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Šogad 14.oktobrī, atzīmējot Lat -
vijas bāriņtiesu 20 gadu darbību,
Labklājības ministrs Jānis Reirs un
LM valsts sekretārs Ingus Alliks svi-
nīgajā pasākumā pasniedza Labklā -
jības ministrijas (LM) atzinības rak-
stus tiem bāriņtiesu darbiniekiem,
kas ar godprātīgu un nesavtīgu darbu
nodrošina bāriņtiesu darbību ikdie-
nā, kā arī godināja tos, kuri piedalīju-
šies bāriņtiesu sistēmas izveidošanā
un turpina to darīt arī šobrīd. 

Par ilggadēju un pašaizliedzīgu
amata pienākumu pildīšanu, godprā-
tīgu un profesionālu darbu bāriņtiesā
labklājības ministrs Jānis Reirs ar
labklājības ministra atzinības rakstu
apbalvoja Priekuļu bāriņtiesas
priekšsēdētāju Initu Jansoni.

Savukārt ar LM valsts sekretāra
atzinības rakstu par ilggadīgu, pašaiz-
liedzīgu un nesavtīgu darbu bāriņtiesā
apbalvoja Priekuļu novada bāriņtiesas
sekretāri Anitu Dimbeli.

Apritot 20 gadiem kopš bāriņtiesu
dibināšanas, uz sarunu par bāriņtie-
sas izveidošanu, pastāvēšanu un
paveikto šo gadu laikā aicināju
Priekuļu novada Priekuļu bāriņtiesas
priekšsēdētāju Initu Jansoni un
priekšsēdētājas vietnieci Agitu
Daļecku.

Priekuļu novadā ir divas bāriņtie-
sas - Priekuļu tās darbības teritorija
ir Priekuļu un Veselavas pagasti, un
Liepas bāriņtiesa, kuras pārziņā ir
Liepas un Mārsnēnu pagasti. Sakarā
ar apbalvojumiem, šoreiz stāsts vai-
rāk par Priekuļu bāriņtiesu un tās
vēsturi.

Kāds bija bāriņtiesas sākums
Priekuļos un Veselavā?

I.Jansone pastāstīja - Priekuļu
pagasttiesa tika izveidota 1996.gada
27.decembrī ar Priekuļu pagasta
padomes sēdes lēmumu. Savu darbī-
bu tā uzsāka 1997.gada 1.janvārī.
Par pagasttiesas priekšsēdētāju ievē-
lēta Inita Jansone, un tās locekļi –
Marija Veronika Bērziņa, Julianna
Rakule, Gunta Jonaite, Jānis
Ģērmanis, Ervīns Baltais un sekretā-
re Anita Dimbele.  Savu darbību
uzsākot, pagasttiesas priekšsēdētāja
un locekļi 1997.gada 8.janvārī pado-
mei nodeva zvērestu un solījās:
„Apsolos būt uzticīgs Latvijas valstij
un tās valdībai, apņemos pēc labākās
sirdsapziņas, pārliecības un zināša-
nām izpildīt man uzticēto amatu,
solos izpildīt likumus, valdības un
pašvaldības lēmumus, neizpaust die-
nesta noslēpumus un apzināties, ka
man par savu darbību ir jāatbild liku-
ma priekšā”. 

Savukārt Veselavas pagasttiesa
izveidota, pamatojoties uz 1996.gada
27.decembrī Veselavas pagasta pado-
mes pieņemto lēmumu. Par
Veselavas pagasttiesas priekšsēdētā-
ju ievēlēja Līgu Valmieru, par pagas-

ttiesas locekļiem - Ivaru Kārklu, Daci
Kalniņu un Aivaru Mārtiņjēkabu. No
1997.gada 7.augusta pagasttiesu
vada Agita Daļecka, strādājot
komandā ar Ināru Roci, Lailu
Krieviņu, Akseniju Zilveri, Arnitu
Moti, Ivo Moti un Uldi Blīgznu. 

Pēc teritoriālās reformas tiek izvei-
dota Priekuļu novada Priekuļu bāriņ-
tiesa, kuras darbības teritorija ir
Priekuļu un Veselavas pagasti, un
Agita Daļecka tiek ievēlēta par bāriņ-
tiesas priekšsēdētājas vietnieci. 

Kādi ir bāriņtiesas uzdevumi
un darbība?

I.Jansone: „Mūsuprāt, sabiedrība
ar masu mēdiju starpniecību vairāk
ir informēta par bāriņtiesu darbu
saistībā ar bērnu izņemšanām no
ģimenēm, bet ne mazāk svarīgas ir
citas lietu kategorijas, piemēram,
notariālie apliecinājumi, aizbildnī-
bas, aizgādnības, adopcijas, audžuģi-
meņu, bērnu mantas, personu ar iero-
bežotu rīcībspēju lietas, pēc tiesas
pieprasījuma sniegto atzinumu lie-
tas, vecāku un bērna domstarpību
izšķiršanas lietas, par bērnu nodoša-
nu citas personu aprūpē uz laiku, kas
ilgāks par 3 mēnešiem, u.c.  Jaunas
mūsu darbībā ir lietu kategorijas
saistībā ar bērniem pārrobežu lietās. 

Mēs varam būt noderīgi, un mums
ir pienākums rīkoties ļoti dažādās cil-
vēku dzīves situācijās, mums ir dotas
lielas pilnvaras un uzlikta atbildība
pieņemot būtiskus lēmumus, kas
maina cilvēku dzīvi. Ikdienas darbs
bāriņtiesā nav viegls, tas saistīts ar
sakāpinātām emocijām, dažreiz ir
trausla līnija starp neiejaukšanos un
iesaistīšanos, intuitīvi ir jājūt, vai
darbība nenodarīs vairāk slikta kā
neiejaukšanās.

Kā atzīst I.Jansone: „Šobrīd vienas
no smagākajām lietu kategorijām ir
tā saucamās strīdnieku lietas, t.i.
vecāki, šķirot laulību, nespēj vieno-
ties par to, pie kura no vecākiem
bērni dzīvos turpmāk un kā otrs
vecāks realizēs saskarsmes tiesības
ar bērniem. Patiess gandarījums ir
tad, ja izdodas šādi uzsāktu lietu atri-

sināt bez lēmuma pieņemšanas, kad
vecāki spēj paši vienoties par bēr-
niem. Smagi ir tad, ja vecāki gatavi
izmantot jebkurus līdzekļu savu
mērķu sasniegšanai, ja bērni kļūst
par „ieročiem” vecāku cīņās. Bērni,
kurus vecāki sakās tik ļoti mīlam, no
šīm cīņām cieš visvairāk. Šajās cīņās
tiek izmantoti visādi līdzekļi, tiek
iesaistīti advokāti. Bāriņtiesas šajos
procesos cenšas aizstāvēt bērnu inte-
reses, kamēr advokāti skaita uzva-
ras, bet vecāki - strīdas. ”.

Vai vēl atceraties savu pirmo
lietu pagasttiesā?

I.Jansone: „Priekuļu pagasttiesā
1997.gadā pirmā lieta bija par pilnga-
dīgas personas adopciju. Tā (savos
pierakstos) pierakstījusi mūsu sekre-
tāre Anita Dimbele, „Tas bija viens
īpašs mirklis, kad pēc lēmuma pie-
ņemšanas asaras acīs bija visiem, arī
pagasttiesas locekļiem.”

A.Daļecka - „Pirmā lieta Veselavas
pagasttiesā bija par aizgādņa iecelša-
nu mantojumam.”

Darbā Jūs neesat vienas, kas
ir jūsu komanda?

I.Jansone: „Mūsu spēks ir mūsu
kolēģos, gan pašvaldībā, tās iestādēs,
gan citās bāriņtiesās, Bāriņtiesu dar-
binieku asociācijā, Valsts bērnu tiesī-
bu aizsardzības inspekcijā, Cēsu
Zemesgrāmatu nodaļā, Cēsu rajona
tiesā, viņu zināšanās, vienādā vai
līdzīgā izpratnē par lietām, būšanā
blakus un kopā, padomu un ierosinā-
jumu sniegšanā. Mums ir mazs,
atsaucīgs un atbalstošs kolektīvs, lie-
tas risinām un lēmumus pieņemam
ne tikai ar prātu likuma  normu
ietvaros, bet raugāmies, lai sirds
nerunātu pretī pieņemtajiem lēmu-
miem. Ne reti lēmumus pieņemam
pēc ilgām diskusijām,  reizēm  pastrī-
damies, lai atrastu vislabāko risinā-
jumu, vadoties pēc principa, lai
lēmums mazāk kaitē bērnam vai per-
sonai ar ierobežotu rīcībspēju, ir viņu
vislabākajās interesēs.

Mūsu bāriņtiesas stūrakmens ir
mūsu sekretārīte Anita Dimbele,
kura vienmēr rūpējas, lai lietas ir pie-

nācīgi sakārtotas, uzaicinājumi,
lēmuma noraksti nosūtīti, vajadzīgie
dokumenti pieprasīti vai nosūtīti,
sēdēs viss precīzi pierakstīts un tā
viņas pienākumus varētu saukt vēl
un vēl”.

Kas sniedz gandarījumu
darbā?

I.Jansone: „Mūsu darba rezultātus
bieži neredzam uzreiz, ierosināto
lietu, pieņemto lēmumu skaits ir
darba mērīšana ciparos, bet aiz cipa-
riem ir bērni, vecāki, cilvēku likteņi,
likteņu samezglojumi un arī veiksmī-
gi atrisinājumi. Kā izmērīt likteni,
pieskaršanos dzīves ceļa pagriešanai
citā gultnē?  Reizēm jāpaiet gandrīz
18 un vairāk gadiem, lai varētu
novērtēt, kuri lēmumi ir bijuši veik-
smīgi un kuros veiksmes ir bijis
mazāk. Reizēm gandarījums ir par
pieņemtu lēmumu, reizēm par uzsāk-
tu lietu, kurā lēmums nav jāpieņem,
reizēm gandarījums ir par labu saru-
nu, klusu paldies un reizēm arī par
dzīves gudru padomu vai pamatotu
kritisku piezīmi”.

A.Daļecka: „Kādas problēmas veik-
smīgs atrisinājums. Zinoši un savu
darbu mīloši kolēģi, līdzīgs skatījums
uz problēmām un to risināšanas vei-
diem, jo līdz šim visus lēmumus esam
pieņēmuši vienbalsīgi un nevienu
mūsu lēmumu Administratīvā tiesa
nav atcēlusi.”

Kāda būtu ideālā diena, kuru
gribētos piedzīvot?

I.Jansonei ideālai dienai varētu
būt 2 varianti: ja tā būtu darba diena
– visticamāk tā būtu otrdiena, diena
pēc pieņemšanas dienas pirmdienā
un pirms sēžu dienas trešdienā,
daudz darba, bet dienas beigās ir
padarīta darba sajūta, pēc tam akti-
vitātes tikai sev…, vai arī Jebkura
Diena, kad pašai, tuvajiem viss labi,
apkārt nenotiek nekas slikts, ir jauni
izaicinājumi, jauni risinājumi un
Priekuļu novadā nav nozāģēts
neviens koks, IR SIRDSMIERS.

A.Daļeckas ideālā diena būtu tad,
ja  mazāk traumējoši bērnam tiktu
atrsināta kāda krīzes situācija,
atrasts bērna vajadzībām atbilstošā-
kais risinājums. Ja mūsu darbības
saprot arī vecāki-tad ideāli. Bet ikdie-
nā- saulains laiks un mīļi pārsteigu-
mi no ģimenes.

Priekuļu bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja Inita Jansone atzīst, ka:„Manā
vārdā saņemtais Labklājības minis-
tra J. Reira atzinības raksts ir atzinī-
ba bāriņtiesai kopumā, tāpēc saku
milzīgu paldies par kopīgo darbu 20
gadu garumā visiem saviem pagas-
ttiesas un bāriņtiesas kolēģiem.  Vēl
viens īpašs paldies mūsu ģimenēm,
kuras pieņem mūsu darbu, cenšas
saprast un atbalstīt”.

Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Bāriņtiesām 20

Priekuļu Bāriņtiesas sastāvs: no kreisās Zigfrīds Bitainis, Agita
Daļecka, Inita Jansone, Inese Iesmiņa Inita Andersone 

(sekretāre Anita Dimbele aiz kadra)
Foto: Normunds Kažoks
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Priekuļu novada domes sēdes apskats
25.08.2016.

4 Izdoti Saistošie noteikumi:
– Nr.7/2016 „Par nekustamā īpa-

šuma nodokli Prie kuļu novadā”;
– Nr.8/2016 „Par grozījumiem

Priekuļu novada paš valdības saisto-
šajos noteikumos Nr.1/2016 „Par
Prie kuļu novada budžetu
2016.gadam””.

4 Apstiprināti noteikumi „Valsts
budžeta mērķdotācijas un pašvaldī-
bas pamatbudžeta līdzfinansējuma
sa dales kārtība pedagogu darba
samaksai Priekuļu novada izglītības
iestādēs”.

4 Apstiprinātas Priekuļu novada
pašvaldības izglītības iestāžu direk-
toru un vadītāju amata algas.

4 Pieņemts lēmums:
– apstiprināt zemes vienībai

Priekuļu pagastā un būvei adresi
„Pļavmalas”, Priekuļu pagasts,
Priekuļu novads;

– nostiprināt īpašuma tiesības uz
zemes vienību „Velliņi”, Mārsnēnu
pagastā, zemesgrāmatā uz Prie kuļu

novada pašvaldības vārda;
– atdalīt no nekustamā īpašuma

„Lielbaļķīši”, Mārs nēnu pagastā,
neapbūvētu zemes vienību un jau-
nizveidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Meža Baļķīši”, Mārsnēnu pagastā,
un noteikt zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība.

– apstiprināt zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam
„Muldas”, Liepas pagastā.

4 Nolemts izveidot Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas Mārsnēnu
Jauniešu centru un apstiprināt
Mārsnēnu Jauniešu centra noliku-
mu.

4 Pieņemts lēmums atbalstīt
Mārsnēnu sabiedriskā centra izvei-
došanu.

4 Nolemts slēgt ar Cēsu novada
pašvaldību un Cēsu pilsētas Sporta
skolu savstarpējās sadarbības līgu-
mu par profesionālās ievirzes sporta
izglītības programmu īstenošanu
Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā deklarētajiem izglītojama-

jiem, nodrošinot līdzfinansējumu
EUR 247,04 mēnesī.

4 Nolemts ar 2016.gada 1.oktobri
izdevumu daļu, kas attiecināma uz
pašvaldības dzīvokļiem, kas nav
izīrēti, segt no pašvaldības dzīvokļu
fonda līdzekļiem.

4 Nolemts nodot atsavināšanai:
– pašvaldībai piederošās cirsmas

īpašumā „Vanag kalns”, Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā; 

– pašvaldības īpašumu Maija ielā
2-10, Liepā;

– pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Nr.15, kas atrodas Priekuļu
novada, Liepas pagastā, Liepā, Maija
ielā 2;

– pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Nr.37, kas atrodas Priekuļu
novada, Liepas pagastā, Liepā,
Rūpnīcas ielā 6;

– pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Nr.19, kas atrodas
Priekuļu novada, Liepas pagastā,
Liepā, Rūpnīcas ielā 23;

– pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Nr.30, kas atrodas
Priekuļu novada, Liepas pagastā,

Liepā, Pāvila Rozīša ielā 4;
– pašvaldībai piederošo dzīvokļa

īpašumu Nr.11, kas atrodas
Priekuļu novada, Liepas pagastā,
Liepā, Pāvila Rozīša ielā 7.

4 Apstiprināti izsoles noteikumi:
– pašvaldības kustamā manta –

Katlu mājas aprīkojums, kas atro-
das Gaujas ielā 1, Jāņmuižā,
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Rūpnīcas ielā 23-48, Liepā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Rūpnīcas ielā 23-34, Liepā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Maija iela 3-37, Liepā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Rūpnīcas ielā 9-2, Liepā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – „Doktorāts”- dz.2, Liepā;

– pašvaldības nekustamais īpa-
šums – Muižas ielā 10, Priekuļos.

4 Pieņemts lēmums par dzīvokļa
īpašuma Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā,
piekritību pašvaldībai.

4 Dažādi saimnieciskie jautāju-
mi.

Vēloties papildināt Veselavas muižas apkār-
tni ar sportiskām brīvā laika pavadīšanas akti-
vitātēm, kuras iepriecinātu ne tikai vietējos
novada iedzīvotājus, bet arī koncertu apmeklē-
tājus un tūristus, „Veselavas kultūras un vēs-
tures biedrība“ piedalījās Priekuļu novada
pašvaldības izsludinātajā Mazo projektu kon-
kursā „Mēs novadam 2016”, kur ieguva atbal-
stu projekta „Koka ķegļi” īstenošanai, saņemot
finansējumu EUR 460 apmērā koka ķegļu
komplekta iegādei un uzstādīšanai.

Realizējot projektu tika iegādāts un uzstādīts
koka ķegļu komplekts - koka laipa, 12 koka
ķegļi un divas koka bumbas. 

Pirmās sacensības un jauno ķegļu izmēģināšana
notika,  sākoties Veselavas  teātra  studijas
darba  sezonai. Spēkiem mērojās gan lielie, gan
mazie teātra studijas dalībnieki, piedaloties spēlē
individuāli. Spēlē piedalījās astoņpadsmit dalīb-
nieki. Nākamgad pašdarbnieku sezonas atklā-
šanā tiks rīkots ķegļu turnīrs. 

Rožu svētkos tiks iedibināta jauna tradīcija,
ķegļu sacensības. Tajās varēs piedalīties ikviens
„Rožu svētku” apmeklētājs.

Tā kā jau iepriekšējās vasaras sezonās bija
novērota nepieciešamība pēc ģimeniskām un
sportiskām aktivitātēm brīvdabas pasākumos,
tad iegādājoties šos koka ķegļus, tika radīta
iespēja gan ģimenēm ar bērniem, gan tūristu
grupām pavadīt laiku ne tikai muižā, bet arī
tās parkā, spēlējot sporta spēles brīvā dabā.

Tā kā ķegļu komplekts ir pārvietojams, to plā-
nots izmantot arī pasākumos, kuri norisināsies
Veselavas brīvdabas estrādē, kur mazākajiem
un aktīvākajiem pasākumu apmeklētājiem būs
iespēja iemēģināt rokas koka ķegļu spēlē. 

Emerita Gruzde, Veselavas kultūras un 
vēstures biedrības valdes locekle

Koka ķegļi Veselavas
muižas dārzā Veselavā

Turpinās Veselavas muižas
jumta bēniņu siltināšanas darbi,
kā arī ir uzsākta lielās zāles sienu
restaurācijas darbi, kuru laikā
paredzēts atjaunot vēsturiskos
sienu krāsojumus un zīmējumus.
Restaurācijas darbus veic sertifi-
cēts restaurators Ēriks Pirro. 

Priekuļos
PII „Mežmaliņa” virtuves un

saimnieciskās ēkas sienām siltinā-
šana un apdares darbi ir pabeigti,
teritorija sakārtota un atbrīvota
Pirmsskolas izglītības iestādes
vajadzībām. Turpinās 2 terašu un
3 guļamo korpusu siltināšana
zaļās zonas pusē. Terases plānots
pabeigt tuvāko pāris nedēļu laikā,
lai var atbrīvot teritoriju, pa kuru
bērniem pārvietoties. Novembrī
paredzēts uzsākt ēkas siltināšanu
Elites ielas pusē. At bilstoši uguns-
drošības prasībām, ir pārtaisītas
evakuācijas kāpnes. Bēniņos ir
sagatavotas konstrukcijas to silti-
nāšanai. Grupiņās ir izbūvēta ven-
tilācija, kā rezultātā ir uzlabojies
gaiss bērnu dārzā.

Tuvojas noslēgumam Izmēģi -
nātāju un Ķingu ielu asfaltbetona
seguma nomaiņas darbi. Ir atjau-
nota ceļa virskārta, atlicis sakārtot
atsevišķas ceļa nobrauktuves un
nostiprināt ceļmalas.

Izmēģinātāju ielā, posmā no
Dārza ielas līdz Vanag kalniņam ir
sašaurināta un pārbūvēta vienādā
platumā ar pārējo ielu. Speciālistu
grupai, izvērtējot satiksmes inten-
sitāti, noslodzi un uzturēšanas
izmaksas, kā optimālo variantu
izvēlējās ielas platuma saglabāša-
nu vienādu visā tās garumā.

Dārza ielā Ūdenstorņa sienu
mūrējuma ķieģeļi nokrišņu ietek-
mē bija izdrupuši, torņa augšējā
daļa bija saplaisājusi un avārijas

stāvoklī. Tika izstrādāts projekts
visa ūdenstorņa renovācijai. 

Par šogad budžetā paredzēta-
jiem līdzekļiem tiks pilnībā nomai-
nīts ūdens torņa jumts, izveidota
jauna betona monolītā josla.
Augšējai fasādes daļai no ārpuses
tika izveidots metāla armējums,
uzklāts betona apmetums un deko-
ratīvais apmetums ar krāsojumu.
Tāpat tika veikti ūdenstorņa iekš-
darbi, tai skaitā ūdens rezervuāra
krāsošana un visu logu nomaiņa uz
pakešlogiem. 

Šis ūdenstornis ir nepieciešams
ūdensvada balansam Priekuļos, jo
Selekcijas ūdenstornis viens pats
to nenodrošina „pīķa” stundās un
ugunsdzēsības vajadzībām.
Plānojam nākama jā  gadā pabeigt
visa ūdenstorņa renovāciju.

Liepā
Liepas pamatskolā oktobra

mēnesī ir nomainīti sporta zāles
logi, nosiltināts ēdnīcas korpusa
jumts, iz bū vētas jumta dzegas, no -
gruntēts un nokrāsots ēkas cokols,
kā arī veikta sporta zāles sienas
apdare.  Daļēji ir sakārtota zaļā
zona. Paredzēts vēlreiz betonēt
ieejas kāpnes un turpināt iespēju
robežās ārsienu siltināšanas dar-
bus. Nākamie darbi tiks plānoti,
vadoties pēc laika apstākļiem.
Gaisa temperatūrai pazeminoties,
nāksies pārtraukt siltināšanas
darbus un veikt ēkas konservāciju
līdz pavasarim un siltākiem laika
apstākļiem.

Liepas ciemā SIA „DDK Nami”
turpina veikt daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju jumtu remontdar-
bus. Tie veikti jau Maija ielas 3 un
P.Rozīša 13 mājām.

Uzsākti siltumtrases at jau -
nošanas darbi uz Rūpnīcas ielas
13 māju, Liepā, lai iepriekšminē-
tās mājas iedzīvotājiem būtu
iespēja pieslēgties Liepas centrali-

zētās siltumapgādes sistēmai.
Labvēlīgu laika apstākļu gadī-

jumā vēl 2016.gada novembrī plā-
nots atjaunot grants virskārtu
ceļam Ķingas – Cēsis, kopā 627m
garumā. 

Uz ceļa Jaunrauna – Smurģi
pirms Atmodas fermas plānots
nomainīt caurteku pār Pēterupīti. 

Bērzkroga parka 
vīzijas attīstība

Septembra otrā pusē aicinā-
jām iedzīvotājus aizpildīt aptau-
jas anketu par izstrādāto
Bērzkroga parka vīziju, lai
noskaidrotu cilvēku viedokli par
parka nepieciešamību un plāno-
to zonējumu. Tika saņemtas 63
respondentu atbildes.

88% respondentu norādīja, ka
labprāt apmeklētu šo parku, 10%
bija grūti pateikt, savukārt 2%
norādīja, ka to neapmeklēs.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteiku-
mus parka vīzijas uzlabošanā,
paredzēts paplašināt parka nožo-
gojumus un stādījumus pie ceļa
A2, papildināt parku ar apgaismo-
jumu, paredzēt vairākus soliņus
bērnu rotaļu laukumā, kā arī
papildināt parkā pieejamās aktivi-
tātes ar galda tenisu.

Tā kā šī bija tikai Bērzkroga
parka vīzija, iedzīvotāju ieteikumi
tiks ņemti vērā, izstrādājot parka
tehnisko projektu. 

Parka izveidi paredzēts īstenot
pakāpeniski. Jau tuvāko nedēļu
laikā tiks veikti pirmie darbi
Bērzkroga parka labiekārtošanā,
sākot ar dīķa sistēmas izveidoša-
nu un sakārtošanu. Darbus izpil-
dīs SIA „TECES“, un tos plānots
paveikt vēl šī gada ietvaros. Dīķu
nākotnes konfigurāciju iespē-
jams aplūkot uzstādītajā planše-
tē pie objekta un Priekuļu nova-
da mājas lapā. 

Saimnieciskie darbi novadā

Priekuļu novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.7/2016

„Par nekustamā īpašuma nodokli
Priekuļu novadā”

I. Vispārējie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā

Priekuļu novadā ar nekustamā īpašuma nodokli
tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kā arī
nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas

paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
II. Nodokļa aprēķināšana

2. Dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kas
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veik-
šanai, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek.

3. Par nodokļu maksātājam izveidojušos nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādu nodokļu adminis-
trācijai ir tiesības pieņemt lēmumu - izpildrīkoju-
mu par nokavēto maksājumu piedziņu bezstrīda

kārtībā ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no nodok-
ļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. 

III. Noslēguma jautājumi
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar

2017.gada 1.janvāri.
5. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekuļu nova-

da pašvaldības domes 2014.gada 25.septembra
saistošos noteikumus „Par nekustamā īpašuma
nodokli Priekuļu novadā 2015.gadā”.

Domes priekšsēdētāja M. Juzupa
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Skolotāju dienas priekš-
vakarā Priekuļu kultūras
namā notika skolotāju die-
nai veltīts pasākums ar no -
saukumu „Piparota pasaulī-
te”. Tas tāpēc, ka šogad
izglītības jomā strādājošo
kolēģu vidū ne viena vien
karsta un piparota pārmai-
ņa gaidāma. Dzīve bez jau-
niem izaicinājumiem ir tas
pats, kas zupa bez garšvie-

lām. Pozitīvi raudzīties uz
notiekošo aicināja pašvaldī-
bas vadītāja Māra Juzupa,
kā arī muzikāli atraktīvās
programmas vadītājs Kris -
taps Rasims. 

Šī ir nozīmīga diena
katru gadu, jo skolotāji ir
misijas cilvēki. Reizēm
saprasti, reizēm - ne, bet
vienmēr cienīti un gaidīti
Priekuļu kultūras namā. Arī

šoreiz katru pedagogu sagai-
dīja īpaši sarūpēta praktiska
dāvaniņa – dekupēts koka
dēlītis ar novēlējumu –
Laimīgai pedagoga dzīvei!

Vakara gaitā tika sumi-
nāti ilggadējie un īpašus
nopelnus guvušie pedagogi,
arī tie, kuri uzsāk darbu
novada izglītības iestādēs
šajā mācību gadā. Priecā -
jamies, ka viņu ir tik daudz!

Suminām izglītības darbiniekus

Ciemiņš no
Toronto

Liepas vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Sadancis“
pagājušajā nedēļā viens no
kārtējiem mēģinājumiem
izvērtās patīkami satrau-
cošs - ciemos bija ieradusies
īpaša viešņa, horeogrāfe un
Toronto latviešu tautas deju
ansambļa „Dižais Dancis“
vadītāja, Māra Simsons, ar
dzīvesbiedru Juri. Tālo cie-
miņu vizīte Latvijā saistīta
ar gatavošanos Latvijas
100-gades svinībām un
nākošajiem Vispārējiem
Dziesmu un Deju svētkiem.

Draudzība Liepas dejotā-
jiem ar Kanādas latviešu
dejas meistari izveidojās
pirms diviem gadiem, kad
horeogrāfe uzticēja
„Sadancim“ parādīt viņas
deju „Pūt, vējiņi, dzen laivi-
ņu“ latviešu tautas deju
jaunrades skatē Ogrē.
Patiess prieks tagad bija
satikties vaigu vaigā un
izteikt pateicību par uzticē-
šanos.

Mēģinājums izvērtās par
patiesi sirsnīgu tikšanos,
kurā tika ne tikai slīpēts
dejas solis, bet kopā ar TDA
„Katvari” vadītāju Edžu
Arumu un VPDK vadītāju
Maritu Rieksti Krivjonoku,
tika pārrunātas tendences
latviešu tautas dejas attīstī-
bā gan svešatnē, gan tepat
Latvijā. Skatījums no malas
dažkārt sniedz labu padomu
un palīdz dejotājiem neie-
slīgt rutīnā.

Kur satiekas latvieši, tur
bez dziesmas neiztikt -
vakara noslēgumā kopā ar
ciemiņiem tika gan uzdan-
cots, gan uzdziedāts.
Atmiņai no tikšanās Liepas
kultūras namā sadancieši
Māras kundzei dāvāja tepat
Cēsu Rotu kalvē darinātu
sudraba saktu un
„Krūmiņu“ mājās ceptu
rudzu maizes klaipu.
Savukārt, „Sadancis“ nu pie
tējas var nogaršot īstu
Kanādas bioloģiskajā saim-
niecībā ražotu kļavu sīrupu.

Ilze Kursīte, 
„Sadancis” dejotāja

Draugu rudens
22.oktobrī Liepas kultū-

ras namā satikās Kocēnu
novada Dikļu pagasta un
Priekuļu novada Liepas
pagasta pašdarbības kolektī-
vi, lai kopīgā koncertā turpi-
nātu atzīmēt maestro
R.Paula jubilejas gadu.
Koncertā skanēja ne tikai
R.Paula melodijas, bet arī
citu autoru darbi. 

Draudzība ar Dikļu pagas-
ta pašdarbniekiem izveidojās
jau 2013.gada oktobrī, kad
diklēnieši pirmo reizi viesojās
Liepas kultūras namā. Katru
gadu Liepas amatierteātris
“Krams”, augusta mēnesī
brauc uz Dikļu organizētu
festivālu „Spēlmaņu svētki”.

Liepas pašdarbnieki nāko-
šajā sezonā veidos jaunu pro-
grammu, lai turpinot tradīciju
varētu izdziedāties, izdejoties
un izspēlēties Dikļos kopā ar
draugiem. Dziesmas, dejas un
teātris ir tas, kas vieno kopā
šos pašdarbniekus. 

Benita Sausiņa, 
kultūras nama vadītāja

Viesošanās Liepas kultūras namā

Veselavas teātra studija
„Kurlās vardes“ bija saaicinā-
jusi savus cienītājus, drau-
gus, atbalstītājus, lai kopā
atskatītos uz piecos gados
paveikto. Jubilejas vakarā
tika izspēlēti fragmenti no
aizvadītajos gados iestudēta-
jām izrādēm un izrādījās, ka
to ir daudz, dzirkstīja hu -
mors, tika skatītas fotogrāfi-
jas, un vakars tika pavadīts
svētku noskaņā.

Ideja, ka Veselavā vajadzī-
ga teātra grupa radās tautas
nama vadītājai Emeritai
Gruzdei. Viņa uzrunāja reži-
sori Ilonu Tauniņu. „Divus
mēnešus uz mēģinājumiem
bijām tikai abas ar Ilonu.
Uzrunājām vienu, otru, apso-
līja, bet neatnāca. Bijām izdo-
mājušas ar „Credo” dzies-
mām iestudēt jautru stāstu
par velniem,” pirmos teātra
studijas darbības mēnešus
atceras Emerita Gruzde.  Šie
plāni pamazām vien izplatī-
jās pagastā, un tā, cits citam
izstāstot, ieinteresējot, veido-
jās kolektīvs un tapa pirmie
iestudējumi, pirmās uzdrīk-
stēšanās. 

Nosaukumu „Kurlās var-
des” izdomāja Emerita. Ir
tāds stāsts par kurlajām var-
dēm, kuras nedzird, tāpēc
arī nevienā neklausās un
tikai rāpjas Stikla kalnā.
Nekas viņas neaizkavē ceļā
uz mērķi.

„Mans kolektīvs ir atrak-
tīvs, sirsnīgs, varu paļauties
uz ikvienu. Piektdienas
vakarā pēc nedēļas darba
satiekamies un gūstam ener-
ģiju,“ saka režisore Ilona
Tauniņa un atklāj, ka aktie-
riem vislabāk patīk spēlēt
Blaumani un viņa lugas arī
visvairāk iestudētas.   

„Kurlās vardes“ ne tikai
iestudē un spēlē izrādes,
kolektīvs piedalās visos pasā-
kumos un svētkos pagastā.
Aktieri vada sarīkojumus,
spēlē izrāžu fragmentus,
veido dzejas uzvedumus,
vada pasākumus. 

Visus piecus gadus teātra
studijā darbojas Daniels
Brūvers, kurš strādā Rīgā.
„Ne uz katru mēģinājumu
varu atbraukt, ir ļoti žēl, ka
tā. Teātris dod emocijas.
Dzīvē nav tādu iespēju tās
izrādīt. Pirms katras izrādes

ir patīkams uztraukums. Ja
nebūtu šo izjūtu, nezinu, vai
spēlētu teātri,“ pārdomās
dalās Daniels. Viņam piekrīt
Inga Griezēna, kura atzīst,
ka teātris -atslēgšanās no
ikdienas rutīnas. „Te ir kas
pavisam cits. Strādāju bērnu-
dārzā un te, teātrī, paši esam
kā skolojami bērni. Kolektīvs
ir ļoti radošs, cits citu iedroši-
nām, iedvesmojam,“ pastāsta
Inga 

Patlaban kolektīvā aktīvi
darbojas 18 aktieri, iesaistīju-
šies arī cēsnieki, priekulieši,
vaivēnieši un, protams, vese-
lavieši. „Kolektīvā ir jauka
gaisotne. Mēģinājumos vien-
mēr ir daudz humora, esam
ļoti draudzīgi. Ja kādreiz
nolaižas rokas, tad Emerita
prot sapurināt. Skatītāji mūs
lutina ar jaukiem vārdiem,
aplausiem,” stāsta režisore,
bet Emerita piebilst, ka lielā-
kos iestudējumos, ja pie-
trūkst aktieru - visbiežāk jau
vīriešu, tad nelielās lomās
iesaistās deju kolektīva
„Veselava” dalībnieki.

Veselaviešiem patīk iestu-
dējumi, kuros darbojas gan
teātris, gan deju kolektīvs. Tā
teikt, visi savējie uz skatuves,
arī bērni. „Varam būt priecī-
gi, jo iestudējumus allaž
apmeklē daudzi. Veselavie -
šiem teātris patīk,” saka
Emerita.

Nu jau par tradīciju ir kļu-
vis, ka tieši Līgodienā
Veselavas „Bērzkrogā” kolek-
tīvs spēlē jautru un Jāņiem
atbilstošu izrādi, neskatoties
uz laika apstākļiem. Tā biju-
šas pavisam slapjas „Skro -
derdienas”, vējaina un tik,
tikko no lietus izspruka
„Trīnes grēki”, bet pagājušās
vasaras „Limuzīns Jāņu -
nakts krāsās” vienkārši
„paņēma” visus skatītājus
savā varā. Izrādē atklājās arī
jauni talanti no dejotāju
vidus – skatītājus fascinēja
Jānis Trēziņš Ērika lomā,
Artūrs Lielbārdis Uģa lomā.

„Kurlās vardes” jubileju
nosvinējušas, apsveikuma
aplausi izskanējuši. Atkal
mēģinājumi, tuvojas Valsts
svētku koncerts un tajā bez
Veselavas teātra studijas
neiztikt.    

Īrisa Uldriķe

Teātra studija
„Kurlās vardes“ svin

Arī jubilejas reizē iederas fragments no „Limuzīna
Jāņu nakts krāsā”

„Sadanča” dejotāji kopā ar ciemiņiem – vidū Māra un Juris no Toronto

30 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Liepas PII”Saulīte”: Biruta Kreijere-

Kreicberga; Natālija Remšu
Mārsnēnu pamatsklā Santa Kalniņa
Priekuļu vidusskolā Iveta Gulbinska
Priekuļu PII „Mežmaliņa” Tamāra

Šimanajeva
Priekuļu tehnikumā: Paulīna

Sukaruka; Sarmīte Grava; Oskars
Gailītis; Dace Brakša

35 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā
Jāņmuižas PII Ingrīda Smalniece
Priekuļu vidusskolā Dzintra Kapar -

kalēja 
Liepas pamatskolā Ingrīda Grāvelsiņa
45 gadi nostrādāti pedagoģijas jomā

Mārsnēnu pamatskolā Gunta
Trautmane 

Pateicības par īpašu ieguldījumu un
sasniegumiem pedagoģijas jomā:

Jāņmuižas PII: Sandra Berķe; Dita
Bambe; Inga Simsone

Veselavas PII: Irēna Pacēviča; Inga
Griezēna

Priekuļu vidusskolā: Imants Skrastiņš;
Ilze Skrastiņa; Vija Andrīte; Alda
Daukšte; Agita Norvele; Juris
Sukaruks 

Priekuļu PII „Mežmaliņa” Inta Veipāne;
Daila Balode Liene Radziņa

Liepas pamatskolā Sintija Soboļeva
Priekuļu tehnikumā Aivars Kalnietis

Apbalvotie pedagogi
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Viens no Priekuļu pagas-
ta vēsturiskajiem lepnu-
miem ir dzejnieka Edvarda
Treimaņa -Zvārguļa atstā-
tais literārais mantojums.
Dzejnieka dzimtajās mājās
„Leukādijās” viņa dzimša-
nas dienā (dzim. 1866.gada
2. oktobrī), piedaloties dzej-
nieka radiniekiem, ik gadu
tiek rīkots dzejas pasā-
kums, atceroties dzejnieku
un iepazīstoties ar jauno vai
jaunāko dzejdaru darbiem. 

Šogad pasākums īpašs -
izdziedot visiem zināmās
Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa komponētās dzies-
mas un izskanot viņa dzejas
rindām, lugai un dzimtas
stāstiem, ir aizvadīta dzej-
nieka 150. dzimšanas diena.

Pasākuma ievadā, izska-
not Ed.Treimaņa – Zvārguļa
dzejas lasījumiem Priekuļu
bibliotekāru izpildījumā,
notika piemiņas brīdis pie
dzejnieka Ed.Treimaņa –
Zvārguļa kapa vietas, kas
atrodas turpat netālu no
viņa mājām.

Pēc piemiņas brīža vie-
siem savas atmiņas, dzim-
tas stāstus un emocijas
pastāstīja dzejnieka maz-
dēls Einārs Treimanis,
kuram dzejnieka dzīves
stāstus savukārt bija node-
vusi viņa vecmāmiņa.

Pasākuma turpinājumā
Liepas amatieru teātris
„Krams” spēlēja Ed.
Treimaņa – Zvārguļa lugu
„Svešinieki”, pēc kuras
Priekuļu vidusskolas un
Liepas pamatskolas au -
dzēk ņi deklamēja viņa
dzeju. Ļoti mūsdienīgs un
emocionāls bija Gunitas
Bārdas un Cēsu Valsts ģim-
nāzijas skolnieku priekšne-
sums ar izglītojošu informā-
ciju par dzejnieka dzīves
gājumu un viņa komponē-
tām dziesmām, kuru izdzie-
dāšana vienoja festivāla
noslēguma apmeklētājus.
Tika izdziedāta gan visiem
zināmā „Zīlīte” (Līvi), gan
„Jo tu nāc” (Prāta vētra),
gan „Zem ozola kuplajiem
zariem”, gan citas dziesmas.

Pasākuma apmeklētāja
E.Stapulone atzina: „Iero -
doties „Leukādijās”, pārņē-
ma tāds vieglums, ka nema-
nīju ne lietu, ne vēju. Gaišās
ēkas, ābeļdārzs – vide ar tik
gaišu auru, kas vienlaikus
pārsteidz, vienlaikus veici-
na radošas domas un idejas.
Un tik atvērtā dzejnieka
Ed.Treimaņa – Zvārguļa
ģimene mūs uzņēma savās
dzimtas mājās un cienāja ar
gardiem āboliem. Priecājos,
ka mums ir tādas ģimenes,
kuras vēlas organizēt pasā-
kumus savās mājās!” 

Pasākuma apmeklētāja
skolotāja Vanda Riemere
bija uz šo pasākumu jau
trešo gadu: „No rīta domāju,
ka šogad laikam nebraukšu,
jo bija lietaina un vēsa
diena. Tomēr dzejniekam
150. dzimšanas diena...
Ienākot Treimaņu dzimtas

mājas pagalmā, biju ļoti
patīkami pārsteigta par
nojumītēm skatītājiem un
aktieru spēli klētiņā. Par
visu bija padomāts! Pasā -
kums norisinājās emocionā-
li un sirsnīgi! Netraucēja ne
lietus, ne vējš. Tos laikam
noslāpēja dzejnieka Zvār -
guļa dzimtas klātbūtne,
viesmīlība un sirsnība.
Liepas aktieru uzvedums
bija kas jauns un pārstei-
dzošs! Savādāk kā citus
gadus notika arī dzejas lasī-
jumi. Jaunieši to paveica
brīnišķīgi! Manuprāt, lie-
lisks bija Cēsu valsts ģim-
nāzijas jauniešu muzikāli
teatrālais uzvedums, kurā
viss sacītais un darītais
noritēja brīvi, dabiski, un
mūsdienīgi! Viņi mums
atgādināja, ka dziesmas ar
Zvārguļa vārdiem skan arī
šodien. Tā tik tiešām bija
jauka, emocijām bagāta
diena!”.

Dzejnieka Edvarda Trei -
maņa – Zvārguļa mazmaz-
dēls Atis Treimanis atzina -
viņam dzejnieks E.Trei -
manis – Zvārgulis tikai
tagad savelkas kopā par
vienu veselumu. Savas dzī-
ves laikā Ed.Treimanis –
Zvārgulis bijis aktieris, kup-
letists, politisks darbonis un
sociāls aktīvists.  A.Trei -
manim ir bijusi iespēja salī-
dzināt, kas ir bijis viņa
laikā aktuāls, un kas -
padomju laikā. Šis varētu
būt trešais posms Zvārguļa
dzīvē, kad ir atrasti slēptie
materiāli, kurus padomju
laikā nedrīkstēja publicēt.
„Domājot par nākotni, ir
vēlme arī turpmāk šī nama
durvis atvērt gan dzejnie-
kiem, gan māksliniekiem.”
– saka A.Treimanis.

Pasākumam noslēdzoties,
Priekuļu pagasta bibliotē-
kas darbinieces saka:
„Paldies visiem, kuri atbal-
stīja Ed.Treimaņa-Zvārguļa
jubilejas pasākuma tapša-
nu: Priekuļu novada domei;
kultūras nama kolektīvam:
Ingai Cipei un Edijam
Kopļarovam; Priekuļu teh-
nikumam; teātra kopai
“Krams”, īpaši Benitai
Sausiņai un Edgaram
Ķīsim; Liepas pamatskolas
kolektīvam- skolotājai
Rutai Stodoļņikai; Priekuļu
vidusskolas kolektīvam -
skolotājai Inesei Kapar -
kalējai; Gunitai Bārdai un
CVĢ audzēkņiem; Trei -
maņu ģimenei; Cēsu
Centrālās bibliotēkas kolek-
tīvam; Cēsu Mākslas skolas
Priekuļu filiāles kolektī-
vam; Priekuļu pašvaldības
autobusu šoferiem un labie-
kārtošanas daļas vīriem;
Kafejnīcas-beķerejas „Ret -
ro” kolektīvam; Sandrai
Šķilai-Apinei, Agnesei
Šteinbergai un Mārim
Krūzem.”.

Ieva Fogele 

Veidenbauma muzejs šī gada 2. oktobrī
paviesojās „Leukādijās”, kur tika svinēta
Edvarda Treimaņa – Zvārguļa 150. dzimša-
nas diena, lai sveiktu „Leukā dijas” un dzej-
nieka radiniekus šajā nozīmīgajā jubilejā.
Arī „Kalāčos” šajā dienā svinējām
Eduardam Veiden baumam 149 jubileju.
Pasā kums norisinājās „Kalāču” bibliotēkā,
kur bija sanākuši Veidenbauma dzejas cie-
nītāji. Pasākumā piedalījās gan novada
mākslinieki, gan viesi no mūsu kaimiņu
zemes – Igaunijas. 

Pasākumu ievadīja un apmeklētājus
priecēja igauņu dzejnieks – tulkotājs Margus
Konnula jeb Contra lasot Ed. Veidenbauma
dzeju tulkotu igauņu valodā. Ansamblis
„Lillevaas” no Igaunijas ar Kersti Kobi un
Kristel Magedi, skanīgās dziesmās iedziedā-
tu, dziedāja Margusa iztulkoto Eduarda dzeju
igauņu valodā.

Savukārt, Mārsnēnu tautas nama sievie-
šu vokālais ansamblis, tā vadītājs Juris
Krūze un dzejniece Lauma Daugiša apmek-
lētājus izklaidēja ar Eduarda dzeju lasītu
un dziedātu latviešu valodā. Pasākumu
noslēdzot, dzejniece Lauma Daugiša
apmeklētājiem runāja savu rakstīto dzeju.

Pēc pasākuma „Kalāčos” paviesojās arī
viesi no „Leukādijām”, Edvarda Treimaņa –
Zvārguļa radinieki un viņu draugi, uzdāvi-
not muzejam grāmatas, kuras tiks iekļau-
tas muzeja krājumā. 

Mīļš paldies visiem, kas ieradās, prieks
bija kopā būt! Paldies arī visiem tiem, kas
viesojās muzejā šīs sezonas laikā. Gaidīsim
Jūs visus atkal 2017. gada sezonai sākoties,
kas solās būt īpaši aktīva, jo Eduardam
Veidenbaumam šis būs 150. jubilejas gads.
Tāpat vēlamies visu muzeja draugu un
viesu uzmanību vērst, ka turpmāk
„Kalāčus” varat sazvanīt pa tālr. 25601677.

Par aktualitātēm muzejā rudens – zie-
mas sezonā sekojiet līdzi Priekuļu novada
mājaslapā www.priekuli.lv/kulturas-iesta-
des/muzejs, www.draugiem.lv/kalaachi un
www.facebook.com/Ed.Veidenbauma.muzejs

Inta Puriņa,  muzejpedagogs

Margus Konnula jeb Contra lasot 
Ed. Veidenbauma dzeju tulkotu 

igauņu valodā

Aizvadīta dzejnieka Edvarda
Treimaņa - Zvārguļa 
150 dzimšanas diena

Eduarda Veidenbauma dzejas
vakars „Kalāčos”

Saulainā rudens dienā,
20.oktobrī, Priekuļos vidus-
skolā un bērnudārzā ”Mež -
maliņa” pie mazajiem lasī-
tājiem viesojās nebēdnīgo
žurkulēnu radītājas - bērnu
grāmatu rakstniece Evija
Gulbe un ilustrāciju autore
Linda Lošina.

Skolā uz tikšanos bija
ieradušies kupls jo kupls
sākumskolas audzēkņu
skaits. Ap 120 pirmo, otro,
trešo, daži ceturto un pat
sesto klašu skolēni iepazi-
nās ar žurkulēniem Koko un
Riko, uzzināja, kāds ir grā-
matas ceļš no idejas rašanās
brīža līdz lasītājam, darīja
dažas blēņas, izspēlēja
improvizētu teātra ainiņu
par žurkulēna vislaimīgāko
dienu, kur laimes „atslēga”
izrādījās cepumiņš, pārbau-
dīja sevi atraktīvā uzmanī-
bas spēlē un kopīgi ar
L.Lošinu radīja zīmētu pla-
kātu savai skolai. 

Autores katram intere-
sentam bija sagatavojušas
grāmatzīmi – žurciņu, kuru
katrs pats var dekorēt pēc
saviem ieskatiem. Jo īpašā-
ku šo grāmatzīmi padarīja
zīmogs ar pavisam īstas žur-
ciņas ķepiņas nospiedumu
un viešņu autogrāfiem.
Liels pārsteigums E.Gulbei
un L.Lošinai, kā arī pārē-
jiem pasākuma apmeklētā-
jiem bija 3.a klases skolnie-
ču izrāde par Koko un Riko
kārtējiem svarīgajiem dar-
biem. Paldies jaunajām
aktrisēm un skolotājai
Rutai Kanušniecei. 

Otra viesošanās notika
PII „Mežmaliņa”, kur auto-
res gaidīja deviņpadsmit
sešgadīgie audzēkņi. Viņi

jau iepriekš bija gatavoju-
šies šim pasākumam –
kādam mājās bija lasītas
grāmatas par Koko un
Riko, citi bija klausījušies
audzinātāju priekšā lasītos
E.Gulbes rakstītos dzejolī-
šus un stāstiņu par Bizbiz -
māsiņu. Kopīgi bija izpētīti
krāsainie zīmējumi grāma-
tās un iemācīts no galvas
dzejolis „Vasara burciņās”.
Arī šeit bērni iepazinās ar
Koko un Riko, mazliet
pablēņojās, pārbaudīja
savu uzmanību spēlē un
izspēlēja ainu par žurciņu
un viņas kāroto cepumiņu.
Dažs, kurš apveltīts ar ļoti
pārliecinošām runas spē-
jām, tika pat pie mākslinie-
ces Lindas izkrāsotās grā-
matzīmes. Kopīgi ar
L.Lošinu tapa plakāts
savam bērnudārzam, bērni
saņēma Koko un Riko krā-
sojamās lapas un, protams,
īpašās grāmatzīmītes. 

Paldies par atbalstu
pasākuma organizēšanā:
Priekuļu vidusskolā skolotā-

jām Guntai Puriņai, In -
grīdai Zilgalvei, kā arī
skolo tājam Mārim Brasli -
ņam par tehnisko risināju-
mu nodrošināšanu; PII
“Mežmaliņa” vadītājai Kris -
tī nai Bernānei un vecāko
grupu audzinātājām un
auklītēm.

Tie, kuriem radās intere-
se izlasīt Evijas Gulbes
bērnu grāmatiņas, laipni
aicināti uz Priekuļu pagasta
bibliotēku. Mums, bibliotē-
kā, ir iegādātas visas sešas
autores grāmatas un tās
gaida savus lasītājus!

Pasākums tapa, pateico-
ties Latvijas Valsts mežu
atbalstītajai „Vidzemes kul-
tūras programmai 2016”,
kur finansiāli tika atbal-
stīts Priekuļu pagasta bib-
liotēkas iesniegtais pro-
jekts „Iepazīsim neiepazīto
– latviešu rakstnieki biblio-
tēkā…”.

Liene Zuimača, teksts
un foto Priekuļu pagasta

bibliotēkas vadītāja

Koko, Riko, Lilallā… 
Vai Tu zini, kas tie ir

Bērni ar interese klausās autores stāstā par Koko
un Riko piedzīvojumiem
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Oktobra sākumā norisi-
nājās Pasaules rallijkrosa
čempionāta („WorldRX“)
Latvijas posms, kur uzvarē-
ja deviņkārtējais WRC čem-
pions Sebastjens Lēbs
(„Team Peugeot Hansen“).
Pēc sacensībām S.Lēbs uz -
varu veltīja savam galvena-
jam mehāniķim Mārtiņam
Zūlim.  

Mārtiņš Zūlis savu karje-
ru automehānikā uzsāka
Priekuļu tehnikumā, kur
sāka mācīties pēc 9.klases,
tādēļ aicināju viņu pastāstīt
par savām mācībām un kar-
jeras sākumu Priekuļos.

Priekuļu tehnikumu Mār -
tiņš izvēlējās tādēļ, ka tētis
tajā bija mācījies un arī viņu
interesēja mašīnas. Tehni -
kuma laiks - tie bijuši pir-
mie brīvības gadi no vecā-
kiem, pirmie nedarbi, pir-
mie pastāvīgie darbi.
Priekuļus Mārtiņš atceras
kā vienkārši lielisku vietu.
Piedzīvojumu, protams, nav
trūcis, un tie bijuši dažādi,
kā jau piedienas piecpad-
smitgadniekam, kas ir ticis
prom no mājām. 

Mācībās sākumā nav vei-
cies viegli, jo tehnikuma pir-
majā mācību gadā laikam
pietrūcis skaidrības, ka
automehānika ir tiešām tas,
ko gribējies darīt. Pirmā
mācību gada noslēgumā
M.Zūli gandrīz atskaitīja no
mācībām fizikas dēļ. Otrā
gada sākumā viņš ticis brī-
dināts, ka jānokārto parādi.
M.Zūlis sapratis, ka tas ir
jāizdara un viss. Pēdējā
kursā Mārtiņš jau bija
kursa vecākais un tehniku-
mu beidza ar samērā labiem
rezultātiem.

Piezīmes Mārtiņam teh-
nikumā gan nav bijušas.
Viņam bija skaidrs mērķis –
pabeigt Priekuļu tehniku-
mu, jo bija zināms nākamais
mērķis - tikt mācīties Rīgas
Tehniskajā universitātē.

Tehnikuma kursā viņi ir
bijuši ļoti draudzīgi. Mār -
tiņš noteikti grib satikt kur-
sabiedrus. Diemžēl viņam
neizdodas aizbraukt uz sali-
dojumu, jo tas ir vienmēr
uzreiz pēc Jāņiem, un tad
viņam parasti ir sacensības
Zviedrijā. Protams, viņam ir
žēl, ka netiek uz salidojumu.
Ja tas būtu nedēļu vēlāk,
viņš tiktu. (Smejas)

Pēc tehnikuma Mārtiņš
iestājās Rīgas Tehniskajā
universitātē. Tomēr tajā
viņš vīlās. RTU M.Zūlis stu-
dēja pusotru gadu un tad
saprata, ka šī izglītība nav
priekš viņa – pārāk sausa
informācija, trūkusi prakse.
Visas inženierbūves, mašīn-
būves - tas viss, protams, ir
vajadzīgs, taču ne Mārti -
ņam. Izstājies no RTU,
Mārtiņš aizgāja uz Rīgas
tehnisko koledžu un pabei-
dza to neklātienē. Pa dienu
strādājis „TT motosport” un
pa vakariem 2 reizes nedēļā
braukājis uz Rīgu. Divos
devās uz Rīgu un vienpad-
smitos mājās. Un tā 4
gadus.

Pirmā lielā autosporta

pieredze tika iegūta „TT
motosport” komandā, bet
pirms tam M.Zūlis strādāja
citos mazākos servisos. Pie
Traubergiem nostrādāja
kādus 5-6 gadus. Arī tagad
labprāt pa brīvajiem brī-
žiem Mārtiņš strādā „TT
motosport”. 

Laikā, kad Mārtiņš Zūlis
strādājis „TT motosport”,
viņi apkalpoja vienu Krie -
vijas autobraucēju un nopir-
ka no Keneta Hansena
mašī nu un veica tai tehnis-
ko apkalpi. Sagadījās tā, ka
K.Hansenam bija klients uz
vienu posmu Zviedrijā un
bija 2 mašīnas, savukārt
trūka mehāniķa. Viņš zinā-
ja, ka Valmierā „TT motos-
port” skrūvēja vienu tādu
pašu Citroen mašīnu.
K.Han sens uzrunāja „TT
motosport” iesaistīties mašī-
nas tehniskajā apkalpē otrai
mašīnai. Tā viņi - Mārtiņš
Zūlis un Ivo Traubergs aiz-
brauca uz savām pirmajām
sacīkstēm. I.Traubergs pēc
sacīkstēm atgriezās, savu-
kārt Mārtiņš palika Han -
sena komandā. Pirmos
gadus viņš tur aizbrauca
tikai uz dažiem posmiem.
Palēnām, palēnām un nu
jau rit septītais gads kopš
Mārtiņš Zūlis ir viņu
komandā, bet nu jau kā gal-
venais mehāniķis.

Komandā viņi sarunājas
angļu valodā. Mārtiņš
atzīst: „Kad dzīve piespiež,
tad jārunā. Joprojām ir
dažas specifiskas lietas,
kuras varbūt nezinu, kā tās
sauc angļu valodā. Esam
komandā saprotoši. Paprasu
kolēģiem, kā to sauc un uz
nākamo reizi jau to iegau-
mēju. Mācīšanās norit jopro-
jām katru dienu”. Komandā
viņi ir no Dānijas, Zvied -
rijas, Francijas un Mārtiņš
– no Latvijas. Un tā kā obli-
gātā valoda komandā ir
noteikta – angļu valoda –
tajā arī komunicē.

Uz jautājumu: „Ja varētu
laiku pagriezt atpakaļ”
M.Zūlim grūti atbildēt:
„Iespējams, ja es darītu kaut
ko citādāk, es nebūtu tur,
kur esmu tagad… Varbūt
būtu cītīgāk mācījies. Skola
jau iemāca pamatus, teoriju
un pārējo, ja gribēsi, pats
visu apgūsi praksē. Tālāk
jau mācies dzīvē. Aizbraucot
iesākumā komandā tu neesi
galvenais mehāniķis, tu esi
palīgstrādnieks, skaties un
mācies, kā citi to dara un to
iegaumē. Tā bija arī
Zviedrijā. No sākuma biju
palīgs, skatījos un mācījos.
Tikai pēc ilgāka laika man
bija iespēja izpausties un
saliekt savu ideālo variantu.
Gandarījums ir, kad tu pats
vari izpausties un visi ska-
tās uz tevi un mācās no
tevis. Es esmu skolotājs, kas
rāda citiem. Manā pakļautī-
bā ir divi cilvēki.

Jauniešiem, kas domā
par šīs profesijas izvēli,
Mārtiņš teiktu: „Tas ir jāda-
ra. Ir jāuzstāda mērķi un
jāiet uz to! Ja tu to vēlies,
tad tas ir jādara! Arī mana

karjera bija pa solītim iet uz
mērķi. Iestājos Priekuļu teh-
nikumā, mērķis pabeigt, lai
tiktu RTU. Iestājos. Kaut arī
šajā lietā mazliet vīlos, tas
nekas. Neapstājos. Izvirzīju
nākamo mērķi, atrast labu
darbu. Mērķē tālāk.
Neapstājies. Arī tagad man
ir savi mērķi. Tas nav tā, ka
tad esmu sasniedzis virsotni
un apstājies! Nē, es visu
laiku mācos”.

Lai kļūtu par labu mehā-
niķi, Mārtiņš Zūlis norāda,
ka galvenokārt ir jābūt
pacietībai: „Tas nenotiks
uzreiz. Un arī, kā es saku
visiem – ja tu kaut ko dari,
tu kļūdies, bet tas ir tikai
normāli, jo tu dari! Ja neko
nedarīsi, tu nekļūdīsies, bet
nekad arī labāks nekļūsi un
neiemācīsies! Jo vienkārši
eksistēt nav interesanti! „ 

Priekuļu tehnikuma Ķī -
mijas skolotāja Paulīna Su -
karuka par Mārtiņu pastās-
tīja, ka audzēknis bija gana
apzinīgs un izdarīgs!
Klusais darītājs, pacietīgs,
atbildīgs un neatlaidīgs.
Skolotājas dēls Jānis, kurš
bija Mārtiņa kursa biedrs,
atgādinājis, ka arī ar sportu
Mārtiņš bijis  uz „TU“ -  ne
tikai sekojis līdzi sporta
aktivitātēm, bet pats sporto-
jis. Mārtiņš ir bijis labs,
sportiski aktīvs un tolerants
grupas biedrs. 

P.Sukaruka pastāstīja:
„Noteikti Mārtiņa audzinā-
šanā labu artavu tehnikumā
ieguldīja arī viņa grupas
audzinātāji, kuri diemžēl
mainījās, bet bija ļoti labi
pedagogi - V. Rubene un J.
Berģis. Abiem skolotājiem
ļoti svarīgi bija ieaudzināt
cilvēciskās attiecības.
Komunikācija un sadarbība
ir tās lietas, kas noteikti bija
un ir svarīgas Mārtiņam, lai
būtu tādi sasniegumi un
forša darba komanda ar
lielu atbildību!”.

Skolo tā jai ir patiess
prieks, ka Mārtiņš pirms
Pasaules rallijkrosa čempio-
nāta („WorldRX“) Latvijas
posma atcerējās savu teh-
nisko zināšanu kalvi – teh-
nikumu.  Viņš ieradās teh-
nikumā un uzdāvināja biļe-
tes uz pasaules čempionāta
posma sacensībām Latvijā!
Tehnikuma 2002.gada ab -
sol vents Mārtiņš Zūlis ir
tehnikuma izglītības un
karjeras iespēju paraugs un
veiksmes stāsts.

Ieva Fogele

Guntis Irmejs dzimis
1953.gada 14.martā Cēsīs.
Skolas gaitas uzsāka Cēsu
1.vidusskolā. Guntim patika
tehniskas lietas, un pēc asto-
tās klases beigšanas mācības
viņš turpināja Cēsu 4.arod-
skolā, kur apguva virpotāja
profesiju. Sekoja dienests
Padomju armijā. Uzsākot
darba gaitas, virpotāja darbs
šķita gana vienmuļš, tādēļ
Guntis, apguva šofera profe-
siju, jo vilināja braukšana,
tuvāki un tālāki ceļi. Šī pro-
fesija Gunta sirdī iegūla uz
visu mūžu. 1977.gadā darba
gaitas tika uzsāktas Jāņ -
muižas profesionāli tehnis-
kajā vidusskolā strādājot
par šoferi, bet jau drīz
Guntis, autovadīšanas ap -
mā cības instruktors, šofera
aroda prasmes mācīja skolas
audzēkņiem. No 1987.gada
līdz pat šim laikam Guntis
strādā A/S CATA par auto-
busa šoferi. 

Jau no bērnības Guntis
bija draugos ar sportu, tika
dzenāta bumba, spēlēts
hokejs, slēpots, darīts viss,
kas viņam rūdīja spēku un
izturību turpmākajai dzīvei.
70- jos un 80- jos gados ļoti
populārs bija alpīnisms un
dažādi tūrisma ceļojumi
PSRS teritorijā. 1979. gadā
draugu ietekmē Guntis
iestājās Cēsu tūrisma klubā,
ko vadīja Jānis Krūze, jo
radās interese par ceļoju-
miem un alpīnismu. Lai
nodarbotos ar alpīnismu,
bija jāiziet pamatīga apmācī-
ba „Kalnu skolā” Rīgā. Un
tad sākās! Sekoja pirmie
pārgājieni kalnos. Katru
gadu tika apgūta jauna pār-
gājienu grūtības pakāpe- tā
no pirmās līdz pat grūtākajai
- sestajai pakāpei. Sākumā
bija Kaukāza kalni, tad jau
sekoja Vidusāzija- Fanu
kalni, Pamirs, Tjan šans, un
tad, jau varēja sākt iekarot
augstāko kalnu virsotnes. To
drīkstēja sākt tikai pēc ses-
tās-, augstākās, grūtības
pakāpes sasniegšanas. Tikai
tad ļāva kāpt virsotnēs!

Visa G. Irmeja sportista
karjera varētu būt kā sižets
filmai par alpīnismu, ko viena
raksta ietvaros neiespējami
aprakstīt - atmiņu stāstus,
faktus un skaitļu daudzumu.
Tikai daži fakti no sasniegtā:
Guntis vairākas reizes ir
uzkāpis Elbrusa virsotnē, čet-
ras reizes ir pabūts 7000 met-
rus augstās virsotnēs. Vis -
augstāk ir uzkāpts 7495 met-
rus augstajā Uzvaras smailē!
Ir mēģināta iekarot arī Ko -
munisma smaile, uz kuru ir
iets trīs reizes, taču skarbie
laika apstākļi   kāpšanu ir
izjaukuši. 

Bija gadījums, kad no
astoņu cilvēku grupas līdz
kalna smailei aizgāja tikai
Guntis, vienatnē, pārvarot
grū tības, ar pārcilvēcisku
spēku piespiežot sevi turpi-
nāt ceļu vienatnē, kad pārē-
jie ir devušies atpakaļ. Gunti
raksturo viņa komandas
biedri- „Guntis ir grupas dzi-
nulis, var iet bez ēšanas,
tikai ar gribasspēku“.

Guntis  uzsver psiholoģis-
ko saderību komandā, jo bez
tās nevar iztikt, jo katrs ir
atbildīgs arī par citu dzīvību.
Tā 1995.gada augustā pēc
7439 m augstās Uzvaras
smailes iekarošanas, kāpjot
lejā no kalna, gāja bojā
Gunta komandas biedrs un

draugs Egils Sprūds. Lai
atrastu draugu, Guntis vie-
natnē gāja atpakaļ, taču
neko redzēt nevarēja, jo tur
bija uz leju 3 kilometrus ver-
tikāla siena, no kuras draugs
nokrita. Tā arī 2003.gada
decembrī Jaunzēlandē pēc
3754 metrus augstās Kuka
kalna virsotnes sasniegša-
nas atceļā no virsotnes bojā
aizgāja četri Latvijas alpīnis-
ti, Gunta komandas biedri.
Visbīstamākā esot tieši at -
griešanās no virsotnēm. Kalni
ir mānīgi, vienā momentā
laika apstākļi var izmainīties
līdz nepazīšanai, ir pēkšņas
sniega vētras, sniega lavīnas,
krītoši akmeņi. 

Gribu nocitēt Gunta ko -
mandas biedra dienasgrā-
matas ieraksta fragmentu,
ejot uz Dzeržinska vārdā
nosaukto 6700 m augsto vir-
sotni. „Uzkāpšana. Saule,
vējš, sniegs no potītēm līdz
ceļiem-sauss... jo augstāk, jo
lēnāk, soli pa solim. Ap 6100
m. Juris griežas atpakaļ.
Muskuļi kļūst arvien mīkstā-
ki, elpa žiglāka, sīki sāk asi-
ņot deguns, sākas sausa kle-
pus lēkmes.... mute aizvien
sausāka, parādās slāpes.
Pārdesmit soļi-pauze. Balsis.
Soļi-pauze, tālāk negribas.
parādās halucinācijas. Nu
priekšā Guntis... kāpj lēni un
nenovēršami. Viss! Gana!
Bet Guntis tik kāpj.” (Tanī
reizē virsotnē uzkāpa tikai
Guntis - vienatnē.)

Alpīnisti ir īpaša sportistu
kasta-drosmīgi, mērķtiecīgi,
spēcīga rakstura romantiķi.
Kalni vājos atsijā. Paliek
tikai tie, kurus kalni pie-
ņem. Kalnos ir īpaša maģija,
majestātiska noslēpumainī-
ba, neprognozējamība, skar-
ba romantika. 

Dažas atziņas. Alpīnists
Imants Zauls ir teicis: „Kal -
nos viss parādās saasināti.
Tu jebkuru cilvēku vari at -
maskot momentā, tu zini par
viņu visu“. Kristaps Liepiņš
(Latvijas Alpīnistu savienī-
bas prezidents) - „Alpīnisms
ir lieta, kur diemžēl mācību
grāmatas tiek rakstītas uz
skumju notikumu pamata”.

Savu alpīnista karjeru
Guntis beidza 2002.gadā.
Tagad, kopā ar dēliem Reini
un Pēteri viņš piedalās
velobraucienos, trīs reizes ir
nobraucis 90 km garos Tartu
velomaratonus (ar atzīsta-
miem sasniegumiem)! Savā
laikā ar sportu nodarbojās
arī meita Elīna. Lielu pal-
dies Guntis saka sievai Ievai
un ģimenei, jo bez tās atbal-
sta nebūtu bijis iespējams
paveikt to, kas ir spēts!

Mūsdienu jaunajai paau-
dzei Guntis vēl - Nospraust
sev dzīvē mērķi un neapstā-
ties! Sasniegt savu virsotni!

Zigfrīds Bitainis

Cilvēki mums līdzās -
Guntis Irmejs

Priekuļu tehnikuma veiksmes stāsts –
Mārtiņš Zūlis

Mārtiņš Zūlis (no labās)
ar Sebastjenu Lēbu

(„Team Peugeot Hansen“)
pēc sacensībām

Foto no personīgā albuma

Guntis Irmejs (pirmais no
kreisās) iekarojot

Uzvaras smaili
Foto no personīgā albuma
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„Ne vienmēr visam jābūt
lielam”, tāds ir „Apelsīna”
moto oktobrī. Šomēnes
mums notikušas daudzs
mazas lietas, un sākušās lie-
las lietas. Ar šo rudeni mēs
bagātīgi sākam audzēt jau-
nos „Apelsīnēnus”, vecumā
no 9 – 12 gadiem, apelsīnēni
mums ir mākslinieki un rok-
darbnieki, tāpēc mums ir
notikušas 6 radošās darbnī-
cas, kurās tapuši foto rāmji,
trauki, neparasto krāsu
gleznas, telpiskas kartiņas,
plastilīna „ķiņucīši” u.c.
Sākot no septembra mēneša,
Jauniešu centram ir sava
mazo dejotāju grupa, kuru
vada Seira Jēkabsone un

Kristiāna Eltermane. 
Sadarbībā ar Liepas

pamatskolu un skolotāju
Zitu Klinklāvu notikušas
Karjeras izglītības nodarbī-
bas. Un kopā ar Priekuļu
jauniešu centru veiksmīgi
iesākta sadarbība ar
Mārsnēnu pamatskolu, īste-
nojot tur pirmās neformālās
izglītības nodarbības, lai
iepazīstinātu Mārsnēnu
skolēnus ar to, kas ir nefor-
mālā izglītība. 

Šogad pavisam klusi tika
nosvinēta „Apelsīna” devītā
dzimšanas diena, taupot
enerģiju un lielo ballīti
apaļajai dzimšanas dienai.
Sirsnīgi un jauki kopā tikās

šī brīža aktīvākie „Apelsīna”
jaunieši, lai sirsnīgi parunā-
tu, smietos, apmainītos ide-
jām, skatītos filmu un notie-
sātu jubilejas torti. 

Grandiozākais pasā-
kums oktobrī bija viesoša-
nās Priekuļos Jauniešu
padomes rīkotajā gadsimta
ballītē, kur arī Liepas jau-
nieši smēlās iedvesmu un
enerģiju. 

Oktobrī Liepas jaunat-
nes lietu speciālist aktīvi
iesaistījās Priekuļu novada
jaunatnes politikas stratē-
ģijas izstrādes pasākumos. 

Novembrī jauniešu
centrs aicina uz patrio-

tisma mēnesi, kurā tiksi-
mies ar rokmūziķi Nauri
Jansonu, dzejnieku
Andri Akmentiņu, māk-

slinieci Baibu Prinduli.

Baiba Roze, JC
„Apelsīns”vadītāja

Ne vienmēr visam jābūt lielam

Pārguruši, bet smaidīgi, priecīgi, draudzīgi,
šķiet pat laimīgi. Droši vien šādi vislabāk varētu
raksturot „Tūgadiņa“ dejotājus, kad viņi kāpa
ārā no autobusa, atgriezušies mājās no atklātā
starptautiskā horeogrāfijas festivāla „Tikšanās
Ņevas krastos“, kas notika Sanktpēterburgā no
23. līdz 28. septembrim.

Kad vasaras vidū saņēmu piedāvājumu pieda-
līties festivālā, uzreiz piekritu. Bērni un viņu
vecāki arī bija ļoti atsaucīgi- Jā braucam. Par to
viņiem milzīgs paldies.

Tā nu visa vasara pagāja ceļojumu dokumentu
noformēšanā. Un jau pirmajās septembra dienās
mērķtiecīgs un sviedriem mazgāts darbs pie
repertuāra sagatavošanas.

Festivāla formāts- ne tikai koncertos uz skatu-
ves, nodejot pašu sagatavoto programmu, bet arī
kopīgas nodarbības dažādu deju stilu meistarkla-
sēs. Tā nu arī „Tūgadiņa“ dejotāji guva ieskatu
un mācību deju nodarbībās pie Sanktpēterburgas
Hercena Valsts universitātes pasniedzējiem hip-
hop dejā, klasiskajā un krievu tautas raksturde-
jā. Kā teica „Tūgadiņa“ dejotāji pēc meistarkla-
sēm: „Grūti, sarežģīti pat dīvaini, bet interesanti.
Tik īsā laika posmā iemācīties nevar, bet priekš-

stats ir”. Ričards: „“Hip-hop“ varēja būt vairāk!”,
Anna piekrita galvu.

Prieks arī par koncertā redzēto un parādīto.
Skatītāju ovācijas un aplausi emocionāli uzlādēja
gan pašus dejotājus, gan arī viņu vadītājus.
Vislielākās ovācijas festivālā izpelnījās deja
„Govju kazāks“, kuru dejojām kopā ar TDA
„Raitais solis“ no Cēsīm. Dejas laikā gan uz ska-
tuves, gan skatītāju zālē valdīja „emociju vētra“.

Dienas grafiks tiešām bija ļoti piesātināts. Kā
izteicās festivāla rīkotāji, ja jau esat atbraukuši,
gribam jums parādīt arī mūsu pilsētu un tās
skaistumu, kā nekā viena no pasaules pilsētu
pērlēm- Sanktpēterburga. Tā nu cēlāmies agri no
rītiem un devāmies pilsētas un muzeju apskatē,
lai jau pēcpusdienā piedalītos deju meistarklasēs
un vakaros koncertētu uz lielām un ne tik lielām
skatuvēm. 

Grūti pateikt, kas kuram vairāk paliks atmi-
ņā- kādam tā būs iespaidīgā arhitektūra (Aivars
jautāja: „Katrīnai I tiešām bij’ tik liela ģimene, ka
viņai vajadzēja tik lielu māju kā Ermitāža?“),
citam milzīgie muzeji, vēl kādam zelta skulptū-
ras un strūklakas Pētergofā, bet varbūt krāsai-
nās lellītes, kuras paslēpušās viena zem otras,

vai tomēr deju meistarklases. Galvenais, ka uz
jautājumu: „vēlreiz brauktu?“, saņēmu skaļus
daudzbalsīgus saucienus „Jā“!

Paldies par iespēju piedalīties festivālā Bērnu
un jauniešu starptautiskajai biedrībai „EVEN-
TUS“, un Tatjanai Stepaņenko. Paldies
„Tūgadiņa“ E grupas dejotājiem par dejotprieku,
viņu vecākiem par atbalstu. Paldies kolektīva
skolotājām Rudītei Jurciņai un Solvitai Būrei.
Paldies Ingai Kraftei un Ingai Cipei! Paldies
Priekuļu novada pašvaldībai!

Mārtiņš Jurciņš,
„Tūgadiņa” mākslinieciskais vadītājs

Jaunie „Apelsīnēni” labprāt iesaistās radošajās
nodarbībās - top foto rāmji

14. oktobrī Priekuļu saie-
ta namā veiksmīgi aizvadīts
JIC REST[e] un Priekuļu

jauniešu (pa)Domes rīkotais
pasākums „ Jauniešu nakts”
, kurā pulcējās jaunieši no

Priekuļiem, Cēsīm, Liepas,
Mārsnēniem un Pārgaujas.
Priecājāmies redzēt tik lielu
atsaucību, jaunieši pieteicās
pat  vairāk kā bija ieplānots,
taču tas netraucēja uzņemt
visus ciemiņus . Pasākums
bija iespēja jauniešiem
satikties, iepazīties,  eidot
sadarbību starp jauniešu
domēm un jauniešu cen-
triem, un galvenokārt pava-
dīt lielisku vakaru, lieliskā
kompānijā.

Jauniešu nakts sākās
plkst. 19:00  ar dažādām
galda spēlēm, lai sagaidītu

ierodamies visus pasākuma
apmeklētājus. Turpinājām
ar dažādām aktīvām spē-
lēm, kurās dalīnieki ļoti
atraisījās. Laiks paskrēja
nemanot un neilgi pirms
pusnakts cienājāmies ar
pašu ceptajām picām. Kad
bijām labi paēduši, no
somām vilkām ārā visu
nepieciešamo ērtam miegam
un iekārtojāmies, lai skatī-
tos filmu. Paši izturīgākie
nomodā bija līdz pat rītam,
jo miegu aizstāja jautras
sarunas. No rīta pabrokas-
tojām, un saguruši, bet

apmierināti par izdevušos
vakaru, devāmies uz
mājām.

Bija liels prieks arī vēlāk
dzirdēt labas atsaukmes,
kas nozīmē to, ka šādi
sadraudzības vakari gaidā-
mi arī turpmāk. Cēsu jau-
niešu dome mūs ir aicināju
novembrī uz sadraudzības
pasākumu, tā kā strādāsim
pie kopīgu interešu īsteno-
šanu. 

Natālija Mahņova,
jauniešu (pa)Domes

priekšsēdētāja

15.oktobris bija tas datums kad nolēmām
apceļot Raunas pagastu. Rīts bija drēgns, un
pūta auksts vējš. Sanākot kopā nolēmām, ka
neatcelsim braucienu un spītējot laikam septi-
ņi drosmīgi jaunieši devāmies ceļā uz Raunu.
Ceļš likās garš, un nesasniedzams, pavisam
kopā tika nobraukti ap 30 km. Ilgi gaidītais
finišs un atpūtas brīdis sākās ar Raunas
parku un Raunas pilsdrupām. Lai būtu spēks
mīt pedāļus tālāk izvingrojāmies uz āra trena-
žieriem. Spēka vēl daudz, tāpēc turpinājām
iesākto. Nākamais mērķis ‘’Latvijas ķiploks’’,
ja jūs zinātu, kā šeit viss smaržoja pēc ķiplo-
kiem. Iesnas mums noteikti kādu laiku nepie-
meklēs. Iegādājāmies arī ķiploku tēju ziemas
vakariem un cienājāmies ar dažādu veidu ķip-
loku konfektēm. Paldies Sintijai Rude par
ekskursiju.

Kurš gan nav bijis Raunas Velnalā? Bet mēs
tur bijām ar riteņiem, pa takām augšā un lejā,

tas tik bija piedzīvojums! Pēc Velnalas apmeklē-
juma devāmies uz SIA „Latnature „ ražotni -
tur  top dārzeņu  čipsi, kas gatavoti no
Latvijā  audzētām selerijām, bietēm, burkā-
niem un kaltētiem kāpostiem. Paldies Zanei par
interesanto ekskursija.

Lai pārbaudītu savu izturību kāpām Tanīsa
kalnā, no kalna augšas pavērās patiešām iespai-
dīgs skats uz Raunu rudenī. Šis piedzīvojums ar
riteņiem, ko mēs veicām bija grūts, bet tai pašā
laikā interesants, jo pirmo reizi veicām tik garu
ceļu. Nezinājām,  ka Raunā ir tik daudz intere-
santas vietas. Piedzīvojums bija lielākais mūsu šī
gada sasniegums. Šajā braucienā parādījās mūsu
īstais komandas gars, kas bija vienreizēji. Ceru,
ka atkārtosim šo braucienu katru gadu izvēloties
atkal citus galamērķus un pilsētas,  lai ar katru
gadu šis ceļojums kļūst arvien populārāks.
Paldies tiem kas piedalījās un izturēja.

Selva Tetere un Vita Vilumsone

Mārsnēnu JC „Trampalīns” aktīvi riteņo

„Tūgadiņš” Tiekas Ņevas krastos

Dejotāji ar interesi un pilnu atdevi 
piedalījās deju meistarklasēs

JJaauunniieeššuu  nnaakkttss
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Rudens šogad tik mierīgs,
silts un saulains, ka prasī-
ties prasās doties ārā.
Septembra sākumā Mārs -
nēnu pamatskolas 1.- 4.
klases skolēni apmeklēja
SIA „AB DĀRZI” Mārsnēnos
izveidoto mini ZOO, kurā
saimnieko Agris un Zane
Bernāti. 

Bērni steidza apskatīt
saimniecībā mītošos dzīv-
niekus: tītarus, pāvus,
zosis, briežus, govis, spro-
gainu balodi un citus māj-
putnus. Saimniece pastāstī-
ja arī par saimniekošanu
laukos un ļāva staigāt starp
mājputniem un tos pabarot,
kā arī meklēt izdētās olas.
Tas iepriecināja visus!
Interesanti bija vērot trušu
dzīvi  alā, kuru tie paši
izrakuši.

22.septembrī bērnudārzā
viesojās podnieks, kerami-
ķis, keramikas fantāzijas
darbnīcas vadītājs Leontīns
Volnobajevs  (Cīrulis). „Lāga
vīrs, kurš veidot sācis 3
gadu vecumā Rīgā, un to
dara vēl šodien, ierādot pir-
mās iemaņas podniecībā”, –
tā par mākslinieku zina
stāstīt bērnudārza grupas
skolotāja Ilze Meistere. 

Arī mazajiem mārsnēnie-
šiem no bērnudārza un
sākumklašu skolēniem

diena bija pilna piedzīvoju-
miem – no rīta tika kurts
ugunskurs, lai karstajās
oglēs dienas beigās ievietotu
bērnu un arī pieaugušo, kuri
izrādīja interesi, izvirpotos
darbiņus. 

Visas dienas garumā
bērni klausījās meistara
atraktīvos stāstus, virpoja
savus darbiņus, uzpasēja,
lai uguns neizdziest. Meis -
tara rokas vadīti, pat trīs-
gadnieki tika galā ar šķīvīšu
virpošanu. 

Bērnudārza audzinātājas
pateicīgas Priekuļu novada
pašvaldībai par finansiālu
atbalstu, lai varētu notikt
šis saistošais pasākums.
Viņas priecājas arī par sko-
las un bērnudārza grupu
sadarbību pasākumos. 

Karjeras nedēļas ietva-
ros skolēni darbojās ar apzi-
ņu – „Es būšu… darba
tirgū”! 

Nedēļas pasākumi palīdz
skolēniem izzināt savas kar-
jeras iespējas, veicina uzņē-
mību un motivāciju mācīties
un izvēlēties nākotnes
nodarbošanos. Ceļš pēc
pamatskolas katram savs,
bet jau no mazotnes dau-
dzas reizes nācies atbildēt
uz jautājumu: „Par ko
kļūt?”. Un atbildes katru
reizi bijušas savādākas… 

Brīžos, kad šim jautāju-
mam pievēršamies visi
kopā, top interesantas lie-
tas, parādās spējas un inte-
reses, kas jāsaskaņo ar
iespējām. 

Šajā nedēļā 1.un 2. klases
skolēni sprieda un zīmēja
plakātus par to, ko darīs,
kad izaugs.  Visvairāk pie-
minētā profesija bija mehā-
niķis. 3. un 4. klases
audzēkņi pētīja, kāpēc jās-
trādā? Noskaidroto uzzīmē-
ja plakātā.

Pamatskolas skolēni pētī-
ja, kādas zināšanas no mācī-
bu stundās dzirdētā  node-
rēs, izvēloties nākotnes pro-
fesiju. Izveidotie plakāti
novietoti skolas gaiteņos un
apliecina - no katra būs kas
noderīgs. 

Šajā nedēļā arī mācību un
klases stundās aktualizējās
karjeras izvēles tēmas, sko-
lēni runāja par profesijām,
kā arī noskatījās īsfilmiņas
„Zaļais pipars” un pārrunāja
redzēto.

Mums, skolotājiem, gribē-
tos, lai karjeras izvēles nozī-
mi skolēni novērtētu kā sva-
rīgu  veiksmīgas personis-
kās dzīves veidošanā. 

Gunta Salmiņa,
Mārsnēnu pamatskolas

skolotāja

Zelta rudens aktivitātes 

Karjeras nedēļa ir ikga-
dējs pasākumu cikls, kura
laikā skolēniem ir iespēja
iepazīt un plānot savu
nākotnes nodarbošanos, tik-
ties ar dažādu profesiju pār-
stāvjiem, apmeklēt uzņēmu-
mus un karjeras konsultāci-
jas. Jaunieši var piedalīties
arī aizraujošās radošās dar-
bnīcās un konkursos.

Arī Liepas pamatskolas
skolēniem šī nedēļa bija
interesantas, radošas ros-
mes pilna.

Vizuālās mākslas stun-
dās un interešu pulciņa
nodarbībās tapa kolāžas par
dažādām profesijām, kuras
tika izliktas izstādē. 

Katra klase aicināja cie-
mos savas klases kādu
vecāku, kurš vadīja nodar-
bību par savu – militārā
policista, celtnieka, dzelzce-
ļa darbinieka, projektu
vadītāja, dizainera, sociālā
pedagoga un 118 operatora
profesiju.

Visinteresantākā izvērtās
ceturtdiena. Pie mums vie-
sojās vairāku profesiju pār-
stāvji  – SIA Lode iepirku-
mu speciālists Pāvels
Ribakovs, vides dienesta
vecākā inspektore Ilze
Dovgiallo, veterinārā feldše-
re, grumers Dina Pipure,
Priekuļu novada pašvaldī-

bas policists Dmitrijs
Sļinko, fotogrāfs Normunds
Kažoks, juriste Inna Ville,
būvdarbu vadītājs Edgars
Eglītis.

Katrs skolēns varēja izvē-
lēties trīs sev tuvākās profe-
sijas un satikties ar izvēlēto
profesiju pārstāvjiem.
Skolēnu vērtējumos lasījām: 

l bija ļoti vērtīga diena;
l tik daudz interesanta

uzzinājām;
l tik daudz jāmācās un

tik daudz likumu jāzina lai
strādātu par juristu;

l šādas tikšanās vajag
biežāk;

l ļoti interesanti bija pie
suņu frizieres;

l nezināju, ka fotoaparāti
var tik daudz maksāt;

l viens skaidrs – labi
jāmācās.

Paldies visiem, kas
atsaucās mūsu aicināju-
mam. Bija patīkami, ka
mūsu ciemiņiem bija inte-
resanti gan satikties un
iepazīties savstarpēji, gan
tikties ar skolēniem un
atbildēt uz daudzajiem jau-
tājumiem. Ciemiņi secinā-
ja, ka nav tik vienkārši stā-
vēt klases priekšā. Paldies
visiem par rosību Karjeras
nedēļā!

Ruta Stodoļņika

Karjeras nedēļa 
„Es būšu darba tirgū“

Liepas skolā

Miķeļdiena
Kā jau katru gadu, arī

šogad Jāņmuižas bērnudār-
zā 28. septembra rītā saulai-
ni un brīnumaini tika svinēti
Miķeļi – rudens saulgrieži
un gada auglīgās daļas aiz-
vadīšanas svētki. Šajā gadā
godā tika celta pupa, un
bērni gan dziedāja dziesmas
par pupām, gan daudzināja
pupu rotaļās, gan ēda pupu
zupu!

Ābeļdārzā smaidīgi un
silti miķeļbērnus sagaidīja
pats Miķelis un saimniece.
Par godu ražas novākšanai
Miķelis un saimniece mūs
uzaicināja uz pupu zupu!
Godinot pupu un šos svēt-
kus, katra grupa rādīja savu
spēkus dziesmās par pupām!
Kopīgi mēs piedzīvojām brī-
numu – satikām pašu rude-
ni, kurš mums dāvāja brī-
numpupu un paši savam
acīm redzējām, kā brīnum-

pupa izaug!
Kad šķita, ka svētku godi-

nāšanai ir pienācis gals,
sākās pati svarīgākā
Miķeļdienas sastāvdaļa –
tirgus. Arī šogad ir tapis
bagātīgs Miķeļdienas tirgus,
kurā savu roku nācās pielikt
arī vecākiem. Ne tikai ēdie-
ni priecēja mūs, bet arī kom-
pozīcijas – bērni kopā ar
vecākiem bija radoši pastrā-
dājuši, iepriecinot ne tikai
sevi, bet arī pārējos miķeļ-
bērnus. Katram tirgotājam
bija iespēja nobaudīt,
pasmaržot, apskatīt un salī-
dzināt, ko tad citi ir sagādā-
juši. Izskanot šiem svēt-
kiem, visi bijām priecīgi par
paveikto un ceram, ka arī
nākamgad Miķeļdienā mēr
spēsim piedzīvot brīnumu!

Vakarēšana
Bet pupu daudzināt

Jāņmuižas bērnudārzā
nebeidzām līdz 12.oktobrim,

kad vecākie bērnudārznieki
un Jāņmuižas vecļaudis
nāca kopā uz vakarēšanu.

Šī pasākuma apmeklētāji
tika informēti, ka
Jāņmuižas bērnudārzs jau
8.gadu darbojas UNESCO
organizācijā un šo gadu
UNESCO ir pasludinājis
par pākšaugu gadu. Tieši
tāpč pākšaugi tika godā celti
arī vakarēšanā, tikai šoreiz
– daudz plašāk un uzskatā-
māk.

Šim notikumam bērni
bija iestudējuši uzvedumu –
pasaku „Kraukļa dāvana”,
kur galvenajā lomā, pro-
tams, pupa. Pasākuma vadī-
tājas iepazīstināja bērnus
un ciemiņus ar to, kādas
pākšaugu šķirnes mums
visiem ir pieejamas un
kuras – retāk, kā arī, kā
pākšaugus piemin arābu,
irāņu un poļu pasakās. Ne
mazāk svarīga bija informā-
cija ar pākšaugu nozīmi
uzturā. Ar aizrautību bērni
muzicēja ar pupām, klausī-
jās, kā pupa skan, un aicinā-
ja muzicēt arī ciemiņus.
Vakarēšanas izskaņā bērni
cienāja ciemiņus ar pašu
ceptām kūciņām, kā arī cie-
nājās paši. 

Pašas pasākuma veidotā-
jas sacīja, ka vakarēšana
bija gan izglītojoša, gan izzi-
noša ne tikai pašiem bēr-
niem, bet savā ziņā arī cie-
miņiem, kuriem bija iespēja
atsvaidzināt, iespējams, jau
sen aizmirsto. Uz tikšanos
nākamajā vakarēšanā
Jāņmuižas bērnudārzā!

Madara Ozoliņa, 
pirmsskolas skolotāja

Ir klāt rudens – skolas
ekskursiju mēnesis.
7.oktobrī arī mūsu klase
devās ekskursijā, lai apska-
tītu vienu no Latvijas arhi-
tektūras skaistākajiem
objektiem, kā arī lai nodar-
botos ar labdarību.

Pirmais pieturas punkts
bija Latvijas Nacionālā bib-
liotēka - „Gaismas pils’’.
Tajā mēs no 11.stāva vēro-
jām rudenīgo Rīgas panorā-
mu, iepazināmies ar savda-
bīgā un interesantā interje-
ra telpām, aplūkojām slave-
no Dainu skapi un dziedot
izmēģinājām Ziedoņa zāles
akustiku.

Pēc bibliotēkas apmeklē-
juma devāmies uz Juglas
dzīvnieku patversmi „
Labās mājas”. Patversmes
braucienam iepriekš gata-
vojāmies un tur ieradāmies
ar sagatavotām dāvanām –
10 sedziņām (sanestām no
savām mājām) un 50 eiro
naudas summu ziedoju-
mam. Vadītāja mūs iepa-
zīstināja ar ikdienas dzīvi
patversmē, kā arī pastāstī-
ja par dzīvnieku iegādāša-
nās noteikumiem. Vēlāk
mums bija iespēja izvest
pastaigāties dažus no
patversmes sunīšiem.
Katram sunim sniedzām

daļu savas mīlestības un
iespēju izskraidīties pēc
sirds patikas. Bija patiess
prieks redzēt, cik laimīgi ir
suņi un cik daudz tiem
nozīmē vienkārša pastaiga
pa mežu. Nobeigumā tika
dota iespēja apskatīt arī
kaķu istabu un tās iemīt-
niekus, kuri bija ļoti drau-
dzīgi un mīļi.

Bijām tiešām pārsteigti,
cik labi ir iekārtotas šīs
patversmes telpas un cik
svarīga darbiniekiem ir
dzīvnieku labsajūta. Tomēr,
lai arī cik labi ir dzīves
apstākļi patversmē, to
nevar salīdzināt ar brīvību,
savu saimnieku un mājām.
Tas lika aizdomāties, cik
vienmēr ir svarīgi apdomāt
lēmumu ņemt mājdzīvnie-
ku, jo mīlulis nav spēļman-
tiņa, par to ir jārūpējas,
jāvelta laiks, jāsniedz mīles-
tība un jāuzņemas liela
atbildība.

Ekskursijas diena bija ne
tikai interesantiem un aiz-
raujošiem notikumiem
bagāta, bet arī ļoti lietderīgi
pavadīta diena.

Daido Dagne Brūvere
un Nora Laurīte, 

8.b klases skolnieces

Rudens ekskursija
apvienota ar labo

darbu

Rudentiņš bagāts vīrs 

Ābeļdārzā smaidīgi un silti miķeļbērnus sagaidīja
pats Miķelis un saimniece

Foto:Inga Simsone



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 novembrīĪsts, ko tu izdzīvo ar jēgu,
Īsts, kas sapnī izsapņots,
Ja viss tas tverts ar tādu spēku,
Kam bezgalīgums klātu dots.

/A.Čaks/
Sirsnīgi sveicam visus mūsu
novada oktobra  jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Lidiju Klētnieci Piriekuļos
Liepā: Ainu Krumpāni un Elmaru Maziņo
85 gadu jubilejā
Ausmu Brasliņu Piriekuļos
Liepā: Valiju Cīruli un Mameļfu Ivanovu
90 gadu jubilejā Dzidru Vītolu Priekuļos
91 gada jubilejā Birutu Vecgaili Jaunraunā
un Alfrēdu Tīronu Jāņmuižā
94 gadu jubilejā Renāti Kļaviņu Priekuļos
un Irmu Alidi Vecpuisi Liepā

Prieku u kult ras nams 

 
Liepas kult ras nam  

3.novembr  
10:00 

Radoš  apvien ba „Te tris un 
ES” pied v :  
Jautra izr de 

 b rniem un vec kiem 
" ipa un Nikas piedz vojumi" 

 

Jautra kom dija b rniem, kur  izr des varo i pel ns 
ips un pel te Nika akt vi sadarbojas ar b rniem, 

aujot tiem interakt vi iesaist ties izr d . 
Kad pel niem apn kst iept sieru un skat ties TV, 
vi i nolemj izdar t kaut ko pa stam aizraujošu!  
Kas tas b s, j s uzzin siet izr d … 

Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521, 29177314
Ieeja: EUR 2,00

11.novembr  
16:00 

L PL ŠDIENA 
Es esmu tas, kas esmu 

LATVIJ  

Muzik la satikšan s pie Saules pulkste a. 
Sigita Kokare – Grunte un Gundega Kuci a no 
projekta „Gar gais t risms” 
Tautas un citas Stipr s dziesmas, Kopdzied šana, 
Sarunas par B tisko. Iedegsim svec tes m su tautas 
varo iem par godu. 

Aicin ti visi interesenti

17.novembr  
19:00 
21:00 

VALSTS SV TKIEM  
velt ts koncerts 

Balle ar grupu „Propelleri” 
(no Smiltenes) 

Pašdarb bas kolekt vu koncerts,  
novadnieku godin šana 

Balles laik  darbosies kafejn ca
Ieeja: bez maksas

21.novembr  
10:00 

Valmieras kinostudijas  
izr de b rniem  

„ŠREKS” 

T lt laj  mež  dz voja Šreks ar zel ti, neb dn gi 
dauz j s, un pl noja Šreka k zas ar Fionu. Bet pie 
T lt l s zemes kara a ierad s princis Hugo, kurš 
atradis princešu izprecin šanas gr mat  noteikumu, 
ka princesi par sievu dr kst ieg t tikai sacens bas 
veid . Un nu liel  sacens ba par Fionas roku un sirdi 
var s kties. Izr des garums: 1 h 

Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521, 29177314
Ieeja: EUR 2,00

26.novembr  
10:00  

TE TRU SKATE 
 

Sp l šanas vieta:
Liel  z le, Spogu u z le

29.novembr  
10:00 

Jaunais Liep jas te trisa 
Izr de b rniem 

„PELNRUŠ TE” 
 

P RCELT  IZR DE NO 27.SEPTEMBRA 
Grupu pieteikumi pa t lr. – 29177314

Ieeja: EUR 1,50 (pret  sa emot 2,00 euro bi etes)

11.novembr  
17:00 

L PU G JIENS No Liepas skolas ar piemi as br di pie C su kauju 
pieminek a 

 
11.novembr  

 ap 18:00 

 
Koncerts 

„Dziesmas t vzemei” 

P c l pu g jiena koncerts uzst sies, Valmieras 
kult ras centra sieviešu vok lais ansamblis „Tr nes”. 

Ieeja - bezmaksas
 

18.novembr  
18:00 

 
Manai Latvijai - 98 

Liepas pašdarb bas kolekt vu apsveikuma koncerts 
m su valstij dzimšanas dien . 
P c koncerta balle (pie galdi iem), sp l s grupa 
„Stabu ielas muzikanti”  

Ieeja - bezmaksas

Veselavas muiž  
 

18.novembr  
12:00 

 

Sv tku koncerts 
„OZOLZEME” 

velt ts 
LR Proklam šanas dienai 

 
Piedal s Veselavas tautas nama pašdarbnieki  
 

Ieeja - bezmaksas
 

18.novembr  
18:00 

 
L gatnes, Veselavas, Taurenes 

kooperat v s kr jaizdevu 
sabiedr bas 20.gadu jubileja 

Par sv tku noska u r p sies akardeonists Kaspars 
Gulbis, balli sp l s saksofonists Aivars Tomi š. 
Vakara gait  sv tku k ka un uzkodas.  
Dal bas maksa EUR 10.- L dzam par ierašanos 
pazi ot l dz š.g.5.novembrim, t lr. 29247403, vai 
epast  –emerita2@inbox.lv 

 
M rsn nu tautas nam  

5.novembr  
19:15 

Koncerts  
„M s tik mies mart ’’ 

Koncert  piedal sies J.Kr zes vad tie kolekt vi: 
Radoš  grupa "Noska a", Blomes v ru un 
sieviešu vok lie ansamb i, M rsn nu sieviešu 
vok lais ansamblis. 

Ieeja: EUR 2,00

12.novembr  
19:00 

Izr de-kom dija 
„Nopietni k  anekdot ... 

par v riešiem un ka iem’’ 

Uzvaras amatierte tris (Bauskas) 
Ritas Miss nes divus vienc lienus. 
Režisors U is Donerblics 

Ieeja EUR 1,00

18.novembr  
plkst.20:00 

 
plkst.22:00 

„Visa Latvija man  log ’’ 
 

Sv tku balle 
Sp l  grupa Velves 

 

Latvijas Republikas proklam šanas 98.gadadienai 
velt ts koncerts. 
 
Balle pie galdi iem ar grozi iem. 
L gums laic gi pieteikt galdi u,  
T lr. 26666983. 

ieeja bezmaksas

25.novembr  
18:00 

Dokument l  filma 
„Ukrai u šerifi’’  

Režisors Romans Bondar uks, 
producenti Uldis Cekulis un Darja 

Aver enko 

Ukrainas ciemat  Starazburivk , kur milicijas 
p rst vji iegriežas reti, ciema priekšnieks atradis 
iedarb gu veidu, k  c n ties ar nek rt b m. Vi š 
izraudz jies un iec lis par šerifiem divus v rus – 
gudr ko un stipr ko apkaim . Bru ojušies ar spožiem 
žetoniem un sagrab jušu žiguli, viet jie varo i Viktors 
un Volodja traucas uz k rt jo izsaukumu.... 

Ieeja EUR 2,00

Mārsnēnos uz ārstniecisko vingrošanu aicināti pieteikties seniori, 
jo tieši jums būs pieejama īpaša vingrošanas programma.

Nodarbību ilgums 1 stunda, nodarbības notiek 
mūzikas pavadībā. 

Vienas nodarbības maksa 2,00 euro
Nodarbības notiks sākot ar novembri katru otrdienu 

no plkst. 16:30 – 17:30 Uz nodarbībām lūgums pieteikties iepriekš, zvanot
Rudītei Trucei, 28356065

Patriotiskā nedēļa Jauniešu centrā Mārsnēnos:

10.novembrī plkst.17:00 dokumentālā filma
„Jaunatne Latvijas Brīvības cīņās“

11.novembrī plkst.18:00 kopīga Latvijas kontūras
veidošana no sveču liesmām Mārsnēnu TN parkā (aicinam
piedalīties ar savu līdzpaņemto svecīti un vienoties domās
par Latviju).

14.novembrī no plkst.17:00-19:00 Radošajā darbnīcā
pašu rokām gatavosim rotas Latvijas valsts karoga krā-
sās.(Puišiem tauriņi, meitenēm brošas vai matu lentas).

15.novembrī no plkst.17:00-19:00 liesim sveces.
16.novembrī plkst.15:00-18:00 par godu tuvojošajiem

Valsts svētkiem kopīgi locīsim lentītes un dalīsim tās vie-
tējiem iedzīvotājiem. Vakara noslēgumā filma. 

21.novembrī no plkst.17:00-19:00 radošajā darbnīcā
apgleznosim krūzes. Līdzi lūgums paņemt savu krūzīti.

11.novembrī plks.15.00 būsiet laipni gaidīti pabūt kopā un
atzīmēt Latviešu nacionālā karoga 100 gadi Jāņa Lapiņa
piemiņas vietā Priekuļu novada Veselavas pagasta
"Pintuļos". Mastā uzvilksim saulītes karogu, iedegsim
svecītes, būsim kopā, dziedot dziesmas un godinot Latviju
mīlošus ļaudis. Biedrība IEVA (tālr. informācijai 26321866)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


