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Akrualitātes Priekuļu izglītības 
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Liepas · Mārsnēnu · Priekuļu · Veselavas

PAGASTU VĒSTIS
Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes informatīvais izdevums Novembris 2021

Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Spēcīgais Covid – 19 infekcijas uzlies-
mojums šajā rudenī licis ieviest stingrus 
ierobežojumus, kas būtiski maina un arī 
apgrūtina mūsu ikdienu. Diemžēl augsti 
saslimstības rādītāji ir arī Cēsu novadā, 
tāpēc pašvaldībā pamatā esam pārgājuši 
uz attālinātu darba režīmu, lai maksimāli 
samazinātu darbinieku un apmeklētāju 
tiešus kontaktus. Domes, komiteju sēdes, 
darba sarunas notiek attālināti. Protams, 
struktūrvienībās, kur nepieciešama tieša 
speciālistu iesaiste, – klientu apkalpoša-
nas centrā, būvvaldē, sociālajā dienestā, 
pašvaldības policijā – jautājumi tiek risināti 
klātienē, iepriekš pierakstoties.

Atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai pēc 
skolēnu brīvlaika – 1.novembrī – mācības 
klātienē atsākuši tikai 1.-3. klašu audzēkņi. 
Cerams – epidemioloģiskā situācija stabi-
lizēsies un 4.-12. klašu audzēkņi klātienes 
mācības atsāks 15.novembrī. Bērnudārzi 
turpina darbu, un vecāki, kuriem nav 
iespēju strādāt attālināti un pieskatīt at-
vases, var ar to rēķināties. Aicinu vecākus 
izturēties atbildīgi un, pamanot kaut ma-
zākos saaukstēšanās simptomus, atstāt 
bērnus mājās, lai neradītu inficēšanās risku 
pārējiem!

Oktobrī sākta Covid – 19 pacientu uz-
ņemšana un ārstēšana arī Cēsu klīnikā, bet, 
protams, nodrošināta arī neatliekamās un 
ambulatorās palīdzības sniegšana.

Iepriekš esmu daudzkārt informējis 
par apjomīgiem un nozīmīgiem Cēsu skolu 
modernizācijas projektiem: Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu
Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā, 
2. pamatskolā, kā arī skolēnu dienesta
viesnīcā Saules ielā. Daļa projektu jau
īstenoti, daļa turpinās. Lielākās investīcijas 
plānotas Cēsu Valsts ģimnāzijā (CVĢ),
taču bijām spiesti atkāpties no sākotnē-
jiem plāniem un atteikties no piebūves 
celtniecības, jo konkursa kārtībā uzvarē-
jušais plānotās piebūves projektētājs ne 
līgumā noliktajā termiņā, ne papildus pie-
šķirtajā termiņa pagarinājumā (līdz š.g. 
31.martam) neiesniedza gatavu projektu.

Tas radījis pārpratumus, un pat nācies 
dzirdēt apgalvojumus, ka CVĢ netiks pie 
investīcijām skolas modernizācijai. Gribu 
pielikt punktu šādām spekulācijām un 
paskaidrot, ka ieguldījumi mūsdienīgas 
mācību vides izveidē būs un tie būs ļoti 
nopietni. Izdevies piesaistīt līdzekļus jau-

dīgas ventilācijas sistēmas izbūvei skolas
ēkā, paredzēta pamatīga klašu, gaiteņu, 
sanitāro un koplietošanas telpu atjauno-
šana un modernizācija. Tādējādi gan 
estētiskā vide, gan gaismas, gaisa, ērtību 
nodrošinājums, gan darba apstākļi sko-
lēniem un pedagogiem būs atbilstoši 
noteiktajiem normatīviem un mūsdienu 
prasībām. Pašvaldība iesaistījusi šajā 
projektā neitrālu speciālistu, kurš izvērtē 
iespējas piebūvē paredzētās funkcijas pēc 
remonta īstenot esošajās telpās. Pirmie 
secinājumi rāda, ka šādas iespējas ir.

Oktobrī sākās novada domes vadības
tikšanās ar pagastu un ciematu iedzīvo-
tājiem. Runāju ar cilvēkiem Ieriķos un 
Ģikšos. Tās bija labi apmeklētas, interesi 
raisošas un saturīgas sarunas, kurās esmu
guvis jaunas ierosmes. Viens no jautā-
jumiem, kas rūp lauku iedzīvotājiem, – 
precīzi noteikta kārtība, kur un kā viņi var 
saņemt pašvaldības pakalpojumus, lai nav 
jāstaigā vai jāzvana, meklējot atbildīgo 
speciālistu. Otrs biežāk uzdotais jautājums 
bija par ceļu infrastruktūru un pašvaldības 
ceļu uzturēšanu un atjaunošanu. 

Turpinājums 2.lpp.

Izturību 
un možu garu!
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Turpinājums no 1.lpp.

Iepriecina iedzīvotāju vēlme stiprināt 
savas vietas identitāti, veidot iedzīvotāju 
valdes. Šādas aktivitātes ir iestrādātas 
jaunajā likumā par pašvaldībām, bet, 
kamēr likums vēl top, brīvprātīga iedzī-
votāju iniciatīva ir tikai apsveicama. Kad 
saslimstība mazināsies un epidemioloģiskā 
situācija ļaus, atsāksim rīkot šādas tik-
šanās.

Turpinās jaunās novada pārvaldes 
struktūras izveide. Tie ir ļoti daudzpusīgi 
un ietilpīgi jautājumi. Visu par un pret 
izvērtēšana, atšķirīgu interešu, pieredzes 
un vajadzību saskaņošana prasa laiku, 
tāpēc komiteju un domes sēdes, kas sākas 
no rīta un noslēdzas vakara krēslā, nu jau 
kļuvušas ierastas. Pēdējā domes sēdē par 
apvienotā novada Sociālā dienesta vadītāju 
apstiprinājām Aināru Judeiku, bet par 
apvienotās Pašvaldības policijas vadītāju – 
Guntaru Norbutu. Novembra domes sēdē 
viņiem jau būs jāpiedāvā deputātiem savu
dienestu reorganizācijas modeļi. Novembrī 

arī vērtēsim centrālās administrācijas 
Juridiskās pārvaldes, attīstības, finanšu un 
grāmatvedības uzskaites, komunikācijas un
klientu servisa pārvaldības reorganizāciju. 
Sākot jauno gadu, pašvaldības centrālajai 
administrācijai pamatā jābūt izveidotai.

Novembra beigās attālinātā formātā 
norisināsies tradicionālais Cēsu uzņēmēju 
forums. Aicinu ieplānot laiku un pieslēgties, 
jo veiksmīga pieredze, iedvesmas stāsti 
īpaši šajā laikā uztur možu garu un stiprina
apņemšanos spert turpmākos attīstības 
soļus.

Un, protams, novembris ir valsts svētku 
mēnesis, kurā godinām par mūsu valsts 
neatkarību kritušos varoņus un svinam 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. 
Ja atskatāmies uz Latvijas pastāvēšanas 
pirmajām dienām un grūtībām, ko pārva-
rēja mūsu priekšteči, tad mājsēde ar tās 
ierobežojumiem tāds nieks vien ir. Tāpēc 
svētkos vēlu izturību, pacietību un iekšējo 
mobilizāciju, lai, situācijai stabilizējoties, 
mēs spētu virzīties uz priekšu ar jaunu 
sparu!

Aizvadītajā mēnesī notikusi viena Cēsu novada domes kārtējā sēde. 

21.oktobrī dome izskatījusi 50 lēmumus, tostarp dome lēmusi:

• sabiedriskai apspriešanai nodot Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –
2035.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakciju;

• atbilstoši investīciju projekta Cēsu pilsētas ūdens attīrīšanas stacijai vajadzībām 
aktualizēt Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.- 2021. gadam Rīcības 
un investīciju plānu;

• par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi novada izglītības iestāžu izglītojamiem;
• par Cēsu novada Jauniešu mājas dalību valsts projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes

politikas īstenošanai vietējā līmenī”;
• Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenot projekta “Labbūtības ceļa kartes” 

aktivitātes;
• grozīt Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta lēmumu Nr. 144 “Par Cēsu novada 

bāriņtiesas izveidošanu”;
• apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošos noteikumus Nr.7 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” un saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”;

• nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Pāvila Rozīša ielā 6-6, Liepā, Liepas pagastā, 
Cēsu novadā;

• par atbalstu Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijā deklarētajiem 
sportistiem;

• izveidot Cēsu novada centrālās administrācijas Juridisko pārvaldi un Cēsu novada 
centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi;

• reorganizēt Cēsu novada centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības uzskai-
tes pārvaldību un Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa pārvaldību;

• par Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieku apstiprināt Guntaru Norbutu;
• par Cēsu novada sociālā dienesta vadītāju apstiprināt Aināru Judeiku.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 11.novembrī pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem iespējams iepazīties 
www.cesunovads.lv sadaļā “Informācija par domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes oktobrī

No 12.novembra 
apvienotā Cēsu novada 
attīstības dokumentu 

sabiedriskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi 
jaunizveidotā Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam 
un Attīstības programmas 2021.-2027. 
gadam 1.redakciju. Dokumenti tiks nodoti 
sabiedriskajai apspriešanai no 12.novem-
bra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme no-
risināsies trešdien, 1.decembrī, plkst.18.00
neklātienes formātā (Facebook tiešraidē) 
– saite uz pasākumu tiks publicēta cesis.lv
un apvienības pārvalžu mājaslapās līdz ar 
sabiedriskās apspriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā 
iepazīties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2021.-2035. gadam un 
Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. 
Dokumenti no 5.novembra būs pieejami 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā geolatvija.lv un klātienē visos no-
vada klientu apmeklēšanas centros (doku-
mentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja 
pieraksta):
• Cēsu novada centrālajā administrācijā, 

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 
64161800);

• Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu pros-
pekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu 
nov. (tāl. nr. 66954881).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Attīstības programmas sabiedriskā apsprie-
šana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes
21.10.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam 
Nr. 284 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam 
un Cēsu novada attīstības programmas 
2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu
novada centrālās administrācijas galvenā 
teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju 
Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska
@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu 
(64161891, dace.eihenbauma@cesis.lv).
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DAUDZ LAIMES LATVIJAI 
UN KATRAM, KAS TO VEIDO!

Evita Šīrante
Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Šajā laikā daudz runājam par pār-
maiņām – gan globālā mērogā, gan valstī 
un novadā, gan katra paša uzskatos. 
Pārmaiņas notiek un notiks, jo nekas nav 
nemainīgāks par to, ka pasaule mainās.

Šoreiz, svētku priekšvakarā, gribu izcelt 
un novērtēt tieši to stabilo un pamatīgo, 
kas mūsu tautai ir un ko mēs arī šobrīd 
varam izmantot.

Latvijas valsts svētki allaž liek atcerē-
ties arī mūsu valsts un tautas ne tik vien-
kāršo un vieglo vēsturi. Karš, represijas, 
okupācija, izsūtīšana...

Kas ir galvenais, kas caur visiem šiem 
sāpīgajiem, ģimenes un dzimtas postoša-
jiem notikumiem ļāvis mums – tik mazai 
tautai – izdzīvot un saglabāt savu iden-
titāti, atgūt un noturēt savu brīvību? Vai 
tas atklājams Raiņa vārdos? – “Mēs maza 
cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!” 
Ko katram no mums nozīmē griba? Vai 
tā ir personiskā spīts vai atbildība tautas 
priekšā? Varbūt vēlme dzīvot labāk un 
saviem bērniem atstāt vairāk garīgo un 
materiālo vērtību, vairāk dzīvesziņas nekā 
esam saņēmuši no saviem vecākiem? Vai 
tā ir apziņa par to, cik asiņu un asaru mūsu 
senčiem nācies liet, lai izcīnītu Latviju un 
mums būtu iespēja piedzīvot brīvību, ko 
nedrīkstam pazaudēt? Katrai dzimtai, 
ģimenei noteikti ir savs spēka stāsts par 
izdzīvošanu dažādos laikos, par ticību 
brīvai Latvijai.

Ir diezgan pašsaprotami būt patriotiem,
kad svinam valsts svētkus, kad pieminam 
skumjos vēstures notikumus, izkaram 
karogu. Kā mēs šīs koncentrētās sajūtas 
varētu pārnest ikdienā, lai arī mazākās 
cīņās nekā cīņa par brīvību būtu vienoti 
kopīga mērķa vārdā? Kā mēs savu iedzimto 
spēku varētu izmantot nevis cīnoties vie-
nam pret otru, bet atbalstot vienam otru? 
Tie ir jautājumi, par kuriem šis svētku laiks 
liek aizdomāties.

Lai mūsu valsts vēsture palīdz mums 
kļūt stipriem savā gribā, vienotiem savā 
tautā! Tad arī mūsu valsts gan redzamam, 
gan neredzamam pretiniekam būs stipra 
un neuzveicama un Latvijas dzimšanas 
dienu varēs svinēt mūsu mazbērni un 
mazmazbērni vēl daudzās paaudzēs.

Lai katrā mājā skan “Daudz laimes 
Latvija!”, jo Latvija esam mēs ikviens.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās 

ziņas par paveikto 
un aktuālo

• Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastā 
uzstādītas jaunas norādes zīmes, kas 
informē par Cēsu novada robežas šķēr-
sošanu;

• Uzstādīts jauns vides objekts Saules 
parkā Priekuļos. Soliņu un norādi uz 
Rododendru parku veidojis dizainers 
Kaspars Riekstiņš un metālmākslinieks 
Aivars Oleksāns;

• Noslēgušies kritušo lapu savākšanas 
darbi, teritorija sagatavota ziemas se-
zonai;

• Pašvaldības policija pastiprinājusi reidus 
un izvietojusi novērošanas kameras pie 
ūdenstilpēm ar mērķi lašu nārsta laikā 
mazināt nelegālo zvejniecību;

• Priekuļu novada Sociālais dienests 
veido sadarbību ar vietējām ģimenes 
ārstu praksēm, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu izbraukuma vakcinācijas senio-
riem nodrošināšanai;

• Noris darbs pie nākamā gada pašvaldības 
budžeta sastādīšanas;

• Izsludināta pretendentu pieteikšana 
“Gada cilvēks” desmit nominācijās. 
Pretendentu pieteikumu anketu atradīsi 
5. lpp. Aizpildītas tās gaidām pagastmāju
pastkastītēs līdz 2021.gada 1.decembrim.

Norāžu zīmes uz Cēsu novada robežām
Cēsu novada Centrālā administrācija

Oktobrī noslēdzas jaunās norādes 
zīmes – Cēsu novads – uzstādīšana 
uz apvienotā novada robežām. Zīmes
izvietotas gan pie starppilsētu šose-
jām, gan vietējas nozīmes ceļiem.

Kā pastāstīja pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes komu-
nālinženieris Didzis Ozoliņš, kopumā 
izgatavotas 32 zīmes. Pasūtījuma 
izpilde nebija ātra, jo, noslēdzoties 
administratīvi teritoriālajai reformai, norādes steidz mainīt visos valsts novados, bet 
prasībām atbilstošu šādu zīmju izgatavotāju skaits ir neliels.

Norādes izgatavotas uzņēmumā “U-Industry”, un vienas zīmes izmaksas ir 80 eiro. 
Tās atbilst normatīvajām prasībām un ir pārklātas ar atstarojošiem elementiem. 
Iepriekšējās novadu norādes pārsvarā jau demontētas, bet pagastu zīmes paliek savās 
vietās.

Jaunais vides objekts Saules parkā 
Priekuļos. Foto: Sabīne Mieze
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Turpinājums no 1.lpp.

Iepriecina iedzīvotāju vēlme stiprināt 
savas vietas identitāti, veidot iedzīvotāju 
valdes. Šādas aktivitātes ir iestrādātas 
jaunajā likumā par pašvaldībām, bet, 
kamēr likums vēl top, brīvprātīga iedzī-
votāju iniciatīva ir tikai apsveicama. Kad 
saslimstība mazināsies un epidemioloģiskā 
situācija ļaus, atsāksim rīkot šādas tik-
šanās.

Turpinās jaunās novada pārvaldes 
struktūras izveide. Tie ir ļoti daudzpusīgi 
un ietilpīgi jautājumi. Visu par un pret 
izvērtēšana, atšķirīgu interešu, pieredzes 
un vajadzību saskaņošana prasa laiku, 
tāpēc komiteju un domes sēdes, kas sākas 
no rīta un noslēdzas vakara krēslā, nu jau 
kļuvušas ierastas. Pēdējā domes sēdē par 
apvienotā novada Sociālā dienesta vadītāju 
apstiprinājām Aināru Judeiku, bet par 
apvienotās Pašvaldības policijas vadītāju – 
Guntaru Norbutu. Novembra domes sēdē 
viņiem jau būs jāpiedāvā deputātiem savu
dienestu reorganizācijas modeļi. Novembrī 

arī vērtēsim centrālās administrācijas 
Juridiskās pārvaldes, attīstības, finanšu un 
grāmatvedības uzskaites, komunikācijas un
klientu servisa pārvaldības reorganizāciju. 
Sākot jauno gadu, pašvaldības centrālajai 
administrācijai pamatā jābūt izveidotai.

Novembra beigās attālinātā formātā 
norisināsies tradicionālais Cēsu uzņēmēju 
forums. Aicinu ieplānot laiku un pieslēgties, 
jo veiksmīga pieredze, iedvesmas stāsti 
īpaši šajā laikā uztur možu garu un stiprina
apņemšanos spert turpmākos attīstības 
soļus.

Un, protams, novembris ir valsts svētku 
mēnesis, kurā godinām par mūsu valsts 
neatkarību kritušos varoņus un svinam 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienu. 
Ja atskatāmies uz Latvijas pastāvēšanas 
pirmajām dienām un grūtībām, ko pārva-
rēja mūsu priekšteči, tad mājsēde ar tās 
ierobežojumiem tāds nieks vien ir. Tāpēc 
svētkos vēlu izturību, pacietību un iekšējo 
mobilizāciju, lai, situācijai stabilizējoties, 
mēs spētu virzīties uz priekšu ar jaunu 
sparu!

Aizvadītajā mēnesī notikusi viena Cēsu novada domes kārtējā sēde. 

21.oktobrī dome izskatījusi 50 lēmumus, tostarp dome lēmusi:

• sabiedriskai apspriešanai nodot Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. –
2035.gadam un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakciju;

• atbilstoši investīciju projekta Cēsu pilsētas ūdens attīrīšanas stacijai vajadzībām 
aktualizēt Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.- 2021. gadam Rīcības 
un investīciju plānu;

• par gatavā ēdiena vai pārtikas paku piegādi novada izglītības iestāžu izglītojamiem;
• par Cēsu novada Jauniešu mājas dalību valsts projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes

politikas īstenošanai vietējā līmenī”;
• Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs īstenot projekta “Labbūtības ceļa kartes” 

aktivitātes;
• grozīt Cēsu novada domes 2021. gada 19. augusta lēmumu Nr. 144 “Par Cēsu novada 

bāriņtiesas izveidošanu”;
• apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošos noteikumus Nr.7 

“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Cēsu novadā” un saistošos 
noteikumus Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”;

• nodot atsavināšanai pašvaldības īpašumu Pāvila Rozīša ielā 6-6, Liepā, Liepas pagastā, 
Cēsu novadā;

• par atbalstu Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes teritorijā deklarētajiem 
sportistiem;

• izveidot Cēsu novada centrālās administrācijas Juridisko pārvaldi un Cēsu novada 
centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi;

• reorganizēt Cēsu novada centrālās administrācijas finanšu un grāmatvedības uzskai-
tes pārvaldību un Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa pārvaldību;

• par Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieku apstiprināt Guntaru Norbutu;
• par Cēsu novada sociālā dienesta vadītāju apstiprināt Aināru Judeiku.

Nākamā Cēsu novada domes kārtējā sēde plānota 11.novembrī pulksten 10:00.

Ar pilnu pieņemto lēmumu sarakstu un domes sēžu ierakstiem iespējams iepazīties 
www.cesunovads.lv sadaļā “Informācija par domes darbu”.

Cēsu novada domes sēdes oktobrī

No 12.novembra 
apvienotā Cēsu novada 
attīstības dokumentu 

sabiedriskā apspriešana

Cēsu novada pašvaldība sagatavojusi 
jaunizveidotā Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam 
un Attīstības programmas 2021.-2027. 
gadam 1.redakciju. Dokumenti tiks nodoti 
sabiedriskajai apspriešanai no 12.novem-
bra līdz 10.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme no-
risināsies trešdien, 1.decembrī, plkst.18.00
neklātienes formātā (Facebook tiešraidē) 
– saite uz pasākumu tiks publicēta cesis.lv
un apvienības pārvalžu mājaslapās līdz ar 
sabiedriskās apspriedes uzsākšanu.

Aicinām publiskās apspriedes laikā 
iepazīties ar Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2021.-2035. gadam un 
Attīstības programmu 2021.-2027.gadam. 
Dokumenti no 5.novembra būs pieejami 
valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas 
portālā geolatvija.lv un klātienē visos no-
vada klientu apmeklēšanas centros (doku-
mentu izskatīšana veicama pēc iepriekšēja 
pieraksta):
• Cēsu novada centrālajā administrācijā, 

Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov. (tāl. nr. 
64161800);

• Priekuļu apvienības pārvaldē, Cēsu pros-
pekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu 
nov. (tāl. nr. 66954881).

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 
Attīstības programmas sabiedriskā apsprie-
šana noteikta atbilstoši Cēsu novada domes
21.10.2021. sēdē pieņemtajam lēmumam 
Nr. 284 “Par Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam 
un Cēsu novada attīstības programmas 
2021. – 2027.gadam 1.redakcijas nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai”.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Cēsu
novada centrālās administrācijas galvenā 
teritorijas plānotāja pienākumu izpildītāju 
Zani Gulbinsku (64161890, zane.gulbinska
@cesis.lv) vai Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītāju Daci Eihenbaumu 
(64161891, dace.eihenbauma@cesis.lv).
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DAUDZ LAIMES LATVIJAI 
UN KATRAM, KAS TO VEIDO!

Evita Šīrante
Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Šajā laikā daudz runājam par pār-
maiņām – gan globālā mērogā, gan valstī 
un novadā, gan katra paša uzskatos. 
Pārmaiņas notiek un notiks, jo nekas nav 
nemainīgāks par to, ka pasaule mainās.

Šoreiz, svētku priekšvakarā, gribu izcelt 
un novērtēt tieši to stabilo un pamatīgo, 
kas mūsu tautai ir un ko mēs arī šobrīd 
varam izmantot.

Latvijas valsts svētki allaž liek atcerē-
ties arī mūsu valsts un tautas ne tik vien-
kāršo un vieglo vēsturi. Karš, represijas, 
okupācija, izsūtīšana...

Kas ir galvenais, kas caur visiem šiem 
sāpīgajiem, ģimenes un dzimtas postoša-
jiem notikumiem ļāvis mums – tik mazai 
tautai – izdzīvot un saglabāt savu iden-
titāti, atgūt un noturēt savu brīvību? Vai 
tas atklājams Raiņa vārdos? – “Mēs maza 
cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!” 
Ko katram no mums nozīmē griba? Vai 
tā ir personiskā spīts vai atbildība tautas 
priekšā? Varbūt vēlme dzīvot labāk un 
saviem bērniem atstāt vairāk garīgo un 
materiālo vērtību, vairāk dzīvesziņas nekā 
esam saņēmuši no saviem vecākiem? Vai 
tā ir apziņa par to, cik asiņu un asaru mūsu 
senčiem nācies liet, lai izcīnītu Latviju un 
mums būtu iespēja piedzīvot brīvību, ko 
nedrīkstam pazaudēt? Katrai dzimtai, 
ģimenei noteikti ir savs spēka stāsts par 
izdzīvošanu dažādos laikos, par ticību 
brīvai Latvijai.

Ir diezgan pašsaprotami būt patriotiem,
kad svinam valsts svētkus, kad pieminam 
skumjos vēstures notikumus, izkaram 
karogu. Kā mēs šīs koncentrētās sajūtas 
varētu pārnest ikdienā, lai arī mazākās 
cīņās nekā cīņa par brīvību būtu vienoti 
kopīga mērķa vārdā? Kā mēs savu iedzimto 
spēku varētu izmantot nevis cīnoties vie-
nam pret otru, bet atbalstot vienam otru? 
Tie ir jautājumi, par kuriem šis svētku laiks 
liek aizdomāties.

Lai mūsu valsts vēsture palīdz mums 
kļūt stipriem savā gribā, vienotiem savā 
tautā! Tad arī mūsu valsts gan redzamam, 
gan neredzamam pretiniekam būs stipra 
un neuzveicama un Latvijas dzimšanas 
dienu varēs svinēt mūsu mazbērni un 
mazmazbērni vēl daudzās paaudzēs.

Lai katrā mājā skan “Daudz laimes 
Latvija!”, jo Latvija esam mēs ikviens.

Priekuļu apvienības 
pārvaldes īsās 

ziņas par paveikto 
un aktuālo

• Liepas, Mārsnēnu un Veselavas pagastā 
uzstādītas jaunas norādes zīmes, kas 
informē par Cēsu novada robežas šķēr-
sošanu;

• Uzstādīts jauns vides objekts Saules 
parkā Priekuļos. Soliņu un norādi uz 
Rododendru parku veidojis dizainers 
Kaspars Riekstiņš un metālmākslinieks 
Aivars Oleksāns;

• Noslēgušies kritušo lapu savākšanas 
darbi, teritorija sagatavota ziemas se-
zonai;

• Pašvaldības policija pastiprinājusi reidus 
un izvietojusi novērošanas kameras pie 
ūdenstilpēm ar mērķi lašu nārsta laikā 
mazināt nelegālo zvejniecību;

• Priekuļu novada Sociālais dienests 
veido sadarbību ar vietējām ģimenes 
ārstu praksēm, lai sniegtu nepieciešamo 
atbalstu izbraukuma vakcinācijas senio-
riem nodrošināšanai;

• Noris darbs pie nākamā gada pašvaldības 
budžeta sastādīšanas;

• Izsludināta pretendentu pieteikšana 
“Gada cilvēks” desmit nominācijās. 
Pretendentu pieteikumu anketu atradīsi 
5. lpp. Aizpildītas tās gaidām pagastmāju
pastkastītēs līdz 2021.gada 1.decembrim.

Norāžu zīmes uz Cēsu novada robežām
Cēsu novada Centrālā administrācija

Oktobrī noslēdzas jaunās norādes 
zīmes – Cēsu novads – uzstādīšana 
uz apvienotā novada robežām. Zīmes
izvietotas gan pie starppilsētu šose-
jām, gan vietējas nozīmes ceļiem.

Kā pastāstīja pašvaldības Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes komu-
nālinženieris Didzis Ozoliņš, kopumā 
izgatavotas 32 zīmes. Pasūtījuma 
izpilde nebija ātra, jo, noslēdzoties 
administratīvi teritoriālajai reformai, norādes steidz mainīt visos valsts novados, bet 
prasībām atbilstošu šādu zīmju izgatavotāju skaits ir neliels.

Norādes izgatavotas uzņēmumā “U-Industry”, un vienas zīmes izmaksas ir 80 eiro. 
Tās atbilst normatīvajām prasībām un ir pārklātas ar atstarojošiem elementiem. 
Iepriekšējās novadu norādes pārsvarā jau demontētas, bet pagastu zīmes paliek savās 
vietās.

Jaunais vides objekts Saules parkā 
Priekuļos. Foto: Sabīne Mieze
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Informācijas avots: 
https://www.vsaa.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA) par laikposmu no 2021.gada 
1.novembra līdz 2022.gada 31.martam
izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā 
dzīvojošām personām, kuras līdz 2021.
gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu
vecumu un:

• pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu 
pret Covid-19 

vai
• saņēmušas medicīnisko atzinumu par 

nepieciešamību atlikt vakcināciju pret 
Covid-19.

Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks de-
cembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri 
un decembri, tātad 40 eiro, pēc tam 20  
eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada 
martam, ieskaitot.

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja 
persona saņem kādu no VSAA izmaksā-
tajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.

Iesniegums VSAA pabalsta saņemša-
nai jāiesniedz, ja persona novembrī vai 
decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem 
un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par 
kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona
saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas 
speciālista vai speciālistu konsilija atzinu-
mu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, 
vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas 
sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) 
saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas 
Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.

VSAA piešķirs pabalstu, ja:
• no Nacionālā veselības dienesta (NVD)

būs saņemta informācija par vakcinācijas
kursa noslēgšanu 

vai
• persona pati kopā ar iesniegumu 

VSAA būs iesniegusi un tam pievieno-
jusi Eiropas Savienības digitālo Covid 
sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas 
Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas 
(ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,

• persona kopā ar iesniegumu VSAA būs 
iesniegusi un tam pievienojusi klīnis-
kās universitātes slimnīcas speciālista
vai speciālistu konsilija atzinumu par 
nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta 
piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES 
digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija 
ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts,
jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī 
veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta 
atzīšanu. Plašāka informācija: https://www.
vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-
vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu 
saņem:

• dzīvesvietā, to piegādās bez maksas 
kopā ar ikmēneša pensiju, pabalstu vai 
atlīdzību.

• Latvijas kredītiestādes vai pasta norē-
ķinu sistēmas (PNS) kontā, ikmēneša 
20 eiro pabalsta izmaksas datums var
atšķirties.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus  
nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jā-
norāda:

•  vārds, uzvārds, personas kods,
• tālruņa numurs vai elektroniskā pasta 

adrese saziņai,
• Latvijas kredītiestādes vai pasta norē-

ķinu sistēmas (PNS) konta numurs. 

Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķir-
šanai VSAA var iesniegt:

• elektroniski oficiālajā e-adresē (iesnie-
gums jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);

• elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv
(iesniegums jāparaksta ar drošu elek-
tronisko parakstu, kas satur laika 
zīmogu);

• nosūtot pa pastu jebkurai  nodaļai vai 
ievietojot VSAA klientu apkalpošanas 
centros izvietotajās pasta kastītēs 
darba laikā;

• Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centros – arī Priekuļos 
Cēsu prospektā 5, tālrunis: 66954881 
un Liepā, Rūpnīcas ielā 18, tālrunis: 
66954895.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai
pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams 
saņemt un izmantot drošos elektroniskās 
identifikācijas rīkus (Personas apliecība 
vai eParakstsmobile) saziņai ar VSAA ofi-
ciālajā  elektroniskajā adresē, izņēmuma 
gadījumos VSAA pieņem pabalsta pie-
teikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, 
izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, 
sūdzības, jautājuma vai lūguma iesnieg-
šana”.

VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro 
pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturē-
jumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis.

Pašvaldības sociālais dienests, novēr-
tējot mājsaimniecības materiālo situāciju 
sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem 
vērā personai izmaksāto pabalstu. Pabalstu 
neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju pakal-
pojumu apmaksā, par personām, kuras 
uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām 
personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu

• Pavāram /-ei Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, 
   Jāņmuižā, Sporta ielā 3;

• Saimniecības pārzinim Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādē, Jāņmuižā, Sporta ielā 3;

• Pārdevējiem veikalā “K Senukai” Cēsīs, Piebalgas iela 85;

•  Servisa speciālistam /-ei SIA “DeLeval” ar darbības reģionu 
   Cēsīs, Raunā, Smiltenē un to apkārtnē;

• Raudzētājam AS “Cēsu alus” Cēsīs;

• Alus misas vārītājam /-ai AS “Cēsu alus” Cēsīs; 

• Pildīšanas līnijas mehāniķim AS “Cēsu alus” Cēsīs; 

• Autoelektriķim SIA “Defence Partnership Latvia” Cēsīs; 

• Pārdošanas speciālistam darbam no mājas BPO Services; 

• Palīgstrādniekam SIA “EKJU” Ieriķos;

• Elektriķim SIA “EKJU” Ieriķos;

• Iekārtu mehāniķim / metinātājam SIA “EKJU” Ieriķos;

• CNC operatoram SIA “EKJU” Ieriķos;

•  Kokapstrādes operatoram – komplektētājam SIA “EKJU” 
Ieriķos;

• Tāmētājam SIA “Dores Construction” Ieriķos.

Aktuālās vakances Cēsu novadā: 
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Informācija par Jūsu ieteikto pretendentu

Šī informācija nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta kandi-
datūru attiecīgajai nominācijai, kā arī sazinātos ar pretendentu 
apbalvošanas gadījumā.

Ar * apzīmēti obligāti aizpildāmie lauki.

1. Pretendenta vārds, uzvārds*:

_________________________________________________

2. Pretendenta ieņemamais amats:

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Pretendenta dzīvesvieta:

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Pretendenta tālrunis, e-pasta adrese*:

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Iesaku šo pretendentu nominācijā*:

O GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

O GADA CILVĒKS KULTŪRĀ

O GADA CILVĒKS SPORTĀ

O GADA CILVĒKS MEDICĪNĀ

O GADA CILVĒKS SOCIĀLAJĀ VIDĒ

O GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

O GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ

O GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ

O GADA CILVĒKS MECENĀTISMĀ

O MŪŽA IEGULDĪJUMS

6. Pamatojums - vispusīgs nopelnu un ieguldījumu apraksts*:

Informācija par iesniedzēju

Šī informācija mums noderēs, lai nepieciešamības gadījumā 
precizētu informāciju par pretendentu.

7. Vārds Uzvārds*:

_________________________________________________

8. Adrese:

_________________________________________________

_________________________________________________

9. Tālrunis, e-pasta adrese*:

_________________________________________________

_________________________________________________

PIETEIKUMS APBALVOJUMAM 
“GADA CILVĒKS 2021” 
PRIEKUĻU APVIENĪBAS PĀRVALDES TERITORIJĀ
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Informācijas avots: 
https://www.vsaa.gov.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūra (VSAA) par laikposmu no 2021.gada 
1.novembra līdz 2022.gada 31.martam
izmaksās 20 eiro pabalstu mēnesī Latvijā 
dzīvojošām personām, kuras līdz 2021.
gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu
vecumu un:

• pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu 
pret Covid-19 

vai
• saņēmušas medicīnisko atzinumu par 

nepieciešamību atlikt vakcināciju pret 
Covid-19.

Pabalsta izmaksu VSAA uzsāks de-
cembrī, izmaksājot 20 eiro par novembri 
un decembri, tātad 40 eiro, pēc tam 20  
eiro izmaksās reizi mēnesī līdz 2022.gada 
martam, ieskaitot.

Pabalstu izmaksās bez iesnieguma, ja 
persona saņem kādu no VSAA izmaksā-
tajām pensijām, atlīdzībām vai pabalstiem.

Iesniegums VSAA pabalsta saņemša-
nai jāiesniedz, ja persona novembrī vai 
decembrī VSAA pakalpojumus nesaņem 
un tāpēc VSAA rīcībā nav informācijas par 
kontu, uz kuru pabalstu pārskaitīt.

Iesniegums vajadzīgs arī tad, ja persona
saņēmusi klīniskās universitātes slimnīcas 
speciālista vai speciālistu konsilija atzinu-
mu par nepieciešamību atlikt vakcināciju, 
vai, ja sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas 
sertifikāts (ES digitālais Covid sertifikāts) 
saņemts citā Eiropas Savienības/Eiropas 
Ekonomikas zonas (ES/EEZ) dalībvalstī.

VSAA piešķirs pabalstu, ja:
• no Nacionālā veselības dienesta (NVD)

būs saņemta informācija par vakcinācijas
kursa noslēgšanu 

vai
• persona pati kopā ar iesniegumu 

VSAA būs iesniegusi un tam pievieno-
jusi Eiropas Savienības digitālo Covid 
sertifikātu, kas saņemts citā Eiropas 
Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas 
(ES/EEZ) dalībvalstī, vai tā kopiju,

• persona kopā ar iesniegumu VSAA būs 
iesniegusi un tam pievienojusi klīnis-
kās universitātes slimnīcas speciālista
vai speciālistu konsilija atzinumu par 
nepieciešamību atlikt vakcināciju.

Ja personai, kas atbilst 20 eiro pabalsta 
piešķiršanas kritērijiem, nav izsniegts ES 
digitālais Covid sertifikāts, jo vakcinācija 
ir veikta valstī, kas nav ES/EEZ dalībvalsts,
jāvēršas NVD ar iesniegumu par ārvalstī 
veiktās vakcinācijas pret Covid-19 fakta 
atzīšanu. Plašāka informācija: https://www.
vmnvd.gov.lv/lv/sertifikata-izveide-ja-
vakcinacija-veikta-arpus-eiropas-valstim.

Personām, kuras VSAA pakalpojumu 
saņem:

• dzīvesvietā, to piegādās bez maksas 
kopā ar ikmēneša pensiju, pabalstu vai 
atlīdzību.

• Latvijas kredītiestādes vai pasta norē-
ķinu sistēmas (PNS) kontā, ikmēneša 
20 eiro pabalsta izmaksas datums var
atšķirties.

Personām, kuras VSAA pakalpojumus  
nesaņem, VSAA adresētajā iesniegumā jā-
norāda:

•  vārds, uzvārds, personas kods,
• tālruņa numurs vai elektroniskā pasta 

adrese saziņai,
• Latvijas kredītiestādes vai pasta norē-

ķinu sistēmas (PNS) konta numurs. 

Iesniegumu 20 eiro pabalsta piešķir-
šanai VSAA var iesniegt:

• elektroniski oficiālajā e-adresē (iesnie-
gums jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu, kas satur laika zīmogu);

• elektroniski e-pastā Latgale@vsaa.gov.lv
(iesniegums jāparaksta ar drošu elek-
tronisko parakstu, kas satur laika 
zīmogu);

• nosūtot pa pastu jebkurai  nodaļai vai 
ievietojot VSAA klientu apkalpošanas 
centros izvietotajās pasta kastītēs 
darba laikā;

• Valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centros – arī Priekuļos 
Cēsu prospektā 5, tālrunis: 66954881 
un Liepā, Rūpnīcas ielā 18, tālrunis: 
66954895.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai
pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams 
saņemt un izmantot drošos elektroniskās 
identifikācijas rīkus (Personas apliecība 
vai eParakstsmobile) saziņai ar VSAA ofi-
ciālajā  elektroniskajā adresē, izņēmuma 
gadījumos VSAA pieņem pabalsta pie-
teikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, 
izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, 
sūdzības, jautājuma vai lūguma iesnieg-
šana”.

VSAA vērš uzmanību, ka uz 20 eiro 
pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturē-
jumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju
ienākuma nodoklis.

Pašvaldības sociālais dienests, novēr-
tējot mājsaimniecības materiālo situāciju 
sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem 
vērā personai izmaksāto pabalstu. Pabalstu 
neņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju pakal-
pojumu apmaksā, par personām, kuras 
uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Informācija par 20 eiro izmaksu vakcinētajām 
personām, kuras sasniegušas 60 gadu vecumu

• Pavāram /-ei Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, 
   Jāņmuižā, Sporta ielā 3;

• Saimniecības pārzinim Jāņmuižas pirmsskolas izglītības 
iestādē, Jāņmuižā, Sporta ielā 3;

• Pārdevējiem veikalā “K Senukai” Cēsīs, Piebalgas iela 85;

•  Servisa speciālistam /-ei SIA “DeLeval” ar darbības reģionu 
   Cēsīs, Raunā, Smiltenē un to apkārtnē;

• Raudzētājam AS “Cēsu alus” Cēsīs;

• Alus misas vārītājam /-ai AS “Cēsu alus” Cēsīs; 

• Pildīšanas līnijas mehāniķim AS “Cēsu alus” Cēsīs; 

• Autoelektriķim SIA “Defence Partnership Latvia” Cēsīs; 

• Pārdošanas speciālistam darbam no mājas BPO Services; 

• Palīgstrādniekam SIA “EKJU” Ieriķos;

• Elektriķim SIA “EKJU” Ieriķos;

• Iekārtu mehāniķim / metinātājam SIA “EKJU” Ieriķos;

• CNC operatoram SIA “EKJU” Ieriķos;

•  Kokapstrādes operatoram – komplektētājam SIA “EKJU” 
Ieriķos;

• Tāmētājam SIA “Dores Construction” Ieriķos.

Aktuālās vakances Cēsu novadā: 
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Informācija par Jūsu ieteikto pretendentu

Šī informācija nepieciešama, lai izvērtētu pretendenta kandi-
datūru attiecīgajai nominācijai, kā arī sazinātos ar pretendentu 
apbalvošanas gadījumā.

Ar * apzīmēti obligāti aizpildāmie lauki.

1. Pretendenta vārds, uzvārds*:

_________________________________________________

2. Pretendenta ieņemamais amats:

_________________________________________________

_________________________________________________

3. Pretendenta dzīvesvieta:

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Pretendenta tālrunis, e-pasta adrese*:

_________________________________________________

_________________________________________________

5. Iesaku šo pretendentu nominācijā*:

O GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ UN ZINĀTNĒ

O GADA CILVĒKS KULTŪRĀ

O GADA CILVĒKS SPORTĀ

O GADA CILVĒKS MEDICĪNĀ

O GADA CILVĒKS SOCIĀLAJĀ VIDĒ

O GADA CILVĒKS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

O GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ

O GADA CILVĒKS VIDES ESTĒTIKĀ

O GADA CILVĒKS MECENĀTISMĀ

O MŪŽA IEGULDĪJUMS

6. Pamatojums - vispusīgs nopelnu un ieguldījumu apraksts*:

Informācija par iesniedzēju

Šī informācija mums noderēs, lai nepieciešamības gadījumā 
precizētu informāciju par pretendentu.

7. Vārds Uzvārds*:

_________________________________________________

8. Adrese:

_________________________________________________

_________________________________________________

9. Tālrunis, e-pasta adrese*:

_________________________________________________

_________________________________________________

PIETEIKUMS APBALVOJUMAM 
“GADA CILVĒKS 2021” 
PRIEKUĻU APVIENĪBAS PĀRVALDES TERITORIJĀ
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Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras Pedagogu digitālās pratības 
pilnveides daļas projektu koordinatore

Priekuļu vidusskola un Priekuļu pirms-
skolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” 
ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, 
kurām šogad piešķirts Eiropas līmeņa 
“eTwinning Skola” statuss. Oktobra 
beigās šīs izglītības iestādes beidzot 
saņēma oficiālu apliecinājumu statusa 
iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības 
zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES 
Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības 
un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas
(Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp 
tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam 
eTwinning Centrālais atbalsta dienests 
šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra 
“eTwinning Skola” statusu, tādējādi novēr-
tējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning
projektu īstenošanā un pedagogu profe-
sionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. 
Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi 
piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu 
skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning 
sadarbības projektus, skolā veicina digitālo 
pratību un interneta drošību.

Priekuļu vidusskola eTwinning skolu 
sadarbības tīklā darbojas kopš 2014.gada. 
Skolā aktīvi darbojas vairāki skolotāji, ir 
īstenoti 15 nacionāla un starptautiska mēroga 
projekti, par kuriem iegūta augsta atzinība 

starptautiskā līmenī. Skolas pedagogi arī 
aktīvi iesaistās eTwinning profesionālās 
kompetences pilnveides pasākumos. Prie-
kuļu vidusskolai “eTwinning Skola” statuss
tiek piešķirts pirmo reizi.

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” eTwinning skolu sadarbības 
tīklā vadītājas un eTwinning vēstnieces  
Kristīnas Bernānes vadībā darbojas jau  
kopš 2007.gada. Platformā aktīvi darbojas
6 pedagogi, kuri kopumā īstenojuši 40 
vietēja un starptautiska mēroga projektus. 
Vairāki iestādes īstenotie projekti ieguvuši 
augstu atzinību un apbalvojumus gan 
Latvijā, gan Eiropā.

2021.gadā “eTwinning Skola” statusu 
ieguvušās iestādes jau tikās augustā, lai 
kopīgi apgūtu projektu plānošanu un 
mentorēšanas pamatprincipus vēstnieces 
Edītes Sarvas un eTwinning atbalsta die-
nesta koordinatores Lienes Milleres vadībā.
Mācību laikā pieredzējušie eTwinning sko-
lotāji nodeva savas zināšanas eTwinning
projektos nepieredzējušajiem kolēģiem. 
Tika plānoti jauni projekti, izrunāti sadar-
bības veidošanas aspekti un diskutēts 
par atbalsta sniegšanu mentorējamajiem 
skolotājiem. Nākamā tikšanās plānota 2022.
gada sākumā, uz mācībām tiks aicināti gan 
skolotāji, gan skolu vadība.

Eiropas Komisija novērtē skolu iegul-
dījumu

Skolas saņēma īpašu pateicības vēstuli
no Eiropas Savienības Inovāciju, pētnie-

cības, kultūras, izglītības un jaunatnes 
komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa 
slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto 
darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela 
raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss
parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi 
jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai 
uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, 
atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām 
eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī 
“eTwinning Skolu” ieguldījums, nepārtraukti 
veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, 
kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot
savas prasmes skolēnu labā.

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?
eTwinning Eiropas skolu sadarbības 

tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, 
kurās darbojas aktīva skolotāju komandas,
kas īsteno projektus un papildus skolā 
veicina digitālo pratību un interneta 
drošību. Pieteikšanās “eTwinning Skola” 
statusam notiek katru gadu. Lai iegūtu 
“eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju 
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un 
pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību 
interneta drošības jautājumos un digitālās 
pratības veicināšanā, kā arī pedagogu 
profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās 
un skolotāju sadarbību. Skolām statusu 
piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas 
saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, 
kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš
minētajās jomās, kā arī papildus mācības   
skolas pedagogiem.

Priekuļu vidusskolai un Priekuļu PII “Mežmaliņa” piešķir 
“eTwinning Skola” statusu, Cēsu novadā darbojas eTwinning vēstnieki

PII “Mežmaliņa” bērni mācās svinēt un saudzēt
Ilze Freimane
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Oktobris pirmsskolas izglītības iestādei 
“Mežmaliņa” bija bagāts ar interesantiem 
un  svarīgiem āra pasākumiem. Jau 13.reizi 
mastā tika uzvilkts EKO skolas karogs, 
dziedāta Mežmaliņas himna par divām 
skudrām, kopā ar gudro pūci izvērtēti jau
padarītie darbi un plānoti nākamie. Šajā 
mācību gadā audzēkņi īpaši pievērsīsies 
tēmai “Mežs”. Pētot un eksperimentējot, 
bērni salīdzinās dabas materiālus, radoši  
izmantos dažādu mācību jomu uzdevumos, 
vēros konkrētu meža ainavu gadalaiku  
ritumā, fiksējot izmaiņas un noskaidrojot,
kādēļ tās notikušas, pilnveidos priekšstatus 
par meža ekosistēmu un tās bioloģisko 
daudzveidību, mācīsies izprast, kā ar savu 
rīcību var palīdzēt mežam.

Bet jau oktobrī bērnu ikdienu jautru 
un krāsainu padarīja skudriņas Urdas 
ierašanās. Pie mums viņa vēlējās nosvinēt
savu dzimšanas dienu, paskaidrojot, ka 
ir priecīga svētkus atzīmēt tik zaļā un 
sakoptā vidē. Mūsu bērniem savukārt bija 
iespēja pārliecināties, ka dzimšanas dienu 
var svinēt tā, lai nepaliktu atkritumi, kuri
jāizmet konteinerā. Tagad audzēkņi zina, 
ka balonu vietā telpu var rotāt ar karodzi-
ņiem, kuru darināšanā izmantoti audumi 
vai apģērbi, kurus vairs nelietojam. Plast-
masas kokteiļu salmiņa vietā varam izman-
tot salmiņus, kurus var izmazgāt un lietot 
vairākkārt. Plastmasas glāzes vietā lieliski 
noder stikla glāze, kuru pēc izmazgāšanas 
izmantosim atkal un atkal.

Sakām paldies Dabas un tehnoloģiju 
parkam “URDA” par iespēju tikties ar 
skudriņu, lai kopā jautri, gudri un ekoloģiski 
mācītos dzīvot un svinēt svētkus.

Gudrā Pūce sveic Mežmaliņas bērnus, jau 
13. reizi mastā paceļot EKO skolas karogu.
Foto autors: Ilze Freimane
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Daila Balode
Ķiparu grupas skolotāja, Priekuļu PII “Mežmaliņa”

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” Ķiparu 
grupas bērni ir iesaistījušies jaunā starptautiskā   e-Twinning 
projektā “An open window on the World” jeb “Atver logu pasaulei”. 
Projektā piedalās arī pirmsskolas no Itālijas un Lietuvas.

Projekta laikā bērni kopā ar amerikāņu rakstnieces Andreas 
Bītijas radītajiem tēliem – arhitektu Igiju  Peku  un  inženieri  Roz-
iju Reveri  –    iepazīs  arhitektūru  un  inženierzinātni. Viņiem būs 
iespēja pašiem kļūt par arhitektiem un inženieriem, radot mākslas 
darbus no dažādiem materiāliem, iepazīstināt ar tiem citus, izvei-
dojot darbu izstādi. Sazinoties ar vienaudžiem citās valstīs, bērni 
varēs saziņai izmantot angļu valodu un iepazīt zīmju valodu. Dar-
bojoties   projektā,   bērni   arī   padziļinās   izpratni   par   jēgpilnu   
un   drošu   interneta izmantošanu.

Šobrīd Ķiparu grupas bērni ir iepazinušies ar stāstu par zēnu 
Igiju Peku, apzinājuši dažus arhitektūras objektus Priekuļos un 
konstruējuši tos no pieejamajiem materiāliem. Daži bērni jau 
plāno, kā izveidot arhitektūras objektus, kurus pamanījuši tuvākos 
un tālākos Latvijas ceļojumos. Projekta aktivitātes jau tagad ied-
vesmo bērnus paskatīties uz apkārtējo pasauli citādi un pamanīt 
vēl nepamanīto lietās, kuras redz ikdienā.

Atver logu arhitektūras un inženierzinātnes pasaulei

��� Ķiparu grupas bērni atpūšas uz vides objekta – soliņa –
      Saules parkā. Foto: Daila Balode 

Kristīna Bernāne
Projekta koordinatore

Pagājušā gada 1.oktobrī savu darbību 
uzsāka Eiropas Savienības mūžizglītības 
programmas Erasmus+ PROGRAMMAS 
skolu apmaiņas partnerības projekts “High 
quality feeback – the key to successful  
cooperation between teachers and parents
 in preschools”.

Šajā projektā piedalās piecas pirms-
skolas no Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas, 
Grieķijas un Latvijas. Latviju pārstāv 
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa”.

Projekta galvenais mērķis ir sadarbībā 
ar Eiropas pirmsskolām izveidot metodisko 
materiālu, ieteikumus pirmsskolu pedago-
giem, kā sagatavot kvalitatīvu atgrieze-
nisko saiti bērnu vecākiem, lai sekmētu 
sadarbību ar vecākiem un rezultātā pa-
nāktu bērnu vispusīgu attīstību.

Kā noritēja darbs pie projekta? Pro-
jekta partnerīti kas ikmēneša tiešsaistes 
sanāksmēs, aptaujāja vecākus, analizēja 
iegūtās atbildes. Iesaistot audzēkņus un 
vecākus, tika izveidots projekta logo.

Šā gada jūnijā un septembrī notika 
tiešsaistes tikšanās. Jūnijā ieskaņā trīs die-
nas pedagogiem, pirmsskolas skolotājiem 
un speciālistiem bija iespēja iepazīties 

citam ar citu un attālināti iepazīt arī part-
nervalstu iestādes. Katrs kolektīvs saga-
tavoja prezentāciju gan par savu valsti, 
gan iestādi, gan par iepriekš veiktajām 
aktivitātēm, aptaujām u.c. Tiešsaisti orga-
nizēja Lietuvas pārstāvji no Viļņas bērnu-
dārza. Kā vieslektors bija pieaicināts Dr. 
Aurimas M. Juozaitis, kurš interaktīvā un 
dinamiskā veidā iepazīstināja dalībniekus 
ar kritērijiem, kas nosaka augstas kvalitā-
tes atgriezeniskās saites komponentes. 
Pedagogiem, komunicējot ar kolēģiem, 
bija iespēja modelēt augstas kvalitātes at-
griezeniskās saites algoritmus. Semināra 
laikā gūtā pieredze stiprināja skolotāju 
pašapziņu un trenēja komunikācijas 
prasmes.

Septembra tiešsaistes tikšanās par 
tēmu “Kā izmantot IKT rīkus atgriezenis-
kajai saitei pirmsskolā” no šā gada 7. 
līdz 9.septembrim organizēja Priekuļu PII
“Mežmaliņa” pedagogi. Seminārā, kuru
vadīja eTwinning pedagoģijas eksperte 
Liene Millere, dalībniekiem bija iespēja 
apgūt jaunus IKT rīkus un izmēģināt tos
praksē, iepazīt IKT rīku izmantošanu 
augstas kvalitātes atgriezeniskās saites
nodrošināšanai un prezentēšanai vecākiem.
Dalībniekiem bija iespēja izzināt, kā sko-
lotāji var izmantot eTwinning platformas

piedāvātās iespējas pedagogu profesio-
nālajā pilnveidē. Tiešsaistes darbs un komu-
nikācija ar partneriem turpinās. Šobrīd  
iestādēs tiek apkopoti labās prakses  
piemēri, problēmsituāciju apraksti un to 
analīze. Nākošajā gadā, ja atļaus epide-
mioloģiskie apstākļi, plānojam pedagogu 
klātienes tikšanās, kurās varētu dalīties 
pieredzē, iegūt jaunas zināšanas, iepazīt 
citu valstu kultūru.

Erasmus+ projekts norisinās tiešsaistē
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Linda Muižniece
Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūras Pedagogu digitālās pratības 
pilnveides daļas projektu koordinatore

Priekuļu vidusskola un Priekuļu pirms-
skolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” 
ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, 
kurām šogad piešķirts Eiropas līmeņa 
“eTwinning Skola” statuss. Oktobra 
beigās šīs izglītības iestādes beidzot 
saņēma oficiālu apliecinājumu statusa 
iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības 
zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES 
Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības 
un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas
(Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

22 Latvijas izglītības iestādes ir starp 
tām 2935 iestādēm visā Eiropā, kam 
eTwinning Centrālais atbalsta dienests 
šī gada aprīlī uz diviem gadiem piešķīra 
“eTwinning Skola” statusu, tādējādi novēr-
tējot iestāžu aktīvu iesaistīšanos eTwinning
projektu īstenošanā un pedagogu profe-
sionālās pilnveides pasākumu veicināšanā. 
Konkursa kārtībā augsto atzinības zīmi 
piešķīra iestādēm, kurās darbojas aktīvu 
skolotāju komandas, kas īsteno eTwinning 
sadarbības projektus, skolā veicina digitālo 
pratību un interneta drošību.

Priekuļu vidusskola eTwinning skolu 
sadarbības tīklā darbojas kopš 2014.gada. 
Skolā aktīvi darbojas vairāki skolotāji, ir 
īstenoti 15 nacionāla un starptautiska mēroga 
projekti, par kuriem iegūta augsta atzinība 

starptautiskā līmenī. Skolas pedagogi arī 
aktīvi iesaistās eTwinning profesionālās 
kompetences pilnveides pasākumos. Prie-
kuļu vidusskolai “eTwinning Skola” statuss
tiek piešķirts pirmo reizi.

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa” eTwinning skolu sadarbības 
tīklā vadītājas un eTwinning vēstnieces  
Kristīnas Bernānes vadībā darbojas jau  
kopš 2007.gada. Platformā aktīvi darbojas
6 pedagogi, kuri kopumā īstenojuši 40 
vietēja un starptautiska mēroga projektus. 
Vairāki iestādes īstenotie projekti ieguvuši 
augstu atzinību un apbalvojumus gan 
Latvijā, gan Eiropā.

2021.gadā “eTwinning Skola” statusu 
ieguvušās iestādes jau tikās augustā, lai 
kopīgi apgūtu projektu plānošanu un 
mentorēšanas pamatprincipus vēstnieces 
Edītes Sarvas un eTwinning atbalsta die-
nesta koordinatores Lienes Milleres vadībā.
Mācību laikā pieredzējušie eTwinning sko-
lotāji nodeva savas zināšanas eTwinning
projektos nepieredzējušajiem kolēģiem. 
Tika plānoti jauni projekti, izrunāti sadar-
bības veidošanas aspekti un diskutēts 
par atbalsta sniegšanu mentorējamajiem 
skolotājiem. Nākamā tikšanās plānota 2022.
gada sākumā, uz mācībām tiks aicināti gan 
skolotāji, gan skolu vadība.

Eiropas Komisija novērtē skolu iegul-
dījumu

Skolas saņēma īpašu pateicības vēstuli
no Eiropas Savienības Inovāciju, pētnie-

cības, kultūras, izglītības un jaunatnes 
komisāres Marijas Gabrielas, kurā viņa 
slavē skolu vadības un skolotāju ieguldīto 
darbu. Savā vēstulē komisāre Gabriela 
raksta “Iegūtais “eTwinning Skola” statuss
parāda, ka Jūsu skola ir izmantojusi 
jaunākos digitālos un radošos rīkus, lai 
uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus, 
atspoguļo veiksmīgu sadarbību ar citām 
eTwinning skolām.” Īpaši tiek izcelts arī 
“eTwinning Skolu” ieguldījums, nepārtraukti 
veicinot pedagogu profesionālo pilnveidi, 
kā rezultātā palīdzot pedagogiem uzlabot
savas prasmes skolēnu labā.

Kas ir “eTwinning Skola” statuss?
eTwinning Eiropas skolu sadarbības 

tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, 
kurās darbojas aktīva skolotāju komandas,
kas īsteno projektus un papildus skolā 
veicina digitālo pratību un interneta 
drošību. Pieteikšanās “eTwinning Skola” 
statusam notiek katru gadu. Lai iegūtu 
“eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju 
aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un 
pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību 
interneta drošības jautājumos un digitālās 
pratības veicināšanā, kā arī pedagogu 
profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās 
un skolotāju sadarbību. Skolām statusu 
piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas 
saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, 
kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš
minētajās jomās, kā arī papildus mācības   
skolas pedagogiem.

Priekuļu vidusskolai un Priekuļu PII “Mežmaliņa” piešķir 
“eTwinning Skola” statusu, Cēsu novadā darbojas eTwinning vēstnieki

PII “Mežmaliņa” bērni mācās svinēt un saudzēt
Ilze Freimane
PII “Mežmaliņa” vadītājas vietniece 
izglītības jomā

Oktobris pirmsskolas izglītības iestādei 
“Mežmaliņa” bija bagāts ar interesantiem 
un  svarīgiem āra pasākumiem. Jau 13.reizi 
mastā tika uzvilkts EKO skolas karogs, 
dziedāta Mežmaliņas himna par divām 
skudrām, kopā ar gudro pūci izvērtēti jau
padarītie darbi un plānoti nākamie. Šajā 
mācību gadā audzēkņi īpaši pievērsīsies 
tēmai “Mežs”. Pētot un eksperimentējot, 
bērni salīdzinās dabas materiālus, radoši  
izmantos dažādu mācību jomu uzdevumos, 
vēros konkrētu meža ainavu gadalaiku  
ritumā, fiksējot izmaiņas un noskaidrojot,
kādēļ tās notikušas, pilnveidos priekšstatus 
par meža ekosistēmu un tās bioloģisko 
daudzveidību, mācīsies izprast, kā ar savu 
rīcību var palīdzēt mežam.

Bet jau oktobrī bērnu ikdienu jautru 
un krāsainu padarīja skudriņas Urdas 
ierašanās. Pie mums viņa vēlējās nosvinēt
savu dzimšanas dienu, paskaidrojot, ka 
ir priecīga svētkus atzīmēt tik zaļā un 
sakoptā vidē. Mūsu bērniem savukārt bija 
iespēja pārliecināties, ka dzimšanas dienu 
var svinēt tā, lai nepaliktu atkritumi, kuri
jāizmet konteinerā. Tagad audzēkņi zina, 
ka balonu vietā telpu var rotāt ar karodzi-
ņiem, kuru darināšanā izmantoti audumi 
vai apģērbi, kurus vairs nelietojam. Plast-
masas kokteiļu salmiņa vietā varam izman-
tot salmiņus, kurus var izmazgāt un lietot 
vairākkārt. Plastmasas glāzes vietā lieliski 
noder stikla glāze, kuru pēc izmazgāšanas 
izmantosim atkal un atkal.

Sakām paldies Dabas un tehnoloģiju 
parkam “URDA” par iespēju tikties ar 
skudriņu, lai kopā jautri, gudri un ekoloģiski 
mācītos dzīvot un svinēt svētkus.

Gudrā Pūce sveic Mežmaliņas bērnus, jau 
13. reizi mastā paceļot EKO skolas karogu.
Foto autors: Ilze Freimane
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Daila Balode
Ķiparu grupas skolotāja, Priekuļu PII “Mežmaliņa”

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” Ķiparu 
grupas bērni ir iesaistījušies jaunā starptautiskā   e-Twinning 
projektā “An open window on the World” jeb “Atver logu pasaulei”. 
Projektā piedalās arī pirmsskolas no Itālijas un Lietuvas.

Projekta laikā bērni kopā ar amerikāņu rakstnieces Andreas 
Bītijas radītajiem tēliem – arhitektu Igiju  Peku  un  inženieri  Roz-
iju Reveri  –    iepazīs  arhitektūru  un  inženierzinātni. Viņiem būs 
iespēja pašiem kļūt par arhitektiem un inženieriem, radot mākslas 
darbus no dažādiem materiāliem, iepazīstināt ar tiem citus, izvei-
dojot darbu izstādi. Sazinoties ar vienaudžiem citās valstīs, bērni 
varēs saziņai izmantot angļu valodu un iepazīt zīmju valodu. Dar-
bojoties   projektā,   bērni   arī   padziļinās   izpratni   par   jēgpilnu   
un   drošu   interneta izmantošanu.

Šobrīd Ķiparu grupas bērni ir iepazinušies ar stāstu par zēnu 
Igiju Peku, apzinājuši dažus arhitektūras objektus Priekuļos un 
konstruējuši tos no pieejamajiem materiāliem. Daži bērni jau 
plāno, kā izveidot arhitektūras objektus, kurus pamanījuši tuvākos 
un tālākos Latvijas ceļojumos. Projekta aktivitātes jau tagad ied-
vesmo bērnus paskatīties uz apkārtējo pasauli citādi un pamanīt 
vēl nepamanīto lietās, kuras redz ikdienā.

Atver logu arhitektūras un inženierzinātnes pasaulei

��� Ķiparu grupas bērni atpūšas uz vides objekta – soliņa –
      Saules parkā. Foto: Daila Balode 

Kristīna Bernāne
Projekta koordinatore

Pagājušā gada 1.oktobrī savu darbību 
uzsāka Eiropas Savienības mūžizglītības 
programmas Erasmus+ PROGRAMMAS 
skolu apmaiņas partnerības projekts “High 
quality feeback – the key to successful  
cooperation between teachers and parents
 in preschools”.

Šajā projektā piedalās piecas pirms-
skolas no Lietuvas, Bulgārijas, Rumānijas, 
Grieķijas un Latvijas. Latviju pārstāv 
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mežmaliņa”.

Projekta galvenais mērķis ir sadarbībā 
ar Eiropas pirmsskolām izveidot metodisko 
materiālu, ieteikumus pirmsskolu pedago-
giem, kā sagatavot kvalitatīvu atgrieze-
nisko saiti bērnu vecākiem, lai sekmētu 
sadarbību ar vecākiem un rezultātā pa-
nāktu bērnu vispusīgu attīstību.

Kā noritēja darbs pie projekta? Pro-
jekta partnerīti kas ikmēneša tiešsaistes 
sanāksmēs, aptaujāja vecākus, analizēja 
iegūtās atbildes. Iesaistot audzēkņus un 
vecākus, tika izveidots projekta logo.

Šā gada jūnijā un septembrī notika 
tiešsaistes tikšanās. Jūnijā ieskaņā trīs die-
nas pedagogiem, pirmsskolas skolotājiem 
un speciālistiem bija iespēja iepazīties 

citam ar citu un attālināti iepazīt arī part-
nervalstu iestādes. Katrs kolektīvs saga-
tavoja prezentāciju gan par savu valsti, 
gan iestādi, gan par iepriekš veiktajām 
aktivitātēm, aptaujām u.c. Tiešsaisti orga-
nizēja Lietuvas pārstāvji no Viļņas bērnu-
dārza. Kā vieslektors bija pieaicināts Dr. 
Aurimas M. Juozaitis, kurš interaktīvā un 
dinamiskā veidā iepazīstināja dalībniekus 
ar kritērijiem, kas nosaka augstas kvalitā-
tes atgriezeniskās saites komponentes. 
Pedagogiem, komunicējot ar kolēģiem, 
bija iespēja modelēt augstas kvalitātes at-
griezeniskās saites algoritmus. Semināra 
laikā gūtā pieredze stiprināja skolotāju 
pašapziņu un trenēja komunikācijas 
prasmes.

Septembra tiešsaistes tikšanās par 
tēmu “Kā izmantot IKT rīkus atgriezenis-
kajai saitei pirmsskolā” no šā gada 7. 
līdz 9.septembrim organizēja Priekuļu PII
“Mežmaliņa” pedagogi. Seminārā, kuru
vadīja eTwinning pedagoģijas eksperte 
Liene Millere, dalībniekiem bija iespēja 
apgūt jaunus IKT rīkus un izmēģināt tos
praksē, iepazīt IKT rīku izmantošanu 
augstas kvalitātes atgriezeniskās saites
nodrošināšanai un prezentēšanai vecākiem.
Dalībniekiem bija iespēja izzināt, kā sko-
lotāji var izmantot eTwinning platformas

piedāvātās iespējas pedagogu profesio-
nālajā pilnveidē. Tiešsaistes darbs un komu-
nikācija ar partneriem turpinās. Šobrīd  
iestādēs tiek apkopoti labās prakses  
piemēri, problēmsituāciju apraksti un to 
analīze. Nākošajā gadā, ja atļaus epide-
mioloģiskie apstākļi, plānojam pedagogu 
klātienes tikšanās, kurās varētu dalīties 
pieredzē, iegūt jaunas zināšanas, iepazīt 
citu valstu kultūru.

Erasmus+ projekts norisinās tiešsaistē



Dzintra Zālīte
E.Veidenbauma literārās prēmijas 
žūrijas komisijas locekle

“Tavs gars būs brīvs..”
E.Veidenbauma prēmija vēstures liecībai

Šogad Eduarda Veidenbauma literāro
prēmiju saņem vēsturnieks, zinātniskais 
redaktors Kaspars Zellis par komentāriem  
Normunda Treimaņa grāmatai “Aukstums.
Tumsa. Bads”.

Tuvojoties dzejnieka simtajai dzimša-
nas dienai, 1967. gadā viņa dzimtajā pusē 
Liepā tika nolemts dibināt Eduarda Veiden-
bauma literāro prēmiju, kuru piešķirs par   
mākslinieciski vērtīgāko daiļliteratūras 
darbu, spilgtāko publicistikas krājumu vai 
arī cita žanra sacerējumu, kas patiesi un 
spilgti atklāj cilvēku likteņus un valstiski 
nozīmīgas, laikmetīgas problēmas, arī au-
toriem, kas tulko un popularizē latviešu 
rakstnieku darbus. Tā ik pēc diviem gadiem
Veidenbauma literārās prēmijas saņēmēju 
pulkam pievienojas jauns vārds. Regīna 
Ezera, Ēvalds Vilks, Pēteris Bauģis un Ed-
gars Kauliņš, Imants Ziedonis, Harijs Gulbis, 
Ēriks Hānbergs, Ārija Elksne, Ilze Indrāne, 
Māra Svīre un Vladimirs Kaijaks, Vija Up-
male, Mārtiņš Kalnadruva, Anna Rancāne,  
Melānija  Vanaga,  Anna  Karele,  Kelīna 
Klāna,  Lija  Brīdaka,  Daina  Bruņiniece, 
Skaidrīte Gailīte, Anda Līce, Knuts Skuje-
nieks, Laima Muktupāvela, Atis Klimovičs, 
Inguna Bauere, Guntis Eniņš, Margu Kon-
nula (Kontra), Vilis Daudziņš – šai lielis-
kajai ievērojamu literātu un tautā mīlētu 
cilvēku sabiedrībai šogad pievienoti Nor-
munda Treimaņa un Kaspara Zeļļa vārdi.

Normunda Treimaņa vārds Veidenbau-
ma prēmijas laureātu sarakstā ir īpašs no-
tikums, jo ļoti īpašs ir gan viņa darbs, gan 
dzīvesstāsts, turklāt tas rāda, cik dīvainas 
un sarežģītas cilpas dažkārt met liktenis.

Atskatoties  nieka  simtčetrdesmit  gadu  
tālā pagātnē, redzam Eduardu Veiden-
baumu kopā ar topošo dzejnieku Edvardu 
Treimani-Zvārguli mācāmies Cēsu draudzes 
un vēlāk arī apriņķa skolā. Un tālāk jau 
Veidenbaumu un Treimaņu uzvārds bieži 
tiek minēts kopā. Treimanis-Zvārgulis izdod 
Eduarda Veidenbauma Kopotos rakstus,

par ko pusgadu atsēž cietumā, kopā ar
Eduarda brāli Kārli Veidenbaumu skaistā 
vietā pie Raunas ietekas Gaujā uzceļ  namu 
Villa Leukadia, kur 1918. gadā sākas Nor-
munda Treimaņa dzīves gaitas. Turpinot 
likteņa līkloču sarakstu, vēl var pieminēt, 
ka pēc atgriešanās no lēģera Normunds 
Treimanis kādu laiku strādāja Eduarda 
Veidenbauma vārdā nosauktā kolhoza 
būvbrigādē.

Bet viss varēja būt pavisam citādi. 
Normunda bērnība bija bezrūpīga. Pie 
tēva dzejnieka viesojās daudz interesantu, 
sabiedrībā pazīstamu cilvēku, tur runāja par
mākslu un literatūru, pastaigājās Gaujas 
krastos, mājās bija plaša bibliotēka, bieži 
tika muzicēts. Normunds sportoja, spēlēja 
trompeti, tikko bija beidzis ģimnāziju un 
kala plānus nākotnei pēc militārā dienesta
Latvijas armijā. Varbūt tā būtu literatūra 
vai mūzika, bet iespējams – veiksmīga 
finansista karjera? Viss taču varēja būt, 
taču sapņiem svītru pārvilka Sarkanā 
armija, kas topošos virsniekus pārsteidza 
Litenē. Un tad sākās spraiga sižeta filmas
cienīgi notikumi ar Latvijas armijas izfor-
mēšanu, Treimaņa ieskaitīšanu Sarkanajā 
armijā, bēgšanu no tās, tad iesaukšanu 
leģionā, un pēc kara beigām mokpilnais 
izdzīvošanas ceļš filtrācijas nometnē, ko 
tik ļoti precīzi raksturo grāmatas nosau-
kums “Aukstums. Tumsa. Bads”.

Grāmatas autors ar skaudru precizitāti 
vēsta par latviešu leģionāru gaitām pa-
domju lēģeros 1945.–1947.gadā. Neparasts,
līdz šim literatūrā maz atspoguļots šis 
skarbais vēstures posms, un tikpat ne-
tradicionāls ir grāmatas tapšanas stāsts. 
Kad brīnumainā kārtā izdevās dzīvam at-
griezties “Leukādijās”, Normunds Treimanis
pārdzīvoto ar apbrīnojamu precizitāti 
smalkā rokrakstā pierakstīja 20 skolēnu 
burtnīcās un noslēpa, jo par tādu atmiņu 
cilāšanu varēja nonākt atpakaļ ellē.

Pateicoties Normunda Treimaņa 
mazdēlu uzņēmībai, Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstam, vēsturnieka, zinātniskā 
redaktora Kaspara Zeļļa izsmeļošajiem un 
cieņpilnajiem komentāriem, izdevniecības 
“Latvijas Mediji” profesionālajam darbam 
ar šo ļoti sarežģīto manuskriptu, senās 
dienasgrāmatas pārtapušas apbrīnas vērtā
grāmatā, kuru lasot, vairs negribas čīkstēt 
par sadzīviskām nebūšanām, bet, citējot 
Veidenbaumu: “..un, augstāk celts pār 
iznīcības niekiem, Tavs gars būs brīvs..”

Cerēsim, ka epidemioloģiskā situācija 
uzlabosies un drīz varēsim jau 26. reizi 
tikties svinīgā Eduarda Veidenbauma 
prēmijas pasniegšanas pasākumā Liepas 
kultūras namā.
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