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Jāņmuižas bērnudārzā šī ir
patriotu nedēļa, kurā visi – gan
lieli, gan mazi – ar sirdi un dvēse-
li dzīvojam un svinam Latvijas
svētkus. Mēs pārrunājam šo
dienu vēsturisko un dziļāko nozī-
mi, skaitām karogus Jāņmuižā un
ļoti lepojamies, ka to ir tik
daudz!, Mācamies Latvijai veltī-
tas dziesmas, dzejoļus un himnu.
Stiprinām bērnos izpratni, ka
Latvija ir zeme, kurā jūtamies
atbildīgi savu senču priekšā par
to, ko viņi paveikuši mūsu labā,
tāpēc mūsu pienākums ir turpināt
šeit saimniekot pēc labākās sirds-
apziņas. 

Valsts ir cilvēki, kas tajā
dzīvo. Valsts ir arī ģimenes, kas
tajā dzīvo. Mīlestība uz valsti
sākas mūsu ģimenēs. Bērnudārzs
var būt tikai kā atbalsts. Mums ir
bezgala liels prieks redzēt, ka ar
katru gadu palielinās to bērnu
skaits, kas kopā ar ģimenēm ir
apmeklējuši valsts svētku pasāku-
mus Priekuļos, Cēsīs, Rīgā –
domājuši, runājuši, likuši logos
svecītes, gājuši lāpu gājienā un
ielikuši savu – sildošo un izgais-
mojošo – svecīti Latvijas kontūrā
un pie krūtīm sprauduši sarkan-
baltsarkano lentīti. Bērnu acis
mirdz! Izkopsim šo mīlestību uz
savu Latviju! Būsim tādi, kādi
vēlamies būt, jau šodien.

Domāsim pozitīvi, īste-
nosim labo! Lai mums
stipra valsts un lai tai
ilga nākotne! Mūsu
bērni saka:

Lāčplēša diena veltī-
ta karavīriem, jo viņi
cīnījās par Latvijas brī-
vību. Lai Latvijā nekad
nenāktu slikti cilvēki!
Latvijai vajag būt brī-
vai! (Anna)

Es mīlu Latviju, jo
Latvijā ir skaista daba.
Lai Latvijā nebūtu
karš! (Agate)

Es mīlu Latviju, jo
viņa ir skaista. Mana
ģimene arī mīl Latviju.
(Keita)

Es mīlu Latviju, jo
tā ir bagāta ar dzintaru.
Novēlu, lai Baltijas
jūra būtu tīra! (Keita
Luīze)

Es novēlu, lai
Latvija ir skaista, tīra!
(Daimonds)

Es mīlu Latviju!
Man viņa patīk. Lai
Dievs sargā Latviju!
(Beatrise)

Mūsu svētku nedēļa savu
kulmināciju sasniegs Latvijas
dzimšanas dienai veltītā kon-
certā 19. novembrī plkst.

15:30. Pēc svētku kliņģera
iedegsim svecītes Latvijas kon-
tūrā. Tradicionāli ar savu sve-
cīti aicinām mums pievienoties

Jāņmuižas iedzīvotājus!
Es mums visiem vēlu gudrību

izvēlēties, piedošanu pagātnei,
jēgu tagadnei un cerību nākot-

nei! Un ikdienā izdzīvot mūsu
himnā dziedāto! Dievs, svētī
Latviju!

Ingrīda Zazīte

Dievs, svētī Latviju!

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī.
Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt.
Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats.

/J.Jaunsudrabiņš/

Vai mēs mīlam šo valsti un esam tās patrioti? Es esmu pārlieci-
nāta, ka – JĀ.

Neraugoties uz to, ka mūsu valsts joprojām dzīvo krīzes atblāz-
mā gan ekonomikā, gan politikā un skaļi daudzinātais: Latvija –
Eiropas veiksmes stāsts, vēl īsti nav sajūtams mūsu novada lau-
kos un katra cilvēka naudas maciņā, mēs katrs tomēr mīlam šo
valsti kaut  tāpēc vien, ka šodien esam brīvi savās domās un rīcī-
bā, ka esam pasargāti no lielām dabas katastrofām un cilvēciskām
nelaimēm, ka mums katram ir daudz mazu, mīļu piepildītu sapņu.

DIEVS SARGI ŠO ZEMI UN PASAULI,
PALĪDZI TAUTĀM 

UN VALSTĪM!
DIEVS SVĒTĪ LATVIJU!

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Māra JuzupaFoto: Īrisa Uldriķe

Atvērtas durvis – šāds simbols turpmāk priecēs
Priekuļu novada iedzīvotājus un viesus. Viesmīlība un
atvērtība domām, labiem darbiem, notikumiem novadā ir
šo durvju - kā sveiciena, ideja. Durvis ir katras mājas
vizītkarte, tāpēc tās vienmēr būs laikmetīgas un aktuālas

– tās dzīvos laikam un svētkiem līdzi. Kā katrs cilvēks
svētkos sapoš savu māju un sētu – tā arī šīs durvis īpašos
brīžos piedzīvos dažādas pārvērtības. 

Savukārt viesus tās uzrunās ar domu – Nāc iekšā un
iepazīsties!

Idejas autors ir Vilnis Kļaviņš, Cēsu un Priekuļu māk-
slas skolas direktors.  

Inga Cipe, 
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Jāņmuižas bērnudārzā bērnos jau no mazotnes tiek ieaudzināta mīlestība uz savu zemi, savu Latviju

Esi laipni gaidīts Priekuļos un jūties kā mājās!
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Mūsu spēks ir cilvēki, kas dzīvo savā
novadā, savā valstī, savā Latvijā, tie

ir vislielākā vērtība!
Priekuļu novada 5.novembra domes sēdes lēmums –

„Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienu apstiprināti apbalvošanai ar Priekuļu novada pašvaldības apbal-
vojumiem par ieguldījumu, radošu pieeju un nesavtību Priekuļu novada attīstībā un sabiedriskajā dzīvē”

„GODA NOVADNIEKS”

Jānis Bahmanis

Būdams Zemessardzes 27.kājnieku bataljona
Zemessargu veterānu apvienības priekšnieks, viņš ir
patriots un  nerimstošs Latvijas vēstures entuziasts. Viņš
ilgstoši pētījis Latvijas brīvības cīņu gaitas, Latvijas
nacionālā karoga vēsturi un saules simbola nozīmi karo-
gos, emblēmās no senākiem laikiem līdz mūsdienām.
Jānis Bahmanis atzīmē, ka ikvienam latvietim saule ir
tuva, dažādos laikos saule ir bijusi spēka un ticības avots.
Tā simbolizē arī uzvaru un brīvību. Un Priekuļu novada
simbolā arī ir saule.

Bahmanis izveidojis bagātīgu kolekciju „No zobena
saule lēca”. Tā ir viņa misija- izzināt tautas vēsturi, arī
neseno pagātni, vākt faktus, stāstīt un rādīt citiem. Savu
kolekciju viņš izstādījis dažādās vietās Latvijā un arī
Priekuļu novadā- Veselavas kultūras namā, Priekuļu
vidusskolā, kad tur risinājās 3x3 nometne, pašlaik tā ska-
tāma Priekuļu tehnikumā. Katrā savā izstādē viņš cenšas
pats būt klāt, kad tajā ir apmeklētāji, lai ar savu emocio-
nālo stāstījumu papildinātu katru izstādes eksponātu.
Tādā veidā zemessardzes veterāns izglīto dažādu paau-
džu cilvēkus un dod vēstures notikumiem dzīvību. 

Liela loma Jānim Bahmanim ir ievērojamā latviešu
nacionālā karoga autora Jāņa Eduarda Lapiņa piemiņas
saglabāšanā un kopā ar Biedrību „IEVA” piemiņas vietas
izveidošanā.

Pavasarī Priekuļos ar viņa un domubiedru grupu
Priekuļu tehnikumā tika atklāta piemiņas plāksne tehni-
kuma absolventam Oskara Kalpaka bataljona virsnieku
rotas leitnantam Pēterim Dambītim, kas pirmais kritis par
Latvijas neatkarību.

„Es līdz valsts 100 gadiem gribu pierādīt, ka saulītei
karogā ir galvenā vieta. Tas ir mans darbs - strādāt un to
pierādīt,” saka Jānis Bahmanis Cēsu Zemessardzes vete-
rānu apvienības priekšnieks.

Lai mūsos visos būtu tāds Latvijas mīlestības un
patriotisma spēks!

Biedrības „IEVA” dalībnieki

„MŪŽA IEGULDĪJUMS”

Vaira Vilande

Vaira Vilande bijusi Priekuļu pagasta, vēlāk novada
pašvaldības galvenā grāmatvede 10 gadus. Tas bija laiks,
kad dažādu politisku un saimniecisku procesu rezultātā
mainījās gan grāmatvedības uzskaites process, gan noti-
ka pagastu apvienošanās, kas prasīja daudz spēka, ener-
ģijas un zināšanu. Vaira Vilande veica šo darbu ļoti apzi-
nīgi, nereti, pavadot darbā arī savu brīvo laiku.

Strādājot pašlaik par Priekuļu novada pašvaldības gal-
veno grāmatvedi, es ļoti labi saprotu, cik daudz pūļu
Vairai bija jāiegulda, lai pilnveidotu un spētu organizēt
novada budžeta veidošanu un grāmatvedības uzskaiti, jo
sākotnēji tā bija tikai Vairas atbildība. Tā bija milzīga
darba slodze un atbildība. 

Vaira bijusi laba kolēģe, kura vienmēr palīdzēja atrisi-
nāt radušās problēmas darbā, palīdzēja jaunajiem darbi-
niekiem labāk izprast veicamos darba pienākumus.

Uzskatu, ka Vaira ir darījusi ļoti daudz, lai Priekuļu
novads būtu tāds, kādu mēs redzam to šodien – stiprs un
vienots, iedzīvotājiem pieejams, un, kā to mēdz šobrīd
teikt grāmatveži, – „caurspīdīgs”.

Ieva Butāne, novada galvenā grāmatvede

„GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ 
UN ZINĀTNĒ”

Aina Kokare

Ainai šis gads ir skaistas dzīves jubilejas zīmē. Bet tas
nav vienīgais nozīmīgais skaitlis ko atzīmēt. Divdesmit
pieci darba gadi ir pavadīti zinātniskajā un selekcijas
darbā Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā. Ainas

darbs aizsācies un joprojām turpinās ziemāju selekcijā,
viņa ir līdzautore rudzu šķirnei „Kaupo”, tritikāles šķirnēm
„Inarta” un „Ruja”. Ar aizrautību Aina darbojusies arī zirņu
selekcijā, aizsākusi lauku pupu selekcijas darbu, kā arī
iesaistījusies dažāda veida pētījumos un izmēģinājumos.

Aina vienmēr domājusi par sevis pilnveidošanu, papil-
dus darbam turpinot izglītību maģistratūras un doktorantū-
ras studijās. Disertācijas darba tēma saistīta ar selekciju
videi draudzīgai saimniekošanai un tā tiek izstrādāta
sadarbībā ar Vāgeningenas Universitāti Holandē. Bet šob-
rīd lielākais lepnums ir tas, ka Priekuļos izveidotā pelēko
zirņu šķirne „Retrija” ir iekļauta Eiropas Savienības nacio-
nālo produktu reģistrā. Tieši Aina ieguldīja savu domu un
darbu, lai tradicionālā ziemasvētku zirņu šķirne pasaulē
nestu dzimtenes – Priekuļu vārdu.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta vārdā-
Arta Kronberga, Ilze Skrabule, Linda Legzdiņa

„GADA CILVĒKS SOCIĀLAJĀ 
VIDĒ”

Ilzīte Ozola

Ilzītes Ozolas ģimenei 2011.gadā piešķirts audžuģi-
menes statuss. Šobrīd viņas aprūpē mīlestību un uzticē-
šanos raduši četri vienas ģimenes bērni.

15-gadīgā Beatrise Viktorija, viņas 12-gadīgais brālis
Matīss un 9-gadīgā māsa Daniela Liepas pagastā ieradās
2011.gada vasarā. Jaunākais brālītis Dāvis ģimenei piepulcē-
jās 2012.gada pavasarī, kad viņš bija tikai vienu mēnesi vecs.

Lielākie bērni apmeklē skolu. Dāvim ir jau trīs ar pusi
gadi, un viņš apmeklē bērnudārzu. 

Ģimenes svarīgākā prioritāte ir bērnu veselības aprū-
pe. Pateicoties Ilzītes mīļumam, uzņēmībai un atbildībai,
bērni ir labi aprūpēti. Ģimene aktīvi un ar panākumiem
piedalās audžuģimenēm rīkotajos pasākumos un pagastā
bērniem rīkotajos projektos, atrod laiku ar automašīnu
doties ekskursijās. Katru gadu Ilzīte rūpējas, lai lielāka-
jiem bērniem būtu iespēja apmeklēt vasaras nometnes.

Ilzītei ir svarīgi, lai viņas ģimenei uzticētie bērni
augot pilnvērtīgi attīstītos, būtu veseli, savā starpā
draudzīgi un dzīvespriecīgi. Lai viņi ticētu, ka viņa tos
mīl un aizsargā.

Cilvēks ar beznosacījumu mīlestību un Dieva vārdu
sirdī - tāda ir Ilzīte Ozola.

LAMB Liepas draudzes un PA Liepas korpusa vārdā
Anna Mirdza Lupika, 

Janīna Belkovska, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

„GADA CILVĒKS MECENĀTISMĀ”

Irēna Dubulte

Jau piecpadsmit gadus acu ārste Irēna Dubulte brīv-
prātīgi biedrības „Glābiet bērnus” Liepas nodaļā rūpējas
par liepēniešu acu veselību. Daudzi ir pateicīgi par viņas
sniegtajiem bezmaksas pakalpojumiem, piemeklējot arī
brilles no humānajiem sūtījumiem.

Labdarība dakterei ir pašsaprotama lieta gan piedalo-
ties „Glābiet bērnus” veselības veicināšanas projektos,
gan pēdējos gados reglāri ieskaitot ziedojumus liepas
nodaļas kontā. Irēna Dubulte ir dvēseliski sirsnīgs cil-
vēks. Viņas būtība ir vēlme iepriecināt otru cilvēku ar
labu vārdu, ar kādu dāvaniņu.

Skaidrīte Brence, biedrības „Glābiet bērnus” Liepas
nodaļas valdes priekšsēdētāja

„GADA CILVĒKS VIDES 
ESTĒTIKĀ”

Leonīda Tomaševska

Leonīda Tomaševska vairāk kā septiņus gadus strādā
priekuļu pašvaldības ceļu uzturēšanas dienestā par strād-
nieci. Viņa ļoti pašaizliedzīgi, apzinīgi un kvalitatīvi veic

savus darba pienākumus. Katu dienu, neskatoties uz
laika apstākļiem, viņa sakopj visas Priekuļu pagasta
autobusu pieturvietas, salasa pieturu un ceļu teritorijā
izmētātos atkritumus, rudens periodā sagrābj nokritušās
lapas. Ziemas periodā pieturas vienmēr ir attīrītas no
sniega un apledojuma, kā arī pakaisītas.

Arī ārpus darbalaika, pastaigājoties vai ejot uz veika-
lu, Leonīda turpina savu darbu, rūpējoties par Priekuļu
sakoptību. Arī apkārtējo māju iedzīvotāji uzteic Leonīdas
centību.

Jānis Blašķis, ceļu dienesta vadītājs 

„GADA CILVĒKS LABDARĪBĀ”

Dzidra Bērtiņa

Dzidru Bērtiņu var raksturot kā sirsnīgu, saprotošu un
ļoti izpalīdzīgu, ar neizsīkstošu enerģiju, ļoti lielu pienā-
kuma apziņu, vienmēr laipnu un atsaucīgu. Viņa ir
iemantojusi patiesu cieņu daudzu liepēniešu vidū.
Dzidras ieguldījums ir nozīmīgs arī Liepas kultūras dzī-
ves veicināšanā. 

Pēc Dzidras Bērtiņas un viņas domu biedru iniciatīvas
Liepas pagastā 2015.gadā tika labiekārtota un apzaļumo-
ta Eduarda Veidenbauma kapavieta. Priekuļu novada
pašvaldība atbalstīja šo pasākumu, sagādāja stādāmo
materiālu. Pateicoties Dzidras Bērtiņas iniciatīvai un
enerģijai, klubiņš sarīkoja talku, un pēc Priekuļu novada
labiekārtošanas struktūrvienības vadītāja Jāņa Sirlaka
norādījumiem rekonstruēja apstādījumus. Tāpēc Eduarda
Veidenbauma memoriālā muzeja „Kalāči” saime jo īpašu
paldies grib teikt Dzidrai Bērtiņai par sakopto Eduarda
Veidenbauma kapavietu Liepas kapos. 

Dz. Bētiņa pēc savas iniciatīvas kopj Brīvības cīnītāju
pieminekli un otrā pasaules karā kritušo piemiņas vietu.
Par paveikto prieks ir arī iedzīvotājiem. Vide un atmos-
fēra, kas valda pie piemiņu vietām, ietekmē cilvēku
noskaņojumu un labsajūtu.

Tamāra Kurzemniece, muzeja „Kalāči” vadītāja
Elija Latko, domes deputāte

„GADA CILVĒKS 
UZŅĒMĒJDARBĪBĀ”

SIA „Staļi”

Šogad nominācija tiek piešķirta uzņēmumam par
atsaucību un labo darbu, ko uzņēmums ieguldījis
Priekuļu pagasta sakopšanā. Selekcijas ciemata iedzīvo-
tāji saka paldies par „Selekcijas mežaparka” sakopšanu.
Paldies par iztīrīto pamežu un novāktajiem sausajiem
kokiem, par uzstādītajiem skaistajiem soliņiem, atkritu-
mu urnām. Mums ir atkal patīkami pastaigāties pa šo
skaisto vietu.

Selekcijas iedzīvotāji – seko 7 paraksti

„SAKOPTĀKĀ VIDE”

Andris Actiņš

Priekuļu novada Veselavas pagasta „Brīvkalnu taku” ar
grantēto celiņu, latvju zīmēm, koka pūču kolekciju, zivju
dīķiem, zemnieku spēka akmeni, karogu mastiem, ar
akmens piramīdām, četru stihiju kalnu utt.  kopš 1990.gada
ikdienā apsaimnieko Actiņu ģimene, Andris un Dzintra.  

Objektam nav smalku arhitektūras formu, taču tajā
ieguldīts ilgs, regulārs darbs. Saimniekošanā ir dažādi
gājis, taču bijušo krūmāju, dūkstu vietā pļavu pakalnos ir
izveidots jauns un pieejams novada dabiskas vides
objekts. Tur pulcēja gan Saulgriežu gaidītāji, gan Lāčplēša
dienas un 18.novembra svinētāji. To apmeklē dabas taku
mīļotāji, arī kāzinieki, jubileju svinētāji un viesi no dažā-
diem Latvijas novadiem, lai būtu dabiskā vidē latviskā
noskaņā kopā ar vienmēr brīvi pieejamo objektu
„Brīvniekos”, Veselavas pagastā Priekuļu novadā. 

Veselaviešu grupa- seko 4 paraksti
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„GADA KOLEKTĪVS”

Priekuļu novada bērnu 
deju kolektīvs „Tūgadiņš”

Deju kolektīvs ar izciliem panākumiem šovasar pieda-
lījies XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un dejusvētkos
deju koncertā „Līdz varavīksnei tikt” Daugavas stadionā.
Izveidoti un iestudēti deju uzvedumi „Kazlēni” un
„Trejdeviņas tautasdziesmas”, iesaistot tajos 120 mazos
dejotājus. Kolektīvs aktīvi koncertējis gan vietējā mēroga
pasākumos, gan sadraudzības projektos Lietuvā un
Igaunijā. 

Šobrīd kolektīvā darbojas 140 dejotāji, kuri ar saviem
priekšnesumiem rotā dažādus koncertus un pasākumus.
Kolektīvs var lepoties ar vadītāju Mārtiņu Jurciņu, kas
veido savas orģinālhoreogrāfijas, kas,nenoliedzami, ir
uzskatāmas kā „pievienotā vērtība” ikviena kolektīva
darbā.

Kolektīvs ir piedalījies valsts nozīmes jaunrades deju
konkursā „Mēs un deja”, kur ieguvis atzinību par oriģi-
nāldeju izpildījumu. To raksturo atbildīga attieksme pret
savu darbu, oriģinalitāte un mūsdienīga dejaas interpretā-
cija, smalka skatuviska tēla un gaumes izjūta, kas ir nozī-
mīga dejas māksla.

Inga Cipe, 
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskā vadītāja

Izteikt PATEICĪBU

SIA „Raunas ceplis” vadītājs Edmunds Cinis, SIA
„Raunas lauktehnika” vadītājs Guntis Pelšs, SIA
„Vigo” ražotne „Svētavots” vadītājs Vigo Rubenis par
ikgadējā – tradicionālā skrējiena „Apkārt Liepai” atbalstī-
šanu. Minētie kolektīvi skrējienu ir atbalstījuši kopš tā
atjaunošanas brīža 2006.gada.

Sakarā ar Sociālo darbinieku dienu
2015.gada 10.novembrī izteikt pateicību
Sociālā dienesta darbiniekiem: 

Maijai Čuderei - par profesionālu un
atbildīgu darbu Priekuļu novada Liepas pagasta iedzīvotā-
ju sociālo problēmu risināšanā. 

Līgai Pabērzai – par pašaizliedzīgu un godprātīgu
darbu Priekuļu novada Sociālā dienesta darbības nodroši-
nāšanā.

Pirms 80 gadiem 1907.gadā
36 mārsnēnieši sanākuši kopā un
nodibinājuši saviesīgo biedrību,
33 gadus biedrība rosīgi organi-
zējusi un prasmīgi vadījusi
sabiedrisko un kultūras dzīvi
pagastā. Biedrība nodibinājusi
kori un dramatisko pulciņu, aici-
nājusi cilvēkus ziedot sava nama
būvei. 

„1934.gadā par saziedotajiem
līdzekļiem kā pasaka, pacēlās
staltais biedrības nams” („Cēsu
Vēstis” 1938.g.), bet 1935.gada
rudenī namā pirmo reizi notiek
pirmais sarīkojums. Rosīgi dar-
bojās koris, dramatiskā kopa,
deju grupa. Notika dažādas lek-
cijas, mājturības kursi, cilvēki te
vienmēr spēlējuši teātri, dziedā-
juši, dejojuši.

1958.gadā par mārsnēniešu
rosmi mākslinieciskajā pašdarbī-
bā un lietišķajā mākslā uzņemta
filma „Bagātais pūrs’’ (filma
joprojām ir pieejama un apskatā-
ma gan kino lentas formātā, gan
CD formātā). Tautas namam pie-
šķirts „Labākais ciema klubs’’
nosaukums.

Pa šiem gadiem kultūras dzīvi
Mārsnēnos organizējuši: Jānis
Dalbiņš, Andrejs Lācis, Kārlis
Leitis, Valērija Kolodjažnaja,
Gunārs Vilciņš, Aivars Immurs,
Anna Milne, Juris Grizāns, Rasma
Lāce, Jēkabs Gunārs Sikaters,
Rūta Frikmane, Santa Kalniņa.

Tautas nama bagātīgo vēsturi
veidojuši neatlaidīgi un aktīvi
iedzīvotāji, darbojušies radoši

kolektīvu vadītāji - Edgars
Plauks, Raita Viestarte, Gita
Lūse, Līga (Širina) Ābola, Ilze
Meistare, Juris Krūze. 

Uz Mārsnēnu TN 80 gadu
jubilejas pasākumu 31.oktobrī
zālē bija sanākuši daudzi kultū-
ras dzīves mīlētāji un cienītāji, jo
mārsnēnieši visos laikos bijuši
aktīvi pasākumu apmeklētāji un
arī šoreiz zāle bija pilna.

Pasākumu atklāja un uz skatu-
ves kāpa paši mazākie pašdarb-
nieki - pirmsskolas dziesmu un
deju kolektīvs. Bērni skolotāju
pavadīti dziedāja dziesmas un
dejoja dejas. Bērni ir mūsu
nākotne, un pirmsskolas kolek-
tīvs ir tā vieta, kur bērnus piera-
dināt pie skatuves un publikas. 

Uz skatuves jaunā podesta

kāpa arī sieviešu vokālais
ansamblis, kurā dzied 9 meite-
nes, kas aktīvi piedalās t kautas
nama kultūras pasākumos, un
iesaistās arī citos kolektīvos.
Meitenes rudenīgam noskaņoju-
mam bija izvēlējušas atbilstošas
dziesmas „Vēju stundā” un
„Dziesma uz bērza tāss”. Vakara
gaitā amatierteātris izspēlēja čet-
rus fragmentus no lugām: režiso-
res R.Frikmanes iestudēto lugu
„Trakais Īzaks”, režisora
E.Plauka iestudēto P.Putniņa „Ar
būdu uz baznīcu”, režisores
S.Kalniņas iestudētos
B.Jukņevičas „Prieks pakalpot’’
fragmentu un A.Birbeles lugu
„Kapusvētku PR”.

Ciemiņi no Priekuļiem -
bērnu un jauniešu deju kopa

„Miķelēni” un vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Miķelis” raitā
deju solī aizpildīja mūsu deju
placi uz skatuves. Līnijdeju
kolektīvs „Malide” šajā vakarā
izdejoja vairāku deju apvienoju-
mu vienā ar rudenīgu nosauku-
mu „Lai līst”. Ģerbušās tautiskos
tērpos un ar svinīgu novēlējumu
no pirmsskolas uz jubileju bija
ieradušās arī skolotājas Olita
Gruna, Sarma Riekstiņa, Ilze
Meistare, Dace Purmale, Zita
Aļeškēviča kuras dziedāja dzies-
mas „Vecmāmiņai” un „Pie
Dieviņa gari galdi”. Uz skatuves
savu talantu neatteicās izrādīt arī
Mārsnēnu talantīgā meitene ar
skaisto balsi Elīna Riekstiņa,
paldies viņai par jauko noskaņas
radīšanu ar dziesmu „Es atnācu
uguntiņu”. Ar liriskām kompozī-
cijām pie klavierēm sēdās arī mei-
tenes no klavierpulciņa:
E.Riekstiņa ar skaņdarbu
„Dzērves”, E. Aļeškēviča „Asniņu
dziesma” un I.Šmite „Kanālmalas
blūzs”. Ar fragmentiem iz dzīves
un lugas ciemos sveikt tautas
namu  jubilejā bija ieradusies
Liepas teātra kopa „Krams”. Bet
dāmu deju grupa „Mare” noslē-
dzot svētku koncertu uz skatuves
pirmo reizi devās ar saviem deju
partneriem, skatītāji gavilēja, jo
dziesma un priekšnesums bija
izdevies.

Pēc svētkiem ziedi personīgi
tika nogādāti arī bijušajai TN
vadītājai Rasmai Lācei, kas par
tagadējo dzīvesvietu izvēlējusies

Matīšu pagastu. Viņa laba vēlē-
jumus mums, mārsnēniešiem,
atsūtīja vēstulē - „Mīļie
Mārsnēnu ļaudis, domās esmu
kopā ar Jums un no sirds apsvei-
cu Tautas nama jubilejā. Lai skan
dziesmas un mūzika, lai raits
deju solis, lai nākotnē veiksme
visās kultūras darba jomās.
Paldies par skaistajiem ziediem!
Jūsu Rasma Lāce.”

Tautas namā pašlaik aktīvi
darbojas 6 kolektīvi: amatierteāt-
ris (režisore S.Kalniņa), sieviešu
vokālais ansamblis (vad. Juris
Krūze), dāmu deju grupa
„Mare’’ (vad. M.Brasliņš), līnij-
deju kolektīvs „Malide”
(vad.G.Salmiņa), pirmsskolas
dziesmu un deju kolektīvs
(D.Purmale un Z.Aļeškēviča),
klavierpulciņš (vad. L.Siliņa). 

Paldies bijušajiem tautas
nama vadītājiem, mākslinieciska-
jiem vadītājiem, kolektīvu vadītā-
jiem par kultūras dzīves populari-
zēšanu un vēstures veidošanu
Mārsnēnos. Liels paldies pašdarb-
niekiem par ieguldīto darbu svēt-
ku koncerta tapšanā. Paldies cie-
miņiem no Priekuļiem un Liepas,
kā arī Ingai Cipei par īpaši sacerē-
to skaisto dzejoli un Mārai
Juzupai par laba vēlējumiem tau-
tas nama turpmākai darbībai, jo
kas gan būtu tautas nams, ja nebū-
tu ļaudis, kas to piepilda.

Uz tikšanos citos Mārsnēnu
Tautas nama kultūras pasākumos.  

VitaVilumsone, 
Mārsnēnu TN vadītāja

Mārsnēnu Tautas namam 80 gadu jubileja

Svētku koncertā dāmu deju grupa „Mares” bija tikusi pie
partneriem un atraktīvi izpildīja deju „Mīļais mans”

Foto: Normunds Kažoks

Šis gads Priekuļu dāmu deju gru-
pai “Mežrozīte” ir jubilejas gads- jau
5 gadus dejots kopā kā Priekuļos, tā
citur Latvijā.

Kundzēm, kuras dejo no
2010.gada, kad kolektīvs nodibinājās,
ir pāri 70. Tas nav nekāds nieks, tas
drīzāk ir apbrīnojami! Dejotājām
pašām un skatītājiem bija patiess
prieks par to, ka pagājušajā sezonā
Priekuļu “Mežrozīte” uzstājās gan uz
lielās Vidzemes koncertzāles skatu-
ves, gan pie Daugavas Likteņdārzā,
sniedza koncertu Lazdonā (Madonas
novadā), sadancots ar draugu kolektī-
viem Raunā, Stalbē, Salaspilī, būts
senioru deju festivālā Blomē.
Protams, tradicionāli dāmas piedalī-
jušās Priekuļu novada pašdarbnieku
koncertā, senioru sporta spēlēs un
novada svētkos Mārsnēnos.

Šogad kolektīva dalībniecēm vis-
lielākais gandarījums ir sekmīga dalī-
ba  Priekuļu novada mazo projektu
konkursā “Mēs novadam” 2015.
Konkursa rezultātā dāmu deju grupai
“Mežrozīte” tika piešķirts finansē-
jums 600 EUR audumu iegādei jau-
niem koncerta tērpiem.

Pašas sameklējušas audumu,
padiskutējušas un vienojušās par
modi, atlikušas naudiņu šuvēju darba

samaksai... “Stresiņu” netrūka, bet
apziņa ir lieliska, jo dejotājas jūtas
novadā novērtētas un atbalstītas.
Visām 19 dejotājām tērpi būs gatavi
uz Valsts svētkiem- kā dāvana
“Mežrozītēm” un no “Mežrozītēm”
dāvana Latvijai dzimšanas dienā!

Šoruden kolektīvam pievienojās 4
jaunas dejotājas, visas vēl strādājošas.
Rudens lapkritī jaunajā sastāvā dejots
koncertā Ērgļos, ciemakukulī aizve-
dot pelēkos zirņus, Eiropas nacionālo
produktu, kas izaudzēts Priekuļu
Selekcijas laukos. Kopā vērots saul-
riets Ineša ezera krastā, tiek domāts

par piedalīšanos pasākumā, kas
2016.gada 16. janvārī notiks
Lielvārdē saistībā ar projektu
“Sabiedrība ar dvēseli”, par turpmāko
sadarbību un kolektīva jubilejas kon-
certu. Kolektīva noskaņojums ir labs,
ir pozitīva attieksme pret dzīvi un
smaids, satiekoties ikdienā un, īpaši,
svētkos.

Priecīgus Valsts svētkus, novada
ļaudis! “Mežrozīte” dejo Priekuļiem
un Latvijai.

Vanda Riemere,
projekta vadītāja

“Mežrozīte” Valsts svētku noskaņā

Pamatojoties uz šī gada jūnijā
noslēgto sadarbības līgumu, no 28.
līdz 30. novembrim Priekuļu novada
pašvaldības tūrisma darba organiza-
tore E.Tilaka, jaunatnes un bērnu
lietu nodaļas vadītāja E.Krieviņa un
deputāts Gvido Sabulis apmeklēja
vairāku Eiropas valstu asociācijas
“Innovation Circle Network” ikga-
dējo konferenci. 

Konferences mērķis bija diskutēt
un dalīties pieredzē par mazo reģio-
nu attīstību, meklēt sadarbības
iespējas un attīstīt kopējus projektus
nākotnē. Konferencē tika runāts par
pieredzi saistībā ar bēgļu uzņemša-
nu, to integrēšanu sabiedrībā, jau
esošā jauniešu projekta „Young
Eyes” turpināšanu ar projektu
„Young Democracy”, un efektīvu

pārvaldes stratēģiju ieviešanu
pašvaldībās. Konferences rezultātā
iegūti potenciāli sadarbības partne-
ri, gūta pieredze no Norvēģijas,
Vācijas un Zviedrijas mazajām
pašvaldībām un organizācijām, kā
arī veiksmīgi prezentēts Priekuļu
novads Eiropas kontekstā. 

Elīna Tilaka, Elīna Krieviņa

Priekuļu novada pārstāvji
konferencē Berlīnē

Dāmu deju kopas „Mežrozīte” dejotājas
ir priecīgas, ka atbalstītas novada mazo

projektu konkursā un tikušas pie
jauniem koncerttērpiem 
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Valsts svētku nedēļā, Priekuļu
pagasta bibliotēka piedāvāja
iespēju noskatīties jauniešu vei-
dotu filmu “Ceļš” (26 min.)

Filmas darbība risinās mūs-
dienās un laikā, kad tika dibināta
Latvijas valsts. Stāsts par
Latvijas karoga rašanās vēsturi,
cilvēku izvēli grūtā brīdī un
mīlestību pret dzimteni trijās
paaudzēs. Viens no galvenajiem
varoņiem filmā, ko atveido
Rihards Zīrāks ir mūsu novad-
nieks, Priekuļu novada
Veselavas pagastā dzimušais
pedagogs un žurnālists Jānis
Lapiņš, kurš 20.gadsima sākumā
bija aktīvs Latvijas neatkarības
idejas popularizētājs un, kurš
daudzus savaldzināja ar latviešu
sarkanbaltsarkanā karoga ideju.

Filma uzņemta Cēsīs
2011.gadā jauniešu iniciatīvas
projekta “Cēsis-Kino-Identitāte”
ietvaros. Lomās: Monta Cielava,
Roberts Osītis, Krista Saliete
(Marianna Strautmane), Rihards
Zīrāks (Jānis Lapiņš), Linda
Grundmane (muzeja darbiniece),
Roza Kulājeva (Lija Poga),
Rūdolfs Antons, Kristaps Lejiņš,
Kristaps Gušča. Filmas veidoša-
nā piedalījās arī: Signe Sproģe,
Normunds Bisnieks, Aleksejs

Makarenoks, Rasma Torne, Iļja
Praličs un Agita Salmiņa.

Uzsākot projektu “Cēsis-
Kino-Identitāte”, bija paredzēts
pārfilmēt pirmo zināmo Cēsīs
uzņemto mākslas filmu –
1939.gadā uzņemto “Cēsis - lat-
viešu karoga šūpulis”. Tomēr
projekta gaitā, pēc vairākkārtējas
filmas noskatīšanās, diskusijām
grupās un konsultācijām ar kino
profesionāļiem, nonācām pie
secinājuma, ka savu filmu un tās
scenāriju balstīsim nevis uz
1939.gadā uzņemtās filmas
redzēto, bet gan uz filmas nosau-
kumu. Tā sākām meklēt infor-
māciju. Filmas tapšanas laikā
tikāmies ar Dr.hist. Tāli Vigo
Pumpuriņu – Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja speciālistu un
grāmatas “Sarkanbaltsarkanās –
Latvijas karoga krāsas” autoru
un iepazināmies ar Latvijas
karoga rašanās vēsturi.
Iedvesmai skatījāmies 2008.gadā
uzņemto filmu “Vienīgā fotogrā-
fija” par Latvijas valsts prokla-
mēšanu 1918.gada 18.novembrī
Latvijas Nacionālā teātra zālē. 

Atgādināšu, ka sakarā ar
Latvijas Republikas pasludināša-
nu nepieciešamos naudas līdzek-
ļus teātra zāles rotāšanai piešķīra

mūsu novadnieks Jāņmuižas
muižas īpašnieks tirgotājs
Andrejs Kampe.

Rakstot filmas “Ceļš” scenāri-
ju, par būtisko izvirzījām - iekļaut
filmā vēsturiskus faktus, lai jau-
nieši apgūtu Latvijas vēsturi,
uzzinot kāpēc Cēsis ir Latvijas
karoga dzimtene. Radītu interesi
papildus lasīt grāmatas, apmeklēt
muzejus; mudināt jauniešus
komunicēt ar saviem vecākiem
un vecvecākiem, lai uzzinātu
savas dzimtas vēsturi. Filmā

iekļāvām Cēsu skaistākās vietas,
lai parādītu kā tās mainījušās,
kopš 1939.gada. Lai filma būtu
aktuāla un mūsdienīga, iekļāvām
būtiskākos notikumus Latvijā
tobrīd. Tā radās epizodes par
emigrēšanu un strādāšanu ārze-
mēs. Pats galvenais mērķis bija
radīt, atjaunot patriotiskas jūtas,
piederību, lepnumu par dzimteni,
mājām, pilsētu un ģimeni.

Filmas nosaukums “Ceļš”
raksturo ne tikai karoga rašanās
un attīstības ceļu, bet arī mūsdie-

nu jauniešu un cilvēku izvēli
grūtā brīdī. Savukārt filmā
iekļautās cēsnieku “Tonick” un
Reiņa Raggas dziesmas “Kas
meklē, tas atrod” vēstījums
atbilst arī mūsu filmai “par
uzdrīkstēšanos sekot saviem sap-
ņiem, un aktīvi meklēt ceļus, kā
piepildīt tos”. (Citāta autors
Reinis Ragga).

Linda Grundmane,
bibliotēkas vadītāja un filmas

“Ceļš” līdzautore

Filma “Ceļš” un novadnieki

Novembris mums katram ir
īpašs mēnesis - Latvijas valsts
svētku laiks. Šajā laikā mēs aiz-
domājamies par to, kas es esmu,
ko es varu, ko es daru, un kāpēc
to daru. Latvijai svētkos mēs
dāvinām savus lielos un mazos,
bet nozīmīgos darbus.

Svētku mēnesi Liepas pamat-
skolā ieskandināja bērnu stāstī-
tie latviešu folkloras priekšne-
sumi Stāstnieku konkursā “Teci,
teci, valodiņa” gan skolas, gan
ārpusskolas posmā.  Skolas
Lielie stāstnieki Vidusvidzemes
posmā saņēma titulu Dižais
stāstnieks - Adriana Rebeka
Salmiņa, Renāte Studere un
Sintija Mārtinsone.
Priecājamies arī par Lielajiem
stāstniekiem Eviju Rausku,
Līvu Lezdiņu, Raivo Graumani,
Aigu Labrenci un Esteri Reivu! 

Svētku nemēdz būt par daudz.
Tieši novembrī mūsu skolas teāt-
ris “Pigornieki” svinēja savu 20.
dzimšanas dienu. Uz svinībām
ieradās draugi no Amatas pamat-

skolas, Drabešu sākumskolas,
Raiskuma internātpamatskolas
un Matīšu pamatskolas teātru
kolektīvi. Teātru festivālā “Mazo
spēlmaņu svētkos” bērni ieprie-
cināja viens otru ar jaukām izrā-
dēm. Neizpalika bez īpašiem
viesiem. Priekuļu novada pašval-
dības priekšsēdētājas Māras
Juzupas pateicības vārdi bija
svarīgi ne tikai bērniem, bet arī
skolu teātru vadītājiem. Liepas
pagasta pārvaldes vadītājas
Evitas Šīrantes un Priekuļu
novada domes deputātes
Izglītības, kultūras un sporta
komitejas vadītājas Elīnas
Stapulones klātbūtne bērnos rai-
sīja patiesu prieku. Paldies par
atbalstu un dāvanām! 

Teātra vadītāja Ruta
Stodoļņika bija gandarīta, ka
šajos svētkos piedalījās visi sko-
las teātra bērni no 1.-9. klasei:
cits bija pasākuma organizators,
cits - mākslinieks vai pasākuma
vadītājs, vai lielais aktieris.
Neizpalika bez vecākiem un

bijušajiem pigorniekiem, kuri
atrada laiku un iespēju baudīt
kopīgus svētkus. 

Jauniešu iniciatīvu centra
“Apelsīns” komanda Baibas
Rozes un Dzintaras Kalniņas
vadībā iepriecināja bērnus ar
dažādām atraktīvām un radošām
aktivitātēm. Bet mūs visus laipni
uzņēma un palīdzēja darboties
Liepas kultūras nama vadītāja
Benita Sausiņa. Paldies par jauki
pavadīto laiku!

7. - 9. klašu skolēnos patrio-
tisma izjūtas raisīja D.Balčus
izrāde “Re: Atmoda”.
Pateicamies Liepas korpusa
Pestīšanas Armijas vadītājai
Ingai Muceniecei par sniegto
līdzfinansējumu!

Jau piekto gadu par godu
Lāčplēša dienai skolā ir iedibinā-
ta tradīcija “Lāčplēša balvas
izcīņa”. Arī šogad 5.-9. klašu
zēni pārbaudīja savas spējas
dažādās disciplīnās. Par skolas
“Mazo Lāčplēsi” kļuva 6. a kla-
ses skolēns Deniss Cirītis, bet

skolas “Lielais Lāčplēsis” ir 9.a
klases skolēns Artis Rožkalns.
Lāčplēša balvas izcīņas tradīciju
skolā uztur sporta skolotāja
Rudīte Zaķe. Pasākuma laikā
tiesnešu pienākumus atbildīgi
uzņēmās skolas meitenes, bet
zēni sacensību rezultātus uztvēra
ar vīrišķīgu mieru un ar nepacie-
tību gaida uzvarētāju paziņošanu
svinīgajā līnijā. 

Lāčplēša diena turpinājās ar
Lāpu gājienu un piemiņas brīdi
pie Liepas Brīvības pieminekļa.
Vecāku veidotais Gaismas ceļš,
svecītes bērnu rokās, kopīgi
dziedātās dziesmas un runātā
dzeja ir mūsu pateicība brīvības
cīnītājiem. Brīvības pieminekļa
vārdi “Latviet, Tev tēvzemes brī-
vību varoņi sniedza kā balvu,
kad šai vietai tuvojies Tu, zemu
liec savu galvu!” pulcēja ne tikai
Liepas pamatskolas saimi, bet arī
daudzus Liepas pagasta iedzīvo-
tājus.

12. novembrī mūsu skolā cie-
mojās Latvijas motosportists,

kantētājs motokrosā blakusvāģu
klasē Kaspars Stupelis. Bērni ar
lielu interesi uzklausīja sportistu
un uzdeva viņam dažādus jautā-
jumus. Saruna notika pozitīvā
gaisotnē, ko pastiprināja Kaspara
Stupeļa atklātība un atraktivitāte,
līdzi paņemtais motosportista
ekipējums. Vai varat iedomāties
fotosesiju un autogrāfu apjomu?
Novēlām, lai Latvijā būtu vairāk
izcilu sportistu!

Valsts svētku ietvaros notiek
tematiskās mācību stundas un
svētku audzināšanas stundas.
17.novembrī tiksimies Liepas
pamatskolas svētku koncertā,
kur skanēs latviešu tautasdzies-
mas, dzeja par Latviju, degs
svētku tortes svecītes un katrs
atbildēs uz jautājumu “Kā es
daru Latviju?”

Paldies visiem Liepas
pamatskolas darbiniekiem par
ieguldīto darbu svētku izjūtu
radīšanā!

Anžela Kovaļova

Latviju darām mēs paši!

Priekuļu vidusskolas pirmklasnieki tiekas ar pagasta bibliotēkas darbiniecēm 
un filmas “Ceļš” līdzautorēm.

No 20. līdz 29.oktobrim jaunie-
šu grupa no Priekuļu novada devās
uz Sant Allesio pilsētu Sicīlijā,
Itālijā, lai piedalītos ERASMUS +
projektā „Threat 2.0” par vardarbī-
bu internetā jauniešu vidū.
Projektā piedalījās dalībnieki no
Spānijas, Itālijas, Portugāles,
Rumānijas, Slovākijas, Ungārijas,
Bulgārijas, Apvienotās Karalistes
un Igaunijas. Kopējais dalībnieku
skaits ir 55 jaunieši un to vadītāji. 

Projekta mērķis ir dalīties pie-
redzē ar citu valstu pārstāvjiem,
kopīgi pētīt situāciju par vardarbī-
bu un piedāvāt savus risinājums
šai problēmai. Projekta laikā
dalībniekiem bija iespēja satikt

psiholoģi, kura stāstīja par vardar-
bības pāreju no reālas dzīves uz
virtuālo pasauli un kā tas ietekmē
jauniešus un vecākus, kuri saska-
rās ar šo agresijas veidu. 

Kā arī, jaunieši piedalījās čet-
rpusīgā sadraudzības līguma
parakstīšanā starp Sicīlijas pilsētu
Ali, Līgatnes pašvaldību no
Latvijas, kā arī pašvaldībām no
Slovākijas un Ungārijas. Kopīgi
atzīmētā starptautiskā vakarā
laikā, Latvijas delegācija turpināja
veidot kontaktus ar pārējām
pašvaldībām un to pārstāvjiem. 

Priekuļu novada jauniešiem šī
bija iespēja satikt vienaudžus no
citām Eiropas valstīm, iepazīt

Sicīliju un tās kultūru, kā arī veik-
smīgi pārstāvēt Latviju un
Priekuļu novadu. Jaunieši augstu
novērtēja šo iespēja piedalīties
šajā projektā un atgriezās Latvijā,
guvuši jaunus iespaidus un guvuši
vērtīgu pieredzi. Par dalību šajā
projektā katrs dalībnieks saņēma
Eiropas  „Youth pass” sertifikātu. 

Elīna Tilaka, Elīna Krieviņa

Priekuļu jaunieši -
Inta Puriņa, Elīna Tilaka,

Jānis Nīmanis, Elīna Krieviņa,
Betija Ane, pārstāvot Priekuļu

novadu un prezentējot
Latviju Sicīlijā

Jauniešu apmaiņas projekts Sicīlijā!



Zeme rīb, rati klaudz,
Kas to zemi rībināja?
Nu atbrauca Mārtiņdiena
Deviņiem kumeļiem.

Mārtiņdienas tradīcijām ir
sensena vēsture. Tas ir brīdis,
kad pabeigti visi rudens darbi, jo
šī diena iezīmē rudens izskaņu -
laiku, kad vārti uz ziemu jau
vaļā. Līksmībā un pārpilnībā
norit Mārtiņu svinības, kur
netrūkst ne jautru dziesmu, ne
deju. Mārtiņos arī beidzas klu-
sais veļu laiks, kas sācies
Miķeļos un sākas jautrā ķekatās
jeb budēļos iešana, kas turpinās
visu ziemu līdz pat Meteņiem.
Šai budēļos iešanai ir rituāla

nozīme. Budēļi simbolizē miru-
šos garus – veļus, kas sētai nes
auglību, svētību, laimi, veselību
un saticību. 

Seno tradīciju garā arī mēs
10.novembrī priecīgi, satraukti
devāmies uz Mārtiņdienas svinī-
bām, kur mūs jau gaidīja
Saimniece un Saimnieks
Mārtiņš. Mēs zinām, ka
Mārtiņos ir daudz jādzied un
jādejo, it īpaši Saimniecei, lai
nākamais gads būtu auglīgs un
nestu labklājību, pārpilnību,
veselību. Mums izvīties vijās un
dejās palīdzēja labākā danču
kapella un deju meistare. Dejoja
un rotaļās gāja pilnīgi visi
Mārtiņbērni!

Ar jautrām, skanīgām dzies-
mām ciemos ieradās arī ķekat-
nieki. Čigāns līdzi bija paņēmis
pat bezgala gudru zirgu, bet
čigānietei zīlēt nākotni palīdzēja
Mārtiņdienas gailis. Šis bija
apbrīnojams gailis, kurš apēda
pilnīgi visus graudiņus – nāka-
mā gada neveiksmes un ķildas,
tādejādi mūsu saimei nākamo
gadu paredzot pārsteidzoši
bagātu, auglīgu, bērnus – vese-
lus, gudrus, dzīvespriecīgus un
paklausīgus! 

Lai piepildās!

Ingrīda Zazīte

Mārtiņš gaili dancī
veda...

Mārsnēnu skolā jau trešo gadu
darbojas Jaunsargu pulciņš,
tāpēc nevienu neizbrīna, ka
11.novembrī, Lāčplēša dienā, pa
skolu jaunsargi staigā formastēr-
pos.  Šogad 214. Jaunsargu vienī-
bas instruktors Arnolds Bahma -
nis, viņš arī Zemessardzes 27.
kājnieku rotas virsseržants kopā
ar četriem jauniem cilvēkiem pie-
dāvāja skolēniem „Vīrišķības
stundu” ar mērķi iepazīt mācību
ieročus un noskatīties filmu par
Brīvības cīņām.

Vislielāko interesi, protams,
izraisīja ieroči. Te aizrautības
netrūka, pēc neliela brīža mēģi-
nājumos trāpīt mērķi piedalījās
gan lieli, gan mazi, gan zēni, gan
meitenes. Pat skolotājas nenotu-
rējās. Jaunsargu vienības ins-
truktora Arnolda Bahmaņa palī-
gi – Ilgvars Dzedulis, Kristaps
Leimanis, Jānis Losbergs un
Lauris Bahmanis labprāt ar sko-
lēniem dalījās savās zināšanās
un pacietīgi skaidroja, un rādīja,
kā prasmīgi rīkoties. Tas nebija

tik vienkārši, kā varbūt kādam
likās – mazajiem zēniem nācās
darbības atkārtot vairākas reizes,
līdz viss bija kārtībā. 

Pēc saistošajām nodarbēm
atlika laiks sagatavoties tradicio-
nālajam Lāpu gājienam uz pagas-
ta kapiem. 

Pēc svinīgā piemiņas brīža
kapi 11.novembra vakarā vien-
mēr spoži izgaismoti – pie celi-
ņiem un pie kopiņām izlikto
sveču liesmiņas vēl ilgi kvēlo.  

Sarunā ar A. Bahmani pēc
pasākuma uzzināju, ka Mārsnēnu
jaunsargiem šis rudens bijis
aktīvs. Par oktobrī notikušajiem
pasākumiem oktobra „Priekuļu
Novada Vēstīs” stāstīja Ilva, bet
4.novembrī jaunsargi apmeklējuši
Ādažu bāzi un Kara muzeju Rīgā.
Vēl paredzams kopīgs pasākums
18.novembrī, kad Mārsnēnu jaun-
sargi dosies skatīties parādi
11.novembra krastmalā. 

Līga Pētersone, Mārsnēnu
pamatskolas bibliotekāre

Mārsnēnu jauniešu
centrs 

atsāk darbību!
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Bērniem laimi, veselību un gudrību izzīlēja jaukā un gudrā čigāniete

Ieroču demonstrējums un iespēja tos izmēģināt izraisīja patiesi
lielu interesi skolēnu vidū.

Foto: Anna Ludzeniece

Lāčplēša diena
Mārsnēnu

pamatskolā

Mārsnēnu  jauniešu centrs
„Pagrabiņš” ir atsācis darbību uz
noteiktu laiku. Centrs jau bija
atvērts jauniešiem 24.oktobrī,
4.un 11.novembrī. Šajās dienās
centru apmeklēja gan ieinteresē-
tie jaunieši, gan vecāki.
„Lāčplēša dienai” par godu cen-
trā tika rādīta Latviešu filma
„Vārnu ielas republika”, uz kuru
bija sapulcējušies jaunieši pēc
pamatskolas rīkotā svētku pasā-
kuma. 

Šobrīd Priekuļu novada
pašvaldība izvērtē iespēju jau-
niešu centru iekļaut pašvaldības
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas
struktūrvienībā un pilnībā pār-
ņemt centra darbības organizēša-
nu, līdzīgi kā tas notiek jauniešu
centros „Apelsīns” un
„REST[e]”. Centra nākotne ir

atkarīga no apmeklētāju skaita,
apmeklētāju vēlmes iesaistīties
centra veidošanā un vispārējās
iedzīvotāju atsaucības, tāpēc
aicinām aktīvi atbalstīt centra
darbību ar idejām un savu klāt-
būtni. 

Centra mērķis ir nodrošināt
jauniešiem iespēju lietderīgi
pavadīt laiku kopā ar draugiem
spēlējot spēles un iesaistīties
centra rīkotos pasākumos.
Centrā ir pieejamas galda spēles,
galda teniss un novuss, kā arī ir
iespēja radoši izpausties zīmējot
vai nodarbojoties ar rokdarbiem.
Vēlamies centra apmeklētājiem
piedāvāt kvalitatīvi pavadīt laiku
tiekoties ar iedvesmojošām per-
sonām, piedaloties radošās dar-
bnīcās un organizējot savus
pasākumus. Iedzīvotāji tiek aici-

nāti izteikt ierosinājumus šo
ieceru īstenošanai. 

Centrs būs atvērts
19.,23.,24.,un 26.novembrī no
plkst.14:00 līdz plkst. 18:00, bet
27.novembrī no plkst.14:00 līdz
plkst. 17:00. 

19.novembrī Breika dejas
mācīs Eduards Ruicītis.

26.novemdrī Trafareta māk-
slu ierādīs Alise Gribuste

Decembra darba laiks tiks
paziņots novembra beigās
Priekuļu novada mājas lapā. Uz
tikšanos Mārsnēnu jauniešu cen-
trā „Pagrabiņš”! 

Elīna Krieviņa,
jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Gaidot Latvijas 97.dzimšanas
dienu producentu apvienība
„HansaMedia”, sadarbībā ar
Latvijas televīziju, iecerējusi
izveidot video apsveikumu.
Tas  iecerēts kā veltījums latvie-
šu literatūrai, valodai, grāmat-
niecībai, bibliotēkām un pirm-
klasniekiem. 

„Latvijai 97! Vārdi” video
apsveikums tiks veidots, lasot
tekstu no 97 grāmatām, kas hro-
noloģiski izdotas no 1918. –
2015. gadam. Grāmatas no katra
gada izvēlas Latvijas Nacionālā
bibliotēka, tās tiek paņemtas no
Gaismas pils un apbraukātas 97
bibliotēkas visā Latvijā.
Grāmatas bērni (pirmklasnieki)
atver 17. lapaspusē un lasa rin-
dkopu. No dažādiem vārdiem,
kas izlasīti, rakstnieks Pauls
Bankovskis izveidos apsveiku-
mu, kas skanēs kā stāstiņš-pan-

tiņš, ko radījuši 97 pirmklasnie-
ki dažādās Latvijas vietās.

Arī Mārsnēnu pagasta biblio-
tēka saņēma uzaicinājumu
iesaistīties šajā projektā. Mūsu
bibliotēkas lasītāja pirmklasnie-
ce, kurai uzticējām šo interesan-
to uzdevumu, bija Zane
Riekstiņa. Viņai bija jānolasa
rindkopa 17.lapaspusē no
Latvijas mazās enciklopēdijas
par āboliņu.

Paldies, par atsaucību
Mārsnēnu pamatskolas 1. klases
audzinātājai Santai Kalniņai un
Zanes mātei Signei Borodinai.

Video apsveikuma pirmizrā-
de tika demonstrēta 11.novembrī
Latvijas televīzijā raidījumā „
Panorāma”.

Lauma Zaļaiskalna,
Mārsnēnu pagasta 

bibliotēkas  vadītāja

Video apsveikums
„Latvijai 97!

Vārdi”
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Septembris, oktobris, novem-
bris - trīs jauki rudens mēneši
2015./2016. mācību gadā.
Bagāti ar skaistajiem, saulaina-
jiem laika apstākļiem. Bagāti ar
jauniem audzēkņiem, jo
Priekuļu tehnikumā 1.septembrī
mācības uzsāka – 176 pirmā
kursa audzēkņi.  Ar 1.septembri
tehnikumam tika pievienota arī
Ērgļu Profesionālā vidusskola ar
156 audzēkņiem.  

Mācību gada pirmais semes-
tris tuvojas nobeigumam un
varam atskatīties uz norisēm
tehnikuma dzīvē.  Lielu paldies
sakām pagasta iedzīvotājiem un
darbiniekiem, kuri ar sapratni
uzņem tehnikuma audzēkņus.
Audzēkņi ienāk jaunā vietā no
tik dažādiem Latvijas pagastiem
un pilsētām un „ ienes” savas
dzīves vērtības. Diemžēl sabied-
rībā lielā mērā pazuduši jēdzieni
„disciplīna” un „atbildība”, kuri
jauna cilvēka veidošanās proce-
sā ir paši svarīgākie. 

Lai audzēkņiem dotu iespējas
pašizaugsmei un pašizpausmei,
tehnikumā darbojas sporta pulci-
ņi, pašdarbības pulciņi un notiek
dažādas sacensības un aktivitā-
tes. Paldies sakām Priekuļu
pagasta darbiniekiem, kuri
atbalstīja norisi 1.kursa audzēk-
ņiem „ Iepazīsti Priekuļu pagas-
tu” un sagaidīja ekskursantu
grupas – Priekuļu bibliotēkā (K.
Saliete), Jauniešu domē (E.
Krieviņa), pašvaldībā
(V.Lapsele), peldbaseinā (E.
Grava). Liels paldies pašvaldī-
bas policistiem G. Muceniekam
un A. Kepinskim, kuri palīdz
risināt sarežģītos disciplīnas jau-
tājumus.  Prieks bija arī par
pagasta kultūras namā noorgani-
zēto izrādi jauniešiem „ Re:
Atmoda” un par iespēju to
apmeklēt, par to paldies kultūras
nama vadītājai I. Kraftei.

Tehnikumā aktīvi darbojas
audzēkņu pašpārvalde. Domājot
par skaistiem svētkiem un
patriotismu, audzēkņi noorgani-
zēja ziedojumu vākšanu svecīšu
iegādei. No svecītēm tehnikuma
stadionā Lāčplēša dienas vakarā
audzēkņi un skolotāji veidoja
Latvijas kontūru. Pasākumā ska-
nēja patriotiskās dziesmas un
debesīs tika palaistas debesu
laternas Latvijas varoņu piemi-

ņai. Lāčplēša dienā organizējām
svinīgo līniju, kurā piedalījās arī
Zemessardzes pārstāvji 27.kāj-
nieku bataljona komandieris,
pulkvežleitnants R. Moļņiks un
tehnikuma 4.kursa audzēkne L.
Vincuna, kura darbojas zemes-
sardzē un savu dzīvi vēlas saistīt
ar militāro karjeru.  Dienas gaitā
audzēkņi piedalījās atraktīvās
sacensībās, parādot savu izdo-
mu, pacietību un spēku.
Sacensības organizēja tehniku-
ma sporta skolotāji A.Brice,
L.Banka un J.Olengovičs, sadar-
bībā ar slēpošanas- biatlona
kompleksu „ Priekuļi”. Paldies
kompleksa darbiniekiem par
interesantajiem sacensību piedā-
vājuma veidiem!

Gatavojamies Valsts svētkiem
un svētku pasākums „ Mājas”
Priekuļu tehnikumā notiks
16.novembrī. Pasākumā sveik-
sim labos un teicamos mācībās
un teiksim paldies aktīvākajām
grupām un audzēkņiem, kuri
iesaistījušies sacensībās un
dažādos konkursos. 

Audzēkņi dodas praksēs gan
uz savām pašvaldībām, gan uz
ārzemēm. Pašreiz audzēkņu gru-
pas atrodas praksēs Vācijā un
Portugālē. Profesiju konkursos
ir iespēja piedalīties gan savā
valstī, gan ārzemēs. Galvenais ir
būt aktīviem un iesaistīties, jo
konkursu un dažādu sacensību
pieredze ir liels pamudinājums
turpmākajai karjerai.

Ir klāt Latvijas valsts svētku
nedēļa ar patriotiskajām nori-
sēm. Tuvojas arī Latvijas 97.
Dzimšanas diena un mēs savā
zemē sākam gatavoties Latvijas
simtgadei. Lai svētki izdotos,
savas zemes patriotisms ir jāie-
audzina ģimenēs, lai pusaudža
vecumā nav neērti dziedāt savas
valsts himnu un lai var ar pārlie-
cību sirdī nolikt svecīti varoņu
piemiņai, jo vienkārši svecītes
nolikšana nav patriotisms. 

Mīlēsim un godāsim savu
Latviju. Mēs bieži jūsmojam par
daudzām svešām zemēm, bet
vienmēr atgriežoties no tām
sakām, ka nekur nav tik labi kā
mājās. Vēlējumam svētkos K.
Skujenieka dzejolis:
Tik skaistu kalnu mums nav
Mums mākoņi dzimst uz zemes
Blakām vītolu atvasēm
Blakām stirnas bērniem
Un kad mākoņi salasās debesīs
Tie ir tie mūsu kalni
Kur augstu un balti domāt
Tāpat kā visiem citiem.

Jaukus svētkus vēlot Priekuļu
tehnikuma direktora vietniece

Paulīna Sukaruka.

Šis rudens ir patīkams. Tas
mūs neapgrūtina ar dubļainajiem
ceļiem un izmirkšanu. Esam
pusceļā uz ziemu. Izklausās
pavisam savādi, vai ne? Tikko,
tikko tikai uzsākām jauno mācī-
bu gadu, bet nu jau klāt Valsts
svētki. 

Līdz šim Priekuļu novada jau-
niešu (pa)Dome ir paveikusi
daž ne dažādus darbus. Kā pie-
mēram, uzsākusi debašu kluba
izveidi, kurš nu jau norisinās
katru nedēļu pirmdienās. Es
pati piedalos debašu klubā un
uzskatu, ka tas ir vērtīgi ikvie-
nam jaunietim, jo mēs māca-
mies sevi pasniegt sarunas
laikā, ar to visiem nākas saskar-
ties ikdienā, tāpēc tā ir laba tā
teikt „mācību stunda” mums
visiem. 

Šogad nolēmām aktīvāk vei-

cināt sadarbību ar kaimiņu jau-
niešu centriem. Jauniešu
(pa)Domes pārstāvji piedalījās
Jauniešu centra “Apelsīns” orga-
nizētajā Helovīnu ballītē, kas
izvērtās par emocijām bagātu
vakaru un kādu laiku noteikti
paliks atmiņā.

Latvijas svētku nedēļas ietva-
ros, jauniešu (pa)Dome locīja
Latvijas karoga lentītes un tās
dalīja Mārsnēnu pamatskolā un
Priekuļu novada pašvaldībā.
Esam gandarīti, ka varējām pie-
dalīties piemiņas brīdī Veselavā,
„Pintuļos”, kur arī dalījām lentī-
tes un runājām dzejas rindas pie
Latvijas karoga.

Šis rudens ir pilns ar piedzī-
vojumiem. Katru mēnesi skatā-
mies kādu filmu un organizējam
dažādus pasākumus. 

Novembrī laipni esiet gaidī-
ti uz sarunu ar skolmeistari
Dainu Lielbārdi, kura jaunie-
šiem pastāstīs, kāda bija viņas
ikdiena vidusskolas laikā, ko
jaunietim nozīmē pēckara gadi
un kā piedzīvots „atmodas
laiks”. Pasākums norisināsies
17.novembrī plkst. 16:00
Rest[ē]. Tāpat visnotaļ intere-
santu sarunu varam sagaidīt
25.novembrī plkst. 16:00 kad
būs lieliska iespēja tikties ar
vēdiskās filozofijas pasniedzē-
ju Uģi-Kuģi.

Decembrī plānojam aicināt
ciemos improvizācijas teātri no
Cēsīm. Datums vēl tiks preci-
zēts, tāpēc sekojiet mūsu jaunu-
miem sociālajos tīklos
Facebook, Twitter un Instagram. 

Sigita Kovaļevska

Aktīvais jauniešu
rudens

Priekuļu
tehnikums

darbīgā,
saulainā un

bagātā rudens
noskaņā

Valsts svētku gaidīšana ir vēr-
tību pārvērtēšanas laiks. Tad tiek
meklētas atbildes uz jautāju-
miem, kas ir Latvija? Kas esam
mēs Latvijā? Bieži tiek jautāts,
ko šī valsts mums var dot, ko tā
ir mums devusi? Vienmēr par
maz, nodokļi par lieliem, valdība
slikta, pabalsti, pensijas par
mazām un tad rodas nākamais
jautājums, bet Ko es esmu šai
valstij devis? Ko es tai dodu, ko
es tai varu dot? 

Lūk, tas ir Jauniešu centra
“Apelsīns” jautājums: “Ko es
esmu devis šai valstij?” 

Un, lūk, ir mūsu kopīgi atras-
tās atbildes – Mēs esam sīki, kā
smilšu graudi Rīgas jūrmalā, kā
dzērvenes purvos, kā zeltainas
lapas Latvijas rudenī, kā rasas
pilieni Jāņu rītā, kā ugunskura
dzirksteles Ziemas saulgriežu
ugunskurā, kā divpunktu mārīte
uz ceļmallapas, kā cukuriņi ābeļ-
dārzā, kā smilgas pļavā, tik sīki,
pierasti, nepamanāmi, pašsapro-

tami, bet vai jūs varat iedomāties
savu Latviju bez mums? 

Mēs krājam zinības, māca-
mies valodas, eksaktās zinātnes,
attīstām loģisko domāšanu,
mācamies disciplīnu, darām sevi
bagātu skolā, mācamies būt pat-
stāvīgi, radoši, uzņēmīgi, māca-
mies vadīt, radīt, strādāt līdz
pagurumam. Jauniešu centrā
“Apelsīns”, attīstām savus talan-
tus – mūzikas skolā, sportā, deju
nodarbībās. Mēs mācamies mīlēt
un cienīt sevi un citus, mēs
mācamies būt paši, un izteikt
sevi jebkurā savā dzīves gaitā,
mēs mācamies dzīvē. Mēs izne-
sam atkritumus, mazgājam trau-
kus, kad mamma atgādina, pie-
skatām mazās māsas un brāļus,
palīdzam vecmāmiņai dārzā.

Jauniešu centrs ir sīka vienī-
ba pašvaldībā – valstī. Pie mums
nav Dziesmu svētki, nav Cēsu
mākslas festivāls, nav Pozitivus,
bet mums ir Ķieģeļa mākslas
festivāls, mums ir savs Liepas

talants, mums ir Vasaras skola
un vēl un vēl... Mums ir savi
mazie darbi, kuros, mēs esam
mākslinieki, radītāji, dekoratori,
vadītāji un skolotāji. Un visu to
mēs darām šeit! Lūk, tas ir tas,
ko mēs esam devuši un dosim
savai Latvijai! Jo Latvija esam
mēs paši! 

Lai spēcīga, stipra, mīloša un
godīga Latvija katrā no mums!

Aicinām visus uz jau piekto
konkursu „Liepas talants”, kas
šogad ir izaudzis no Liepas
pagasta līdz Priekuļu novada
skatuves talantu konkursam. Vel
līdz 20. novembrim ir iespējama
pati pēdējā brīža pieteikšanās
dalībai konkursā, rakstot
baiba.roze@priekulunovads.lv

„Liepas talants” 27. novem-
brī 18:00 Liepas kultūras namā.
Konkursa īpašie viesi – blūza,
roka un indie grupa „The
Coco’nuts”. 

Baiba Roze

„Ko es esmu devis 
šai valstij?”

Jauniešu (pa)Domes aktīvisti dala lentītes Mārsnēnu pamatskolā
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4 Izdoti Priekuļu novada

pašvaldības saistošie noteikumi:
l Nr.10 „Par dzīvokļa pabalstu

pilngadību sasniegušajiem bāre-
ņiem un bez vecāku gādības pali-
kušajiem bērniem”; 

l Nr.11 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr.1 „Par
Priekuļu novada budžetu 2015.
gadam””;

l 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 kār-
tību”.

4 Nolemts iecelt Evitu Šīranti
par Priekuļu novada Liepas
pagasta pārvaldes vadītāju ar
2015.gada 29.oktobri un atļaut
savienot pārvaldes vadītājas
amatu ar Priekuļu novada Liepas
bāriņtiesas locekļa amatu.

4 Pieņemts lēmums noteikt
maksu EUR 0,50 (ieskaitot PVN

21%) apmērā par viena paraksta
apliecinājumu Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā saistībā
ar parakstu vākšanu par likumpro-
jektu vai Satversmes grozījumu
projekta ierosinājumu, vai par
ierosinājumu rīkot tautas nobalso-
šanu par Saeimas atsaukšanu. No
noteiktās maksas, uzrādot attiecī-
go statusu vai faktu apliecinošo
dokumentu, ja šāds dokuments
nav iestādes rīcībā, atbrīvotas
šādas personu kategorijas:

l politiski represētās personas,
invalīdi, personas, kuras atzītas
par trūcīgām Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā.

4 Nolemts izdarīt grozījumus:
l Priekuļu novada pašvaldības

noteikumos „Kārtība sportistu un
sporta pasākumu atbalstam
Priekuļu novadā”;

l Priekuļu novada pašvaldības
Finanšu un grāmatvedības noda-
ļas nolikumā.

4 Apstiprināti:
l Eduarda Veidenbauma

memoriālā muzeja „Kalāči” dar-
bības un attīstības stratēģija
2015.-2020.gadam;

l Eduarda Veidenbauma

memoriālā muzeja „Kalāči” noli-
kums;

l Eduarda Veidenbauma
memoriālā muzeja „Kalāči” krā-
juma noteikumi;

l Mārsnēnu pamatskolas attīs-
tības plāns 2014. – 2018.gadam.

4 Pieņemts lēmums piešķirt
2015. gada  Eduarda Veiden -
bauma literārās prēmijas laureāta
goda nosaukumu vides aizsardzī-
bas un sabiedriskam darbiniekam
Guntim ENIŅAM  par grāmatu
„Nezināmā Latvija”.

4 Pieņemts lēmums noteikt ar
2015.gada 1.novembri nomas
maksu, bez pievienotās vērtības
nodokļa: 

l Priekuļu vidusskolas Cēsu
prospektā 46, Priekuļos, sporta
zālei EUR 9.86  par vienu stundu;

l Priekuļu novada autobu-
siem,:

l autobuss SETRA un MAR-
BUS:

EUR 0.62 par vienu nobrauktu
kilometru;

EUR 5.50 par vienu  stundu;
l autobuss MB Sprinter:
EUR 0.37 par vienu nobraukto

kilometru; 

EUR 5.29 par vienu stundu;
l autobuss FORD:
EUR 0.31 par vienu kilometru;
EUR 5.05 par vienu stundu.
4 Apstiprināta sekojošu peļ-

ņas daļu pašvaldības izīrētajos
dzīvokļos par vienu kvadrātmetru
mēnesī:

l dzīvoklī ar krāsns apkuri, bez
centralizētā ūdensvada un kanali-
zācijas EUR 0.02 par 1m2;

l dzīvokļos ar krāsns apkuri,
bez centralizētā ūdensvada ar
kanalizāciju EUR 0.03 par 1 m2;

l dzīvokļos ar krāsns apkuri, ar
centralizēto ūdensvadu, ar kanali-
zāciju EUR 0.03 par 1 m2;

l dzīvokļos ar krāsns apkuri, ar
centralizēto ūdensvadu un kanali-
zāciju EUR 0.04 par 1 m2;

l dzīvokļos ar centralizēto
apkuri, ar centralizēto ūdensvadu
un kanalizāciju EUR 0.04 par
1m2;

l dzīvokļos ar centralizēto
apkuri, ar centralizēto ūdensvadu,
kanalizāciju un silto ūdeni EUR
0.05 par 1 m2. 

4 Nolemts nodot  atsavināša-
nai izsolē pašvaldības īpašumu
Parka ielā 5, Priekuļos. 

4 Pieņemti lēmumi atļaut
uzsākt iepirkuma procedūru:

l ielu apgaismojuma Izmēģi -
nātāju ielā, Priekuļos, izbūvei;

l Skolas ēkas Cēsu prospektā
1, Priekuļos telpu 003 un 004
vienkāršotajai atjaunošanai;

l Veselavas muižas otrā stāva
griestu siltināšanai.

4 Nolemts izdarīt grozījumu
Priekuļu novada domes
2015.gada 27.augusta lēmumā
„Par brīvpusdienu piešķiršanu
Priekuļu novada izglītības iestāžu
5.-7.klašu izglītojamiem” un vis-
pārizglītojošo skolu direktoriem
saskaņā ar Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteiku-
mu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprē-
ķina, piešķir un izlieto valsts
budžetā paredzētos līdzekļus
pašvaldībām pamatizglītības
iestādes skolēnu ēdināšanai”
7.punktu nodrošināt neizmantoto
valsts budžeta līdzekļu skolēnu
ēdināšanai izlietošanu citu klašu
izglītojamo ēdināšanai.

4 Dažādi saimnieciskie jautā-
jumi

Priekuļu novada domes sēdes apskats

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 

„Par dzīvokļa pabalstu pilngadību
sasniegušajiem bāreņiem un bez

vecāku gādības palikušajiem 
bērniem”

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – notei-

kumi) nosaka kārtību, kādā tiek pieprasīts,
aprēķināts un piešķirts dzīvokļa pabalsts piln-
gadību sasniegušam bērnam bārenim un bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku gādības (tur-
pmāk – pabalsta pieprasītājs), par kura ārpus-
ģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesa vai
Priekuļu novada Liepas bāriņtiesa.

2. Lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķir-
šanu pieņem Priekuļu novada Sociālais die-
nests (turpmāk – Sociālais dienests).

DZĪVOKĻA PABALSTA
PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS

KĀRTĪBA
3.  Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts pilnga-

dību sasniegušam bērnam bārenim un bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku no pilngadības
sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegša-
nai bez ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšanas.

4. Dzīvokļa pabalsts netiek piešķirts par
personām, kuras mitinās vienā mājsaimniecī-
bā ar pabalsta pieprasītāju.

5. Dzīvokļa pabalsta saņemšanai pabalsta
pieprasītājs iesniedz Sociālajā dienestā
iesniegumu un dzīvokļa (mājokļa) īres/apak-
šīres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu. 

6. Sociālais dienests, ne vēlāk kā 10 (des-

mit) darba dienu laikā izskata šo noteikumu
5.punktā minētos dokumentus un pieņem
lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt dzīvokļa pabalstu, ja
nav ievērotas šo noteikumu vai citu normatī-
vo aktu prasības. 

7. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Sociālais
dienests uzsāk ar tā mēneša pirmo datumu,
kurā ir pieņemts lēmums par dzīvokļa pabal-
sta piešķiršanu. 

8. Dzīvokļa pabalsta izmaksu Sociālais
dienests veic katru mēnesi, pamatojoties uz
pabalsta pieprasītāja maksājumus apliecino-
šiem dokumentiem. Pabalsta pieprasītājam ir
pienākums regulāri, ne vēlāk kā 1 (viena)
mēneša laikā no to saņemšanas dienas,
iesniegt Sociālajā dienestā maksājumus
apliecinošu dokumentu kopijas par iepriekšē-
jo mēnesi, izņemot gadījumus, kad objektīvu
iemeslu dēļ tas nav bijis iespējams. 

9. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu
iemeslu dēļ šo noteikumu 8. punktā minētos
dokumentus Sociālajā dienestā nav iespē-
jams iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir jāpa-
ziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā
Sociālais dienests dzīvokļa pabalsta izmaksu
atliek līdz šo noteikumu 8.punktā minēto
dokumentu iesniegšanai, bet ne ilgāk kā uz 3
mēnešiem, un lemj par dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu par iepriekšējiem mēnešiem. 

10.Sociālais dienests pieņem lēmumu par
atteikumu dzīvokļa pabalsta izmaksāšanai, ja
pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par
kuru pieprasīts dzīvokļa pabalsts, nedzīvo.

11. Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts reizi
mēnesī, pārskaitot uz pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.
Dzīvokļa pabalsts pēc pabalsta pieprasītāja
iesniegumā izteikta lūguma var tikt pārskai-
tīts pakalpojumu sniedzējiem.

12. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam ir pie-
nākums nekavējoties informēt Sociālo die-
nestu, ja tiek mainīta dzīvesvieta vai grozīts
maksas par dzīvojamās telpas lietošanu un
izdevumiem par pakalpojumiem apmērs. 

13. Ja Sociālajam dienestam kļuvis
zināms, ka pabalsta pieprasītājs nav ievērojis
šo noteikumu 12.punktā minētās prasības,
Sociālais dienests pārtrauc dzīvokļa pabalsta
izmaksu līdz informācijas saņemšanai par
pabalsta pieprasītāja jauno dzīves vietu un
maksājumu apmēru.

DZĪVOKĻA PABALSTA
APRĒĶINĀŠANAS UN IZMAKSAS

KĀRTĪBA
14. Dzīvokļa pabalsts tiek aprēķināts pēc:
14.1. izdevumiem par dzīvojamās telpas

lietošanu (īres maksa, nepieciešamie izdevu-
mi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas
darbībām);

14.2. izdevumiem par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (sil-
tumenerģija apkures un karstā ūdens nodroši-
nāšanai, elektroenerģija, patērētais ūdens,
dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas
nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaim-
niekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai
nepieciešamajos izdevumos par obligāti vei-
camajām pārvaldīšanas darbībām.

15. Dzīvokļa pabalstam tiek noteikti
šādi mēneša normatīvi par dzīvokli līdz 20
kvadrātmetru platībā no kopējās platības
vai vienistabas dzīvokli līdz 30 kvadrātmet-
ru platībā:

15.1. īres/apsaimniekošanas maksa – līdz
0,21 euro par 1 m2;

15.2. apkure (jebkuram apkures veidam) –
līdz 1,00 euro par 1 m2;

15.3. elektroenerģija – līdz 50 kWh, ja tiek
izmantots elektriskais pavards - papildus līdz
30 kWh;

15.4. dabas gāze – līdz 2,00 euro par 1 m3,
bet nepārsniedzot 1 m3;

15.5. propāna gāzes balons – līdz
3,00 euro;

15.6. sadzīves atkritumu apsaimniekošana
– līdz 2,60 euro;

15.7. aukstais ūdens – līdz 1,09 euro par 1
m3, bet nepārsniedzot 2 m3;

15.8. kanalizācija – līdz 1,21 euro par 1
m3, bet nepārsniedzot 3 m3;

15.9. karstais ūdens – līdz 3,00 euro par 1
m3, bet nepārsniedzot 1 m3.

16. Dzīvokļa pabalsta daļu kurināmā iegā-
dei izmaksā pabalsta pieprasītājam tikai
apkures sezonā (no 1.oktobra līdz 1.aprīlim)
katru mēnesi.

LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PARSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA

17. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu
par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteiku-
mu to piešķirt un faktisko rīcību pabalsta pie-
prasītājs Administratīvā procesa likuma
noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Priekuļu
novada domē. 

18. Priekuļu novada domes lēmumu par
apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko
rīcību pabalsta pieprasītājs Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsū-
dzēt Administratīvajā rajona tiesā.

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
19. Noteikumi publicējami un stājas spēkā

likuma “Par pašvaldī bām”  45.pantā noteik-
tajā kārtībā

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa

IZSOLE
„Priekuļu novada pašvaldība atsa-

vina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli, pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļa īpašumu – Pāvila
Rozīša ielā 11 - 38, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, kadas-
tra Nr.42609000897, kas atrodas
piecstāvu dzīvojamā mājas piektajā
stāvā un sastāv no divām necaur-
staigājamām dzīvojamām telpām,
četrām dzīvokļa palīgtelpām un
vienas dzīvokļa ārtelpas. Dzīvokļa
platības lielums ir 49,9 m2.  

Izsoles noteikumi pieejami inter-
neta mājas lapā www.priekuli.lv vai

Priekuļu novada pašvaldībā Cēsu
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā, darbdienās
no plkst. 8.00 līdz 17.00. 

Tālrunis uzziņām - 27882840
(Liepas pagasta pārvaldes vadītāja
E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģis-
trējas Priekuļu novada pašvaldībā,
Cēsu prospektā 5, Priekuļos,
Priekuļu pagastā Priekuļu novadā
ne vēlāk kā līdz 2015.gada
22.decembrim plkst. 11.00. 

Izsole notiks 2015.gada
22.decembrī plkst.11.30, Cēsu pros-
pektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag.,
Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosa-

cītā sākuma cena – EUR 3490,75
(trīs tūkstoši četri simti deviņdesmit
euro 75 centi). 

Nodrošinājums EUR 350,00
iemaksājams Priekuļu novada pašval-
dības norēķinu kontā: A/SSEB Banka,
konta Nr. LV07 UNLA 0004 0111
3080 8, kods UNLALV2X vai kasē. 

Samaksa par nosolīto objektu vei-
cama viena mēneša laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienas.”

* * *
„Priekuļu novada pašvaldība atsa-

vina, pārdodot atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli, pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļa īpašumu – Pāvila
Rozīša iela 11 - 31, Liepā, Liepas
pagastā, Priekuļu novadā, kadastra

Nr.42609000895, kas atrodas piec-
stāvu dzīvojamā mājā otrajā stāvā un
sastāv no divām dzīvojamām telpām,
četrām dzīvokļa palīgtelpām un vie-
nas dzīvokļa ārtelpas. Dzīvokļa platī-
bas lielums ir 49,4 m2. 

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

Tālrunis uzziņām  - 27882840
(Liepas pagasta pārvaldes vadītāja
E.Šīrante).

Dalībniekiem uz izsoli jāreģistrējas
Priekuļu novada pašvaldībā, Cēsu
prospektā 5, Priekuļos, Priekuļu pa -

gastā Priekuļu novadā ne vēlāk kā līdz
2015.gada 22.decembrim plkst. 10.00. 

Izsole notiks 2015.gada
22.decembrī plkst.10.30, Cēsu pros-
pektā 5, Priekuļi, Priekuļu pag.,
Priekuļu nov., 2. stāva sēžu zālē. 

Nekustamā īpašuma izsoles nosa-
cītā sākuma cena – EUR 3690,75
(trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit
euro 75 centi).  

Nodrošinājums 370,00 euro
apmērā iemaksājams Priekuļu nova-
da pašvaldības norēķinu kontā: A/S
SEB Banka, konta Nr. LV07 UNLA
0004 0111 3080 8, kods UNLALV2X
vai kasē.

Samaksa par nosolīto objektu vei-
cama viena mēneša laikā no izsoles
rezultātu apstiprināšanas dienas.”
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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” 

 
Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
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,- EUR
 

28.novembr  
13:00 

 
Eduarda Veidenbauma  

liter r s pr mijas  
pasniegšana  

2015.gada Eduarda Veidenbauma liter r s 
pr mijas pasniegšana Guntim Eni am par gr matu 
“Nezin m  Latvija”. 
Pas kuma laik  b s iesp jams ieg d ties 

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.

18.novembr  
11:00 

 

Piemi as br dis 
pie Ulma a akmens 

 

Ar ziediem un gaiš m dom m pie Ulma a akmens 
Prieku u birz t  godin sim Latviju  
Valsts dibin šanas sv tkos 
 

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 de liks iemirdz ties b rnu acti m, uz 
skatuves redzot paši 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. 
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 , uzvar s draudz ba un tiks 
nopeln ta d vana...  

Izr des garums 40 min 
Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521

Ieeja: 2,00 EUR

27.novembr  
22:00 

Ball te ar grupu  
„SANDRA” 

Duets „Sandra” ar lab ko dziesmu izlasi.  
Darbosies kafejn ca

Ieeja: 3,00  EUR

11.decembr  
19:00 

„MI ELIS” un „MI EL NI” 
ieskandina Ziemassv tkus 

Koncert  j s priec s M ra Brasli a vad tie tautas 
deju kolekt vi, kuri m i aicina J s sajust 
Ziemassv tku burv bu.  

19.decembr  
16:00 

„T GDI Š”  
Ziemassv tku gaid s 

Kop gus Ziemassv tku priekus izdejot, aicina 
b rnu tautas deju kolekt vs „T gadi š”. 

21.decembr  
11:00 

Pirmsskolas vecuma b rnu  
ZIEMASSV TKU PAS KUMS 

Uz pas kumu tiek aicin ti tie pirmsskolas vecuma 
b rni, kuri neapmekl  b rnud rzu, un ir deklar ti 
Prieku u pagast   

22.decembr  
par laiku-

sekos 
inform cija 

ZIEMASSV TKU IESKA U 
pas kums 

 Prieku u pagasta pension riem 

L dzu pas kumam pieteikties pa t lr. 64130525  
Tiks nodrošin ts autobuss nok šanai uz koncertu 
un m jup.  

01.janv r  
01:00 JAUNGADA BALLE 

Sp l s Reinis Re is ar grupu „RR-Band”, 
Darbosies kafejn ca, draugu komp nij m 

iesp jams rezerv t vietas pie galdi iem pa t lr. – 
28352521. 

izdevniec bas “Lauku Av ze” izdot s gr matas par 
izdevniec bas cen m. 

Ieeja - bezmaksas
10.decembr  

16:00 
 

Sv tku egles iedegšana 
Liepas ciemata centr  kop  ar r iem iedegsim 
sv tku egli 

11.decembr  
22:00 

 
DISKOT KA 

"DJ demyjan & DJ Scratchy" 
Ieejas maksa – 2,00 EUR

17.decembr  
19:00 

KONCETS 
“Klusi, klus ti m...” 

Ziemassv tku ieska as koncerts 
Ieeja - bezmaksas

21.decembr  
11:00 

„Ziemassv tki sabraukuši 
rakst t m kaman m” 

Sv tku pas kums Liepas pagasta pirmsskolas 
vecuma b rniem, kuri neapmekl  nevienu no 
izgl t bas iest d m. 

22.decembr  
15:00 

 

 
 „Šai sv tku br d  jauk ” 

Sv tku pas kums Liepas pagasta pension riem. 
Par sv tku noska u un raitu dejas soli r p sies 
Aizga u imene  

 
M rsn nu tautas nam  

Veselavas muiž  

21.novembr  
18:00 

 
 

 

 
Dokument l  filma 

 „Pr ta V tra: Starp krastiem’’ 
 
 

 

Dokument laj  film  grupas dal bnieki st sta par 
kop  b šanu, kr z m un prieka br žiem. Par 
Rietumiem un Austrumiem. Š  b s iesp ja b t kl t 
grupas jaun k  albuma tapšanas procesos Berl n  
un redz t v sturiskus kadrus no arh viem. 

Ieeja - 2,00 EUR

20.decembr  
14:00 

Ziemassv tku egl te  
pirmsskolas vecuma b rniem N c, un sagaid sim Ziemassv tku vec ti kop ! 

22.decembr  
14:00 

Ziemassv tku pas kums 
pension riem 

Humoršovs „Gabali i iz dz ves, ironiju m rc ’’. 
Piedal s Neredz go biedr bas C su organiz cijas 
amatierte tris „Aina’’.  
P c izr des balli sp l  Juris Kr ze. 

Uz pas kumu kurs s autobuss.
25.decembr  

22:00 
 

ZIEMASSV TKU BALLE  Balle pie galdi iem kop  ar grupu „Liepavots’’ 
Ieeja - 4,00 EUR

27.novembr  
19:00 

 

Adventes ieska u 
KONCERTS 

Koncert  C su st gu kvartets 
Ieeja- 4,00 EUR

21.decembr  
12:00 

 

Ziemassv tku pas kums 
pension riem S k ka inform cija pa t lr. 29247403

Kultūras afiša novembris/decembrisKas par to, ka dienas nāk ar salnām,
Kas par to, ka kaut kur gaida sniegs,
Ja līdzīgs mežrozei uz gadu kalna
Deg tavas dvēseles un tavu dienu prieks.
/K.Apškruma/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
novembra jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Mārsnēnos: Āriju Bērziņu un Birutu
Smurģi
Priekuļos: Liliozu Kozlovsku un Staņislavu Saidu
85 gadu jubilejā Ilgu Kākari Priekuļos
91 gada jubilejā Pēteri Lukstiņu Priekuļos
92 gadu jubilejā Elvīru Vanagu Priekuļos

Bērnu dienas centrs “Zīļuks” Priekuļos jau kopš 2006.gada
ir atvērts pašiem mazākajiem bērnudārza un skolas vecu-
ma bērniem un šogad sāk jau savu desmito sezonu.
Krāsainajās centra telpās bērni pavada laiku rotaļājoties, spēlē-
joties un radoši darbojoties, lasot, iepazīstot pasaku varoņus
grāmatās. Vecāki “Zīļukā” rod iespēju savu pirms bērnudārza
vecuma bērniņu radināt pie komunicēšanas ar vienaudžiem, lai
viņu mazulis justos drošāks. Savukārt, skolnieki te nāk pavadīt
savu brīvo laiku pēc stundām un darboties radošajās nodarbībās
piektdienu pēcpusdienās.
Šajā jubilejas gadā kopā svinēsim latviskos svētkus. Radošajās
darbnīcās gatavosimies Latvijas dzimšanas dienai, Ziemas saul-
griežiem un Lieldienām, veidojot tematiskus mākslas darbiņus.
Centru apmeklēt ir aicināti bērni no 1 līdz 13 gadu vecumam ik
darba dienu no plkst.9.00 līdz 17.00.
Adrese: Raiņa iela 8, Priekuļi.

Šī zeme mūsu, šī vieta mūsu
Pie Baltijas jūras, tur dzintara krastos,

Tur tēvu gari no tālienes sauca:
Šī zemu mūsu tēvu zeme.

Priekuļu novada iedzīvotājus Latvijas dzimšanas dienā sveic
bērnu dienas centrs „Zīļuks” skolotājas Ilze un Līga

24.novembrī
plkst.17:00

Priekuļu pagasta 
bibliotēkā viesosies

rakstniece 
un žurnāliste
Monika Zīle,

kura lasītājus iepa-
zīstinās ar saviem

pēdējo gadu darbiem
Ieeja – bez maksas

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

Stādīsim prieku, ravēsim 
bēdas.

Iesim, kur acis rāda.
Diedzēsim prieku, tādu kā 

protam,
Lai sirdī paliek tā pēdas.

Paldies Veselavas pagasta
pašdarbnieku atbalstītājiem par
gardo pārsteigumu pēc koncerta!
Jūs esat mūsu iedvesma un
prieks jūsu sejās liek mums cen-
sties vēl vairāk! Uz tikšanos
nākamajā koncertā! 
Veselavas pagasta pašdarbnieki
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