
Mūsu lielākā dzīves vērtība ir bērni, ģimenes, dzimtas
– tas ir nācijas turpinājums. Tāpēc arī Priekuļu novada 
pašvaldība priecājas par katru jaundzimušo mūsu novadā 
un uzsāk jaunu tradīciju – sveikt jaundzimušos novada 
bērniņus, dāvinot piemiņas velti – sudraba karotīti. Uz 
pirmajiem “Karotīšu svētkiem” bija aicināti 52 jaunie no-
vadnieki ar vecākiem.

23.novembra pēcpusdienā Priekuļu kultūras nama zāli  
pildīja mazie novadnieki, saposti, priecīgi, un viņu vecāki, 
kuru acīs staroja lepnums. Man, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai, bija prieks satikt tos vecākus, kuri pirms kāda 
laika teikuši “jā” vārdu savai mīlestībai un šai pēcpusdienā 
atnākuši jau kopā ar mīlestības apliecinājumu – mazuli. 
Mīļie vecāki, jūs jau to zināt, ka audzināt bērnus ir skaists 
un reizē ļoti atbildīgs un arī grūts darbs, jo pēc pirmā 
gadiņa, kas aizskrien mirkļa ātrumā, pavisam drīz sākas 
visi kas? un kāpēc...? Jums jābūt tiem gudrajiem, tiem 
stiprajiem, kuri spēs dot atbildes uz šiem neskaitāmajiem 
jautājumiem. Visiem vecākiem vēlu mīļas sirdis un vieglas 
rokas, mazuļus auklējot.

Ar patiesu lepnumu vecākus un jaunos novadniekus 
sveica novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone, at-
zīmējot, ka katrs bērniņš mums novadā ir svarīgs un ļoti
gaidīts. Arī viņa vecākiem vēlēja daudz izturības un pa-

cietības, mazuļus audzinot, kā arī atgādināja, cik svarīga 
bērnam ir vecāku mīlestība, ģimenes siltums, sapratne un 
atbalsts. Tas nepieciešams ne tikai maziņam, tas vajadzīgs 
arī skolas gados un vēlākajā dzīvē.

Mazuļus ar sirsnīgām dziesmiņām sveica mākslinieces 
– mamma un meita – Ina un Una Aizgales. Pasākumu 
spārnoja milzum daudz pozitīvu un mīļuma pilnu emociju.

Īrisa Uldriķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Jaundzimušo sveikšana “Karotīšu svētkos”

Latvija, tā mūsu veidota, 100 gadus sasniegusi, ar 
raibu vēsturi kā Lielvārdes josta. Ar spēcīgiem ļaudīm kā 
vareniem ozoliem. Ar simtiem ozolzīļu – mūsu darbiem, 
kas sēti zemē, lai augtu jauni un vareni ozoli, lai darītu 
Latviju stipru un sīkstu.

Tie esam mēs, kas veidojam Latviju, mūsu dzimteni, 
drošu un plaukstošu.

Mēs – latvieši – sīksti un spītīgie!
Mēs – savas valsts veidotāji un sargātāji!
Mūsu svētākais pienākums šo zemi mīlēt un sargāt,
lai viņa mūžu mūžos būtu
un paliktu brīvu latviešu zeme.
                           /Aleksandrs Grīns/

Daudz laimes, Latvija!
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 

Elīna Stapulone

Priekuļu novadā Latvijas Valsts 100. jubileja sagaidīta godam!
Kā teicis Rainis: “Mēs esam maza tauta, bet varam būt 

tik lieli, cik liela ir mūsu griba”. Un mūsu griba tika izteikta 
pirms 100 gadiem! Kā toreiz, tā arī šodien mēs gribam 
dzīvot Latvijā – savā Latvijā, brīvā Latvijā, savās mājās! 
Latvija ir brīnumskaista zeme, bet šim skaistumam ir 
jāpalīdz parādīties. Un šis īpašais svētku laiks ir piemērots 
brīdis, lai mēs ne tikai paveiktu kādu labu darbu un runātu 
par vērtībām,  bet arī atskatītos un novērtētu paveikto.

Vēl tikai gaidot Latvijas simtgadi, Priekuļu novadā tika 
radītas dāvanas Latvijai, kas tika pieteiktas iniciatīvai “100 
darbi Latvijai”. Priekuļu ceļa rotācijas aplī, uz valsts ceļa 
P30,  tika izveidoti apstādījumi stilizēta četrlapu āboliņa 
formā, kas ir veiksmes simbols un to selekcionē “Agro-
resursu un ekonomikas institūts” savos selekcijas laukos 
Priekuļos. Vienlaikus vairāku gadu “Meža dienu” ietvaros
tika izveidoti rododendru, kadiķu, īvju un viršu dārzi 
Saules parkā, kas priecē tā apmeklētājus no pavasara 
līdz pat vēlam rudenim. Arī Jāņmuižas PII izveidotā Da-
bas telpa ir veltījums Latvijai tās simtgadē, jo emocionāli 
stabili, gudri un dabu mīloši bērni ir mūsu nākotne!

PII “Mežmaliņa” audzēkņi veica dažādus labos darbus 
Latvijas simtgadei.

Paši mazākie iestādes bērni Cālīši radīja gleznu, kurā 
attēlota kļava, kas vienmēr uzlabo noskaņojumu, kā arī 
simbolizē attīstību un izaugsmi mūsu bērniem un Latvijai. 
Saulītes grupas audzinātājas, auklītes un bērni uzzīmēja 
savu plaukstu nospiedumus. No 100 plaukstiņām tapa 
plakāts – Saulīte, lai mūsu bērnu siltās plaukstiņas sildītu 
mūsu Latviju! Ķipariņi izgatavoja 100 apsveikumus, kurus 
rotāja bērnu plaukstu nospiedumi karoga krāsās. Ar tiem 
viņi iepriecināja savu ģimeni, sastaptos Priekuļu novada 
ļaudis, Mežmaliņas darbiniekus un viesus. Rūķu grupa 
Latvijai dāvināja “Labo darbu un laba vēlējumu” grāmatu! 
Tā tapusi sadarbībā ar vecākiem, katra ģimene veidoja savu 
labo darbu kolāžu un vēlējumu mājās, kurus audzinātājas 
kopā ar bērniem apkopoja vienā grāmatā. Sprīdīšu āra 
grupas bērni un pieaugušie 3.septembrī apņēmās un ar 
savu parakstu apliecināja, ka ir gatavi noiet kājām (vai 
nobraukt ar velo) 100km. Latvijai 100 gadi – Sprīdīšiem 
100 kilometri! Katru dienu dodoties pastaigās 10 nedēļās / 
50 dienās bērni nogāja 116,6 km un nobrauca 18,8 km. 
Bērni, kuri dārziņā bija katru dienu, kopā pieveica 135 
kilometrus. Svētkos par apņemšanās izpildi visiem 
bērniem tika pasniegti diplomi un medaļas (paldies E. 
Virviča ģimenei), atstarojošās vestes (paldies E. Smiltiņas 
ģimenei) un grāmatiņas (paldies D. Žurovskas ģimenei). 
Soļosim tālāk Latvijā ar saukli: Ja kustību būs gana / Būs
veselība laba! Vinnija Pūka grupas bērni un viņu vecāki 

kādā novembra vakarā sanāca kopā uz vakarēšanu, kurā 
izskandēja, izdziedāja un izdejoja 100 latviešu tautas-
dziesmas. Kamoliņā tika ieritinātas skaistākās rindas par 
Latvijas dabas krāšņumu, par gadskārtu svētkiem, par 
tikumu un ģimeni. Pūcītes Skoliņas bērni jau martā ap-
ņēmās pusdienlaikos lasītajām pasakām uzzīmēt ilustrā-
cijas. Izlasītas vairāk kā 100 pasakas, uzzīmētas ilustrācijas 
un izveidota grāmata ar 100 lappusēm / bērnu zīmējumu 
kolāžām par dzīvniekiem, kuri runā cilvēku valodā, 
priekšmetiem, kas atdzīvojas, trīs tēva dēliem, kuri nokļūst 
brīnumu pasaulē un daudz cita aizraujoša. Visu rudeni 
bērni kopā ar audzinātājām rūpīgi noformēja ikkatru lapu 
biezajā pasaku ilustrāciju grāmatā, kas ir dāvana Latvijai 
un mums pašiem!

Mūsu novadnieks Normunds Kažoks ir izveidojis foto-
grāfiju izstādi: “Pirmā rota”, kas veltīta Zemessardzes 
27.kājnieku bataljona 1.kājnieku rotai, ka bija aplūkojama 
Priekuļu kultūras namā visu novembra mēnesi. N.Kažoka 
radītie darbi gada patriotiskākajās nedēļās ļauj apzināties, 
ka starp mums ir vīri un sievas tepat no Cēsu, Priekuļu, 
Raunas, Jaunpiebalgas novadiem, kuri ziedo savu brīvo 
laiku, lai apgūtu prasmes nepieciešamības gadījumā aiz-
sargāt mūsu zemi, mūsu Latviju.

 Iedvesmojoties no Latvijas Brīvības cīņu varoņu dar-
biem, Normunds un viņa rotas zemessargi ir pārliecināti, 
ka Latvijas brīvība ir dārgākā vērtība, ko nedrīkstam no-
vērtēt par zemu. Tāpēc viņi ir gatavi stāvēt par savu valsti, 
novadu un mājām.

Svētku nedēļā pie Saules pulksteņa, desmit dienas 
mirdzēja sarkan BALTsarkans karoga ceļš, kurš tika 
darināts no Dziesmu un deju svētku rakstu zīmēm. To 
palīdzēja veidot Priekuļu novada pašvaldības un kultūras 
nama darbinieki, kā arī Priekuļu vidusskolas audzēkņi. 
Lāčplēša dienas priekšvakarā šo vides instalāciju atklāja 
audiovizuāls priekšnesums uz Novada pašvaldības ēkas 
“Uzzied gaismas dārzi”.

Pieminot vēsturiskos notikumus, Lāčplēša dienā, 11. 
novembrī Veselavas pagasta “Pintuļos” notika ievērojamā 
latviešu nacionālā karoga autora Jāņa Lapiņa un Lāčplēša 
dienai veltīts piemiņas brīdis “Tā pati Latvijas saule”. 
Pēc tā apmeklētāji devās Lāčplēša uguns ceļā ar iedegtu 
Svēto uguni Tori baznīcas svētītajā lukturī, lai pieminētu 
brīvības cīņās kritušos, kas apglabāti Veselavas un Priekuļu 
kapos.

Arī Mārsnēnos un Liepā tika pieminēti mūsu brīvības 
cīnītāji. Mārsnēnu pagasta centrā tika iedegtas svecītes, 
savukārt, Liepā notika ikgadējais lāpu gājiens uz Brīvības 
cīnītāju pieminekli ar svētbrīdi un sveču nolikšanu.

Simtgade svētkus Liepas kultūras namā atzīmēja, izsap-
ņojot savu sapni par Latviju. Svētku koncertā piedalījās 
gan lieli, gan mazi mākslinieki. Tika dziedāts, dejots, 
runāts un sapņots.

Sapņots par savu zemi, jo patiesībā dzīvojam labākajā 
un skaistākajā vietā zem Saules – Latvijā – mūsu laimes 
zemē, jo šeit esam mēs, mūsu bērni, vecāki, ģimene un 
draugi.

Arī Mārsnēnu tautas namā svinīgi un sirsnīgi tika no-
svinēta Latvijas dzimšanas diena. Kupli apmeklētajā kon-
certā “No saknēm līdz saules staram” piedalījās Mārsnēnu 
pašdarbības kolektīvi un pirmsskolas dziedātāji un dejotāji. 
Izdziedātās dziesmas un izdejotās dejas ikvienu klātesošo 
aicināja aizdomāties par cilvēka dzīves ritmu un laiku, par 
mīlestību, mājām un savu Tēvzemi, par to, kādus nospie-
dumus mēs katrs veidojam un atstājam Latvijā.

Veselavas muižas valsts svētku koncertā “Sasildot savā 
lakatā tīšu” tika izdzīvots cilvēka liktenis no piedzimšanas 
līdz sirmam vecumam, kuru caurvij lakats kā mīlestības 
simbols. Jau bērniņam piedzimstot, viņš tiek ietīts lakatā, 
lai viņam būtu silti. Izejot tautās, tiek dāvināts lakats. Un 
visbeidzot, ar M.Zālītes vārdiem U.Stabulnieka dziesmai 
“Tik un tā” izdzīvota dzimtenes mīlestība.

Svētku nedēļa noslēdzās ar muzikālu uzvedumu 
“Gaismas vārdā” Priekuļu kultūras namā, kas šoreiz pul-
cēja visa novada pašdarbības ļaudis. Kā jau ierasts, kon-
certa sākumā tika sumināti Goda Novadnieki – cilvēki, 
kas dažādās jomās devuši īpašu ieguldījumu.

Vienotā stāstā cauri dažādiem laikmetiem un mūsu 
tautas notikumiem ceļojumā devās – deju kolektīvi – 
Tūgadiņš, Miķelis, Virpulis, Zelta virpulis, Jumis, dāmu 
deju kopa Mežrozītes, koris Laumas, vīru ansamblis 
Neprāc, amatierteātri no Mārsnēniem, Liepas un Veselavas. 
Koncertu krāšņāku veidoja solisti – Elīna Riekstiņa, Trīne 
Žagare un Melisa Kaškura. Liels paldies par kopdarbu 
visiem kolektīvu vadītājiem, Jauniešu domes pārstāvjiem, 
kā arī Indrai Kumsārei. Ceļinieka tēlu uzvedumā atveidoja 
mūsu novadnieks, šobrīd spilgta televīzijas personība – 
Aivis Ceriņš.

Latvijas Valsts simtgadē pie pieminekļa Latvijas At-
brīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Liepā gaiši 
iemirdzējās sveču liesmiņas Latvijas simtgades simbola 
formā, vēlot “Saules mūžu Latvijai!”.

Informāciju apkopoja
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ieva Fogele

Jauno novadnieci no Niklasu ģimenes sveic Priekuļu 
domes priekšsēdētāja E.Stapulone. Foto: Māris Buholcs



Pieņemts lēmums:
• Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumus šādās no-
minācijās: Mūža ieguldījums – Maija Gaiķe; Gada cilvēks 
izglītībā un zinātnē – Aivars Vilnis; Gada cilvēks sociālā 
vidē – Ingrīda Rence; Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – 
Maija un Valdis Valaiņi; Gada cilvēks vides estētikā – 
Dace Zimele; Gada cilvēks kultūrā – Uldis Blīgzna; Gada 
cilvēks mecenātismā – Uldis Grava  un  Uģis  Strazdiņš.  
Piešķirt  Priekuļu  novada  domes  apbalvojumu  nominācijā  
Gada kolektīvs – Priekuļu kultūras nama dāmu deju kopai 
“Mežrozīte”.
• Slēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu no-
vada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmu biatlonā, slēpošanā un futbolā īstenošanā 
Priekuļu  novada  administratīvajā  teritorijā  deklarētajiem  
audzēkņiem,  nodrošinot līdzfinansējumu.
• Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 
2018./2019.mācību gadā 4 izglītojamajiem maršrutā Liepa 
– Valmiera – Liepa.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības amatu kla-
sifikācijas katalogā;
• Iznomāt Cēsu novada pašvaldībai zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0379 ar nosaukumu 
“Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļu 
zemes ar inženierbūvi – slēpošanas trasi ar apūdeņošanas 
sistēmu 8,0 ha platībā uz 5 gadiem.
• atsavināt pašvaldībai piederošos 12 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu 
Māri Baltiņu no 2018.gada 21.novembra līdz 2018.gada
23.novembrim (ieskaitot) uz Igauniju piedalīties organi-
zācijas Innovation Circle Network ikgadējā konferencē 
“Zaļa, gudra mobilitāte = Zaļa, gudra izaugsme”.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un   
interešu konflikta riska novēršanas komisiju. Apstiprināt 
Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un interešu kon-
flikta riska novēršanas komisijas nolikumu.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem  dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Maija ielā 3, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 0.30 EUR/ m2 bez 
PVN.

• atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumus “Līvas”, 
Mārsnēnu pagastā, fiziskām personām Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “ZAAO” uz līguma termiņu 5 
(pieci) gadi.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības autoceļu ik-
dienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas 
klases 2018./ 2019. gadam;
• sadalīt dzīvojamo ēku “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, 
Priekuļu dzīvokļu īpašumos un atsavināt tos fiziskām per-
sonām Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā.
• No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 
0084 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 
005 0085 – 2,0 ha platībā un ieskaitīt to rezerves zemes 
fondā.
• Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām 
Priekuļu pagastā un vienai – Liepas pagastā.
• Nodot atsavināšanai izsolē galvenās izlases cirtes cirsmu 
Nr.1 pašvaldībai piederošā īpašumā “Priekuļu pagasta paš-
valdības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ka-
dastra apzīmējums 4272 006 0218 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.
• Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 2 pašvaldībai 
piederošā īpašumā “Veselavas pagasta padomes zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 
42940040091 un apstiprināt izsoles noteikumus.
• Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 3 pašvaldībai 
piederošā īpašumā “Veselavas pagasta padomes zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 
42940040091 un apstiprināt izsoles noteikumus.
• Apstiprināt  siltumenerģijas  tarifu  Liepā,  Liepas  pagastā,  
Priekuļu novadā 43,46 EUR/MWh bez PVN. Tarifs stājas 
spēkā 2018. gada 1. decembrī.
• Nolemts slēgt ar vienu personu dzīvojamās telpas īres 
līgumu un atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu novada 
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības automašīnu Opel Omega 
Caravan, valsts reģistrācijas EZ567, par norakstāmu.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
– Maija iela 1-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,
kadastra Nr.4260 900 0977, atkārtotas izsoles noteikumus.
• Izbeigt biedrībai “Saulkalnu, Pūpolu garāžas”, pastāvīgās 
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4260 003 0182, 0,3 ha platībā, “Garāžu 
kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 
Noteikt, ka biedrība “Saulkalnu, Pūpolu garāžas” iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182.
• Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 
003 0182 izveidojot divas jaunas zemes vienības. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0363 noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes no-
dalījuma joslā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4260 003 0365, 0,25 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve.
• Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās Priekuļu 
novada pašvaldība veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldī-
šanā) trešajām personām saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumiem.
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Maija ielā 3, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesības 
SIA “CDzP”, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.
• Atbalstīt Priekuļu vidusskolas 5.b klases dalību Latvijas
Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” 2018./
2019. mācību gadā.
• Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai 
Stapulonei mācību atvaļinājumu no 2018. gada 5. novembra 
līdz 2018. gada 9. novembrim un no 2018. gada 26. no-
vembra līdz 2018. gada 5. decembrim.
• Izdarīt grozījumus Priekuļu novada domes 2016. gada 
22. septembrī apstiprinātajos noteikumos (protokols Nr. 10,
p. 9) “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamat-
budžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu darba  
samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs”.
• Apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu 
novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 25 – 49.
• Apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu 
novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21 – 29.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums 30. novembris, 2018

Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.10.2018./

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atkārtotā 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Maija iela 1 - 1,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 
42609000977, sastāvošs no 2 istabu dzīvokļa 39.8 kvm 
platībā, kas atrodas ēkas 1.stāvā, un 398/7093 kopīpašuma 
domājām daļām no būves un zemes. Izsoles noteikumi pie-
ejami interneta mājas lapā www.priekuli.lv vai Priekuļu 
novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai –
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). Dalībniekiem uz 
izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā 
ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.decembrim plkst.9.30.

Izsole notiks 2018.gada 5.decembrī plkst.10.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
3 850 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 
centi)

Nodrošinājums 385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit 
pieci euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašval-
dības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA
0004011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

***
Priekuļu novada pašvaldība pirmajā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Gaismas”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, daļu, kas sastāv no bijušās 
skolas ēkas un diviem zemes gabaliem – 0,28 ha un 0,94 ha 
platībā.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.decembrim 
plkst.9.00.

Izsole notiks 2018.gada 12.decembrī plkst.9.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības nosacītā izsoles sākuma cena – EUR 
400,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī.

Nodrošinājums EUR 40,00 (četrdesmit euro, 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: 
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.

***
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – automašīnu OPEL OMEGA CARAVAN, 
reģistrācijas Nr.EZ567, 1.reģistrācija 1996.g.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv ai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates saska-
ņošanai – 26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.decembrim 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 12.decembrī plkst.10.15, Cēsu
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 
2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – EUR 
300,00 (trīs simti euro 00 centi) ar PVN.

Nodrošinājums EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: 
A/S SEB Banka, konta Nr.LV07 UNLA 0004 0111 3080 8, 
kods UNLALV2X vai kasē.

***
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4260 005 0153, kas sastāv no zemes 
gabala ar kopējo platību 0,7552 ha un nedzīvojamās ēkas 
2741,9 m2 platībā.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.janvārim 
plkst.10.00.

Izsole notiks 2019.gada 23.janvārī plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības no-
rēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Priekuļu novada pašvaldības policijas darbinieki, dien-
nakts tumšajā laikā patrulējot Priekuļu novada teritorijā, 
sastapa vairākus neredzamos kājāmgājējus bez gaismu at-
starojošiem elementiem.

Sastaptajiem iedzīvotājiem pašvaldības policisti atgā-
dināja par drošību uz ceļa, kā arī izdalīja ar atstarojošiem 
elementiem papildinātas vestes, kuras tika sarūpētas sadar-
bībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”. Visos 4 
Priekuļu novada pagastos kopā tika izdalītas 23 vestes.

Arī Valsts policija atgādina par drošību uz ceļiem un 
norāda, ka joprojām viena no biežākajām kļūdām, ko 
pieļauj gājēji, ir uzskats, ka viņi uz ceļa ir redzami jebkurā 
situācijā, apģērbā un jebkurā diennakts laikā. Diemžēl 
tumsā gājējs, kuram nav gaismu atstarojošas vestes, luk-
turīša vai cita apģērbā iestrādāta gaismas elementa, nav 
redzams.

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Mucenieks 
stāsta, ka sastaptie cilvēki ir pateicīgi par saņemto vesti.
Ļaudis saprot, ka diennakts tumšajās stundās bez atsta-
rojošiem elementiem viņi uz ceļa ir gandrīz nemanāmi, 
taču katram ir kāds attaisnojums, kāpēc atstarojošā veste 
nav iegādāta. Kā biežākie iemesli un atrunas tiek minēti – 
neziņa, kur vesti iegādāties, dzīvošana netālu no autobusa 
pieturas, aizbildināšanās, ka līdzi ir telefons ar gaismiņu u.c.

“Sastaptie iedzīvotāji saka – viņiem neesot naudas, par 
ko nopirkt. Viņi paspīdina lukturīti vai telefonu, taču tas 
neko daudz nedod šajā laikā, tādēļ mēs organizējam akciju, 
kurā dalām iedzīvotājiem vestes ar gaismu atstarojošiem 
elementiem,” sacīja Priekuļu novada pašvaldības policijas 
priekšnieks G. Mucenieks.

Aicinām iedzīvotājus negaidīt, kad kādu no mums 
apstādinās ceļu policists, kad kāds cits uzdāvinās gaismu 
atstarojošo vesti vai notiks sliktākais – negadījums. Katram 
ceļu satiksmes dalībniekam jau laikus jāparūpējas par 
gaismu atstarojošus elementu klātbūtni savā apģērbā.

Esi redzams! Informāciju sagatavoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
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ESI REDZAMS 
diennakts tumšajā laikā

15.novembrī norisinājās pirmais pasākums jaunajā 
“Kalāču” lapenē. Pasākums notika projektam “Saieta vietas 
izveide ģimenēm draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas 
līdzdalības attieksmes veicināšanā Priekuļu novadā” Nr.2/
GIMEN/18/009 ietvaros, kas tika apstiprināts Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas valsts 
budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta pro-
jektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”.

Projekta ietvaros ir izbūvēta lapene ar pavarda vietu, 
soliem un galdiem netālu no pašvaldībai piederošā Ed. 
Veidenbauma muzeja, kas atrodas Liepas pagasta “Kalāčos”.
Kopējās (tehniskās dokumentācijas, būvdarbu, autoruzrau-
dzības un būvuzraudzības) izmaksas sastāda EUR 23 857.92.

Pasākuma organizēšanā piedalījās muzeja darbinieki, 
pašvaldības speciālisti un biedrība “Sargiet bērnus”.

Pasākuma laikā, kopīgi iekurot pavardu, jaukas akar-
deona mūzikas pavadījumā, baudot uz dzīvās uguns vārītu  
biezputru, tika diskutēts par projekta ideju t.i. sniegt lauku  
sētas tradīciju mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm, 
organizēt ģimeniskus pasākumus utt., ietverot praktiskus 
ēdināšanas gatavošanas piemērus brīvā dabā. Rezultātā, ir 

iecerēts savākt novadā dzīvojošo iedzīvotāju no senčiem 
mantotās ēdienu receptes, kuras ir atmiņā no bērnības lai-
kiem, vai arī ir kļuvušas par ģimeņu tradicionālo ēdienu, 
kurš tiek gatavots vai nu svētku reizēs, vai arī ikdienā.

Pēc projekta īstenošanas, triju gadu laikā plānots ap-
kopot novada 19. – 21. gs. zemnieku ēdienu receptes un 
izveidot recepšu “grāmatiņu”.

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā organizēšanā 
un liels paldies ģimenēm, kuras bija atnākušas uz pasā-
kumu.

Ļoti ceram uz iedzīvotāju aktivitāti, meklējot un dalo-
ties ar savu senču mantotajām ēdienu gatavošanas un 
tradīciju parašām, kā arī meklēsim kopīgu sadarbību ar 
skolām, lai pasākumā iesaistītu bērnus un bērni savukārt 
iesaistītu vecākus un vecvecākus.

Lai mums kopā izdodas!

Informāciju sagatavoja: 
Projektu vadītāja Vineta Lapsele

Liepas pagasta “Kalāčos” 
izbūvēta lapene ar pavarda vietu

Lapene ar pavarda vietu E. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”. Foto: Vineta Lapsele

Ar spožām gaismu atstarojošām vestēm gājējus 
vieglāk pamanīt. Foto: Leonīds Rižakovs



Pieņemts lēmums:
• Piešķirt Priekuļu novada domes apbalvojumus šādās no-
minācijās: Mūža ieguldījums – Maija Gaiķe; Gada cilvēks 
izglītībā un zinātnē – Aivars Vilnis; Gada cilvēks sociālā 
vidē – Ingrīda Rence; Gada cilvēks uzņēmējdarbībā – 
Maija un Valdis Valaiņi; Gada cilvēks vides estētikā – 
Dace Zimele; Gada cilvēks kultūrā – Uldis Blīgzna; Gada 
cilvēks mecenātismā – Uldis Grava  un  Uģis  Strazdiņš.  
Piešķirt  Priekuļu  novada  domes  apbalvojumu  nominācijā  
Gada kolektīvs – Priekuļu kultūras nama dāmu deju kopai 
“Mežrozīte”.
• Slēgt līgumu ar Cēsu pilsētas Sporta skolu un Cēsu no-
vada pašvaldību par profesionālās ievirzes sporta izglītības 
programmu biatlonā, slēpošanā un futbolā īstenošanā 
Priekuļu  novada  administratīvajā  teritorijā  deklarētajiem  
audzēkņiem,  nodrošinot līdzfinansējumu.
• Kompensēt braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā 
2018./2019.mācību gadā 4 izglītojamajiem maršrutā Liepa 
– Valmiera – Liepa.
• Veikt izmaiņas Priekuļu novada pašvaldības amatu kla-
sifikācijas katalogā;
• Iznomāt Cēsu novada pašvaldībai zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 4272 007 0379 ar nosaukumu 
“Vanagkalns”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, daļu 
zemes ar inženierbūvi – slēpošanas trasi ar apūdeņošanas 
sistēmu 8,0 ha platībā uz 5 gadiem.
• atsavināt pašvaldībai piederošos 12 dzīvokļu īpašumus 
Liepā, Liepas pagastā, fiziskām personām Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Komandēt Priekuļu novada pašvaldības domes deputātu 
Māri Baltiņu no 2018.gada 21.novembra līdz 2018.gada
23.novembrim (ieskaitot) uz Igauniju piedalīties organi-
zācijas Innovation Circle Network ikgadējā konferencē 
“Zaļa, gudra mobilitāte = Zaļa, gudra izaugsme”.
• Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības 2018.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Par Priekuļu novada 
budžetu 2018.gadam” (protokols Nr.1, p.1.) grozījumus.
• Izveidot Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un   
interešu konflikta riska novēršanas komisiju. Apstiprināt 
Priekuļu novada pašvaldības Korupcijas un interešu kon-
flikta riska novēršanas komisijas nolikumu.
• Apstiprināt īres maksu Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošajiem  dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā Maija ielā 3, 
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā 0.30 EUR/ m2 bez 
PVN.

• atsavināt pašvaldībai piederošo īpašumus “Līvas”, 
Mārsnēnu pagastā, fiziskām personām Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.
• Slēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “ZAAO” uz līguma termiņu 5 
(pieci) gadi.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības autoceļu ik-
dienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas.
• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības ceļu uzturēšanas 
klases 2018./ 2019. gadam;
• sadalīt dzīvojamo ēku “Vidus Speļģi”, Liepas pagastā, 
Priekuļu dzīvokļu īpašumos un atsavināt tos fiziskām per-
sonām Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā.
• No nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4264 005 
0084 atdalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4264 
005 0085 – 2,0 ha platībā un ieskaitīt to rezerves zemes 
fondā.
• Apstiprināt izstrādāto zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam “Lapas”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā.
• Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu divām personām 
Priekuļu pagastā un vienai – Liepas pagastā.
• Nodot atsavināšanai izsolē galvenās izlases cirtes cirsmu 
Nr.1 pašvaldībai piederošā īpašumā “Priekuļu pagasta paš-
valdības zeme”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, ka-
dastra apzīmējums 4272 006 0218 un apstiprināt izsoles 
noteikumus.
• Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 2 pašvaldībai 
piederošā īpašumā “Veselavas pagasta padomes zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 
42940040091 un apstiprināt izsoles noteikumus.
• Nodot atsavināšanai izsolē cirsmu Nr. 3 pašvaldībai 
piederošā īpašumā “Veselavas pagasta padomes zeme”, 
Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra apzīmējums 
42940040091 un apstiprināt izsoles noteikumus.
• Apstiprināt  siltumenerģijas  tarifu  Liepā,  Liepas  pagastā,  
Priekuļu novadā 43,46 EUR/MWh bez PVN. Tarifs stājas 
spēkā 2018. gada 1. decembrī.
• Nolemts slēgt ar vienu personu dzīvojamās telpas īres 
līgumu un atteikt reģistrēt divas personas Priekuļu novada 
pašvaldības dzīvokļa jautājumu risināšanā sniedzamās 
Palīdzības reģistrā.
• Atzīt Priekuļu novada pašvaldības automašīnu Opel Omega 
Caravan, valsts reģistrācijas EZ567, par norakstāmu.

• Apstiprināt Priekuļu novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 
– Maija iela 1-1, Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā,
kadastra Nr.4260 900 0977, atkārtotas izsoles noteikumus.
• Izbeigt biedrībai “Saulkalnu, Pūpolu garāžas”, pastāvīgās 
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 4260 003 0182, 0,3 ha platībā, “Garāžu 
kooperatīvs Liepa”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 
Noteikt, ka biedrība “Saulkalnu, Pūpolu garāžas” iegūst 
zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0182.
• Sadalīt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4260 
003 0182 izveidojot divas jaunas zemes vienības. Zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 4260 003 0363 noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes no-
dalījuma joslā. Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
4260 003 0365, 0,25 ha platībā noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – transporta līdzekļu garāžu apbūve.
• Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, kurās Priekuļu 
novada pašvaldība veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekošanu, nodošanu apsaimniekošanā (pārvaldī-
šanā) trešajām personām saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumiem.
• Nodot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Maija ielā 3, Liepā, 
Liepas pagastā, Priekuļu novadā, pārvaldīšanas tiesības 
SIA “CDzP”, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma un 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma nosacījumiem.
• Atbalstīt Priekuļu vidusskolas 5.b klases dalību Latvijas
Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase” 2018./
2019. mācību gadā.
• Piešķirt Priekuļu novada domes priekšsēdētājai Elīnai 
Stapulonei mācību atvaļinājumu no 2018. gada 5. novembra 
līdz 2018. gada 9. novembrim un no 2018. gada 26. no-
vembra līdz 2018. gada 5. decembrim.
• Izdarīt grozījumus Priekuļu novada domes 2016. gada 
22. septembrī apstiprinātajos noteikumos (protokols Nr. 10,
p. 9) “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības pamat-
budžeta līdzfinansējuma sadales noteikumi pedagogu darba  
samaksai Priekuļu novada izglītības iestādēs”.
• Apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu 
novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 25 – 49.
• Apstiprināt izsoles rezultātu par Priekuļu novada paš-
valdībai piederoša nekustamā īpašuma, kas atrodas Priekuļu 
novada Liepas pagastā, Liepā, Rūpnīcas ielā 21 – 29.
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Priekuļu novada domes sēdes apskats /25.10.2018./

Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atkārtotā 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu ar nosaukumu – Maija iela 1 - 1,
Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra Nr. 
42609000977, sastāvošs no 2 istabu dzīvokļa 39.8 kvm 
platībā, kas atrodas ēkas 1.stāvā, un 398/7093 kopīpašuma 
domājām daļām no būves un zemes. Izsoles noteikumi pie-
ejami interneta mājas lapā www.priekuli.lv vai Priekuļu 
novada pašvaldībā Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu 
pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai –
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko). Dalībniekiem uz 
izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā Priekuļu novadā 
ne vēlāk kā līdz 2018.gada 5.decembrim plkst.9.30.

Izsole notiks 2018.gada 5.decembrī plkst.10.00, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
3 850 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro, 00 
centi)

Nodrošinājums 385,00 EUR (trīs simti astoņdesmit 
pieci euro, 00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašval-
dības norēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA
0004011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

***
Priekuļu novada pašvaldība pirmajā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli izsola nomas tiesības uz pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma “Gaismas”, Mārsnēnu 
pagastā, Priekuļu novadā, daļu, kas sastāv no bijušās 
skolas ēkas un diviem zemes gabaliem – 0,28 ha un 0,94 ha 
platībā.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.decembrim 
plkst.9.00.

Izsole notiks 2018.gada 12.decembrī plkst.9.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nomas tiesības nosacītā izsoles sākuma cena – EUR 
400,00 (bez pievienotās vērtības nodokļa) mēnesī.

Nodrošinājums EUR 40,00 (četrdesmit euro, 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: 
A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004011130808, 
kods UNLALV2Xvai kasē.

***
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
kustamo mantu – automašīnu OPEL OMEGA CARAVAN, 
reģistrācijas Nr.EZ567, 1.reģistrācija 1996.g.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv ai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst.8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai kustamās mantas apskates saska-
ņošanai – 26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 12.decembrim 
plkst.10.00. 

Izsole notiks 2018.gada 12.decembrī plkst.10.15, Cēsu
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, 
2. stāva sēžu zālē.

Kustamās mantas izsoles nosacītā sākuma cena – EUR 
300,00 (trīs simti euro 00 centi) ar PVN.

Nodrošinājums EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 centi) 
iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības norēķinu kontā: 
A/S SEB Banka, konta Nr.LV07 UNLA 0004 0111 3080 8, 
kods UNLALV2X vai kasē.

***
Priekuļu novada pašvaldība atsavina, pārdodot atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu “Sigma”, Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā, kadastra Nr.4260 005 0153, kas sastāv no zemes 
gabala ar kopējo platību 0,7552 ha un nedzīvojamās ēkas 
2741,9 m2 platībā.

Izsoles noteikumi pieejami interneta mājas lapā 
www.priekuli.lv vai Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu 
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Tālrunis uzziņām vai īpašuma apskates saskaņošanai 
26440277 (izpilddirektors F.Puņeiko).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas Priekuļu novada 
pašvaldībā, Cēsu prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pagastā 
Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.janvārim 
plkst.10.00.

Izsole notiks 2019.gada 23.janvārī plkst.10.30, Cēsu 
prospektā 5, Priekuļi, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, 
2. stāva sēžu zālē.

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā sākuma cena – 
10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi).

Nodrošinājums 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro un
00 centi) iemaksājams Priekuļu novada pašvaldības no-
rēķinu kontā: A/SSEB Banka, konta Nr.LV07UNLA0004
011130808, kods UNLALV2Xvai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša 
laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

IZSOLES

Priekuļu novada pašvaldības policijas darbinieki, dien-
nakts tumšajā laikā patrulējot Priekuļu novada teritorijā, 
sastapa vairākus neredzamos kājāmgājējus bez gaismu at-
starojošiem elementiem.

Sastaptajiem iedzīvotājiem pašvaldības policisti atgā-
dināja par drošību uz ceļa, kā arī izdalīja ar atstarojošiem 
elementiem papildinātas vestes, kuras tika sarūpētas sadar-
bībā ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”. Visos 4 
Priekuļu novada pagastos kopā tika izdalītas 23 vestes.

Arī Valsts policija atgādina par drošību uz ceļiem un 
norāda, ka joprojām viena no biežākajām kļūdām, ko 
pieļauj gājēji, ir uzskats, ka viņi uz ceļa ir redzami jebkurā 
situācijā, apģērbā un jebkurā diennakts laikā. Diemžēl 
tumsā gājējs, kuram nav gaismu atstarojošas vestes, luk-
turīša vai cita apģērbā iestrādāta gaismas elementa, nav 
redzams.

Pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Mucenieks 
stāsta, ka sastaptie cilvēki ir pateicīgi par saņemto vesti.
Ļaudis saprot, ka diennakts tumšajās stundās bez atsta-
rojošiem elementiem viņi uz ceļa ir gandrīz nemanāmi, 
taču katram ir kāds attaisnojums, kāpēc atstarojošā veste 
nav iegādāta. Kā biežākie iemesli un atrunas tiek minēti – 
neziņa, kur vesti iegādāties, dzīvošana netālu no autobusa 
pieturas, aizbildināšanās, ka līdzi ir telefons ar gaismiņu u.c.

“Sastaptie iedzīvotāji saka – viņiem neesot naudas, par 
ko nopirkt. Viņi paspīdina lukturīti vai telefonu, taču tas 
neko daudz nedod šajā laikā, tādēļ mēs organizējam akciju, 
kurā dalām iedzīvotājiem vestes ar gaismu atstarojošiem 
elementiem,” sacīja Priekuļu novada pašvaldības policijas 
priekšnieks G. Mucenieks.

Aicinām iedzīvotājus negaidīt, kad kādu no mums 
apstādinās ceļu policists, kad kāds cits uzdāvinās gaismu 
atstarojošo vesti vai notiks sliktākais – negadījums. Katram 
ceļu satiksmes dalībniekam jau laikus jāparūpējas par 
gaismu atstarojošus elementu klātbūtni savā apģērbā.

Esi redzams! Informāciju sagatavoja 
sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele
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ESI REDZAMS 
diennakts tumšajā laikā

15.novembrī norisinājās pirmais pasākums jaunajā 
“Kalāču” lapenē. Pasākums notika projektam “Saieta vietas 
izveide ģimenēm draudzīgas vides veidošanai un pozitīvas 
līdzdalības attieksmes veicināšanā Priekuļu novadā” Nr.2/
GIMEN/18/009 ietvaros, kas tika apstiprināts Valsts reģio-
nālās attīstības aģentūras izsludinātajā Latvijas valsts 
budžeta finansētā mērķprogrammā “Ģimeņu atbalsta pro-
jektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”.

Projekta ietvaros ir izbūvēta lapene ar pavarda vietu, 
soliem un galdiem netālu no pašvaldībai piederošā Ed. 
Veidenbauma muzeja, kas atrodas Liepas pagasta “Kalāčos”.
Kopējās (tehniskās dokumentācijas, būvdarbu, autoruzrau-
dzības un būvuzraudzības) izmaksas sastāda EUR 23 857.92.

Pasākuma organizēšanā piedalījās muzeja darbinieki, 
pašvaldības speciālisti un biedrība “Sargiet bērnus”.

Pasākuma laikā, kopīgi iekurot pavardu, jaukas akar-
deona mūzikas pavadījumā, baudot uz dzīvās uguns vārītu  
biezputru, tika diskutēts par projekta ideju t.i. sniegt lauku  
sētas tradīciju mantojuma nodošanu nākamajām paaudzēm, 
organizēt ģimeniskus pasākumus utt., ietverot praktiskus 
ēdināšanas gatavošanas piemērus brīvā dabā. Rezultātā, ir 

iecerēts savākt novadā dzīvojošo iedzīvotāju no senčiem 
mantotās ēdienu receptes, kuras ir atmiņā no bērnības lai-
kiem, vai arī ir kļuvušas par ģimeņu tradicionālo ēdienu, 
kurš tiek gatavots vai nu svētku reizēs, vai arī ikdienā.

Pēc projekta īstenošanas, triju gadu laikā plānots ap-
kopot novada 19. – 21. gs. zemnieku ēdienu receptes un 
izveidot recepšu “grāmatiņu”.

Paldies visiem, kuri piedalījās pasākumā organizēšanā 
un liels paldies ģimenēm, kuras bija atnākušas uz pasā-
kumu.

Ļoti ceram uz iedzīvotāju aktivitāti, meklējot un dalo-
ties ar savu senču mantotajām ēdienu gatavošanas un 
tradīciju parašām, kā arī meklēsim kopīgu sadarbību ar 
skolām, lai pasākumā iesaistītu bērnus un bērni savukārt 
iesaistītu vecākus un vecvecākus.

Lai mums kopā izdodas!

Informāciju sagatavoja: 
Projektu vadītāja Vineta Lapsele

Liepas pagasta “Kalāčos” 
izbūvēta lapene ar pavarda vietu

Lapene ar pavarda vietu E. Veidenbauma memoriālajā muzejā “Kalāči”. Foto: Vineta Lapsele

Ar spožām gaismu atstarojošām vestēm gājējus 
vieglāk pamanīt. Foto: Leonīds Rižakovs



Latvijas simtgades noskaņās dzīvojām visu gadu. Kopš  
septembra mums bija apņemšanās – par godu Latvijas 100. 
dzimšanas dienai visai bērnudārza saimei līdz 18.11.2018. 
apiet 100 apļus ap Jāņmuižas stadionu. Apļojot domājām 
stipras un mīļas domas par mūsu Latviju.

Gaidot Lāčplēša dienu, 5. grupas bērni devās ekskur-
sijā uz Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolu Cēsīs.
Iebraucot skolas teritorijā, kur ikdienā nevaram tā vien-
kārši iekļūt ar mammu vai tēti, mazā Elīza iesaucās –
“Es šo brīdi gaidīju visu mūžu!” – un ekskursija varēja 
sākties. Mūs sagaidīja atraktīvais virsseržants Vilnis, kurš 
iepazīstināja ar karavīru ikdienu, mācību norisi, tehniku 
un aprīkojumu. Bija patiesi interesanti, aizraujoši un arī 
pamācoši. Bērni ir mūsu nākotne, tādēļ ir svarīgi, lai tie 
izaug krietni, godprātīgi un atbildīgi cilvēki – Latvijas 
patrioti. Mūsuprāt, karavīri tam ir ļoti labs piemērs.

Mēs zinām, ka Latvija esam mēs paši, un Latvijas dzim-
šanas dienu gaidījām, plānojām un svinējām gluži kā savējo. 
 

Svētku koncerts bija burvīgs – bērnu acīs dega prieks, 
pateicība, lepnums, ticība un neviltota Latvijas mīlestība, 
ko viņi apliecināja savās dāvanās – dzejoļos, dziesmās un 
dejās Latvijai. Arī dzimšanas dienas kūku gatavoja bērni. 
Katrā grupā tā izdevās pilnīgi atšķirīga, bet visas neticami 
skaistas, latviskas un garšīgas. Svecītes – tās noteikti bija 
100 un pat vairāk. Bērni no tām veidoja kādu no latvju spēka 
zīmēm. Dzimšanas diena noslēdzās ar ballīti un  dejām ārā. 
Bet svecītes – tās dega visu nakti, sildot un izgaismojot 
Latviju ar mūsu prieku, emocijām un mīlestību. Daudz 
laimes, Latvija!

Sagatavoja Ingrīda Zazīte
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Latvija faktos, darbos un sajūtās
“Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, 

saules – mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un
sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku 
un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un 
sargātā Latvija tagad un visos laikos.”

                                                                 /K. Ulmanis/

Rudens krustcelēs ik gadu atkal tiekamies. Satiekamies, 
lai sajustu nenovērtējamu saikni, kas mūsos mīt – saikni 
ar savu dzimteni, pagātni un nākotni.

Šogad – Latvijai tik īpašajā gadā – katram Priekuļu 
vidusskolā bija iespēja ieraudzīt un satikt savu tuvo, sapro-
tamo un mīļo – savu Latviju. Satikt to vēstures faktos, tu-
vinieku un līdzcilvēku stāstos, Latvijas dabas skaistumā, 
dziesmās, dejās, labajos darbos, pārdomās un svecīšu 
liesmiņās.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, 9.novembrī skolas 
pagalmā iededzām svecītes, veidojot latviskās zīmes – 
Pērkonkrustu un Dieva zīmi.

Skolā atklājām Guntas Romanovskas foto izstādi “Mana 
Latvija”, kas parādīja, ka patiess skaistums mīt ārēji it kā 
necilajā, tikai jāprot to ieraudzīt.

Savas zināšanas par Latviju, par tās augu un dzīvnieku  
valsti sākumskolas skolēni varēja parādīt un padziļināt 
14.novembra viktorīnās.

Visu novembri skolas bibliotēkā apskatāma izstāde 
“Saules mūžu brīvai Latvijai”. Izstādes autors – prieku-
lietis Jānis Bahmanis – materiālus sācis apkopot un 
veidot jau 1996.gadā. Kolekcija “Ar sauli karogā” izceļ 
saulgriežu tradīcijas saglabāšanas un turpināšanas nozīmi. 
Sadarbībā ar mākslinieci M.Sarmuli izdevies atainot sau-
les nozīmīgumu latvieša dzīves ceļos gadsimtu garumā. 
Izstādē redzama arī V.Rīdzenieka 1918.gada 18.novembrī 
uzņemtā “vienīgā fotogrāfija”, līdzās tai stāstījums par 
veselavieti J.Lapiņu, kurš ir autors pirmajam sarkanbaltsar-
kanajam karogam, kura oriģināls glabājas Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejā, – karogam ar zelta saulīti. Izstāde 
papildināta ar priekšmetiem un grāmatām par Latvijas 
vēsturi no J.Bahmaņa personīgās kolekcijas. 6.-12.klašu 
skolēni ar interesi apmeklēja izstādi, papildinot zināšanas 
Latvijas vēsturē. Skolēniem atmiņā paliks stāstījums par 
izcilo jāņmuižnieku Andreju Kampi, kurš Latvijas Repub-
likas proklamēšanas aktam Nacionālajā teātrī ziedoja 
milzīgu naudas summu – piecus tūkstošus rubļu. Viņa 
dzīve pārtrūka padomju okupācijas laikā, kad viņš tika 
arestēts un nošauts Cēsu cietumā. A.Kampe apglabāts 
Priekuļu kapos.

Vecāko klašu skolēni zināšanas un erudīciju rādīja arī 
interaktīvā konkursā “Izzini Latvijas vēsturi!”. Konkurss 
vēstures skolotājas Dz.Kaparkalējas vadībā skolā notiek 
jau otro gadu. Skolēnu komandas, izvēloties jautājumu 
grūtības pakāpi un saturu, krāj punktus. Jautājumu loks 
plašs – Latvijas simtgade, simboli, notikumi, kultūra, 
sports. Konkursa organizēšanā un vadīšanā aktīvi piedalījās 
vidusskolēni, atzīstot, ka šis konkurss varētu kļūt par 
jauku skolas tradīciju un ka ieguvēji ir gan organizatori, 
gan dalībnieki, gan klausītāji un līdzjutēji.

Latvijas vēsture ir tik dzīva un tik vērtīga, cik mēs paši 
tai ļaujam tādai būt. Jau no septembra skolēni tika aicināti 
uzklausīt un pierakstīt savu vecāku vai radinieku stāstus, 
atmiņas par piedzīvoto. Sadarbojoties vairāku mācību 
priekšmetu ietvaros, skolēni savākto informāciju gan pie-
raksta, gan izstāsta, gan noformē īpašā grāmatā “Tās ir 
pēdas, ko atstāsim aiz sevis”.

Ar īpašu prieku skolēni sniedza svētku koncertu no-
vada senioriem 16.novembra vakarā. Te nu savu prasmi 
rādīja gan kokles, vijoles, flautas, saksofona, klavieru spē-
lētāji, kas pēc skolas mācību stundām apmeklē mūzikas 
skolas nodarbības, gan 10.klases ansamblis un runātāji. 
Deju kolektīvs “Miķelēni” (vadītājs M.Brasliņš) saistīja 
ar atraktivitāti un ritmu, savukārt kora skanējums (vadītāja 
I.Lapiņa) ļāva aizdomāties par būtisko, par to, ka Latvija 
esam mēs katrs un visi kopā.

Tāds bija arī 17.novembra vēstījums, kad skolā ar 
koncertu viesojās folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”, 
kas nodarbojas ar Vēlā dzelzs laikmeta (9.-13.gs.) rekon-
strukciju – laiku, kad Latvijas teritorijā dzīvoja brīvas un 
varenas ciltis – kurši, līvi, zemgaļi, latgaļi, sēļi. Kopjot 
un apdziedot karavīra dzīves gājumu, “Vilkači” radīja pa-
triotiskas izjūtas, bijību pret savu vēsturisko mantojumu 
un lepnumu par piederību Latvijai, lika aizdomāties par 
savām saknēm un apzināties savu nozīmi Latvijas nākotnē. 
Koncertu noslēdza kopdziesma “Daugav’s abas malas”.

Latvijas simtgade nosvinēta, turpinās ikdiena ar atziņu, 
ka Latvijai mūsu gudrība, radošums, patriotisms, drosme 
un vienotība ir vajadzīgi ne tikai svētkos, bet katru dienu.

Irisa Žiganova

5. grupas bērni izmēģina NBS Instruktoru skolas transportu
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Latvija esam mēs paši!

No 29.oktobra līdz 2.novembrim Jāņmuižas pirms-
skolas izglītības iestādē norisinājās Ekoskolu Rīcības 
dienas, kuru laikā bērni, vecāki un darbinieki tika izglītoti 
par vienreizlietojamās plastmasas kaitējumu videi, izglī-
tojošajā kampaņā iesaistījās arī apkārtējā sabiedrība. 
Kopā ar Ekoskolas Zīlīti bērni un darbinieki noskatījās 
izglītojošus video “Plastmasas maisiņa ceļš”, “Rūķis šķiro” 
un “The plastic planet”.

Radošajās darbnīcās “Saudzē dabu – ej uz veikalu ar 
auduma maisiņu!” bērni gatavoja uzsaukumus un plakātus, 
kā atteikties no plastmasas sadzīvē, kā arī darināja auduma 
maisiņus no T-krekliem. Akcijas dienā izgatavotos auduma 
maisiņus bērni dāvināja ciemata iedzīvotājiem, atgādinot 
ikvienam par vienreizlietojamās plastmasas kaitīgumu. 
Ar plakātiem “Nē, vienreizlietojamai plastmasai!” 5. grupa 
devās gājienā pa Jāņmuižas ciematu, lai pievērstu līdz-
cilvēku uzmanību  šai globālajai tēmai.

◄ Akcijas dienā izgatavotos auduma maisiņus bērni 
     dāvināja ciemata iedzīvotājiem, atgādinot ikvienam    
     par vienreizlietojamās plastmasas kaitīgumu.
     Foto – skolotāja Gita Mūrniece

Sagatavoja Agita Peneze

Ekoskolu Globālās Rīcības dienas Jāņmuižā

Mirklis pēc svētku koncerta Jāņmuižā
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Vēstures liecību ķēde no Latvijas pirmsākumiem 
līdz šodienai “100 fakti par Latviju”
Foto no Liepas pamatskolas arhīva

Precizējums
Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” oktobra izdevuma 

rakstā “Mēs – maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu 
griba /J.Rainis/” bija nepareizi norādīta nominācija un 
apbalvojamās personas uzvārds. Pareizi jābūt – GADA 
CILVĒKS MECENĀTISMĀ Uldis Grava un Uģis 
Strazdiņš.

Atvainojamies par neprecizitāti!

* * * 

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” oktobra izdevuma
rakstā “Noslēgusies projekta “Volejbola laukuma labie-
kārtošana” Mārsnēnos realizācija” bija nepareizi norādīts 
problēmas risinājums.

Pareizi jābūt – Projekta īstenošanas laikā tika konsta-
tētas problēmas saistībā ar smilts veidu un laukuma aiz-
augšanu. Par radušos situāciju tiks veiktas pārrunas ar 
pašvaldību, lai rastu atbilstošu risinājumu.

Atvainojamies par neprecizitāti!

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums30. novembris, 2018

Šis gads un novembris mums visiem bija īpašs, jo visu 
gadu Latvijas simtgadei  veltījām  gan  dažādus  pasākumus,  
gan labos darbus, gan akcijas un dziesmas. Novembrī visas 
šīs aktivitātes sasniedza kulmināciju – Latvijas simts gadi 
ir sagaidīti. Tagad varam atskatīties uz notikumu virkni, 
kas tieši no visiem paveiktajiem darbiem mūs visvairāk 
saviļņoja un iepriecināja, un radīja patriotisma sajūtu sirdī 
un piederības sajūtu savai valstij.

Veselavas pirmsskolā nedēļa pirms 18.novembra izvēr-
tās īpaša. Nedēļas sākumā ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros ar pasaku-stāstu rīta stundā sveču gaismā pie mums 
viesojās Veselavas bibliotekāre Ingrīda un zemessargs 
J.Bahmanis. Stāsts bija par kādu zēnu, kurš pirms sava tēta 
dzimšanas dienas prātoja, ko viņam uzdāvināt. Tēvs saka –
viņam neko nevajag, tikai lai puika būtu mīļš un paklausīgs 
bērns. Zēns jautāja vecmāmiņai, ko varētu dāvināt. Viņa 
saka – puķes. Tad jautāja mātei, ko varētu tēvam uzdāvināt. 
Varbūt izcept kūku? Tā arī notika. Pienāca tēva dzimšanas  
dienas rīts. Visi priecīgi apsveica tēvu svētkos ar puķēm,  
kūku un uzdāvināja arī lielu kartona kārbu. Kad tēvs to 
atvēra, tur iekšā sēdēja puika un smaidīja. Tēvs arī smaidīja 
un teica: “Tu man esi vislabākā dāvana dzimšanas dienā 
– mīļš bērns!”

Turpinot šīs nedēļas aktivitātes, devāmies ekskursijā 
uz Veselavas pagasta “Pintuļu” mājām, kur mūs sagaidīja 
saimniece Velta un bibliotekāre Ingrīda, kura pastāstīja 
par pirmo latviešu nacionālo karogu. “Pintuļos” dzimis un 
audzis, skolā gājis Jānis Eduards Lapiņš – pirmā latviešu 
nacionālā karoga autors. Viņš izdomāja šo sarkano karogu 
ar baltu svītru vidū un dzeltenu sauli karoga augšējā stūrī 
pie masta. Tika uzklausīti vēstures stāsti par laiku, kad tika 
šūdināts šis karogs. Kā savu dāvanu bērnudārza bērni ap 
karoga mastu izveidoja skaistu kastaņu mandalu un dāvāja 
dziesmu karogam.

Noslēgumā, piektdien, visi kopā sagaidījām svētku brīdi 
ar pašu gatavotām kūkām, dziesmām un dejām, salūtu un 
patriotisma sajūtu mazajās sirsniņās. Visi apņēmāmies 
mūsu Latvijai dāvināt dzimšanas dienā savus labos darbus, 
labās domas, savus smaidus, patriotisko sajūtu, ka esam 
latvieši. Vēlam Latvijai nākotnē kuplāku saimi! Lai cilvēki 
atgrieztos mājās!

Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

Novembra patriotiskā 
nedēļa Veselavas 

pirmsskolāPirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” skolotājām 
Inesei Iesmiņai un Ilzei Freimanei bija iespēja oktobrī 
pavadīt 5 saulainas dienas Zagrebā, lai tiktos ar projekta 
partneriem – pirmsskolu skolotājiem no Somijas, Igaunijas, 
Spānijas un Horvātijas. Tikšanās laikā izvērtējām paveikto 
pavasara mēnešos.

No marta līdz maijam bērni kopā ar skolotājām reizi 
nedēļā devās aplūkot koku, kuru bija izvēlējušies par savu, 
lai vērotu, kā tam attīstās lapas, pumpuri, ziedi. Katrā no 
apciemojuma reizēm šis koks tika uzmanīgi vērots, konsta-
tētas izmaiņas, fotografēts, pierakstīta konkrētās dienas 
gaisa temperatūra. No fotogrāfijām veidojām e-grāmatu 
“Izmaiņas laikā”. Bija interesanti vērot gaisa temperatūras 
atšķirības vienā laika posmā dažādās valstīs, redzēt, kā 
laika apstākļi ietekmē koka sazaļošanu, plaukšanu.

Vēl pavasara posmā katras partnervalsts pirmsskolas 
izglītības iestādē tika organizētas aktivitātes dabā bērniem 
un vecākiem. No fotogrāfijām un video fragmentiem iz-
veidojām filmu, kuru ievietojām projekta mājas lapā. 
Somu pedagogi ar bērniem un vecākiem devās ekspedīcijā 
apslēptās mantas meklējumos, izmantojot karti. Igauņi un 
horvāti organizēja attīstošu un atraktīvu spēļu pēcpusdienu 
dabā, bet pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” sporta
skolotājas Ināras Ikaunieces vadībā notika veselības nedēļa 
dabā. Jauki, ka katras valsts organizētos pasākumus va-
rējām apskatīt projekta mājas lapā, gūstot jaunas, intere-
santas idejas aktīvu pasākumu organizēšanai brīvdabā.

Koordinatoru sanāksmē apspriedām arī plānotās akti-
vitātes visu dalībvalstu pirmsskolas iestādēs no oktobra 
līdz decembrim. Šī posma nosaukums “100 soļi sportojot”.
Tā laikā aicinām gan bērnudārza grupiņas, gan ģimenes 
doties brīvdienu  skrējienā vai pārgājienā, izmantojot GPS. 
Karti, kura iezīmējusies skrējiena laikā, izprintējam. Vēlāk 
bērni to izkrāso, papildina, lai pārveidotu par konkrētu tēlu 
vai priekšmetu. Bērnu radošo darbu ar karti sauc “GPS art”.

Projekta posms “100 soļi sniegā, ar ūdeni un ledu” ilgs 
no decembra līdz februārim. Tā laikā organizēsim zinātnes 
nedēļas, veicot eksperimentus dabā, pētot sniega, ledus un 
ūdens īpašības.

Projekta dalībnieku tikšānās reizē Zagrebā īpaša diena
tika atvēlēta, lai iepazītos ar Horvātijas izglītības sistēmu. 
Klausoties izglītības nodaļas galvenās speciālistes stāstī-
jumā, sadzirdējām 2 būtiskas atšķirības. Pirmā – pirms-
skolas izglītības iestādes Horvātijā darbu uzsāk plkst.6.00, 
darba diena ilgst līdz plkst. 21.00, taču bērns drīkst uz-
turēties bērnudārzā ne ilgāk par 10 stundām. Šis ir labs 

atbalsts ģimenēm, kuru vecākiem darba diena sākas ļoti 
agri vai arī beidzas vēlu. Otra atšķirība – Horvātijā dar-
bojas mazbērnu novietnes, kuras bērni apmeklē jau no 6 
mēnešu vecuma.

Īpaša iespēja projekta dalībniekiem bija apmeklēt “Meža 
skolu”, kura atradās 40 minūšu braucienā no Zagrebas 
centra – skaistā, gleznainā vietā. Uz “Meža skolu” tiek vesti 
bērni, kuri bērnudārzu apmeklē pēdējā gadā pirms skolas. 
Tur mazuļi kopā ar skolotājām pavada vienu nedēļu, aktīvi 
darbojoties dabā, veicot pētījumus un eksperimentus, ejot 
tuvākos un tālākos pārgājienos, darbojoties telpās ar dabas 
materiāliem. Bērniem ir iespēja strādāt koka darbnīcā, 
mākslas telpā, sensorā istabā, komunikāciju telpā, darboties 
kopā ar meža detektīvu.

Šīs nedēļas laikā bērni nakšņo Meža skolā. Tas dod 
iespēju mazuļiem trenēt gribu, uzticēšanos un patstāvību, 
jo blakus nav ne mammas, ne tēta.

Apmeklējām arī jaunuzcelto bērnudārzu skaistajā kūrort-
pilsētā Opātijā. Šī pirmsskolas iestāde atrodas pašā Egejas 
jūras krastā, ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām un 
sporta ierīcēm.

Projekta dalībvalstu nākamā tikšanās notiks 2019.gada 
februārī Latvijā, bet noslēguma konference 2019. gada 
jūnijā Spānijā.

Ar gūtajiem iespaidiem Horvātijā dalījās Priekuļu pii 
“Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības jomā, starp-
tautiskā projekta “100 soļi” koordinatore 
Ilze Freimane.

Starptautiskā projekta “100 soļi” 
koordinatoru sanāksme Horvātijā

“Māci man skaidru prātu, māci zemes spēku…’’
Latvija ir zeme, mana Dzimtene. Zeme, ar kuru var 

lepoties un pateikt “Paldies”!
Mēs varam lepoties ar Latvijas dabu, sportistiem, 

labsirdīgiem un strādīgiem ļaudīm, ar mums pašiem. 
Mums varbūt nav zelta, sudraba un naftas, bet mums ir 
zaļojoši meži, zilas debesis un māls. Mums ir vislabākie 
klasesbiedri, draugi, skolotāji. Mēs varam būt laimīgi, 
dzīvojot Latvijā.

Es Latvijā esmu dzimusi un augusi, un to nepametīšu. 
Šeit ir mana ģimene. Mēs esam laimīgi, ka varam dzīvot šajā 
mazajā, bet tomēr vislabākajā valstī uz visas planētas.

Latvija varēja uzvarēt visos karos, lai iegūtu šo simt-
gades iespēju – svētkus svinēt brīvā valstī.

Esmu laimīga Latvijā un ceru, ka visi Latvijā jūtas 
tāpat. Latvija ir pati labākā.

                                                  Aiga Labrence (6.a kl.)

Mēs visi esam mājās. Laimīgs ir tas, kuram ir savas 
mājas, savs stūrītis zemes, savs koks, savs akmens un 
asmens.

Liepas pamatskolas skolēni arī skolā jūtas tikpat labi 
kā mājās, jo te ir skolotāji, kuri ved ne tikai zinību kalnā, 
bet arī māca sapņot un piepildīt savus mērķus. Šeit ir dar-
binieki, kuri rūpējas par to, lai ir silti, labi, tīri un kārtīgi, 
lai visi varētu garšīgi paēst.

Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Kā svinēt svētkus? 
Uz šo jautājumu jāatbild ir katram pašam. Svētku gaidī-
šanas prieks ir daudzkrāsains, jo mēs tad gatavojamies, 
aktīvi rīkojamies.

Liepas pamatskolā jau septembrī Eiropas Kultūras man-
tojuma dienu ietvaros skolēni piedalījās Latvijas  brīvības 
cīnītāju Goda dienā: “Es raugos tautas pagātnē: Tā paliks  
manā dvēselē!” Skolā notika mācību stundas 5.-9. klašu 
skolēniem: vēsturē “Latvijas brīvības cīņas 1918.-1920.”, 
mākslā “Pieminekļi brīvības  cīnītājiem  Latvijā”,  literatūrā  
“1.pasaules karš latviešu literatūrā” un mūzikā “1.pasaules 

kara laika dziesmas”. Pēc tam skolēni devās veidot Ziedu 
paklāju pie Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītā 
pieminekļa Liepā un ar interesi klausījās vēsturnieka 
Daumanta Vasmaņa interesanto, neparasto stāstījumu par 
1.pasaules kara brīvības cīņām Liepā.

Katru gadu oktobrī un novembrī latviešu valodas un  
literatūras skolotāji mācību stundās īpašu uzmanību pievērš 
Latvijas svētkiem – rakstām dzejoļus, aprakstus, stāstiņus, 
ilustrējam, zīmēšanas skolotāja 1. stāva gaitenī veido bērnu 
zīmējumu izstādi, mūzikas stundās skan patriotiskās dzies-
mas. Katru gadu skolotāji izlozē, kurai klasei būs vienā 
no mēnešiem jārotā skola. Novembrī mūsu skolu rotāja 5. 
klases skolēni, vecāki un audzinātāja Inese. Pārējie skolēni 
paši skaisti noformēja savu klasi.

10. novembrī 6.-9. klašu grupā notika ikgadējā Lāčplēša 
balvas izcīņa dažādos sporta veidos, kuru organizēja  
skolotāja Rudīte Zaķe. “Mazā  Lāčplēša” titulu ieguva 7.a  
klases audzēknis Rināts Antropovs, par “Lielo Lāčplēsi ” 
kļuva Dāvis Smirnovs, 9.klases audzēknis.

Lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus un stiprinātu 
Liepas skolēnu patriotismu, 11.novembrī tika organizēts  
Lāčplēša dienas lāpu gājiens skolēniem, vecākiem un citiem
liepēniešiem. Mums ir milzīgs prieks par daudzajām 
ģimenēm un mūsu skolas absolventiem, kuri piedalījās 
piemiņas brīdī pie Augusta Jullas pieminekļa brīvības 
cīnītājiem.

16. novembrī skolā notika stundas, kas veltītas Latvijas 
simtgadei. Vēstures stundā skolēni kopā ar skolotāju izvei-
doja skaistu, saturiski bagātu ķēdi “100 fakti par Latviju”, 
tā pletās gar skolas teritoriju un galveno ceļu. Tās bija 
vēstures liecības no Latvijas pirmsākumiem līdz šodienai, 
kas bija papildinātas ar Auseklīšiem, kas simbolizē gais-
mas uzvaru pār tumsu un sargā no tumsas spēkiem. Arī 
citās stundās diskutējām, spēlējām spēles par Latviju.

 Kopā skolas pagalmā izveidojām apsveikuma paklāju 
Latvijas simtgadei. Svecītes tika izvietotas uz zemes kā 
Latvijas karte. Mēs nodziedājām Liepas pamatskolas himnu, 
skandējām dzejas, pēc tam bija svētku mielasts pie balti 
klātiem galdiem. Skaists un neparasts bija dāvinājums 
no skolas pārzines Māras Pētersones. Tās bija dzērvenes 
katrai klasei. Caurspīdīgā stikla traukā valsts karoga krāsās 
– sarkans, balts, sarkans. Kā? Vidusdaļā bija dzērvenes 
pūdercukurā. Paldies!

Pēc tam siltas sajūtas raisīja svētku koncerts, kurā 
piedalījās pašdarbnieki – lielie un mazie dejotāji, skatuves 
runas meistari, ansamblis un koris, klavieres spēlēja Marks 
Kovaļovs.

Paldies visiem, kas radīja šo svētku noskaņu!
Informāciju apkopoja: Priekuļu vidusskolas dir.v. 

Anita Skrastiņa

Konkursa “Izzini Latvijas vēsturi!” uzvarētāji – 
11.klase un skolotāja Dz.Kaparkalēja.
Foto no Priekuļu vidusskolas arhīva

Āra aktivitātes “Forest shool” (“Meža skolā”) Zagrebā.
Foto: no PII “Mežmaliņa” arhīva



Latvijas simtgades noskaņās dzīvojām visu gadu. Kopš  
septembra mums bija apņemšanās – par godu Latvijas 100. 
dzimšanas dienai visai bērnudārza saimei līdz 18.11.2018. 
apiet 100 apļus ap Jāņmuižas stadionu. Apļojot domājām 
stipras un mīļas domas par mūsu Latviju.

Gaidot Lāčplēša dienu, 5. grupas bērni devās ekskur-
sijā uz Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolu Cēsīs.
Iebraucot skolas teritorijā, kur ikdienā nevaram tā vien-
kārši iekļūt ar mammu vai tēti, mazā Elīza iesaucās –
“Es šo brīdi gaidīju visu mūžu!” – un ekskursija varēja 
sākties. Mūs sagaidīja atraktīvais virsseržants Vilnis, kurš 
iepazīstināja ar karavīru ikdienu, mācību norisi, tehniku 
un aprīkojumu. Bija patiesi interesanti, aizraujoši un arī 
pamācoši. Bērni ir mūsu nākotne, tādēļ ir svarīgi, lai tie 
izaug krietni, godprātīgi un atbildīgi cilvēki – Latvijas 
patrioti. Mūsuprāt, karavīri tam ir ļoti labs piemērs.

Mēs zinām, ka Latvija esam mēs paši, un Latvijas dzim-
šanas dienu gaidījām, plānojām un svinējām gluži kā savējo. 
 

Svētku koncerts bija burvīgs – bērnu acīs dega prieks, 
pateicība, lepnums, ticība un neviltota Latvijas mīlestība, 
ko viņi apliecināja savās dāvanās – dzejoļos, dziesmās un 
dejās Latvijai. Arī dzimšanas dienas kūku gatavoja bērni. 
Katrā grupā tā izdevās pilnīgi atšķirīga, bet visas neticami 
skaistas, latviskas un garšīgas. Svecītes – tās noteikti bija 
100 un pat vairāk. Bērni no tām veidoja kādu no latvju spēka 
zīmēm. Dzimšanas diena noslēdzās ar ballīti un  dejām ārā. 
Bet svecītes – tās dega visu nakti, sildot un izgaismojot 
Latviju ar mūsu prieku, emocijām un mīlestību. Daudz 
laimes, Latvija!

Sagatavoja Ingrīda Zazīte
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Latvija faktos, darbos un sajūtās
“Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, 

saules – mīļās labās, gaišās, karstās – saules apstarota un
sildīta, mūsu siržu mīlēta un mūsu roku, mūsu visu spēku 
un zināšanu celta un mūsu krūtīm un rokām aizstāvētā un 
sargātā Latvija tagad un visos laikos.”

                                                                 /K. Ulmanis/

Rudens krustcelēs ik gadu atkal tiekamies. Satiekamies, 
lai sajustu nenovērtējamu saikni, kas mūsos mīt – saikni 
ar savu dzimteni, pagātni un nākotni.

Šogad – Latvijai tik īpašajā gadā – katram Priekuļu 
vidusskolā bija iespēja ieraudzīt un satikt savu tuvo, sapro-
tamo un mīļo – savu Latviju. Satikt to vēstures faktos, tu-
vinieku un līdzcilvēku stāstos, Latvijas dabas skaistumā, 
dziesmās, dejās, labajos darbos, pārdomās un svecīšu 
liesmiņās.

Godinot Latvijas brīvības cīnītājus, 9.novembrī skolas 
pagalmā iededzām svecītes, veidojot latviskās zīmes – 
Pērkonkrustu un Dieva zīmi.

Skolā atklājām Guntas Romanovskas foto izstādi “Mana 
Latvija”, kas parādīja, ka patiess skaistums mīt ārēji it kā 
necilajā, tikai jāprot to ieraudzīt.

Savas zināšanas par Latviju, par tās augu un dzīvnieku  
valsti sākumskolas skolēni varēja parādīt un padziļināt 
14.novembra viktorīnās.

Visu novembri skolas bibliotēkā apskatāma izstāde 
“Saules mūžu brīvai Latvijai”. Izstādes autors – prieku-
lietis Jānis Bahmanis – materiālus sācis apkopot un 
veidot jau 1996.gadā. Kolekcija “Ar sauli karogā” izceļ 
saulgriežu tradīcijas saglabāšanas un turpināšanas nozīmi. 
Sadarbībā ar mākslinieci M.Sarmuli izdevies atainot sau-
les nozīmīgumu latvieša dzīves ceļos gadsimtu garumā. 
Izstādē redzama arī V.Rīdzenieka 1918.gada 18.novembrī 
uzņemtā “vienīgā fotogrāfija”, līdzās tai stāstījums par 
veselavieti J.Lapiņu, kurš ir autors pirmajam sarkanbaltsar-
kanajam karogam, kura oriģināls glabājas Cēsu Vēstures 
un mākslas muzejā, – karogam ar zelta saulīti. Izstāde 
papildināta ar priekšmetiem un grāmatām par Latvijas 
vēsturi no J.Bahmaņa personīgās kolekcijas. 6.-12.klašu 
skolēni ar interesi apmeklēja izstādi, papildinot zināšanas 
Latvijas vēsturē. Skolēniem atmiņā paliks stāstījums par 
izcilo jāņmuižnieku Andreju Kampi, kurš Latvijas Repub-
likas proklamēšanas aktam Nacionālajā teātrī ziedoja 
milzīgu naudas summu – piecus tūkstošus rubļu. Viņa 
dzīve pārtrūka padomju okupācijas laikā, kad viņš tika 
arestēts un nošauts Cēsu cietumā. A.Kampe apglabāts 
Priekuļu kapos.

Vecāko klašu skolēni zināšanas un erudīciju rādīja arī 
interaktīvā konkursā “Izzini Latvijas vēsturi!”. Konkurss 
vēstures skolotājas Dz.Kaparkalējas vadībā skolā notiek 
jau otro gadu. Skolēnu komandas, izvēloties jautājumu 
grūtības pakāpi un saturu, krāj punktus. Jautājumu loks 
plašs – Latvijas simtgade, simboli, notikumi, kultūra, 
sports. Konkursa organizēšanā un vadīšanā aktīvi piedalījās 
vidusskolēni, atzīstot, ka šis konkurss varētu kļūt par 
jauku skolas tradīciju un ka ieguvēji ir gan organizatori, 
gan dalībnieki, gan klausītāji un līdzjutēji.

Latvijas vēsture ir tik dzīva un tik vērtīga, cik mēs paši 
tai ļaujam tādai būt. Jau no septembra skolēni tika aicināti 
uzklausīt un pierakstīt savu vecāku vai radinieku stāstus, 
atmiņas par piedzīvoto. Sadarbojoties vairāku mācību 
priekšmetu ietvaros, skolēni savākto informāciju gan pie-
raksta, gan izstāsta, gan noformē īpašā grāmatā “Tās ir 
pēdas, ko atstāsim aiz sevis”.

Ar īpašu prieku skolēni sniedza svētku koncertu no-
vada senioriem 16.novembra vakarā. Te nu savu prasmi 
rādīja gan kokles, vijoles, flautas, saksofona, klavieru spē-
lētāji, kas pēc skolas mācību stundām apmeklē mūzikas 
skolas nodarbības, gan 10.klases ansamblis un runātāji. 
Deju kolektīvs “Miķelēni” (vadītājs M.Brasliņš) saistīja 
ar atraktivitāti un ritmu, savukārt kora skanējums (vadītāja 
I.Lapiņa) ļāva aizdomāties par būtisko, par to, ka Latvija 
esam mēs katrs un visi kopā.

Tāds bija arī 17.novembra vēstījums, kad skolā ar 
koncertu viesojās folkloras un seno cīņu kopa “Vilkači”, 
kas nodarbojas ar Vēlā dzelzs laikmeta (9.-13.gs.) rekon-
strukciju – laiku, kad Latvijas teritorijā dzīvoja brīvas un 
varenas ciltis – kurši, līvi, zemgaļi, latgaļi, sēļi. Kopjot 
un apdziedot karavīra dzīves gājumu, “Vilkači” radīja pa-
triotiskas izjūtas, bijību pret savu vēsturisko mantojumu 
un lepnumu par piederību Latvijai, lika aizdomāties par 
savām saknēm un apzināties savu nozīmi Latvijas nākotnē. 
Koncertu noslēdza kopdziesma “Daugav’s abas malas”.

Latvijas simtgade nosvinēta, turpinās ikdiena ar atziņu, 
ka Latvijai mūsu gudrība, radošums, patriotisms, drosme 
un vienotība ir vajadzīgi ne tikai svētkos, bet katru dienu.

Irisa Žiganova

5. grupas bērni izmēģina NBS Instruktoru skolas transportu
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Latvija esam mēs paši!

No 29.oktobra līdz 2.novembrim Jāņmuižas pirms-
skolas izglītības iestādē norisinājās Ekoskolu Rīcības 
dienas, kuru laikā bērni, vecāki un darbinieki tika izglītoti 
par vienreizlietojamās plastmasas kaitējumu videi, izglī-
tojošajā kampaņā iesaistījās arī apkārtējā sabiedrība. 
Kopā ar Ekoskolas Zīlīti bērni un darbinieki noskatījās 
izglītojošus video “Plastmasas maisiņa ceļš”, “Rūķis šķiro” 
un “The plastic planet”.

Radošajās darbnīcās “Saudzē dabu – ej uz veikalu ar 
auduma maisiņu!” bērni gatavoja uzsaukumus un plakātus, 
kā atteikties no plastmasas sadzīvē, kā arī darināja auduma 
maisiņus no T-krekliem. Akcijas dienā izgatavotos auduma 
maisiņus bērni dāvināja ciemata iedzīvotājiem, atgādinot 
ikvienam par vienreizlietojamās plastmasas kaitīgumu. 
Ar plakātiem “Nē, vienreizlietojamai plastmasai!” 5. grupa 
devās gājienā pa Jāņmuižas ciematu, lai pievērstu līdz-
cilvēku uzmanību  šai globālajai tēmai.

◄ Akcijas dienā izgatavotos auduma maisiņus bērni 
     dāvināja ciemata iedzīvotājiem, atgādinot ikvienam    
     par vienreizlietojamās plastmasas kaitīgumu.
     Foto – skolotāja Gita Mūrniece

Sagatavoja Agita Peneze

Ekoskolu Globālās Rīcības dienas Jāņmuižā

Mirklis pēc svētku koncerta Jāņmuižā
Foto no Jāņmuižas PII arhīva

Vēstures liecību ķēde no Latvijas pirmsākumiem 
līdz šodienai “100 fakti par Latviju”
Foto no Liepas pamatskolas arhīva

Precizējums
Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” oktobra izdevuma 

rakstā “Mēs – maza cilts, Mēs būsim lieli tik, cik mūsu 
griba /J.Rainis/” bija nepareizi norādīta nominācija un 
apbalvojamās personas uzvārds. Pareizi jābūt – GADA 
CILVĒKS MECENĀTISMĀ Uldis Grava un Uģis 
Strazdiņš.

Atvainojamies par neprecizitāti!

* * * 

Avīzes “Priekuļu Novada Vēstis” oktobra izdevuma
rakstā “Noslēgusies projekta “Volejbola laukuma labie-
kārtošana” Mārsnēnos realizācija” bija nepareizi norādīts 
problēmas risinājums.

Pareizi jābūt – Projekta īstenošanas laikā tika konsta-
tētas problēmas saistībā ar smilts veidu un laukuma aiz-
augšanu. Par radušos situāciju tiks veiktas pārrunas ar 
pašvaldību, lai rastu atbilstošu risinājumu.

Atvainojamies par neprecizitāti!
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Šis gads un novembris mums visiem bija īpašs, jo visu 
gadu Latvijas simtgadei  veltījām  gan  dažādus  pasākumus,  
gan labos darbus, gan akcijas un dziesmas. Novembrī visas 
šīs aktivitātes sasniedza kulmināciju – Latvijas simts gadi 
ir sagaidīti. Tagad varam atskatīties uz notikumu virkni, 
kas tieši no visiem paveiktajiem darbiem mūs visvairāk 
saviļņoja un iepriecināja, un radīja patriotisma sajūtu sirdī 
un piederības sajūtu savai valstij.

Veselavas pirmsskolā nedēļa pirms 18.novembra izvēr-
tās īpaša. Nedēļas sākumā ziemeļvalstu literatūras nedēļas 
ietvaros ar pasaku-stāstu rīta stundā sveču gaismā pie mums 
viesojās Veselavas bibliotekāre Ingrīda un zemessargs 
J.Bahmanis. Stāsts bija par kādu zēnu, kurš pirms sava tēta 
dzimšanas dienas prātoja, ko viņam uzdāvināt. Tēvs saka –
viņam neko nevajag, tikai lai puika būtu mīļš un paklausīgs 
bērns. Zēns jautāja vecmāmiņai, ko varētu dāvināt. Viņa 
saka – puķes. Tad jautāja mātei, ko varētu tēvam uzdāvināt. 
Varbūt izcept kūku? Tā arī notika. Pienāca tēva dzimšanas  
dienas rīts. Visi priecīgi apsveica tēvu svētkos ar puķēm,  
kūku un uzdāvināja arī lielu kartona kārbu. Kad tēvs to 
atvēra, tur iekšā sēdēja puika un smaidīja. Tēvs arī smaidīja 
un teica: “Tu man esi vislabākā dāvana dzimšanas dienā 
– mīļš bērns!”

Turpinot šīs nedēļas aktivitātes, devāmies ekskursijā 
uz Veselavas pagasta “Pintuļu” mājām, kur mūs sagaidīja 
saimniece Velta un bibliotekāre Ingrīda, kura pastāstīja 
par pirmo latviešu nacionālo karogu. “Pintuļos” dzimis un 
audzis, skolā gājis Jānis Eduards Lapiņš – pirmā latviešu 
nacionālā karoga autors. Viņš izdomāja šo sarkano karogu 
ar baltu svītru vidū un dzeltenu sauli karoga augšējā stūrī 
pie masta. Tika uzklausīti vēstures stāsti par laiku, kad tika 
šūdināts šis karogs. Kā savu dāvanu bērnudārza bērni ap 
karoga mastu izveidoja skaistu kastaņu mandalu un dāvāja 
dziesmu karogam.

Noslēgumā, piektdien, visi kopā sagaidījām svētku brīdi 
ar pašu gatavotām kūkām, dziesmām un dejām, salūtu un 
patriotisma sajūtu mazajās sirsniņās. Visi apņēmāmies 
mūsu Latvijai dāvināt dzimšanas dienā savus labos darbus, 
labās domas, savus smaidus, patriotisko sajūtu, ka esam 
latvieši. Vēlam Latvijai nākotnē kuplāku saimi! Lai cilvēki 
atgrieztos mājās!

Iestādes vadītāja Iveta Liepiņa

Novembra patriotiskā 
nedēļa Veselavas 

pirmsskolāPirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” skolotājām 
Inesei Iesmiņai un Ilzei Freimanei bija iespēja oktobrī 
pavadīt 5 saulainas dienas Zagrebā, lai tiktos ar projekta 
partneriem – pirmsskolu skolotājiem no Somijas, Igaunijas, 
Spānijas un Horvātijas. Tikšanās laikā izvērtējām paveikto 
pavasara mēnešos.

No marta līdz maijam bērni kopā ar skolotājām reizi 
nedēļā devās aplūkot koku, kuru bija izvēlējušies par savu, 
lai vērotu, kā tam attīstās lapas, pumpuri, ziedi. Katrā no 
apciemojuma reizēm šis koks tika uzmanīgi vērots, konsta-
tētas izmaiņas, fotografēts, pierakstīta konkrētās dienas 
gaisa temperatūra. No fotogrāfijām veidojām e-grāmatu 
“Izmaiņas laikā”. Bija interesanti vērot gaisa temperatūras 
atšķirības vienā laika posmā dažādās valstīs, redzēt, kā 
laika apstākļi ietekmē koka sazaļošanu, plaukšanu.

Vēl pavasara posmā katras partnervalsts pirmsskolas 
izglītības iestādē tika organizētas aktivitātes dabā bērniem 
un vecākiem. No fotogrāfijām un video fragmentiem iz-
veidojām filmu, kuru ievietojām projekta mājas lapā. 
Somu pedagogi ar bērniem un vecākiem devās ekspedīcijā 
apslēptās mantas meklējumos, izmantojot karti. Igauņi un 
horvāti organizēja attīstošu un atraktīvu spēļu pēcpusdienu 
dabā, bet pirmsskolas izglītības iestādē “Mežmaliņa” sporta
skolotājas Ināras Ikaunieces vadībā notika veselības nedēļa 
dabā. Jauki, ka katras valsts organizētos pasākumus va-
rējām apskatīt projekta mājas lapā, gūstot jaunas, intere-
santas idejas aktīvu pasākumu organizēšanai brīvdabā.

Koordinatoru sanāksmē apspriedām arī plānotās akti-
vitātes visu dalībvalstu pirmsskolas iestādēs no oktobra 
līdz decembrim. Šī posma nosaukums “100 soļi sportojot”.
Tā laikā aicinām gan bērnudārza grupiņas, gan ģimenes 
doties brīvdienu  skrējienā vai pārgājienā, izmantojot GPS. 
Karti, kura iezīmējusies skrējiena laikā, izprintējam. Vēlāk 
bērni to izkrāso, papildina, lai pārveidotu par konkrētu tēlu 
vai priekšmetu. Bērnu radošo darbu ar karti sauc “GPS art”.

Projekta posms “100 soļi sniegā, ar ūdeni un ledu” ilgs 
no decembra līdz februārim. Tā laikā organizēsim zinātnes 
nedēļas, veicot eksperimentus dabā, pētot sniega, ledus un 
ūdens īpašības.

Projekta dalībnieku tikšānās reizē Zagrebā īpaša diena
tika atvēlēta, lai iepazītos ar Horvātijas izglītības sistēmu. 
Klausoties izglītības nodaļas galvenās speciālistes stāstī-
jumā, sadzirdējām 2 būtiskas atšķirības. Pirmā – pirms-
skolas izglītības iestādes Horvātijā darbu uzsāk plkst.6.00, 
darba diena ilgst līdz plkst. 21.00, taču bērns drīkst uz-
turēties bērnudārzā ne ilgāk par 10 stundām. Šis ir labs 

atbalsts ģimenēm, kuru vecākiem darba diena sākas ļoti 
agri vai arī beidzas vēlu. Otra atšķirība – Horvātijā dar-
bojas mazbērnu novietnes, kuras bērni apmeklē jau no 6 
mēnešu vecuma.

Īpaša iespēja projekta dalībniekiem bija apmeklēt “Meža 
skolu”, kura atradās 40 minūšu braucienā no Zagrebas 
centra – skaistā, gleznainā vietā. Uz “Meža skolu” tiek vesti 
bērni, kuri bērnudārzu apmeklē pēdējā gadā pirms skolas. 
Tur mazuļi kopā ar skolotājām pavada vienu nedēļu, aktīvi 
darbojoties dabā, veicot pētījumus un eksperimentus, ejot 
tuvākos un tālākos pārgājienos, darbojoties telpās ar dabas 
materiāliem. Bērniem ir iespēja strādāt koka darbnīcā, 
mākslas telpā, sensorā istabā, komunikāciju telpā, darboties 
kopā ar meža detektīvu.

Šīs nedēļas laikā bērni nakšņo Meža skolā. Tas dod 
iespēju mazuļiem trenēt gribu, uzticēšanos un patstāvību, 
jo blakus nav ne mammas, ne tēta.

Apmeklējām arī jaunuzcelto bērnudārzu skaistajā kūrort-
pilsētā Opātijā. Šī pirmsskolas iestāde atrodas pašā Egejas 
jūras krastā, ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām un 
sporta ierīcēm.

Projekta dalībvalstu nākamā tikšanās notiks 2019.gada 
februārī Latvijā, bet noslēguma konference 2019. gada 
jūnijā Spānijā.

Ar gūtajiem iespaidiem Horvātijā dalījās Priekuļu pii 
“Mežmaliņa” vadītājas vietniece izglītības jomā, starp-
tautiskā projekta “100 soļi” koordinatore 
Ilze Freimane.

Starptautiskā projekta “100 soļi” 
koordinatoru sanāksme Horvātijā

“Māci man skaidru prātu, māci zemes spēku…’’
Latvija ir zeme, mana Dzimtene. Zeme, ar kuru var 

lepoties un pateikt “Paldies”!
Mēs varam lepoties ar Latvijas dabu, sportistiem, 

labsirdīgiem un strādīgiem ļaudīm, ar mums pašiem. 
Mums varbūt nav zelta, sudraba un naftas, bet mums ir 
zaļojoši meži, zilas debesis un māls. Mums ir vislabākie 
klasesbiedri, draugi, skolotāji. Mēs varam būt laimīgi, 
dzīvojot Latvijā.

Es Latvijā esmu dzimusi un augusi, un to nepametīšu. 
Šeit ir mana ģimene. Mēs esam laimīgi, ka varam dzīvot šajā 
mazajā, bet tomēr vislabākajā valstī uz visas planētas.

Latvija varēja uzvarēt visos karos, lai iegūtu šo simt-
gades iespēju – svētkus svinēt brīvā valstī.

Esmu laimīga Latvijā un ceru, ka visi Latvijā jūtas 
tāpat. Latvija ir pati labākā.

                                                  Aiga Labrence (6.a kl.)

Mēs visi esam mājās. Laimīgs ir tas, kuram ir savas 
mājas, savs stūrītis zemes, savs koks, savs akmens un 
asmens.

Liepas pamatskolas skolēni arī skolā jūtas tikpat labi 
kā mājās, jo te ir skolotāji, kuri ved ne tikai zinību kalnā, 
bet arī māca sapņot un piepildīt savus mērķus. Šeit ir dar-
binieki, kuri rūpējas par to, lai ir silti, labi, tīri un kārtīgi, 
lai visi varētu garšīgi paēst.

Novembris Latvijā ir svētku mēnesis. Kā svinēt svētkus? 
Uz šo jautājumu jāatbild ir katram pašam. Svētku gaidī-
šanas prieks ir daudzkrāsains, jo mēs tad gatavojamies, 
aktīvi rīkojamies.

Liepas pamatskolā jau septembrī Eiropas Kultūras man-
tojuma dienu ietvaros skolēni piedalījās Latvijas  brīvības 
cīnītāju Goda dienā: “Es raugos tautas pagātnē: Tā paliks  
manā dvēselē!” Skolā notika mācību stundas 5.-9. klašu 
skolēniem: vēsturē “Latvijas brīvības cīņas 1918.-1920.”, 
mākslā “Pieminekļi brīvības  cīnītājiem  Latvijā”,  literatūrā  
“1.pasaules karš latviešu literatūrā” un mūzikā “1.pasaules 

kara laika dziesmas”. Pēc tam skolēni devās veidot Ziedu 
paklāju pie Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušajiem veltītā 
pieminekļa Liepā un ar interesi klausījās vēsturnieka 
Daumanta Vasmaņa interesanto, neparasto stāstījumu par 
1.pasaules kara brīvības cīņām Liepā.

Katru gadu oktobrī un novembrī latviešu valodas un  
literatūras skolotāji mācību stundās īpašu uzmanību pievērš 
Latvijas svētkiem – rakstām dzejoļus, aprakstus, stāstiņus, 
ilustrējam, zīmēšanas skolotāja 1. stāva gaitenī veido bērnu 
zīmējumu izstādi, mūzikas stundās skan patriotiskās dzies-
mas. Katru gadu skolotāji izlozē, kurai klasei būs vienā 
no mēnešiem jārotā skola. Novembrī mūsu skolu rotāja 5. 
klases skolēni, vecāki un audzinātāja Inese. Pārējie skolēni 
paši skaisti noformēja savu klasi.

10. novembrī 6.-9. klašu grupā notika ikgadējā Lāčplēša 
balvas izcīņa dažādos sporta veidos, kuru organizēja  
skolotāja Rudīte Zaķe. “Mazā  Lāčplēša” titulu ieguva 7.a  
klases audzēknis Rināts Antropovs, par “Lielo Lāčplēsi ” 
kļuva Dāvis Smirnovs, 9.klases audzēknis.

Lai godinātu Latvijas brīvības cīnītājus un stiprinātu 
Liepas skolēnu patriotismu, 11.novembrī tika organizēts  
Lāčplēša dienas lāpu gājiens skolēniem, vecākiem un citiem
liepēniešiem. Mums ir milzīgs prieks par daudzajām 
ģimenēm un mūsu skolas absolventiem, kuri piedalījās 
piemiņas brīdī pie Augusta Jullas pieminekļa brīvības 
cīnītājiem.

16. novembrī skolā notika stundas, kas veltītas Latvijas 
simtgadei. Vēstures stundā skolēni kopā ar skolotāju izvei-
doja skaistu, saturiski bagātu ķēdi “100 fakti par Latviju”, 
tā pletās gar skolas teritoriju un galveno ceļu. Tās bija 
vēstures liecības no Latvijas pirmsākumiem līdz šodienai, 
kas bija papildinātas ar Auseklīšiem, kas simbolizē gais-
mas uzvaru pār tumsu un sargā no tumsas spēkiem. Arī 
citās stundās diskutējām, spēlējām spēles par Latviju.

 Kopā skolas pagalmā izveidojām apsveikuma paklāju 
Latvijas simtgadei. Svecītes tika izvietotas uz zemes kā 
Latvijas karte. Mēs nodziedājām Liepas pamatskolas himnu, 
skandējām dzejas, pēc tam bija svētku mielasts pie balti 
klātiem galdiem. Skaists un neparasts bija dāvinājums 
no skolas pārzines Māras Pētersones. Tās bija dzērvenes 
katrai klasei. Caurspīdīgā stikla traukā valsts karoga krāsās 
– sarkans, balts, sarkans. Kā? Vidusdaļā bija dzērvenes 
pūdercukurā. Paldies!

Pēc tam siltas sajūtas raisīja svētku koncerts, kurā 
piedalījās pašdarbnieki – lielie un mazie dejotāji, skatuves 
runas meistari, ansamblis un koris, klavieres spēlēja Marks 
Kovaļovs.

Paldies visiem, kas radīja šo svētku noskaņu!
Informāciju apkopoja: Priekuļu vidusskolas dir.v. 

Anita Skrastiņa

Konkursa “Izzini Latvijas vēsturi!” uzvarētāji – 
11.klase un skolotāja Dz.Kaparkalēja.
Foto no Priekuļu vidusskolas arhīva

Āra aktivitātes “Forest shool” (“Meža skolā”) Zagrebā.
Foto: no PII “Mežmaliņa” arhīva
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Amatierteātru skate 
Priekuļos

Priekuļu novada 
Jauniešu dome uzsāk 

jauno sezonu

Šomēnes, pēc vasaras pārtraukuma, tika sasaukta pirmā
Priekuļu novada Jauniešu domes sēde. Sēdi apmeklēja 9 
PNJD dalībnieki. Šo sēdi sākām ar esošā nolikuma izskatī-
šanu un rediģēšanu. Tika sadalīti amati, un par jauno PNJD 
priekšsēdētaju tika ievēlēts Kristaps Broks. Izveidojām 
pasākumu, kas notiks šajā gadā, plānu, izskatījām tuvākos 
pasākumus, kuros ir lūgta mūsu līdzdalība. Viens no jau 
realizētajiem pasākumiem bija valsts svētku koncerts 
senioriem.

“Š.g. 15.novembrī Priekuļu vidusskolā notika pasākums 
par godu Latvijas simtgadei. Šis pasākums bija veltīts 
novada pensionāriem, lai sveiktu viņus valsts nozīmīgajos 
svētkos. Lai iepriecinātu, mēs sagaidījām viņus ar pašcep-
tiem cepumiem un paštaisītām kartītēm. Jauniešu domei 
sadarbojoties ar Priekuļu vidusskolas skolēniem un Alfrēda 
Kalniņa Cēsu mūzikas skolas audzēkņiem, radījām jauku
koncertu ar dziesmām, dejām un dažādu instrumentu spēli. 
Uzstājās A.Kalniņa Cēsu mūzikas skolas un Priekuļu vidus-
skolas apvienotais koris, tautas deju kolektīvs “Miķelēni” 
un jaunieši ar kokles, vijoles, flautas un klavieru spēli. 
Liels prieks bija skatīties, ka uz koncertu bija ieradušās 
arī ģimenes vairākās paaudzēs. Pēc koncerta bija prieks 
redzēt plato smaidu, dzirdēt no sirds teiktos “paldies” 
un sajust siltās emocijas no skatītājiem un arī koncerta 
dalībniekiem.” – Tā par 15. novembra pasākumu izsakās 
jauniešu domes dalībniece Laura Balode.

Jauniešu dome nolēma turpmāk satikties katra mēneša 
pirmajā trešdienā un trešajā otrdienā. Visi jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem ar vēlmi iesaistīties JD darbībā ir 
laipni aicināti.

Informāciju sagatavoja Toms Ozols

Bērnu dienas centrs “Zīļuks”

2018. gada jūlijā apritēja 12 gadi kopš centra “Zīļuks”  
dibināšanas. Tas nav ne maz, ne daudz, vien savās domās 
un sajūtās zinām, cik tas ir bijis nozīmīgs laiks gan mums, 
gan arī bērniem un vecākiem, kuri kaut reizi bijuši dienas 
centrā un kuplinājuši mūsu pulciņu.

Šogad centru “Zīļuks” ir apmeklējuši jau 1850 pirms-
skolas un skolas vecuma bērni. Bērniem centrā patīk, 
tas ir arī lielākais gandarījums un prieks. Esam svinējuši 
gadskārtu svētkus, atzīmētas dažādas svinamās dienas, 
esam darbojušies daudzveidīgās radošajās nodarbībās, 
rotaļājušies, spēlējuši galda spēles.

Ļoti lielu gandarījumu sniedz tas, ka varam mūsu vis-
mazākos klientus ievirzīt ceļā uz bērnu dārzu. Bieži vien 
viņus pie mums atved nedrošus, raudošus un vēl pavisam 
maziņus (1-gadīgus). Kad kopā esam mācījušies spēlēties, 
dalīties ar mantām un draudzēties ar citiem bērniņiem, ir 
jau klāt septembris, kad laiks doties uz bērnu dārzu. Un 
tad iestājas labi padarīta darba sajūta, jo redzam, ka viņš 

ir apguvis komunicēšanu ar citiem un ir gatavs nākamam 
solim.

Domājot par skolēniem un viņiem piemērotām ak-
tivitātēm, esam iekārtojušas telpu, lai skolēni varētu 
uzspēlēt galda tenisu, novusu, galda futbolu. Protams, 
joprojām ir pieejams ļoti plašs galda spēļu klāsts: dažādi 
konstruktori, lego, puzles, grāmatas u.c.

Esam piedzīvojuši brīnumskaistus mirkļus, kad “Zīļukā” 
spēlējās vecvecāki ar saviem mazbērniem. Šie mirkļi ir 
tik piepildīti un sirdi sildoši. Prieks redzēt, ka skolēnu 
brīvlaikā vectētiņš ar mazmeitu atnāk kopā spēlēt novusu.

Nu jau otro gadu centru apmeklē  divi kungi, kuri rīta 
pusē priecājas par iespēju uzspēlēt galda tenisu un novusu.

Ir bezgalīgs prieks, ka esam vajadzīgi ģimenēm viņu 
saspringtajā dzīves ritmā.

Informāciju sagatavoja: 
BDC “Zīļuks” vadītāja 

Ilze Miliševska

Kopā mācamies, spēlējamies un draudzējamies “Zīļuka” rotaļu telpā. Foto: no BDC “Zīļuks” arhīva

Foto no Priekuļu novada Jauniešu domes arhīva
Priekuļu novada Jauniešu domes pirmā sēde

Nedēļas nogalē Priekuļu kultūras namā notika amatier-
teātru skate. Interesenti varēja vērot septiņus dažāda rakstura 
teātra uzvedumus. Šogad skate bija kupli pārstāvēta arī no 
tuvākās apkaimes – Kocēnu novada, Taurenes,  Zosēniem, 
Kauguru pagasta, Nītaures un Siguldas. Priekuļu novada 
Liepas pagasta amatierteātris “Krams” ieguva pirmo pa-
kāpi.

Žūrija – teātra jomas speciālistes – Inta Kalniņa, Dace
Liepniece un Ilze Kļaviņa – koleģiāli norādīja uz katra 
teātru kolektīvu stiprajām un vājajām pusēm,  uzmundri-
nāja dalībniekus un deva padomus veiksmīgākam darba 
turpinājumam.

Inga Cipe

Mirklis pēc izrādes

Novada avīzei 100-tais numurs
Tā nu ir sagadījies, ka šajā īpašajā novembrī, kad Latvija 

svin savu simtgadi iznāk arī “Priekuļu Novada Vēstis” 100. 
numurs. 2009.gada jūlijā tika izveidots Priekuļu novads, 
kurš gan platības, gan iedzīvotāju ziņā ir pietiekoši plašs 
un apdzīvots. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc novada 
avīzes, lai ar tās starpniecību novada iedzīvotājiem paustu 
domes darba aktualitātes, lai viena pagasta iedzīvotāji 
zinātu, kas notiek blakus esošajā pagastā, kas jauns un 
kādas aktivitātes notiek izglītības iestādēs un citas ziņas.

Novada avīzi sāku veidot bez kādas īpašas žurnālistikas 
darba pieredzes. Kā jau jebkurš sākums bija gana grūts, 
bet interesants. Uzsākot darbu, konsultējos pie reģionālās 
preses kolēģiem, labi pazīstama ir kāda žurnāla galvenā 
redaktore, arī viņas ieteikumi palīdzēja un tā pamazām 
no ziņu lapas izdevums pārtapa par avīzi. Avīzi veidoju 
septiņus gadus, kāda tā bija šajā laikā un vai jūs kā lasītājus 
tā apmierināja, deva vajadzīgo informāciju un gaidīto 
rezultātu, jāvērtē jums – lasītājiem.

Pirms pāris gadiem sākās liela ažiotāža no reģionālo 
laikrakstu izdevumiem, ka šīs novada avīzes, kas lasītā-
jiem tiek izplatītas bez maksas ir neprofesionāli veidotas, 
atspoguļo tikai pašvaldību labos darbus un tādejādi kropļo 
informāciju. Kā tas ir patiesībā, par to atkal jāspriež pašiem 

lasītājiem. No savas puses varu teikt, ka veidojot novada 
avīzi jutu, ka tā neatstāj vienaldzīgus lasītājus. Saņēmu 
dažādus zvanus, gan paldies teikto, gan neapmierinātību, 
ka par vienu pagastu raksta vairāk, par citu mazāk. Radās
arī labi sadarbības partneri, lielu aktivitāti izrādīja Liepas
sporta koordinātors Zigfrīds Bitainis, kurš iesniedza vai-
rākus rakstus par bijušajiem ar mūsu novadu saistītajiem 
sportistiem, tā sākām veidot rubriku “Cilvēki mums līdzās”. 
Rakstus iesūtīja arī liepēnietis Aivars Vilnis un bijusī 
mārsnēniete Māra Melne, vairāk rakstot par vēsturiskajiem 
notikumiem attiecīgajos novada pagastos.

Uzskatu, ka vēl aizvien pagastu ziņu izdevumi, ir no-
vada ļaudīm vajadzīgi un interesanti.Tas ir viens no vei-
diem kā pašvaldībai sava darba rezultātus paust saviem 
iedzīvotājiem,  jo  ne  visiem  ir  pieejami  interneta  resursi  
un  ne  visas  paaudzes  tos izmanto.

Šobrīd mūsu novada avīzi veido sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Fogele, novēlu viņai turpmākā darbā, 
radošas idejas un atsaucīgus kolēģus, kas raksta par savu 
iestāžu un darba aktivitātēm, lai jums lasītāji mūsu avīze 
būtu interesanta.

Īrisa Uldriķe

Apstiprināts siltumenerģijas tarifs Liepā
Informējam, ka pamatojoties uz šķeldas cenas pieauguma, Priekuļu novada dome 2018.gada 25.oktobrī ir 

apstiprinājusi siltumenerģijas tarifu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 43,46 EUR/MWh bez PVN. Tarifs 
stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī.
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LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

01.12.
16:00

Svētku egles iedegšana Jautras spēles un rotaļas kopā ar Sniegbaltīti, lāci un suņuku. Priekuļi

01.12.
21:00

Balle Balle 20.-30.gadu stilā, spēlēs Sēļu muižas muzikanti.
  Ieeja: 6.00 EUR

Veselavas
muiža

04.12.
17:00

Pagasta svētku egles
iedegšana
“Sivēntiņa

Ziemassvētki”

Šogad atkal kopā iedegsim svētku egli! Jestrajā svētku vakarā 
priecāsimies kopā ar draisko Sivēnu, suni Fuksi un rūķi Košuli. 
Lai eglīte iedegtos droši, ciemos būs ieradies arī drosmīgais 
policists Bebra kungs. Un kā gan egles iedegšana būtu iespējama 
bez Ziemassvētku vecīša... Viņš būs!!! Esi pie eglītes klāt arī Tu!

Liepā,
pļaviņā pie 

“Top” veikala

08.12.
18:00

Koncerts 
“saTIKTIES dejā”

Deju kolektīva “Zelta Virpulis” 10 gadu jubilejas koncerts. 
Koncertu vadīs Valmieras Drāmas teātra aktieri – Ieva Puķe un 
Ģirts Rāviņš.                                                       Ieeja: 2.00 EUR

Priekuļu
KN

09.12.
16:00

“Eglīt, eglīt,
iemirdzies!”

Kopā ar diviem jautriem, draudzīgiem pasaku tēliem, iedegsim 
Ziemassvētku egli.

Mārsnēnu
parkā pie TN

11.12.
18:30

Dāvja Sīmaņa 
spēlfilma “Tēvs Nakts”

Patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara 
laikā slēpa desmitiem cilvēku. Izglābt vienu dzīvību nozīmē 
izglābt pasauli.                                                    Ieeja: 3.00 EUR

Liepas KN

14.12.
19:00

Koncerts “Arī 
Sniegavīram prieks!”

Ziemassvētku apsveikuma koncerts. Piedalās lielie un mazie 
kultūras nama pašdarbnieki.                             Ieeja: bez maksas

Liepas KN

14.12.
19:00

Ziemassvētku koncertu
 “Maigs ziemas 

pieskāriens”

Koncerta programmā skanēs Latvijā un pasaulē zināmas melodijas 
cauri gadsimtiem pavisam jaunās un krāšņās aranžijās.
Koncerta ilgums 1h (60min) vienā daļā!            Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

14.12.
19:00

Koncerts “Cimdiņš
man roku deva”

Ziemassvētkus ieskandinās deju kolektīvi Miķelis, Miķelēni, 
Mežrozīte un Mare.                                          Ieeja: bez maksas

Priekuļu
KN

15.12.
18:00

Nameja Kalniņa kokles 
mūzikas albuma 

prezentācija 
“Laika gaitā”

Visi mīļi gaidīti Liepas kultūras namā uz jaunā, daudzsološā 
mūziķa un komponista Nameja Kalniņa mūzikas albuma “Laika 
gaitā” prezentāciju. Koncertā dzirdēsim Nameja oriģināldarbus.
                                                                          Ieeja: bez maksas

Liepas KN

15.12.
14:00

Koncerts “Dāvanas būs 
Tev un man! Ho, ho, ho!”

Uz Ziemassvētku brīnumu koncertu aicina “Tūgadiņš” 
Ieeja: bez maksas

Priekuļu
KN

17.12
12:00

Pensionāru
Ziemassvētku 

pasākums

Pasākumu vadīs Dace Jaunzeme. Veselavas
muiža

18.12.
11:00

“Klusiņām, klusiņām 
Ziemassvētki 

atnākuši!”

Svētku pasākums Liepas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri neapmeklē nevienu no izglītības iestādēm un ir deklarēti 
Liepas pagastā. Sūtīsim ielūgumus! Informācija pa tel. 26342004 (Inta).

Liepas KN

18.12.
19:00

Koncerts “Ticot, cerot 
un mīlot”

Ziemassvētku koncerts. Uzstāsies A.Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas jauktais koris, stīgu orķestris, koklētāju ansamblis 
un sieviešu koris “Laumas”.                               Ieeja: 3.00 EUR

Priekuļu
KN

19.12.
16:00

Ziemassvētku 
pasākums

Uz kopīgu koncertu un atpūtas vakaru tiek aicināti Priekuļu 
pagasta pensionāri.

Priekuļu
KN

20.12.
18:00

Unas Danielas 
Aizgales TRIO 

koncertprogramma
“Ziemassvētki džeza

noskaņās”

Klāt ir Ziemassvētki, un dvēsele alkst ko dzidru, gaišu un tīru. 
Tieši tāpēc lieliskais mūziķu trio (vokāls, klavieres, saksofons) 
Jūs ielūdz uz Ziemassvētku koncertprogrammu, kurā ietilpst 
gan zināmas Ziemassvētku dziesmas pašu mūziķu aranžijās, 
gan džezs.                                                           Ieeja: 3.00 EUR

Liepas KN

21.12.
16:00

Svētku vakars pagasta 
pensionāriem

“Ziemassvētku balle”

Šajā īpašajā Ziemassvētku ballē kopā ar Jums Ēriks Budēvics no 
grupas “Hameleoni” un Indra Raila. 
Pieteikšanās Liepas pagasta pārvaldē pie sekretāres no 1.decembra 
līdz 14.decembrim. Informācija pa tālruni 26342004 (Inta).

Liepas KN

21.12.
19:00

Koncerts 
“Ziemeļvēju rotaļas”

Ziemassvētku koncerts, spēlēs muzikālā apvienība “Krelles”.
Pēc koncerta atpūtas vakars pašdarbniekiem.

Ieeja: 2.50 EUR (pašdarbniekiem ieeja brīva)

Mārsnēnu
TN

21.12.
22.00

Masku balle Balle kopā ar grupu “Tequila band”.
 Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

23.12
17:00

Ziemassvētku
koncerts “Trīs vīri

Ziemassvētkos”

ZIGRĪDS MUKTUPĀVELS, JĀNIS LŪSĒNS, ĒRIKS VILSONS
Biļetes – biļešu paradīzes kasēs, Priekuļu novada pašvaldības 
kasē un Priekuļu kultūras namā.

Priekuļu
KN

25.12.
21:00

Lielā Ziemassvētku
balle

Spēlē grupa “Džentelmeņu špagats”. Vakars pie galdiņiem.
(Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija t. 26666983). 

     Ieeja: 5.00 EUR

Mārsnēnu
TN

28.12.
14:00

Svētku koncerts 
“Dziesma egles zarā…”

Pasākums pie galdiņiem Mārsnēnu pagasta pensionāriem. Līdz 
ņemt “groziņu”. Ar jums kopā J.Krūze, I.Gabrāne, J.Gabrāns 
un sieviešu vokālais ansamblis “Mona”. Ciemosies Salavecis. 
Pieteikties pie Rūtas vai Santas.

Mārsnēnu
TN

28.12.
19.00

Koncerts 
“Viņš un Viņa” 

Svētku programma

Freds Ormēns (francūzis) un Ilze Lejiņa. Viņu mūzika ir savijusies
starp žanriem un valodām. Gan oriģinālkompozīcijas, gan 
pazīstamas melodijas neparastā aranžējumā.
Instrumentu klāsts – bagātīgs.                            Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

29.12.
11:00

“Svētki Rūķu bodē” Rūķi un Salavecis, Mārsnēnu pagasta pirmsskolas vecuma 
bērnus gaidīs pie Svētku egles tautas namā.

Mārsnēnu
TN

29.12.
18.00

“Karlsona
piedzīvojumi muižā”

Jaunā gada Ziemassvētku uzvedums. Piedalās Veselavas pagasta 
pašdarbnieki.

Veselavas
muiža

KULTŪRAS PASĀKUMI – DECEMBRIS

Aicinām seniorus un cilvēkus ar invaliditāti 
piedalīties fiziskās aktivitātēs un uzturēt veselīgu 

dzīvesveidu katru otrdienu no plkst. 19:30 līdz 20:30 
Priekuļu vidusskolas sporta zālē, kur būs iespēja spēlēt 
basketbolu un veikt individuālus vingrošanas treniņus.

Tālr. informācijai 20033745 (M.Zumbergs)

Basketbols un vingrošana 
senioriem un invalīdiem

1.janvārī plkst. 01:00 
Priekuļu kultūras namā 

Jaungada balle
Spēlēs grupa “CoCo Orchestra” un DJ. 

Ieeja: 10.00 EUR
Galdiņu rezervācija (10 pers.): 20.00 EUR. 
Tālr. rezervācijai 64130227 vai 28352521

 
1.janvārī plkst. 01:00 
Liepas kultūras namā 

Jaungada balle
Jautru un atraktīvu noskaņu radīs enerģiskais 

muzikants Zigimols. Ieeja: 5.00 EUR
Galdiņu rezervācija un biļešu iegāde no 17.decembra 

Liepas pagasta pārvaldē pie sekretāres.
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Amatierteātru skate 
Priekuļos

Priekuļu novada 
Jauniešu dome uzsāk 

jauno sezonu

Šomēnes, pēc vasaras pārtraukuma, tika sasaukta pirmā
Priekuļu novada Jauniešu domes sēde. Sēdi apmeklēja 9 
PNJD dalībnieki. Šo sēdi sākām ar esošā nolikuma izskatī-
šanu un rediģēšanu. Tika sadalīti amati, un par jauno PNJD 
priekšsēdētaju tika ievēlēts Kristaps Broks. Izveidojām 
pasākumu, kas notiks šajā gadā, plānu, izskatījām tuvākos 
pasākumus, kuros ir lūgta mūsu līdzdalība. Viens no jau 
realizētajiem pasākumiem bija valsts svētku koncerts 
senioriem.

“Š.g. 15.novembrī Priekuļu vidusskolā notika pasākums 
par godu Latvijas simtgadei. Šis pasākums bija veltīts 
novada pensionāriem, lai sveiktu viņus valsts nozīmīgajos 
svētkos. Lai iepriecinātu, mēs sagaidījām viņus ar pašcep-
tiem cepumiem un paštaisītām kartītēm. Jauniešu domei 
sadarbojoties ar Priekuļu vidusskolas skolēniem un Alfrēda 
Kalniņa Cēsu mūzikas skolas audzēkņiem, radījām jauku
koncertu ar dziesmām, dejām un dažādu instrumentu spēli. 
Uzstājās A.Kalniņa Cēsu mūzikas skolas un Priekuļu vidus-
skolas apvienotais koris, tautas deju kolektīvs “Miķelēni” 
un jaunieši ar kokles, vijoles, flautas un klavieru spēli. 
Liels prieks bija skatīties, ka uz koncertu bija ieradušās 
arī ģimenes vairākās paaudzēs. Pēc koncerta bija prieks 
redzēt plato smaidu, dzirdēt no sirds teiktos “paldies” 
un sajust siltās emocijas no skatītājiem un arī koncerta 
dalībniekiem.” – Tā par 15. novembra pasākumu izsakās 
jauniešu domes dalībniece Laura Balode.

Jauniešu dome nolēma turpmāk satikties katra mēneša 
pirmajā trešdienā un trešajā otrdienā. Visi jaunieši vecumā 
no 13 līdz 25 gadiem ar vēlmi iesaistīties JD darbībā ir 
laipni aicināti.

Informāciju sagatavoja Toms Ozols

Bērnu dienas centrs “Zīļuks”

2018. gada jūlijā apritēja 12 gadi kopš centra “Zīļuks”  
dibināšanas. Tas nav ne maz, ne daudz, vien savās domās 
un sajūtās zinām, cik tas ir bijis nozīmīgs laiks gan mums, 
gan arī bērniem un vecākiem, kuri kaut reizi bijuši dienas 
centrā un kuplinājuši mūsu pulciņu.

Šogad centru “Zīļuks” ir apmeklējuši jau 1850 pirms-
skolas un skolas vecuma bērni. Bērniem centrā patīk, 
tas ir arī lielākais gandarījums un prieks. Esam svinējuši 
gadskārtu svētkus, atzīmētas dažādas svinamās dienas, 
esam darbojušies daudzveidīgās radošajās nodarbībās, 
rotaļājušies, spēlējuši galda spēles.

Ļoti lielu gandarījumu sniedz tas, ka varam mūsu vis-
mazākos klientus ievirzīt ceļā uz bērnu dārzu. Bieži vien 
viņus pie mums atved nedrošus, raudošus un vēl pavisam 
maziņus (1-gadīgus). Kad kopā esam mācījušies spēlēties, 
dalīties ar mantām un draudzēties ar citiem bērniņiem, ir 
jau klāt septembris, kad laiks doties uz bērnu dārzu. Un 
tad iestājas labi padarīta darba sajūta, jo redzam, ka viņš 

ir apguvis komunicēšanu ar citiem un ir gatavs nākamam 
solim.

Domājot par skolēniem un viņiem piemērotām ak-
tivitātēm, esam iekārtojušas telpu, lai skolēni varētu 
uzspēlēt galda tenisu, novusu, galda futbolu. Protams, 
joprojām ir pieejams ļoti plašs galda spēļu klāsts: dažādi 
konstruktori, lego, puzles, grāmatas u.c.

Esam piedzīvojuši brīnumskaistus mirkļus, kad “Zīļukā” 
spēlējās vecvecāki ar saviem mazbērniem. Šie mirkļi ir 
tik piepildīti un sirdi sildoši. Prieks redzēt, ka skolēnu 
brīvlaikā vectētiņš ar mazmeitu atnāk kopā spēlēt novusu.

Nu jau otro gadu centru apmeklē  divi kungi, kuri rīta 
pusē priecājas par iespēju uzspēlēt galda tenisu un novusu.

Ir bezgalīgs prieks, ka esam vajadzīgi ģimenēm viņu 
saspringtajā dzīves ritmā.

Informāciju sagatavoja: 
BDC “Zīļuks” vadītāja 

Ilze Miliševska

Kopā mācamies, spēlējamies un draudzējamies “Zīļuka” rotaļu telpā. Foto: no BDC “Zīļuks” arhīva

Foto no Priekuļu novada Jauniešu domes arhīva
Priekuļu novada Jauniešu domes pirmā sēde

Nedēļas nogalē Priekuļu kultūras namā notika amatier-
teātru skate. Interesenti varēja vērot septiņus dažāda rakstura 
teātra uzvedumus. Šogad skate bija kupli pārstāvēta arī no 
tuvākās apkaimes – Kocēnu novada, Taurenes,  Zosēniem, 
Kauguru pagasta, Nītaures un Siguldas. Priekuļu novada 
Liepas pagasta amatierteātris “Krams” ieguva pirmo pa-
kāpi.

Žūrija – teātra jomas speciālistes – Inta Kalniņa, Dace
Liepniece un Ilze Kļaviņa – koleģiāli norādīja uz katra 
teātru kolektīvu stiprajām un vājajām pusēm,  uzmundri-
nāja dalībniekus un deva padomus veiksmīgākam darba 
turpinājumam.

Inga Cipe

Mirklis pēc izrādes

Novada avīzei 100-tais numurs
Tā nu ir sagadījies, ka šajā īpašajā novembrī, kad Latvija 

svin savu simtgadi iznāk arī “Priekuļu Novada Vēstis” 100. 
numurs. 2009.gada jūlijā tika izveidots Priekuļu novads, 
kurš gan platības, gan iedzīvotāju ziņā ir pietiekoši plašs 
un apdzīvots. Līdz ar to radās nepieciešamība pēc novada 
avīzes, lai ar tās starpniecību novada iedzīvotājiem paustu 
domes darba aktualitātes, lai viena pagasta iedzīvotāji 
zinātu, kas notiek blakus esošajā pagastā, kas jauns un 
kādas aktivitātes notiek izglītības iestādēs un citas ziņas.

Novada avīzi sāku veidot bez kādas īpašas žurnālistikas 
darba pieredzes. Kā jau jebkurš sākums bija gana grūts, 
bet interesants. Uzsākot darbu, konsultējos pie reģionālās 
preses kolēģiem, labi pazīstama ir kāda žurnāla galvenā 
redaktore, arī viņas ieteikumi palīdzēja un tā pamazām 
no ziņu lapas izdevums pārtapa par avīzi. Avīzi veidoju 
septiņus gadus, kāda tā bija šajā laikā un vai jūs kā lasītājus 
tā apmierināja, deva vajadzīgo informāciju un gaidīto 
rezultātu, jāvērtē jums – lasītājiem.

Pirms pāris gadiem sākās liela ažiotāža no reģionālo 
laikrakstu izdevumiem, ka šīs novada avīzes, kas lasītā-
jiem tiek izplatītas bez maksas ir neprofesionāli veidotas, 
atspoguļo tikai pašvaldību labos darbus un tādejādi kropļo 
informāciju. Kā tas ir patiesībā, par to atkal jāspriež pašiem 

lasītājiem. No savas puses varu teikt, ka veidojot novada 
avīzi jutu, ka tā neatstāj vienaldzīgus lasītājus. Saņēmu 
dažādus zvanus, gan paldies teikto, gan neapmierinātību, 
ka par vienu pagastu raksta vairāk, par citu mazāk. Radās
arī labi sadarbības partneri, lielu aktivitāti izrādīja Liepas
sporta koordinātors Zigfrīds Bitainis, kurš iesniedza vai-
rākus rakstus par bijušajiem ar mūsu novadu saistītajiem 
sportistiem, tā sākām veidot rubriku “Cilvēki mums līdzās”. 
Rakstus iesūtīja arī liepēnietis Aivars Vilnis un bijusī 
mārsnēniete Māra Melne, vairāk rakstot par vēsturiskajiem 
notikumiem attiecīgajos novada pagastos.

Uzskatu, ka vēl aizvien pagastu ziņu izdevumi, ir no-
vada ļaudīm vajadzīgi un interesanti.Tas ir viens no vei-
diem kā pašvaldībai sava darba rezultātus paust saviem 
iedzīvotājiem,  jo  ne  visiem  ir  pieejami  interneta  resursi  
un  ne  visas  paaudzes  tos izmanto.

Šobrīd mūsu novada avīzi veido sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Fogele, novēlu viņai turpmākā darbā, 
radošas idejas un atsaucīgus kolēģus, kas raksta par savu 
iestāžu un darba aktivitātēm, lai jums lasītāji mūsu avīze 
būtu interesanta.

Īrisa Uldriķe

Apstiprināts siltumenerģijas tarifs Liepā
Informējam, ka pamatojoties uz šķeldas cenas pieauguma, Priekuļu novada dome 2018.gada 25.oktobrī ir 

apstiprinājusi siltumenerģijas tarifu Liepā, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, 43,46 EUR/MWh bez PVN. Tarifs 
stājas spēkā 2018. gada 1. decembrī.

PriekuÓu novada pa¯valdÏbas informatÏvais izdevums30. novembris, 2018

LAIKS PASĀKUMS INFORMĀCIJA VIETA

01.12.
16:00

Svētku egles iedegšana Jautras spēles un rotaļas kopā ar Sniegbaltīti, lāci un suņuku. Priekuļi

01.12.
21:00

Balle Balle 20.-30.gadu stilā, spēlēs Sēļu muižas muzikanti.
  Ieeja: 6.00 EUR

Veselavas
muiža

04.12.
17:00

Pagasta svētku egles
iedegšana
“Sivēntiņa

Ziemassvētki”

Šogad atkal kopā iedegsim svētku egli! Jestrajā svētku vakarā 
priecāsimies kopā ar draisko Sivēnu, suni Fuksi un rūķi Košuli. 
Lai eglīte iedegtos droši, ciemos būs ieradies arī drosmīgais 
policists Bebra kungs. Un kā gan egles iedegšana būtu iespējama 
bez Ziemassvētku vecīša... Viņš būs!!! Esi pie eglītes klāt arī Tu!

Liepā,
pļaviņā pie 

“Top” veikala

08.12.
18:00

Koncerts 
“saTIKTIES dejā”

Deju kolektīva “Zelta Virpulis” 10 gadu jubilejas koncerts. 
Koncertu vadīs Valmieras Drāmas teātra aktieri – Ieva Puķe un 
Ģirts Rāviņš.                                                       Ieeja: 2.00 EUR

Priekuļu
KN

09.12.
16:00

“Eglīt, eglīt,
iemirdzies!”

Kopā ar diviem jautriem, draudzīgiem pasaku tēliem, iedegsim 
Ziemassvētku egli.

Mārsnēnu
parkā pie TN

11.12.
18:30

Dāvja Sīmaņa 
spēlfilma “Tēvs Nakts”

Patiess stāsts par rīdzinieku Žani Lipki, kurš Otrā pasaules kara 
laikā slēpa desmitiem cilvēku. Izglābt vienu dzīvību nozīmē 
izglābt pasauli.                                                    Ieeja: 3.00 EUR

Liepas KN

14.12.
19:00

Koncerts “Arī 
Sniegavīram prieks!”

Ziemassvētku apsveikuma koncerts. Piedalās lielie un mazie 
kultūras nama pašdarbnieki.                             Ieeja: bez maksas

Liepas KN

14.12.
19:00

Ziemassvētku koncertu
 “Maigs ziemas 

pieskāriens”

Koncerta programmā skanēs Latvijā un pasaulē zināmas melodijas 
cauri gadsimtiem pavisam jaunās un krāšņās aranžijās.
Koncerta ilgums 1h (60min) vienā daļā!            Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

14.12.
19:00

Koncerts “Cimdiņš
man roku deva”

Ziemassvētkus ieskandinās deju kolektīvi Miķelis, Miķelēni, 
Mežrozīte un Mare.                                          Ieeja: bez maksas

Priekuļu
KN

15.12.
18:00

Nameja Kalniņa kokles 
mūzikas albuma 

prezentācija 
“Laika gaitā”

Visi mīļi gaidīti Liepas kultūras namā uz jaunā, daudzsološā 
mūziķa un komponista Nameja Kalniņa mūzikas albuma “Laika 
gaitā” prezentāciju. Koncertā dzirdēsim Nameja oriģināldarbus.
                                                                          Ieeja: bez maksas

Liepas KN

15.12.
14:00

Koncerts “Dāvanas būs 
Tev un man! Ho, ho, ho!”

Uz Ziemassvētku brīnumu koncertu aicina “Tūgadiņš” 
Ieeja: bez maksas

Priekuļu
KN

17.12
12:00

Pensionāru
Ziemassvētku 

pasākums

Pasākumu vadīs Dace Jaunzeme. Veselavas
muiža

18.12.
11:00

“Klusiņām, klusiņām 
Ziemassvētki 

atnākuši!”

Svētku pasākums Liepas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, 
kuri neapmeklē nevienu no izglītības iestādēm un ir deklarēti 
Liepas pagastā. Sūtīsim ielūgumus! Informācija pa tel. 26342004 (Inta).

Liepas KN

18.12.
19:00

Koncerts “Ticot, cerot 
un mīlot”

Ziemassvētku koncerts. Uzstāsies A.Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas jauktais koris, stīgu orķestris, koklētāju ansamblis 
un sieviešu koris “Laumas”.                               Ieeja: 3.00 EUR

Priekuļu
KN

19.12.
16:00

Ziemassvētku 
pasākums

Uz kopīgu koncertu un atpūtas vakaru tiek aicināti Priekuļu 
pagasta pensionāri.

Priekuļu
KN

20.12.
18:00

Unas Danielas 
Aizgales TRIO 

koncertprogramma
“Ziemassvētki džeza

noskaņās”

Klāt ir Ziemassvētki, un dvēsele alkst ko dzidru, gaišu un tīru. 
Tieši tāpēc lieliskais mūziķu trio (vokāls, klavieres, saksofons) 
Jūs ielūdz uz Ziemassvētku koncertprogrammu, kurā ietilpst 
gan zināmas Ziemassvētku dziesmas pašu mūziķu aranžijās, 
gan džezs.                                                           Ieeja: 3.00 EUR

Liepas KN

21.12.
16:00

Svētku vakars pagasta 
pensionāriem

“Ziemassvētku balle”

Šajā īpašajā Ziemassvētku ballē kopā ar Jums Ēriks Budēvics no 
grupas “Hameleoni” un Indra Raila. 
Pieteikšanās Liepas pagasta pārvaldē pie sekretāres no 1.decembra 
līdz 14.decembrim. Informācija pa tālruni 26342004 (Inta).

Liepas KN

21.12.
19:00

Koncerts 
“Ziemeļvēju rotaļas”

Ziemassvētku koncerts, spēlēs muzikālā apvienība “Krelles”.
Pēc koncerta atpūtas vakars pašdarbniekiem.

Ieeja: 2.50 EUR (pašdarbniekiem ieeja brīva)

Mārsnēnu
TN

21.12.
22.00

Masku balle Balle kopā ar grupu “Tequila band”.
 Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

23.12
17:00

Ziemassvētku
koncerts “Trīs vīri

Ziemassvētkos”

ZIGRĪDS MUKTUPĀVELS, JĀNIS LŪSĒNS, ĒRIKS VILSONS
Biļetes – biļešu paradīzes kasēs, Priekuļu novada pašvaldības 
kasē un Priekuļu kultūras namā.

Priekuļu
KN

25.12.
21:00

Lielā Ziemassvētku
balle

Spēlē grupa “Džentelmeņu špagats”. Vakars pie galdiņiem.
(Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervācija t. 26666983). 

     Ieeja: 5.00 EUR

Mārsnēnu
TN

28.12.
14:00

Svētku koncerts 
“Dziesma egles zarā…”

Pasākums pie galdiņiem Mārsnēnu pagasta pensionāriem. Līdz 
ņemt “groziņu”. Ar jums kopā J.Krūze, I.Gabrāne, J.Gabrāns 
un sieviešu vokālais ansamblis “Mona”. Ciemosies Salavecis. 
Pieteikties pie Rūtas vai Santas.

Mārsnēnu
TN

28.12.
19.00

Koncerts 
“Viņš un Viņa” 

Svētku programma

Freds Ormēns (francūzis) un Ilze Lejiņa. Viņu mūzika ir savijusies
starp žanriem un valodām. Gan oriģinālkompozīcijas, gan 
pazīstamas melodijas neparastā aranžējumā.
Instrumentu klāsts – bagātīgs.                            Ieeja: 7.00 EUR

Veselavas
muiža

29.12.
11:00

“Svētki Rūķu bodē” Rūķi un Salavecis, Mārsnēnu pagasta pirmsskolas vecuma 
bērnus gaidīs pie Svētku egles tautas namā.

Mārsnēnu
TN

29.12.
18.00

“Karlsona
piedzīvojumi muižā”

Jaunā gada Ziemassvētku uzvedums. Piedalās Veselavas pagasta 
pašdarbnieki.

Veselavas
muiža

KULTŪRAS PASĀKUMI – DECEMBRIS

Aicinām seniorus un cilvēkus ar invaliditāti 
piedalīties fiziskās aktivitātēs un uzturēt veselīgu 

dzīvesveidu katru otrdienu no plkst. 19:30 līdz 20:30 
Priekuļu vidusskolas sporta zālē, kur būs iespēja spēlēt 
basketbolu un veikt individuālus vingrošanas treniņus.

Tālr. informācijai 20033745 (M.Zumbergs)

Basketbols un vingrošana 
senioriem un invalīdiem

1.janvārī plkst. 01:00 
Priekuļu kultūras namā 

Jaungada balle
Spēlēs grupa “CoCo Orchestra” un DJ. 

Ieeja: 10.00 EUR
Galdiņu rezervācija (10 pers.): 20.00 EUR. 
Tālr. rezervācijai 64130227 vai 28352521

 
1.janvārī plkst. 01:00 
Liepas kultūras namā 

Jaungada balle
Jautru un atraktīvu noskaņu radīs enerģiskais 

muzikants Zigimols. Ieeja: 5.00 EUR
Galdiņu rezervācija un biļešu iegāde no 17.decembra 

Liepas pagasta pārvaldē pie sekretāres.
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Priekuļu novada pašvaldības informatīvais izdevums 
“Priekuļu novada vēstis”. Bezmaksas izdevums. 

Iznāk reizi mēnesī. Metiens – 2000. 
Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, Cēsu prospekts 5, 

Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Tālr. 64107871. 
Kontaktinformācija: Priekuļu novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Fogele, tālr. 
66954881, e-pasts: ieva.fogele@priekulunovads.lv 
Par rakstu saturu un faktu precizitāti atbild autori. 
Publicētajos rakstos paustie viedokļi ne vienmēr 
sakrīt ar Priekuļunovada pašvaldības viedokli. 

Iespiests tipogrāfijā “Valprint”

Priekuļu novada Latvijas simtgades notikumu fotoreportāža

Normunda Kažoka fotogrāfiju izstādes “Pirmā rota”, 
kas veltīta Zemessardzes 27.kājnieku bataljona 

1.kājnieku rotai, atklāšana.
Foto: Ieva Fogele

Vides instalācija Latvijas karoga krāsās “Gaismas ceļš” 
Saules parkā Priekuļos.
Foto: Leonīds Rižakovs

Veselavas pagasta “Pintuļos” ievērojamā latviešu 
nacionālā karoga autora Jāņa Lapiņa un Lāčplēša 

dienai veltīts piemiņas brīdis.
Foto: no Veselavas bibliotēkas arhīva

PII “Mežmaliņa”  Rūķu grupas dāvana Latvijai 
“Labo darbu un laba vēlējumu grāmata”

Foto: Ieva Fogele

PII “Mežmaliņa”  Pūcītes Skoliņas bērni uzzīmēja 
ilustrācijas vairāk kā 100 pasakām un izveidoja 

grāmatu ar 100 lappusēm.
Foto: Ieva Fogele

Latvijai 100 gadi – Sprīdīšiem100 kilometri!
Foto: Ieva Fogele

Liepas PII “Saulīte” Latvijas simtgadi sagaidot.
Foto: no Liepas PII arhīva

Par Latvijas nacionālo karogu uzzināja vairāk 
Veselavas PII bērni.

Foto: no Veselavas bibliotēkas arhīva

Mana Latvija Liepas pamatskolā.
Foto: no Liepas pamatskolas arhīva

  “No saknēm līdz saules staram” Mārsnēnos.
Foto: no Mārsnēnu tautas nama arhīva

Priekuļu novadnieku godināšana valsts 
simtgades svētkos Priekuļos

Foto: Ieva Fogele

Latvijai 100! 
Foto: Vilnis Sausiņš


