldību savienības,
Vidzemes plānošanas reģio-
na un SIA „ZAAO” kopīgais
ieguldījums Latvijas simt-
gadei veltītajā vides iniciatī-
vā „100 darbi Latvijai”. 

Baneri tiek izvietoti visās
28 ZAAO darbības reģiona
pašvaldībās. Priekuļu nova-
dā tie atrodas pie Niniera

ezera, ceļa Priekuļi –
Veselava malā un Priekuļu
graviņā uz Priekuļu –
Vaives ceļa.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības mi -
nistrs Kaspars Gerhards:
„Ikvienam iedzīvotājam jā -
atceras, ka nevietā izmesto
atkritumu apsaimniekošana
notiek par pašu maksāta-
jiem nodokļiem. Jo vairāk
līdzekļu pašvaldībai jāatvēl
negodprātīgu pilsoņu atstā-
to atkritumu savākšanai no
mežiem, ceļmalām, ezeru
krastiem un citām nepiemē-
rotām vietām, jo mazāk
naudas paliek dzīves telpas
kvalitātes uzlabošanai.
Piemēram, bērnu rotaļu lau-
kumu un sporta laukumu
izveidei, publisko peldvietu
ierīkošanai.”

Vienlaikus VARAM atgā-
dina, ka atkritumu radītā-
jam ir pienākums noslēgt
līgumu par sadzīves atkritu-
mu savākšanu ar savas
pašvaldības izvēlētu sadzī-
ves atkritumu apsaimnieko-
tāju, kuram ir noslēgts

līgums ar pašvaldību. Ad -
ministratīvo pārkāpumu
kodeksā par sadzīves atkri-
tumu radītāja nepiedalīša-
nos pašvaldības organizēta-
jā sadzīves atkritumu ap -
saimniekošanā paredzēts
naudas sods fiziskajām per-
sonām –  no 70 līdz 700 euro,
bet juridiskajām personām –
no 430 līdz 1400 euro.

Jau ziņots, ka gatavojo-
ties Latvijas simtgadei,
atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmums ZAAO ir
uzsācis vides iniciatīvu „100
darbi Latvijai” un aicina
iedzīvotājus apvienot savas
zināšanas, idejas, prasmī-
gās darba rokas un resur-
sus, lai līdz 2018. gada 18.
novembrim kopīgiem spē-
kiem paveiktu vismaz 100
nozīmīgus darbus vides
labiekārtošanā, izdaiļošanā
un izglītībā. Savu labo vides
darbu aicinām piereģistrēt
iniciatīvas mājas lapā
www.100darbilatvijai.lv.
Visi darbu veicēji tiks iemū-
žināti „100 darbi Latvijai”
liecībās, kas paliks vēsturē.  

Priekuļu novada pašvaldība gatava 
apturēt dabas piemēslotājus

Priekuļu novada Sociālais
dienests vēlas noskaidrot un
apzināt novada daudzstāvu
dzīvojamās mājās dzīvojošos
cilvēkus (1.grupas invalī-
dus), kuriem pārvietošanās
traucējumu dēļ nav iespē-
jams uzkāpt/nokāpt pa kāp-
nēm un būtu nepieciešams

izmantot  mobilo pacēlāju.
Mobilais ratiņkrēslu

pacēlājs ir ierīce ar ko iespē-
jams ratiņkrēslu ar tajā
sēdošu cilvēku pārvietot pa
kāpnēm gan augšup, gan
lejup, tādejādi nodrošinot
vides pieejamību cilvēkiem
ar kustību traucējumiem.

Lai izvērtētu Sociālā die-
nesta iespējas nodrošināt
vides pieejamību cilvēkiem
ar smagiem kustību trau-
cējumiem, lūdzam darīt
mums zināmu, kam šis
pakalpojums būtu nepie-
ciešams, piezvanot pa tālr.
64130525, 64107306.

Par mobilā pacēlāja pakalpojuma nepieciešamību
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Kad aiz loga rudens iekrā-
so koku lapas sarkanīgi brū-
nos toņos, tad šķiet, ka ir
īstais laiks runāt par dabas
skaistumu, krāsām, to sajau-
kumiem, mākslu un sajūtām.
Tādēļ uz sarunu aicināju
Cēsu pilsētas mākslas skolas
direktoru Vilni Kļaviņu, kurš
jau 28 gadus vada mākslas
skolu Priekuļos un Cēsīs.
Savas darba gaitas Vilnis
Kļaviņš uzsāka 1988.gadā,
kļūdams par Priekuļu bērnu
mākslas skolas direktoru,
tomēr, kā jebkurā stāstā, arī
šoreiz par visu pēc kārtas. 

Kādā vecumā uzsākāt
savas mākslinieciskās gai-
tas?

Mākslinieks ir profesija,
kas ir jāapgūst. Vēl pamat-
skolā un vidusskolā nevarēju
izlemt, ko darīšu tālāk, jo īsti
nebija skaidrs, vai vēlos mācī-
ties mūziku vai mākslas lie-
tas. Pašmācības ceļā jaunības
laikā iemācījos pūst trompeti. 

Vēl pamatskolā, kad biju
mazs zēns un dzīvoju Litenē
(bij. Gulbenes rajonā), sapņo-
ju par mākslas skolu. Taču
vecāki nevēlējās laist tālu
prom no mājām, tādēļ mācījos
Gulbenes vidusskolā, kura
bija 18 km attālumā no
mājām. Kad pabeidzu vidus-
skolu, bija jāizlemj, ko darīt
tālāk. Reiz skolas laikā pats
biju aizgājis pieteikties mūzi-
kas skolā, tomēr – cik ātri
iegāju, tik ātri izgāju – neko
nerunājis un nespēlējis. Šķiet
sabijos…

Tad viss pagriezās mākslas
virzienā, taču no akadēmijas
tā kā bija bail. Lietišķās māk-
slas vidusskola, uz kuru gri-
bēju iet jau pēc 8.klases,
vidusskolēnus uzņēma tikai
Liepājā. Un tā es aizgāju uz
Liepājas mākslas vidussko-
lu.Tomēr drīzumā mācības
nācās pārtraukt, jo no 18
gadiem mani iesauca padom-
ju armijā. Bet pēc diviem
gadiem es atgriezos un pabei-
dzu mācības. Pēc tam turpi-
nāju studēt Mākslas akadē-
mijā neklātienē.

Kā Jūs izvēlējāties kļūt
par pedagogu? 

Sākotnēji nemaz nebija
doma kļūt par pedagogu, bet
vēlējos mācības saistīt ar
mākslu. Mākslas akadēmijā
neklātienē bija iespēja mācī-
ties vai nu mākslas vēsturi,
vai pedagoģiju, un pedagoģi-
jas nodaļa bija vairāk pietu-
vināta gleznotājiem. Prog -
ram mā vairāk bija gleznoša-
na, zīmēšana, kompozīcija,
tādēļ izvēlējos pedagoģijas
virzienu. Es gan nedomāju,
ka kļūšu par pedagogu,
tomēr dzīvē viss sagriezās tā,
ka astoņus gadus pirms
darba mākslas skolā sāku
strādāt Mārsnēnos par zīmē-

šanas skolotāju.
Vai jūs vēl atceraties

savu pirmo dienu mākslas
skolā?

Atceros! Pirmajā skolas
dienā bija svinīgs pasākums.
Viss pasākums notika  pagal-
mā pie tagadējās mākslas
skolas ēkas. Bijām gados
jauns darbinieku kolektīvs,
no kura joprojām šeit strādā
kādi pieci darbinieki. Atceros,
kā viena no tā laika skolotā-
jām, tagad mācību pārzine
Vita Vīksna, bija sagatavojusi
lielas paletes kā krāsas tūbas,
uz kurām bērni zīmēja. 

Gan toreiz, gan tagad, tā
faktiski ir otrā reize, ka tieši
Priekuļos jauno mācību gadu
septembrī bērni uzsāk jaunās
izremontētās telpās. 

Bet sāku es strādāt jau
1988.gada pavasarī, un visa
tā vasara pagāja iekārtojot,
koriģējot un aprīkojot telpas
ar uzstādījumu galdiem,
krēsliem, molbertiem un tam-
līdzīgām lietām.

Kur smeļaties idejas
savam darbam?

Teorētiski pareizi būtu
visu smelties no dabas. To arī
Lietišķajā skolā un akadēmi-
jā mācīja. 

Atceros, ka Lietišķajā sko -
lā mums bija ļoti labs pasnie-
dzējs Guntis Cukurs, kurš
mums lika nolauzt vienu zari-
ņu, kuram bija viens izplaucis
un viens pusplaucis pumpurs,
kas mums veidošanā tad arī
bija jāatveido. Viņš teica, lai
skatāmies, kā tas viss pievie-
nojas, kā tās forma veidojas. 

Piemēram, lai paskatā-
mies, kādas kombainiem bija
„ķepas” kā sienāžiem, un tās
sienu bīdīja. Tās tam no sie-
nāža paņemtas. Arī helikop-
ters - tā ir tā pati spāre, kas
sastopama dabā. Visi tehni-
kas jaunumi un brīnumi,
ieskatoties redzam, ka tas
viss ir no dabas nācis. 

Vai ir kāds mākslinieks,
mākslinieka darbi, no
kuriem iedvesmojaties?

No latviešiem man patīk
Boriss Bērziņš, Dace Lielā,
Maija Tabaka. 

Man bija pasniedzējs aka-
dēmijā Ivars Henriksons.
Viņam Cēsu koncertzālē bija
izstāde, kurā bija izmantoti
viņam raksturīgie motīvi -
zirgi un klavieres. Kāds saka
– ko viņš izmanto tikai to
pelēko, tomēr tam pelēkajam
ir tik daudzas nianses, atliek
tikai pielikt nedaudz, mazu
okerīti, vienā vietā, lai tas
izsmērējas cauri un atkal ir
cits tonis.

Ir arī citi - Bušs, Pauļuks,
Rūdolfs Pinnis, kas tādas krā-
sainas gleznas taisa. Tur ir
atkal cits smalkums. Pinnim,
piemēram, tās asās krāsas,
bet tās krāsas nav tīras no

trauciņa ņemtas, bet jauktas,
jauktas, jauktas. Man patīk
dažādība, tādi pārāk pliekani
darbi nepatīk.

Neteikšu, ka veicmeistaru
darbi ir slikti, tiem ir sava
vērtība. Piemēram, Kārlis
Miesnieks, īpaši padomju lai-
kos, kad bija tāda daiļrades
metode – sociālistiskais reā-
lisms, kurā traktorists un
kombains uzgleznoti kā dzīvi.
Tomēr uzskatu, ka tam mūs-
dienās ir paredzēta fotogrāfi-
ja. Māksliniekam savi darbi ir
„jāizlaiž” caur sevi, caur
savām sajūtām. 

Mazi bērni, piemēram,
zīmē koku – kā bumbiņu ar 2
stabiem – tā ir koka būtība.
Aija Zariņa un Helēna
Henriksone, ja zīmē suni ar
zobiem, tad zīmē viņa būtību
– vai nu plēsēju vai skumīgo.
Tādējādi mākslinieks stāsta
skatītājam suņa būtību, tāpēc
nav nepieciešams katru sirmo
spalviņu uzgleznot.

Kas Jūs visvairāk
iepriecina savā darbā?

Ja kaut kas labs izdodas!
Runājot par Priekuļiem, tad
tā bija tā diena, kad iegājām
jaunās, skaistās un plašās tel-
pās, jo tas viss ir bērniem.
Kad bērni piedalās konkur-
sos, un kad redzi to rezultātu
un vecāku prieku par bērnu
paveikto.

Citreiz ir tā, ka no malas
uzzinu, ka kādam bērnam
patīk mākslas skola. Nevis,
ka tieši man to pasaka, bet,
kad šī informācija atnāk caur
citiem cilvēkiem. Tad ir gan-
darījums.

Ir vispārizglītojošās skolas,
kur jāmācās matemātika, lat-
viešu valoda, bet te bērniem
vajag brīvi kaut ko veidot,
radīt. Piemēram, 3.klases sko-
lēniem bija uzdevums izveidot
transporta līdzekli. Šeit (rāda
uz galda nolikto kokgriezumu)
redzam rezultātu - tas nav ne
mašīna, ne kuģis, tas ir viss
kaut kas – kurā ir gan lidma-
šīna, gan kuģis, gan kara teh-
nika, un tā ir brīvība fantāzi-
jai lidot. Bērniem vajadzīgas
abas skolas.

Ja cilvēkam jau ir
talants mākslā, vai viņam
ir nepieciešams apmeklēt
mākslas skolu? 

To nemaz tā nevar pateikt,
vai ir tas talants, vai nav. Bija
krīzes laiki, kad ņēma nost
sētniekus, remontstrādnie-
kus, darbiniekiem samazinā-
ja slodzes, un bija doma, ka
pedagogiem maksās tikai par
talantīgajiem. Kā tad īsti
noteikt, vai bērnam ir talants.
Bērnam nedrīkst pateikt, ka
tev nav talanta un tādēļ
pašam jāmaksā.

Bija gadījums, kad viena
meitenīte pirmajās nodarbī-
bās neko īsti nevarēja uzzīmēt.

Likt viņai atzīmi 2 vai 3, īsti
nevarēja saprast, vai varbūt vis-
pār mest ārā no skolas. Pienāca
mākslas skolas pēdējais gads,
kad meitene nevis perfekti
zīmēja, bet tādas krāsas jauca,
ka atlika tikai ielikt rāmī to sali-
kumu.  Vēlāk viņa aizgāja dzī-
vot uz Norvēģiju, pabeidza māk-
slas augstskolu un tagad strādā
mākslas jomā. 

Kāds ir Jūsu lielākais
darbs, veikums, ar kuru
lepojaties?

Esmu vairāk „kocinieks”
(V.Kļaviņš strādā ar koku un
māca koktēlniecību). Mans
lielākais veikums ir bijis
Cēsīs – tas lielais koka rāmis
uz Rīgas ielas. Sākotnēji bija
domāts, ka to uzliks tikai uz
Mākslas dienām, un tas tur
būs kādu mēnesi. Beigās
nostāvēja visu vasaru, jo
ārzemnieki tajā fotografējās.
Vasaras beigās, lai to sagla-
bātu, noņēmu nost. Nāka -
majā pavasarī man atkal
jautāja – kur tas rāmis pali-
ka? Vēl esmu izgatavojis
bērnu laukumiņā koka
puķes, spāres, tādas praktis-
kas lietas. 

Kā Jūs atpūšaties ārpus
sava darba laika?

Daudz nesanāk atpūsties.
Esmu uz pasūtījuma izgata-
vojis 5 virpotus šūpulīšus,
tagad vēl 2 jātaisa. Tad vēl
saksofons, kuru es pūšu
Pūtēju orķestrī „Cēsis” - tas
varētu būt hobijs.

Ja laiku varētu pagriezt
atpakaļ….

Es izmantotu vairāk tās
iespējas, ko dzīve deva, jo tajā
laikā bez maksas varēja mācī-
ties. Bija tā, ka neklātienes
laikā uzdeva mājas darbus.
Pirmajā kursā visi cītīgi pildī-
ja uzdot. Savukārt nākama-
jos, kad īpaši neprasīja visus,
tad no 10 uzdotajiem uztaisīja
vairs tikai piecus. Nu, lūk,
nožēloju, ka tās iespējas neti-
ka izmantotas. Vajadzēja
mālēt un mālēt, un prasīt
pasniedzējam ko vairāk par
tehniskām iespējām, lai sevi
attīstītu.

Es nožēloju, ka daudz kas
netika pajautāts saviem vecā-

kiem par Latvijas vēsturi, par
Ulmaņlaikiem, jo viņi dzīvoja
tajos laikos. Diemžēl, vairāk
nav kam pajautāt. Vēlētos
atrast dzimtas saknes, tomēr
tagad tas viss jāmeklē arhīvos.

Kādu redzat sevi, savu
darbu pēc 10 gadiem?

Nezinu! Tā kā tik ilgi jau ir
nostrādāts, kaut kādā brīdī
ne tikai jāsaprot, ka ir jādod
vieta jaunajiem, bet arī jāap-
zinās, ko tu vari un ko tu
nevari, kā arī veselība jāpa-
taupa un tad ir tā doma, ka
direktorēšana arī jāpabeidz.
Tagad neteikšu - kad. Man
gribētos, dzīvojot lauku
mājās, ar saviem koka dari-
nājumiem iekārtot kaut ko
vai uzmeistarot kādu mēbeli.

Arī nezinu, vai kā peda-
gogs mācīšu. Es vēl gribu
Cēsīs ko labu izdarīt. Es
saprotu, ka tas var nenotikt
ne gada, ne divu gadu laikā,
tomēr pēc pāris gadiem,
iespējams, mācīsies jau
apmēram 270 bērni pa abām
skolām kopā, un tad nebūs,
kur visiem palikt, tādēļ gribē-
tu Cēsīs rast iespēju lielākām
telpām Mākslas skolai.

Ko Jūs novēlētu saviem
audzēkņiem šajā mācību
gadā?

Katrā mācību gadā es
viņiem novēlu vienu lietu.
Zinām, ka bērni grib paslin-
kot, un reizēm viņiem nav
vēlēšanās to koka ķeblīti izga-
tavot. Īpaši ja viņš zina, ka
būs datorspeciālists un ka
viņam nevajadzēs to koka
ķeblīti taisīt. Tad saku, labi –
tas ķeblis tev nav vajadzīgs,
bet neielaid sevī slinkumu, jo
tad arī datorspeciālista darbā
iesāksi to – negribu, nedarīšu!
Svarīgi varbūt ne tik daudz
uztaisīt to ķeblīti, bet mācī-
ties dzīves gudrību un nelaist
sevī slinkumu!

Interviju noslēdzot, no
savas puses vēlu direktoram
V.Kļaviņam daudzas jaunas,
radošas idejas, darīt gribošus
bērnus un izdošanos turpmā-
kajos darbos,

Ieva Fogele, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Māksliniekam savi darbi ir jāizlaiž caur sevi,
caur savām sajūtām

Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra ir
apstiprinājusi Biedrības
„Bērnu un Jauniešu centrs
„Dari Vari”” jauniešu apmai-
ņas projektu iesniegumu
„Dari un māci, ko tu proti, kas
oktobra beigās notiks
Priekuļos. Projekta galvenās
tēmas ir veicināt jauniešu
līdzdalību sabiedriskajā un
politiskajā dzīvē, valodas
pilnveidošana un citu valstu
kultūras izzināšana dažādās
Eiropas valstīs. Šis Biedrībai
„Dari Vari” ir otrais projekts,

kas šoreiz tiks īstenots kopā
ar Priekuļu novada jaunie-
šiem un realizēts kopā ar
Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu
centru „REST [e] un Liepas
jauniešu centru „Apelsīns”.

Projektā piedalīsies 40 jau-
nieši vecumā no 13-25 gadiem
no četrām valstīm. Jaunieši
ieradīsies no Lat vijas, Lietuvas,
Igaunijas un no Polijas. 

Projekta apmaiņas laikā
dalībnieki veidos prezentāci-
jas par savu valstu kultūru,
tradīcijām, tādējādi papildi-
not prasmi uzstāties un sevi

prezentēt. Sevišķi šīs pras-
mes un kultūras iepazīšana
būs nacionālajās prezentāci-
jās, kur katras valsts dalīb-
niekiem būs iespēja dalīties
ar informāciju par savu val-
sti un rosināt to iepazīt vēl
vairāk. Tiks veidota kopīga
teātra izrāde, uz kuru
28.oktobrī plkst. 19:00 iedzī-
votāji ir laipni aicināti ieras-
ties Priekuļu kultūras na mā.
Pēc izrādes būs iespēja
satikties un iepazīties ar
projekta jauniešiem.  

Tiks izmantotas neformā-

lās izglītības metodes jaunie-
šu saliedēšanā (gru pu darbs,
„Ledus laušana”, kontaktēša-
nās caur rotaļām un mūziku).
Svarīgi būs, lai jaunieši labāk
iepazīst viens otru, lai izrā-
des gatavošanā un tās izrādī-
šanā jaunieši būtu atbrīvoju-
šies no kautrīguma, no bai-
lēm uzstāties, no bailēm
runāt nepareizā angļu valo-
dā, jo projekta laikā sarunu
valoda būs angļu valoda.
Tāpat jauniešiem būs jāiemā-
cās pieņemt citas valsts kul-
tūru, uzvedību un at tieksmi.

Rezultāts būs jauniešu
vēlēšanās veidot dažādus
projektus kopā ar citu valstu
partneriem un pilnveidot
savu ikdienas vidi.

Šis projekts tiks finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo
vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbil-
dību par tajā ietvertās infor-
mācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu. 

Jānis Kučinskis
BJC „Dari Vari” Valdes
priekšsēdētāja asistents

Starptautisks jauniešu apmaiņas projekts 
„Dari un māci, ko tu proti”

Vilnis Kļaviņš, priecīgs par jaunajām izremontētajām
telpām Priekuļu mākslas skolā un par darīt 

gribošiem audzēkņiem
Foto: Normunds Kažoks
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Septembris jau atkal ir
klāt, un Priekuļu novada
Jauniešu (pa)Dome ir uzsā-
kusi savu jauno sezonu.
Šomēnes ir notikušas divas
sēdes, kurās apspriedām, ko
interesantu varētu šogad
sagatavot Priekuļu novada
jauniešiem. 

Mēs septembrī jau esam
paspējuši sarīkot talku
Vanagkalniņā un salasīt
atkritumus līdz avotiņam.
Neesam atmetuši ideju par
estrādi Priekuļos. Tāpēc drī-
zumā sāksim vākt parak-
stus par estrādes būvniecī-
bas ideju Priekuļos. Esi
aktīvs un paraksties arī Tu.
Parakstu lapas pieejamas
pie Jauniešu (pa)Domes
dalībniekiem un JIC
REST[e]. 

Septembris mums bija
klusāks mēnesis, bet 14.
Oktobrī Rest[ē] notiks jau-
niešu „Spēļu nakts”, kur
laipni ir aicināti visi
Priekuļu novada jaunieši,
kā arī būs filmu vakari, gar-
dumu vakari un radošās
darbnīca. Aicinām jaunie-
šus ieteikt aktivitātes un
izklaides, kuras vēlētos
redzēt jauniešu centrā. 

Jaunākajām ziņām un
par pasākumiem būs gan
afišas, gan var sekot sociā-
lajos tīklos Facebook,
Twitter, Instagram un
Draugiem.lv

Artūrs Lielbārdis,
Priekuļu novada Jauniešu

(pa)Dome

Rudens
visskaistākais

laiks –
septembris

Katru gadu septembrī,
kad skolēni tikko uzsākuši
skolas gaitas un kad koki
pamazām ietērpjas krāsainā
lapu rotā, klāt ir Dzejas die-
nas - dzejnieka Raiņa dzim-
šanas diena. Tām veltītie
pasākumi notiek visā
Latvijā, arī mūsu skolā.

Šoruden skolēni ne tikai

lasīja latviešu dzejnieku
darbus literatūras stundās,
bet, izlasītā iedvesmojušies,
veidoja ziedu kompozīcijas
un kārtoja tās izstādē.
Skolas gaitenī uzziedēja
ziedi un dzeja, jo pušķu
autori meklēja saviem dar-
biem atbilstošus dzejoļus vai
dzeju rindas. Visčaklākie
bija 3.a klases skolēni, kuri
izstādē savu klasi pārstāvē-
ja viskuplākajā pulkā- pavi-
sam 18. Prieks bija par
pirmklasniekiem, kuri savu
skolas gaitu sākumā, audzi-
nātājas mudināti un vecāku
atbalstīti, patstāvīgi piedalī-
jās savā pirmajā skolas
pasākumā.

Paldies visiem par atsau-
cību, darbu un izdomu! Visi
ziedu kompozīciju autori
saņems piemiņas balvu-
grāmatzīmi, bet interesan-
tāko darbu autori-Emīls
Bite (1.b.kl.), Arnis Razu -

vanovs (3.a), Kārlis Eglītis
(4.a), Terēze Rozenova (4.b),
Arvīds Dambis (1.b),
Daniela Janava (2.a), Dāvis
Kārkliņš (3.a), Karlīna
Romka (1.b), Henrijs Bībers
(2.a) un Keita Kalnbērziņa
(3.b) - saņems pārsteiguma
balvas.

Septembris ir radošs mēne-
sis. Tradicionāli septembra
vidū radošākie skolēni dodas
uz Kārļa Skalbes muzeju
Vecpiebalgas pagasta „Saul -
rietos”, lai piedalītos pasaku
sacerēšanas konkursā. 

Šoreiz uzdevums bija

interesants- uzrakstīt pasa-
ku „Incēnu kalna noslē-
pums”. Te, Incēnu kalnā,
K.Skalbe uzcēla māju, kurai
devis Saulrietu vārdu.
Pasaku meistars uzskatīja,
ka nav otras tik skaistas vie-
tas visā pasaulē.

Kad 44 jaunie pasaku
meistari no vēsturiskā Cēsu
rajona skolām savus darbus
bija pabeiguši, viņi devās
ekskursijā apskatīt un izzi-
nāt arī citus kalnus, piemē-
ram, Kaibēnu kalnu.

Kamēr skolēni iepazina
Vecpiebalgas novadu, skolo-
tājas kopā ar rakstnieci
Ingunu Baueri lasīja un vēr-
tēja pasakas. Diemžēl dažās
no tām varēja sazīmēt jau
zināmos filmu vai grāmatu
sižetus.

Oriģināli Incēnu kalna
noslēpumu atklāt izdevās
divām mūsu skolas skolnie-
cēm, kuras kļuva par lau-

reātēm 5.-6. klašu grupā:
2.vietā Evelīna Abramova
(5.b kl.) un 3.vietā Marta
Seidova (6.a kl.).

Uzvarētājas saņēma ap -
gāda Zvaigzne ABC grāma-
tas, kuras pasniedza raks-
tniece I.Bauere un mu zeja
vadītāja I.Muižniece.  Noslē -
 gumā jaunie rakstnieki cie-
nājās ar kliņģeri un dalījās
iespaidos par piedzīvoto. 

Ingrīda Zilgalve,
latviešu valodas skolotāja

un bibliotekāre

Pie Priekuļu
vidusskolas arī

šajā mācību
gadā plīvos EKO

Zaļais karogs
Droši var teikt, ka zaļā

domāšana un ekoloģisks dzī-
vesveids Latvijā kļūst
arvien populārāks. Par to
liecina pieaugošais eko pro-
grammu realizējošo izglītī-
bas iestāžu skaits. Kopumā
visā Latvijā Ekoskolas sta-
tusu ieguvušas 182 skolas.
Sākoties mācību gadam,
Latvijas Nacionālajā biblio-
tēkā starptautisko Eko -
skolas nosaukumu un Zaļā
Karoga balvu saņēma 125
Latvijas izglītības iestādes,
tostarp Priekuļu vidusskola.
Katru gadu šis augstais
apbalvojums Zaļais karogs
ar labiem darbiem un aktīvu
darbību jānopelna no jauna. 

30.septembrī Priekuļu
vidusskolas pagalmā pulcē-
simies uz Zaļā karoga svēt-
kiem, lai atkal uzvilktu
mastā nopelnīto Zaļo karogu
un  apņēmības pilni uzsāktu
jauno eko darbības gadu.

Pagājušajā mācību gadā
mūsu skolas eko program-
mas gada tēma „Skolas vide
un apkārtne” bija saistīta ar
skolas jubileju un salidoju-
mu,  bet šogad pētīsim un
pastiprināti strādāsim
tēmas „Ūdens” ietvaros.
Protams, darbosimies arī
pie citām aktuālām eko
tēmām, piemēram, „Veselīgs

dzīvesveids”, „Atkritumi” un
„Enerģija”. Turpināsim arī
piedalīties SIA ZAAO pro-
jektā „Cilvēks vidē” otrreizē-
jai pārstrādei derīgo mate-
riālu vākšanas akcijā
“Dabai labu darīt”, tādēļ
aicinām skolēnus un viņu
ģimenes iesaistīties makula-
tūras vākšanas akcijās
oktobrī -novembrī un feb-
ruārī – martā. Savukārt,
SIA „Zaļās jostas” konkursa
„Tīrai Latvijai” ietvaros vāk-
sim izlietotās baterijas.

Sveicieni visām pārē-
jām Priekuļu novada eko
izglītības iestādēm! Lai
mums visiem kopā aktīvs,
radošs un lietderīgs
paveiktais darbs, domā-
jot un darot zaļi!

Līga Laurīte, 
Priekuļu vidusskolas eko

programmas koordinatore 

Sportisks gars
palīdz ikdienā
Lai pēc vasaras brīvlaika

veiksmīgāk atgrieztos sko-
las ikdienā, 2.septembrī
skolā notika sporta diena.
Šajā dienā skolēni atkal
atcerējās un apguva tik
nepieciešamās ikdienas
sadarbības prasmes – kopī-
gi, saskaņoti darboties,
atbalstīt citam citu. Bija
iespēja iepazīt jaunos klases

biedrus un demonstrēt savu
veiklību, atjautību un spor-
tisko garu.

1.- 5.klašu skolēni devās
nelielā pārgājienā pa
Priekuļiem, meklējot dažā-
dus kartē atzīmētus objek-
tus. Uzdevumi ietvēra gan
orientēšanās prasmes, gan
komandas darba un tehnolo-
ģiju izmantošanas prasmes,
gan prasmi vērīgām acīm
lūkoties apkārt – saredzēt
neparasto ikdienišķajā.

6.-11.klašu kolektīvi sav-
starpēji sacentās, veicot
uzdevumus piecās stacijās.
Mūsu galvenie tiesneši bija
12.klases skolēni.

Šoreiz atkal veicamie
uzdevumi bija netradicionāli
- stafetes ar lielām piepūša-
mām bumbām, šņorīšu
sasiešana un atsiešana, vir-
ves vilkšana, dažāda sporta
aprīkojuma mešana riepās,
„pieneņu pūku pūšana”,
spēle „desiņas” un daudzi
citi dažādi uzdevumi.

Diena bija ne tikai silta
un saulaina, bet arī emoci-
jām bagāta. Skolēni uzdevu-
mus veica ar interesi un aiz-
rautību, tādēļ arī laiks pagā-
ja ātri. 

Lai sportiskais gars un
aizrautība saglabājas visa
mācību gada garumā gan
sporta stundās un sacensī-
bās, gan jebkurā citā dzīves
jomā!

Iveta Gulbinska, 
sporta skolotāja 

NOTIKUMI PRIEKUĻU VIDUSSKOLĀ

23.septembrī Mārsnēnu
aktīvākie jaunieši sanāca
kopā un nodibināja Mārs -
nēnu jauniešu padomi.
Neviens nebija gaidījis, ka
Mārsnēnos varētu būt tik
daudz gribošu un ideju
pilni bērni un jaunieši!
Sanākot kopā uzzinājām
daudz jaunas idejas un
atvērām plašākas iespējas
nākotnei. Jauniešu pado-
me, līdzīgi kā Priekuļu
novada jauniešu (pa)Dome
būs vietējo bērnu un jau-
niešu balss un pārstāvis
novadā. Mēs aktīvi iesaistī-
simies ne tikai vietējo, bet
arī novada pasākumu orga-
nizēšanā un apmeklēšanā.
Tāpēc, ikviens Mārs nēnu
jaunietis ir aicināts pievie-
noties mūsu neformālajai

grupai un veidot jauniešu
ikdienu interesantāku. 

Viena ļoti svarīga tēma,
kuru kopīgi apspriedām, bija
jauniešu centra nosaukums.
Agrāk Mārsnēnu JC sauca
“Pagrabiņš”, bet par cik mēs
mainām telpas un ieejam
jaunā līmenī, mēs mainījām
nosaukumu, kas vairāk
atbilst mūsu pašreizējam stā-
voklim.  Tā kā JC ir atspērie-
na punkts visām mūsu ide-
jām, tad jauniešu centrs
tagad sauksies „Tramplīns”.
Priecājamies, ka Mārsnēnu
JC “Tramplīns” ir aktīvs jau
diez gan ilgu laiku. Ir bērni,
kas nāk patstāvīgi un ikdie-
nā, bet ir arī tādi, kas atnāk
tikai ik pa laikam, kad paliek
garlaicīgi. 

Mārsnēnos jau ir pietieka-

mi liela pieredze ar pasākumu
organizēšanu un bērnu ballīšu
taisīšanu. Ir organizēti daudz
un dažādi pasākumi, atsauk-
smes par tiem ir labas, bērni
un vecāki ir gandarīt par šiem
pasākumiem. Pagaidām esam
rīkojuši pasākumus tikai
Mārsnēnu apkaimē ar cilvē-
kiem no Mārsnēniem, ja
neskaita Priekuļu novada
pašvaldības Jaunatnes un
bērnu nodaļas vadītāju Elīnu
Krieviņu. Protams, mums
neiztikt bez Vitas Vilumsones
palīdzības un atbalsta, jo viņa
ir ikdienā galvenā jauniešu
centra darbībā. 

Madara Morozova,
Mārsnēnu jauniešu 

padomes priekšsēdētājas
vietniece

Jauniešu (pa)Dome rīkojas Arī Mārsnēnos sava jauniešu padome

K.Skalbes literārā konkursa dalībnieces, no kreisās:
E. Abramova, M.Seidova, S.Veļķere, K.Rozenova,

D.D.Brūvere

Uz starta 7.b klase
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Vasaras sezonu noslēdzām
ar projekta „Open mind open
horizont” īstenošanu un
„Ķieģeļa mākslas festivālu”.
Festivālā šogad piedalījās 27
dalībnieki, 8 mūzikas māksli-
nieki, mūzikas grupas un 135
apmeklētāji. Ar katru gadu
pasākums kļūst arvien kvali-
tatīvāks, un šogad tas izcēlās
ar īpaši krāšņo vizuālo nofor-
mējumu un izcilo koncertu,
tāpat apmeklētājus priecēja
„Sapņu dārzs” ar mūziķiem
kokā, dažādās radošās dar-
bnīcas, zumbas nodarbība,
vides mākslas performance,
kurā satikās Spānijas un
Latvijas kultūra un klusā
dzejas darbnīca.

Rudens jauniešu centram
ir sācies ar palīdzēšanu kai-
miņiem, jo 10. septembrī ar
prieku viesojāmies Ed.
Veidenbauma muzejā, vadot
salmu un lupatu lellīšu dar-
bnīcu. Muzejs mums ir mīļa
vieta, tāpēc jau pēc nedēļas
atkal viesojāmies ar nu jau
pašu rīkoto „Dzejas dienu”.
Dzejas diena nebūtu iespēja-

ma bez Liepas patriotes, ļoti
aktīvās un radošās jaunietes
Ilmas Strazdiņas, ar kuras
gādību, idejām un dzejas
mīlestību tika organizēts šis
pasākums. Pasākumā bija
ieradušies dzejnieki un
dziesminieki no Rīgas un
Liepājas. Pārsteigums
visiem bija dzejnieku un
dziesminieku Valda Atāla un
Egona Pičnera negaidītā
ierašanās, kuri ar savu dzeju
un dziesmām kuplināja
pasākuma noslēgumu. Šogad
pasākums tika pie jaunas
tradīcijas – Dzejas zupas,
kas sildīja un priecēja dzejas
mīļotāju un radītāju vēde-
rus.

Šoruden esam nolēmuši
izmēģināt jaunas aktivitātes
un jaunu kārtību, trešdienās
no plkst.15:30 gaidām visus,
kas grib radoši darboties,
gatavot rotas, interjera
priekšmetus, dekorācijas,
dāvanas, gleznot. Ceturt -
dienas ir skolas dienas un
jauniešu kluba P.S.I.H.O.
dienas, savukārt piektdienās

plkst. 17:30 gaidām visus
dejot gribētājus uz deju
nodarbībām kopā ar Seiru
Jēkabsoni un Kristiānu
Eltermani.

Oktobrī plānojam turpi-
nāt sadarbību ar Ilmu
Strazdiņu organizējot atklā-
tās literatūras stundas kopā
ar dažādiem dzejniekiem, kā
arī vairāk draudzēties ar
Priekuļu un Mārsnēnu jau-
niešu centru, viesojoties
viņu organizētajos pasāku-
mos un kopā organizējot
neformālās izglītības iepazī-
šanas pasākumus Priekuļu
vidusskolā un Mārsnēnu
pamatskolā. 

Par aktīvu darbību jaunie-
šu centrā, vasaru noslēdzot
un sākot rudeni, paldies
sakām - Seirai Jēkabsonei,
Kristiānai Eltermanei,
Paulai Beatrisei Pupurei,
Ilvai Kalniņai, Nikolai
Ancei Salmiņai un
Karīnai Vlasenko.

Baiba Roze, JC
„Apelsīns” vadītāja

Jauniešu centra „Apelsīns” rudens
ražas atskaite ir šāda - vasara
bijusi bagāta, rudens ražīgs!

Uzstājas Elzas Rozentāles ar grupu  
foto: Inta Puriņa

Skan Dzejas dienas
Šā gada 14. septembrī jaukā, saulainā pēcpusdienā,

Liepas pamatskolas skolēni devās uz Ed. Veidenbauma
muzēju „Kalāči”, lai atzīmētu Dzejas dienas. Laipnā
muzeja vadītāja Inta mūsu pasākumam bija atvēlējusi un
gaumīgi iekārtojusi vietu pie Veidenbauma klētiņas, kuru
dzejnieks kādreiz izmantojis kā studiju salonu. 

Pasākuma pirmajā daļā bērni runāja gan pašsacerētos,
gan savu mīļāko autoru dzejoļus. Izskanēja arī pašu
sarakstītās pasakas un teikas par Gauju. Pēc bērnu
priekšnesumiem mūs iepriecināja pasākuma viesis Baiba
Roze. Viņa ir cilvēks, kurš raksta dzejoļus, bet nevēlas, ka
to dēvē par dzejnieci. Kad Baiba bija nolasījusi savus,
dažādos laika posmos tapušos dzejoļus, viņa arī bērniem
piedāvāja interesantu radošo aktivitāti, skolēni apguva
jaunu paņēmienu kā rakstīt dzeju. No grāmatas lapām
bērniem bija jāizsvītro liekie vārdi, lai pēc tam tur veidotos
savdabīgi, reizēm ļoti uzjautrinoši dzejoļi. Īpaši visus
sasmīdināja 9. klases puišu radošais sniegums.

Pēc visām radošajām aktivitātēm bērnus dārzā sagaidīja
glīti klāts galds ar tēju un pīrādziņiem.

Pasākums bija izdevies. Uz tikšanos „Kalāčos” arī
nākamgad!

Liepas pamatskolas bibliotekāres
Zita un Ingrīda

Publicējam dažus no jauno autoru dzejoļiem.
Beātes darbiņš piedalīsies E.Treimanim - Zvārgulim
veltītajā konkursā. 

Beāte Buličeva  - 7.a klase

Gauja
Skrien meitene gar Gaujas malu.
Pavisam maza, nebēdnīga, naiva
Bet galva viņai augstu celta –
Ar skatu tālumā.
Tā lepna ir – kā viņas Gauja.
Un upe skrējienā uz jūru
Šķiet, viņai ceļu rāda
Vēl viņa nezina – būs dzīve kāda,
Vēl viņa īsti nezina, kurp skrien
Bet viņa skrien,
Jo viņas Gauja arī vienmēr baltās
Ceļa meklēšanas putās brien.
Un Gauja vedina un vilina
Tik tālāk, tālāk prom no mājām
Mūžam blakus šalcošā Gauja
Ir meitenes mierinājums,
Saules stari kustīgos viļņos
Ir viņas vilinājums,
Putnu dziesmas ziedošās ievās
Ir kā mātes dziedinājums,
Sudraboti zilajā ūdenī 
Uz priekšu slīd sarkanas laivas,
Neparasti zilajās debesīs
Lido baltas, tālumā saucošas kaijas,
Apkārt meitenei svilpo silts vējš.
Vienmēr meitenes sirdī būs 
Trakulīgās Gaujas ceļš – spējš.

Reinis Raimonds Jevdokimovs – 3. a klase

Rudens 
Kā lapa krita no koka
Neviens nepamanīja.
Cilvēki gāja un gāja un steidzās
Tie neredzēja kā rudens atnāca.
Vēji dzenāja baltos mākoņus
Putni līdzi tiem laidās
Sārtās lapas virpuļodamas skrēja.
Laiks kļuva aukstāks un aukstāks
Tētim jācērt mežā malka
Jāved mājās un jākurina māja
Lai mums visiem ir silti!

Adriana Rebeka Salmiņa – 3.a klase

Rudens laiks.
Ak rudens, rudens!
Peldēties mamma vairs neļauj.
Būtu jauki, ja prieki atgrieztos!
Rudens lapas krīt un krīt.
Sārtie āboli krīt un veļas, 
Puķes sāk jau noziedēt.
Brr! Rītos salna zemi klāj.
Jau siltās zeķes jāvelk kājās.
Tagad prātā man tikai viens – 
Lai man skolā  labi iet.

„Pasaule radīta bagāta, 
plaša,

Zeme pa pilnam spēj 
pārtiku dot.”

/Ed. Veidenbaums/

Eduarda Veidenbauma
memoriālajā muzejā „Kalā -
či” 2. oktobrī plkst. 15:00
pasākums „Eduardam Vei -
den baumam 149!” 

Pasākumā piedalīsies
mū ziķis un komponists
Juris Krūze ar Mārsnēnu
sieviešu ansambli, dzejniece
Lauma Daugiša, igauņu
dzejnieks – tulkotājs Mar -
gus Konnula jeb Contra un
ansamblis Lillevaas no
Igaunijas ar Kristel Magedi
un Kersti Kobi.

Laipni aicināti visi dzejas
draugi kopīgi svinēt
Eduarda svētkus!

Ieeja bez maksas.

Rudens „Kalāču” sētā jau
atnesis pirmās koši krāsotās
kļavu lapas un bagātīgu
ābolu ražu, arī sezona muze-
jā rit pilnā sparā. Aicinām
ciemos visus interesentus,
lai iepazītos ar talantīgo
dzejnieku un apskatītu viņa

mājas līdz 15. oktobrim, kad
sāksim gatavoties 2017.
gada sezonai, kas solās būt
īpaši aktīva, jo Eduardam
Veidenbaumam šis būs jubi-
lejas gads. Tāpat vēlamies
visu muzeja draugu un
viesu uzmanību vērst, ka
turpmāk „Kalāčus” varat
sazvanīt pa tālr. nr.:
25601677.

Par aktualitātēm un
tuvākajiem pasākumiem
muzejā, sekojiet līdzi
Priekuļu novada mājaslapā
www.priekuli.lv/kulturas-
iestades/muzejs, www.drau-
giem.lv/kalaachi un
www.facebook.com/Ed.Veid
enbauma.muzejs

Inta Puriņa, 
muzeja pedagogs
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Kad ar asterēm un gladiolām
rokās mazie PII „Mež maliņa”
audzēkņi pēc vasaras brīvlaika atkal
devās uz savu grupiņu, mazās „Sprī -
dīšu” grupiņas bērni šajā mācību
gadā uzsāka ko jaunu un vēl nebiju-
šu PII „Mežmaliņa” pastāvēšanas
laikā. No septembra savu darbību
uzsāka trīsgadnieku āra grupiņa. 

Kā pastāstīja „Sprīdīšu” audzinā-
tāja Dace Lezdiņa, ideja aizgūta,
viesojoties dažādos brīvdabas pedago-
ģijas pasākumos gan Latvijā, gan
ārpus tās robežām. Šoreiz, viesojoties
Zviedrijā un Čehijā, audzinātājai
Inesei Iesmiņai dzima ideja - arī
Priekuļos bērniem dot iespēju izglīto-
ties ārā, svaigā gaisā un savā apkār-
tnē, kuru ieskauj meži, meža takas un
parki ar savu bagātību. Zviedrijā
šādas grupas darbojas jau ilgus
gadus, un pieredzētais sniedza iedves-
mu ko līdzīgu veidot „Mež maliņā”. 

Pavasarī, kad iepriekšējie
„Sprīdīši” bija izauguši un gatavi
uzsākt savas pirmās skolas gaitas,
domājot par mazulīšiem, kuri kļūs
par nākamajiem „Sprīdīšiem”,
„Mežmaliņas” vadītāja Kristīna
Bernāne pastāstīja mazāko audzēk-
ņu vecākiem par ideju veidot āra
grupiņu. Vecākiem tika piedāvāta
izvēle, vest savas atvasītes uz āra
grupiņu „Sprīdīšos” vai turpināt
izglītību pēc jau ierastām izglītības
metodēm. Idejai atsaucās 20 vecāki.
Pēc pirmās vecāku sapulces grupi-
ņā, audzinātājas, aptaujājot vecā-

kus par ģimeņu aktivitātēm svaigā
gaisā, secināja, ka šo grupiņu
saviem bērniem ir izvēlējušies vecā-
ki, kuri paši pavada daudz laika
ārā, gan dodoties pārgājienos kopā
ar bērniem, gan makšķerējot, kā arī
sportojot.

Tā kā „Sprīdīši” daudz laika
pavada ārā, bērni ar veselības prob-
lēmām šo āra grupu nevar apmek-
lēt.  Arī citu grupiņu bērni daudz
laika pavada ārā svaigā gaisā,
tomēr atšķirībā no „Sprīdīšu” grupi-
ņas, izglītošanās notiek telpās.

Lai nodrošinātu, ka kopā ar bēr-
niem nepārtraukti ir 2 izglītības
iestādes darbinieki, „Sprīdīšu” gru-
piņas pedagogiem un auklītei bija
jāmaina savs darba laiks, tādējādi 2
dienas nedēļā auklīte darbā nāk no
10:00-18:00, pārējās dienas no 8:00-
16:00.

Mazajiem „Sprīdīšiem” diena
sākas ar brokastīm, kas pagaidām
tiek pasniegtas grupiņā, taču, pie-
nākot pavasarim un jaukākiem
laika apstākļiem, tās arī plānotas
ārā. Pusdesmitos bērni auj kājās
gumijas zābaciņus un dodas pārgā-
jienos, kur apgūst matemātiku,
skaitot čiekurus, pētot, cik gari koci-
ņi un zariņi sastopami ceļā. No  rota-
ļās. Valodu bērni apgūst, runājot
par to, kas dzīvo un mitinās apkār-
tnē – kādi zvēri dzīvo mežā, kas aiz
mājas sētas mitinās, kādas sēnes,
koki un ogas aug mūsu mežos.

Kā piemēru audzinātāja minēja
„celmu”, kuram „Sprīdīši” devās
garām veselu nedēļu. Un pēc nedē-
ļas bērni, ejot gar nocirsto koku,
paši norāda un saka: „Celms!”. Viņi
ir iegaumējuši šo priekšmetu un tā
nosaukumu.

Skolotāja Dace uzsvēra, ka 3 gadi
ir ļoti labs vecums šādām nodarbī-
bām, jo 6 gados jau tomēr jāsēž solā,
kur bez iepriekš minētā ir nepiecie-
šams apgūt arī rakstītprasmes. 

Pēc pastaigas, atnākot atpakaļ uz
dārziņu, bērni padzeras pienu un
atkal dodas ārā – rotaļāties lauku-

miņos vai turpat blakus esošajā
meža parkā dodas pēc jaunām zinā-
šanām. Un tad jau klāt pusdienas
laiks, kad pusdienas bērni ēd ārā.

Tā kā Mežmaliņas pirmsskolas
izglītības iestādē norisinās ēkas sil-
tināšanas darbi, tad pagaidām
„Sprīdīši” pusdienas diendusu guļ
grupiņā. Tomēr, domājot par nākot-
ni, audzinātāja Dace cer, ka kādreiz
būs iespēja diendusu arī pārlaist ārā
svaigā gaisā. Savukārt, kad jau
mazie ķipari ir modušies, launagu
dodas baudīt atkal ārā, pēc kura
seko rotaļas un izzinošie pasākumi.

Kā viens no iemesliem šādas āra
grupas izveidei bija bērnu rūdīšanās
vispārējā veselības stāvokļa uzlabo-
šanai. Audzinātāja Dace atzīst, ka
jau pēc pirmajām nedēļām var novē-
rot bērnu apetītes uzlabošanos, kā
arī veselības uzlabošanos.

Domājot par nākotni, plānots pie-
teikties projektu konkursā, kur
bērnu vajadzībām tiktu iegādāti
speciāli āra apģērbi, kurus
„Sprīdīši” vilktu dažādos laika
apstākļos – lietus laikā pa virsu
ikdienas apģērbam, savukārt ziemā
– pa virsu savam kombinezonam.

Vēlēsim mazajiem „Sprī dīšiem”
veselību un daudz jaunu zināšanu,
savukārt audzinātājām – lai izdodas
piepildīt savas idejas un ieceres
bērnu attīstībai!

Ieva Fogele, sabiedrisko 
attiecību speciāliste

Kad Sprīdīši dodas ārā pēc zināšanām

PII „Mežmaliņa” Ekoskolu
starptautiskās mācību

programmas „Ēdam
atbildīgi” dalībnieki

Jau devīto gadu PII „Mežmaliņa” ir EKO sko-
las programmas dalībnieki. Pavasarī no Vides
izglītības fonda nāca piedāvājums - pieteikt savu
izglītības iestādi jaunā projektā, kurš piedāvā
starptautisku Ekoskolu pārtikas programmu
„Ēdam atbildīgi”. Mācību gadam noslēdzoties,
bijām priecīgi, uzzinot, ka mūsu izglītības iestāde
ir iekļauta jauno dalībnieku sarakstā.

Augusta beigās, pirms programmas īstenoša-
nas, notika apmācības izglītības iestāžu projekta
koordinatoriem.

Tā kā pārtika ir viena no mūsu pamatvajadzī-
bām, šis temats ir nesaraujami saistīts ar dau-
dzām citām vides tēmām, kuras māca, kā pārtika
ietekmē vidi un mūsu veselību.

Programma „Ēdam atbildīgi” sevī neietver
tikai veselīgas ēšanas tēmas, bet vispusīgi izglīto
bērnus par pārtikas ceļa posmiem – augšanu,
ražošanu, fasēšanu, uzglabāšanu, pārvadāšanu,
pārdošanu, ēšanu, atkritumiem. Izglītības iestā-
dei ir iespēja izvēlēties, pie kura no posmiem
pastiprināti strādās mācību gada laikā, kādus
pasākumus organizēs, lai ar dažādu aktivitāšu
palīdzību (pētījumiem, eksperimentiem, konkur-

siem, izstādēm, ekskursijām, talkām, radošas
kopā darbošanās u.c.) izglītotos gan paši pedago-
gi, gan bērni, gan sabiedrība.

Programmas „Ēdam atbildīgi” realizācijai inte-
resanti plāni un idejas ir gan iestādes pedago-
giem, gan vecākiem, gan medmāsai un pavāriem.

Lai visiem veselīgs, radošs un „zaļš” jaunais
mācību gads!

Ilze Freimane,
PII „Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības

jomā  un Ekoskolas pārtikas  programmas
„Ēdam atbildīgi” koordinatore 

PII „Mežmaliņa” ieripo
jaunajā mācību gadā

Jau 7. gadu Priekuļu bērnudārzs „Mežmaliņa”
darbinieki, bērni un viņu vecāki jaunajā mācību
gadā „ieripoja” aktīvi, veselīgi un smaidīgi. Šogad
kopējo dalībnieku skaists velomaratonam
„Mežmaliņa” ripo sasniedza 160. Pasākuma gal-
venās organizatores - sporta skolotāja Ināra
Ikauniece, kura šogad bija iejutusies rudās lap-
sas tēlā un pirmsskolas skolotāja Inese Iesmiņa.
Pašvaldības policisti parūpējās par drošību uz
ielām un krustojumiem, bet lielo pārsteigumu –
jaunu velosipēdu sarūpēja mūsu ikgadējie atbal-
stītāji SIA „Strazdu Grava”. Peldbaseina “Rifs”
dāvāto dāvanu karti šogad saņēma „Pūcītes sko-

liņas” grupa, kura velomaratonā ieradās ar vis-
lielāko dalībnieku skaitu.

Kā jau katru gadu pasākuma neatņemama
sastāvdaļa bija veselīgās putras ēšana, par kuras
sarūpēšanu sakām paldies bērnudārza pavārī-
tēm. Iestādes darbinieks Juris Bogens kā allaž
padomāja par jautru mūziku, lai bērni vakara
izskaņā jautrās dejās pierībinātu jauko, saulaino
„Mežmaliņas” āra estrādi. 

Paldies pasākuma organizatoriem, atbalstītā-
jiem, sponsoriem, palīgiem un spriganajiem,
pozitīvajiem pasākuma dalībniekiem!

Ilze Freimane,
PII „Mežmaliņa” vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

„Spīdīši” arī zīmēšanas 
nodarbību aizvada ārā 

ar krītiņiem zīmējot uz asfalta

zestrais, bet skaistais
2.septembra rīts Veselavas
bērnudārzā sapulcināja
kopā vecākus, bērnus un
darbiniekus. Sanācām, lai
uzsākot Jauno mācību gadu,
radītu mūsos svētku sajūtu,
atkalredzēšanās prieku.

Sporta skolotāja un
audzinātājas sagatavoja
dažādas aktivitātes svaigā
gaisā. Bērni kopā ar vecā-
kiem, audzinātājām piedalī-
jās radošajā darbnīcā, spor-
ta spēlēs, veiklības vingrinā-
jumos. Radošajā darbnīcā

vecāki savam bērnam varēja
pagatavot skaistu galvas
rotu – kroni. Tad nu mazās
princeses un prinči lepni
skraidīja pa bērnudārza
apkārtni. Sagatavojām bēr-
niem arī īpašu pārsteigumu
– piepūšamās atrakcijas un
saldējumu! Bērnu smiekli
un sajūsmas saucieni piepil-
dīja visu pagalmu. Tātad
svētki ir izdevušies un
pirmā darba diena arī!

Svētku gaisotnē atradām
arī brīvu brītiņu, lai sapulci-
nātu vecākus uz šī mācību

gada pirmo tikšanos, lai
iepazīstinātu ar galvenajiem
uzdevumiem, darbiniekiem,
grupu telpām, pārrunātu
mācību un audzināšanas
jautājumus, sadarbības for-
mas ar vecākiem. Kā arī
uzklausītu vecāku vēlmes
un ieteikumus. Aktīvākie
vecāki tika ievēlēti vecāku
padomē.

Jaunais mācību gads var
atkal sākties!

Iveta Bērziņa,
pirmsskolas skolotāja

Vasara kad beidzas, darbā visi steidzas

Vecāku darinātie kroņi top, tūliņ bērni varēs sajusties
kā princeses un prinči
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Imantu Kupču lielākā
daļa pazīst kā Priekuļu
lauksaimniecības tehniku-
ma direktoru. Imants dzi-
mis 1953.gada 27.jūlijā
Balvu pusē. Skolas gaitas
uzsācis Govaru astoņgadī-
gajā skolā, tālāk izglītību
turpinājis Priekuļu lauk-
saimniecības tehnikumā,
kur apguvis tehniķa mehā-
niķa specialitāti. Pēc tehni-
kuma absolvēšanas 1972.
gadā sekoja dienests armijā.
Uzreiz pēc dienesta Imants
uzsāka studijas Rīgas
Politehniskajā institūtā
aparātu būvniecības un
automatizācijas fakultātē
un 1980.gadā, pabeidzot
studijas, ieguva inženiera-
mehāniķa specialitāti.
Uzreiz pēc studijām tika
saņemts piedāvājums strā-
dāt par pedagogu un direk-
tora vietnieku ražošanas
apmācībā savā bijušajā
mācību iestādē Priekuļu
lauksaimniecības mehani-
zācijas tehnikumā, paralēli
mācot audzēkņiem materiā-
lu pretestības, mašīnu ele-
mentu un metālu tehnoloģi-
jas zinības. Savu izglītību
I.Kupčs ir papildinājis, stu-
dējot Maskavas Gorjačkina
lauksaimniecības inženieru
institūta pedagoģijas fakul-

tātē no 1984. līdz 1986.
gadam, iegūstot otru aug-
stāko izglītību.

Jau mācoties tehnikumā,
Imants parādīja savas līde-
ra dotības, viņš aktīvi pieda-
lījās tehnikuma sabiedris-
kajā dzīvē, dziedāja vīru
ansamblī, cītīgi sportoja,
bija apveltīts ar labu humo-
ra izjūtu. Šīs īpašības
viņam lieti noderēja arī
pedagoga darbā. 80-to gadu
sākumā tehnikumā bija ļoti
aktīvs kultūras un sporta
darbs. Darbojās daudz un
dažādi pašdarbības kolektī-
vi, tehniskie pulciņi un
sporta sekcijas. 

Viena no tām bija ūdens
motosporta sekcija, kuras
treneris bija PSRS sporta
meistars Gunārs Sebris.
Imants aktīvi iesaistījās
tieši šis sekcijas darbā, pats
sāka braukt gliseru RN
klasē, kur uzrādīja teicamus
rezultātus, izcīnot arī pres-
tižo PSRS Sporta meistara
goda nosaukumu. Tieši
pateicoties trenera G. Sebra
un tehnikuma vadības -
Imanta Kupča personā dar-
bam, tehnikuma ūdens
motosporta komanda kļuva
par vienu no vadošajām
Latvijā. Vairāki komandas
dalībnieki, izturot spēcīgu

konkurenci, tika iekļauti
gan sporta biedrības
“Vārpa”, gan Latvijas izlasē,
izcīnot daudz dažāda ranga
titulu, medaļas un čempio-
nu nosaukumus. 

Sekcijas darbības laikā ar
šo sporta veidu nodarbojās
liels skaits tehnikuma
audzēkņu un darbinieku.
Vairāki cēsnieki ar šo sporta
veidu nodarbojās arī pēc
tehnikuma absolvēšanas.
Viņi veidoja komandas ko -
dolu. Šie talantīgie audzēk-
ņi sekmīgi sevi pierādīja arī
tālāk dzīvē. Tā Edmunds
Grava Priekuļos pabeidza
peldbaseina izbūvi un izvei-
doja to par lielisku sporta
kompleksu. Vairis Jansons
un Arnis Kalniņš Cēsīs
atklāja laivu un dažādu ori-
ģinālu, nestandarta iekārtu
ražotni, Aivars Dedumets ir
Priekuļu tehnikuma
pasniedzējs, bet viņa talan-
tīgais dēls Edgars ir atzīts
speciālists autoservisā. Kā
paši vīri atzīst, tad visiem
panākumiem dzīvē pamats
tika likts Priekuļu tehniku-
mā, un ar pateicību viņi
atceras gan treneri Gunāru
Sebri, gan tehnikuma
direktoru Imantu kupču.
Vēl tagad sacensībās
dažkārt tiek pieminēti teh-
nikuma sportisti.

Bez ūdens motosporta
Imantam vēl ir vairāki
vaļasprieki- monētu krāša-
na, zemūdens niršana, slē-
pošana un vēl virkne aktivi-
tāšu. Patīk visu redzēt paša
acīm. Tā ir daba, apkārtne,
sadzīve un zinātne. Imanta
kupča atziņa ir šāda - dzīvē
vērtīgs ir pilnīgi viss, kas ir
bijis un kas ir sasniegts.

Par savu aktīvo sabiedris-
ko darbību un pedagoga
darbu I. Kupčs ir saņēmis
apbalvojumus un pateicības
no Latvijas Zemkopības un
Izglītības ministrijām, kā
arī no dažādām sabiedriska-
jām organizācijām.

Zigfrīds Bitainis

Cilvēki mums līdzās -
Imants Kupčs

Biedrība Cēsu prospekts
11 pavasarī piedalījās Prie -
kuļu novada pašvaldības
izsludinātajā konkursā
„Sabiedrība ar dvēseli 2016”
un saņēma finansējumu
projekta „Bērnu laukums
Cēsu prospektā 11” realizā-
cijai.

Projekta mērķis bija,
izveidot bērniem drošu un
sakārtot vidi, saliedēt mājas
iedzīvotājus un iesaistīt
infrastruktūras uzlabošanā
un uzturēšanā. Plānojām
par projekta līdzekļiem
uzstādīt kāpelēšanas – vin-
grošanas konstrukciju bēr-
niem, ierīkot smilšu kasti
un iegādāties soliņus, kā arī
atjaunot jau esošās bērnu
rotaļu konstrukcijas.

Pavasara talkā uzsākām
pagalma labiekārtošanas
dar bus.  Vasaras beigās
mājas iedzīvotāji pulcējās
uz talku, lai realizētu iece-
rēto projektu. Priecājamies

par katru, kurš atsaucās un
piedalījās darbos. Īpašs
prieks par bērniem, kas
iesaistījās darbos, jo tas
taču būšot viņu laukumiņš.
Katrs atrada darbiņu, ko
paveikt. 

Kopīgi darbojoties, mājas
iedzīvotāji nolēma veidot
mājas vēstures hroniku.
Radās arī daudzas citas
ieceres, ko nākotnē realizēt.

Tagad, skaisti ierīkotajā
pagalmā, katru dienu kai-
miņi satiekas, atpūšas,
aprunājas. Vecāki un vecve-
cāki kopā ar bērniem labi
pavada laiku.

Mēs katrs esam atbildīgi
par vidi, kurā dzīvojam.
Paldies Priekuļu pašvaldī-
bai par konkursa organizē-
šanu, jo tas pamudināja
rīkoties.  

Biedrības Cēsu prospekts
11 vārdā, 

Dagnija Sproģe

Domājot par savu un
bērnu labsajūtu

Lai pārstāvētu Priekuļu
novada pašvaldību un pierādī-
tu pašas sev, ka iknedēļas tre-
niņi Cēsu Olimpiskā centra
nūjošanas trasē sniedz rezultā-
tus, es - Elīna Tilaka kopā ar
Daci Ikaunieci, Elīnu Stapuloni
un Ivetu Liepiņu piedalījāmies
Priekuļi Trail sacensībās
„Nūjošanas pārgājiena” discip-
līnā. Nūjošanas pārgājienam
bija kontrollaiks 3,5 stundas,
apļa garums 5km, un tiek skai-
tīti šajā kontrollaikā veiktie
pilnie apļi.

Līdz šim ar sportu esmu biju-
si uz „Jūs”, bet pēc pagājušā
gada pieredzes, labajām emoci-
jām, un saviem pievarētajiem

12 km nūjošanas Vanagkalniņā,
tagad regulāri nūjojam, lai
nostiprinātu fizisko veselību un
pavadītu laiku patīkamā kom-
pānijā. Un tās nav tikai fiziskas
emocijas. Staigājot pa Priekuļu
biatlona trases takām, vērojam
kā sārtojas brūklenes, kā aug
baravikas un gailenes, tā vien
gribas apstāties un meklēt pēc
groziņa.

Treniņos komandas kodols ir
trīs cilvēki – Dace Ikauniece,
Elīna Stapulone un es, bet rei-
zēm pievienojas vēl kāds, kurš
vēlas izmēģināt nūjošanu
pirmo reizi vai arī vienkārši
atradis laiku pusotru stundu
pavadīt svaigā gaisā aktīvā

pastaigā. 
Iesaku vismaz vienu reizi

pamēģināt nūjošanu katram, jo
tikai tā iespējams saprast, vai
šāda veida fiziskā aktivitāte
patīk. Ar to var nodarboties
katrs. Sākumā noteikti vajag
konsultēties ar kādu cilvēku,
kurš pārzin nūjošanas pamat-
principus un izstāsta pareizo
iešanas un nūju turēšanas
metodi. 

Uz tikšanos nākamajā
„Priekuļu trail” sacensībās, vai
Cēsu Olimpiskā centra meža
takās!

Elīna Tilaka, tūrisma
darba organizators

Ir katram roka jāpieliek, lai darbs uz priekšu iet.
Rezultātā tapa brīnišķīga atpūtas vieta pašiem

iedzīvotājiem

Imants kopā ar Gunāru Sebri pirms starta 
pārbauda laivas tehnisko stāvokli

foto no personīgā albuma

Mana veselība
2.oktobrī plkst.11:00 Liepas bibliotēkas zālē seminārs

“Mana veselība - mana atbildība”. Nodarbībā pārdomas
un diskusija kāda ir dzīves kvalitātes saistība ar
izdarītajām izvēlēm un informācija par īpaši vērtīgajām
rudens veltēm. Tikšanos organizē Latvijas Veselības misija.

9.oktobrī no plkst.11:00 līdz 15:00, Priekuļu vidusskolā
“Veselības izstāde”, nāc un iepazīsties ar 8 veselības

pamatprincipiem.
No 18.oktobra pirmdienu (diena mainīta) vakaros

plkst.18:00 Priekuļos, Sociālo pakalpojumu centra zālē,
Cēsu prospektā 1, semināru cikls “Dabas ārsti tavai
veselībai”, kuros 8 soļi ceļā uz veselību tiks aplūkoti no 4
aspektiem: fiziskā, sociālā, emocionālā un garīgā.
Seminārus vadīs  Alla Nommika, pedagoģe un veselīga
dzīvesveida speciāliste no Igaunijas. 

Pasākumi- bez maksas; info Dina t.26403712

Nenobīties, bet uzdrīkstēties
pārvarēt sevi

Priekuļu novada pašvaldību „Priekuļu
trail” sacensībās pārstāvēja entuziastes, no

kreisās: Iveta Liepiņa, Dace Ikauniece,
Elīna Tilaka un Elīna Stapulone
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un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kultūras afiša oktobrīPret rudeni zied viršu lauki,
Kad jau vēsi miglo debess –
Ar tūkstoš maigiem, jautriem ziediem
Vēl uzzied mana mīlestība
Pret rudeni.

/K.Skalbe/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
septembra  jubilārus, īpaši 

Svecīšu vakari
Priekuļu kapos 8.oktobrī plkst.18:00
Jaunraunas kapos 15.oktobrī plkst. 16:00
Veselavas kapos 15.oktobrī plkst. 18:00

 
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
M rsn nu tautas nam  

 

Veselavas muiž  
15.oktobr  

20:00 
Veselavas te tra studijas 5.gadu  

jubileja 
 „Kurl s vardes piedz vojumi un  

Tiks izsp l ti fragmenti no iestud taj m 
te tru  izr d m. Jubil ru sumin šana. 
Vakars pie t jas galdi iem, tos var rezerv t 

13.oktobr  
10:00 

Latvijas Jaunatnes te tris 

Izr de  

„Un atkal Pifs” 

 

J a Petera un Ivara V gnera kop gi rad t s 
dziesmas izr dei „Pifs” ir k uvušas par vair ku 
paaudžu b rn bas simboliem. Latvijas mazajiem 
skat t jiem atkal ir iesp ja uzzin t sun ša Pifa 
piedz vojumus –ko veido režisors Ivars L sis. 
Izr des ilgums 1 h 50 min. 

Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521, 29177314 
Ieeja: EUR 5,00 

28.oktobr  
19:00 Jauniešu izr de 

Erasmus programmas ietvaros jaunieši rad s 
izr des par savu dz vi attiec gaj  valst  
(Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija) 

29.oktobr  
ieeja no 21:00 

Sezonas atkl šanas  
balle 

Sp l  grupa „V JA RAD TIE” 

Darbosies kafejn ca 
Ieeja: 5,00 euro

Galdi a rezerv cija: 10,00 euro
T lr. – 28352521 vai 64130227

 
8.oktobr  

19:00 
 

 
STAND – UP kom dijas izr de 

 

Komi a un rakstnieka Maksima Trivaškevi a 
stand- up kom dijas šovs „Stand- up izr de 
latviešu valod ”, kuras ietvaros tiks iesmiets par 
valstu un valodu kop gajiem un atš ir gajiem 
aspektiem, k  ar  par pašlaik un vienm r 
aktu lo. 

Ieeja 1,00 euro
 

22.oktobr  
18:00 

 
Koncerts 

„Draugu rudens” 

 
Koncert  piedal sies Koc nu novada Dik u 
pagasta pašdarb bas kolekt vi un Prieku u 
novada Liepas pagasta pašdarb bas kolekt vi. 

Ieeja 1,00 euro

4.;11.;18.;25. 
oktobr  

18:00-19:00 
rstniecisk  vingrošana-pilates 

M rsn nu TN lielaj  z l  b s rstniecisk  
vingrošana muguras un visp r j s vesel bas un 
dz vessp ka stiprin šanai. Nodarb bas vada 
Rud te Truce (vingrošanas trenere). Nodarb bu 
ilgums 1st., dal bas maksa 2,00 euro 

8.oktobr  
22:00 

Kom dija  
„Telefonu gr mata'' 

Dramaturgu te tris ar izr di-kom diju 
''Telefonu gr mata'' autors Andris dris, 
režisors Hermanis Paukšs. 
 

Bi etes iepriekšp rdošan  3,50euro. 
Pas kuma dien  5,00 euro 

t lr.26666983 
 

14.oktobr  
18:00-22:00 

„Disen te’’ 

Disen te b rniem un jauniešiem.  
Programm : ener iska m zika, konfet  lietus, 
skaistas gaismas un videoprojekcijas. Par m ziku 
g d s Dj Demyjan & Dj KDM 

Ieeja EUR 1,50

p rdz vojumi” iepriekš t.29247403  

 
 

29.oktobr  
20:00-03:00 

 
 

Le endu nakts  
Veselavas muiž  

nu te tris "Le enda par Rasu", las jumi, 
klasisk s m zikas koncerts, dzied jumi, 
dejas, foto izst des, pusnakts pastaiga ar 
spokiem muižas d rz , muižkunga 
leduspu u  mekl šana dzirnavu  d , 
senlietu kambara apmekl jums, ekskursija 
gida pavad b  „Nepamodiniet siksp rni!”, 
foto salons, šanas prieki un kafija, balle ar 
"Lauku muzikantiem"-barona  un  baroneses 
izdancin šana. 

Bi etes iepriekšp rdošan  5,00euro 
pas kuma dien  7,00 euro

 
Liepas muiž  

8.oktobr  
12:00-15:00 

 

Radoš  darbn ca 
 „Lakats katrai sievietei” 

Pastaiga pa muižu; lekcija par gadsimtiem 
sen m trad cij m par lakata noz mi sievietes 
dz v  daž d s kult r s. Tuv k iepaz simies ar 
pasaul  paz stamajiem Pavlovo Posadas 
lakatiem, kas jau vair k k  200 gadus t  
valk t j m ir prestiža lieta. Individu ls 
m kslinieciski radošs darbs par lakatu 
ornamentiem, fotosesija katrai dal bniecei ar 
lakatu. Iesp ja ieg d ties Pavlovo Pasadas 
kr š o un maigi silto lakatu. T jošana un muižas 
gardumu baud šana 

Dal ba– ar priekšapmaksu 10 eiro, 
pas kuma dien  15 eiro.

29.oktobr  
20:00 

Le endu nakts 
Liepas muiž  

Topoš s gr matas ”Liepasmuiža: pag tne, 
tagadne, n kotne” fragmentu las jumi un 
m zikas priekšnesumi (muižas ku v st jumi) 
sadarb b  ar Liepas kult ras namu. Ekskursija pa 
muižu tums  - iepaz šan s ar muižas kapli u, t s 
seno ozolu un kapli as šausmu st stu, 
spokošan s un nu sp les, sieviešu-dieviešu 
padomi katram grib t jam, t jošana sve u 
gaism  banketu z l .  

Bi etes iepriekšp rdošan  5,00euro 
pas kuma dien  7,00 euro

Informācija JIC REST[e]
jauniešiem

JIC REST[e] aktīvisti piedalās ERASMUS+
projektā, līdz ar to no 24.oktobrim līdz 

3.novembrim mainīsies darba laiks jauniešu centram. 
Lūgums sekot līdzi informācijai.

80 gadu jubilejā
Liepā Ludmilu Zaharovu
Priekuļos : Ņinu
Kārkliņu, Mariju
Milleri, Āriju Mūrnieci

85 gadu jubilejā
Birutu Dzenīti

Priekuļos
Ilgu Milni Mārsnēnos

91 gada jubilejā 
Valdiju Liepiņu
Priekuļos
Ausmu Ķīsi Mārsnēnos
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