
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 11 (57). 2014. gada 20. decembris. Bezmaksas

Tā nu bija sagadījies, ka
”Daugavas” stadionā pagājušo
XXV Vispārējo Latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku koncerta
pirmo deju Liepas pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvs ”Sadan -
cis” dejoja blakus ”Dižajam Dan -
cim” no Toronto. Sasmaidījāmies
un sadraudzējāmies. Viena no
mūsu dejotajām pašas adīto cimdu
pāri toreiz uzdāvināja Kanādiešu
kolektīva vadītājai, Mārai Simso -
nei, kā paldies par viņas veidoto
skaisto horeogrāfiju dejai ”Iebrau -
ca saulīte”.

Toreiz neviens nedomājām,
ka draudzīgie sakari turpināsies
pavisam citādā veidā. Nākošajā
reizē ciemojoties dzimtenē,
Māra Simsone uzticēja Liepas
”Sadancim” iemācīties un šeit,
Latvijā, parādīt vienu no viņas
Kanādā tapušajām jaunajām deju
horeogrāfijām. Uzņēmām pār-
steidzošo priekšlikumu ar prieku
un atbildības sajūtu. Septembris
un oktobris tika pavadīti nopiet-
nos mēģinājumos, līdz jaunā
deja Māras Simsones horeogrāfi-
jā ”Pūt vējiņi, dzen Laiviņu” bija
gatava savai pirmizrādei. Liepas
pagasta VPDK ”Sadancis” to
godam nodejoja skatītājiem un
žūrijai, kas šī gada 1.novembrī
bija pulcējušies Latvijas XIX
Jaunrades deju konkursa pirma-
jai kārtai Ogres Kultūras centrā.

Esam patiesi priecīgi, ka
”Sadanča” repertuārā nu ir vēl
viena jauna, lustīga latviešu deja.
Paldies horeogrāfei Mārai
Simsonei par ticību mūsu spē-

kiem un par latviskās dejas tradī-
ciju kopšanu tālajā Kanādā, kas
tagad caur deju ir kļuvusi mums
daudz tuvāka. Liels paldies par

ieguldīto darbu VPDK
”Sadancis” vadītājai Maritai
Riekstai-Krivjonokai, kas tik īsā
laikā spēja sapulcināt un iedves-

mot dejotājus. Paldies Liepas
pagasta kultūras nama vadītājai
Benitai Sausiņai par atbalstu, jo
ar viņas gādību esam tikuši pie

skaistiem, I/U “Igurds” meistaru
darinātiem ozolkoka kausiem.

Ilze Kursīte, VPDK
„Sadancis” dejotāja

Viss aizsākās ar cimdu pāri...

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sadancis” pēc Latvijas XIX Jaunrades deju konkursa pirmajās kārtas, godam nodejojuši horeogrāfes,
Kanādas latvietes Māras Simsones veidoto deju ”Pūt vējiņi, dzen Laiviņu”

Foto no albuma

Nekā, nekā nav šorīt cita,
tikai baltais, baltais puteņa sniegs, 
un baltajai pasaulei galvā saule 
mirdzošu kroni liek. 

Nekā, nekā nav dvēselē cita, 
tikai gaisma, gaisma aug un viz, 
un mežmalas priedē vientuļa vārna 
sargā lielas debesis. 

Viss labais, kas sapņots pirms 
Ziemassvētkiem 
nu mirdzošā gaismā pārvēties šķiet 
un žubītes dvaša kā cerība gaiša 
loga rūtī rakstaini zied.

/U.Auseklis/

Lai gaišs ceļš pretī brīnumam un sargeņģelis 
blakus šo skaisto  svētku gaidīšanas laikā!

Priekuļu novada dome un priekšsēdētāja 
Māra Juzupa

Pārdomas
2014.gada nogalē

Mēs dzīvojam strauji mainīgā pasaulē. Mēs bieži dzirdam un arī paši
runājam par pārmaiņām, par esošām un vēl nepieciešamajā.

Ir viegli aicināt uz pārmaiņām citus. Mēs dzirdam visapkārt: šai valstij
ir jāmainās, deputātiem ir jāmainās, vecākiem ir jāmainās, skolotājiem un
ierēdņiem, protams arī nepieciešamas pārmaiņas.

Bet visgrūtāk ir mainīties pašiem.
Es novēlu mums visiem Jaunajā 2015.gadā uzdrīkstēšanos, apņēmību

un spēku mainīt sevi!
Iesim viens otram tuvāk ar tīrām domām,
Iesim viens otram pretī ar mīlestību,
Dvēseles dzīlēs tik daudz mirdzošu dārgakmeņu,
Iziesim cauri visiem biezokņiem brīnumu pilnā pasaulē.
Lai piepildās visi tie sapņi, kas mīlēti, loloti, kamolā satīti, kā bērnības

rakstainie dūraiņi- mīļākie, siltākie, vienīgie!

Elija Latko, Priekuļu novada domes deputāte 
un Liepas PII „Saulīte” vadītāja 
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27.novembra Priekuļu novada
domes sēdē savas deputātu piln-
varas nolika, Valters Dambe,
kas bija ievēlēts no „Centriskā
partija Latvijas zemnieku savie-
nība” saraksta, turpmāk viņa

vietā strādās Juris Levitass.
Kā zināms, V.Dambe apstipri-

nāts un pildīs 12.Saeimas deputāta
pienākumus uz laiku, kamēr minis-
tra pienākumus pilda deputāti, kuri
ievēlēti no Zaļo un Zemnieku

savienība Vidzemes vēlēšanu
apgabala kandidātu saraksta.

Juris Levitass ir uzņēmējs,
”AGRO SILJA” SIA
Lauksaimniecības servisa centra
valdes priekšsēdētājs. Kā novada

domes deputāts viņš darbosies
finanšu komitejā un tautsaimnie-
cības komitejā. J.Levitass jau
pirms vairākiem gadiem ir darbo-
jies Priekuļu pagasta domē kā
deputāts, tāpēc šis darbs viņam
nav svešs. Juris dzīvo Jaunraunā,
bet darbavieta atrodas Priekuļos,
viņš atzīst, ka sākumā, protams,
jāizprot un jāpielāgojas šī sasau-

kuma domes darbībai. Taču J.
Levitass saka, ka pa šiem
gadiem, kamēr nav bijis deputāta
amatā ir izveidojis savu skatienu
no malas un uz doto brīdi viņam
ir izveidojies skatījums par nova-
dā darāmajiem darbiem un risi-
nāmām problēmām. 

Īrisa Uldriķe

Deputātu maiņa

Ar Priekuļu novada domes
lēmumu no 2015.gada 1.februāra
stājas spēkā izmaiņas norēķinu kār-
tībā par saņemto un patērēto silto
ūdeni Liepas ciematā. Izmaiņas
bija nepieciešamas, jo pēdējos
gados iedzīvotāju samaksa par silto
ūdeni vairs nesedza izdevumus. 

Gribu uzsvērt, ka maksa par sil-
tumu nemainās, viena megavata
cena paliek nemainīga, tā iedzīvo-
tājiem ar pievienotās vērtības
nodokli sastāda 41,96 EUR/MWh.
Izmaiņas skars norēķinu kārtību.
Nebūs vairs viena noteikta maksa
par 1 m3 siltā ūdens kā līdz šim.
Turpmāk maksu par 1m3 silto
ūdeni aprēķinās katrai ēkai atse-
višķi, pēc konkrētā mēnesī siltā
ūdens sagatavošanai patērētā siltu-
ma daudzuma. Tas nozīmē, ka
katrā mājā atšķirsies 1 m3 siltā
ūdens cena. Kā arī vienai un tai
pašai mājai, katrā nākamajā mēne-
sī tā varēs atšķirties. Tas būs atka-
rīgs no kopējā patērētā siltuma
daudzuma ūdens uzsildīšanai un
patērētajiem ūdens kubikmetriem.

Iedzīvotājiem, lietojot silto
ūdeni, siltums tiek tērēts ne tikai
ūdens uzsildīšanai, bet notiek tā
zudumi siltajam ūdenim cirkulējot
koplietošanas telpās: pagraba,
bēniņu cauruļvados, starpstāvu
stāvvados, siltummezglā, kā arī
vannas istabas sildelementos
(dvieļu žāvētājos). Līdz šim iedzī-
votāji atsevišķi nemaksāja ne par
zudumiem, ne par siltumu, ko
saņēma no dvieļu žāvētājiem van-

nas istabās. Šī patērētā siltuma
izmaksas tika novirzītas pie apku-
res izmaksām. Līdzšinējā kārtība
nebija precīza, tā neatspoguļoja
pareizo izmaksu sadalījumu starp
apkuri un silto ūdeni. Tādēļ tur-
pmāk tiks noteikta atsevišķa
maksa par siltuma zudumiem un
siltuma patēriņu vannas istabas
sildelementos (dvieļu žāvētājos).

Pēdējos gados iedzīvotāji
intensīvi savos mājokļos ir uzstā-
dījuši siltā ūdens skaitītājus.
Pašreiz no 879 dzīvokļiem,
kuriem ir siltais ūdens, tikai 21
dzīvoklim nav siltā ūdens skaitītā-
ja. Ir sasniegts ļoti labs rādītājs,
kas ļauj labāk un precīzāk noteikt,
cik katrs ir patērējis un cik ir
jāmaksā par silto ūdeni.
Izstrādājot jauno kārtību, par
pamatu tiek ņemti vasaras mēneši,
kad nav siltuma patēriņa apkurei.
Tā precīzi varam noteikt cik patie-
sībā izmaksā 1 m3 siltā ūdens.
Nosakot jauno norēķinu kārtību,
mēs vadījāmies no pieredzes citās
Latvijas pašvaldībās, kur šī norē-
ķinu kārtība veiksmīgi darbojas.

2014.gada 27.novembra sēdē,
saistībā ar siltā ūdens norēķina
kārtību Liepas ciematā, tika pie-
ņemts sekojošs lēmums:

Atcelt iepriekš noteikto maksu
par 1m3 patērēto silto ūdeni.

Aprēķināt maksu par 1m3 silto
ūdeni katrai ēkai atsevišķi, pēc
konkrētā mēnesī siltā ūdens saga-
tavošanai patērētā siltuma dau-
dzuma.

Noteikt maksu par siltumener-
ģijas patēriņu, siltam ūdenim cir-
kulējot koplietošanas telpās: pagra-
ba, bēniņu cauruļvados, starpstāvu
stāvvados, siltummezglā, kā arī
vannas istabas sildelementos:

Dzīvokļos, kuros vannas istabas
sildelementi siltumu saņem no
siltā ūdens cirkulācijas, noteikt
konstantu siltuma patēriņa lielumu,
neatkarīgi no sezonas 0,1 MWh
apmērā uz vienu dzīvokli ēkā, 

Noteikt samaksu pēc formulas:
M = C (MWh) x T (tarifs), kur

M – Maksa par siltā ūdens cir-
kulāciju (EUR/dzīvoklis) bez
PVN;

C – 0,1 MWh;
T – siltumenerģijas tarifs bez

PVN (EUR/MWh).
Patērētājiem, kuru dzīvokļa

īpašumā ir ierīkota alternatīva
vannas istabu apsilde un/vai ir
demontēti vannas istabas sildele-
menti (dvieļu žāvētāji), kas tika
apsildīti no siltā ūdens cirkulācijas
sistēmas, C lielums norēķinu
periodā, neatkarīgi no sezonas
tiek noteikts 0,05 MWh apmērā
uz vienu dzīvokli. 

Dzīvokļos, kuros vannas istabas
sildelementi siltumu saņem no
apkures sistēmas, noteikt kon-
stantu siltuma patēriņa lielumu,
neatkarīgi no sezonas 0,05 MWh
apmērā uz vienu dzīvokli ēkā, 

Noteikt samaksu pēc formulas:
M = C (MWh) x T (tarifs), kur

M – Maksa par siltā ūdens cirku-
lāciju (EUR/dzīvoklis) bez PVN;

C - 0.05 MWh;
T – siltumenerģijas tarifs bez

PVN (EUR/MWh).
Patērētājiem, kuru dzīvokļa

īpašumā ir ierīkota alternatīva
vannas istabu apsilde un/vai ir
demontēti vannas istabas sildele-
menti (dvieļu žāvētāji), kur van-
nas istabas sildelementi siltumu
saņem no apkures sistēmas, C
lielums norēķinu periodā, neatka-
rīgi no sezonas tiek noteikts 0,05
MWh apmērā uz vienu dzīvokli. 

Aprēķināt siltuma daudzumu
siltā ūdens uzsildīšanai sekojoši:

Siltuma daudzumu 1m3 siltā
ūdens sagatavošanai vasaras
mēnešos aprēķināt pēc formulas:

Qk.ū. = (Qpieg.silt. -
QCirkulācija) ÷ Vk.ū., kur

Qk.ū – Siltuma daudzums 1m3

aukstā ūdens uzsildīšanai;
Qpieg.silt. – Ēkai piegādātais

siltuma daudzums vasaras mēne-
šos (MWh);

QCirkulācija – Siltuma patē-
riņš ēkas cirkulācijai. (0.1 MWh x
dzīvokļu skaits, kur vannas ista-
bas sildelementi siltumu saņem no
siltā ūdens cirkulācijas un 0.05
MWh x dzīvokļu skaits, kuri siltu-
mu vannas istabas sildelementos
saņem no apkures sistēmas, vai uz
kuriem attiecās 2.1.2 un 2.1.4.
punktos minētie nosacījumi.)

Vk.ū – Kopējais siltā ūdens
patēriņš ēkā (m3)

Siltuma daudzumu 1m3 siltā
ūdens sagatavošanai ziemas
mēnešos noteikt pēc vidējā vasa-

ras siltuma patēriņa 1 m3 ūdens
uzsildīšanai. 

Maksu par 1m3 siltā ūdens
sagatavošanu aprēķināt pēc for-
mulas:

Mk.ū. = Qk.ū. * T, kur
Mk.ū. – Maksa par 1 m3 siltā

ūdens uzsildīšanu bez PVN
(EUR/m3),

Qk.ū - Siltuma daudzums 1m3

aukstā ūdens uzsildīšanai 
T - siltumenerģijas tarifs bez

PVN (EUR/MWh)
Patērētājiem, kuriem nav

uzstādīti siltā ūdens skaitītāji,
maksu par patērēto silto ūdeni
aprēķināt pēc sadales starpības.

Patērētājiem, kuri atteikušies,
vai tiem, kuriem ir atslēgts siltais
ūdens, kuriem vannas istabas sil-
delementi siltumu saņem no siltā
ūdens cirkulācijas, noteikt kon-
stantu siltuma patēriņa lielumu,
neatkarīgi no sezonas 0.05 MWh
apmērā uz vienu dzīvokli ēkā.

Nenoliedzami jaunā kārtība
palielinās iedzīvotājiem maksu
par silto ūdeni. Apskatot jaunos
rēķinus par 2015.gada februāri,
lūgums pievērts uzmanību tam, ka
kopējā maksa par silto ūdeni un
apkuri būtiski neatšķirsies no
līdzīgu mēnešu maksām iepriekš.
Būs dzīvokļi, kuriem kopējais
aprēķins būs lielāks, bet būs arī
tādi dzīvokļi, kuriem kopējais
aprēķins varētu samazināties. 

Ralfs Saļmo, novada pašvaldības
izpilddirektora vietnieks

Izmaiņas norēķinu kārtībā par
patērēto silto ūdeni Liepas ciematā

27.11.2014.
4 Izveidota Priekuļu novada

pašvaldības komisiju lēmumu
pieņemšanai par lauksaimniecī-
bas zemes iegūšanu īpašumā šādā
sastāvā:

Ineta Eberharde - Priekuļu
novada pašvaldības galvenā
nodokļu speciāliste;

Līga Pabērza – Mārsnēnu
pagasta pārvaldes sekretāre - liet-
vede;

Juris Pētersons - Priekuļu
novada pašvaldības teritorijas
plānotājs, būvvaldes vadītājs;

Ilga Adamoviča – Liepas
pagasta pārvaldes zemes ierīko-
tāja;

Dace Kalniņa – Priekuļu nova-
da domes deputāte. 

4 Apstiprināts zemes ierīcī-
bas projekts nekustamajam īpašu-
mam „Savieļas”, Veselavas
pagastā.

4 Nolemts atdalīt no nekusta-
mā īpašuma „Sietiņi”, Liepas
pagastā, nekustamo īpašumu,
sastāvošu no atsevišķas zemes
vienības un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam apstip-

rināt jaunu nosaukumu „Bebrīši”,
Liepas pagastā, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība.

4 Pieņemts lēmums izdarīt
grozījumu Priekuļu novada
domes 2014.gada 24.janvāra
lēmumā „Par nekustamā īpašuma
„Priekuļu muiža”, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā, sadalī-
šanu” un nekustamajam īpašuma
„Līgo pļava”, Priekuļu pagastā
saglabāt iepriekšējo zemes lieto-
šanas mērķi – lauksaimniecības
zeme.

4 Nolemts noteikt zemes lie-
tošanas mērķi nekustamajiem
īpašumiem „Irši 2”, „Irši 3”, „Irši
4”, „Irši 5” „Irši 6”, „Irši 8”,
„Kamenes 2”, „Kamenes 3”,
„Kamenes 4”, „Kamenes 5”,
„Kamenes 6”, „Kamenes 7”,
„Kamenes 10”, „Kamenes 12”,
„Kamenes 14”, „Kamenes 16”,
„Skudras 8”, „Skudras 9”,
„Spāres10”, „Spāres 11”, „Spāres
12”, „Spāres 13”, „Spāres 14”,
„Taureņi 4”, „Taureņi 6”,
Priekuļu pagastā,– neapgūta indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves
zeme.

4 Pieņemts lēmums nekusta-
majam īpašumam „Krieviņi”
Liepas pagastā, mainīt nosauku-
mu uz „Lejas Krieviņi”.

4 Nolemts iesniegt projekta
„Jaunaudžu kopšana Priekuļu
novada pašvaldības mežos” pie-
teikumu dalībai valsts un Eiropas
Savienības atbalsta projektā
„Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana” un projekta realizā-
cijai paredzēt līdzfinansējumu
EUR 3318,90  apmērā.

4 Nolemts atļaut atsavināt
pašvaldībai piederošo mantu –
cirsmas, kas atrodas Priekuļu
novada Priekuļu pagasta īpašuma
„Piebaudzes” 1.kvartālā un
Veselavas pagasta īpašuma
„Veselavas pagasta padomes
zeme” 9.kvartālā.

4 Apstiprināti 2014.gada
29.oktobra notikušo izsoļu par
Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošo nekustamo īpašumu -
nedzīvojamās telpas Nr.5, kas
atrodas Raiņa ielā 8A, Priekuļos,
un „Beta”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, rezultāti.

4 Nolemts 2014./2015.gada
apkures sezonā saglabāt
2013.gada 28.novembra domes

sēdē apstiprinātās maksas par
apkures un karstā ūdens piegādes
pakalpojumu no Jāņmuižas katlu
mājas:

l par apkuri EUR 43,57 bez
PVN par 1MWh;

l par apkuri EUR 1,24 bez
PVN par 1 (vienu) kvadrātmetru;

l par karsto ūdeni EUR 5,98
bez PVN par 1 (vienu) kubikmetru;

l par vienu karstā ūdens dvie-
ļu žāvētāju EUR 4,35 bez PVN
mēnesī.

2015.gada janvāra mēnesī
veikt pakalpojumu maksas pārrē-
ķinu ņemot vērā faktiskās pakal-
pojuma sniegšanas izmaksas.

Ar 2015.gada 15.janvāri pār-
traukt karstā ūdens piegādes
pakalpojuma sniegšanu.

4 Pieņemti lēmumi izveidot
šādas amata vienības: 

l Liepas pagasta pārvaldes
Labiekārtošanas struktūrvienībā
strādnieka amata vienību vasaras
sezonā;

l Veselas pagasta pārvaldē
sētnieka amata vienību;

l Priekuļu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Mežmaliņa skolotāja
palīga amata vienību;

l Liepas pirmsskolas izglītī-

bas iestādē „Saulīte skolotāja
palīga amata vienību;

l Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestādē skolotāja palīga
amata vienību.

4 Nolemts slēgt zemes nomas
līgumu par zemes vienības daļas
iznomāšanu no zemes īpašnieka
Priekuļu novada pašvaldībai pie-
derošās artēziskās akas „Sarkaņi”
uzturēšanai, paredzot nomas līgu-
ma termiņu līdz jaunas artēziskās
akas izbūvei pašvaldības īpašumā
esošajā zemes gabalā.

4 Dome nolemj neieguldīt
līdzekļus dzīvojamās mājas
„Jaunķerpji”, Liepas pagastā,
atjaunošanai un uzsākt risināt jau-
tājumu par nekustamā īpašuma –
dzīvojamās mājas un zemes
Priekuļu novada Liepas pagasta
„Jaunķerpjos” nodošanu atsavi-
nāšanai izsolē. 

4 Apstiprināta jauna kārtība
norēķiniem  par silto ūdeni
Liepas ciematā ar 2015.gada
1.februāri.

4 Izdoti lēmumi-izpildrīkoju-
mi piedzīt no 59 personām nekus-
tamā īpašuma nodokļa par zemi
un ēkām parādu.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi

Priekuļu novada domes sēdes apskats
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Šobrīd arvien vairāk tiek
runāts un domāts par tīru un
nepiesārņotu vidi. Priekuļu
novada pašvaldība ir starp tiem,
kas veicina un atbalsta aktīvu un
veselīgu dzīvesveidu, domā par
estētisku apkārtējo vidi un tās
saglabāšanu. Kā viens no šādiem
pasākumiem ir elektromobiļa
iegāde, kura ekspluatācija ir eko-
nomiska un videi draudzīga, jo
automašīna nerada videi kaitīgas
izplūdes gāzes. Iegādājoties šāda
veida auto, sabiedrībai tiks
demonstrēts pozitīvais iegu-
vums. 

27.novembrī savu elektromo-
bili saņēma Priekuļu novada
pašvaldība. Saņemšanas dienā
tika rīkots informatīvs pasā-
kums, kura laikā visi interesenti
varēja uzdot tehniskus jautāju-
mus SIA „Moller Auto Latvia”
automašīnu tirdzniecības konsul-
tantam Tomam Saulītim.
Klātienē varēja piedalīties arī
testa braucienā.

Automašīna darbojas tikai ar
elektromotoru. Tukšu elektro-
mobiļa bateriju, izmantojot

parasto 220 V kontaktligzdu,
iespējams uzlādēt aptuveni asto-
ņu stundu laikā un patērētās

elektroenerģijas izmaksas nesas-
tāda pat 3EUR. Ar pilnībā uzlā-
dētu akumulatoru Wolkswagen
E-UP spēj nobraukt līdz 160 km
garu ceļa posmu, bet maksimā-
lais ātrums var sasniegt 130
km/h. „Lai nobrauktu līdz 160
km garu ceļa posmu ir nepiecie-
šams nedaudz mainīt savus
braukšanas paradumus” stāsta
tirdzniecības konsultants Toms
Saulītis. Kā viens no svarīgāka-
jiem faktoriem tiek minēts ietei-
camais braukšanas ātrums, kurš
nepārsniedz 80 km/h, un arī
automašīnā iebūvēto elektrības
patērētāju (gaismas, klimata
kontrole, navigācija u.c.) izman-
tošana. 

Jauno elektromobili izmantos
pašvaldības darbinieki darba pie-
nākumu veikšanai.

Projekta īstenošana veicinās
SEG emisiju samazināšanu un
starptautisko saistību izpildi.
Autotransports Latvijā sastāda
vairāk nekā 90 % no kopējām

SEG emisijām, tāpēc elektromo-
biļa iegāde būs būtisks ieguldī-
jums SEG emisiju samazināša-
nā.

Projekta kopējās izmaksas
sastāda EUR 26 325 attiecinā-
mās izmaksas sastāda
25 796EUR, no kurām finanšu
instrumenta finansējums sastāda
18 500EUR 

Vineta Lapsele,
pašvaldības projektu 

vadītāja

Projekta „Siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšana,
iegādājoties vienu jaunu, rūp-
nieciski ražotu M1 kategorijas
elektromobili” līdzfinansē kli-
mata pārmaiņu finanšu instru-
ments.

Finansējuma saņēmējs šī pro-
jekta ietvaros ir Priekuļu novada
pašvaldība. Projekta īstenošanas
uzraudzību un kontroli nodroši-
na SIA „Vides investīciju fonds”.

„Priekuļu novads var lepoties
ne tikai ar Latvijā lielāko dalības
saules pulksteni Saules parkā
Priekuļu centrā un dabai tuvinā-
to saules pulksteni Mārsnēnos,
bet arī ar oriģinālu ģerboni, kas
simboliski ar pulksteņa un saules
simboliem attēlo laika ritējuma
un novada stabilitāti,” saka
Latvijas Astronomijas biedrības
valdes loceklis, Saules pulksteņu
projektu autors Mārtiņš Gills.

Saules pulksteņu izveidošanu
Priekuļu novadā idejas autors ir
novada ainavu arhitekts Jānis
Sirlaks. Jautāts par šo ideju,
Jānis saka, ka, veidojot jaunu
parku, jādomā arī par to, ka tajā
ir jābūt kādam pārsteigumam,
kas rada prieku parka apmeklē-
tājiem. Tā radās ideja par Saules
pulksteņiem. „Pirmais pulkste-
nis, kas tika izveidots Priekuļu
centrā, manuprāt, ir ļoti veik-
smīgs, ideja nostrādāja, tālāk to
attīstīju Mārsnēnos”, atzīst
J.Sirlaks. Var redzēt, ka šie
objekti patīk novada iedzīvotā-
jiem un ciemiņiem, - īpaši inte-
resants bērniem un jauniešiem. 

Savukārt M.Gills domā, ka
novads būtu pelnījis kļūt par uni-
kālu vietu Latvijā, kur būtu vis-
plašākā Saules pulksteņu brīvda-
bas kolekcija. Jau šobrīd

Vidzemes daļā ap
Gaujas nacionālo
parku saules laikrāžu
ir vairāk nekā citviet
Latvijā, bet skatījumā
pa pašvaldībām
izteikta līdera pagai-
dām nav. 

Gills stāsta, ka
pašu klasiskāko
Saules pulksteni, kas
atgādina mazu galdi-
ņu ar trijstūri vai slīpu
stieni ir iespējams
izgatavot arī pašu
spēkiem. Protams, ir
kāda nianse - elemen-
tiem jābūt ar pareizu
ģeometriju atbilstoši
ģeogrāfiskajai vietai. 

Lai īstenotu šo
ideju, Mārtiņš Gills
bez maksas Priekuļu
novada iedzīvotājiem
piedāvā horizontālā
pulksteņa ģeometrijas
aprēķinus un metodi-
ku, kā pareizi noteikt ziemeļu
virzienu (jo Saule nav dienvidos
plkst. 12:00 pēc joslas laika).
Tīmekļa lapā www.saulespulk-
stenis.lv/priekuliem/ ir sagatavo-
ta tehniskā informācija Priekuļu
novada iedzīvotājiem sava laik-
rāža izgatavošanai, kā arī parau-

gi no dažādām pasaules vietām.
Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā M.Gills labprāt sniegs
papildu informāciju pa e-pastu
info@saulespulkstenis.lv vai tāl-
runi 29289205.

Īrisa Uldriķe

Pastāsti
par savu

uzņēmumu
Ja vēlaties, lai informācija

par Jūsu uzņēmumu, kas atrodas
Priekuļu novadā, būtu pieejama
Priekuļu novada mājaslapā un
par to uzzinātu ne tikai vietējie
iedzīvotāji, bet arī citi mājasla-
pas apmeklētāji, pastāstiet par
sevi! Sūtiet e-pastu uz elina.tila-
ka@priekulunovads.lv un norā-
diet šādu informāciju:

Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma apraksts, kurā ietver-
ta piedāvātie pakalpojumi vai
produkti

Kontaktinformācija (juridis-
kā un faktiskā adrese, mājasla-
pas adrese, tālruņa nr., e-pasts)
3 fotogrāfijas par uzņēmumu

Īpaši aicinām pieteikties māj-
ražotājus, amatniekus, aktīvās
atpūtas un tūrisma uzņēmumus. 
Papildus informāciju varat iegūt
sazinoties pa e-pastu: elina.tilaka@
priekulunovads.lv, vai zvanot
29352242.

Elīna Tilaka
Novada tūrisma darba 

organizatore

Norisinās
diskusija
par Lielās

Ellītes
parka

nākotni
10. decembrī Priekuļu novada

jauniešu centra „Apelsīns” tel-
pās, pēc Liepas sieviešu klubiņa
iniciatīvas, norisinājās tikšanās
ar pašvaldības labiekārtošanas
darbu vadītāju, ainavu tehniķi
Jāni Sirlaku un projektu vadītāju
Vinetu Lapseli. Atnākušos iepa-
zīstināja ar nākotnes plāniem
Liepas Lielās Ellītes labiekārto-
šanai, tika uzzināts arī vietējo
iedzīvotāju viedoklis un idejas
par nepieciešamajām pārmaiņām
šajā 8 hektārus plašajā Liepas
Ellītes parka teritorijā un citiem
sieviešu klubiņam interesējo-
šiem jautājumiem saistībā ar
pašu iniciatīvi un iespējām līdz-
darboties Liepas pagasta apkār-
tnes sakopšanā.

Elīna Tilaka, 
Novada tūrisma darba 

organizatore

Domājot par tīru vidi

Par mežu platībām lauk-
saimniecības zemēs.

Jau ziņots, ka no 2015.gada
1.janvāra par mežu tiks uzskatī-
ta arī lauksaimniecības zeme
0,5 ha un lielākā platībā, uz
kuras ir izveidojusies mežaudze
ar koku vidējo augstumu vismaz
pieci metri un, kur mežaudzes
šķērslaukums ir vienāds ar vai
lielāks par mežaudzes minimālo
šķērslaukumu. G r o z ī j u m i
noteikumos paredz, ka līdz
2020.gada 1.janvārim lauk-
saimniecības zemes ierīkošanai
mežā nav nepieciešama pašvaldī-
bas izsniegta atļauja, ja tā tiek
ierīkota plantāciju mežā.
Reģistrējot zemes īpašumā izvei-
dojušos mežaudzi kā plantāciju
mežu, zemes īpašniekam tiek

atvieglota meža apsaimniekoša-
na.

Tāpat saskaņā ar grozījumiem
kārtībā, kādā lauksaimniecībā
izmantojamo zemi ierīko mežā,
izstrādāti grozījumi meža atjau-
nošanas, meža ieaudzēšanas un
plantāciju meža noteikumos.
Plašāka informācija Ministru
kabineta 2013.gada 5.marta
noteikumos Nr.118 „Kārtība,
kādā lauksaimniecībā izmantoja-
mo zemi ierīko mežā, kā arī
izsniedz atļauju tās ierīkošanai”.

Par nodokļiem neaktīviem
saimnieciskās darbības veicē-
jiem.

Lai izvairītos no nevajadzī-
giem izdevumiem, Valsts ieņē-
mumu dienests (VID) aicina
neaktīvus saimnieciskās darbības

veicējus, kuri vēl nav informēju-
ši VID par savas saimnieciskās
darbības izbeigšanu, paziņot  par
to līdz 2014.gada beigām. VID
atgādina, ka saimnieciskās darbī-
bas veicējiem, kuru aprēķinātais
iedzīvotāju ienākuma nodoklis
no 2014.gada saimnieciskās dar-
bības ienākuma būs mazāks nekā
50 EUR, 2015.gadā būs pienā-
kums samaksāt minimālo
nodokli 50 EUR apmērā.

Saimnieciskās darbības veicē-
jam minimālais nodoklis 50
EUR nav jāmaksā, ja:

• 2014.gadā par darbiniekiem
ir veikti iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājumi vai valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, vai valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksas par sevi

kā pašnodarbinātu personu;
• 2014.gadā ir reģistrēta vai

izbeigta saimnieciskā darbība vai
pabeigts likvidācijas process;

• saimnieciskā darbība reģis-
trēta 2013.gadā.

Neskaidrību gadījumā aicina
nodokļu maksātājus zvanīt uz
VID informatīvo tālruni
67120000, vērsties ikvienā VID
klientu apkalpošanas centrā.

Lauku atbalsta dienests
(LAD) izsludina projektu
iesniegu mu pieņemšanu pasāku-
ma „Ieguldījumi materiālajos
aktīvos” divos apakšpasākumos. 

Pirmās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana notiks no
2014. gada 8. decembra līdz
2015.gada 15.janvārim.
www.lad.gov.lv

Platībmaksājumi. 
2014.gadā Vienotais platību

maksājums ir 88,73 eiro/ha.
Avanss tiek izmaksāts 50%
apmērā, bet avansa maksājums
lauksaimniekiem par nelabvēlī-
giem dabas apstākļiem (MLA) –
70% apmērā. Avansa maksājumu
izmak sa tiek veikta pakāpeniski
un tikai tiem lauksaimniekiem,
par kuru ie sniegumiem ir pabeig-
tas maksājumu saņemšanas nosa-
cījumu atbilstības pārbaudes.
Gaišas domas, prieks un labestība
Lai pār mūsu slieksni kāpj.
Svētīgus Ziemassvētkus un ražīgu
Jauno gadu katrā novada sētā!

Dace Kalniņa, 
Priekuļu novada lauku 

attīstības konsultante

Jaunā elektromobiļa Wolkswagen E-UP atslēgas ar vēlējumu –
„Lai labi ripo!”, no tirdzniecības konsultanta Toma Saulītša

saņem izpilddirektora vietnieks Ralfs Saļmo
Foto: Īrisa Uldriķe

Aktualitātes lauku ļaudīm, lauksaimniekiem

Priekuļi - Saules pulksteņu novads

Horizontāla saules pulksteņa paraugs
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Laikā, kad tehnoloģijas, inter-
nets piedāvā tik daudz iespēju, kā
bērniem un jauniešiem pavadīt
laiku, gūt dažādas pieredzes,
emocijas, kad šīs tehnoloģijas
aizstāj tik daudz reālās dzīves,
Jauniešu centrs „Apelsīns” uzdod
jautājumu: „Kā jauniešiem iemā-
cīt just, aizrauties, sajust, piedzī-
vot, pārdzīvot, patiesi priecāties,
iepriecināt citus, aizdegties par
kaut ko?”

Šīs atbildes tiek meklētas un
risinātas visdažādākajos veidos:
runājot, diskutējot ar jauniešiem,
organizējot nodarbības, pasāku-
mus un citas aktivitātes.

Projekts „Emotion
explosion” 

Šajā rudenī viena no lielāka-
jām un nopietnākajām aktivitā-
tēm, kurā jauniešu centrs aktīvi
iesaistījās, ir Erasmus+ program-
mā realizētais projekts „Emotion
explosion”. Jauniešu centra
„Apelsīns” neformālā jauniešu
grupa kopā ar aktīviem jaunie-
šiem no Jaunpiebalgas, Cēsīm un
Rīgas ar Tradicionālās kultūras
iniciatīvu centra „KasTe” atbal-
stu programmas Erasmus+ ietva-
ros realizē Jauniešu apmaiņas
projektu „Emotion explosion”.
Projekta ietvaros no 27.oktobra
līdz 6.novembrim Siguldas nova-
da Viesu namā „Brūveros” notika
vienpadsmit dienu jauniešu
apmaiņa, kurā satikās 28 jaunieši
no Latvijas, Turcijas un
Armēnijas. Šobrīd tiek gatavotas
izstādes un pasākumi, kuros
apgūtās zināšanas, gūto pieredzi
jaunieši tālāk nodos citiem jau-
niešu centriem, skolu jauniešiem,
jauniešu domēm.

Projekta tēma un mērķis bija
izzināt emocijas un to izpausmes
dažādās kultūrās, spēja ieraudzīt
un saprast emocijas caur dažā-
diem mākslas veidiem – gleznie-
cību, dzeju, mūziku, kino, radīt,
piedzīvot, izprast un analizēt
emocijas, izmantojot dažādas
neformālās izglītības metodes un
mākslinieciskas darbnīcas un
aktivitātes. 

Tā patiešām bija īsta emociju,
jūtu un sajūtu eksplozija – smiek-
li, asaras, dusmas, nedrošība, bai-
les, mazas uzvaras, sevis pārva-
rēšana, iemīlēšanās, interese, aiz-
rautība, ziņkāre, pārdomas,

uztraukums, lepnums, draudzība,
pateicība un vēl un, vēl, un vēl
daudz tika piedzīvots šajās die-
nās. Lai veidotu kopības, ģime-
nes sajūtu, daudz laika tika veltīts
komandas saliedēšanai, kopīgu
noteikumu izstrādāšanai, lai
izprastu, kā un ko mēs mācāmies.
Ik dienu notika izvērtēšanas un
pārrunas par dienas iespaidiem,
emocijām, atziņām un jaunapgū-
tajām lietām. Strādājot grupās,
veidojot kolāžas, debatējot, tika
mēģināts atrast atbildes uz jautā-
jumiem, kas tad ir emocijas, jūtas
un sajūtas, kāda ir katras emoci-
jas vērtība un nozīme mūsu
dzīvē. 

Emocijas izprast, ieraudzīt tās
sevī, izaicināt sevi un pārvarēt
varēja gan sociālajā gleznošanā,
kuras laikā vienīgā atļautā valoda
bija gleznošana, gan teātra nodar-
bībās, kurās jaunieši ļāvās impro-
vizācijai, mēģināja saprast citus
un reaģēt uz viņu emociju
izpausmēm. Jaunu pieredzi visi
dalībnieki guva, veidojot porce-
lāna traukus. Pārsteigt pašam
sevi, radīt spēcīgas emocijas bija
aktivitātes „Krāsu eksplozija”
mērķis, kuras laikā tapa emocio-
nāli krāsains foto materiāls.
Katram dalībniekam tika dota
iespēja uzspridzināt sev tuvu pie
sejas balonu, pildītu ar krāsu. Kā
atzina dalībnieki, tas bija kaut
kas tāds, ko dara reizi mūžā. 

Ar pieredzi dalīties, iedves-
mot un aizraut uz šo apmaiņas
programmu bija ieradies indie-
šu dejotājs, aktieris Aviks
Parkours, kurš atstāja neizdzē-
šamu iespaidu gan ar savu stās-
tu par emocijām dejā, skatuves
mākslās, gan ar elpu aizraujošo
deju nodarbību. 

Emocijas meklētas tika arī
Cēsīs un Siguldā, iepazīstot pil-
sētas un cilvēkus tajās, veicot
dažādus sociālos eksperimentus
– apskaujot cilvēkus, sveicinot
viņus, bildinot, intervējot, mēģi-
not iemainīt dažādas lietas,
zibakcijā dejojot uz ielas.
Emocijas raisa ne tikai aktīva
līdzdarbošanās, bet arī to vēroša-
na un saruna par redzēto, šāda
atklāsme jauniešiem bija pēc
īpaši veidotas īsfilmu program-
mas, kurā tika izvēlētas dažādas
uzrunājošas, provocējošas, aiz-
kustinošas un šokējošas īsfilmas.

Uz jautājumu, vai zinātnē ir

emocijas, atbildi apmaiņas dalīb-
nieki meklēja Bērnu zinātnes
centrā „Zinoo”. Dažādās kultūras
tika iepazītas, ne vien dzīvojot un
strādājot kopā, bet arī latviešu,
turku un armēņu nacionālajos
vakaros, kā arī nacionālo deju
vakarā. Par ļoti vērtīgu ieguvumu
dalībnieki sauca katras valsts
komandas sagatavotos mājasdar-
bus, emocijas nacionālajā māk-
slā, mūzikā, literatūrā un kino.
Vienpadsmit dienās tika darīts tik
daudz, ka visu pārstāstīt nav
iespējams, to vajag piedzīvot.

Jauniešu centra
dzimšanas diena

Ja projektā piedalījās
„Apelsīna” jaunieši ar stāžu, tad
nākamo projekta pasākumu orga-
nizēja un īstenoja jaunie, vēl
nedaudz zaļie apelsīniņi – nesen
izveidotais Jauniešu klubs
P.S.I.H.O.. Jauniešu centra septi-
ņu gadu dzimšanas dienas ballī-
tes organizēšana Jauniešu klu-
bam bija pirmais nopietnais pār-
baudījums un iespēja sevi pierā-
dīt, kā aktīviem, iniciatīvas bagā-
tiem jauniešiem. Pasākums izde-
vās ļoti labs, laiks bija saplānots
gandrīz pa minūtēm – iepazīša-
nās aktivitātes, komandu spēles,
tortes gatavošana, kolektīvā raso-
la gatavošana, vēlmju balonu
palaišana nakts debesīs, nakts
kino, draudzīga kolēģu izjokoša-
na un apņemšanās: „Ballītes vēl
būs!”

Starp projektiem, ballītēm un
pasākumiem, sākot jau no sep-

tembra, Jauniešu centrā notiek
nodarbību cikli par emocijām,
sociālo prasmju attīstīšana, par
karjeras izvēles iespējām. Pēc
nodarbībām ir arvien lielāks pie-
prasījums, un tās jau uz priekšu
saplānotas ilgam laikam.

„Liepas talants”

Jau par drošu, liepēniešu iemī-
ļotu tradīciju novembra beigās
kļuvis pasākums „Liepas talants”,
šogad konkurss notika jau ceturto

reizi, un tāpat kā ik gadu pulcēja
pilnu Liepas kultūras nama zāli ar
skatītājiem un dalībnieku līdzjutē-
jiem. Ar katru gadu konkurss aug.
Pirmajos gados konkursā piedalījās
tikai liepēnieši, pagājušajā gadā pie-
vienojās dalībnieki no Mārsnēniem
un šogad arī no Priekuļiem.
Konkurss ne vien plešas plašumā,

bet arī ar katru gadu dalībnieku
priekšnesumi kļūst aizvien kvalitatī-
vāki un daudzveidīgāki. 

Šogad konkursā tika dziedāts,
spēlēta vijole, kokle, saksafons.
Konkursa dalībniekus vērtēja
Cēsu Kultūras un Tūrisma centra
popgrupas „Hey” dalībnieces un
vokālā pedagoģe Ina Aizgale.
Popgrupa sniedza arī skaistu kon-
certu. Ina Aizgale pirms konkursa
apbalvošanas izteica atzinīgus vār-
dus par šāda konkursa rīkošanu, jo
daudz ir cilvēku, kuriem ir talants,
kuri vēlās uzstāties, taču šādu kon-
kursu ir ļoti maz, tāpēc viņa ļoti
priecājās, ka Liepā tāds tiek rīkots. 

Par konkursa uzvarētāju kļuva
Annija Krivjonoka, kura arī iegu-
va skatītāju nedalītu sajūsmu un
simpātiju balvu - „Zelta zvaigzni”.
Konkurss bija skaists un veik-
smīgs, un tā rīkotāji Jauniešu
centrs „Apelsīns” un Liepas kultū-
ras nams ir priecīgi un gandarīti
par paveikto un nu ir sākuši lauzīt
galvu, domājot par nākošo gadu,
jo, šķiet, nākošgad tas sauksies
Priekuļu novada vokālistu un
mūziķu konkurss „Liepas talants”.
Vai varbūt kāda citā vārdā, kas vēl
vairāk iedrošinās piedalīties
visiem novada talantiem. 

Ziemassvētku rosība

Jau kopš decembra sākuma
jauniešu centrā ir tāda neliela
Ziemassvētku rosība jūtam, tiek
rotāts, gatavots un cepts un pirms
pašiem Ziemassvētkiem jauniešu
centrs īpašā svētku, mīlestības,
draudzības un prieka noskaņā
svinēs savus „Mazos Ziemas -
svētkus”. 

Un lai gan ziema šogad pelē-
ka, tomēr šķiet, ka Jauniešu cen-
tram ir izdevies atrast krāsas, radīt
emocijas, aizraut jauniešus, likt
sajust, gribēt, darīt. Par īpašu deg-
smi paldies „Apelsīns” grib pateikt
viss dedzīgākajiem jauniešiem
šogad: Mārtiņam Gailim, Zanei
Maļčjonokai, Ilvai Kalniņai,
Gatim Ābolam, Seirai Jēkabsonei,
Kristiānai Eltermanei, Paulai
Beatrisei Pupurei, Ērikai Brantei,
Ilmai Strazdiņai, Agnesei
Lakotkai, Ilzei Rozentālei, Raivim
Rožkalnam, Adelei Gruntei. 

Baiba Roze,
JC „Apelsīns” vadītāja

Kā iemācīt just, sajust, piedzīvot?

Priekuļu novada kultūras un
izglītības attīstības biedrība
„Četri”, kura apvienojusi novada
kultūras, izglītības, jaunatnes,
sociālo jomu pārstāvjus ar mērķi
radīt iespēju realizēt dažādas vie-
tējai sabiedrībai nozīmīgas idejas
kultūras, izglītības un sociālajā
jomā, darbojas jau trešo gadu. 

Šogad īstenoti divi projekti
kultūras jomā. Pirmais ar
Vidzemes plānošanas reģiona
atbalstu tika realizēts projekts –
festivāls „Meteņi – Masļeņica –
Meteņi”. Projekta mērķis bija
atrast kopīgo un atšķirīgo latvie-
šu un krievvalodīgo tradīcijās un
kultūrā, meklēt un veidot jaunas
kultūras tradīcijas. Projekta
ietvaros notika radošās darbnīcas
bērniem – salmu lelles, masku un

mūzikas instrumentu gatavoša-
na. Tradīcijas iepazīt palīdzēja
folkloras kopas „Ore”, „Putni”

un krievu tradīciju kopa no
Valmieras. Projekta kulminācija
bija Meteņu un Masļeņicas svi-

nēšana Liepas Lielajā ellītē, noti-
ka masku gājiens, tika ceptas
Masļeņicas pankūkas, vārīta
Meteņu putra, dziedātas dzies-
mas latviešu un krievu valodā,
iets rotaļās, dancoti danči, spēlē-
tas veiklības spēles, kas raksturī-
gas abos svētkos. Pasākuma
noslēgumā notika „Meteņa
mīziens” jeb Metenis priecēja
mazos apmeklētājus ar konfekšu
lietu. Pasākums bija plaši
apmeklēts un vietējo iedzīvotāju
novērtēts, īpašu atzinību izpelno-
ties tieši krievvalodīgo apmeklē-
tāju vidū. 

Otrais gada laikā realizētais
projekts bija Priekuļu novada
domes mazo projektu konkursa
„Mēs novadam” 2014 ietvaros –
„Ar vēsturi caur novadu!”.

Projekta laikā tika izstrādāts
ekskursiju maršruts pa Liepas
pagasta ievērojamākajām vie-
tām, kurš tika prezentēts
Priekuļu novada svētkos Liepā,
kā arī tika iegādāti 19. gs. beigu
tērpi ekskursiju vadītājiem. 

Biedrības aktīvistiem ir idejas
un vēlme attīstīt kultūras, izglītī-
bas un sociālo jomu novadā,
tāpēc biedrība aicina aktīvos
novada iedzīvotājus, kas vēlas
līdzdarboties, pieteikties biedrī-
bā par biedriem, ideju autoriem,
projektu īstenotājiem. Par iespē-
jām līdzdarboties var interesēties
Liepas kultūras namā un
Jauniešu centrā „Apelsīns”. 

Baiba Roze, 
biedrības valdes 

priekšsēdētāja.

Indiešu dejotājs, aktieris Aviks Parkours (priekšplānā) atstāja
dalībniekos neizdzēšamu iespaidu ar elpu aizraujošo deju

nodarbību 

Meteņiem - Masļeņicu – Meteņiem pasākums izdevās jautrs un
izglītojošs. Dalībnieki aktīvi līdzdarbojās visās rotaļās.

Foto no biedrības albuma

Priekuļu novada kultūras un izglītības attīstības
biedrības „Četri” gada veikums

Konkursa „Liepas talants”
uzvarētāja Annija Krivjonoka
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Ar Vidzemes plānošanas
reģiona atbalstu KKF projekta
ietvaros Priekuļu kultūras namā
ir radīta jauna muzikāli –
horeogrāfiska izrāde - uzvedums
„Trejdeviņas tautasdziesmas”,
balstīts uz folkloras materiāliem
- tautas dziesmām.

Ar šo uzvedumu bērnu deju
kolektīvs „Tūgadiņš” ieskandi-
nāja Priekuļu kultūras namā
Ziemassvētku noskaņu.

Uzveduma muzikālajā apdarē
izmantoti tautas mūzikas un
mūsdienu rokmūzikas elementi,
mūsu tradicionālo latviešu kultū-
ru un tautas dziesmas apdarinot
ar moderno, apspēlējot seno ar
mūsdienīgo un jauniešiem pie-
vilcīgo. Radīta pilnīgi jauna,
saistoša, interesanta deju izrāde.
Par tautasdziesmu apdari un

mūziku rūpējies mūziķis Rihards
Saule.

Kolektīva vadītājs, arī šo deju
horeogrāfs un projekta idejas
autors Mārtiņš Jurciņš saka:
„Šajā mainīgajā laikā, kad ir tik
daudz dažādu citu piedāvājumu,
pseidokultūras un interneta vili-
nājuma ir grūti noturēt jaunās
paaudzes interesi par folkloras
mantojumu un saglabāt latviešu
tautas tradicionālās vērtības.
Realizējot šo projektu, rosinā-
sim jauniešus ar lielāku aktivi-
tāti un jaunu, nebijušu pieredzi
uzsākt, kā arī turpināt savu dar-
bību deju kolektīvā. Jaunajai
paaudzei ir jālepojas ar savu
senču atstāto mantojumu, un
mums tā ar bērnu starpniecību ir
jānodod tālāk.” 

Izrāde „Trejdeviņas tautas-

dziesmas” ir uzvedums, kas
sastāv no 9 dejām, kuras izdejo
vairāk kā 130 deju kolektīva
dalībnieki. Šo pašu 9 deju vien-
kāršotus variantus pēc koncerta
māca bērniem, jauniešiem un
viņu vecākiem. Tautasdziesmu

izvēle bija kolektīva vadītāja
ziņā, bet dejas, kas dejojamas ne
tikai uz skatuves, bet visiem
kopā, radījusi deju pedagoģe
Rudīte Jurciņa. Tautasdziesmās
tiek izdziedātas un dejās izdejo-
tas latviešu godu, svinību un

parašu tradīcijas, sasaistot sen-
latviešu parašas ar mūsdienu
redzējumu par tautas godu godi-
nāšanu un atzīmēšanu. Izrādes
režisore un tekstu autore Inga
Cipe atzīst, ka bijis patīkami
strādāt šajā projektā, domas
viegli raisījušās un vārdi paši
atnākuši. 

Pēc koncerta skatītāji visatzi-
nīgāk novērtēja dejas „Zaļā
krūze” un „Saule brida rudzulau-
ku”. Lai veicas dejotājiem un
vadītājam, vedot dejas uz
Jaunrades deju konkursu un
iepazīstinot ar tām republikas
deju pedagogus!

Izturību un radošu garu arī
turpmāk visam „Tūgadiņa”
kolektīvam!

Inga Krafte, Priekuļu
kultūras nama direktore

„Tūgadiņa” Ziemassvētki „Trejdeviņas tautasdziesmas”

Jaunieši sarosieties, notiek pieteikšanās
studijām Eiropas valstu augstskolās

5.decembrī Starptautiskajā
Brīvprātīgo darba dienā Priekuļos
tika organizēts pasākums
„Sarunas uz dīvāna” par Eiropas
brīvprātīgo darbu. Jauniešiem
bija iespēja iepazīties ar dažādiem
brīvprātīgā darba pieredzes stās-
tiem - gan starptautiskiem, gan
vietēja mēroga. „Sarunas uz dīvā-
na” tika rīkotas biedrības
„NEXT” un Priekuļu novada
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas
projekta „TU.ESI.LV.” ietvaros.

Sarunu vakarā ar jauniešiem
tikās vienaudži: Laila, Sigita un
Toms no biedrības „Jauniešu
vētra”, viņi pastāstīja par veikto
brīvprātīgo darbu Gruzijā un
Rumānijā, kā arī par darbošanos
Latvijas Sarkanā Krusta jaunatnes
nodaļā, organizējot dažādas akti-
vitātes un piedaloties dažādos
vietēja un starptautiska mēroga
projektos. Jaunieši bija līdzi sev
atveduši foto-stāstu izstādi
„Ieskaties iespējām acīs”, kura
sniedz iespēju citiem iepazīties ar
dažādiem iedvesmu stāstiem
brīvprātīgā darba jomā, līdzdar-
bojoties organizācijās un veicinot
savu pašizaugsmi, darbojoties
savā un citu labā. Foto-stāstu
izstāde būs apskatāma Priekuļu
jauniešu centrā „REST[e]” līdz
janvārim, pēc tam tā ceļos uz jau-
niešu centru „Apelsīns” Liepā.

Pēc pasākuma jaunieši secinā-
ja, ka tā ir fantastiska iespēja pār-
baudīt sevi, iegūt bagātīgu piere-
dzi par citu kultūru, darba ikdienu
un strādāt sev interesējošā jomā.
Pieredze un atmiņas, kas iegūtas,

veicot brīvprātīgo darbu, nav aiz-
mirstamas un dod lielu ieguldīju-
mu pašizaugsmē.

„Sarunas uz dīvāna” kopā pul-
cēja jauniešus no Priekuļu nova-
da, Cēsīm un Raunas. Pasākums
tika organizēts sadarbībā ar
Priekuļu novada Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļu, Jauniešu
klubu „Dēms”, kā arī ar Priekuļu
novada Jauniešu centriem
„REST[e]” un „Apelsīns”.

Projekta “TU.ESI.LV” mērķis
ir veicināt Latvijas reģionu jau-
niešu līdzdalības, uzņēmējdarbī-
bas un sadarbības prasmes.
Projekta ietvaros visos Latvijas
reģionos norisinās forumi, tikša-
nās, diskusijas, apmācības, kā arī
citas aktivitātes, kuru laikā bērni
un jaunieši iegūst līdzdalības,
uzņēmējdarbības un sadarbī -
bas prasmes un pieredzi, lai
iesaistītos savas pašvaldības
dzīvē un sabiedrībā notiekošajā.

Projektu ”TU.ESI.LV” īsteno
biedrība “NEXT” sadarbībā ar
Priekuļu novada Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļu un citām orga-
nizācijām un pašvaldībām Latvijā.
Projektu ”TU.ESI.LV” finansiāli
atbalsta Islande, Lihtenšteina un
Norvēģija. Projektu ”TU.ESI.LV”
finansē EEZ finanšu instruments,
Latvijas valsts un Aizputes nova-
da dome. Vairāk informācijas
www.sif.lv, www.eeagrants.lv,
www.eeagrants.org un www.aiz-
putesnovads.lv .

Liene Vecgaile, 
jaunatnes un bērnu

lietu nodaļas vadītāja

Lai arī mācību gada noslēgums
šķiet vēl visai tālu, šis ir īstais laiks
sarosīties tiem vidusskolu pēdējo
klašu skolēniem, kas nākošajā
rudenī vēlas uzsākt studijas kādā
no ārzemju augstskolām. Pieteik -
šanās studijām ārzemju augstsko-
lās ir jau sākusies!

Studijas ārzemēs vilina jaunie-
šus vairāku iemeslu dēļ, daži no
tiem ir iespēja gūt starptautisku
pieredzi, uzlabot svešvalodu zinā-
šanas, paaugstināt konkurētspēju
darba tirgū, kā arī apgūt studiju
programmas, kas Latvijā nav pie-
ejamas. Izvēloties studēt kādā no
ārzemju augstskolām, jaunieši vis-
biežāk dod priekšroku valstīm,
kurās var studēt angļu valodā un
kurās ir bezmaksas izglītība vai
izdevīgas studiju finansēšanas
iespējas Eiropas Savienības stu-
dentiem.

Izvēloties augstskolu un studiju
programmu, daudzus jauniešus
satrauc jautājums, vai pēc studiju
beigšanas viņi būs gatavi darba tir-
gum. Daudzas ārzemju augstākās
izglītības iestādes – īpaši Dānijā
un Nīderlandē – piedāvā praktisku
pieeju studijām un nodrošina ciešu
sadarbību ar uzņēmumiem. Tas
ļauj studiju laikā ne tikai apgūt
teorētiskas zināšanas, bet arī izmē-
ģināt dažādas iemaņas praktiski,
gūstot pieredzi izvēlētajā studiju
jomā. Piemēram, autobūves teh-
noloģiju studenti studiju laikā
būvē automašīnu, ar kuru pašiem
jāpiedalās sacīkstēs, mārketinga
studenti dodas veikt tirgus izpēti
kādā citā valstī, lai novērtētu, vai
uzņēmumam būtu vērts iekarot šo
tirgu, tāpat arī citu jomu studenti
piedalās dažādos projektos kopā

ar uzņēmumiem.
Gadu no gada Latvijas jaunieši

izrāda interesi par studijām
Lielbritānijā. Salīdzinot ar citām
Eiropas valstīm, Lielbritānijas
augstskolas piedāvā visplašāko
studiju programmu izvēli angļu
valodā – var iegūt augstāko izglītī-
bu gan tādās populārās studiju
jomās kā ekonomika, biznesa
vadība, informācijas tehnoloģijas,
svešvalodas un komunikācijas,
gan studiju programmās, ko
Latvijas augstskolas nepiedāvā,
piemēram, piedzīvojumu izglītība
vai dokumentālā fotografēšana.

Par labu studiju izvēlei
Lielbritānijas augstskolās bieži
vien kalpo iemesls, ka jaunieši
pietiekami labi zina angļu valodu
– valsts oficiālo valodu, kas
atvieglo gan iejušanos vietējā
sabiedrībā, gan iekļaušanos darba
tirgū. Nozīmīgs faktors ir arī
finansiālais atbalsts tiem, kas izlē-
muši iegūt savu pirmo augstāko
izglītību Lielbritānijā. Lai arī stu-
diju maksa universitātēs ir augsta
(piemēram, Anglijā tā var sasniegt
līdz pat GBP 9000 gadā), Eiropas
Savienības pilsoņi var saņemt aiz-
devumu studiju maksas segšanai,
kas jāsāk atmaksāt tikai tad, kad
pēc studiju beigšanas ienākumi
sasniedz noteiktu līmeni (GBP
21000 gadā, paliekot dzīvot
Lielbritānijā, vai aptuveni EUR
21500 gadā, atgriežoties dzīvot
Latvijā).

Pēdējo gadu laikā viena no
populārākajām valstīm, uz kuru
Latvijas jaunieši dodas studēt, ir
Dānija. Uz jautājumu, kāpēc jau-
nieši izvēlas studēt tieši Dānijā,
visbiežākā atbilde ir – iespēja

iegūt bezmaksas izglītību, kā arī
pabalsta iespējas strādājošiem stu-
dentiem (pilna laika studenti, kas
strādā 10-12 stundas nedēļā, var
saņemt pabalstu līdz 750 eiro mēne-
sī). Populāra valsts, kurp doties stu-
dēt, ir arī Nīderlande – tur studiju
maksa bakalaura līmeņa studijās
Eiropas Savienības pilsoņiem ir
nepilni 2000 eiro gadā, līdzīgi kā tas
ir Latvijas augstskolās.

Tiem, kas izlēmuši pieteikties
studijām ārzemju augstskolās,
jāņem vērā, ka pieteikumi studi-
jām jāsāk gatavot laicīgi.
Piemēram, pieteikšanās termiņš
Lielbritānijas augstskolām ir jau
janvāra vidū, bet Dānijas augs-
tskolām – marta vidū. Lai sagata-
votu pieteikumu ārzemju augs-
tskolām, nepieciešami vairāki
dokumenti: sekmju izraksts, angļu
valodas zināšanu apliecinājums,
motivācijas un rekomendācijas
vēstules.

Jau 7.sezonu studētgribētājiem
no Latvijas bezmaksas informāci-
ju par studijām ārzemēs sniedz
nevalstiskā organizācija Dream
Foundation. Organizācija sadar-
bojas ar vairāk nekā 50 augstsko-
lām dažādās Eiropas Savienības
valstīs. Organizācija piedāvā bez-
maksas konsultācijas par studijām
ārzemēs, kā arī palīdz sagatavot
pieteikumus ārzemju augstsko-
lām. Plašāka informācija atroda-
ma organizācijas mājas lapā
www.dreamfoundation.eu.

Elīna Ivanova, organizācijas
Dream Foundation pārstāve

+371 2956 3827
elina.ivanova@dream

foundation.eu

Sākusies ziemas uzņemšana
30 profesionālās izglītības iestā-
dēs visā Latvijā, kas piedāvā jau-
niešiem vecumā no 17 līdz 29
gadiem bez maksas apgūt kādu
no 62 profesijām Jauniešu
garantijas projekta ietvaros.
Mācības ilgs 1 vai 1,5 gadu, pie-
ejama arī stipendija no 70 līdz
115 eiro mēnesī.
Prasības jaunietim:
4  vecums - 17 - 29 gadi (ieskaitot);
4  pabeigta 9. vai 12. klase;
4 ar vai bez iepriekš iegūtas kvali-

fikācijas;
4 gadu pirms uzņemšanas nav
iegūta profesionālā kvalifikācija.

Mācību programmām var pie-
teikties arī tie jaunieši, kas ir reģis-
trējušies Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā bezdarbnieki vai darba
meklētāji. Dokumentus izglītības
iestādēs var iesniegt no 1. decem-
bra. 1,5 gada programmās mācības
sākas jau 2015. gada 12. janvārī,
bet 1 gada programmās – 23. feb-
ruārī.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību

programmas?
Var saņemt stipendiju no 70 līdz

115 eiro mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepiecie-

šamo sertifikātu vai apliecību, ja to
paredz konkrētā izglītības program-
ma un tas nepieciešams darba tirgū,
piemēram, autovadītāja apliecību.

Kvalifikācijas prakses laikā tiek
apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifi-
kācijas prakses vietu, izdevumi par
naktsmītni (līdz 71 eiro mēnesī),
civiltiesiskā apdrošināšana un obli-
gātās veselības pārbaudes izdevu-

mi, ja to paredz izvēlētās profesijas
specifika.

Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemē-
ram, lokmetinātāja, tērpu stila speciā-
lista, apdares darbu strādnieka, vizuā-
lās reklāmas noformētāja, kuģa pavā-
ra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja,
interjera dizaina speciālista, datorsistē-
mu tehniķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām,
uzņemšanas laikiem un nosacīju-
miem: www.niid.lv.

Papildu informācija par projektu
pieejama: www.viaa.gov.lv sadaļā

”VIAA īstenotie projekti”.
Profesionālā izglītība ir ieguldī-

jums Tavā nākotnē, ko finansē
Eiropas Savienības fondu darbības
programmas “Izaugsme un nodar-
binātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta
mērķa ”Veicināt nodarbinātībā,
izglītībā vai apmācībās neiesaistītu
jauniešu nodarbinātību un izglītības
ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros”
2. kārtas projekts (identifikācijas
Nr. 7.2.1.JG2).

Darbība atbalstīta saskaņā ar
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

„Sarunas uz dīvāna”
iedvesmoja jauniešus

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju
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Mācību olimpiāžu
rezultāti

28.novembrī notika Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgau -
jas, Priekuļu, Raunas un
Vecpiebalgas novada bioloģijas
olimpiāde. No Priekuļu vidussko-
las piedalījās: 9.klašu grupā
Dmitrijs Dmitrijevs, iegūstot 1.
vietu un uzaicinājumu piedalīties
valsts bioloģijas olimpiādē, un
Elīna Radziņa - 2.vieta, 10.klašu
grupā Madarai Zaķei 3.vieta,
11.klašu grupā Ričardam
Titovam 1.vieta, Megijai
Simsonei un Madarai Mūrmanei
- 3.vieta. Skolēniem sagatavoties
palīdzēja skolotāja Ilze Skrastiņa.

Deju kolektīvi „Miķelēni”
un „Miķelis” iedejo

Ziemassvētkus

3.decembrī Priekuļu kultūras
namā savu tradicionālo Ziemas -
svētku ieskaņu koncertu „Kad sve-
ces svečojas” izdejoja Priekuļu
vidusskolas un kultūras nama deju
kolektīvi „Miķelēni” un „Miķelis”.
Koncertā piedalījās 140 dejotāji
dažādās vecuma grupās no 1.-12.
klasei un vidējās paaudzes.
Spraigā koncertā tika izdejota daļa
no nākošās vasaras deju svētku
repertuāra un dejas, kas patīk dejo-
tājiem. Daudzi dejotāji cer iekļūt
Deju svētku dalībnieku skaitā,
tāpēc priekšā vēl liels darbs. Soļu
un deju precizēšana, dejas tēla
iedzīvināšana, kas kopā deju pada-

ra par mazu izrādi, ko skatītājiem
gribas redzēt vēl un vēl.

Ar sveču liesmiņu trīsu, pipar-
kūku smaržu un baltu sniedziņu
(vismaz domās), klāt Ziemas -
svētki. Ar pārdomām par padarīto
un nākotnes plāniem. Paldies
visiem dejotājiem, vecākiem, sko-
lotājiem par paveikto. Lai padarī-
tais mums dod prieku un spārnus
jauniem darbiem un neļauj apstā-
ties. Veiksmi un neatlaidību
Jaunajā gadā!

Deju skolotājs
Māris Brasliņš

Panākumi stāstnieku
konkursā

Ik gadus Priekuļu vidusskolā
tiek organizēts stāstnieku kon-
kurss. Konkursā piedalās bērni,
kuri interesējas par tautas mutvār-
du daiļradi un paši vēlas būt aktīvi
stāstītāji dažādās ikdienas un svēt-
ku situācijās. 

Skolas stāstnieku konkursā pie-
dalījās 21 sākumskolas skolēns, no
kuriem deviņi tika izvirzīti uz
stāstnieku konkursa ,,Teci, teci
valodiņa” pusfinālu. Tie ir no 1.a
klases - Daniels Salmiņš un Arnis
Razuvanovs, 1.b klases - Gabriels
Zverevs, 2.a klases -  Dagmāra
Baumgarte, 2.b klases -  Reičela
Elisa Rozmisa, 3.b klases - Evelīna
Kopļarova, Paula Priedniece, 4.a
klases -  Ralfs Vezetiu, 4.b klases  -
Matiass Nellemann.

Savukārt, pusfinālā jeb Vidus -
vidzemes stāstnieku konkursā

uzvarēja trīs dalībnieki no Priekuļu
vidusskolas: Gabriels Zverevs,
Dagmāra Baumgarte, Evelīna
Kopļarova. Viņi tika izvirzīti uz
Latvijas stāstnieku konkursu finālu
Rīgā. 

29. novembrī Rīgas Latviešu
biedrībā pulcējās jaunie stāstnieki
no visiem Latvijas novadiem, kas
savu stāstnieka talantu, izteiksmes
patiesīgumu un personības šarmu
apliecinājuši 15 stāstnieku konkur-
sa „Teci, teci, valodiņa 2014” pus-
finālos – apmēram četri simti
jauno stāstnieku, no kuriem finā-
lam Rīgā izvirzīti 108 dalībnieki. 

Sarīkojuma mērķis ir stāstīša-
nas tradīciju atjaunošana, uzturēša-
na un attīstīšana, aktīvi līdzdarbo-
joties tautas mūsdienu mutvārdu
kultūrā.

Finālistus vērtēja zinoši vērtētā-
ji no Latviešu folkloras krātuves,
Latvijas Radio, UNESCO Stāstu
bibliotēku tīkla labākie stāstnieki,
zinoši skolotāji, stāstīšanas tradīci-
ju zinātāji un kopēji. Starp finālis-
tiem ir arī Priekuļu vidusskolas
skolēni, kuri uzrādīja izcilus rezul-
tātus. Gabriels Zverevs (skolotāja
Alda Daukšte) un Evelīna
Kopļarova (skolotāja Gunta
Puriņa) ieguva pirmās pakāpes
diplomus un dižā stāstnieka titulu,
savukārt Dagmāra Brante saņēma
otrās pakāpes diplomu un Lielās
stāstnieces titulu (skolotāja Anda
Rozmisa). Liels paldies bērnu
vecākiem par atbalstu!

Skolotāja Gunta Puriņa

Priekuļu vidusskolas ikgadējā
valsts svētku pasākumā „ Es ar
Tevi lepojos!” šogad – gadā, kad
atklāta Latvijas Nacionālā bib-
liotēka, kad Rīga ir Eiropas kul-
tūras galvaspilsēta, kad gatavoja-
mies kārtējiem Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem, -
lepojāmies ar cilvēkiem, kas
saistīti ar kultūru. Savās esejās
skolēni raksta gan par cilvēkiem,
kas ir blakus ikdienā, gan par
tādiem, kuri satikti retāk, bet
atstājuši ne mazāk paliekošu
iespaidu. 

Par Māri Brasliņu raksta
12.klases skolnieces Marta
Veldze un Sintija Cegele:

„Skolotājs Māris savu dzīvi
atdod dejai un mums – dejotā-
jiem. Skolotājs velta mums laiku
ne tikai, mācot deju soļus, bet arī
mācot izjust emocijas, kas atai-
notas dejā.

Jau vairāk nekā 30 gadus viņš
iedvesmo un savā ziņā arī audzi-
na jaunos dejot gribētājus.
Dejojot mēs izprotam vērtības,
kuras mums atstājuši mūsu
senči, un uzzinām ko vairāk par
latviešu deju, tautas tērpiem..” 

Par Gunitu Bārdu raksta
12.klases skolnieks Valērijs
Stapanovs:

„ Priecājos, ka tieši Gunita
Bārda ir Priekuļu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja,
patiesībā viņa ir māksla, jo māk-
slas uzdevums ir saviļņot sirdis,
un Gunita to dara.

Ja man Gunita būtu jāraksturo
ar vienu vārdu, tad tas būtu
„prieks”, jo ar viņu kopā vien-
mēr ir prieks, laime, mīlestība,
neizsīkstoša enerģija un labestī-
ba.”

Par Rudīti Ignatjevu raksta
12.klases skolniece Laura
Ozoliņa:

„Rudīte Ignatjeva ir Veselavas
muižas čaklais, darbīgais rūķītis.
Rudīte saka: „Vislielāko prieku
man sagādā apmeklētāji – dažā-
die ekskursanti -, kuri manu
darbu novērtē, pasaka paldies.” 

Es arī esmu viena no šiem
ekskursantiem un saku viņai
mīļu paldies. Rudīte Veselavas
muižas durvis bieži vien aizslēdz
pēdējā. Mēs varam lepoties, ka,
pateicoties Rudītei Ignatjevai,
Veselavas muižā regulāri notiek
interesanti pasākumi.”

Par Emeritu Gruzdi raksta
11.klases skolniece Sigita
Kovaļevska:

„Emerita jau vairāk kā div-
desmit gadu vada deju kolektīvu
„Veselava”, sniedzot vietējiem
jauniešiem iespēju izgriezties
deju virpulī.

Tomēr Emerita nav tikai lie-
liska deju skolotāja, viņa ir
Veselavas muižas radošais
gariņš, jo viņa paspēj apvienot
dejotāju pulku, organizēt pasā-
kumus muižā, kā arī mēdz pie-
strādāt par lugu režisori vietējā
teātrī. Emeritas organizētie pasā-
kumi dod iespēju vietējiem
iedzīvotājiem kaut nedaudz
izrauties no ikdienas un apmek-
lēt kādu kultūras pasākumu. 

Es apbrīnoju Emeritas uzņē-
mību un nebeidzamo enerģiju.
Es lepojos, ka mums ir tāds kul-
tūras darbinieks kā Emerita, kas
spēj darbā atdot sevi visu.” 

Par Ivetu Lapiņu raksta 7.b
klases skolnieks Krists Tauniņš:

„Skolotāja ļoti radoši strādā ar
skolēniem, ir ļoti godīga, atsau-
cīga, arī prasīga. Skolotājai īpaši
padodas un patīk strādāt ar bēr-

niem, kuriem mūzika interesē.
Kopš skolotāja strādā ar skolēnu
koriem, visi viņas vadītie kori ir
piedalījušie Dziesmu un deju
svētkos. Skolotāja ir ļoti mīļa.”

Par Uldi Blīgznu raksta
10.klases skolniece Kristīne
Semjonova:

„Katrā deju kolektīvā iedves-
motājs ir vadītājs. Manuprāt, lai
kļūtu par labu deju kolektīva
vadītāju, tam  ir jāvelta viss savs
brīvais laiks. Cilvēks, ar kuru es
lepojos, tā arī dara. Pašreiz viņa
„pārziņā” ir vairāki kolektīvi,
kas pastāv jau daudzus gadus.
Tie  ir  piedalījušies neskaitāmos
koncertos un konkursos gan
Latvijas teritorijā, gan citviet.
Viņam nepatīk, ka mēģinājumos
viņu sauc par skolotāju, tāpēc arī
kolektīvā ir sajūta, ka viņš daudz
neizceļas starp dejotājiem, jo ir
tāds pats cilvēks kā mēs pārējie -
ar ģimeni, darbu un hobijiem.
2015.gadā būs  jau piektie
Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki, uz kuriem
viņš aizved kādu kolektīvu.” 

Par Agri Daņiļeviču raksta
9.a klases skolniece Nikola
Kovaļevska:

„Daudzviet Latvija ir pazīsta-
ma ar tautas dejām, tautastēr-
piem, saktām, pastalām, ritmis-
kajām melodijām, Dziesmu un
deju svētku rakstiem, kas brīniš-
ķīgi veidojas no vairākiem tūk-
stošiem dejotāju - gan mazu, gan
lielu. Iespējams, ka tā ir viena no
labākajām sajūtām - būt daļai no
kaut kā liela, stipra un vienota. 

Es vienmēr esmu apbrīnojusi
cilvēkus, kuri piedalās Dziesmu
un deju svētku organizēšanā,

tieši dejas un tās horeogrāfijas
veidošanā. Lai izveidotu parei-
zus un skaistus latvju rakstus,
viss ir smalki jāizdomā, jāpārde-
jo vairākas reizes. Tas ir milzu
darbs - apvienot vienā veselā
vairākus tūkstošus. 

A.Daņiļevičs, ar kuru es lepo-
jos, ir talantīgs dejotājs, pasnie-
dzējs un horeogrāfs. Viņš vada
improvizācijas nodarbības, tau-
tas deju nodarbības un klasiskās
nodarbības puišiem. Viņš ir deju
skolas ”Dzirnas” vadītājs.
Horeogrāfs ļoti daudzām ope-
rām, teātra izrādēm. Ļoti talan-
tīgs cilvēks, karalis savā jomā,
ielicis milzu darbu Latvijas kul-
tūrā. Brīnišķīgs piemērs
mums visiem, arī tiem, kas nav
dejotāji. Jo ar viņa apņēmību,
dzīves uztveri un virzību uz
priekšu jebkurš var gāzt kalnus.” 

Par Aināru Amantovu raksta
9.a klases skolniece Elīna
Radziņa:

„Kultūra sākas ar sakoptu
apkārtni, pretimnākošiem un
labestīgiem cilvēkiem. Ir svarīgi,
ka ir tādi cilvēki, kas iededzas
par savas apkārtnes tīrību un
spožumu. 

Cilvēks, ar kuru es lepojos,
sadarbībā ar skolu organizēja
visa novada lielo uzkopšanu jeb
kā mēs to nosaucām – atkritumu
monitoringu. Ir jābūt lielai uzņē-
mībai, lai organizētu tādu neiz-
sīkstošu un nenogurdināmu
spēku kā skolēns. Viņš man un,
manuprāt, visiem kurus satiek,
prātā iesēj sēklu par zaļu un
plaukstošu Latviju. Viņš mums
liek paraudzīties uz pasauli ar
vērīgākām acīm. Ainārs aicina

iet dabā un mežā ar cieņu un
interesi. Viņš ir ilggadējais Meža
dienu organizētājs, kurās ar
ģimeni un draugiem varam iepa-
zīt savu apkārtni un vidi, kurā
dzīvojam. A.Amantovs liek
mums saskatīt savas rīcības
sekas un izdarīt secinājumus arī
par citu cilvēku padarīto. Viņš ar
sirsnību aicina saglabāt mūsu
apkārni glītu un sakoptu, lai
mūsu mājvieta, Latvija, būtu
vienmēr pievilcīga gan pilsētu
centros, gan šoseju malās, gan
sētu pagalmos, gan katra pilsoņa
sirdī.”  

Par Mārtiņu Jurciņu raksta
6.b klases skolniece Nora
Laurīte:

„Mūsu skolotājs ir jauns,
atraktīvs, ar radošām idejām.
Man ļoti patīk dejas ar viņa vei-
doto horeogrāfiju. Spilgti atmiņā
palikuši uzvedumi „Velnēni„ un
„Kazlēni”. Šie tēli uzvedumos
mums nebija jātēlo, jo tie bija
gluži kā mēs paši. Ne velti
kolektīva 5 gadu jubilejas devīze
bija - „Aug buciņi, aug radziņi,
mums jau pieci gadiņi!”. 

Savu pieredzi un prasmes
skolotājs liek lietā uzvedumos,
pats veidojot skatuves noformē-
jumu. Kazlēnu uzvedumā visi
bijām sajūsmā par vilka tumšo
un izgaismoto mitekli un mīlīgo
kazas māju. Arī pašgatavotie
priekšmeti – koka ķipīši, sirpji,
spīguļojošie lukturīši – dejām
rada jauku un īpašu noskaņu.

Ar patiesu prieku divreiz
nedēļā dodos uz mēģinājumiem,
kur dejojot gūstu gandarījumu
un pozitīvas emocijas.”

Skolēnu esejas apkopoja
latviešu valodas skolotājas:

I.Kaparkalēja, S.Spruģevica,
A.Skrastiņa

Priekuļu vidusskola

„ Es ar Tevi lepojos!”

Nemanot pagājis gads!
Atskatā mies, kāds tas bijis mūsu
Mārsnēnu skolā.

Lepojamies, ka esam saņēmuši
Zaļo diplomu par sasniegumiem
ilgspējīgas attīstības, vides izglītī-
bas un vides aizsardzības veicinā-
šanā izglītības iestādē un tās
apkārtnē. Tagad esam Latvijas
Ekoskola. Tas lielā mērā skolas
vides koordinatores, skolotājas
Ausmas Skrastiņas nopietni un
pārdomāti veiktais darbs. Šoru-
den par paveikto skolotāja saņē-
ma IZM Atzinības rakstu. 

Priecājamies par pirmsskolas
grupas sasniegumiem. Skolotājas
Ilzes Meisteres mudināti, bērni
kopā ar skolotājiem un vecākiem
aktīvi piedalījās Zaļas jostas
organizētajā makulatūras vākša-
nas konkursā un ieguva 1.vietu
republikā, saņemot balvā 400
EUR, kurus izlietoja rotaļu lauku-
ma labiekārtošanā – tur bērnu
priekam tapis auto.

Patriotu nedēļā svinīgā pasā-
kumā 18 skolēni nodeva zvērestu
un kļuva par pilntiesīgiem jaun-
sargiem. Pulciņa vadītājs virsser-
žants Arnolds Bahmanis paveicis
lielu darbu – jaunsargi ir populā-
rākais pulciņš skolā, jaunieši pie-
dalījušies aktivitātēs, apguvuši
dažādas prasmes. Paldies pulciņa
vadītājam Arnoldam Bahmanim.

Novembrī pirmsskolas un
sākumskolas skolēniem notika
Ziemeļvalstu bibiliotēkas nedē-
ļas pasākums. Skolas bibiliote-
kāre Līga Pētersone jaunos lasī-
tājus aicināja iepazīt Muminu

ģimeni, vērot un zīmēt jūru.
Zīmējumi apskatāmi gan biblio-
tēkā, gan pirmsskolas grupā.
Bibliotēkas krājums papildināts
ar jaunām grāmatām - iegādāta
mācību un daiļliteratūra. 

Jau vairākus gadus bibliotēka
saņem Zanes un Jāņa vecmāmi-
ņas Kitijas Ezernieces pasūtītos
žurnālus un arī labu grāmatu sūtī-
jumus. Paldies viņai par to! 

Priecē mūsu skolēnu mācību
sasniegumi. Pirmo mācību
semestri ar labām un teicamām
sekmēm beiguši: Ilva Kalniņa,
Annija Horsta, Māris Šmits, Jana
Vasiļjeva, Irina Vasiļjeva, Elīna
Zandersone, Aivita Gruna,
Emīlija Kitija Branta, Megija
Latvere un Dāvis Riekstiņš.

Paldies skolotājai Annai
Ludzeniecei par prasmīgi orga-
nizēto patriotu nedēļu un rūpīgi
sagatavotu Ziemassvētku kon-
certu. Paldies Dzintrai Pēter -
sonei par atsaucību, organizējot
sporta svētkus. Paldies skolas
kolektīvam par darbu šajā gadā.
Paldies Priekļu novada pašvaldī-
bai par atbalstu un rūpēm! 
Lai allaž kāds prieks
kā eņģeļa mats
sien dvēseli zvaigznes starā! 
Lai Ziemassvētki un Jaunais gads
Dod mīlestības tik daudz
Ka paši, gluži kā eņģeļi 
To citiem dāvināt varam

/K. Apškrūma/

Zoja Virskule, Mārsnēnu
pamatskolas direktore

Aizvadītais gads
Mārsnēnu skolā
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Pastāstīšu, kā Ziemassvētku
gaidīšanas laikā ar savām pras-
mēm un talantu dalījās Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Mežmaliņa” dārzniece, floriste
Valentīna Ļaudupe, kura rīkotajā
pasākumā iejutās Ziemassvētku
rūķa tēlā.

5.decembrī uz PII „Mežma -
liņa” radošo darbnīcu tika aicināti
visi, kuri kopā ar rūķi vēlētos
darināt Ziemassvētku rotas no
dabas materiāla. Ciemos ieradās
pirmsskolas skolotājas no Liepas,
Līgatnes, Raunas un Dzērbenes.
Kopā ar „Mežmaliņa” skolotā-
jām rūķu darbnīcā rosījās 20 sko-
lotājas. Baudot piparkūkas, klau-
soties un dungojot Ziemassvētku
dziesmas 4 stundu laikā tapa
Ziemassvētku eglīte no dzelzs
ozola lapām, pēc brītiņa zem tās
vietu atrada Ziemassvētku rūķītis
no priedes čiekuriņa, briedis

Rūdis ar kastaņkoka vēderu,
korķa galvu un žuburota zara

ragiem. Noslēgumā uz katra
dalībnieka plaukstas nosēdās

izgatavotais eņģelītis no izkaltē-
tas ugunspuķes gaisīgajām

pūkām. 
Kursu vadītāja Valentīna bija

ieguldījusi lielu darbu, iepriekš
sazāģējot un izžāvējot dažāda lie-
luma koka ripas, savācot čiekurus,
pudeļu korķus, koku zarus, kaltē-
tus augus, zīļu cepurītes u.c.
Kopīgā darbošanās vairoja
Ziemassvētku gaidīšanas prieku,
cēla pašapziņu par to, ka varam,
sildīja sirdi, par to, ka izdodas.
Katrs kursu dalībnieks aizveda
mājās jaunas, jaukas idejas, lai
izdaiļotu savus Ziemassvētkus. 

Paldies Valentīnai par dāvāta-
jām idejām un patīkamajām emo-
cijām! Gaidot svētkus ikvienam
gribu vēlēt – kaut katrā dzīves
dienā izdotos saskatīt, par ko
paldies pasacīt!

Ilze Freimane,
Pirmsskolas metodiskās 

apvienības vadītāja

Prieks vairojas, kad ar to dalāmies

Jauks rīts, uzsnidzis pirmais
sniegs, un mēs visi – Priekuļu
pirmsskolas izglītības iestādes
„Mežmaliņa” „Vinnija Pūka”
grupas bērni un daži vecāki
dodamies pirmajā lielajā ceļoju-
mā uz kaimiņu zemi – Igauniju.
Pie bērnudārza vārtiņiem piestū-
rējis lielais autobuss. To vada
visjaukākais šoferītis Edgars.
Gide Vineta bērnus aicina doties
uz autobusu un ieņemt labākās
un ērtākās vietas. Pirms autobuss
uzsāk savu ceļu, Vineta visus
klātesošos iepazīstina ar noteiku-
miem, kuri jāievēro pasažieriem.

Ceļojuma laikā gide pārbauda
zināšanas par Igauniju. Tiek
uzdoti jautājumi par to, kādās
krāsās ir Igaunijas karogs, kā
sauc Igaunijas galvaspilsētu.
Bērni lieliski tiek galā ar uzdota-
jiem jautājumiem, parādot labas
zināšanas par kaimiņu valsti. Pa
ceļam bērni noskatās jauno igau-
ņu multfilmu par suņu meitenīti
Loti. Kas zina, varbūt arī mēs tur
visi aizbrauksim vasarā?

Esam klāt! Lielajā zinātnes

centrā mūs sagaida latviešu valo-
dā runājošs gids Matīss. Viņš
izsniedz bērniem īpašas ieejas
aproces, informē par to, kā tās
darbojas. Tālāk katram jau jātiek
galā pašam, noskenējot aprocī-
tes, jāiekļūst centrā. Bērniem tas
ļoti patīk. Visi jaukā noskaņoju-
mā dodamies jaunu iespaidu un
piedzīvojumu meklējumos.

Vispirms, izpētām spoguļu
labirintu. Veiksmīgi no tā izkļu-

vuši, ieejam zālē, kur mitinās
dinozauri. Tie kustas, klabina
zobus un rūc. Piespiedzam šķībo
māju, nosveramies uz lielajiem
svariem, kur saņemam pārsteigu-
mu krītošas bumbas izskatā.
Izpriecājamies ugunsdzēsēju
mašīnā, atvelkam elpu pie bur-
buļojošiem un dzidriem akvāri-
jiem, lai mestos atkal jaunos pie-
dzīvojumos. 

Pats jaukākais, ka šis zinātnes

centrs nodrošina aktīvu mācību
vidi, tā bērni iegūst jaunas zinā-
šanas, iespaidus, pozitīvas emo-
cijas. Lielākā daļa eksponātu
veidoti tā, lai bērnos rastos
vēlme darboties ar tiem.
Bērniem patika ūdens atrakcijas,
kurās varēja eksperimentēt un
darboties ar ūdens radīto spēku,
darbināt ūdens dzirnaviņas, vei-
dot aizsprostu, „Tas ir forši!”
teica bērni.

Laiks ritēja ātri, klāt jau pus-
dienlaiks. Visu grupu gaidīja
glīti noservēti galdi šī centra
kafejnīcā. Bērni uzvedās klusi un
bija pieklājīgi, viens otram pade-
va maizi un sulu, ēdot lietoja
nazi un dakšiņu. Bija prieks
vērot viņus.

Pēc pusdienām devāmies uz
planetāriju. Aizceļojām visumā
starp zvaigznēm un planētām.
Nolaidāmies uz mēness, pastai-
gājām pa lielākajām planētām.
Apciemojām citas galaktikas.
Klusums, zvaigznes un mēs!
Fonā izsmeļošs stāstījums latvie-
šu valodā. Pēc izrādes bērniem

vēl labu laiku gribējās runāt par
redzēto. Tas bija tik interesanti!

Pirms dodamies mājup,
iegriežamies lielveikalā, lai
noskatītos 4D kinofilmu
„Ķīniešu rallijs”. Te tik bija
smiekli, spiegšana un kliegšana.
Izejot no kinoteātra, bērni visi kā
viens sauca: „Gribu vēl!”. 

Vakars pienāca nemanot, bija
jāpošas uz mājām. Visi kopā
bijām pavadījuši vienu jautru,
jauku un interesantu dienu.

Paldies par iespēju doties
mācību ekskursijā uz zinātnes
centru AHHA, Tartu, Igaunijā
sakām Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūrai Eiropas
skolu sadarbības programmā
eTwinning – par piešķirto finan-
sējumu grupas ekskursijai 726
Euro apmērā, kā arī
„Mežmaliņa” vadītājai un
eTwinning projekta koordinato-
rei Kristīnai, „Vinnija Pūka” gru-
pas skolotājām Sarmītei un
Tamārai, auklītei Intai.

Visu ceļotāju vārdā - 
Justa mamma

Jautrais un izzinošais ceļojums uz AHHA centru Tartu

Pēc projekta partneriem uz Brigi
Ar 2014.gada 1.janvāri sākusi

darboties Eiropas Komisijas
jaunā Eiropas Savienības izglītī-
bas, mācības, jaunatnes un spor-
ta programma Erasmus+, kas
apvieno vienā programmā vairā-
kas pašreizējās ES atbalsta pro-
grammas (tajā skaitā Comenius,
Leonardo da Vinci, Grundtvig,
Erasmus, Jean Monnet, Mācību
braucienu apakšprogram -
mas, Erasmus Mundus, Tempus,
u.c.) un aizstāj tās ar vienu.
Programma ilgs no 2014. līdz
2020.gadam.

Augusta mēnesī Valsts
Izglītības un attīstības aģentūras
mājas lapā (Kristīna Bernāna,
Priekuļu PII „Meežmaliņa” vadī-
tāja redaktora piezīme) atradu
uzaicinājumu pieteikties kontak-
tsemināram. Sapratu, ka vēlos
uzzināt par Erasmus+ projektu
piedāvātajām iespējam, tāpēc
pieteicos kontaktseminā -
ram „Early Childhood Educa -
tion and Care”, kas notika Brigē
Beļģijā.

Pēc kāda laika saņēmu apstip-
rinājumu, ka esmu to trīs dalīb-

nieku starpā, kas novembra bei-
gās dosies uz šo semināru, kur
četrās dienās bija plānota plaša
programma. Tā paredzēja izglī-
tot 45 pasākumu dalībniekus no
15 Eiropas valstīm par  izmai-
ņām Erasmus+ programmā, par
projektu plānošanu, pastāstīt par
Beļģijas pirmsskolas izglītības
sistēmas pieredzi, iepazīstināt ar
Briges vēsturi un kultūrvēsturis-
ko vidi. 

Mans mērķis semināra laikā
bija saņemt visu nepieciešamo
informāciju, lai varētu kvalitatīvi
aizpildīt KA2 projekta veidlapas,
iepazīties ar labas prakses pie-
mēriem un atrast projekta par-
tnerus. 

Tā kā mūsu iestādes darbs ilg-
stoši  bijis saistīts ar vides izglī-
tības tēmām, tad meklēju par-
tnerus, kas būtu ieinteresēti
brīvdabas pedagoģijā. Šajā
jomā mums jau ir pieredze, un
tā būtu lieliska iespēja pedago-
giem dalīties pieredzē ar kolē-
ģiem citās valstīs, apmainīties
ar idejām, uzlabot svešvalodu
prasmes un prasmes darbā ar

IKT. Seminārā iegūtā informā-
cija bija ļoti vērtīga. Tagad
esmu ieguvusi priekšstatu par
to, kā pareizi aizpildīt projekta
pieteikumu, kādas ir kvalitatīva
projekta pazīmes. Semināra
laikā atradu partnerus no pirm-
sskolas izglītības iestādēm
Norvēģijā, Somijā, Igaunijā un
Spānijā. Vienojāmies veidot
projektu skolu partnerības sek-
torā par tēmu – „Brīvdabas
pedagoģija jeb Outdoor
Learning”.

Esam vienojušies, ka projek-
ta koordinators būs Norvēģijas
pārstāvis. Projektā īstenojamās
aktivitātes būs: projekta plāno-
šanas tikšanās, mācību aktivitā-
tes skolotājiem, metodisko
materiālu veidošana, sava darba
rezultātu izplatīšana. Projekta
gaitā plānots izveidot filmu par
āra aktivitātēm partnervalstīs,
izveidot mācību materiālu sko-
lotājiem un darba lapas bēr-
niem, ieteikumus vecākiem,
izveidot projekta mājas lapu un
blogu. Plānots, ka katrs partne-
ris strādās pie metodisko mācī-

bu materiālu veidošanas un
apkopošanas, savu darbu popu-
larizēs vietējā un valsts mērogā.
Paredzēts, ka projekta materiāli
- filmas, projekta gaitas atspo-
guļošana un projekta gala pro-
dukti – mācību materiāli būs
pieejami arī mājas lapā un e-
grāmatas veidā.

Lai kvalitatīvi veiktu situāci-
jas novērtējumu pirms projekta
uzsākšanas, projekta laikā un
noslēgumā, tiks piesaistīti dažādi
speciālisti no izglītības un medi-
cīnas jomām, kas konsultēs,
izglītos, sniegs vērtējumu. Lai
izzinātu vecāku domas par pro-
jektam aktuāliem jautājumiem,
veiksim aptaujas.

Projektā piedalīsies: pirm-
sskolas izglītības iestādes – Sae
barnehage as, Stord, Norvēģija,
Esuela Infantil Vilarrodis-
Oseiro, Arteixo, Spānija,
Priekuļu pirmsskolas izglītības
iestāde „Mežmaliņa”, Priekuļi,
Latvija;  sākumskolas ar pirm-
sskolas grupām – Kaarli
Lasteaed-Pohikool, Tallinn,
Igaunija, Satamapuiston paiva-

kotti, Vaasa, Somija. Projektu
plānots iesniegt 2015.gada
31.martā.

Tos, kuriem ir interese izglīto-
ties, mācīties, darboties starptau-
tiskos projektos, aicinu sekot
līdzi VIAA.GOV.LV mājas lapā
ievietotajai informācijai, kur
dažādu institūciju pārstāvji var
atrast sev projekta partnerus,
prakses vietas, profesionālās
pilnveides kursus, u.c. 

Lūk, viena atziņa no semināra,
ar kuru vēlos dalīties ar tiem, kas
šaubās un domā: „Šogad vēl
nepieteikšos, nākošgad - tad gan!”
- neatlieciet projekta pieteikšanu
uz nākamo gadu. Dariet to tagad!
Ja arī Jums būs atteikums, tas būs
atteikums ar kļūdu analīzi. Tad
nākamajā reizē, kad pieteiksieties,
Jums būs pieredze un pamats, uz
kuru balsoties, iet tālāk. 

Veiksmīgu un panākumiem
bagātu nākamo 2015.gadu! Lai
izdodas viss iecerētais!

Kristīna Bernāne, 
Priekuļu PII „Mežmaliņa”

vadītāja

Radošās darbnīcas dalībnieces gandarītas par paveikto un pateicas 
darbnīcas vadītājai Valentīnai Ļaudupei ( vidū pie galda) 

Zinātnes centrā bija daudz izzinošu objektu, kur bērni varēja
aktīvi piedalīties.

Foto no albuma



8 Priekuïu Novada Vçstis

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

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

1.
01:00

Ieeja: EUR 5,-  

.  

– 15,-; – 10,- 

T. 29129071, 28352521 

17.
16:16  

De
–   

Ieeja: 1,- EUR 

31.

  
 

Ieeja: 1,- EUR  
 

15:00
 

01:00
  

 

Ieeja: 5,- EUR 

 

18:00  

Ieeja –  

 

22:00

 

 

26666983. 

 

16:00 

 

 

19:00
  

 

Ieeja: - EUR 

27.
20:00

Veselavas  

 

29.
12:00 p

 

Kultūras afiša  decembrī/janvārīIet laiks un mēs – tam līdzi:
Te ziema, vasara, te nakts un rīts.
Klau, kas tur klauvē tā?
Tā Tava baltā rītdiena

/M.Svīķe/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu ¨novada
decembra jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Rutu Auziņu un 
Broņislavu Grambergu
Edīti Grimsti Liepā

85 gadu jubilejā
Klaudiju Dmitrijevu Priekuļos
Anatoliju Cimbaļuku Liepā

91 gada jubilejā Rozi Tropu Liepā
92 gadu jubilejā Aleksandru Bočkovu Priekuļos
94 gadu jubilejā Jāni Luteru Priekuļos
96 gadu jubilejā Laimu Lamberti Veselavā

Pirms iededz sveci egles zarā, 
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni, 
Ar mīlestības dzirksteli
Un tici – tas ir Tavā varā
Nest gaismu, kā to sveces dara!

Vēlu gaišus un priecīgus
Ziemassvētkus 

un brīnumiem bagātu
Jauno 2015.gadu!

Mārsnēnu Tautas nama vadītāja 
V.Vilumsone

11.decembrī
Liepas pagasta
centrā, mazi un
lieli rūķi kopīgām
dejām un dzies-
mās skanot iede-
dza centra eglīti. 
Liels paldies
mazajiem un 
lielajiem 
rūķiem no 
PII “Saulīte”,
visiem onkuļiem
un  tantēm, kuri 
gādāja par egles
atvešanu un 
uzpošanu. 
Lai mūsu eglīte
spīd spoži.

Piparkūku Rūķis.

f

Laiks kā vienmēr tālāk steidzas,
Jaunā gada gaitās sauc.
Lai nekas nav nepaveicams,
Lai ir prieka, laimes daudz!

Sirsnīgus, mīļus Ziemassvētku, ticību sapņiem un veiksmi 
Jaunajā gadā visiem Liepas kultūras nama pašdarbniekiem, 
viņu tuviniekiem, mūsu ciemiņiem un skatītājiem!

Liepas kultūras nama vadītāja 
Benita Sausiņa

„Ziemassvētkos mums ir tik daudz īsta
prieka, cik daudz mēs varam nolasīt no

ielīksmotām bērnu sirdīm un acīm.”
Pirmsskolas izglītības iestādes

„Mežmaliņa” kolektīvs visiem novada
ļaudīm Ziemassvētkos vēl, lai pietiek

laika piepildīt māju ar mirdzošu gaismu
un piparkūku smaržu, uzsmaidīt 

sniegavīram dārzā, priecāties 
par bērnu ielīksmotajām sirdīm
Ziemassvētku brīnumu gaidot!
Lai izdodas iedegt Ziemassvētku

dzirksti sevī un mīļajos!
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