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Mainās pārvaldes
vadītāji

Līdzšinējais Liepas pārvaldes vadī-
tājs Andris Rancāns, kurš 21 gadu vadī-
ja Liepas pagastu un pēc pagastu apvie-
nošanās novados, Liepas pagasta pārval-
di šā gada oktobrī pārgājis darbā uz A/s
„Valmieras piens”.

Par jauno Liepas pagasta pārvaldes
vadītāja pienākumu izpildītāju apstipri-
nāta Evita Šīrante. Evita no 2001.gada ir
liepēniete, līdz šim strādāja Liepas
pirms skolas izglītības iestādē „Saulīte”
par lietvedi. Novadā ir apstiprināta par
Dzīvokļa jautājumu komisijas priekšsē-
dētāju un no 2014.gada ievēlēta par
Liepas bāriņtiesas locekli. E. Šīrantei ir
bakalaura grāds jurispudencē un viņa
turpina mācības maģistratūrā. 

Strasbūrā no 20. līdz 22. oktobrim
notika Eiropas Vietējo un reģionālo
varu kongresa 29. plenārsēde, kurā
piedalījās Latvijas delegācijas vadī-
tājs Andris Jaunsleinis un delegāti
Māra Juzupa un Andris Rāviņš.

Kongresa sesijā Latvijas delegācija
kopā ar Latvijas vēstnieku Eiropas
Padomē Rolandu Lappuķi tikās ar kon-
gresa ģenerālsekretāru Andreasu Kīferu,

lai pārrunātu Latvijas Pastāvīgās
pārstāvniecības EP izstrādātos priekš-
likumus labas pārvaldības stiprināša-
nai Ukrainā. Iniciatīva paredz sadar-
bībā ar Norvēģijas pašvaldībām rast
veidus, kā piedāvāt Latvijas un
Ziemeļvalstu pieredzi un zināšanas,
lai sniegtu atbalstu Čerņigovas apga-
balam labas pārvaldības stiprināšanā
un reformu īstenošanā.

Tikšanas laikā Latvijas pārstāvji
īsumā iepazīstināja kongresa ģenerāl-
sekretāru ar informāciju par palīdzību,
kuru Latvijas pašvaldības jau sniegušas
Čerņigovas apgabalam Ukrainā.
Tikšanās dalībnieki vienojās par nāka-
majiem soļiem – konkrētu tematu izrau-
dzīšanu, kas atbilstu Ukrainas vajadzī-
bām, palīdzības sniedzēju kompetencei
un kongresa politiskajām interesēm.

Viens no galvenajiem kongresa sesi-
jas darba kārtības jautājumiem bija
veltīts migrācijai un problēmām, ar
kurām saskaras pašvaldības, uzņemot
patvēruma

meklētājus. Uzrunājot kongresa dele-
gātus, Eiropas Padomes ģenerālsekre-
tārs Turbjērns Jaglanns atzīmēja, ka,
sastopoties ar migrantu krīzi Eiropā,
iespējami divi varanti – kļūt bezpalīdzī-
giem vai arī uzskatīt šo krīzi par iespēju
pārmaiņām.

Ģenerālsekretārs uzsvēra vajadzību
nodrošināt koordinētu un labi organizētu
darbu Eiropas, valsts un vietējā līmenī,
kā arī nepieļaut ekstrēmisma un radikā-
lisma izpausmes. Kongress pieņēma
Deklarāciju par bēgļu uzņemšanu, kurā
aicina vietējās un reģionālās pašvaldības
būt solidārām un neaizmirst par ikviena
cilvēka tiesībām uz patvērumu. 

Piektdien, 23.oktobrī,
Priekuļu novadā norisinājās
Latvijas Pašvaldību savienības
rīkotā ikgadējā Novadu diena,
kuras ietvaros pašvaldību
vadītāji, speciālisti un minis-
triju pārstāvji tikās, lai kopīgi
apspriestu aktuālās tēmas
forumā un darba grupās.
Šogad tās bija trīs:

1.izglītības tīkla optimizā-
cija, karjeras attīstības atbalsts
– mērķi, risinājumi, izaicinā-
jumi; 2.patvēruma meklētāju
uzņemšana, atbildības sadale
starp valsti un pašvaldībām;
3.pašvaldības sadarbība ar
uzņēmējiem, investoriem,
organizācijām.

Kā arī pašvaldību pārstāvji
pieņēma rezolūciju par valdī-
bas piedāvātajiem administra-
tīvi teritoriālā dalījuma varian-
tiem, aicinot pārtraukt neliet-
derīgas diskusijas un novadu
apvienošanā saglabāt brīvprā-
tības principu. Pašvaldību
vadītāji pauda neizpratni,
kādēļ vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards atkārtoti
neatrod iespēju domju priekš-
sēdētājiem skaidrot savas
ieceres būtību. 

Ne pagājušajā nedēļā LPS
Reģionālās attīstības un sadar-
bības komitejas sēdē, ne
Novadu dienā ministrs neiera-

dās, kaut gan vairākkārt tika
aicināts. Tādēļ novadu sapulce
pieņēma oficiālu aicinājumu
K. Gerhardam tikties un skaid-
rot reformas ieceres.

Tāpat valdība tiek aicināta
nodrošināt pētījuma izstrādi
par to, kā attīstības pasākumu
nefinansēšana ir ietekmējusi
situāciju novados. Novadi
aicina pārtraukt nelietderīgo
diskusiju par kārtējo apvieno-
šanu, kamēr nav izvērtēti
iepriekš veikto pasākumu
rezultāti.

Jautājumā par bēgļu
uzņemšanu, pašvaldību vadī-
tāji vienojās, ka Valsts līmenī
ir jāizstrādā ilglaika politikas

plānošanas dokuments bēgļu
un patvēruma meklētāju integ-
rācijas jomā.

Pēc karstām diskusijām un
darba grupu ziņojumiem,
dalībnieki tika iepazīstināti ar
Priekuļu novadu. Viesiem bija
iespēja apskatīt Veselavas
muižu, Lielo Ellīti (Baltā smil-
šakmens iežu atsegumu ar
alu), kas ir viens no vecāka-
jiem tūrisma objektiem
Latvijā, un iepazīties ar
Eduardu Veidenbaumu memo-
riālajā muzejā “Kalāči”. 

Vineta Lapsele 

un LPS  infolapa

Novadu diena Priekuļos

Novadu vadītāji un pašvaldību speciālisti, pulcējušies ikgadējā Novadu dienā, aktīvi debatēja un pieņēma lēmumus
par pašvaldībām svarīgiem jautājumiem sadarbībā ar Valsti.

Foto: Normunds Kažoks
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Oktobra pirmajā svētdienā
atzīmējam Skolotāju dienu.
Jau piektdien skolēni rosās
visās skolās, lai patīkami pār-
steigtu savus skolotājus, radī-
tu tiem svētkus. Manuprāt,
skolotāji un arī pirmskolu
audzinātājas, auklītes ir tie cil-
vēki, kuras stāv uzreiz aiz
ģimenes, veidojot mūs par
gudriem, zinošiem un izglīto-
tiem cilvēkiem. Cik no viņu
devuma paņemam, tas jau ir
mūsu pašu ziņā. Tikai pēc
gadiem saprotam, ka vajadzē-
ja daudz vairāk skolotājos
ieklausīties, jo bez sava tiešā
priekšmeta pasniegšanas viņi
mums centās iemācīt arī dzī-
ves gudrības.

12.oktobrī, Priekuļu kultū-

ras namā tika sveikti visi
mācību iestāžu darbinieki ar
jauku monoizrādi „Lido -
jums”. Kopā ar Andri Buli
lidojums noritēja nepiespiestā,
draudzīgā atmosfērā, taču dzī-
ves situācijas, ko izspēlēja
aktieris atceroties savu bērnī-
bu, skolas gadus un skolotāju
nozīmi tajos, lika mums aiz-
domāties un salīdzināt ar
savām izjūtām.

Pirms iekāpšanas
„Lidmašīnā” ceļa vārdus un
labus vēlējumus, kā arī patei-
cību par labi paveikto darbu
izteica apvienotās izglītības
pārvaldes vadītāja Dina
Dombrovska, pasniedzot
apbalvojumu Priekuļu pirm-
skolas izglītības iestādes

„Mežmaliņa” skolotājai
Guntai Meļķei un Priekuļu
vidusskolas skolotājam
Mārim Brasliņam.

Atzinību par savu darbu, un
Priekuļu novada domes Patei -
cības rakstus saņēma 22 darbi-
nieki:

Jāņmuižas pirmskolas iz -
glī tības iestāde – Inese
Kārkliņa; Astrīda Grīn -
blate; Sandra Zaķe; Dzintra
Apenīte; Guntars Meija un
Sindija Leimane.

Liepas pirmskolas izglītī-
bas iestāde „Saulīte”- Inese
Sniedze; Vera Juškova-
Dambe un Natalija Čobota-
re.

Priekuļu pirmskolas izglītī-
bas iestāde „Mežmaliņa” –

Lita Luca un Rudīte Dzene.
Veselavas pirmskolas izglī-

tības iestāde „Vālodzīte”-
Lilita Blūma; Anna Rāviča;
Linda Zirģele; Iluta Mārtiņ -
jēkaba; Irita Lutere un Iveta
Bērziņa.

Liepas pamatskola – Vera
Zlotņikova; Svetlana Labe -
tova; Zigmunds Eizenbergs;
Imants Krīvāns; Benita
Sausiņa.

Pasākumā tika sumināti
skolotāji kas savu darbu veic
35 un vairāk darba gadus.
Labus ceļa vārdus saņēma
darbinieki, kas šajā mācību
gadā uzsāk darbu novada
izglītības iestādēs.

Īrisa Uldriķe

Atzīmējam skolotāju dienu
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Priekuļu novada domes sēdes apskats

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā Priekuļu novada
pašvaldība realizē likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli”
2.panta 8.1 daļā deleģētās tiesības
attiecībā uz Priekuļu novada pašval-
dībai piederošajām daudzdzīvokļu

dzīvojamajām mājām (to daļām) un
pašvaldībai piederošo vai piekritīgo
zemi zem šīm mājām.

2. Nekustamā īpašuma
nodokli par daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju (tās daļu), kas
ierakstīta zemesgrāmatā uz

pašvaldības vārda, un pašvaldī-
bai piederošo vai piekritīgo
zemi, uz kuras šī māja atrodas,
maksā pašvaldības daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas (tās daļu)
īrnieki un nomnieki, kuriem īres
un nomas līgumi slēgti ar pašval-

dību, vai personas, kuras īpašu-
ma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvoja-
mās mājas privatizācijai, vai dzī-
vokļu īpašumu tiesiskie valdītāji
(līdz nekustamā īpašuma reģis-
trēšanai zemesgrāmatā).

3. Šie saistošie noteikumi stā-
jas spēkā likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajā kār-
tībā un ir piemērojami no 2016.
taksācijas gada.

Priekuļu novada pašvaldības
priekšsēdētāja M.Juzupa

24.09.2015.
4 Izdoti Priekuļu novada

pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.9 „Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu
novada budžetu 2015.gadam””. 

4 Apstiprināts:

Priekuļu vidusskolas attīstības
plāns 2015. – 2018.gadam; 

l  Priekuļu novada attīstības
programma 2015.-2021.gadam. 

l  Pieņemts lēmums izdarīt
grozījumus Priekuļu vidusskolas
nolikumā.

4 Nolemts piedalīties Lauku
atbalsta programmas 2014.-
2020.gadam pasākumā „Pamatpa -
kalpojumi un ciematu atjaunošana

lauku apvidos” un izstrādāt
Priekuļu novada uzņēmējdarbībā
un apdzīvotības saglabāšanā
nozīmīgāko rekonstruējamo paš -
valdības grants ceļu noteikšanas
kritērijus.

4 Nolemts 2015.gadā kom -
pensēt pieciem Liepas pagastā
dzīvojošiem izglīto jamajiem
braukšanas maksas izdevumus
50% apmērā.

4 Pieņemti lēmumi:

l  mainīt nosaukumu nekus -
tamajam īpašumam „Gala
Mežciemi”, Priekuļu pagastā, un
apstiprināt jaunu nosaukumu
„Ritumi”, Priekuļu pagastā, un
jaunu adresi „Ritumi”, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā;

l  nekustamajā īpašumā
„Šautuves”, Priekuļu pagastā,

ietilpstošajai zemes vienībai
apstiprināt nosaukumu
„Jaunšautuves”, Priekuļu pagastā,
Priekuļu novadā;

l  atdalīt no nekustamā
īpašuma „Lejas Jēkuļi”, Priekuļu
pagastā, neapbūvētus zemes
gabalus - jaunizveidotajam ne -
kustamajam īpašumam, kurš
sastāv no viena neapbūvēta zemes
gabala, apstiprināt jaunu no -
saukumu „Lauka Jēkuļi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā, un jaunizveidotajam
nekustamajam īpašumam, kurš
sastāv no trīs neapbūvētiem
zemes gabaliem, apstiprināt jaunu
nosaukumu „Meža Jēkuļi”,
Priekuļu pagastā, Priekuļu
novadā;

4 Nolemts komandēt Priekuļu
novada domes deputātu Gvido
Sabuli dalībai starptautiskajā

konferencē Berlīnē no 2015.gada
28.oktobra līdz 30.oktobrim
ieskaitot.

4 Dome neiebilst neformālās
grupas „Izzini Vaivi” projekta „Ar
velo pa Vaivi” iecerei velo
maršruta daļu 1 km 700 m garumā
plānot caur Priekuļu novadu un
zilās velo maršruta zīmes pie ceļa
zīmes “Dodiet ceļu” ceļu
krustojumā uz Veismaņiem un
mājām “Zvaigznītes” uzstādīšanai
normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.  

4 Nolemts risināt jautājumu
par ātruma ierobežošanas ceļa
zīmes 10km/h ar papildzīmi „Visā
teritorijā” SIA „Lode” teritorijā
uzreiz pēc barjeras Lodes ielā 1,
Liepas pagastā  uzstādīšanu.

4 Pieņemts lēmums uzdot
Priekuļu novada Iepirkumu

komisijai uzsākt iepirkumu par
jauna autobusa (19 vietas)
iegādi.

4 Pieņemts lēmums ar
2015.gada 1.oktobri izveidot
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestādē skolotāja amata vienību.

4 Nolemts iesniegt projekta
„Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un mežu dzī -
votspējas uzlabošanā” pieteikumu
dalībai Eiropas Savienības
atbalsta projektā „Ieguldījumi
meža platību paplašināšanā un
mežu dzīvotspējas uzlabošanā”
Priekuļu novada pašvaldībai
piederošo jaunaudžu kopšanai
19.7 platībā, paredzot līdz -
finansējumu 8668,00 EUR
apmērā.

4 Dažādi saimnieciskie
jautājumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) maksājumi veicami vienu
reizi ceturksnī ne vēlāk kā
31.martā, 15.maijā, 15.augustā
un 15.novembrī, vienas ceturtda-
ļas apmērā no nodokļa gada
summas vai arī reizi gadā –
avansa veidā. 

Nomaksāt NĪN iespējams
pašvaldības norēķinu punktā,
bankā, internetbankā, kā arī por-
tālā www.epakalpojumi.lv.
Jāuzsver, ka, maksājumu veicot
internetbankā, būtiski ir pārlie-
cināties, vai pārskaitījums adre-
sēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu.

Pārskaitījums veicams uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem,
kas norādīti sagatavotajā mak-
sāšanas paziņojumā.
Maksājuma mērķī precīzi jāno-
rāda nodokļa maksātāja personī-
gā konta numurs par zemi un
personīgā konta numurs ēkām,
īpašuma adrese vai kadastra
numurs, par kuru tiek veikts
maksājums. Pašvaldību pārstāv-
ji nodokļu jautājumos norāda,
ka drošākais veids nomaksāt
nekustamā īpašuma nodokli ir
portālā www.epakalpojumi.lv.
Portālā pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā

arī nodokļa maksātājam auto-
mātiski parādās visa nepiecieša-
mā informācija.

Aicinām nodokli samaksāt
laicīgi, jo saskaņā ar likumu par
laikā neveiktu maksājumu tiek
aprēķināta nokavējuma nauda
0,05% apmērā no nesamaksātās
summas.

Lai nerastos pārpratumi saistī-
bā ar nodokļa apmaksas termi-
ņu, aicinām portālā www.epa-
kalpojumi.lv pieteikties atgādi-
nājumu saņemšanai par nekus-
tamā īpašuma nodokļa apmak-
sas termiņa tuvošanos e-pastā
vai īsziņas veidā uz mobilo tāl-

runi (SMS). Atgādinājuma vēs-
tule uz norādīto e-pastu tiks
izsūtīta septiņas dienas pirms
maksāšanas termiņa, bet SMS
veidā – maksāšanas termiņa
samaksas dienā.

Vēlamies vērst iedzīvotāju
uzmanību, ka katru gadu sagata-
vojot nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātājiem nodokļa maksāša-
nas paziņojumus papīra formā un
piegādājot tos norādītajā adresē,
tiek patērēts milzīgs papīra
apjoms un, protams, arī nozīmīgi
naudas līdzekļi. Šos resursus
varam ietaupīt, nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem atsako-

ties no maksāšanas paziņojuma
piegādes papīra formā, to aizstā-
jot ar maksāšanas paziņojumu
elektronisku piegādi. Pašreiz šādu
iespēju izmanto tikai nedaudz
vairāk kā 12% NĪN maksātāju.
Aicinām nodokļu maksātājus
aktīvāk izmantot iespēju saņemt
maksāšanas paziņojumu e-pastā!
Elektroniskajam maksāšanas
paziņojumam iespējams pieteik-
ties portālā
www.epakalpojumi.lv.

Vita Jekimova, 
SIA ZZ Dats mārketinga

vadītāja

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa
ceturtais maksājums veicams 
līdz 2015.gada 15.novembrim

Priekuļu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr 12.

„Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), 
kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, 

un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja
atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību.”

Viens no būtiskākajiem
sabiedrības pienākumiem vides
saudzēšanā ir izlietotā iepakojuma
nodošana otrreizējai pārstrādei,
iesaistoties reģionā izveidotajā
šķiroto atkritumu apsaimnie -
košanas sistēmā. Nošķirojot
pārstrādei derīgos materiālus no
kopējā ikdienā radītā atkritumu
apjoma un nododot tos pārstrādei,
tiek ietaupīti dabas resursi,
uzlabojot apkārtējās vides stāvokli,
kurš ilgtermiņā ietekmē arī katra
cilvēka veselību.

Lai gan iedzīvotāju atkritumu
šķirošanas paradumi mēdz būt
dažādi, šķirojot tiek novērsta ātra
sadzīves atkritumu konteinera
piepildīšanās, samazināts nogla -
bājamo atkritumu apjoms, un
ikvienam iedzīvotājam rodas
iespēja maksāt mazāk par
nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu.

Ļoti svarīgi ir arī samazināt
otrreizējai pārstrādei derīgo
materiālu konteineru piepildīšanās
ātrumu. Lai to izdarītu, un tiktu

gūta maksimāla atdeve no katra
šķirotāja ieguldījuma, ir svarīgi
ievērot dažas vienkāršas norādes.
Pirmkārt - nenodot otrreizējai
pārstrādei gaisu – pirms izmešanas
PET pudeles, kastes un pārtikas
dzērienu pakas ir jāsaplacina.
Otrkārt: šķirojot dažādus pārtikas
produktu iepakojumus, burkas,
sadzīves ķīmijas un kosmētikas
plastmasas iepakojumus –
jāpārliecinās, ka tie ir tukši un bez
pārtikas un ķīmisko atkritumu
piejaukumiem, lai sašķiroto

materiālu būtu iespējams nodot
tālākai pārstrādei. 

Saplacinot iepakojumu,
konteinerā iespējams ievietot 3
līdz 4 reizes vairāk materiāla. Ja
konteineros tiks ievietoti
saplacināti materiāli, būs iespēja
izvairīties arī no sašķirotā
novietošanas blakus konteineriem,
kas ir aizliegts un rada nepievilcīgu
skatu konteineru laukumos.

Uzziņai: SIA ZAAO savas
darbības teritorijas 28 novados
nodrošina izlietotā iepakojuma

nodošanu EKO punktos, kuri
sastāv no šķirošanas konteinera
pāra (viens polietilēnam, PET
pudelēm, metālam, sadzīves
ķīmijas un kosmētikas
iepakojumam, papīram; otrs –
pudeļu un burku stiklam) un EKO
laukumos – vietās, kur var nodot
padsmit materiālu veidus.

Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko

attiecību speciāliste

Saplacini, pirms izmet!
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Oktobra pirmajā svētdienā
„Kalāčos“, viesiem kuplā pulkā
sanākot, svinējām Eduarda
Veidenbauma 148 dzimšanas dienu.

Pie mums viesojās un apmek-
lētājus ar Veidenbauma lasījumu
priecēja aktieris Rūdolfs Plēpis.
Mākslinieks klātesošajiem atzi-
na, ka tā viņam ir īpaša pēcpus-
diena, jo Veidenbauma dzeju
publiski lasa pirmo reizi.

Savukārt, TV producents un
režisors Arvīds Babris, pasāku-
ma apmeklētājiem deva iespēju
noskatīties 1987. gadā uzņemto
filmu „...bet vilciens brauc“
(Septiņas ar pus dziesmas ar
Veidenbauma vārdiem), kuras
autors ir viņš pats un I. Meirāns.
Muzejā tikām arī paši pie sava
filmas eksemplāra, paldies par to
A. Babrim!

1968. gadā tika nodibināta
E.Veidenbauma literārā prēmi-
ja, kuru piešķir reizi divos
gados, arī šogad, un tās laureāta
vārds tradicionāli tiek paziņots
dzejnieka dzimšanas dienas
pasākumā.

Prēmijas laureāta vārdu
nosauca E. Veidenbauma prēmi-
jas piešķiršanas komisijas
priekšsēdētāja Rasma Lezdiņa.
Viņa teica: „Komisija akceptēja
Liepas iedzīvotāju vēlēšanos
prēmiju šogad piešķirt Guntim

Eniņam par grāmatu „Nepa -
zīstamā Latvija”. Tā ir grāmata,
kas ieved mūs alās, aizved pie
ūdeņiem, pie mūsu neparastiem
kokiem, mūsu Latvijas dabā.
Lielākā grāmatas vērtība ir tā, ka
no katras G.Eniņa ļoti pārdomā-
tās uzrakstītās lappuses dvesmo

mīlestība pret savu dzimteni,
pret savu zemi, cilvēkiem.
Manuprāt, ļoti skaista, gudra
grāmata, kas aicina mūs dabā,
kas aicina mīlēt mūsu Latviju”.

Mīļš paldies visiem, kas iera-
dās, prieks bija kopā būt! Tāpat
paldies visiem tiem, kas ieradās

ciemos pie mums „Kalāčos” šīs
sezonas laikā. Pēc 15. oktobra
muzejs uzsāk gatavošanos nāka-
majai sezonai. Ar jaunu sparu
visus sagaidīsim atkal pavasarī –
15. maijā, 2016. gada sezonai
sākoties!

Par aktualitātēm muzejā

rudens – ziemas periodā, tāpat kā
līdz šim, sekojiet līdzi Priekuļu
novada mājaslapā www.prieku-
li.lv/kulturas-iestades/muzejs un
www.draugiem.lv/kalaachi

Uz tikšanos Kalāčos pavasarī!
Inta Puriņa, 

muzejpedagogs

Eduardam Veidenbaumam 148

Priekuļu tehnikums ir neiz-
smeļama izcilu cilvēku kalve, tā
bijušie audzēkņi ar saviem
sasniegumiem padarījuši slavenu
tehnikuma vārdu un nesuši tā
slavu tālu ārpus mūsu valsts
robežām. Šeit būtu minami gan
valstsvīri, dažāda ranga sabied-
riskie darbinieki, gan atzīti spe-
ciālisti gan sportisti. Gadiem
ritot, atmiņas pamazām gaist.
Ikdienā sastopam cilvēkus,
paejam nemanot garām, un tikai
retais no mums sāk aizdomāties
- bet tas taču bija tas pats, kurš
kādreiz, pirms gadiem, bija
daudzu cilvēku elks! Viens no
šādiem cilvēkiem ir PSRS spor-
ta meistars Dzintars
Treikmanis.

Dzimis 1954.gada 23.sep-
tembrī Cēsīs. Skolas gaitas
uzsāka Cēsu 2.astoņgadīgajā
skolā. Tālāk sekoja mācības
Priekuļu LMT, kuru pabeidza
1974.gadā, iegūstot tehniķa -
mehāniķa specialitāti.
Treikmaņu ģimenē sports bija
cieņā, un jau skolas gados
Dzintars sāka nopietni trenēties
brīvajā cīņā. Ar šo sporta veidu
viņš turpināja nodarboties,
mācīdamies tehnikumā, gūstot
atzīstamus rezultātus. 

Pēc tehnikuma absolvēšanas
Dzintars darba gaitas uzsāka
kolhozā „Uzvara“, strādājot par
darbnīcu vadītāju. Sekoja die-
nests armijā. Pateicoties savām
sportiskajām iemaņām,
Dzintars tika nosūtīts dienēt eli-
tārā karaspēka daļā, kur tika
nostiprinātas cīņas sporta iema-
ņas, tikai jau augstākā līmenī.
Pēc dienesta, izvērtējot turpmā-
ko, tika pieņemts lēmums
atgriezties Priekuļos, kur viņš
sāka strādāt par apmācības
meistaru automašīnu vadīšanā.
Tas bija laiks, kad tehnikumā

aktīvi darbojās arī dažādi teh-
niskie pulciņi. 

Dzintars kopā ar pasniedzēju
Gunāru Sebri un vēl dažiem
tehnikumiešiem 1972.gadā
izveidoja ūdens motosporta
sekciju, kurā pats aktīvi darbo-
jās. Laika gaitā tomēr par sirds-
lietu kļuva autosports. Dzintars
pašrocīgi, piepalīdzot tehniku-
ma pasniedzējiem, uzbūvēja
savu pirmo sacīkšu bagiju. Tas
bija interesants, aizraujošs dzī-
ves posms. Tajā laikā, autokro-
sā bija ļoti liela konkurence, tas
bija īsts bums! Dažkārt, it īpaši
lielajās sacensībās, startēja ap
pussimts dalībnieku. Lai tiktu
sacīkšu finālā, bija jāiztur vir-
kne kvalifikācijas braucienu.
1986.gadā PSRS čempionātā
Dzintars izcīnīja bronzas medaļu
un ieguva Sporta meistara goda
nosaukumu. 

Savā sportista karjerā viņš
divas reizes ir bijis Baltijas
čempions, ir gūtas uzvaras un
godalgotas vietas dažāda ranga
sacensībās. Kopā ar BSB
„Vārpa“ izlasi ļoti spēcīgā kon-
kurencē izcīnīja prestižo kos-
monauta Pacajeva kausu. 1986.
un 1987. gadā bija iekļauts arī
PSRS izlases kandidātu vidū,
taču līdzekļu trūkuma dēļ
Dzintaram cīnīties tālāk neiznā-
ca. Toni noteica PSRS lielo
autorūpnīcu komandas, lai gan
Dzintars ar savu meistarību ļoti
bieži viņu sportistus pārspēja
sacīkšu trasēs. Ko lielajām
komandām paveica eksperi-
mentālās laboratorijas, to
Dzintars, piepalīdzot tehnikuma
speciālistiem, paveica pats
pašrocīgi! Savu autosportista
karjeru meistars beidza
1989.gadā, izcīnot Baltijas čem-
piona nosaukumu. Savā laikā
tika nominēts arī balvai Latvijas

„Sporta laureāts“. Dz.
Treikmanis no sporta atvadījās
nepārspēts!

Kā priecīgākos mirkļus savā
sportista karjerā Dzintars min
izcīnītās uzvaras. Atceras, kā
viņu ļoti sirsnīgi dzimšanas
dienā sveica PSRS čempionāta
dalībnieki ar savu reģionu tradi-
cionālajām veltēm! Ir teiciens,
ka sāpīgākās ir otrās un ceturtās
vietas. Sāpīgs gadījums bija
vienā no Latvijas čempionātiem,
kad Dzintars bija līderis, viņš jau
redzēja finišu un apsveicējus,
taču pirms paša finiša bagijam
salūza pusass ...

Kā kuriozu Dzintars atceras
gadījumu, kad pie viņa ciemos
bija atbraucis kāds draugs. Mājās

bijis tikai viens no dēliem. Uz
jautājumu, kur ir tētis, dēls notei-
cis - pie brūtes! Draugs nodomā-
jis - nu ko, dzīvē gadās dažādi,
taču, braucot garām tehnikuma
darbnīcām, Dzintara kabineta
logos ieraudzījis gaismu. Tad arī
atklājies, ka par „brūti“ mājinie-
ki ir saukuši Dzintara sacīkšu
mašīnu! Dzintars savu ieguldīju-
mu ir devis arī sniedzot padomus
savam draugam un konkurentam
Nikolajam Tionam, kad tika
būvēta Bauskas „Mūsas“ sacīkšu
trase. 

Dzintars pateicas saviem
draugiem un labvēļiem, taču vis-
lielāko paldies viņš saka savai
sievai Sarmītei, bez kuras atbal-
sta tas viss nebūtu iespējams. Arī

Dzintara dēli- Kaspars un
Mārtiņš iet tēva pēdās, abi strādā
autoservisos un ir kļuvuši par
atzīstamiem speciālistiem savā
nozarē.

Tagad Meistars palīdz jauna-
jiem talantiem. Būdams treneris,
viņš ir izaudzinājis 5 Latvijas
čempionus autokrosā, no kuriem
daži ir jau daudzkārtējie čempio-
ni! Palīdz arī „Dzintara volgas“
sportistiem, gatavojot sacīkšu
tehniku. Viņš nevienam neliedz
savu padomu. Tas sagādā prieku!
Jaunajiem censoņiem Dzintars
novēl veiksmi, taču visam pama-
tā ir rūpība, rūpība un vēlreiz
rūpība.

Zigfrīs Bitainis

Cilvēki mums līdzās – Dzintars Treikmanis

Dzintars Treikmanis savā būvētajā sacīkšu bagijā izcīnījis vairākas uzvaras.
Foto no personīgā arhīva
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Šogad, no 9. līdz 11. oktob-
rim, 54 jaunsargi no Cēsu,
Mārsnēnu 214. un 204.,
Smiltenes 218. un Naukšēnu
215. Jaunsargu vienībām,
Salacas upes krastā pie
Sarkanajām klintīm, piedalījās
alpīnisma nometnē „Lūšu taka.”
Seši no šiem jaunsargiem kārto-
ja jau otro šīs nometnes līmeni.
Priecē tas, ka pirmo līmeni iesā-
ka un pabeidza 48 jaunsargi.
Pirmajā līmenī piedalījās arī
Mārsnēnu pamatskolas jaunsar-
gi: Kārlis SKRASTIŅŠ,Imants
JĒKABSONS,Lauris Gunārs
BABRIS,Ralfs AĻEŠKĒVIČS
un Ilva KALNIŅA. 

Pirmajā dienā visiem nācās
izbaudīt upes vēso ūdeni, pārpel-
dot Salacas upi, kuras dziļums
daudziem bija pāri galvai. Nedz
dziļums, nedz aukstums nevienu
no tā neatturēja, turklāt šis uzde-
vums bija ar laika kontroli. Visas
komandas paspēja uzdevumu
veikt laikā. Jaunsargiem, kuri
kārtoja otro līmeni, bija jāpārvar
ūdenī garāka distance. Otrajā
dienā devāmies uz Dzelzs tiltu,
kur pildījām interesantus alpī-
nisma uzdevumus – laidāmies
no tilta, staigājām pa tilta apakšu
un rāpāmies pa tilta akmeņaino

balstu. Trešajā dienā mēs veicām
80m garu nobraucienu pa virvi
pāri upei. Mums tas bija viegli,
taču otrā līmeņa jaunsargiem
bija jānobrauc  līdz pusei un
jāielaižās ūdenī, jānoķer virve
un jāapsien ap vēderu buliņa
mezgls. 

214. jaunsargu vienības ins-
truktors Arnolds Bahmanis saka:
„Ceru, ka nākošgad Mārsnēnu
pamatskolas jaunsargi šo pasā-
kumu –„Lūšu taka” apmeklēs
kuplākā skaitā, un tie, kuri šogad
izgāja pirmo līmeni, nākošgad
mēģinās iet „Lūšu takas” otro
līmeni.”

24. un 25.oktobrī Mārsnēnu
jaunsargi Cēsu apkārtnē devās
pārgājienā „Pretī rudenim.”
Pārgājienā iekļauti tūrisma ele-
menti, pārvietošanās šķēršļotā
apvidū, darbs ar karti, nakts kau-
jas karogi un vadības vingrināju-
mi. No Mārsnēnu pamatskolas
piedalījās jaunsargi: Kārlis
SKRASTIŅŠ, Linda KALNI-
ŅA, Violeta MILJONE, Ralfs
AĻEŠKĒVIČS, Annija HOR-
STA un Ginters PUJĀTS. 

Cēsu 214. jaunsargu
vienības reportiere

Ilva Kalniņa

Mārsnēnu
jaunsargi
piedalās

alpīnisma
nometnē

“Lūšu taka”

Oktobra mēnesī Priekuļu
novada Jauniešu (pa)dome un
Jauniešu centrs „REST[e]” devās
uz Mārsnēniem, lai kopā ar vietē-
jiem jauniešiem runātu par jau-
niešu brīvā laika iespējām tieši
Mārsnēnos. Kā stāsta jauniešu
(pa)domes dalībnieks Toms
Ozols, tikšanās mērķis bija
saprast, kas jauniešiem ir aktuāls
viņu pagastā, kādas ir brīvā laika
iespējas, kā arī, kas būtu nepie-
ciešams, lai to uzlabotu. Toms
Ozols atzīst, ka Mārsnēnos jau-
nieši nav pieraduši pie šāda veida
diskusijām un sarunām, tāpēc

brīžiem tās nevedās tik labi kā
gribētos, taču varam secināt, ka
pagaidām atsaucība un vēlme ir
iekustināt jauniešu dzīvi
Mārsnēnos, atjaunojot jauniešu
centra „Pagrabiņš” darbību. 

Informējam, ka eksperimenta
režīmā jauniešu centrs
„Pagrabiņš” būs atvērts vienu
dienu nedēļā – sestdien 24.
oktobrī un 31. oktobrī, bet
novembrī centrs būs atvērts treš-
dienās no plkst. 14:00 – 18:00. 

Jauniešu (pa)domes dalībnie-
ce Sigita Kovaļevska izteica
sajūsmu, ka tik saulainā un siltā

pēcpusdienā uz šo tikšanos iera-
dās kupls pulks interesentu. Tas
tikai liecina par to, ka Mārsnēnu
iedzīvotāji nav vienaldzīgi. Pēc
iedzīvotāju atsaucības tiks
spriests par centra nākotni, tāpēc
aicinām bērnus un jauniešus
izmantot iespēju un lietderīgi
pavadīt savu brīvo laiku topoša-
jā jauniešu centrā „Pagrabiņš”. 

Rakstu sagatavoja:
Sigita Kovaļevska, 

Toms Ozols, 
Elīna Krieviņa, 
Dina Šalunova

Tikšanās Mārsnēnos

Šī bijusi notikumiem bagāta
vasara, tā rezultātā šogad
Mārsnēnu pagasta parkā, pie
Tautas nama, tika realizēts pro-
jekts - uzlabots esošais bērnu
rotaļu laukums un paplašināts,
papildinot to ar mājiņu, šūpolēm,
zviedru sienām un tīklu, lai
izklaides būtu pieejamas lielā-
kam bērnu skaitam.

Projekta mērķi kopā bija
pieci:

1. Sakopt un labiekārtot
Priekuļu pašvaldībai piederošo
zemes stūrīti blakus parkam un
padarīt to vizuāli parkam piede-
rošu;

2. Nomainīt lielāko daļu
zemes seguma tā, lai tas būtu
vieglāk kopjams un prasītu
mazākus patstāvīgus apsaimnie-
košanas izdevumus;

3. Palielināt apmeklētāju skai-
tu parkā, piemērojot rotaļu lau-
kumu plašākai auditorijai;

4. Atjaunot un labiekārtot
smilšu kasti esošajā bērnu rotaļu
laukumā;

5. Piesaistīt iedzīvotāju uzma-
nību, kuri līdz šim bērnu lauku-
mu neizmantoja un radīt patīka-
mu gaisotni un vēlmi tajā uzturē-
ties!

Lai augstāk minēto realizētu,
mēs apvienotā vecāku grupa, jau
aprīļa beigās startējām Priekuļu
novada mazo projektu konkursā
„Mēs novadam“ un pēc rezultātu
paziņošanas jūnija sākumā iegu-
vām atbalstu 590 euro apmērā.
Viss piešķirtais finansējums tika
ieguldīts rotaļu konstrukcijā. Ar
pārējo finansējumu palīdzēja
sponsori.

Jo vairāk bērnu laukumu
apmeklēs, jo lielāks prieks par
padarīto! Bet dažas lietas, lai
ilgāk saglabātu rotaļu konstruk-
ciju, mēs aicinām ievērot:

- kopumā konstrukcija, pama-
tā koka namiņš - paredzēta bēr-
niem no 1-15 gadu vecumam;

- mazākā zviedru siena (laba-
jā pusē, pie mājiņas) domāta bēr-
niem no 1 gada vecuma;

- lielākā zviedru siena un tīkls
piemērots bērniem no 3 gadu
vecuma; 

- šūpoles mazajiem bērniem
„ar rāmīšiem“ piemērotas bēr-
niem no gada vecuma. Lielākiem
bērniem (no 7 gadu vecuma)
lūdzam šūpoties jau esošajās lie-
lajās šūpolēs!

Konstrukcijas izgatavotāja
garantētā celtspēja ir līdz

100kg.Lai arī viss tika būvēts
pēc iespējas drošākām rotaļām,
vecāki, lūdzu, pieskatiet un
uzmaniet savus bērnus!

Lai projektu realizētu, iesais-
tījās daudzi, kuriem gribētu
pateikt lielu paldies par atsaucī-
bu un piedalīšanos!

Paldies visiem, kas parakstī-
jās par labu šai iecerei!
Paldies vecākiem, kas nāca
darba grupā, un īpaši tiem, kuri
piedalījās seguma maiņas dar-
bos!

Paldies Priekuļu novada
pašvaldības projektu vadītājai
Vinetai Lapselei par atsaucību
un sniegtajiem padomiem!
Paldies mūsu sponsoriem -
SIA „Lepeškalns“ par vislabā-
kajām smiltīm, kādas vien
mūsu pusē dabūjamas, un SIA
„Rasmanis & Dankers“ par
smilšu pievešanu līdz
Mārsnēnu tautas namam! Bez
šo sponsoru atbalsta mēs neva-
rētu visu izdarīt atbilstoši
noteikumiem.

Paldies Jānim Mālniekam par
mājiņu! Sadarbībā ar Jāni jau
tapusi vēl viena šāda mājiņa
mūsu bērnudārzam.

Sirsnīgs un neizsakāmi liels
paldies kolosālajiem „M2
PLUSS“ puišiem un personīgi
Didzim Amoliņam par nākšanu
talkā ar tehniku - bez viņiem mēs
vēl ilgi raktu!

Ar gandarījumu
par paveikto, 

Zane Kalniņa

Uz tikšanos bija ieradušies Mārsnēnu aktīvākie jaunieši, aicinām arī citus piebiedroties
„Pagrabiņa” aktivitātēs un izteikt savus priekšlikumus

Foto: Ginta Bogdanova

Paplašināts rotaļu laukums mazajiem
mārsnēniešiem
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Šogad ir pasakains
rudens, ko var izbaudīt,
garš un silts septembris
un zeltains oktobris.
Oktobris, lai svinētu, un
tā mēs arī darījām
Jauniešu centrā
“Apelsīns”. Trīs svētki
vienā mēnesī. 

17.oktobrī svētkus
Liepas jauniešiem uzdā-
vināja brīvprātīgie Sonia
un Nikolā, kuri ir Harija
Potera fani, un tāpēc tā
bija ballīte ar grāmatas
tēliem un krāšņām deko-
rācijām, kas atainoja grā-
matas sižetu, un dažādām
aktivitātēm, kas pieminē-
tas arī grāmatu sērijā par
Hariju Poteru. 

Par šo pasākumu ļoti
priecājās ne vien apmek-
lētāji, bet arī jauniešu
centra darbinieki un paši
brīvprātīgie, jo pasākums
bija labi apmeklēts, ar
ļoti interesantu un
daudzveidīgu program-
mu, dažādiem pārsteigu-
miem. Jaunieši izspēlēja
ainas no grāmatas sižeta,
iekļuva jauniešu centrā caur “ķieģeļu
sienu”, varēja fotografēties foto stendā,
ar burvju cepures palīdzību tika sadalīti
komandās, kurās cīnījās par zelta kausu.
Lai izcīnītu zelta kausu, bija jāgaršo bur-
vju dzira un jāuzmin tās sastāvdaļas,
jāveic dažādi eksperimenti, jāgatavo bur-
vju zižļi, jāizspēlē kalambola, jādodas
pēc filozofu akmens un jāveic vēl daudz
citu uzdevumu.

Nākamais pasākums bija Jauniešu
kluba P.S.I.H.O. jauno dalībnieku – Mini

P.S.I.H.O. pirmais pārbaudījums – “Prieka
diena”. Pasākumā bija aicināti sākumsko-
las vecuma bērni, lai kopā darbotos rado-
šajās darbnīcās, spēlētu spēles, piedalītos
konkursos un labi pavadītu laiku.

Mēneša lielākais pasākums mums vēl
tikai priekšā, pašās mēneša beigās
Jauniešu centrā “Apelsīns” Helovīna
noskaņās svinēsim jauniešu centra astoto
dzimšanas dienu. Par to, kā svinības
noritēja, stāstīsim nākošajā avīzē. 

Baiba Roze

Svētki oktobrī

Vasarā Dziesmu svētku laikā
radās ideja par braucienu uz
Stokholmu. Idejas realizēšanu
paātrināja arī tas, ka Tallink pie-
dāvāja dziesmu svētku dalībnie-
kiem braucienu ar atlaidi, ko lab-
prāt izmantojām. Izvēlējāmies
labākās A klases kajītes, izpētī-
jām maršrutu pa Stokholmu, jo
dažās stundās, kas ir atvēlēts
ekskursijai pilsētā, iespējami
daudz jāapskata.

Un tā siltā, saulainā septem-
bra pēcpusdienā, sauļodamies uz
kuģa „Isabelle” klāja, cerot uz
interesantu, jauku piedzīvojumu
mācību gada sākumā, pamazām
attālinoties vērojām skaisto
Rīgas panorāmu. 

Interesantākais bija tieši pats
brauciens ar kuģi. Lielākajai
daļai meiteņu pirmo reiz ceļoja
ar prāmi, un viss bija interesanti.
Gan kajītes ar izlokāmajām gul-
tām, gan garie koridori, gan pla-
šais veikals un daudzās kafejnī-
cas, gan iespējas dažādām izklai-
dēm. Tur bija viss, ko varēja
vēlēties: iespēja atpūsties saunas
centra burbuļvannās, īpaša spēļu
un rotaļu istaba, kur risinājās
dažādi pasākumi bērniem, vaka-
ra šova programma ar dejām,
karaokes zāle. Visur meitenes
pabija un piedalījās. Dažas pat

laimēja balvas.
Vēlu vakarā devāmies pie

miera, lai otrā rītā, lēnām izbau-
dījušas bagātīgās zviedru galda
brokastis un skaistos skatus pa
logu, varētu doties ekskursijā pa
Stokholmu. Rīts likās nemīlīgs,
nedaudz lija, bet, aizbraukušas
līdz pilsētas centram ar autobu-
su, jau drīz sagaidījām sauli.

Pirmais apskatāmais objekts
bija Karaļa pils. Ar savām 608
istabām Stokholmas karaliskā
pils ir lielākā pils pasaulē, kuru
joprojām izmanto valsts galva
karalis – Kārlis Gustavs XVI.
Gaidot sardzes maiņu, kas ir
diezgan krāšņs pasākums,
nedaudz pakavējāmies pils lau-
kumā, iepirkāmies nelielajā
suvenīru veikaliņā. Pils telpās
apmeklējām muzeju, kur izstādī-
ti karaļnama krāšņie tērpi, karie-
tes un citi dārgumi.

Pa skaisto promenādi un til-
tiem raitā solī soļojām uz
Jūrgordena salu, kur starp dau-
dziem citiem muzejiem ir
pasaulslavenais Vāsa kuģa
muzejs. 17. gadsimtā būvētais
milzīgais koka kara kuģis atstāj
lielu iespaidu uz jebkuru apmek-
lētāju. Muzejs ticis būvēts apkārt
kuģa vrakam, kurš jūras dzelmē
nogulējis 100 gadus un izcelts

tikai 1956. gadā.
Stokholmai paredzētais laiks

strauji tuvojās beigām.
Atpakaļceļu uz kuģi bija plā-
nots iet kājām, tāpēc ilgāk
uzkavēties nedrīkstējām. Vēl
neliela iepirkšanās jau terminā-
la teritorijā, un kuģis gatavs
mājupceļam.

Kuģa info birojā mūs brīdi-
nāja, ka no desmitiem vakarā

līdz puspieciem rītā gaidāms lie-
lāks “pūtiens”. Sagādājām
ingvera tabletes, lai nekļūst slik-
ti.  Dažām meitenēm bija bail.
Tomēr pēc neliela laiciņa bailes
pārgāja, jo, neskatoties uz kuģa
šūpošanos, meitenes iejutās šova
ballītē, dejoja un priecājās.
Grupa no Bulgārijas gādāja par
pasažieru labu noskaņojumu,
spēlējot pazīstamu deju mūziku.

Naktī kuģi šūpoja ne pa
jokam. Tas it kā krita dziļā bedrē,
te atkal to rāva augšup.
Noskaidrojām, ka bijuši sešus
metrus augsti viļņi. Bet tas jau
pieder pie ceļošanas ar kuģi.
Neskatoties uz nelielo vētru jūrā,
ceļojums izdevās lielisks.

Rita Briņķe, 
mūzikas skolotāja

Jauks piedzīvojums Priekuļu
vidusskolas meiteņu korim

Brīvprātīgie - Nikolā un Sonia iemēģina fotosienu

Meiteņu kora dalībnieces priecājas par ekskursiju Stoholmā 

Priekuļu vidusskolas 8.-12.klašu sko-
lēni 2015.gada 3.oktobrī kopā ar skolotā-
jām Ingu Ruskuli un Lailu Bērziņu pie-
dalījās jauno dabaszinātnieku un mate-
mātiķu skolu svētkos „Daba un zinātne -
aizraujoši!” jaunajā LU Dabaszinātņu
akadēmiskajā centrā Torņakalnā. 

Skolēni paši vislabāk spēj novērtēt
savu ieguvumu.

Vislabāk man patika: Pasākuma labā
organizācija, daudzpusīgās nodarbības
ģeogrāfijā, bioloģijā, matemātikā, ķīmi-
jā, fizikā. Jauki bija tas, ka pasākumā
bija iesaistītas mūsdienu tehnoloģijas,
piemēram, konkurss Twitterī. Atmosfēra,
darbi pie mikroskopiem. Ķīmiķu intere-
santie eksperimenti, kur mērtraukā varē-
ja audzēt „savu dārzu”.

Es ieguvu: Jaunus draugus.

Informāciju par jauno Dabaszinātņu cen-
tru un iespēju to apskatīt. Jaunas zināša-
nas fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā,
matemātikā. Pieredzi darboties grupās ar
pilnīgi svešiem cilvēkiem.

Mani pārsteidza: Cik universitātes
jaunajā ēkā daudz atpūtas vietu. Visi
eksperimenti ķīmijā. Lektoru aizrautī-
ba, iepazīstinot ar savām zināšanām.
Fizikas darbnīca. Tas, ka cilvēki ir ļoti,
ļoti draudzīgi. Ttas, ka Universitātē
pirmie divi stāvi ir atvērti vienmēr.
Ēkas dizains un izdevīgā atrašanās
vieta (blakus bibliotēkai). Tas, cik
daudz jauniešu bija ieradušies.

Matemātikas skolotājas: 
I.Ruskule, L.Bērziņa

Daba un zinātne -
aizraujoši!

Skolēni ar interesi ieklausās ķīmijas pasniedzēja stāstījumā
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Rudens krāsainais rīts
Mārsnēnu skolas pagalmā pulci-
nāja visu saimi – paredzēta
rudens ekskursija uz Līgatni.
Diena bija solīta silta un saulai-
na, un tāda arī izvērtās.

Pirmais galamērķis bija
Vienkoču parks. Pa to staigājām
visi kopā un apbrīnojām tēlnieka
spēju no koka veidotās lietas tik
prasmīgi izkārtot parka teritorijā.
Te bija gan pūce ar bērniem, gan
interesantas pils makets, gan
šūpoles, kuras bērni steidza
izmantot. 6.klases skolniece
Elīna Zandersone atzina, ka
Vienkoču parks noteikti ir vieta,
ko vērts apmeklēt. 

Pie Līgatnes Tūrisma infor-
mācijas centra dalījāmies.
Sākumklašu skolēniem tika pie-
dāvāts apskatīt pilsētu un alas,
un aliņas, kurās kādreiz līgatnie-
ši glabājuši vasarā izaugušās vel-
tes. Daudzās varējām ieiet, bērni
to arī izmantoja, bet baiļu nebija.
Bet bija arī alas, kurām priekšā
bija atslēgas vai režģis, tās
arvien tiek izmantotas. 

Violeta Miljone: „Man ļoti
interesantas likās daudzās klin-
tis. Pie mums, Mārsnēnos, viss
ļoti līdzens.” 

Lustūzī uzkāpām pa daudzām
kāpnēm, un no skatu laukuma
pavērās fantastiska ainava -

meži, lauki, dzelzceļa uzbērums
bez sliedēm. To kādreiz izmntoja
papīrfabrikā. Fabrikā gan klu-
sums, bet Līgatne jau galveno-
kārt ar to pazīstama. Žēl, bet no
gides arī sapratām, ka nezin vai
te kādreiz vēl ražos papīru.
Fabrikā bija ļoti smags fiziskas
darbs, nezin, vai šodien cilvēki
vairs grib tik grūti strādāt –
iekārtas mūslaikos var dabūt ļoti
modernas. Bet tas arī maksā. 

Uzzinājām arī, ka Līgatnes
dabas ainavas izmantotas filmā
„Ilgais ceļš kāpās”. Mežs Vācijā,
kur pastaigājās Marta, filmēts
Līgatnē. 

Pie Kultūras nama spogulī
uzzinājām, ka Līgatnes sirds Esi
tu! Priecīgi bijām, sastopoties ar
Kešu. Tas ir papagailis, kurš tur
dzīvo. Bērni labprāt atsaucās
putna lūgumam palīdzēt sagādāt
plašāku būri – ziedojumu kastītē
iebira naudiņa.

Vecāko klašu skolēni no
Tūrisma informācijas centra
devās uz padomju laika īpaši sle-
peno objektu ar segvārdu
Pansionāts. Linda Kalniņa vēstu-
ri tikko sāk mācīties, tāpēc prie-
cājas par iespēju redzēt ko inte-
resantu ārpus stundas un mācību
grāmata. Man ļoti patika klausī-
ties, kad stāstīja par dzīvi bunku-
rā. Uzzināju, ka to izveidoja 9

metrus zem zemes un arī zem
ēkas. Man patika vecie radio un
telefons, pa kuru varēja piezvanīt
tieši uz Maskavu. Arī devītklas-
nieces Zane un Sindija ievērtoju-
šas dažādos tehniskos rīkus un
uzzinājušas jaunas lietas par
dzīvi padomju laikos. Te bija
viss, lai izdzīvotu kara gadījumā
– pat skābekļa ražojamā mašīna
– tā meitenes. 

Bet omulīgi gan tajā pagrabā
nebija – teic skolotājas Ausma

un Gunta, kuras turp devās kopā
ar skolēniem. Viņu vērojumi
savādāki, jo dzīvojušas padomju
laikā un zina arī, kas bunkurā
būtu slēpies – ne jau līgatnieši...

Sakām paldies bērnudārza
grupām. Mazie, vācot makulatū-
ru, nopelnījuši Atlaižu kartes
ekskursijām Līgatnē. Tās izman-
tojām pastaigā pa Līgatni un
Slepenajā bunkurā. 

Diena bija jauka un piepildīta.
Paldies prasmīgajām gidēm, kas

mūs iepazīstināja ar interesanta-
jām un savdabīgajām vietām
Līgatnē. Paldies šoferim Ansim
no Priekuļiem, viņa lielajā auto-
busā ietilpām visi. Paldies skolo-
tājām Guntai Salmiņai un
Ausmai Skrastiņai, kuras prata
sarunāt tik skaistu dienu, lai
iepazītu vienu no Latvijas pēr-
lēm – Līgatni!

Līga Pētersone, 
pamatskolas bibliotekāre

Krāsainais rudens

Ar gājputnu sveicieniem
debesīs, saulainu laiku un ābolu
pilniem zariem, nemanot pienā-
kuši rudens skaistākie un bagā-
tākie svētki – Miķeļi. Gan
bērni, gan pieaugušie tos ar
nepacietību gaida jau vairākas
nedēļas – mācoties un atkārto-
jot Miķeļu dziesmas, rotaļas,
tautasdziesmas – svētkos varēs

no sirds dejot, dziedāt un iepir-
kties Miķeļdienas tirgū. Svētku
rīts atnāk dzestrs. Ābeļdārzs
gaida Miķeļbērnus, kas drīz
vien dziedādami saspurdz no
stūru stūriem. Svētki var sāk-
ties!

Pāri uzartajiem tīrumiem iero-
das pats Miķelis, braši dejo, iet
rotaļās un dzied līdzi

Miķeļbērniem. Bet kas gan ir
svētki bez pārsteigumiem?
Šoreiz pārsteigumu sagādā pirm-
sskolas skolotājas, kuras iejutu-
šās bērnu iemīļotā „Ābolu
maisa” amizantajos tēlos. Katras
grupas bērni sniedz savus priekš-
nesumus.

Miķeļdienas svētku galvenā
sastāvdaļa ir tirgus un tirgoša-

nās ar rudens labumiem. Arī
mums ar vecāku atbalstu tapis
bagātīgs Miķeļdienas tirgus,
kurā godā celts ābols un intere-
santākie tā pasniegšanas veidi
un receptes. Katrs varēja cienāt
un cienāties, apskatīt, nobaudīt,
salīdzināt, mēģināt noteikt
ēdiena sastāvdaļas.  Miķelis ir
dāsns – mēs savas sirdis piepil-

dījām ar radošajām bērnu un
vecāku gatavotajām kompozīci-
jām, gardumiem un siltajiem
smaidiem. Visi bijām gandarīti
par bagātajiem, lustīgajiem
svētkiem un tikpat krāšņus
Miķeļus gaidīsim arī nākam-
gad!

Sarmīte Ermansone

Oktobris ir laiks, lai saritinātu
vasaras sajūtas un iedziļinātos
rudens krāsu, formu, struktūru
un garšu bagātībā. Ir dabas cikla
noslēgums, briedums un arī cil-
vēku domas kļūst klusākas,
apcerīgākas, dziļākas.  Tieši tāds
arī bija oktobris Jāņmuižas bēr-
nudārzā.

Senatnē šis bija veļu laiks,
kad visi lauku darbi apdarīti,
rijas izkultas, raža savākta apcir-
kņos un zemnieks varēja atvilkt
elpu. Viens no būtiskākajiem
aspektiem latviešu tradīcijās ir
apziņa, ka palīdzība nāk ne tikai
no dabas enerģijām, bet arī no
senčiem, jo vecaistēvs vai vecā-
māte mina to pašu zemi un
apstrādāja to pašu tīrumu. Viņi
nav pazuduši pavisam, bet turpi-
na dzīvot veļos un palīdz šīs
pasaules ļaudīm. Arī mums ir
būtiski zināt, kāda izskatījās
mūsu Jāņmuiža senāk, kur gāja
takas un veda cilvēku ceļi. Lai to
visu uzzinātu, oktobrī aicinājām
pie sevis Jāņmuižas seniorus un
cilvēkus, kas Jāņmuižu zina no
savas bērnības, atceras to pavi-
sam citādu. Viņi atnāca – atsau-
cīgi, ieinteresēti, dalījās atmiņās
un sirsnīgos, interesantos stāstos.
Sajutām apbrīnojamu siltumu,

kopības, spēka izjūtu un sapra-
tām, ka tas ir tikai sākums
Jāņmuižas atmiņu izzināšanā.
Paldies visiem!

Ar šīm labajām izjūtām vēlē-
jāmies dalīties un dot tās tālāk,
tāpēc 12. – 18.oktobris mūsu
iestādē bija Labo darbu nedēļa.
Meklējām un atradām veidus, kā
pavisam vienkārši – ar savu
uzmanību un attieksmi ieprieci-

nāt un sasildīt citu cilvēku sirdis.
Kādu ar skanīgu dziesmu un
pašu gatavotiem apsveikumiem
pārsteidzām 90-tajā dzimšanas
dienā, citam aiznesām siltu zupu,
bet vēl kādam salasījām vilkābe-
ļu ogas, lai izdotos veselīgs un
garšīgs ievārījums.
Pārliecinājāmies, ka prieka radī-
šanai nav nepieciešami lieli
resursi, tikai vēlēšanās un īpaša

attieksme. Un pilnīgi droši –
daloties ar labo, tas dubultojas!
Savācām atkritumus un sakopām
4 takas, kas ved uz Gauju, kā arī
atpūtas vietu pie tās. Mums ir
prieks un lepnums par paveikto,
apņēmība liela, bet rokas – vēl
mazas, tāpēc priecātos, ja jāņ-
muižnieki un tās viesi atbalstītu
mūsu domu, ka mežs vienmēr
aiz sevis jāatstāj tīrāks un sakop-

tāks kā iepriekš. Kopā mēs varē-
tu veikt lielas lietas!

Jau piekto gadu ņēmām aktī-
vu dalību UNESCO nedēļā. 15.
un 16.oktobrī UNESCO 70.
gadadienai par godu Latvijas
Nacionālā komisija Kuldīgā
rīkoja UNESCO konferenci,
kura veltīta radošai kultūras
mantojuma komunikācijai vietē-
jā sabiedrībā. Šajā konferencē
mūsu iestādes labo pieredzi pre-
zentēja vadītāja Lilita Siņicina
un mūzikas skolotāja Velta Anta
Olengoviča. Saņēmām daudz
labus vārdus, atbalstu par
paveikto darbu un iedibinātajām
tradīcijām. Tā arī turpināsim.
Bērni jau ir izdalījuši ielūgumus
un 28. oktobrī atkal pie mums
gaidīsim Jāņmuižas seniorus uz
Vakarēšanu, kas šogad veltīta
bagātīgās ābolu ražas tēmai.

Tuvojoties Latvijas dzimša-
nas dienai, gribas atgādināt
Johana Volfganga fon Gētes teik-
to: Ir tikai divas paliekošas lie-
tas, ko varam atstāt mantojumā
saviem bērniem, viena no tām ir
saknes, bet otra – spārni. Lai
visiem izdodas sajust rudens krā-
sas, pilnību un briedumu sevī,
savās domās un darbos!

Ingrīda Zazīte

Rudens pilnbrieds Jāņmuižā

Miķeļdiena klāt

Skolotāja Velta Anta Olengoviča prezentē Jāņmuižaas pirmskolas iestādes veikumu 
Kuldīgā rīkotajā UNESCO konferencē

Skolēni izbauda atrakcijas Vienkoču parkā
Foto: Gunta Salmiņa 
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Stāsta, ka, skatoties svecītes
liesmā, var atbrīvoties no
negatīvajām domām un sliktas
pašsajūtas. Jau trešo reizi viņa
uzšķīla sērkociņu, taču mazā,
sārtā svecīte, šķiet, nemaz
negrasījās aizdegties. Sērkociņu
kastīte tika aizlidināta pāri
krēslainajai istabai un nokrita uz
putekļainās grīdas.

Meitene pieslīdēja pie loga.
Viņai vienmēr bija paticis šis
skats - tumšā ieliņa lejā, pāris
lukturu gaismā dejojošas
sniegpārslas, kailie māju jumti un
vienmēr apmākušās, smacīgās

pilsētas debesis. Pirksti pabraucīja
izdilušo aizkaru audumu. Dāvana
no vecākiem viņas un... Jā,
saderināšanās. Tā laika naivums
un vieglprātība lika pasmīnēt. 

Viņa atvēra veco logu un
uztrausās uz aprūsējušās metāla
palodzes. Ne jau vienmēr te bijis
tik drūmi. Nē, bija laiks, kad uz
palodzes ziedēja neļķes, istabās
skanēja smiekli un katra diena
sākās ar smaidu un mirdzumu
acīs. Domājot par to, acīs sariesās
asaras. Viņa papurināja galvu,
kastaņbrūnajiem matiem liegi
noviļņojoties. To nedrīkstēja

atcerēties. Ir taču Ziemassvētki.
Pārlikusi kājas pāri palodzei,

meitene sāka prātot par dzīves
laikā zaudētajām vērtībām.
Ģimene, par kuru viņa nebija
interesējusies jau piecus gadus.
Brālis gan jau sācis mācīties
augstskolā. Un māšele... Dzīvi
saista ar teātri. Tas viņai vienmēr
ir bijis tuvs. Draudzene. Bijusi
blakus kopš bērnības, bet tagad...
Meitenei nebija ne jausmas, kur
viņa varētu būt un vai ir laimīga
(tiesa, labs darbs un trīs
bērneļi!!), vai arī slīgst cigarešu
dūmos bohēmiskā pagrīdes

krodziņā, rakstot kārtējo dzejoļu
krājumu.

Uzticība. Zaudēta daudzo
kļūdu un neizpildīto solījumu dēļ.
Un mīlestība. Pilnīga, gaiša un
labestīga. Kā sapnis. Kā pavasara
rīts. Kā taurenis meitenes matos.
Un pēkšņi tikpat strauji kā
sākusies, tā arī beidzās. Tagad šo
sapni sapņo cita. Un arī taurenis
sēž citas bizē. Viņa pabīdījās uz
pašas palodzes maliņas. Dažbrīd
visa gluži vienkārši bija par
daudz. Pat pārāk par daudz. Ja
vien sāpes, izmisumu un
vientulību varētu novilkt un

aizmest kā nolietotu apģērba
gabalu, ja vien varētu pāršķirt
baltu lapu un sākt visu no jauna. 

Vecais jumta dakstiņš ar skaļu
krakšķi atlūza un pēc vairāku
sekunžu kritiena izšķīda uz
tumšās ieliņas. Ja mazliet padomā
- kāpēc ne? Šai domai vajadzēja
tikai sekundi. Nākamajā mirklī
sievišķīgais siluets strauji kā
krītoša zvaigzne traucās pretī
tumsai, kas ietina mazo ieliņu
vientulības miglā.

Annija Viktorija Zaķe, 
18 gadi, 

UNESCO nedēļa
Liepas

pirmsskolas
izglītības iestādē

,,Saulīte”
Atsaucoties aicinājumam, arī

mūsu iestāde šogad aktīvi
iesaistījās pasaules lielākās
izglītības, zinātnes un kultūras
organizācijas UNESCO nedēļā
par godu šīs organizācijas
70.gadadienai. 12.-18. oktobrī jau
piekto reizi Latvijā noritēja
UNESCO nedēļa, lai atzīmētu
mūsu valsts pievienošanos tai. 

Kaut arī oficiāli savu dalību
šogad bijām pieteikuši pirmo reizi,
taču dažādi izglītojoši pasākumi un
aktivitātes nacionālo vērtību,
tradīciju, kultūras mantojuma un
vietējās vēstures izzināšanā bērniem
tiek organizēti regulāri. Šajā nedēļā
bērni pastaigās un ekskursijās
papildināja savas zināšanas par
mūsu pagastu, priecājās par tā
krāšņumu rudenī un mācījās to
saglabāt skaistu, tīru un sakoptu.

Sagatavošanas grupas bērni
devās ekskursijā uz Eduarda
Veidenbauma muzeju, kur guva
pirmos priekšstatus par mūsu
novada dzejnieku. Apskatīja seno
darbarīku un sadzīves priekšmetu
ekspozīciju.

Nedēļa noslēdzās ar folkloras
rītu. Par kultūras mantojuma
glabāšanu domājam ne tikai šajā
laikā, bet visu gadu.  Folkloras
rītā izdancojām, izdziedājām,
izspēlējām savu dzīvotprieku.
Bērniem bija iespēja tuvāk
apskatīt senus darba rīkus, ar

roku pagriezt ratiņu, pa -
trinkšķināt kokles stīgas,
pačamdīt, cik asa, bet silta ir
vadmala. Audzinātājas, tērpušās
tautu tērpos radīja īpašu,
senatnīgu svētku noskaņu. 

Folklorā ietvertas arī
filozofiskas domas par cilvēka
dzīvi. Ja pirmo reizi dziedot
dziesmu „Audz, pupa”, domājam
tikai par dārzu un pupas augšanu,
tad piekto vai sesto reizi dziedot,
dziesma mūs pārņem. Varam
pielīdzināt šo pupu cilvēka dzīves
gājumam. Mūžs ir kā pupa, kas
kuplo, aug, zied raibiem ziediem,
kad katra zara galiņā izaug trejas
lapas, līdz beidzot: „Es uzkāpu
debesīs pa tiem pupas zariņiem.”

Zāle tika dekorēta tautiskā
stilā. Bērni un skolotājas dziedāja
un skandēja dažādu tematiku
latviešu tautasdziesmas, dejoja un
gāja latviešu tautas rotaļās,
ieklausījās kokles skaņās, varēja
aplūkot Vidzemes novada
tautastērpu, minēja mīklas, centās
izprast sakāmvārdus un parunas.
Atzinību gribas izteikt 7. un 3.

grupas bērniem un viņu
skolotājām Inesei Sniedzei un
Ivetai Vasmusei par pārdomātu
un atbilstošu tērpu šim
pasākumam.

Inese Kidala, vadītājas
vietniece izglītības jomā

Indra Kumsāre, 
muzikālā audzinātāja

Ekskursija uz
Eduarda

Veidenbauma
muzeju

14. oktobra rīts pie bērnudārza
„Saulīte” bija neierasti rosīgs.
Kamēr uz zāles stiebriem vēl
kavējās naktī piedzīvotā salna,
bērnudārza mazie iemītnieki un
audzinātājas plkst. 9.30 ar
autobusu devās uz dzejnieka
Eduarda Veidenbauma muzeju
Kalāčos. Kad ieradāmies
dzejnieka mājvietā, mūs
sagaidīja smaidīga meitene,

kura visas ekskursijas garumā
mūs iepazīstināja ar Veiden -
bauma dzīves stāstiem un viņa
mājvietu. 

Vispirms apskatījām dzejnieka
veco māju, kurā joprojām stāv
gultas, galds un grāmatas. Par
godu mūsu apciemojumam māja
tika iekurināta, kas vēso rudens
rītu dzejnieka mājvietā padarīja
vēl patīkamāku. Bērniem vis -
vairāk iepatikās mājas senais
iekārtojums, mēbeles, kā arī
pārsteigumu mazo apmeklētāju
acīs radīja antīkais penālis un
koka soma, ko bija iespējams
apskatīt dzejnieka mājās.
Bērniem pārsteigums bija arī
Veidenbauma nelielais augums,
kas bijis pat īsāks par bērnu
audzinātāju garumu. Vienu gan
bērni atpazinuši – līdzīgi kā
dzejniekam Krišjānim Baronam,
arī Eduardam Veidenbaumam
bijis savs skapis, kurā glabāt
pierakstus. Mazie apmeklētāji
bija izbrīnīti, ka arī Veiden -
baumam bijis savs Dainu skapis,
taču tas, protams, nedaudz
atšķiras no tik ļoti zināmā Kr.
Barona Dainu skapja. 

Ejot ārā no dzejnieka mājām,
sētā ieraudzījām divus lielus un
kuplus ozolus, kuri iestādīti par
godu Veidenbauma mammai un
māsai. Netālu no mājas atrodas

arī Veidenbauma piemineklis,
kuru ar bērniem arī apskatījām un
par godu dzejnieka piemiņai
nolikām ziedus. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz veco
stalli, kas atradās mājas pagalmā.
Tur kopā ar ekskursijas ma -
zākajiem dalībniekiem
ap  ska   tījām tādus antīkos priekš -
metus kā ratus, kuros agrāk tika
vadāti mazuļi, kā arī mūsdienu
veļas mazgājamās mašīnas
priekšgājēju, kur senos laikos tika
mazgāta veļa. Jaunums bērniem
bija pūra lādes, kur meitām bija
jāpieloka pūrs, lai izietu tautās. 

Kā beidzamo apskatījām
latviešu tradicionālo melno
pirtiņu, kas līdz šim Latvijā vēl
atrodama nedaudzās sētās, tai
skaitā arī dzejnieka mājās –
Kalāčos. 

Bērnu kopējais iespaids
nebeidzās. Braucot atpakaļ uz
bērnudārzu, mazo ekskursantu
ziņkāre joprojām bija nebeidzama.
Lielā sajūsma par dzejnieka māju
apmeklējumu bija jūtama vēl ilgi,
sevišķi, kad bērni tik ļoti
interesējās par Veidenbauma
ģimeni un to, kā viņi toreiz, senos
laikos, ir dzīvojuši.

Iveta Vasmuse,
sagatavošanas 

grupas skolotāja

Annijas Zaķes konkursa darbs

„Vientulības miglā”

Sestdienas vakarā Veselavas
muižas lielā zāle „iedzīvojās”
1482.gada notikumos, paša
Milānas hercoga Lodoviko
Sforcas galma intrigās, jo tika
izrādīta Siguldas tautas teātra
iestudētā Anšlāva Eglīša luga
„Galma gleznotājs”. Autors par
izrādi teicis: „Ņēmos sacerēt
romantisku pārpratumu spēli –
„brīvi” saistītu ar Leonardo da
Vinči dzīves posmu Milānas her-
coga galmā. Likās patīkami
padarboties ap šo fantastiski
daudzpusīgo un diezgan noslē-
pumaino renesanses meistaru.”

Autors lugā izcēlis dievišķī-
gas dzirksts apmirdzēto
Leonardo da Vinči un viņa skol-
nieku Frančesko, kuri no

Florences ierodas Milānas
galmā. Lionardo (lugā izcilā
meistara vārds ir nedaudz mai-
nīts) jākļūst par galma gleznotā-
ju, par pils, dārzu un pašas
Milānas pārveidotāju – pilsētai
un galmam jātop pirmajiem
Itālijā un visā pasaulē. Taču abu
jauno cilvēku ierašanās satracina
gan hercogieni Beatriči, gan
veco galma gleznotāju
Graciadio. Ir noprotams, ka
Beatriči un Lionardo saista kāds
noslēpums, kādas īpašas attiecī-
bas, kuras sakņojas pagātnē.

Lugas gaitā rodas virkne intri-
gu, kuras tiek skaidrotas asprātī-
gos dialogos. Taču jautājums
saglabājas – vai tiešām ir jāno-
maina savs vārds, sava patība,

uzdodoties par
citu? Ko iegūs-
tam un ko zaudē-
jam, pat nodo-
dam?

Režisore Ārija
Liepiņa-Stūrniece
ļoti veiksmīgi
iestudējusi izrādi
un izcēlusi aktie-
ru talantu.
Galvenās lomas -
Lionardo atveido-
tājs (Gatis
Dzērve) ne mirkli
neļāva izrādei
atslābt, jo dzīvi
un aizraujoši
noturēja aktier-
spēli. Krāsainu

un ekspresīvu noti izrādei deva
aktieris Toms Rogulis, atveido-
dams bakalauru, viņa izteiksmī-
gais skatiens vārda tiešā nozīmē
zālē šķīla dzirkstis, kā arī herco-
giene Beatriče (Ingūna Millere)
skatītājiem lika noticēt patiesi
cilvēcīgām jūtām un aizdomāties
viņas teiktajos vārdos:
„Lionardo, jums ir jūsu māksla,
hercogam ir viņa valsts, bet kas
ir man...”

Domāju, ka ikviens skatītājs
šajā vakarā guva patiesu teātra
mākslas baudījumu. Uz tikšanos
nākošajos pasākumos Veselavas
muižā!

Teksts un foto
Īrisa Uldriķe

„Galma gleznotājs”



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” 

Kultūras afiša novembrī
Šodien no laimes avota smeļu,
Kurā atmiņas gremdēties drīkst,
Kad, kļavu lapām noklājot ceļu,
Atkal viens rudens pāri mums līkst.

/S.Grīnberga/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada oktobra jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Mārsnēnos: Maiju Slaidiņu un Vladislavu Staseloviču
Priekuļos: Mariju Smirnovu un Leonu Šulmeisteru

85 gadu jubilejā
Mārsnēnos Annu Dmitrijevu
Priekuļos: Ausmu Ozolu un Ilonu Šteinfeldi

90 gadu jubilejā 
Alfrēdu Tīronu Jāņmuižā
Birutu Vecgaili Jaunraunā 

93 gadu jubilejā 
Renāti Kļaviņu Priekuļos
Irmu Alidi Vecpuisi Liepā

Lāčplēša dienai veltītie
pasākumi novadā

11. novembrī
Priekuļos 

plkst. 15:00 Priekuļu bibliotēkā tiks demonstrēta dokumen-
tāla filma „Ceļš”. Filmas darbība risinās mūsdienās un laikā,
kad tika dibināta Latvijas valsts. Vēsturisks stāsts par Latvijas
karoga rašanās vēsturi, cilvēku izvēli grūtā brīdī un mīlestību
pret dzimteni trijās paaudzēs. Filma uzņemta Cēsīs 2011.gadā
jauniešu iniciatīvas projekta “Cēsis-Kino-Identitāte” ietvaros.

Plkst. 16:00 Priekuļu iedzīvotāji aicināti savu svecīti iedegt
Saules pulksteņa staros

Liepā 

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

Veselavas pagasta „Pintuļos” 

plkst. 16:00 piemiņas vakars „Ar brīvības dziesmu sirdī’’ 
Ievērojamā latviešu nacionālā karoga autoram Jānim

Lapiņam un Lāčplēša dienai veltīts vakars. Ierašanās ar gaišu
noskaņojumu sirdī un svecītēm, ko iedegt veidojot gaismas
ceļu. (ceļa norādes ir pie Veselavas kapiem un uz Pleskavas
šosejas pret bijušo skolu) 

Autobusu kustības saraksts uz Valsts svētku
pasākumu Priekuļu novada kultūras namā

17.novembrī
No Veselavas 
Veģeru ceļa gals – 18:00
Bērzkroga stāvlaukums – 18:05
Veselavas kapi – 18:10
Jaunrauna – 18:30

No Liepas
Liepas skolas stāvlaukums – 18:10
Jāņmuižas skola – 18:30

No Mārsnēnu centra – 18:10

Pēc koncerta tiks nodrošināts mājupceļš

 
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  un pagast  

 
6. novembr  

14:00 

 
Liepas pamatskolas te tra studijai 

“Pigornieki”- 20 

Liepas pamatskolas te tra studijai “Pigornieki” 
divdesmit gadu jubilejas pas kums. 

Ieeja bezmaksas.
 

7. novembr  
18:00 

 
Te tra izr de A.Banka  

“MEITI A” 

Liepas te tra kopas “Krams” 2015.gada 
iestud jums P rpratumu kom dija. 

Ieeja 1,00 euro
 

14.novembr  
19:00 

 
Latvijas valsts proklam šanas  

97. gadadienai velt ts pas kums 

Koncert , piedal s Liepas pašdarb bas kolekt vi 
un p t ju or estris “C sis”. 
P c koncerta balle, sp l s grupa “Mustangs” 
(Valmiera). 

Ieeja uz pas kumiem bezmaksas.
18.novembris 

15:00 
Piemi as br dis  

Liep  
Pie Br v bas c n t ju pieminek a 

L dzi emam svec tes un laba v l jumus sev un 
citiem. 

 
27.novembr  

18:00 

 
Konkurss-koncerts  

“LIEPAS TALANTS 2015” 

Talantu konkurss- koncerts, kur  piedal s 
ikviens Prieku u novada iedz vot js bez vecuma 
ierobežojuma. Tuv ka inform cija Jauniešu 
centr  „Apels ns”.  

Ieeja – 1,00 EUR
 

28. novembr  
13:00 

 
Eduarda Veidenbauma  

liter r s pr mijas pasniegšana 

Pr mijas pasniegšana Guntim Eni am par 
gr matu “Nezin m  Latvija”. 
Pas kuma laik  b s iesp jams ieg d ties 
izdevniec bas “Lauku Av ze” izdot s gr matas 
par izdevniec bas cen m. 

Ieeja bezmaksas

14.novembr  
15:00 

KINO  
„Mans t vs ba ieris” Ieeja: 2,00 EUR

17.novembr  
19:00 

 
22:00 

 
VALSTS SV TKU KONCERTS 

„Es dzird ju l gšanu” 
 

BALLE 
 

 Novadnieku godin šana 
 Koncert  piedal s novada pašdarbnieki 
 Balli sp l : kapela „Za  gaisma” 

uz koncertu un p c t  tiks nodrošin ts transports 
nok šanai uz pagastu centiem.

25.novembr  
10:00 un 

12:00 

Jaun  Liep jas te tra 
Izr de pirmsskolas un 

s kumskolas vecuma b rniem 
 

"SV TKUS MEKL JOT" 

Š  izr di liks iemirdz ties b rnu sirsni m uz 
skatuves redzot paši izr dei apm c tu suni. Suns 
ir Ziemassv tku vec ša d vana b rniem. Zin ms, 
d vanu nav, ja b rni neklausa vec kus un str das 
viens ar otru. B rni sastr das un aiziet katrs uz 
savu pusi. Draudz bu atjaunot pal dz s ce  
sastaptie t li - Sniega R is, V ver te un paši 

aunais Moš is.  Galu gal , k  vienm r, uzvar s 
draudz ba un tiks nopeln ta d vana...  

Izr des garums 40 min (bez starpbr ža)  
Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521

Ieeja: 2,00 EUR
27.novembr  

22:00 
Balle ar grupu  

„SANDRA” Ieeja: 3,50 EUR

M rsn nu tautas nam  

Veselavas tautas nam  un pagast  
 

14.novembr  
18:00 

 

 
SV TKU KONCERTS 

“Saules meita j r  brida” 
velt ts 

LR Proklam šanas dienai 

 
Koncert  piedal s Veselavas tautas nama 
pašdarbnieki  
 

Ieeja bezmaksas  

14.novembr  
20:00 

 
22:00 

 

Valsts sv tku koncertuzvedums 
 

Sv tku balle 

Koncertprogramma ar latviešu dziesm m un dzeju. 
Pianiste Aija B rzi a, soliste- Ieva Bistrova 
sp l s grupa “Alianse”  

Ieeja bezmaksas
  

24.novembrī plkst.17:00
Priekuļu pagasta bibliotēkā viesosies 

rakstniece un žurnāliste
Monika Zīle,

Kura lasītājus iepazīstinās ar saviem pēdējo gadu darbiem

Ieeja – bez maksas
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