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KAROGS
„Pūšat taures, skanat,
zvani, saule plašu 

gaismu lej!
Karogs 
sarkanbaltisarkans 
vējos atraisījies 
skrej.

Skrej pa priekšu
pulkiem kaujā,
brīvs pats, brīvus
dari mūs.
Līdz ar sauli saules
mūžu tavai tautai
dzīvot būs!” 

/Ed. Virza/

Pavasarī Priekuļu novada
dome izsludināja pirmo mazo
projektu konkursu „Mēs nova-
dam”, kura tēma 2014.gadā
ir vide un kultūra novadā. Šā
projekta ietvaros Veselavas
pagasta biedrība ”Sieviešu atbal-
sta izglītības un kultūras centrs
„IEVA”” iesniedza savu pietei-
kumu – „Piemiņas vietas izvei-
došana Jānim Lapiņam” kurš ir
pirmā zināmā no auduma izgata-
votā Latvijas karoga autors. 

Katrai valstij ir svēti savi sim-
boli- karogs, himna un ģerbonis.
Latvijas karoga esamība ir
aprakstīta vairākos vēstures avo-
tos. Mūsu sarkanbaltsarkanais
karogs pirmo reizi pieminēts
13.gadsimta Atskaņu hronikā,
reālā dokumentā, kura noraksts
pilnībā glabājas Heidelbergas
Palatīnas bibliotēkā. Pieraks -
tītajos pantos skaidri un gaiši
uzsvērts, ka senajiem zemessar-
giem, kas ieradušies Rīgā no
Vendenes puses bijis tieši latvie-
šu karogs - der banier der
Lettenist. Par Letten toreiz toreiz
sauca letus jeb latvju – baltu
tautu, kas dzīvoja ap Cēsīm.

Savukārt, žurnālists, publi-
cists un rakstnieks Jānis Eduards
Lapiņš, dzimis un audzis
Veselavas pagasta „Pintuļos”,
pēc Pirmā pasaules kara, laikā,
kad vēl Latvijas valsts nebija
nodibināta, būdams izcils latvie-
šu nacionālās idejas piekritējs un
virzītājs, arī vēstures pētnieks,
„iemiesoja” karogu materiālā.

Jānis Lapiņš bija pirmais,
kurš 1916.gadā radīja pirmo
Latvijas karoga metu. Karogu
pašuva Valmieras bēgļu patver-
smes skolotāja Marianna
Strautmane. Mariannu, savukārt,

iedvesmoja jaunais iznesīgais
skolotājs no Veselavas, viens no
dedzīgākajiem Latvijas neatkarī-
bas idejas sludinātājiem un
nacionālo sarkanbaltsarkano
krāsu popularizētājiem. Marian -
na tolaik bija viņa skolniece,
vēlāk līgava un sieva. Pirmajā
karogā uzšūta dzeltena divpad-
smitstaru saulīte. Saulīte daudz
pieminēta latvju tautasdziesmās
un ir svarīgs tautas dzīvības sim-
bols. Šajā nacionālajā karogā
pirmo reizi parādījās krāsu joslu
attiecības: abas sarkanās 2 reizes
platākas par balto. Publiski karo-
gu izkarināja 1917.gada martā
Valmierā pie latviešu biedrības
nama, tagadējā Valmieras teātra
vecās ēkas. Pirmā karoga krāsa
bija košāk sarkana, tagadējā,
vēlākā Latvijas karoga karmīn-
sarkanais tonis ir radies, pateico-
ties zināmajam revolucionāram,
rakstniekam Linardam Laicenam.

Pirmais zināmais autentiskais

latviešu nacionālais karogs, izgā-
jis bēgļu gaitas Krievijā, padom-
ju un vācu okupācijas laikā rūpī-
gi slēpts, pašreiz glabājas Cēsu
vēstures un mākslas muzejā. To
1997.gadā atdāvināja Lapiņu
meita Lija Poga.

Tuvojoties Latvijas valsts
simtgadei un Jāņa Lapiņa
130.dzimšanas dienai, lai celtu
Priekuļu novada iedzīvotāju
patriotismu un lepnumu par savu
novadu, biedrība „IEVA” īsteno-
ja savu nodomu izveido „Pin -
tuļos” piemiņas vietu savam
dižajam novadniekam. 

Kopā ar zemessardzes veterā-
nu grupu tika izpētīta vieta, tal-
kās attīrīta un sakopta. Daudz
laika un entuziasma vēstures
izpētē veltīja Jānis Bahmanis un
atvaļinātais pulkvežleitnants
Ēalds Krieviņš. Iesaistot Cēsu
vēstures muzeja speciālistu Tāli
Pumpuriņu, izpētīts pirmais
karogs. Tā kopiju pašuva vidus-

laiku tērpu māksliniece Maija
Ulme. Karoga mastu gatavoja
Andris Cīrulis. Pēc grupas kopī-
gi atlasītajiem materiāliem Jānis
Vīksna izgatavoja stendu. Uz
Veclaicenes un Madonas šosejas
uzstādītas norādes zīmes, lai
vēstures interesenti un tūristi
varētu atrast „Pintuļus” -
Latvijas karoga autora dzimto
vietu. „Lejas Pintuļu” saimniece
Velta Cvetkova kopā ar savu
saimi apņēmās gādāt, lai vieta
vienmēr būtu pieskatīta.
Ikviens, kuram „IEVAs” lūdza
atbalstu vietas izveidei, piedalī-
jās idejas īstenošanā.

Emocionāls un skaists bija
vietas atklāšanas pasākums
8.oktobrī. Zem simtgadīgajiem
ozoliem „Pintuļu” mājas vietā
bija sapulcējušies vairāki des-
miti cilvēku, ne tikai veselavie-
ši. Skanēja dziesmas, dzeja un
uzrunas. Mastā tika uzvilks
karogs ar saulīti.

„IEVAs” atklāja piemiņas
plāksni. Uz svinīgo notikumu bija
ieradusies J.Lapiņa mazmeita
Indra Krūze. „Ar mums viss kār-
tībā, te kopā dažādas paaudzes,
un mēs neaizmirstam savas tautas
vēsturi. Esmu laimīga te būt.
Veselavā esmu pavadījusi skaistā-
kās vasaras, esmu lepna par cilvē-
kiem, kuri te dzīvo”, savā uzrunā
teica Lapiņa mazmeita. Jaunās
vietas dzimšanu apsveikt bija
ieradušies mazie veselavieši no
bērnudārza un, rudens lapām krī-
tot skandēja dziesmu „Nāk
rudens apgleznot Latviju”.

Savukārt, J. Bahmanis solīja
līdz valsts simtgadei pierādīt, ka
sarkanbaltisarkanā krāsa un
saulīte ir Latvijas simboli, jo vīri
brīvības cīņās bija gatavi iet nāvē
zem šī simbola. Noslēgumā no
stenda līdz karogam aizvijās
gaismas ceļš, ko no svecēm izli-
ka pasākuma dalībnieki.

(Turpinājums 3. lpp.)

Latvijas karoga dzimtene 
Priekuļu novadā Veselavā
jeb Piemiņa Latvijas karoga autoram Jānim Lapiņam Veselavā

Piemiņas vietā uzvilkto karogu izgatavoja viduslaiku tērpu māksliniece Maija Ulme
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4 Apstiprināts precizētais

2013.gada 7.novembra domes
sēdē apstiprinātais Darba uzde-
vums Priekuļu novada attīstības
programmas 2015.-2021.gadam
izstrādei.

4 Izdoti Priekuļu novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.6 „Par nekustamā īpašuma
nodokli Priekuļu novadā
2015.gadā”. 

4 Apstiprināti: 
l Eduarda Veidenbauma

memoriālā muzeja „Kalāči” dar-
bības stratēģija 2014.-
2019.gadam.

l Priekuļu novada Liepas
pagasta Eduarda Veidenbauma
memoriālā muzeja „Kalāči” noli-
kums.

l Noteikumi par Eduarda
Veidenbauma memoriālā muzeja
„Kalāči” krājumu.

l Eduarda Veidenbauma

memoriālā muzeja „Kalāči” krā-
juma komisijas nolikums.

4 Apstiprināta darba grupa
SIA „Cēsu Olimpiskais centrs”
darbības izvērtēšanai šādā
sastāvā: 

l Priekuļu novada domes
priekšsēdētājas vietnieks A.Tīde -
manis;

l Priekuļu novada domes
deputāti – G.Sabulis, J.Mičulis,
M.Baltiņš;

l Finanšu un grāmatvedības
nodaļas budžeta ekonomiste
D.Rūķe.

4 Nolemts uzdot Sociālajam
dienestam mācību gada laikā
nodrošināt bērnu ar īpašām vaja-
dzībām nogādāšanu uz izglītības
iestādēm un atpakaļ.

4 Nolemts sadalīt šādus
nekustamos īpašumus:

l nekustamo īpašumu „Vidus
Staļi”, Priekuļu pagastā, un jau-
nizveidotajam nekustamajam īpa-
šumam apstiprināt jaunu nosau-
kumu un adresi „Tautas nams”,

Priekuļu pagastā;
l nekustamo īpašumu

“Bāleliņi”, Mārsnēnu pagastā, un
jaunizveidotajiem nekustamajiem
īpašumam apstiprināt jaunu
nosaukumu „Smiltainītes” un
„Lācene”, Mārsnēnu pagastā.

l nekustamo īpašumu “Lejas
Gubāti 2”, Mārsnēnu pagastā, un
jaunizveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināt jaunu
nosaukumu un adresi „Pupiņas”,
Mārsnēnu pagastā.

4 Nekustamajam īpašumam
Liepas pagasta „Mežrozēs”,
sastāvošam no jaunbūves, apstip-
rināts jauns nosaukums un adrese
„Mežrozes 1”, Liepas pagastā.

4 Dome neiebilst zemes ierī-
cības projekta izstrādei šādiem
nekustamajiem īpašumiem:

l „Savieļas”, Veselavas pagas-
tā, atdalot no īpašuma zemes
gabalu 7.4ha platībā un izveidojot
jaunu nekustamo īpašumu;

l „Kalnupes”, Mārsnēnu
pagastā, atdalot no zemes vienī-

bas meža zemi, un jaunizveidota-
jam nekustamajam īpašumam
paredzēt jaunu nosaukumu
“Upenes”;

l „Lejas Inči”, Mārsnēnu
pagastā, atdalot no zemes vienī-
bas meža zemi ar tai piegulošo
pārējā lietojuma zemi, un jauniz-
veidotajam nekustamajam īpašu-
mam paredzēt jaunu nosaukumu
“Lejas Incīši”;

l „Sene”, Mārsnēnu pagastā,
atdalot no zemes vienības meža
zemi un tai piegulošo krūmāju
zemi, un jaunizveidotajam nekus-
tamajam īpašumam paredzēt
jaunu nosaukumu “Sēnīte”;

l „Lieldambi”, Mārsnēnu
pagastā, atdalot kā atsevišķus īpa-
šumus no zemes vienības divus
meža zemes gabalus, un jauniz-
veidotajiem nekustamajiem īpa-
šumiem paredzēt jaunus nosauku-
mus – “Zaķa dambis” un
“Dambīši”;

l „Lāči”, Mārsnēnu pagastā,
atdalot no zemes vienības meža

zemes gabalu un izveidojot jaunu
nekustamo īpašumu.

Apstiprināti zemes ierīcības
projekti šādiem nekustamajiem
īpašumiem:

l „Bušugrava” un “Purmaļi
1”, Priekuļu pagastā, saskaņā ar
kuru no īpašuma “Purmaļi 1” tiek
atdalīti atsevišķi īpašumi un pie-
šķirti nosaukumi un adreses:

l “Pūcītes”; “Purmaļu ūdens-
tornis”, “Ezerpriedes”.

l „Ozoli”, Veselavas pagastā,
saskaņā ar kuru zemes vienība
tiek sadalīta, kopā veidojot 4 īpa-
šumus, un piešķirti nosaukumi un
adreses:

l „Vecozoli”; „Jaunozoli”;
„Dižozoli”;

l atlikušajam īpašumam sagla-
bāts nosaukums un adrese
„Ozoli”.

4 Nolemts ierakstīt zemesgrā-
matā uz Priekuļu novada pašval-
dības vārda zemes vienību
Priekuļu novada Veselavas pagas-
ta „Bērzu birzs”.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Priekuļu novada pašvaldības sais-
tošie noteikumi Nr.6

„Par nekustamā
īpašuma nodokli
Priekuļu novadā

2015.gadā”
I Vispārējie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 2015.gadā Priekuļu
novadā ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju
palīgēkas, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 2015.gadā.

II Nodokļa aprēķināšana

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot garāžas, ar nekustamā
īpašuma nodokli 2015.gadā neapliek.

3. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekustamā īpašuma
nodokļa parādu nodokļu administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu
- izpildrīkojumu par nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā
ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestā-
šanās brīža. 

III Noslēguma jautājumi

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.

Strasbūrā oktobra vidū norisi-
nājās Eiropas Padomes Vietējo
un reģionālo pašvaldību kon-
gresa 27. plenārsēde, kurā pie-
dalījās arī Priekuļu novada
domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa un Gulbenes novada
domes priekšsēdētājs Nikolajs
Stepanovs, pārstāvot Latvijas
pašvaldības. Šī plenārsēde iezī-
mējās ar vairākiem nozīmīgiem
notikumiem: tika ievēlēta
jauna kongresa vadība, pie-
ņemta deklarācija par separā-
tistu saspīlējumiem Ukrainā un
kaimiņvalstīs, kā arī notika dis-
kusijas ar jauniešiem no 34
Eiropas valstīm.

Kongresu turpmākos divus
gadus vadīs Žans Klods Frekons
(Francija).

16. oktobrī pēc trīs stundu
ilgām diskusijām kongress pie-
ņēma deklarāciju par separātistu
saspīlējumiem Ukrainā un kai-
miņvalstīs. Kongress jau
iepriekšējā plenārsēdē nosodīja
Krimas aneksiju, savukārt šajā

deklarācijā tiek nosodītas
Krievijas militārās darbības
Ukrainas austrumos, kā arī
Krievijas spiediens uz kaimiņ-
valstīm. “Kontinenta drošība ir
nopietni apdraudēta, jo
Krievijas Federācija atkārtoti
neievēro starptautiskās tiesību
normas un Eiropas Padomes
principus un vērtības, par kurām
pati parakstījusies, pievienojo-
ties organizācijai,” teica

Marks Kols (Beļģija), aizstā-
vot deklarāciju Kongresa biroja
vārdā. 

Kongresa 27. plenārsēde bija
īpaša arī ar 34 Eiropas jauniešu,
tajā skaitā Ikšķiles jaunatnes
lietu speciālistes Agneses
Jankunas, līdzdalību plenārsēdes
diskusijās un komiteju darbā. 15.
oktobrī notika īpaši jauniešiem
veltītas debates, kurās jaunieši
nolēma runāt par divām tēmām –
jauniešu bezdarbs un kopīga
vadība un kopīgu lēmējinstitūci-
ju izveide. Uz Strasbūru bija
uzaicināti 34 jaunieši no dažā-

dām Eiropas valstīm, bet pārē-
jiem Eiropas jauniešiem bija
iespēja sūtīt komentārus uz
Twitter vietni, un tie tika tiešrai-
dē rādīti plenārsēdē. 

Pēc tam notika atsevišķa jau-
niešu tikšanās ar kongresa pār-
stāvjiem, kurā piedalījās arī
Latvijas delegāti. Priekuļu nova-
da domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa aicināja jauniešus vairāk
iedziļināties pašvaldību darbā,
piedalīties domes sēdēs un
nebaidīties aktīvāk paust savu
viedokli. Jāteic, ka šobrīd kon-
gresapārstāvju rindās ir ļoti nie-
cīgs skaits deputātu vecumā līdz
40 gadiem, taču M. Juzupa iztei-
ca vēlmi, ka nākotnē vismaz
trešdaļa kongresa sastāva varētu
būt jaunieši.

Maija Pētermane, 
LPS padomniece sabiedrisko

attiecību jautājumos

Eiropas Vietējo un reģionālo
pašvaldību kongresa 

27. plenārsēde Strasbūrā

Mazā biznesa diena šogad notiks 15.novembrī! Šajā dienā ikviens mirko vai
mazā biznesa pārstāvis ir aicināts sagatavot īpašus piedāvājumus patērētājiem,
izmantojot www.mazabiznesadiena.lv bezmaksas mārketinga rīkus!

Lai pilnvērtīgi iesaistītos akcijā un parādītu sevi plašākai auditorijai, aicinām uzņē-
mumus reģistrēties kartē: www.mazabiznesadiena.lv un atjaunot informāciju par savu
uzņēmumu – darba laiku, pakalpojumiem un produktiem vai īpašiem piedāvājumiem,
kā ari citu lietderīgu informāciju! 

Iniciatīvas organizatori attiecīgi aicinās ikvienu iedzīvotāju 15.novmebra rītā atrast
sev tuvāko un interesējošo mazo biznesu, kurš piedāvās īpaši satikties, doties pie
viņiem ciemos un iepirkties! 

„Mazā biznesa diena” mērķis ir dot iespēju mikro un mazajiem uzņēmējiem atvērt
durvis jauniem klientiem, aicinot patērētājus uzzināt par mazajiem uzņēmumiem, kuri
atrodas tuvumā dzīvesvietai, atbalstīt viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem
vai pasūtījumiem. Mazajai biznesa dienai www.mazabiznesadiena.lv kartē reģistrēju-
šies vairāk kā 4000 uzņēmumu visā Latvijā. 

Mazā biznesa iespējas iesaistīties:
Iespēja reģistrēties www.mazabiznesadiena.lv/karte kartē un atjaunot informāciju

par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem!
Iniciatīvas uzlīmes būs pieejamas vietējās pašvaldībās visā Latvijā, kuras varat

izmantot noformējot biroju vai skatlogu vai arī iekļaut e-vides informatīvajos kanālos. 
Plakātu, uzlīmju, e-plakātu u.c. dizaina/reklāmas sagatavju sagatavošana mazajam

biznesam atrodamas šeit: http://mazabiznesadiena.lv/plakats (/mārketinga materiāli,
/tavsvideo).

Iespēja komunicēt sociālajos tīklos - www.facebook.com/AtbalstiMazoBiznesu,
www.twitter.lv/AtbalstiMazo

Izmantot dažādu bezmaksas vai īpašo sadarbības piedāvājumu iespējas no lielajiem
uzņēmumiem, kas atrodami iniciatīvas mājas lapā!

Piedalīšanās semināros reģionos par tēmām: pašvaldību iespējas ieguldīt vietējās
biznesa vides uzlabošanā un mazo uzņēmumu atbalstīšanā, padomi finanšu piesaistē,
informācijas un datu nozīme tirgus analīzē, interesanti un iedvesmojošiem mazo uzņē-
mēju stāstiem, franšīze un klientu vadība mazajam biznesam. 

Kontaktpersona:Eduards Filippovs
E-pasts: eduards.filippovs@mvuforums.lv
Mob.tel.: +371 29247037

Mikro un mazie uzņēmumi aicināti
gatavoties Mazā biznesa dienai 15.novembrī!
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Īsumā nedaudz par ievēro-
jamā veselavieša biogrāfiju.
Jānis Eduards Lapiņš dzimis
1885.gada 25.jūnijā Veselavas
pagasta „Pintuļos”. Mācījies
Veselavas pagasta Raunas drau-
dzes skolā un Millera reālskolā
Cēsīs. Alkas pēc zināšanām un
tieksmi rakstīt Jānis mantojis no
tēva, kurš strādāja par skolotāju
Veselavas skolā. Savās atmiņās
J.Lapiņš raksta: „Tēvs bija cil-
vēks, kuru no grāmatām nevarē-
ja dabūt pie darba un kurš
dažreiz tikai tad gāja gulēt, kad
citi cēlās uz darbu”. Nokārtojis
mājskolotāja eksāmenus, J.La -
piņš pievēršas pedagoģiskajam
darbam. 

Viņš strādāja draudzes skolās
Cēsīs, Rīgā, Valkā. Tieksme vai-
rāk zināt Lapiņu aizveda uz
Maskavas komercinstitūtu. Šajā
laikā J.Lapiņš sāka rakstīt. Viņa
raksti par Aspaziju, K.Skalbi,
Ed. Virzu un citiem rakstniekiem
publicēti viņa paša rediģētajos
izdevumos. 1917.gadā Lapiņš
nodibināja pirmo latviešu Tautas
universitāti un bija tās direktors.
Vēlākos gados viņš bija Jelgavas,
Tukuma un Rīgas 1.ģimnāzijas
direktors. Darbojies žurnālistikā.
Nodibinājis Valkas laikrakstu
„Kāvi”, bijis laikraksta
„Līdums” redaktors, nodibinājis

un rediģējis laikrakstu „Zemga -
lietis”, žurnāla „Sējējs” pirmais
redaktors. Izdotas četras
J.Lapiņa publicistikas grāmatas;
„Tautas vadonis Kārlis
Ulmanis”, 1934, 1936; sastādījis
Ausekļa Kopotos rakstus, sarak-

stījis biogrāfiskus romānus
„Jānis Poruks”, „Edvarta Virzas
dzīve un darbi”. 

1938.saņēmis Kultūras fonda
godalgu. Daudz rakstījis periodi-
kā, arī esejas par Latvijas kultū-
ras darbiniekiem. Padomju laikā

J. Lapiņa grāmatas bija aizlieg-
tas, un viņš vērtēts kā viens no
aktīvākajiem un reakcionārāka-
jiem buržuāziski nacionālo
uzskatu paudējiem. Apbalvots ar
Triju Zvaigžņu ordeni(1926).
Miris 1941.gada 11.novembrī

Rīgā. Apbedīts Pirmajos Meža
kapos.

Mēs, veselavieši, esam lepni,
ka mūsu pagastā dzīvojusi
tāda dzimta, kas devusi lielu
ieguldījumu gan Latvijas, gan
visu patriotiski noskaņotu cil-
vēku dzīvē. Veselaviešiem
labi pazīstams ir arī Jāņa
Lapiņa brālis Pēteris Lapiņš,
kas visu savu mūžu veltīja
Veselavas skolai, būdams
skolnieks, tad skolotājs, vēlāk
direktors. Viņš organizējis
leģendāro skolas bērzu iestā-
dīšanu skolas kalnā, arī gar
Rīgas -Veclaicenes šoseju.

Šī vieta būs nozīmīga ne tikai
veselaviešu vairākām paaudzēm,
bet ikvienam, kurš interesējas
par Latvijas vēsturi. Karogs
mastā tiks uzvilkts Latvijai un
pagasta iedzīvotājiem nozīmīgās
reizēs. Nākamā tāda būs
11.novembrī - J.Lapiņa mūžī-
bā aiziešanas diena un
Lāčplēša diena. Visi, visi mīļi
aicināti plkst.18.00 ar svecītēm
būt kopā, dziedāt dziesmas un
godināt Latviju un to mīlošos
ļaudis.

Līdz ar sauli saules mūžu
tavai tautai dzīvot būs! (Ed.
Virza)

teksts: Ingrīda Rence, bied-
rības IEVA dalībniece

foto: Īrisa Uldriķe

Svētki skolotājiem
Skolotāju diena tiek svinēta

oktobra pirmajā svētdienā.
Manuprāt, ik viens zina un
saprot cik skolotāja darbs ir
atbildīgs un nozīmīgs, lai mūsu
jaunā paaudze būtu izglītota,
radoša un veiksmīga.

Mūsu novada skolās un
pirmskolas izglītības iestādēs
strādā daudz radošu un jauku
pedagogu, kuri pašaizliedzīgi
dara savu darbu, tāpēc
Skolotāju dienā skolēni teica
sirsnīgu paldies, sveicot savus
skolotājus ar ziediem. 

Atzīmējot Skolotāju dienu,
pašvaldība 9.oktobrī aicināja
kopā visus izglītības iestāžu dar-
biniekus. Svētku uzrunā novada
domes priekšsēdētāja Māra
Juzupa teica: „Skolotāju darbs ir
krāsains kā Latvijas rudens un
ļoti atbildīgs, jo Jūsu rokās ir
mūsu bērnu likteņi.”

Pasākumā apvienotās izglītības
pārvaldes vadītāja Dina
Dombrovska pasniedza pateicības
rakstu Liepas pirmskolas izglītī-
bas iestādes „Saulīte” vadītājai
Elijai Latko un teica paldies, par
to, ka viņa prasmīgi prot rosīties
ar maziem ķipariem – audzēk-
ņiem un saviem darbiniekiem.
Savukārt Priekuļu pirmskolas
izglītības iestāde „Mežmaliņa”
saņēma izglītības pārvaldes patei-
cības rakstu par iestādes atvērtību
un kolēģu pieredzes apmaiņas
programmas veidošanu.

Priekuļu novada domes
Pateicības rakstus saņēma 18
izglītības iestāžu darbinieki:

Veselavas pirmskolas izglītības
iestādē „Vālodzīte” Iveta Liepiņa
- par veiksmīgi realizētiem pro-
jektiem Veselavas pirmsskolas

izglītības iestādē; Iluta
Mārtiņjēkaba - par radošumu,
darbīgumu un jauko attieksmi pret
bērniem; Lolita Mendriķe - par
atbildīgo attieksmi pret darbu un
laipnību pret bērniem; Gunta
Ābola - par atbildīgo attieksmi
pret darbu un laipnību pret bēr-
niem; Andis Rozenbergs - par
atbildīgo attieksmi pret darbu
saimnieciskajā sfērā.

Jāņmuižas PII Inga
Grosberga – par atsaucību un
patiesu ieinteresētību iestādes dar-
bības nodrošināšanā, atbalstu
māksliniecisku un saimniecisku
jautājumu risināšanā; Ingūna
Žīgure – par ieguldījumu kārtīgas
un estētiskas vides nodrošināšanā,
par pacietību, atsaucību un kole-
ģialitāti.

Priekuļu PII „Mežmaliņa”
Inese Iesmiņa un Ināra
Ikauniece – par profesionalitāti,
organizējot un vadot velobraucie-
nu „Mežmaliņa ripo”; Valentīna
Ļaudupe – par nesavtīgo darbu,
uzpošot PII „Mežmaliņa” teritori-
ju 2014.gada Puķu draugu saie-
tam; Zaiga Cīrule – par valodas
attīstības nodarbību krājuma
„Mums kopā izdosies” izveidi;
Lūcija Bruģe– par ilggadīgu un
radošu darbu bērnu muzikālo
spēju attīstībā.

Liepas PII „Saulīte” Liene
Eizengrauda – par atsaucību,
izpalīdzību, radošu pieeju dar-
bam un spēju radīt pozitīvu gai-
sotni; Sanda Zelča – par iestādes
iesaistīšanu un koordinatora
darba apzinīgu veikšanu Vides
izglītības fonda rīkotajā
Ekoskolu programmā; Natālija
Buličeva– par atsaucību un aktī-
vu līdzdalību Vides izglītības

fonda rīkotajā Ekoskolu pro-
grammā.

Priekuļu vidusskolā Ināra
Dumbre – par pozitīva Priekuļu
vidusskolas tēla veidošanu.

Liepas pamatskolā Linda
Maļčjonoka – par vides izglītības
un vides aizsardzības veicināšanu
Liepas pamatskolā.

Mārsnēnu pamatskolā Zita
Aļeškēviča – par pašaizliedzīgu,
radošu darbu un atbalstu pirm-
sskolas grupas rotaļlaukuma
labiekārtošanā.

Pasākumā tika godināti peda-
gogi un izglītības iestāžu darbi-
nieki, kuri šim darbam veltījuši
40 gadus, tie ir: Līvija Zariņa
Priekuļu un Jāņmuižas Valsts teh-
nikumā, Dina Žukova  Priekuļu
vidusskolā;Lūcija Bruģe PII
„Mežmaliņā”;Elija Latko PII
„Saulītē”

35 gadus savā darbā aizvadīju-
ši: Sarmīte Ermansone Jāņmuižas
PII un  Ilze Skrastiņa Priekuļu
vidusskolā.

30 gadus strādā: Ausma

Skrastiņa un Ingrīda Zilgalve
Mārsnēnu pamatskolā; 

Daiga Čeirāne, Sandra Ganiņa,
Inesis Dzelme Priekuļu un
Jāņmuižas Valsts tehnikumā; 

Gunta Razuvanova, Ruta
Kanušniece, Andrejs Rampāns
Priekuļu vidusskolā Anna Rāviča
Veselavas PII

Svētkos visus skolotājus un
darbiniekus priecēja vokālās gru-
pas „TirkizBand” koncerts.

Īrisa Uldriķe

Latvijas karoga dzimtene Priekuļu novadā Veselavā
jeb Piemiņa Latvijas karoga autoram Jānim Lapiņam Veselavā.

Novada priekšsēdētāja Māra Juzupa pasniedz pateicības rakstus skolotājiem 
par viņu pašaizliedzīgo darbu

Foto: Kristīne Uldriķe

Jāņa Lapiņa mazmeita Indra Krūze ar ziediem pie atklātās plāksnes pateicas
par vectēva piemiņas saglabāšanu
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Jūnija sākumā tika parakstīts
līgums starp Priekuļu novada
pašvaldību un biedrību
„Priekuļu novada kultūras un
attīstības biedrība „Četri” par
mazo projektu konkursa „Mēs
novadam” atbalstītu projektu
„Ar vēsturi caur nova -
du!”. Projekta kopējās izmaksas
bija 553 EUR, no kuriem
Priekuļu novada pašvaldības
līdzfinansējums bija 488 EUR.

Projekta „Ar vēsturi caur
novadu!” rezultātā tika sagata-
vota teatralizēta ekskursija, kas
apmeklētājus iepazīstina ar
Priekuļu novada vēsturi un
populārākajām apskates vietām.
Ekskursijas vadītājs ir ietērpts
19. gadsimta beigu tērpā, kas
vizuāli paspilgtina vēsturisko
vietu apskati.

Projekta aktivitātes bija
ekskursijas maršruta sastādīšana
pa Liepas pagastu, tekstu sagata-

vošana un tērpu šūšana. Projekta
tērpu prezentācija notika
Priekuļu novada svētku ietvaros
29. jūnijā, kad notika svētku
ekskursija, kur vadītāji bija tēr-
pti, par projektā iegūtajiem
līdzekļiem, šūtajos tērpos. Tērpi
tika izmantoti 37. Latvijas Puķu
draugu saietā, kur Lielajā Ellītē
un E. Veidenbauma memoriālajā
muzejā sagaidīja apmeklētājus
šajos tērpos.

Pēc projekta īstenošanas
ekskursijas pa Liepas pagastu tiek
piedāvātas novada iedzīvotājiem
un viesiem pēc pieprasījuma.
Informācija par iespēju pieteikt ekskur-
siju ir ievietota Priekuļu novada mājas
lapas (www.priekuli.lv) sadaļā
Tūrisms.

Linda Ķīse, 
kultūras un izglītības 

attīstības biedrības 
„Četri“  biedrs

Tiek piedāvāts
ekskursijas maršruts

„Ar vēsturi caur
novadu!” 

Kā jau ierasts oktobra vidū arī
šogad Eduarda Veidenbauma
memoriālais muzejs slēdz savu
sezonu, kas ir bijusi pilna ar
jaukām tikšanās reizēm, dau-
dziem apmeklētājiem un lie-
liem svētkiem. 

Šogad vasara mūs lutināja ar
siltām dienām un vasaras iesā-
kumā, arī muzeja darbinieki cītī-
gi gatavojās gan Priekuļu nova-
da svētkiem Liepā, gan ar prieku
gaidīja daudzos apmeklētājus
Latvijas Puķu draugu saieta
ietvaros. Zem kuplā mātes ozola
ēnas centrālā puķudobe ieskicēja
19. gadsimta beigu ziedu krāš-
ņumu, ar ko varējām lepoties un
priecāties visu vasaru. 

Šovasar muzeja darbinieki
strādāja ne tikai pie apmeklētāju
uzņemšanas un muzeja teritori-
jas uzkopšanas, bet arī cītīgi
gatavojas kārtējai muzeja akre-
ditācijai, kas notiks novembrī. Ir
izveidota stratēģija nākamajiem
5 gadiem, kā viena no prioritā-
tēm izvirzīta Eduarda
Veidenbauma 150. dzimšanas
dienas svinības, kuras ceram, ka
izdosies svinēt visu 2017.gadu,
sagaidot un pavadot dzejnieka

apaļo jubileju. Tādēļ arī aicinu
muzeja apmeklētājus un draugus
padalīties ar idejām un vēlmēm,
kā mēs varētu atzīmēt tik nozī-
mīgo dzejnieka jubileju.

Pirmajā rudenīgi lietainajā
dienā, mazliet vēlāk kā ierasts
12.oktobrī, sagaidījām ciemiņus
no Rīgas- Latvijas Kultūras aka-
dēmijas II kursa studentus ar
režisori Māru Ķimeli, kas bija
iepazinušies ar E. Veidenbauma
dzeju un izrādīja to burvīgā kon-
certizrādē „Vēl neesmu dubļos
tik dziļi stidzis...”. Apmeklētāji
bija pilna zāle. Jaunieši lieliski
spēja aizraut publiku, dažbrīd
dziedot līdzi, dažbrīd pārskrie-
not skudriņām par tik patiesu un
izjustu dzejas deklamēšanu. Pēc
izrādes, topošie aktieri iepazinās
ar E. Veidenbauma dzīves vietu
un stāstījumu par viņu un viņa
radošo mantojumu. Sarunās pie
siltas tējas dzima idejas par
nometņu rīkošanu nākamgad
vasarā „Kalāčos” topošajiem
aktieriem, gan jaunu koncertiz-
rāžu veidošanu. 

Ar cerībām to visu piepildīt,
muzeja vadītāja Linda Ķīse

Sezona
„Kalāčos”

noslēgusies

2014. gada aprīļa beigās
Priekuļu novada dome izsludinā-
ja pirmo mazo projektu „Mēs

novadam” konkursu, kura tēma
2014.gadā ir saistīta ar vides un
kultūras norisēm novadā.

Projektu konkursa mērķis bija
- finansiāli atbalstīt kultūras un
vides daudzveidīgu un kvalitatī-

vu piedāvājumu Priekuļu nova-
dā  kultūras un tūrisma, uzņē-
mējdarbības attīstībā.

Projektus konkursam tika pie-
teikt projekts “Bērnu laukuma
“Pasakainā bērnība” izbūve
daudzdzīvokļu nama Selekcijas
ielas 20, Priekuļu novadā,
Priekuļos iekšpagalmā”, ar kopē-
jo finansējumu 770EUR, no
kuriem Priekuļu novada dome
piešķīra 700EUR. 

Neformālā grupa “Priekuļu
aktīvie vecāki, vecvecāki un
draugi” Annas Brokas vadībā
veica priekšizpēti par bērnu lau-
kuma nepieciešamību un kon-
statēja, ka esošajā teritorijā ir
no mājas būvniecības pirmsā-
kumiem saglabājušās nedrošas
dzelzs konstrukcijas, kas
apdraud bērnu dzīvību, drošību
un veselību. Tāpat vecākus
satrauca bērnu atrašanās satik-
smes aktīvajā daļā jeb ielas
pusē un bērnu rotaļāšanās iera-
dumi, kas ir kaitīgi viņu pašu
veselībai. Lai šos riskus un
apdraudējumus mazinātu,

vecāki, vecvecāki un atbalstītā-
ji nolēma rīkoties!

Bērnu laukuma izbūve tika
īstenota Selekcijas ielas 20,
Priekuļos, iekšpagalmā, kur ir
norobežota teritorija no aktīvās
satiksmes. Pirms jaunā bērnu
laukuma uzstādīšanas tika
demontētas nedrošās instalāci-
jas un sakopta teritorija, kā arī
tika organizētas vairākas iedzī-
votāju kopsapulces, lai disku-
tētu par saimnieciskiem jautā-
jumiem.

Projekta rezultātā tika ne
vien uzstādīts jauns bērnu lau-
kums, bet arī Selekcijas ielas
20, Priekuļu nama iedzīvotāji
aktīvi uzsāka darbu pie mājas
apsaimniekošanas jautājuma
sakārtošanas. Neliela bērnu
laukuma iniciatīva ir devusi
iedvesmu un rosību iedzīvotā-
jiem kļūt pašiem par sava
nama un apkārtnes īstiem
saimniekiem, padarot savu un
apkārtējo vidi pievilcīgāku, tīrā-
ku un drošāku!

Anna Broka

Bērniem jauns rotaļu laukums

Junajam rotaļu laukumam liela piekrišana, meistari vēl tikko savākuši instrumentus, 
kad bērni jau dodas izmēģināt jaunās atrakcijas 

Ekskursijas vadītāja ir ietērpta 19. gadsimta beigu tērpā, kas
vizuāli paspilgtina vēsturisko vietu apskati

Foto: Aivars Vilnis
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Priekuļu vidusskolā nedēļu
pirms rudens brīvdienām vairāk
kā citkārt varēja dzirdēt mūzikas
skaņas. Skolā ritēja mūzikas die-
nas. To mērķis - paaugstināt mācī-
bu priekšmeta „Mūzika” prestižu,
pilnveidot muzicēšanas prasmes,
attīstīt skolēnos prasmes savu
muzikālo ideju īstenošanai izvēlē-
ties atbilstošus mūzikas izteik-
smes līdzekļus, radīt skolēniem un
pedagogiem pieredzes apmaiņas
iespējas un pirms brīvdienām sev
un citiem radīt svētku sajūtu. 

Otrdienas pēcpusdienā
„mazais” koris (1.-3.klases)
saviem skolas biedriem un skolotā-
jiem sniedza nelielu, rudenīgu kon-
certu skolas zālē. Mazie dziedātāji
azartiski un izteiksmīgi izdziedāja
dziesmas par rudeni. Iesaistot ska-
tītājus, izspēlēja rotaļu par sprigu-
ļiem un ar dziesmu palīdzību
paciemojās arī siltajās zemēs, kur
mājo behemoti un krokodili.
Koristi ir gatavi ar savu program-
mu, kura nemitīgi paplašinās,

iepriecināt Priekuļu bērnudārza
bērnus vai kādu citu auditoriju, un
cerams -  šī ideja realizēsies.

Svarīgākais notikums bija kon-
kurss starp klasēm par labāko
muzikālo priekšnesumu. Konkursa
tēma - „Manai Latvijai”. Priekšne -
suma pamatā bija jābūt kādai lat-
viešu tautas dziesmai vai latviešu
komponista kompozīcijai kā dāva-
nai Latvijai dzimšanas dienā. 

Lai gan mācību darbs skolā
saspringts, gandrīz visas klases atra-
da laiku un sagatavoja priekšnesu-
mu. Žūrijai nācās vērtēt dažādus,
reizēm pārsteidzošus priekšnesu-
mus. Ideju realizēšanā iesaistījās
mūzikas skolas audzēkņi, demons-
trējot savas instrumentu spēles
iemaņas. Savas prasmes rādīja
ģitāristi, flautisti, saksofonisti, pia-
nisti, bundzinieki, vokālisti.
Pārsteigumu sagādāja 6.b klases
skolniece, ķīniešu tautības meite-
ne, kura spēlēja ķīniešu tautas ins-
trumentu ar nosaukumu- pipa. 

Skolēniem bija iespēja redzēt,

vērtēt, salīdzināt priekšnesumus,
mācīties no savām un citu kļū-
dām, iedvesmoties no veiksmēm.
Žūrija vērtēja priekšnesuma māk-
sliniecisko sniegumu, oriģinalitā-
ti, atraktivitāti, noformējumu, ska-

tuves kultūru, attieksmi, kopies-
paidu. Visas klases saņēma diplo-
mus ar nominācijām, kas rakstu-
roja attiecīgo priekšnesumu.
Katras klases priekšnesumā bija
kas interesants un vērā ņemams. 

Kā labākos, veiksmīgākos
priekšnesumus gribētos atzīmēt pār-
domāto un labi sagatavoto 4.b klases
„Bēdu, manu lielu bēdu”, 4.a klases
humora pilno opereti „Zvirbuli, zvir-
buli”, 6.b klases daudzveidīgo
priekšnesumu „Pastaiga” un 9.a kla-
ses oriģinālo un gaumīgo uzstāšanos
„Lidma šīnas”.

Skolēniem pēc konkursa bija
iespēja redzēt paraugdemonstrēju-
mus un piedalīties meistarklasē
mūsdienu dejās - breika un house
stilā, ko sniedza Eduards Ruicis.
Ar jaunām iemaņām skolēni varē-
ja droši doties uz diskotēku, ar ko
noslēdzās šīs muzikālās dienas.

Ieguvumu daudz. Klases
kolektīvi saliedējās kopīgā darbā,
guva jaunu pieredzi. Bija iespēja
parādīt savas spējas un prasmes.
Domāju, ka daudziem radās ide-
jas un iedvesma jauniem priekš-
nesumiem. 

Rita Briņķe, 
mūzikas skolotāja

Sūram darbam saldi augļi - ir
rudens atziņa Jauniešu centrā
„Apelsīns”. Vissaldākie augļi
bija projekta „Restotais
Apelsīns” noslēgšanās, Vasaras
skolas radošās rokasgrāmatas
izdošana un prezentēšana.
Nemainīgi rudens aizsākās ar
„Piedzīvojumu mežā” nu jau
piekto reizi virsnieka Gundara
Norbuta vadībā 20 jaunieši no
Liepas, Mārsnēniem, Priekuļiem
un Cēsīm devās mežā, lai pār-
baudītu, izaicinātu sevi, pārvarē-
tu savas bailes un iemācītos
daudz ko jaunu. 

Ražīgs šis rudens ir arī tāpēc,
ka Jauniešu centrā izveidojies
aktīvu, radošu un darbīgu jaunie-
šu klubs „P.S.I.H.O.” jeb
Pozitīvi, Sirsnīgi, Ieinteresēti,
Huligāniski Optimisti. Jaunieši
pulcējas centra telpās reizi nedē-
ļā, plāno un organizē dažādas

nelielas aktivitātes. 
Jau septembra sākumā sācies

izglītojošo nodarbību cikls
„Sociālo prasmju attīstīšana bēr-
niem un jauniešiem”. 

Kur jaunieši, tur ballīte, ļoti
rosīgi un savlaicīgi ir sākusies
gatavošanās Jauniešu centra
„Apelsīns” 7. dzimšanas dienai,
kas arī šogad solās būt pārsteigu-
miem bagāti svētki.

Šoruden mūsu darba plānā ir
divi lieli notikumi. Pirmais –
Jauniešu centra „Apelsīns”
neformālā jauniešu grupa sadar-
bībā ar Tradicionālās kultūras
iniciatīvu centru „KasTe” realizē
Erasmus+ jauniešu apmaiņas
projektu „Emotion explosion”,
kura ietvaros no 26.oktobra līdz
7.novembrim Siguldas novada
viesu namā „Brūveri” notiks jau-
niešu pieredzes apmaiņas pro-
gramma, kurā piedalīsies 10 jau-

nieši no Latvijas, 10 no Turcijas
un 10 no Armēnijas. Vien-pad-
smit dienu laikā jaunieši iepazīs,
izzinās un izjutīs emocijas dažā-
dās kultūras, mēģinās atklāt
emocijas caur dažādiem mākslas
veidiem – gleznojot, dziedot,
dejojot, analizējot video materiā-
lus, diskutējot, sportojot, spēlē-
jot teātri. Projekta rezultātā taps
interaktīva izstāde jauniešiem,
kura atspoguļo emocijas, jūtas
un sajūtas. 

Otrais – novembrī ikgadējais
konkurss „Liepas talants”. Tos
kas vēlās parādīt savu talantu -
dejā, dzejā, mākslās, mūzikā,
sportā un citur, aicinām pieteik-
ties Jauniešu centrā „Apelsīns”
vai Bērnu dienas centrā „Putni”
līdz 17.novembrim. Talantam
nav vecuma ierobežojuma. 

Baiba Trinska-Roze

Mūzikas dienas Priekuļu vidusskolā

Šoruden Liepā bagāta 
„Apelsīnu” raža

»Tie ir vārdi no manas tautas
Un dziesma man arī no tās
Un es zinu, neviens manā vietā
To nedziedās«, R.Kaupera dziesmu izpilda 7.a klases kolektīvs

Foto no skolas albuma

Katru gadu septembra beigu vai
oktobra sākuma nedēļa ir satrau-
coša ikvienam desmitās klases
skolēnam, jo parasti šajā laikā
notiek tradicionālie „fukši”-
dažādu pārbaudījumu pilna nedē-
ļa, kas apliecina piederību skolai.
Šogad fukšu nedēļa Priekuļu
vidusskolā notika no 6. līdz
10.oktobrim. Galve nie dalībnieki
ir desmitā klase. Vislielāko pie-
pūli pieliek vienpadsmitie, kas
izdomā katras dienas ģērbšanās
tēmu, uzdevumus, kā arī „fukšu”
galveno notikumu-iesvētības. 

Pirmajā dienā desmitās klases
skolēni iejutās cietumnieku lomā,
kādā no starpbrīžiem bija skolas
biedriem jāstāsta, kāpēc esi kļuvis
par cietumnieku. Otrajā dienā pa
skolas gaiteņiem staigāja un tika
meklēti pirāti. Trešajā dienā skolā
parādījās tādu multeņu varoņi kā
krokodils Gena, Čeburaška,
Nāriņa Ariela un Šreks. 

Ceturtā diena man patika visla-
bāk, jo tad par to, ko vilkšu mugu-
rā, nebija jādomā, jo par to bija
parūpējušies vienpadsmitie. Viņi
bija sagatavojuši maisus ar dažā-
diem apģērbu gabaliem. Mums
šie apģērbi bija jāizvelk no maisa,
tajā neskatoties. Beigās visa des-
mitā klase bija ietērpta jaunā
apģērbā no galvas līdz kājām. 

Ceturtdiena bija arī vissatrauco-
šākā nedēļās diena, jo pēcpusdie-
nā sekoja iesvētības. Jau uzreiz
pēc pusdienām stāvējām ierindā,
notinušies ar maisiem un gatavi
sasmērēties. Taču iesvētības
nebija tik vienmuļas. Sākumā
visiem nācās kārtīgi iesildīties
sporta zālē, pildot tādus vingri-
nājumus kā pumpēšanās, sprinta
skriešana, lekšana pār barjerām,
lekšana ar aukliņu u.c. Tie, kuri
visas nedēļas laikā nebija klausī-

juši vienpadsmitās klases skolē-
nus un pelnījuši mīnusiņus, spor-
ta zālē palika ilgāk.

Visa smērēšanās notika ārā -
skolas apkārtnē. Bija izveidotas
vairākas stacijas, katru vadīja
kāds no vienpadsmitās klases
skolēniem. Pirms katras stacijas
tika dota iespēja izvairīties no
lielā soda, jo katram tika uzdoti
dažādi jautājumi par mācību
priekšmetu tēmām. Jo vairāk
pareizu atbilžu, jo mazāks bija
sods. Sods, protams, nebija nekas
šausminošs, mums nokrāsoja
sejas ar guaša krāsām un kečupu
un virsū bēra miltus. No stacijas
uz staciju mūs pavadīja divpad-
smitās klases skolēni, taču viņi
neļāva tā vienkārši iet. Bija jārāpo
pa rudens lapām, jāripo, jāmet
kūleņi vai jālec uz vienas kājas. 

Kad bijām gana sasmērēti un
bijām izgājuši visas iesvētību sta-
cijas, devāmies pie skolas ieejas
dot zvērestu.  Visiem desmitās kla-
ses skolēniem, kā arī skolotājai
bija jākrīt ceļos skolas priekšā un
jāliek roka uz sirds. Zvēresta sastā-
dītāji, 12.klase, lasīja zvērestu pa
teikumam, un mums pēc katra tei-
kuma bija jāpiekrīt un jāsaka: „Es
zvēru!” Piektdienā desmitā klase
savu iesvētīšanu devās nosvinēt
ekskursijā uz Palangu.

Šī nedēļa man un manai kla-
sei bija ļoti jauks piedzīvojums,
kas nu jau kļuvis par labām
atmiņām. Paldies pārējām vidus-
skolas klasēm par ieguldīto
darbu! Mazliet apskaužu nāka-
mos desmitos, jo mēs vairs
nevarēsim piedzīvot fukšus, taču
centīsimies arī viņu iesvētību
nedēļu padarīt neaizmirstamu! 

Everita Kamarūta,
10.klases skolniece

Fukšu pārbaudījumi prasīja ne tikai erudīciju un izdomu,
bet arī fizisku spēku

Fukšu iesvētības

Ar „Piedzīvojumu mežā” jau piekto reizi virsnieka Gundara Norbuta vadībā 20 jaunieši no Liepas,
Mārsnēniem, Priekuļiem un Cēsīm devās mežā, lai pārbaudītu, izaicinātu sevi, 

pārvarētu savas bailes un iemācītos daudz ko jaunu 
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Septembra nogalē PII „Mežmaliņa”
bērni, vecāki un darbinieki piedalījās tra-
dicionālajā sezonas atklāšanas velobrau-
cienā. Šogad mums bija jubilejas brau-
ciens, tas notika jau piekto reizi. Finišā
visi bērni saņēma dāvaniņu- košas nozī-
mītes, kur mūsu bērnudārza talismans -
runcis Rūdis brauc ar velosipēdu. 

Šis piecgades velobrauciens sākās ar
jaunumu - lielo grupu audzēkņi tika aici-
nāti piedalīties „Drošas velo braukšanas
skolā”. Velobraukšanas skolotāji Vineta
Stīpniece un Aivars Lamberts stāstīja bēr-
niem par drošību uz ceļa un velosipēdista
ekipējumu, dodoties izbraukumā. Bērni
paši izbrauca veiklības trasīti, mācījās, kā
pareizi nobremzēt un kā par apstāšanos
ziņot citiem riteņbraucējiem. Skolotāji
Vineta un Aivars izteica atzinību
Mežmaliņas bērniem un audzinātājām, jo
visi lieliski izbrauca veiklības un mācību
velotrasīti. Viesi bija gandarīti, ka
Priekuļu bērniem velosipēds ir draugs.

5. velobraucienā dalībnieki varēja izvē-
lēties braukt lielo vai mazo apli,bet finišs
visiem bija kopējs bērnudārza sporta lau-

kumā. Tur jautras mūzikas pavadījumā
dalībnieki stiprinājās ar auzu putru, dzēra
siltu tēju un pārrunāja brauciena spilgtā-
kos momentus.

Apbalvošana šoreiz bija pārsteigumu
pilna. Uzmundrinājumus un gaviles saņē-
ma jaunākie velobrauciena dalībnieki -
Gustavs Krieviņš (8mēn.) un Rebeka
Broka (1,5g.). Pie dāvaniņām tika košāk
izrotāto velosipēdu īpašnieki un vairāki
veiksminieki, kuriem uz nozīmītes bija
īpaša norāde. Goda rakstus saņēma gan
ģimenes, kuras braucienā piedalījās vis-
kuplākā skaitā, gan mūsu atbalstītāji un
sponsori. Galveno balvu- SIA „Strazdu
grava” dāvāto velosipēdu izlozes kārtā
saņēma „Ežuku” grupas audzēknis Mārcis
Rudmiezis. Baseina RIFS dāvanu -peldē-
šanos baseinā un sildīšanos pirtiņā- šoreiz
izlozēja „Saulītes” grupiņas bērni, vecāki
un darbinieki. Pasākuma noslēgumā visi
cienājās ar svētku kliņģeri, kuru rotāja
mūsu velobrauciena logo - RIPO 5.

Ināra Ikauniece un Inese Iesmiņa, 
velobrauciena organizatores

Mežmaliņa ripo 2014

Priekuļu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Mežmaliņa” pagāju-
šajā mācību gadā tika realizēts
eTwinning projekts „C.A.T.-
Creative Art Team or creat art
together!”, jeb „Darbojies māk-
slā kopā ar kaķi Rūdi”. Projektā
strādājām kopā ar Comenius
bijušo partneri, bērnudārzu no
Dīpenbīkas, Beļģijā. Projekta
mērķis bija iepazīt 2 ievērojamus
māksliniekus – Hundertvaseru
un Kandinski, viņu biogrāfiju un
darbus. Sadarbojoties bērnudār-
ziem, tika radītas 2 gleznas, kas
tika zīmētas ietekmējoties no
konkrētā mākslinieka stila.
Mācību gada beigās organizējām
starptautisku izstādi, kurā pieda-
lījās mazo mākslinieku darbi no
Beļģijas un Latvijas. Pateicoties
tam, ka projekta talismani bija
kaķi, abas skolas apskatīja arī
kaķa tēmu mākslā. Izstādē kopā
ar talismanu kaķi Rūdi tika izrā-
dīti arī bērnu darinātas un
apgleznotas kaķu figūras. 

Šī gada 11.oktobrī Rīgas
Valsts 2.ģimnāzijā, Rīgā notika
Eiropas Savienības izglītības,
apmācības, jaunatnes un sporta
programmas Erasmus+ aktivitā-
tes eTwinning Nacionālā konfe-

rence, kurā tika prezentēti veik-
smīgākie 6 no pagājušā mācību
gadā realizētajiem eTwinning
projektiem. Starp 6 veiksmīgā-
kajiem projektiem bija arī mūsu
projekts. 5 bērni no Vinnija Pūka

grupas, kopā ar vecākiem un vai-
rākām skolotājām no „Mež -
maliņas” piedalījās šajā konfe-
rencē. Mēs parādījām Power
Point prezentāciju un katrs bērns
pastāstīja, ko atceras par māksli-

niekiem, kas palicis atmiņā no
viņu darbiem. Konferences otra-
jā daļā bērni devās uz Rīgas
Tehnisko universitāti apskatīt
izstādi, bet mēs, skolotāji, apgu-
vām jaunumus informāciju un

komunikāciju tehnoloģiju jomā. 
Konferences noslēgumā tika

apbalvoti visi 6 projekti, arī katrs
dalībnieks saņēma nelielas dāva-
niņas. Priecājamies, ka šogad
finālā izvirzītie projekti saņēma
balvu – apmaksātu ekskursiju
visai klasei 600 Euro apmērā.
Viens skolotājs no projekta tika
uzaicināts uz Starptautisko
eTwinning konferenci, kas šoru-
den notiek Romā, Itālijā.
Skolotājai Tamārai Šimanajevai
novembra beigās būs jāpošas
tālajā ceļā. Labās ziņas turpināja
mūs priecēt - mūsu projekts
saņēma skatītāju balvu! No
Rīgas atgriezāmies ļoti gandarīti,
jo mājās palicējiem vedām gan
balvas, gan dāvanas.

Arī šoruden turpināsim pieda-
līties mākslas projektā. Šogad
apskatīsim nacionālos māksli-
niekus – Purvīti  un Magritte.
Projekta noslēgums plānots
2015.gada maijā. Pasteidzoties
notikumiem pa priekšu, aicinām
visus interesentus uz izstādi!

Kristīna Bernāne, 
projekta vadītāja

Mūsu projekta mājas lapa: 
https://cat-art-team.wiki-

spaces.com/

Kaķis Rūdis un viņa komanda no
Priekuļu bērnudārza „Mežmaliņa”

Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, pēc apbalvošanas - projekta vadītāja Kristīna un Jēkabs, 
Gerda, Roberts, Ksenija, Zane no Vinnija Pūka grupas

Foto no albuma

Šogad PII „Saulīte” pie-
vienojās tām novada izglītī-
bas iestādēm, kuras jau ir
nopelnījušas Zaļo EKO
karogu. 1.oktobrī ,,Saulītes”
pārstāvji devās uz Rīgu, kur
Latvijas Universitātes liela-
jā aulā saņēmām starptautis-
ko Eko skolu augstāko
novērtējumu- Zaļo karogu.
Ar katru gadu Eko skolu
kustība plešas plašumā un
tam par apliecinājumu bija
pārpildītais Latvijas
Universitātes lielais auls.
Apbalvošanas ceremonijā
klātesošos uzrunāja pār-
stāvji no Vides ministrijas
un Vides fonda. Ar interesi
noklausījāmies pieredzēju-
šo pirmsskolas iestāžu un
skolu prezentācijas par
vides izglītību. Secinājām,
ka arī mēs esam uz pareizā
ceļa.

Ko vides izglītībā darām
mēs? Iestādē ir izveidota
Eko padome, kas risina
dažādus ar vidi saistītus
jautājumus. Katru gadu
strādājam pie kādas no
tēmām, kas saistīta ar vidi.
Iepriekšējā gada tēma bija-
Veselīgs dzīvesveids. Šogad strādājam
pie tēmas –Mežs. Iestādē notiek dažādi
izglītojoši pasākumi, kas saistīti ar vides
izglītību. Mēs vingrojam, ēdam augļus un
dārzeņus, šķirojam atkritumus, rūpēja-
mies par mežu un meža iemītniekiem, kā
arī piedalāmies ZAAO rīkotajos konkur-
sos par vidi. Esam pārliecinājušies, ka
vides zinības nonāk arī pie bērniem
mājās. Tiek šķiroti atkritumi, vecāki vai-
rāk izvēlas veselīgu pārtiku, bērni daudz
laika pavada svaigā gaisā, rūpējas par
dabas saudzēšanu.

2.oktobrī pie mūsu bērnudārza pacē-

lām Zaļo karogu. Uz svinīgo brīdi bija
sanākuši visi ,,Saulītes” iemītnieki, atbrau-
ca  arī ciemiņi no Priekuļu „Mežmaliņas”
un Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestā-
des. Ciemos atlidoja Zaļā vārna, kura
nekādi nesaprata, kas ir Zaļais karogs un
kā to var nopelnīt. Iesaistoties skolotājām
un bērniem, Zaļajai vārnai tika mācīts vin-
grot, šķirot atkritumus un veselīgi ēst.
Zaļajai vārnai tik ļoti iepatikās, ka viņa
nolēma palikt uz dzīvi ,,Saulītē”. Jo dzīvot
zaļi ir ļoti interesanti!

Sanda Zelča, 
PII „Saulīte” eko koordinators

Turpmāko gadu arī pie bērnudārza „Saulīte” plīvos
Zaļais karogs

Foto no albuma

Velobrauciena dalībnieki veiklības trasē, drošību uzrauga instruktors
Aivars Lamberts

Foto no „Mežmaliņas” albuma

Zaļu, zaļu pasauli
krāsojam
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Balsstiesīgo skaits Priekuļu novadā 6589, nobalsojuši 3568, kas ir 54,12 %. Protams, nobalsojušo pro-
centi attiecībā pret novada balsstiesīgo skaitu ir nosacīti, jo Saeimas vēlēšanās vēlētāji var balsot jebku-
rā iecirknī Latvijā vai ārzemēs. Atverot vēlēšanu kastes, tika saskaitītas 3566 aploksnes - 2 vēlētāji nav
varējuši izvēlēties par kuru partiju balsot un aizgājuši mājās ar visu aploksni. 21 aploksnē bija ieliktas
vairākas vēlēšanu zīmes, bet 3 bija tukšas, līdz ar to derīgo vēlēšanu zīmju skaits 3542, kas pa partijām
sadalījās šādi:

12.Saeimas vēlēšanu rezultāti
Priekuļu novadā

Šogad 15.oktobrī ir noslēgu-
sies projekta „Ūdenssaim -
niecības pakalpojumu attīstība
Priekuļos, II kārta”
Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VID
M/008 īstenošana. Projekta īste-
nošanas rezultātā ir izbūvēti
jauni ūdensapgādes tīkli
397.97m garumā, posmā no
Cēsu prospekta 1 līdz Jāņkalna
ielai un „Mežpilī”. Tika rekons-
truēti ūdensapgādes tīkli
1288.73 m garumā Izmēģinātāju

ielā 6 un 8, visā Parka ielas garu-
mā. Pēc ūdens tīklu izbūves
atjaunots asfalta segums ūden-
sapgādes tīklu trašu vietās.

Izbūvēti divpadsmit hidranti,
kā arī veikta ūdenstorņa Dārza
ielā 10, Priekuļos esošo ūdens -
apgādes cauruļu rekonstrukcija
un ūdens tvertnes pamatnes
nomaiņa.

Būvdarbi veikti par kopējo
līguma izpildes summu EUR
334 741,61 (bez PVN). 

Ieguvumi no
projektiem un
saimnieciskās

darbības novadā
  
Saraksta Nr. un nosaukums 375 

Liepa 
377 
M rsn ni

379 
Prieku i 

380 
J muiža 

389 
Veselava

KOP  
novad  

„Latvijas att st bai” 13 3 13 4 4 37 
„SUVERENIT TE” 1 1 0 0 0 2 
Partija „Br v ba. Br vs no bail m, naida 
un dusm m” 

5 0 2 0 1 8 

Partija „VIENOT BA” 256 77 464 98 79 974 
„POLITISK  PARTIJA IZAUGSME” 0 0 0 0 0 0 
Partija „Vienoti Latvijai” 8 4 19 5 2 38 
Nacion l  apvien ba „Visu Latvijai!” – 
„T vzemei un Br v bai/LNNK” 

185 54 334 85 60 718 

Latvijas Re ionu Apvien ba 54 21 130 21 23 249 
Jaun  konservat v  partija 8 5 9 0 3 25 
„Latvijas Krievu savien ba” 23 2 3 1 0 29 
„Saska a” soci ldemokr tisk  partija 204 6 67 25 7 309 
Za o un Zemnieku savien ba 182 101 407 105 106 901 
No sirds Latvijai 91 15 105 22 19 252 
KOP  1030 289 1553 366 304 3542 

Pēc ūdenssaimniecības darbu pabeigšanas Jāņkalna iela 
ieguvusi jaunu asfalta segumu

Foto: Īrisa Uldriķe

Turpinās ēkas siltināšanas darbi projektam „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādē, Priekuļu novadā”
Nr.KPFI – 15.3/21.

Foto: Normunds Kažoks

Kas – Priekuļu pagasta bib-
liotēka

Kad – no 14.oktobra līdz
14.novembrim

Ko – organizē Priekuļu
pagasta bibliotēkas lasītāju grā-
matu TOP 5 „Lielās Lasīšanas”
balsošanas akciju.

Kas jādara – Priekuļu pagas-
ta bibliotēkā uz vietas ir jāizvē-
las 3 sev tīkamākās grāmatas
no LTV 1 raidījuma „Lielā
Lasīšana” grāmatu TOP 21 klās-
ta. Uz balsošanas kartiņām ir
jāuzraksta grāmatu nosaukumi
un kartiņas jāiemet balsošanas
kastē.

Rezultātā –  Priekuļu pagasta
bibliotēka iegūs Priekuļu
pagasta bibliotēkas lasītāju
grāmatu TOP 5, kuru varēsim
salīdzināt ar LTV1 raidījuma
„Lielā Lasīšana” TOP 5 pēc
16.novembra, apskatot to grāma-
tu izstādē.

Par „Lielo Lasīšanu”
„Lielā Lasīšana” ir BBC

projekta  LTV 1 adaptēts raidī-
jums par literatūru inovatīvā
formātā. Lielā Lasīšana Lat -
vijā iesākās 2014.gada 19.jan-
vārī, kurā skatītājiem tika pre-

zentēta Lielās Lasīšanas ideja
un noteikumi.

Raidījuma mērķis - veicināt
sabiedrības interesi par daiļli-
teratūru un tās lasīšanu, veido-
jot grāmatu sacensību, galare-
zultātā noskaidrot Latvijas
iedzīvotāju mīļāko grāmatu.  

LTV1 raidījuma „Lielās
Lasīšanas” fināls notiks 2014.
gada 16. novembrī jaunajā
bibliotēkas ēkā, tiešraidē, kad
varēs telefonbalsojumā no
grāmatu TOP 5 izvēlēties

nācijas mīļāko grāmatu. 
Atcerieties no 9. līdz

14.novembrim nobalsot arī inter-
netbalsojumā mājas lapā -
http://ltv.lsm.lv/lv/liela-lasisana
par vienu savu mīļāko grāmatu
no TOP 21. 

*Informācija par „Lielo
Lasīšanu” ņemta no
http://ltv.lsm.lv/lv/liela-lasisana/

Uz tikšanos Priekuļu pagasta
bibliotēkā!

Nobalso par 3 grāmatām
Priekuļu pagasta bibliotēkā

14.novembrī Priekuļu novada
sociālā dienesta telpās, Cēsu
prospektā 1. Iedzīvotāus pie-
ņems profesionāla optometristu
komanda, kas piedāvās iespēju
pārbaudīt redzi un par īpašām
cenām iegādāties kvalitatīvas
brilles.

Mūsu izbraukuma
komanda būs aprīkota
ar jaunāko redzes pār-
baudes aparatūru, kas
dod iespēju sertificē-
tam otometristam

novērtēt redzes funkcijas un
acs vispārējo stāvokli, un
izrakstīt recepti brillēm, ja tās
būs nepieciešamas.

Aicinām Jūs izmantot iespēju
un pieteikties redzes pārbaudei,
ļaujot mums parūpēties par Jūsu
acīm! 

Viesošanās laikā iegādājoties
brilles, optometrista vizīte
Jums būs bez maksas!

Redzes pārbaude, nepasūtot
brilles, 10,- EUR

Pilnu redzes pārbaudi, visa
veida briļļu izgatavošanu un
kontaktlēcu piemeklēšanu.

Aicinām pieteikties uz opto-
metra vizīti līdz 13.novembrim,
zvanot pa tālruni 65035635.

Brilles brauc pie Tevis! Priekuļos jauns 
auto rezerves daļu 

veikals

Piedāvājam visa veida jaunas auto rezerves daļas
vieglajām automašīnām – riepas, akumulatorus,
eļļas, filtrus, smērvielas, u.c.

Atrodamies Priekuļos, Dārza ielā 11A SIA
„Dzinča” auto servisa telpās, kur veic visa veida
vieglo automašīnu remontu.

Tālr.29464854

Oktobrī ar novada pašvaldī-
bas finansējumu tika uzsākti
asfalta seguma atjaunošanas
darbi Tehniķu ielā Priekuļos, kā
rezultātā tiks uzklāts jauns
asfalta segums 360 m garumā
no Izmēģinātāju ielas līdz auto-

busu pieturai Tehniķu ielā un
renovēta blakus esošā gājēju
ietve.

Vineta Lapsele, 
pašvaldības projektu vadītāja

Visus vēlēšanu rezultātus var apskatīt Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

Dace Ikauniece,
Priekuļu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja



8 Priekuïu Novada Vçstis

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

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

UZMANĪBU Veselavas
iedzīvotājiem!

13.novembrī plkst.18:00 visi aicināti Bērzkrogā 
Kroga telpās uz tikšanos ar Priekuļu novada pašvaldības

speciālistiem un domes deputātiem.

Dienas kārtībā:
✔ Ūdens un kanalizācijas tarifu maiņa Bērzkrogā;
✔ Informācija par šajā gadā paveikto un turpmākajos gados 

plānoto Veselavas pagastā un Priekuļu novadā;
✔ Būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes

uz sev interesējošiem jautājumiem.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas
institūts tirgo:

pārtikas un lopbarības kartupeļus. 
Interesēties pa tālruni 26406167

Ja gribi atkal dziedāt
interesenti Mārsnēnos ir izteikuši vēlmi atjaunot
Jura Krūzes vadīto ansambli, tāpēc iedzīvotāji 

(gan vīri, gan sievas) ir laipni aicināti pieteikties 
jaunajā ansambļa sastāvā,un ar prieku 

gaidīsim atgriežoties arī bijušos dalībniekus.
Pieteikties pie Jura Krūzes t. 26418990 vai 

Mārsnēnu Tautas nama vadītājas 
Vitas Vilumsones t. 26666983

Lāčplēša dienai veltītie
pasākumi novadā

11. novembrī
❖ Priekuļos plkst. 16:00 piemiņas svecītes Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņai iedegsim
„Saules parkā” pie Saules pulksteņa.

❖ Mārsnēnos plkst. 16:00 Lāpu gājiens sākas no pamatskolas un dosies uz kapiem, līdzi ņemt lāpas.

❖ Liepā plkst. 17:30 pamatskolas saime aicina piedalīties Lāčplēša dienai veltītajā Lāpu gājienā.
Gājiens sākas no stāvlaukuma pie grāmatnīcas „Sprīdītis”. Līdzi jāņem lāpas vai svecītes.

❖ Veselavā plkst. 18:00 visi aicināti Jāņa Lapiņa piemiņas vietā Veselavas pagasta „Pintuļi” (ceļa
norādes ir pie Veselavas kapiem un uz Pleskavas šosejas pret bijušo skolu) mastā uzvelkot atjau-
noto Latvijas karogu, ar svecītēm izgaismosim gaismas ceļu, dziedāsim un godināsim Latviju
mīlošos ļaudis.

Prieku u kult ras nam  

1.noembr  

19:00 

Novada amatierkolekt vu 

koncerts  
 

Prieku u kult ras nama 10 gadu dzimšanas 
dienas svin bas 

 Ieeja: 1,- EUR

17.novembr  

18:00 
Svinam Valsts sv tkus  

  Novadnieku godin šana 
  Koncerts „Mariss V tra. R ga toreiz.” 
  21:00 Balli sp l  „Twisted four” 

Uz balli iesp jams rezerv t vietas pie 
galdi iem:28352521; 29129071; 64130227

 Darbosies kafejn ca
 

Liepas kult ras nam  
 

8.novembr  

18:00 

 
Izr de 

 M. Z verts 
" Minhauzena prec bas" 

 

Ikš iles amatieru te tra izr de " Izr d  piedal s 
Ikš iles tautas nama d mu deju kopa " Vijas". 
Lugas darb ba notiek 1744 gada ziem  Duntes 
muiž , tepat Latvij . 

Ieeja – 1,50 EUR
 

15.novembr  

17:00 
 

Dokument l  filma  
„ etrreiz katrs viens” 

 
Autori: Sandijs Semjonovs, 
Atis Klimovi s, P vels Širovs, 
Ainis Kup s, Inese Zandere.  
Producents - Sandijs 
Semjonovs 
M zika - Raimonds Tigulis 

Tikšan s ar filmas autoriem. 
etri puiši, kuri piedzima un uzauga vien  laik  ar 

Latvijas valsti, kop  ar to tika ierauti kar , kur  gan 
valsts, gan cilv ka cer ba un c a bija palikt dz vam. 
Latvijas valsts bija divk rt okup ta. Valsts it k  vairs 
nebija, bet cilv ki bija. Un š  valsts tobr d past v ja 
tikai cilv kos, ikkatr . Daudzi šo sakar bu apzin j s 
un bezcer gajos apst k os, kuros vi i nebija noteic ji, 
tom r uztur ja domu, ka c n s par Latviju. 

Ieeja - bezmaksas
16.novembr  

19:00 

 

Valsts sv tku pas kums 

Koncertprogramma “Ciemos pie m s cas 
Latvij ”.  
P c koncerta balle – sp l  “Kompromiss”  

Ieeja - bezmaksas
28.novembr  

18:00 

 

Liepas talants -2014 

Talantu konkurss- koncerts, kur  piedal s 
ikviens liep nietis, k  ar  novada iedz vot js bez 
vecuma ierobežojuma.  
Sa emt inform ciju un pieteikties konkursam var 
l dz 17.novembrim Jauniešu centr  „Apels ns”. 

Ieeja – 1,- EUR 
 
M rsn nu tautas nam  

8.novembr  

14:00 

Kinofilma  

‘’Izlaiduma gads’’ 

Andra Gaujas filma „Skolot ja, kura nepateica n ’’ 
Jaun  skolot ja Zane (Inga Alsi a–Lasmane) cenšas 
sadraudz ties ar savu audzin mo klasi, ta u aiziet par 
t lu – Zanes r kotaj s ekskursij s un m jas ball t s 
pak peniski izz d robeža starp skolot ju un 
skolniekiem. Kad viens no puišiem iem las Zan ,  
vi a iek st sarež t  personisko attiec bu mezgl . 

 Ieeja- 2,- EUR 
16.novembr  

20:00 

 

22:00 

Latvijas Republikas 

proklam šanas gadadienai 

velt ts pas kums 

 

Pas kum  piedal sies M rsn nu Tautas nama 
pašdarbnieki.  
 
Balle kop  ar grupu ‘’Liepavots’’ 

Kultūras afiša novembrī

Sv tku vakara balle Ieeja - bez maksas
 

 
Veselavas tautas nam  

15.novembr  

20:00 
 

„Sv tku koncerts” 

velt ts 

LR Proklam šanas dienai 

 

 
Veselavas tautas nama pašdarbnieki  

Ieeja - bez maksas
 

V

Kad viss rudens skaistums sakritis uz zemes,

Miglas vāli kā šalle ap kaklu – 

kārtu kārtām un cieši ietin

Es stādu zaļos cerību asnus

uz brūni pelēkās zemes

Un savas sirds asinssarkanos ziedus

izplaucēju biezajā miglā.

Sirsnīgi sveicam mūsu novada oktobra jubilārus 

80 gadu jubilejā
Mārsnēnos: Dzidru Imuri un Intu Minjoni Rozi 
Ainu Zvejnieci Priekuļos

85 gadu jubilejā
Liepā: Silviju Bērziņu; Emīliju Matveju; Jevgeniju Žarkovu
Laimu Lībieti Priekuļos 

92 gadu jubilejā 
Renāti Kļaviņu Priekuļos
Irmu Alidi Vecpuisi Liepā
Silviju Aļļenu Veselavā

1.novembrī


