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Atzīmējot Latvijas Republikas
dibināšanas 99.gadadienu, Priekuļu
kultūras namā notika svinīgais
novadnieku godināšanas pasākums,
kurā apbalvojumus ieguva tie novada
ļaudis, kuri ir bijuši aktīvi, iesaistīju-
šies novada kultūras un sabiedriska-
jā dzīvē, kuri devuši īpašu ieguldīju-
mu novada attīstībā, tā popularizēša-
nā ārpus Latvijas robežām un vien-
kārši nesavtīgi darījuši vairāk kā pie-
nākums to liek.

Priekuļu novada domes priekšsē-
dētāja Elīna Stapulone svētku atklā-
šanā novadniekus uzrunāja ar vār-
diem:

“Nāk rudens apgleznot Latviju,
Bet nepūlies necenties tā,
Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā. /U.Stabulnieks/
Mana Latvija – cēla, skaista un

unikāla. Zeme, kur piedzimt, mācī-
ties stiķus un niķus, augt, iemīlēties
un raudāt, strādāt un rūpēties, veidot
ģimeni, audzināt bērnus, mīlēt savus
tuvākos un mīlēt savu dzimteni. 

Mūsu zeme – Latvija, tā izcīnīta un
lolota, tā zeme – mūsu viena, un
tomēr katram tā citāda šķiet, ar čet-
riem unikāliem gadalaikiem, kurus
mēs katrs redzam un jūtam citādāk,
ar emocijām un sajūtām, ar piederību
un mīlestību.

Es mīlu savu Latviju ar pīpeni pie-
mājas pagalmā, ar sārtajām pīlādžo-
gām mežmalā, ar bērnu čalām un
smaidiem, ar darbu, ar vēlmi būt šeit,
savā zemē, ar vēlmi darīt to gaišāku.
Tā mana Latvija un tava, tā mūsu
Latvija.

Latvieši, sīkstie, lepnie un strādīgie,
- tā mūsu tauta, kas dara Latviju vare-
nu. Mūsu valsts būs tik stipra, cik stip-
ri būs tās ļaudis. Vēlos teikt lielu pal-
dies mūsu novadniekiem, kuri dara
stipru mūsu novadu, mūsu zemi!”.

Labi mirkļi ir jākrāj. Reizēm tie tik
ātri paskrien mums garām, tāpēc
tika teikts paldies arī novadniekiem,
kas devuši īpašu ieguldījumu
Priekuļu novada attīstībā.

Šogad pateicības par atsaucību,
atbalstu un ieinteresētību 2017. gada
Priekuļu novada svētkos tika
pasniegtas APP „Agroresursu un eko-
nomikas institūts”, SIA „Strazdu
Grava”, SIA „Vidzemes Mežs -
aimnieks”, SIA „Agro Silja”, SIA „
Petriks un Ko”, Profesionālās izglītī-
bas kompetences centram „Priekuļu
tehnikums”, SIA „LADGRO”, SIA

„Field and Forest”, Peldbaseinam
„RIFS”, Edgaram Krustam, Vigo
Rubenim, Oskaram Bīberam un
Jānim Sedleniekam.

Nominācijā “Gada cilvēks izglītībā
un zinātnē” atzinību saņēma Inese
Lāce,  “Gada cilvēks uzņēmējdarbī-
bā” – Aldis Zilveris, “Gada cilvēks
kultūrā” – Benita Sausiņa, “Gada
cilvēks sociālā vidē” – Tamāra
Kurzemniece.

Apbalvojums “Goda novadnieks”
par cilvēcīgu attieksmi, nesavtīgu un
pašaizliedzīgu darbu, kā arī neizmē-
rojamu ieguldījumu Priekuļu novada

attīstībā tika pasniegts iepriekšējai
Priekuļu novada domes priekšsēdētā-
jai Mārai Juzupai.

Mēs ikviens ar savu ieguldījumu
un devumu veidojam savu valsti un
piederību tai. Paldies visiem, kas
vēlas tajā būt!

Pēc godināšanas pasākuma viesus
priecēja akadēmisks un askētisks, bet
ļoti sirsnīgs un patiess Valsts svētku
koncerts. Iepriekšējos gados šo kon-
certu veidoja pašdarbnieki, bet šogad,
Dziesmu un deju svētku  gadā, tiem
tika dota neliela atpūta, tādēļ tika
uzaicināti viesmākslinieki. Jānis
Lūsēns ar mūziķiem Kristīni
Zadovsku, Eviju Mundeciemu un
Jāni Lūsēnu junioru, uzbūra nevilto-
tu, patriotisku gaisotni, kas vērienī-
gajā simtgades svinēšanas kampaņā
nav tik bieža parādība. 

Goda novadniekus, koncerta
apmeklētājus un viesus fiksēt svētku
mirkli fotogrāfijās kā pirms, tā arī pēc
godināšanas aicināja Priekuļu nova-
da domes priekšsēdētāju Elīna
Stapulone. Ar fotogrāfijām aicinām
iepazīties galerijā.

Valsts svētkus Priekuļu novadā ar
patriotiskām dziesmām un skaistām
dejām ieskandināja arī Mārsnēnu
pagastā, kur 17.novembrī notika
valsts svētku koncerts „Man jābūt
Latvijā“. Savukārt pēc svinīgā pasā-
kuma Priekuļos valsts svētku pasā-
kumi turpinājās arī Liepas un
Veselavas pagastā, kur svētku un
patriotisma sajūtas dāvāja vietējo
pašdarbnieku sagatavotie priekšne-
sumi.

Informāciju sagatavoja:
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ieva Fogele un
Priekuļu kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja
Inga Cipe

Dzīvot un svinēt savu valsti

No kreisās: Aldis Zilveris, Benita Sausiņa, Tamāra Kurzemniece,
Māra Juzupa un Elīna Stapulone

Foto: Ramona Goba

Ir  24.novembra vakars. Liepas kultūras namā
smaržo pēc svētkiem, satraukuma un dzejas.
Ierodas skaisti saposušies ļaudis un ieņem vietas
skatītāju rindās. No skatuves uz apkārt notiekošo
nolūkojas E.Veidenbaums… Kas gan par svētkiem?
Atkal ir paskrējuši divi gadi un ir pienācis kārtējā
E.Veidenbauma literārās prēmijas ieguvēja godinā-
šanas brīdis.

Pirmo reizi prēmiju piešķīra 1968.gada 3.oktobrī
rakstniecei Regīnai Ezerai par grāmatu “Dzilnas sila
balāde”. Tas nozīmē, ka ir pagājuši jau gandrīz 50
gadi. Tradīcija piešķirt šo literāro prēmiju radās, atzī-
mējot  dzejnieka Eduarda Veidenbauma 100. dzimša-
nas dienu. Liepā dzeja un kultūra ir mūžīgas vērtības,
ja tik ilgam un reizēm arī sarežģītam  laikam paejot,
cilvēki ir pratuši nosargāt šo gara gaismu. 

Šogad atzīmējam E.Veidenbauma 150.dzimša-
nas dienu, un 2017. gada prēmijas laureāts vistie-
šākajā veidā ir saistīts ar Eduardu Veidenbaumu.
Igauņu Veidenbaums, Margus Konnula, Contra -
tik dažāds, unikāls, īpašs, oriģināls – tieši tāds pats
kā Eduards Veidenbaums. Kas gan ir šis neparas-
tais cilvēks? Margus Konnula jeb Contra ir popu-
lārs igauņu dzejnieks, kurš ir labi pazīstams arī
Latvijā. Cilvēks, kurš pārtulkojis visu
E.Veidenbauma dzeju no latviešu valodas uz igau-
ņu. Par šo darbu 2017.gadā Contram tika nolemts
piešķirt E.Veidenbauma literāro prēmiju.

Dāvana mums, latviešiem, E.Veidenbauma

150.jubilejā - tā varētu teikt, taču grāmata “MIND
ÄRGE LUGEGE” iznāca jau 2014. gadā. Dāvana
gatavota jau laicīgi. Latviski tulkojot, grāmatas
nosaukums ir “Nelasi mani”. Oriģināls nosaukums,
taču kā radīts autora būtībai. Par šo grāmatu
Contra ir saņēmis Igaunijas un Latvijas Ārlietu
ministriju Tulkotāju balvu. Contram iznākuši gan-
drīz trīsdesmit dzejoļu krājumi, to vidū arī darbi
bērniem. Ir tapuši arī dzejoļi latviešu valodā.
Aizraušanās ar latviešu valodu ir sākusies jau
2009.gadā. Contra ir arī sporta mīlis. Aizrautīgs
futbola fans un maratonists. Nupat, rudenī,
noskriets  arī “Veidenbauma skolas ceļš” no Tartu
pilsētas Igaunijā  līdz pat “Kalāčiem”.

Contram veltītais pasākums Liepas kultūras
namā paskrien viegli un nepiespiesti. Laureāts sēž
uz skatuves. Daudz smejas un runā latviski.
Pasākuma vadītājs uzdod dažādus jautājumus par
dzeju, E.Veidenbaumu un dzīvi un mēs, pasākuma
viesi, klausoties šo sarunu, saprotam, ka esam kļu-
vuši par vēl vienu dzejas dārgakmeni bagātāki.
Contra piederas Liepai. Piederas ar
E.Veidenbauma dzejas mīlestību, vienkāršību un
cilvēciskumu. Tagad Liepā viņš ir savējais.

Apsveikt igauņu Veidenbaumu ar prēmijas
saņemšanu bija ieradušies arī vairāki iepriekšējo
gadu laureāti. Svētku uzrunu teica Ēriks Hānbergs,
Māra Svīre, Lija Brīdaka, Daina Bruņiniece  un
Aina Karele. Viņi atzinīgi izteicās par Contras

paveikto darbu un pauda patiesu sajūsmu par
atkaltikšanos un kopābūšanu Liepā. Iepriekšējo
gadu laureāti nebija ieradušies ar tukšām rokām -
ciema kukulim tika atvestas nesen tapušas grāma-
tas, kuras tika dāvinātas Liepas bibliotēkai. 

Lielu pozitīvisma devu pasākuma gaitā sniedza
arī politiski represēto vīru koris “Baltie bērzi”.
Kolektīvs izveidots 1993.gadā un ir vienīgais šāda
veida kolektīvs Latvijā. Vīri atklāja pasākumu ar
dziesmu, kuras vārdu autors ir  E.Veidenbaums,
tādā veidā vēl vairāk dodot iespēju mums sajust
E.Veidenbauma  klātbūtni.

Laiks skrien ātri, un drīz atkal būs pienākusi
kārta E.Veidenbauma prēmijas pasniegšanas pasā-
kumam. Zālē pulcēsies ļaudis, aizskatuvē vai kādā
kultūras nama gaitenī satraukti savu sveikšanas
brīdi gaidīs mums vēl nezināmais 2019.gada prēmi-
jas laureāts, bet igauņu Veidenbaums Margus
Konnula jeb Contra, smejot savus dzirkstošos
smieklus, priecēs mūs ar savu klātbūtni jau kā
savējais. Uz tikšanos, Contra!

Pasaki man, kas ir tavs draugs
Un es pateikšu,
Kas ir mans draugs.

/Contra/
Inta Zaksa,

Liepas kultūras nama vadītāja

Pasniegta Eduarda Veidenbauma literārā prēmija
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23.10.2017.
1. Izdoti šādi saistošie noteikumi:

l Nr.9/2017 „Par grozījumiem Priekuļu novada
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Par
Priekuļu novada budžetu 2017.gadam””;

l Nr.10/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu novadā”.
2. Nolemts neiegādāties Cēsu novada pašvaldībai
piederošās, pārdošanai plānotās SIA “Cēsu olim-
piskais centrs” kapitāla daļas un aicināt Cēsu
novada pašvaldību uz kopīgu sadarbību SIA “Cēsu
olimpiskais centrs” attīstībā, ievērojot paritātes
principu.
3. Pieņemts lēmums: 
l nodot atsavināšanai par brīvu cenu pašvaldības
īpašumu Priekuļu novada Liepas pagastā, Liepā,
Gaujas ielā 5, ar nosaukumu “Garāžu kooperatīvs
“Gauja””. 
l  izbeigt garāžu kooperatīvam “Liepa” pastāvīgās
zemes lietošanas tiesības uz zemes vienību
“Garāžu kooperatīvs Liepa”,  Liepas pagastā. 
l  pagarināt neapdzīvojamo telpu Maija ielā 4-46,
Liepā, nomas līgumu organizācijas “Latvijas
kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība”
Liepas nodaļai.
4. Nolemts veikt izmaiņas Priekuļu novada pašval-
dības darbinieku Ētikas kodeksā.
5. Pieņemts lēmums:
l  apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam „Pēterupītes”, Priekuļu pagastā;
l  apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam „Avoti 1”, Mārsnēnu pagastā;

l neiebilst zemes ierīcības projekta izstrādei
nekustamajam īpašumam „Brunīši”, Priekuļu
pagastā;
l neiebilst zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas
projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem
„Lauka Jēkuļi” un ,,Spārni”, Priekuļu pagastā; 
l  neiebilst zemes ierīcības – robežu pārkārtošanas
projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem

„Staļi”, ,,Ķingas”, Vecmesli 2” un ,,Vecmesli 3”,
Priekuļu pagastā;
l apstiprināt nekustamajam īpašumam – apbūvei
paredzētai zemes vienībai „Dižakmens”, Liepas
pagastā, adresi „Dižakmens”, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā.
6. Nolemts kompensēt pieciem Liepas pagastā dzī-
vojošiem izglītojamiem 2017./2018.mācību gadā
braukšanas maksas izdevumus 50% apmērā mar-
šrutā Liepa – Valmiera – Liepa.
7. Pieņemts lēmums divas personas reģistrēt un
divām personām atteikt reģistrēt Priekuļu novada
pašvaldības Palīdzības reģistrā.
8. Nolemts izveidot Priekuļu novada pirmsskolas
izglītības iestādē “Mežmaliņa” amata vienības:
skolotāja palīgs un audiologopēds.
9. Izveidotas šādas komisijas:
l  žūrijas komisija sešu cilvēku sastāvā meta kon-
kursam “Kazu pļava”, Liepā, Liepas pagastā,
Priekuļu novadā, to nosakot šādā sastāvā:

Priekuļu novada pašvaldības Ētikas komisiju šādā
sastāvā: 
v  Inita Jansone;
v  Baiba Karlsberga;
v  Aivars Kalnietis;
v  Tamāra Kurzemniece;
v  Guntars Mucenieks.
10. Nolemts piedalīties nekustamā īpašuma –
apbūvēta zemesgabala Dārza iela 11c, Priekuļos,
Priekuļu pagastā, izsolē.
11. Pieņemts lēmums par pašvaldības īpašuma
Rūpnīcas iela 23-35, Liepā, Liepas pagastā, atsavi-

nāšanu.
12. Nolemts komandēt Priekuļu novada pašvaldī-
bas domes deputātus Annu Broku un Arni
Melbārdi no 2017.gada 8.novembra līdz 2017.gada
10.novembrim ieskaitot uz Poliju piedalīties orga-
nizācijas Innovation Circle Network ikgadējā kon-
ferencē “Pievilcīgas pilsētas brīvā Eiropā”. 
13. Pieņemts lēmums pilnvarot Priekuļu novada
pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedī-
bas administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas
Admi nistratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk –
LAPK) paredzētajiem pārkāpumiem, kurus izska-
ta Priekuļu novada domes Administratīvā komisi-
ja saskaņā ar LAPK 210.panta pirmo daļu.
14. Nolemts nodot bezatlīdzības lietošanā Liepas
pamatskolas sporta zāli, tualetes un dušas telpas
Liepas pagasta iedzīvotāju sporta aktivitātēm.
15. Pieņemts lēmums atcelt Priekuļu novada kul-
tūras un tautas namos novembra mēnesī ieejas
maksu Latvijas Valsts 99 gadu jubilejas mēneša
pasākumiem.
16. Piešķirta 2017.gada Eduarda Veidenbauma
literārā prēmija rakstniekam Margum Konnulam
par grāmatu “Mind Ӓ rge Lugege”. 
17. Nolemts noteikt līdzdalības maksājumu
Priekuļu novada bērnu deju kolektīva ”Tūgadiņš”
dalībniekiem: 

l EUR 1.00 mēnesī par katru Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā deklarētu dalībnieku;
l EUR 2.00 mēnesī par katru  citu novadu admi-
nistratīvajās teritorijās deklarētu dalībnieku.
18. Nolemts piešķirt Priekuļu novada atzinības
rakstus šādām apbalvošanai izvirzītajām kandida-
tūrām: 
v  Mārai Juzupai - Goda novadnieks;
v  Inesei Lācei - Gada cilvēks izglītībā un zinātnē;
v  Benitai Sausiņai - Gada cilvēks kultūrā;
v  Aldim Zilverim – Gada cilvēks uzņēmējdarbībā;
v  Tamārai Kurzemniecei - Gada cilvēks sociālā
vidē.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Dāvana Latvijas 
simtgadei – grupas

„VAIROGI”
koncertprogramma

5.novembra pēcpusdienā ar Priekuļu
novada un Trikātas pašvaldības atbal-
stu, kā arī etno mūzikas grupas
„Vairogi” mūziķu personīgu iniciatīvu,
tika ieskandināti Valsts svētku mēneša
notikumi Priekuļos.

Grupas „Vairogi” koncerts pulcēja
nelielu, bet atsaucīgu klausītāju loku –
tautā mēdz teikt – savējos. Jau ar gru-
pas dalībnieku episko uznācienu un
Austošās saules dziesmu skatītāji tika
aizrauti līdzi spēcīgajai mūzikai un vār-
diem, kuri vienaldzīgu neatstāja nevie-
nu. Programma lika aizdomāties par
latvietību, par vērtībām, par dabas
pulsu, kas sēj noteiktu ritmu un kārtī-
bu visās dzīves jomās. Par tikumu un
netikumiem, par lepnumu un cieņu,
par godaprātu un nodevību. Kāpēc šī
programma tik ļoti uzrunā klausītājus?
Varbūt dažādais un daudzveidīgais ins-
trumentu skanējums un oriģinālās
aranžijas? Varbūt stāsts, kas apvīts ar
mītiskām noskaņām? Varbūt pārdomā-
tais koncerta ritējums un gaismu parti-
tūra? Varbūt…, bet man šķiet, ka aiz
katra notikuma var sajust grupas
dalībnieku kopējo elpu, katra personīgo
un patieso attieksmi pret lietām, ko
dari. Un laikam ir tikai likumsakarīgi,
ka, kopā sanākot cilvēkiem, kam ir
vēlme ziedot savu laiku, talantus, sap-
ņus un ieceres kopīgu mērķu labā, izdo-
das raisīt vienreizīgas emocijas līdzcil-
vēkos. Lai „Vairogos” ir spēks, kas
vieno domās un darbos visus tos ļaudis,
kas nesavtīgi rada Latvijas labā! Īpašs
paldies grupas vadītājam Ando Krūzem
un ikvienam, kas gādāja, lai šī pro-
gramma priecētu arī Priekuļu ļaudis.

Priekuļu kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja

Inga Cipe

Priekuļu novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 10/2017

“Par nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumu 
piešķiršanu  Priekuļu novadā”

I. Vispārīgie jautājumi.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi)

nosaka kārtību, kādā Priekuļu novadā piemēro nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus.

2. Nodokļu maksātāja atbilstību šo saistošo noteikumu
nosacījumiem izvērtē Priekuļu novada pašvaldības nodokļu
speciālisti.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategori-
jas, kuras var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa

atvieglojumus un 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs

3. Nodokļa maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi
maznodrošinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes sta-
tusu - 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa
summas par to periodu, kurā pašvaldība ir piešķīrusi maznod-
rošinātas personas vai ģimenes statusu par dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu
grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvoša-
nu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām) un tām  piekritīgo zemi:

3.1. ja nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir vienģi-
meņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai daudzdzī-
vokļu māju apbūve, tad par dzīvojamām mājām, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietoša-
nas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas
veids ir saistīts ar dzīvošanu, piekritīgo zemi uzskata visu
zemes platību:

3.2. ja nekustamā īpašuma lietošanas mērķis nav vien-
ģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve vai daudzdzī-
vokļu māju apbūve, tad  par dzīvojamām mājām, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietoša-
nas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas
veids ir saistīts ar dzīvošanu, piekritīgo zemi uzskata zemi
zem ēkām un pagalmiem, saskaņā ar lauku un mežu zemes
vienības robežu plāna zemes lietošanas veidu eksplikāciju.

4. Nodokļu maksātāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā
nekustamajā īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri un iesnie-
gumu atvieglojumu saņemšanai iesnieguši Noteikumu 7.pun-
ktā minētajā kārtībā līdz taksācijas gada 1.februārim – 50%
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksā-
cijas gadā aprēķināta par šajā nekustamā īpašumā ietilpsto-
šo dzīvokļa īpašuma sastāvā esošo ēkas daļu, kuras lietošanas
veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu
platību vai viena dzīvokļa māju, ja šie nekustamā īpašuma
objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai val-
dījumā un netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai,
nav iznomāti vai izīrēti citai personai.

5. Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīvesvietu savā
nekustamajā īpašumā pēc taksācijas gada 1.janvāra, notei-

kumu 4.punktā minētos atvieglojumus saņem, sākot ar
nākamo mēnesi pēc dzīvesvietas deklarēšanās un iesniegu-
ma reģistrēšanas pašvaldībā.

6. Šo noteikumu 4.punktā noteikto atvieglojumu nepiemēro:
6.1. ja saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra

informācijas sistēmu ir konstatētas adresācijas nepilnības un
nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nav veicis visas
nepieciešamās procesuālās darbības, lai faktisko situāciju
nostiprinātu kadastra reģistrā;

6.2.par visu objektu, bet tikai par to dzīvojamo telpu
grupu, kur Nodokļu maksātājs ir deklarējis savu dzīvesvietu,
ja divu vai vairāku dzīvokļu mājā Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā ir reģistrētas divas vai vairā-
kas dzīvojamo telpu grupas, bet faktiski šīs  vairākas  reģis-
trēto dzīvojamo telpu grupas īpašnieks izmanto kā vienotu
dzīvojamo platību;

6.3. ja nodokļu maksātājam, nodokļu atvieglojumu pie-
šķiršanas izskatīšanas brīdī, ir pašvaldības budžetā ieskaitā-
mie nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

III.  Kārtība kādā iesniedz pieprasījumu atviegloju-
mu saņemšanai

7. Lai saņemtu atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam,
kas atbilst Noteikumu 4.punktā norādītajam, jāiesniedz
Priekuļu novada pašvaldībā, Liepas, Mārsnēnu vai Veselavas
pagastu pārvaldēs, vai elektroniski (parakstītu ar drošu elek-
tronisko parakstu) iesniegums, kas noformēts atbilstoši
Noteikumu pielikumam.

8. Iesniegums tiek izskatīts pēc būtības, un pašvaldība saga-
tavo atbildi atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.pantā
noteiktajam, ja atvieglojumu pieprasītājs:

8.1. iesniegumā nav norādījis visas ziņas, atbilstoši
Noteikumu pielikumam, 

8.2. norādījis nepatiesas ziņas.
9. Tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo mēnesi,

ja nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība,
tai skaitā tas tiek iznomāts vai izīrēts. 

10. Atvieglojuma saņēmēja pienākums ir 1 (viena) mēne-
ša laikā rakstveidā paziņot Priekuļu novada pašvaldībai par
noteikumu 9.punktā minēto apstākļu iestāšanos. 

11. Ja nodokļu maksātājs taksācijas gadā deklarē dzīve-
svietu citā sev piederošā nekustamā īpašumā pašvaldības teri-
torijā, tad atvieglojumu pieprasītājam, atkārtoti iesniedzot
iesniegumu, pēc paša izvēles ir tiesības saņemt Noteikumu
4.punktā norādītos atvieglojumus tikai par vienu Objektu. 

12. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo
noteikumu pamata, piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam,
personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Noslēguma jautājumi
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Priekuļu novada pašval-

dības 2014.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.7 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
Priekuļu novadā”.

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja  E. Stapulone

Ž rijas komisijas priekšs d t ja: Evita Š rante Liepas pagasta p rvaldes vad t ja 
Ralfs Sa mo Prieku u novada pašvald bas 

izpilddirektora vietnieks 
Juris P tersons Prieku u novada pašvald bas 

Teritorijas pl not js, arhitekts 
J nis Sirlaks Prieku u novada pašvald bas 

Labiek rtošanas darbu vad t js, 
ainavu tehni is 

Ž rijas komisijas locek i: 

Zintis But ns Arhitektu biroja SIA “MARTA 
SAULE” arhitekts 

Ž rijas komisijas atbild g  
sekret re: 

Inga Zaperecka Prieku u novada pašvald bas 
iepirkumu speci liste 
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Apbalvoti ar Lāčplēša Goda zīmi
Latvijas Valsts aizsardzības

fonda “Lāčplēsis” valde ar
2017.gada 20.oktobra lēmumu Nr.5,
piešķīra apbalvojumu diviem
Priekuļu tehnikuma darbiniekiem.

Apbalvojuma pasniegšana notika
š.g. 15.novembrī Priekuļu tehniku-
ma aktu zālē.

Lāčplēša Goda zīmi bronzā saņē-
ma Priekuļu tehnikuma direktors
Imants Kupčs par nozīmīgu iegul-
dījumu Latvijas Valstiskās neatka-
rības atjaunošanā, sekmīgu izglītī-
bas iestādes vadīšanu, tehnikuma
infrastruktūras pilnveidošanu,
jauno speciālistu izglītošanu, radot
bāzi starptautiskai sadarbībai un
aktīvu sabiedrisko darbu. 

Šo goda zīmi saņēma arī tehniku-

ma skolotājs Aivars Kalnietis par
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas
Valstiskās neatkarības atjaunoša-
nā, ilggadīgu un izcilu pedagoģisko
darbu jauno speciālistu izglītošanā
un aktīvu sabiedrisko darbu.

Goda zīmi “Lāčplēsis” bronzā,
sudrabā un zeltā, kā atzinību pie-
šķir cilvēkiem, kuri ar savu darbu
sekmējuši valsts attīstību un tās
izaugsmi, atbalstījuši zinātniski
pētniecisko darbu, aizsardzības,
izglītības, kultūras un sociālekono-
misko jomu, piedalījušies jauniešu
patriotiskajā audzināšanā.

Māris Šops, 
Latvijas Valsts aizsardzības

fonda “Lāčplēsis” valdes loceklis.

Kā katru gadu, atzīmējot sociālo
darbinieku dienu, mīļi tikām gaidī-
ti Pārgaujas novadā, lai vēsturiskā
Cēsu rajona astoņu novadu pašval-
dību sociālie darbinieki satiktos,
veltītu laiku kam skaistam, kopīgi
atpūstos un, protams, arī parunātu
par darbu. 

Svētku dalībniekus uzrunāja
Pārgaujas novada domes priekšsē-
dētājs Hardijs Vents, sveicot ikvie-
nu sociālo darbinieku, kurš izvēlē-
jies šo grūto un vienlaikus gan indi-
vīdam, gan sabiedrībai ļoti nepie-
ciešamo profesiju, pateicās par
darbu, kas ik dienu tiek veikts
sociālajos dienestos, patversmēs,
dienas centros, sociālās aprūpes,
sociālās rehabilitācijas un citās

institūcijās. Pārgaujas novada
sociālā dienesta vadītājas Anitas
Kalniņas teiktās dzejas rindas
mijās ar apsveikumiem no katra
novada pašvaldības pārstāvjiem un
mūzikas skaņām Normunda Ķieta
izpildījumā. 

Pārsteigumiem pilna bija šī
diena. Virtuāli iepazināmies ar
Pārgaujas novada saimniecisko
darbību un ie vērojamākajām vie-
tām. Svēt ku izskaņā muzikāli iz -
klaidējošu sveicienu bija sarū pējis
Dailes teātra dziedošo aktieru
ansamblis “Ilga”. 

Paldies Priekuļu novada pašval-
dībai par atbalstu un sapratni ikdie-
nas darbā. Priecājāmies, ka šajos
svētkos kopā ar mums bija Priekuļu

novada domes
priekš sēdētāja Elīna
Stapulone, izskanēja
pateicības vārdi
visiem sociālajiem
darbiniekiem, kuri
ar savu gudrību,
iejūtību, pacietību
dara lielu darbu, lai
palīdzētu cilvēkiem.

Zaiga
Riekstiņa,

sociālā darba
speciāliste

Svētki sociālajiem darbiniekiem

Zemessardzes 27.kājnieku bataljona veterāns 
Jānis Bahmanis saņēmis Viestura ordeņa goda zīmi 
2017. gada 18.novembrī Rīgas pilī

Latvijas Valsts prezidents ar Viestura
ordeņa otrās pakāpes (sudraba) goda
zīmi apbalvoja Zemessardzes 27.kāj-
nieku bataljona veterānu apvienības
priekšnieku, seržantu Jāni Bahmani. 

Ordeni pasniedza, lai novērtētu
J.Bahmaņa augsto ilggadējo devumu
un izteiktu atzinību par nesavtīgu
darbu valsts bruņoto spēku veidoša-
nā un nostiprināšanā, militāri patrio-
tiskajā audzināšanā, valstiskās apzi-
ņas veidošanā pilsoņos, sagatavojot
tos savas valsts un zemes nelokāmai
aizstāvēšanai. 

Seržants Jānis Bahmanis zvērestu
Zemessardzē devis 1992.gada 23.jan-
vārī. Pieda lījies ZS 27.kājnieku batal-
jona veidošanā ieņēmis daudzus vado-
šos amatus, kurus pildījis teicami. 

Jānis Bahmanis ir savas zemes
patriots un Latvijas vēstures entu-
ziasts. Viņš ilgstoši pētījis Latvijas
brīvības cīņu gaitas, Latvijas nacio-
nālā karoga vēsturi, kā arī saules

simbola nozīmi karogos un emblēmās
no senākiem laikiem līdz mūsdie-
nām.   J.Bahmanis izveidojis bagātī-
gu kolekciju „No zobena saule lēca”.
Viņa misija – izzināt mūsu tautas
vēsturi, arī ne tik seno pagātni, vākt
faktus, stāstīt un rādīt citiem. Savu
kolekciju viņš izstādījis Priekuļu
novadā – Veselavas kultūras namā,
Priekuļu vidusskolā, Prie kuļu tehni-
kumā, Ed.Veiden bauma muzejā, kā
arī dažādās vietās Latvijā – Cēsīs,
Valmierā, Valkā, Ādažos un Jelgavā.
Liela loma J. Bahmanim ir arī ievēro-
jamā latviešu nacionālā karoga auto-
ra Jāņa Eduarda Lapiņa piemiņas
saglabāšanā un piemiņas vietas izvei-
došanā. Viņš kopā ar domubiedriem
izveidojis arī izstādi “Pulcējaties zem
latviešu karogiem!”, kas vēsta par
nacionālā karoga tapšanu. 

J.Bahmanis visu dienesta laiku no
1992.gada 23.janvāra, dienot
Zemessardzes 27.Kājnieku bataljonā
piedalās sabiedriskajā dzīvē, veterānu

pasākumos personiski iniciējot un vei-
cinot jaunas iniciatīvas Latvijas militā-
rās vēstures apzināšanā. Orga nizē un
kopā ar bataljona veterāniem sadarbī-
bā ar Igaunijas karavīru veterāniem
piedalās kopējos pasākumos Igaunijā,
veicinot starp valstu sadarbību. 

J.Bahmanis interesējas par heraldi-
ku, izveidojot Ze messardzes 27.kājnie-
ku bataljona karogu un krūšu nozīmi. 

J.Bahmanis saņēmis ievērojamus
apbalvojumus arī iepriekš. Viņš saņē-
mis Prie kuļu novada titulu “Goda
novadnieks 2015” par patriotisma
veicināšanu un ieguldījumu Latvijas
vēstures izpētē, īpaši uzsverot saules
simbola nozīmi karogos un emblē-
mās. Viņš pierādījis sevi, kā zinošu,
militāri disciplinētu un radošu
komandieri, par to liecina saņemtie
militārie apbalvojumi:         ZS koman-
diera   Atzinības raksts, 1.pakāpes
Zemessarga izdienas zīme, ZS veterā-
na Goda zīme, ZS piemiņas zīme
,,Zemessardzei- 25 gadi, ZS koman-

diera goda zīme ,,Par kalpošanu tau-
tai un Latvijai” un Latvijas
Republikas   aizsardzības ministra
apbalvojumu „Atzinības Goda Zīme“. 

Valsts prezidenta apbalvojumus
18.novembrī saņēma  arī citi
Nacionālo bruņoto spēku, tajā skaitā,
Zemes sardzes pārstāvji. 
Informācijas avots: zs.mil.lv

Priekuļu tehnikuma direktors Imants Kupčs un skolotājs Aivars Kalnietis
saņem Latvijas valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" goda zīmi

Foto: No Priekuļu tehnikuma arhīva

Jāni Bahmanis saņem
Viestura ordeņa 

otrās pakāpes goda zīmi
Foto: Gatis Dieziņš

(Jaunsardzes un informācijas
centrs).

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
E.Stapulone pateicas sociālajiem darbinie-

kiem par viņu darbu, lai palīdzētu cilvēkiem.
Foto: No Sociālā dienesta arhīva

“Latvijas valsts pirms 99 gadiem
tapa, pateicoties drosmīgiem lēmu-
miem. Novēlu jums vienmēr būt
tikpat stipriem un drosmīgiem, kā
mūsu valsts dibinātāji, pieņemot
lēmumus, kas ir svarīgi Latvijas attīs-
tībai,” piektdien, 17. novembrī, sacīja
Valsts prezidents Raimonds Vējonis
Latvijas proklamēšanas 99. gadadie-
nai veltītā pieņemšanā uzņēmējiem un
pašvaldību vadītājiem Rīgas pilī. 

Valsts prezidents uzsvēra, ka uzņē-
mēji ir aktīvā sabiedrības daļa, kas
bagātina valsti, radot inovatīvus pro-
duktus un pakalpojumus un veidojot
jaunas darba vietas galvaspilsētā Rīgā
un Latvijas reģionos. “Paldies, ka jūs
uzņematies risku, ieguldot investīcijas
un attīstot jaunus produktus, tādējādi
sekmējot visas valsts attīstību,” uzru-
nājot klātesošos uzņēmējus, teica
Raimonds Vējonis. Viņš uzsvēra, ka ir
nepieciešams radīt veiksmīgu sadarbī-
bu starp uzņēmējiem un pašvaldību, jo
tikai tad var veidoties uzņēmējdarbību
stimulējoša vide, kas veicina labklājī-
bas līmeņa celšanos valstī. 

Valsts prezidents arī izteica pateicību
pašvaldībām, kas rūpējas par savu iedzī-
votāju ikdienas vajadzībām. “Jūs ar savu
darbu katru dienu veidojat valsti. Lai
notiktu attīstība, ir jāņem vērā valsts

intereses un iedzīvotāju vajadzības
pašvaldībās, kas nebūt nav vienkāršs
uzdevums,” teica Raimonds Vējonis.

Valsts prezidents turpina tradīciju
Valsts svētku laikā novembrī rīkot pie-
ņemšanu pašvaldību vadītājiem un lie-
lākajiem nacionālajiem uzņēmējiem,
lai pateiktos par nozīmīgo darbu
Latvijas labā.

Svinīgajā pieņemšanā Priekuļu nova-
da pašvaldību pārstāvēja Priekuļu nova-
da domes priekšsēdētāja Elīna
Stapulone un SIA „Skārdnieks M“ direk-
tora vietnieks Aigars Mežals.

Informācijas avots un foto:
https://www.president.lv

Svinīgajā pieņemšanā pie Valsts
prezidenta Elīna Stapulone,

Raimonds Vējonis un
Aigars Mežals

Valsts prezidents aicina uzņēmējus un
pašvaldības kopīgi strādāt iedzīvotāju un

valsts labā
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Es dzīvoju zemē,
kur Daugava viļņus 
uz jūru nes, 
kur māju logos uguns deg,
kur miglas vāli tik balti, 
kur ābeļdārzos āboli smaržo, 
kur ceriņos meklējam laimi, 
kur dārzos visskaistākās 
puķes zied, 
kur jāņugunis nenodziest un
gulbji kā padebeši iet,
kur brīvība smaržo 
un nākotne sauc.
Es dzīvoju zemē, 
ko par Latviju sauc. 

Vēstures notikumi ir savir-
knējušies tā, ka Latvijas
valsts gaišākie svētki tiek svi-
nēti gada tumšākajā laikā,
tāpēc šajā svinīgajā dienā visā
Latvijā tiek aizdegtas svecītes
un tiek izgaismota mūsu mīļā
valsts. 

Ikviens dzimšanas brīdis ir
zvaigznēs ierakstīts, kā cilvē-
kam tā arī valstij. Dzimšanas
dienu neizvēlas, bet to svin,
un gaviļnieku sumina – tā arī
mēs, Priekuļu vidusskolas
skolēni un skolotāji, vecāki
un darbinieki, sveicām
Latvijas Valsti svētkos –
laikā no 13. līdz 17.novem-
brim ar daudzveidīgiem

pasākumiem apliecinājām
pilsonisko un patriotisko
sajūtu – mēs esam Latvija. 

16.novembrī Priekuļu
vidusskolas skolēni kopā ar
novada Jauniešu domes un
“Restes” komandu sveica
novada seniorus sirsnīgā
svētku koncertā. Daudzu
klausītāju acīs iemirdzējās
prieka asaras. Seniori tika
mīļi sagaidīti ar jauniešu cep-
tajiem cepumiem, piespraudi
ar lentīti valsts karoga krā-

sās un mazu, jauniešu veido-
tu piemiņas suvenīru. Pēc
koncerta izskanēja atziņas –
turpināt to kā tradīciju arī
citugad. 

Visu svētku nedēļu skolā
tika eksponēta Latvijas
Nacionālā vēstures muzeja
ceļojošā izstāde - „Latvija:
Tauta. Zeme. Valsts.”

Izstādē, kas Priekuļu
vidusskolā tika eksponēta no
7.novembra līdz 9.novem-
brim, koncentrēti atspoguļota

Latvijas vēsture, latviešu tau-
tas izveidošanās, Latvijas
valsts attīstība un tradīcijas.
Izstādes pirmajā daļā stāstīts
par valsts izveidi, otrajā – par
Latvijas zemi un ģeogrāfiska-
jiem apstākļiem. Trešajā daļā
lasāma informācija par tautu
– etnisko vēsturi, tradīcijām,
valodu, tradicionālo apģērbu.
Skolēni aktīvi apmeklēja
izstādi ne tikai vēstures stun-
dās, bet arī audzinātāju pava-
dībā, kā arī individuāli, tādē-
jādi iegūstot jaunas, noderī-
gas zināšanas par Latviju.
Izstāde ir ļoti grezna, daudz
vizuālās informācijas un sko-
lēniem ļoti piemērota, gaidot
Latvijas valsts svētkus.
Vēstures skolotāja Dzintra
Kaparkalēja  izstādes apzinā-
šanai bija izveidojusi īpašas
darba lapas ar jautājumiem,
uz kuriem skolēniem bija
jāmeklē atbildes, izlasot infor-
māciju. 

17.novembrī skolā rīts
sākās ar 1.-6.klašu skolēnu
svētku koncertu, pēcpusdienā
notika viktorīna veltīta
Latvijas Republikas 99.dzim-
šanas dienai. Šī viktorīna tika
izsludināta jau mācību gada
sākumā, kad skolēni tika aici-

nāti padziļināti apgūt jautāju-
mus, kas saistīti ar LR prokla-
mēšanu 1918.gada 18.novem-
brī, kā arī iemācīties dziedāt
latviešu patriotiskās dziesmas
un izpētīt Dziesmu svētku
vēsturi.   Viktorīnā piedalījās
7.-12.klašu komandas, kuras
sacentās par zinošākās klases
titulu Latvijas vēstures jautā-
jumos. Konkursu organizēja
vēstures skolotāja Dz.
Kaparkalēja, informātikas
skolotāja G.Razuvanova,
mūzikas skolotāja R.Briņķe,
ārpusklases darba organizato-
re L.Laurīte.  No katras kla-
ses 5 zinošākie skolēni veidoja
komandu, kurai bija jāatbild
pirmajā kārtā uz 5 jautāju-
miem pēc izvēles un jāpelna
punkti. Finālā iekļuva tās trīs
klašu komandas, kuras bija
ieguvušas visvairāk punktu.
Uzvaru guva 9.a klases
komanda, kura ieguva pār-
steiguma balvas. 

Latvija kopā ar mums tur-
pinās savu laika apli – tieši
12 mēnešus, līdz nākamajam
18.novembrim – Latvijas
simtgadei.

Baiba Karlsberga, 
Priekuļu vidusskolas

direktora p.i.

IZGLĪTĪBA

Dzimtene mana! 
Tu – labā!

Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – astoņpadsmit!

/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

Ar šādu devīzi Mārsnēnu pamatskolā no 10. līdz 17.
novembrim organizējām „Rīcības nedēļu”, veltītu Valsts
svētkiem.10.novembrī Lāčplēša dienu atzīmējām kopā ar
ZS 27. kājnieku bataljona zemessargiem. Iesākumā noska-
tījāmies filmu par cīņām pret Bermonta armiju un
Lāčplēša dienas nosaukuma rašanos. Skolas zāle notika
ieroču, kaujas apģērba un ekipējuma demonstrējumi.
Karavīru cienīgas aktivitātes /spēles un pārbaudījumi/
notika skolas ābeļdārzā.

1600 pulcējāmies tradicionālajam lāpu gājienam uz
Mārsnēnu kapiem. Iededzām svecītes kapsētas galvenajos
ceļos.

Uzliec roku man uz pleca.
Uzliec roku sev uz sirds.
Lai kur tu arī dotos, 
Latviju tev neaizmirst!
17.novembrī ar Andra Kiviča un Lauras Daberes dziedā-

to dziesmu noslēdzās svētku laiks skolā. Skolēnu un skolo-
tāju kolektīvu ar dzejas lasījumu par dzimteni Latviju
uzrunāja 5.klases skolēni: Emīlija Kitija, Daniela, Andris,
Rauls un 9.klases skolniece Violeta. 

Anna Ludzeniece
Autores foto

Valsts svētku nedēļa Priekuļu vidusskolā

10 .klase pie izstādes stendiem
Foto: Priekuļu vidusskolas arhīvs

Tradicionālais lāpu gājiens uz Mārsnēnu kapiem

Tuvojoties Latvijas prok-
lamēšanas gadadienai, mūs
pārņem dažādas pārdomas.
Sirmgalvji kavējas atmiņu
stāstos par piedzīvoto, pie-
augušie domā, cik lieli savas
valsts patrioti esam, kādu
piemēru rādām saviem bēr-
niem, cik daudz vēl varam
darīt savas valsts labā.
Mūsu bērni, mūsu jaunā
paaudze, vēro mūs. Mēs
viņiem parādām, ko nozīmē
mīlēt savu valsti, būt savas
valsts patriotam. 

17.novembrī Veselavas
bērnudārzā rīkojām svētkus
par godu mūsu Latvijas
dzimšanas dienai. Ikviens
no bērniem jau ir pieredzē-
jis, ka dzimšanas diena ir
svētki ar jautrību, smiek-
liem, ciemiņiem, dāvanām. 

Mēs savai Latvijai par
godu izrotājām telpu ar sar-
kanbaltsarkano karogu, sve-
cēm, graudu vārpām, pie krū-
tīm piespraudām sarkanbal-
tsarkanās lentītes. Uz galda
nolikām rupjo rudzu maizi ar
medu, pie sienām - latvju
spēka zīmes: Māras krustu,
Auseklīti, Jumi, Laimas sloti-
ņu, Zalkti. Mūsu bērni jau
pazīst šīs zīmes. Mūsu bērni

pazīst sarkanbaltsarkano
karogu, Brīvības pieminekli,
pazīst Latvijas prezidentu un
zina, ka, dziedot mūsu
himnu, ir jāpieceļas.

Mēs, pieaugušie, stāstām
mazajiem, ka “vislabākajā
vietā pasaulē ir kāda zeme.
To neskar ne stipras vētras,
ne zemestrīces. Tajā krāšņi
mainās četri gadalaiki, katrs
nākdams ar savu skaistumu
un dāvanām. Tās balti smil-
šainos krastus apskalo jūra –
skaista un tīra. Cauri zemei
plūst lielas un mazas upes.
Debesīs spoguļojas dzidri
ezeri. Pusi zemes klāj zaļi
meži.” Šos vārdus varam
teikt vienīgi par mūsu
Latviju. 

Svētku gaisotnē bērni

saprot, ka šī diena ir īpaša,
svinīga. Bērni ir iemācījušies
dzejoļus, dziesmas un dejas
un ar lielu atbildības sajūtu,
svinīgi parāda šos priekšnesu-
mus kā dāvanu mūsu zemei.
Ar mazajām rociņām bērni ir
uzcepuši arī kūkas, lai svētki
būtu īsti. Dāvanās esam saga-
tavojuši ozollapas ar bērnu
vārdiem, ko simboliski iekari-
nām lielajā ozolā. Tas mūsu
kopīgam spēkam. Kas gan
nākotnē būs mūsu valsts bez
jaunās paaudze? Noslēdzām
pasākumu ar bērnu veidotu
svētku salūtu. Svētki izdevās
ar patriotisma devu, ar cieņu
pret savu zemi, cilvēkiem,
bērniem.

Veselavas PII vadītāja 
Iveta Liepiņa

Svētki Latvijai Veselavas bērnudārzā

Latvijas dzimšanas dienu sagaidām ar svētku
kūku, dzejoļiem, dziesmām un dejām.

Foto: Iveta Liepiņa

Ekoskolu globālā
Rīcības diena

Jāņmuižā
Lai pievērtu uzmanību globālām problē-

mām, novembra sākumā notika Ekoskolu
Rīcības dienas. Jāņmuižas pirmsskolas izglī-
tības iestādē gada tēmas „Transports” ietva-
ros organizējām Rīcības dienas pasākumu
„Esi redzams tumsā!”. Iestādē viesojās
Valsts policijas pārstāvji, viņu palīgi - Runcis
Rūdis un Bebrs Bruno -, lai atgādinātu ceļu
satiksmes drošības noteikumus. Bērni nedē-

ļas garumā nodarbībās paši gatavoja atstaro-
tājus, afišas ar aicinājumu visiem, kas staigā
tumšajā dienas laikā, lietot atstarotājus.
Notika arī zibakcija, kuras laikā tika pār-
baudīts, vai bērniem, vecākiem un darbinie-
kiem ir atstarotāji. Rīcības dienas akcijā „Esi
redzams tumsā!” tika uzrunāti iedzīvotāji un
dāvināti atstarotāji. Rīcības dienu mērķis ir
iedrošināt mūs visus mainīt savus ikdienas
paradumus, tādēļ iestādes Ekopadome visus
aicināja atbildīgi izturēties gan pret apkārtē-
jo vidi, gan pret savu veselību un drošību. 

Iestādes metodiķe Agita Peneze
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Pavisam nemanāmi mācī-
bu gads jau gandrīz pusē.
Nepielūdzami ziema jau nāk
mums visiem pretī. Tikai vēl
vieni svētki, viena lustīga un
rotaļām bagāta diena ļauj
atcerēties, ka rudens vēl
turas mums aiz svārku
malas un nemaz neatkāpjas
spalgajai ziemai.

Gada gaidītākie mirkļi
noteikti ir kopīgie svētki,
kas visiem sagādā smaidu,
jautru prātu un ļauj mazliet
“atlaist ikdienai piesietos
grožus”. Arī mūsu pulkā
bērni svētkus gaida visvai-
rāk. Mārtiņdiena šogad
kļuva par vēl vienu, neaiz-
mirstamu mirkli gan bēr-
niem, gan audzinātājām un
bērnudārza darbiniekiem.

Mārtiņdiena mūsu dārzi-
ņā pagāja radošās, jautrās,
muzikālās un tradīcijām
bagātās svinībās. Tika
skriets, rotaļā diets, bērni
smaidīdami laipni uzņēma,
par ikgadēju tradīciju tapu-
šo, gaiļa ierašanos mūsu
pasākumā. Paši lielākie pār-
steidza mazos, ierodoties

Mārtiņdienas svinībās kā
ķekatnieki. Visi kopā vieno-
jāmies rotaļās un dziesmās.

Ar katru mazu vai lielu
kopīgu pasākumu, ar katru
Mārtiņdienu gan lieli, gan
mazi Jāņmuižas bērnudārzā
kļūst tuvāki viens otram.
Katri svētki, radoša rosīša-
nās un kopā būšana ir mazs
maģisks pieskāriens, kas
satuvina un vairo skaisto un

ģimenisko mūsos, padara
visu vieglāku. Viss ir pane-
sams un paceļams. Ikdiena
tuvībā kļūst īpaša un sasil-
da. Tieši tādēļ mācām bēr-
niem latviskas tradīcijas un
svinam svētkus kopā. Tā
visi kļūstam tuvāki un
ikdiena - gaišāka.

Pirmsskolas skolotāja
Marta Karele

Laiks  tautasdziesmai

Sen dzirdēju, nu redzēju
Mārtiņdienas kumeliņu…

Liepas PII „Saulītē” tautas-
dziesmu rīts, veltīts dainu
vācējam Krišjānim Baronam,
19.oktobrī aizritēja mazliet
citādāk nekā citus gadus.
Pasākumu zāle uz divām
nedēļām bija pārvērsta par
tādu kā senlietu muzeju.
Bērni, nākot uz nodarbībām,
varēja apskatīt vērpjamo
ratiņu, izmēģināt nest uz
pleca nēšus, pacelt velējamo
vāli un secināt, cik tā smaga.
Bija jāizmēģina un jāizpēta
ogļu gludeklis, jānoklausās
stāsti par laikiem, kad vēl
nebija elektrības.  Dažs
pamēģināja ievilkt kājas lie-
lās pastalās, cits paturēt
rokās ēveli, pāršķirstīt 130
gadus vecas grāmatas. Bērnu
uzmanību piesaistīja kādas
ļoti senas  brilles. Tās  ļoti
atšķīrās no brillēm, kādas ir
iespējams iegādāties mūsdie-
nās. Kāda mīļa vecmāmiņa
reiz caur šiem stikliņiem ska-
tījusi pasauli. Ko viņa darīju-
si, ko domājusi , ko dziedāju-
si? Jā, ko vecmāmiņa dziedā-
jusi, kad bijusi maza meite-
ne?

Pasākums arī sākās ar
dziesmu „Maza, maza meite-

nīte”. PII „Saulīte” audzēkņi
cits pēc cita skandēja dažā-
das tautasdziesmas, bet
audzinātāja kopā ar pārējiem
bērniem izlēma, kurā kastītē
likt šo dziesmiņu -  vai par
darbu, vai par dabas skaistu-
mu, par ģimeni vai varbūt
par putniņiem un dzīvnie-
kiem. Bērni klausījās stāstu
par Krišjāni Baronu, kā viņš
apkopojis tautasdziesmas un
licis mazās atvilktnītēs.
Rudens sākumā Liepas bērni
apmeklēja Eduarda
Veidenbauma muzeju
„Kalāči”. Tagad interesantu
jautājumu audzinātājai
uzdeva  6 gadus vecs bērns:
„Vai šīs brilles piederēja
Veidenbaumam?”

„Vai E. Veidenbaums un
K.Barons dzīvojuši vienā
laikā? Vai bijuši laikabiedri?”
Skan atbilde: „Jā , viņi bija
laikabiedri.” Ir prieks par to,
ka šīs mazie, skaistie notiku-
mi – ekskursijas, ikdienas
nodarbības, tematiskie rīti -
bērniem palīdz veidot pasau-
les uztveri un kaut kas paliek
atmiņā.

Šogad uz tautasdziesmu
rītu bija ielūgtas viešņas no

Liepas pamatskolas.
Ģērbušās tautas tērpos, līdzi
paņēmušas dažādus mūzikas
instrumentus PII „Saulītē”
ieradās koklētāja , dziesmu
zinātāja, Nellijas vecmāmiņa
Māra  Pētersone un skolniece
Beate Buličeva ar savu
pašdarināto kokli. Bērni
klausījās instrumentu  ska-
ņās un ciemiņu dziedāšanā.
Arī pašiem katram gribējās
paspēlēt trīdeksni, kokli, rob-
dēli vai pagriezt tarkšķi. Ļoti
emocionāls brīdis bija, kad
Māra klusiņām stāstīja par
tautasdziesmas izmantošanu
dzīvē un uzaicināja visus
kopā nodziedāt „Aijā, žūžū,
lāča bērni”. Ar interesi bērni
klausījās, dziedāja līdzi, bija
saviļņoti no notikušā.

Vēlāk tika atkārtotas vēl
daudzas zināmās tautas-
dziesmas, izdejota  „Latviešu
tautas deju virkne”, kurā
apkopotas piecas melodijas,
izspēlētas dažādas lomu spē-
les.

Folklorā var atrast filozo-
fiskas atbildes gandrīz vai
katrai dzīves situācijai. Ir
svarīgi likt bērniem apjaust,
ka arī senāk dzīvojuši cilvēki,
pastāstīt, kā dzīvojuši. Arī
vecmāmiņas un vectētiņi
kādreiz bijuši mazi bērni.
Gluži kā gadalaiki mainās,
arī paaudzes nomaina cita
citu. Viss uz pasaules mai-
nās, tikai tautasdziesma
paliek un dod mums spēku.
Pasākuma nobeigumā  izska-
nēja kopīga dziesma:

„Dod, Dieviņi, kalnā kāpt ,
ne no kalna lejiņā!

Dod, Dieviņi, otram dot,
ne no otra mīļi lūgt!”

Liepas PII ”Saulīte” mūzikas
skolotāja 

Indra Kumsāre

PII „Mežmaliņa“ logopēde
uzstājas starptautiskā

konferencē
Lepojamies! Priekuļu

pirmsskolas izglītības iestā-
des „Mežmaliņa“ skolotāja
logopēde Zaiga Cīrule
š.g.13.oktobrī Latvijas
Universitātē, Rīgā uzstājās
kā  lektore Starptautiskajā
zinātniski praktiskajā konfe-
rencē „Bērns ar īpašajām
vajadzībām: diagnostika,
terapija, integrācija, iespējas
un robežas“ par tēmu
Montesori pedagoģija bērnu

valodas traucējumu korekcijā.
PII “Mežmaliņa” vadītāja

Kristīna BernāneSagaidām Mārtiņdienu ar gaiļa ierašanos mūsu
pasākumā

Foto: Jāņmuižas PII arhīvs

Liepas PII audzēkņi iepazīst senos darba rīkus un
mūzikas instrumentus

Foto: Inese Sniedze

Radīsim nākotni paši, 
ejot pārmaiņu ceļu

Amatas, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadu izglītības iestāžu vadītāji tikās ar Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas direktoru Kārli Strautiņu, lai dalītos pieredzē,
kā iestādē iet pārmaiņu ceļu arī tad, ja pārmaiņas šķiet
neiespējamas.  Direktors iepazīstināja klātesošos ar savu
pieredzes stāstu, kas nodrošinājis vairāku inovatīvu risinā-
jumu ieviešanu iestādē, iedvesmojis skolotājus dažādos vei-
dos motivēt un ieinteresēt skolēnus,  lai ikvienam būtu sajū-
ta, ka uz skolu esmu atnācis mācīties un strādāt, nevis tikai
pavadīt laiku. Tas veicinājis skolēnu skaita pieaugumu par
vairāk nekā 100 skolēniem pēdējo piecu gadu laikā. Skola
iesaistījusies vairākos starptautiskos projektos, kas mudi-
nājis pedagogu kolektīvu radīt nākotni pašiem, lai nekļūtu
par nākotnes upuriem. Kārlis Strautiņš aicināja arī mūsu
puses direktorus nebaidīties no pārmaiņām, bet izmantot šo
laiku, lai veidotu savu skolas stāstu par īpašu stāstu. 

Diskusijā par izglītības kvalitāti kā galvenie atslēgas
vārdi tika minēti ne jau skolu reitingi, kas sakārto skolas
pēc rezultātiem mācību olimpiādēs un centralizētajos eksā-
menos, bet gan tas, kā iestāde prot veikt audzēkņu intelek-
tuālo, garīgo, emocionālo, sociālo un fizisko attīstību. Kā
kvalitātes rādītāji tika minēti absolventu turpmākie
sasniegumi, skolas kā izglītības un kultūras kopienas fun-
kcijas, sadarbība, līdzatbildība, pašiniciatīva, spēja nodro-
šināt fizisko un emocionālo drošību, prasme būt par ideju
inkubatoru un realizētāju.

Skolu vadītāji iepazinās arī ar metodiku, kā veikt plānoša-
nas darbu, kā veidot un izvērtēt pašam savu dzīves vērtību
apli, kā arī, kāds ceļš būtu ejams, lai pieņemtu dzīvē atbildī-
gus lēmumus. Notika darbs pāros, grupās, individuāli. Kā
atzina Kārlis Strautiņš – viņš sajutis, ka katrai mūsu novadu
skolai ir ar ko lepoties. Vēl tikai mazliet drosmes, mazliet
neatlaidības un uzdrīkstēšanās, lai nospiestu Restart pogu
un, ejot pārmaiņu ceļu, paceltos jaunā kvalitātē. Lai izdodas!

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības 

pārvaldes metodiķe

Bagātību salas meklējumos Rīta
stundā Mārsnēnu pamatskolā

Novembrī, laikā, kad Latvija tērpjas svētku rotā, 20. reizi
vairākos tūkstošos publisko un skolu bibliotēku Ziemeļvalstīs
un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un kopīgi
lasīta  izvēlētā grāmata. Mārsnēnu pamatskolā jau daudzus
gadus organizējam „Rīta stundu”, kad kopā pulcējas sākum-
skolas skolēni un topošie skolēni no pirmsskolas. 

Šogad zīmīgi arī tas, ka viena no Ziemeļvalstīm – Somija -
atzīmē simtgadi, tādēļ lasīšanai bija izvēlēts somu autora
Mauri Kunnas darbs “Bagātību sala”. Tas ir Roberta Lūisa
Stīvensona romāna “Bagātību sala” pārstāsts, kurā saglabāti
darbojošos personu īpašvārdi, vietvārdi un dzejas rindas.

Sarunu sākām, atceroties iepriekšējos gados vēroto un
piedzīvoto, iepazināmies ar šā gada tēmu „Ziemeļu salas”.
Skolēni no dabaszinību stundām jau zina, ka tā ir zeme, ko
no visām pusēm apskalo ūdens. Tagadējās iespējas ļauj
ceļot virtuāli. Pieminējām arī Latvijas skaistās salas.
Apskatījām Zaķu salu ar tās lepnumu – TV torni. Tas tēmu
uzreiz padarīja tuvāku. 

Kopā paklausījušies fragmentu no grāmatas, ķērāmies
pie darba. Biju sagatavojusi attēlus ar ūdeņiem, ēkām,
kuģiem, lai taptu trīs darbiņi par konkrēto tēmu. Te izpau-
dās visi – prātoja, plānoja un līmēja, lūdzot padomus arī
audzinātājām – skolotājām Ilzei, Sandrai un Santai. 

Paldies visiem, kas piedalījās un atraktīvi darbojās!
Darbiņus var apskatīt bibliotēkā. 

Līga Pētersone, skolas bibliotekāre
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11. novembrī Mārsnēnu jauniešu centrs
sadarbībā ar Mārsnēnu Tautas namu rīkoja
Lāčplēša dienas radošo svečturu darbnīcu, kā
arī kopīgi dzejas un ģitārspēles pavadībā
iededza svecītes par godu kritušajiem varo-
ņiem. Kad ārā jau krēsloja, ap plkst. 16:00,
pulcējāmies Jauniešu centra telpās, darinā-
jām svečturus, cepām kēksiņus, ar kuriem
pēc tam cienājām piemiņas brīža apmeklētā-
jus, kā arī runājām par to, kas katram no
mums ir Lāčplēša diena. Savukārt vakarā
kopīgi devāmies uz Mārsnēnu tautas nama
parku, kur skaitījām dzeju, klausījāmies
dziesmas un ģitārspēles pavadībā veidojām
no svecītēm Latvijas kontūru. Liels paldies

Lindai Kalniņai, Emīlijai Kitijai Brantei,
Kamēlijai Martinkēvičai, Dominikam
Skrastiņam par dzejas lasījumiem un Elīnai
Riekstiņai par ģitārspēli un dziesmām!

Decembrī jauniešu centrs rīkos
Ziemassvētku kartīšu darbnīcu, kā arī radošu
jauniešu ballīti, kuras laikā ģenerēsim dažā-
das nākotnes idejas.

Lai jauks patriotu mēnesis un gaišs
Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Aicinām lasīt aktuālo informāciju mūsu
facebook lapā! Mēs esam atvērti sadarbībai.

Selga Skrastiņa,
Mārsnēnu jauniešu centra vadītāja

Jaunatnes lietas
novembrī - patriotiski

un radoši
Novembris jaunatnes lietās novadā paskrējis patrio-

tiskās un pārmaiņu pilnās noskaņās. 
Jauniešu centros Liepā un Priekuļos darbu uzsākuši

radoši un darboties griboši jaunatnes lietu speciālisti:
Anna un Maija. Neizsīkstošs darba spars ir arī kolēģei
Selgai Mārsnēnos. Un tieši šādas - aizrautīgas, radošas
un atbalstošas - ir mūsu novada jauniešu centru vadī-
tājas, kas aicina apmeklēt jauniešus centrus un dod
iespēju ikvienam jaunietim atrast sevi, realizēt savas
idejas, gūstot labumu ne tikai sev, bet arī dodot iegul-
dījumu sabiedrībā kopumā.

Gribam atzīmēt, ka pie mums, pašvaldībā, viesojās
kolēģe Alma Brikmane no Izglītības un zinātnes  minis-
trijas, viņa deva vispārīgu skatījumu par jaunatnes lie-
tām un jaunatnes politiku, veica skaidrojošo darbu spe-
ciālistiem, kas ikdienā gan tieši, gan netieši strādā ar
jauniešu mērķauditoriju, lai varam kopumā izprast jau-
natnes lietu būtību un nepieciešamību šajā jautājumā
darboties kopā vairākām institūcijām vienlaicīgi.

Arī Jauniešu padomes darbība ir jūtama. Pirms
kāda laika ir notikusi tikšanās ar novada domes
priekšsēdētāju. Biedru rindas ir papildinājuši vēl divi
darboties griboši jaunieši no Priekuļiem un Liepas. Tas
nozīmē, ka Priekuļu novada jauniešu padomi kopā
veido nu jau 10 jauniešu komanda. 

Atzīmējot Lāčplēša dienu, 11. novembrī Jauniešu
padomes pārstāvji apmeklēja piemiņas pasākumu
Jāņa Lapiņa piemiņas vietā Veselavas pagasta
„Pintuļos”, kur kopā ar biedrību „Latviešu Strēlnieku
apvienība” un citiem interesentiem kopīgi dedza sve-
ces, pieminēja Lāčplēša dienu un teica vārdus Latvijai.

Savukārt 16. novembrī par godu Latvijas dzimšanas
dienai izskanēja sirsnīgs, novada senioriem veltīts Valsts
svētku koncerts. Pirmo reizi koncerts tika rīkots sadar-
bojoties Priekuļu vidusskolai ar novada jauniešu cen-
triem, jauniešu (pa)Domi un sociālo dienestu. Priekuļu
vidusskolas skolēni kopā ar skolotājiem bija sagatavojuši
plašu kultūras programmu, bet par senioru informēšanu
un sagaidīšanu bija parūpējušies novada jauniešu centri
un Jauniešu padome. Ierodoties uz koncertu, seniori tika
cienāti ar jauniešu  ceptiem cepumiem, tika dāvināti
pašu gatavoti piekariņi valsts svētku noskaņās. Lai radī-
tu vēl lielāku svētku sajūtu, katram koncerta apmeklē-
tājam jaunieši piesprauda sarkanbaltsarkanu lentīti.
Koncertā Priekuļu vidusskolas skolēni seniorus priecēja
ar skaistām dziesmām un dejām, vēlēja labus vārdus
Latvijai dzimšanas dienā un radīja pacilājošu svētku
sajūtu ikvienam koncerta apmeklētajam.

Vēlamies teikt lielu paldies visiem, kas palīdzēja
tapt koncertam. Visiem, kas dziedāja, dejoja un vēlēja
labu. Paldies Priekuļu vidusskolas skolotājiem, kuri
palīdzēja koncerta tapšanā, paldies arī Priekuļu nova-
da jauniešu centriem, kuri piedalījās ielūgumu veido-
šanā, dāvaniņu gatavošanā un cepumu cepšanā.
Domājam, ka šāda veida pasākumus turpmāk varēsim
veidot vairāk, lai iepriecinātu sava novada seniorus.

Jaunatnes lietu speciālistes
Liene Vecgaile,  Anna Rakule

8. decembrī atzīmēsim Priekuļu Jaunatnes ini-
ciatīvu centra „REST[e]”  pastāvēšanas 10. gada-
dienu, kurā atskatīsimies uz paveikto, gaidīsim
esošos un bijušos centra apmeklētājus, baudīsim
jauniešu priekšnesumus, ēdīsim svētku torti, un,
kas zina, varbūt būs arī kāds pārsteigums.

Ja arī tu jūti savu piederību un saistību ar

Priekuļu jauniešu centru, droši vari iegriez-
ties centra telpās un varbūt nākt palīgā ar
savu ideju svētku rīkošanai, vai arī vienkārši
tev ir ko teikt par piedzīvoto centrā. Gaidīsim
idejas un labos vārdus.

Anna Rakule,
Jaunatnes lietu speciāliste

Tuvojas Priekuļu jauniešu centra 
10. dzimšanas diena

Mārsnēnos ar Latvijas kontūras
veidošanu  aizvadīta Lāčplēša diena 

No 25. oktobra līdz 5. novembrim Līvānos
norisinājās projekts “Do and teach what you
know II” / “Dari un māci, ko Tu proti II” pro-
grammas Erasmus+ ietvaros. Projektā pieda-
lījās 40 jaunieši un to līderi no Polijas,
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Latviju pār-
stāvēja četri jaunieši no Priekuļu novada, divi
Līvānu jaunieši un divi rīdzinieki. 

Projekta organizatoriem - biedrībai
“Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” - bija
izdevies izveidot ļoti interesantu program-
mu, piepildītu ar dažādām aktivitātēm, kas
veicināja jauniešu izaugsmi. Aktivitātes plā-
noja paši jaunieši. Tajās ietilpa dalībnieku
savstarpējas diskusijas un to secinājumu
prezentācijas, diskusija ar Līvānu novada
domes deputātiem, talantu šovs, pīrāgu
gatavošana, dalībvalstu kultūru iepazīšana,
ciemošanās Rožupes veco ļaužu pansionātā
un Rudzātu internātskolā pie bērniem ar
īpašām vajadzībām, sporta diena, ekskursi-
jas, kā arī dalībnieku  organizētās spēles un
saliedēšanās aktivitātes. Katra no aktivitā-
tēm pieprasīja no jaunieša  dažādas prasmes.
Visas nedēļas garumā jauniešiem bija jāpār-
var satraukums un jāsazinās ar citiem dalīb-
niekiem angļu valodā, un pat jāiemācās kāda
frāze kāda citā valodā. Tāpat šis projekts
apliecināja to, ka, lai arī  no dažādām vietām,
mēs tomēr esam gana līdzīgi, un atrast kopī-
gas intereses nebija grūti.  Visizaicinošākā
aktivitāte bija Talantu šovs, jo katram projek-
ta dalībniekam bija jāuzstājas ar kādu priekš-
nesumu - cits dziedāja, cits dejoja, kāds cits
rādīja burvju trikus. 

Taču visemocionālākā diena bija izklaides
programmas sagatavošana pansionāta iemīt-
niekiem un internātpamatskolas audzēkņiem
ar īpašām vajadzībām. Mēs visi zinām, ka reiz
novecosim, tomēr - cik daudzi no mums ir pava-
dījuši laiku ar vecāka gada gājuma cilvēkiem,
uzspēlējuši bingo un kopīgi padzēruši tēju, un
aprunājušies par dzīvi…Tāpat mēs zinām, ka
mums līdzās ir personas ar īpašām vajadzībām.
Tomēr ne vienmēr mūsu ceļi krustojas.
Tikšanās ar šiem bērniem un jauniešiem atgā-
dināja, ka neatkarīgi no šķēršļiem katram no
mums ir iespēja mācīties, strādāt un augt. Tik
jāatrod īstais ceļš, pa kuru iet. 

Projekta dalībniece Sendija novērtēja dalību
projektā: „Mani patīkami pārsteidza tas, cik
ieguvu, piedaloties projekta aktivitātēs. Es ne
tikai iepazinu jaunus, lieliskus cilvēkus ar
dažādiem talantiem, stāstiem un viedokļiem,
bet arī attīstīju komunikācijas prasmes, ieguvu
pārliecību un apņēmību attīstīt jaunatklātās
vai jau piemirstās prasmes. Es iemācījos izkāpt
no savas komforta zonas, būt drošāka un
izteikt savu viedokli. Manuprāt, dalība šādos

projektos sniedz ļoti labu pieredzi, kas noder
ikvienam, neskatoties uz vecumu, tautību vai
ko citu.“

Dalībniece Natālija, piekrītot Sendijai, papil-
dina: “Lai arī projekta programma un vieta, kur
dzīvosim, bija zināma jau sen, neilgi pirms
braukšanas mani māca uztraukums par to, kā
tas viss norisināsies. Bija grūti paredzēt, kādi
būs pārējie jaunieši, ar kuriem nāksies pavadīt
kopā gandrīz 2 nedēļas. Manas iedomas nesak-
rita ar realitāti. Nekad nebiju iedomājusies, ka
tik īsā laikā 40 cilvēku grupa var iemācīties
saprasties un paspēt sadraudzēties - kā mēs
paši teicām - jutāmies gluži kā ģimene. Varētu
šķist, ka liekuļoju, bet tie, kas piedalījās projek-
tā, sapratīs un piekritīs, ka tāds atbalsts, kāds
bija starp jauniešiem visa projekta garumā, ir
liels retums. Man atmiņā palikusi diena, kad
devāmies uz veco ļaužu pansionātu un speciālo
internātpamatskolu. Tā bija emocionāli piesāti-
nātākā diena, un bija gandarījums redzēt, ka
mūsu komandas darbs, ieguldītie pūliņi un die-
nas plānošanai veltītais laiks, bija tā vērti, jo
patiesi izdevās radīt prieku un pat aizkustināju-
ma asaras daudzās sejās.“

Projekta aktivitātes organizēja „Bērnu jau-
niešu centra “Dari Vari”” vadītājs Edgars
Muktupāvels ar pārējo līderu palīdzību. Par
dalību projektā gan jaunieši, gan grupu līderi
saņēma Jaunatnes pasi, kurā izklāstīja, kādas
prasmes ir iegūtas. Esmu lepna par mūsu jau-
niešiem. Viņi man daudz ko iemācīja par sevi
kā vadītāju, kā draugu un līdzcilvēku. Nav sva-
rīgi, cik mēs katrs vecs esam, vienmēr varam
atklāt ko jaunu par sevi. Priecājos, ka varēju
šīs 10 dienas pavadīt kopā ar tik radošiem un
spējīgiem jauniešiem. Tāpat šis bija labs atgā-
dinājums, saskatīt citam citā to labāko un
atrast kopīgu valodu. 

Liepēniete Diāna aicina arī citus jauniešus
piedalīties šādos projektos: “Aicinu līdzīgos
projektos piedalīties VISUS, kam parādās kaut
mazākā iespēja. NEPALAIDIET TO GARĀM!
Kā teica viens ļoti nozīmīgs projekta cilvēks,
vadītājs Edgars, skola mums iemāca teoriju un
ceļ pamatu, bet šādi projekti dod pieredzi un
iespēju pilnveidot sevi kopumā. Es tam piekrī-
tu. Skolā var iemācīties domāt, bet šādos pro-
jektos var iemācīties pielietot skolā dotās zinā-
šanas, pievienojot  cilvēcīgas vērtības un emo-
cijas.”

Projekts tika finansēts ERASMUS+ pro-
grammas ietvaros. Pateicamies Priekuļu JIC
REST[e] par izrādīto atbalstu. 

Informāciju sagatavoja
Sendija Beāta Lazdiņa, projekta dalībniece

Elīna Krieviņa, biedrības “Bērnu
un jauniešu centrs “Dari Vari”” valdes locekle

Priekuļu novada jaunieši piedalās
apmaiņas projektā Līvānos

Jaunieši sagaidīja seniorus ar pašu gatavotiem
cepumiem, piekariņiem un sarkanbaltsarkano

lentīti
Foto: no BJIC "Rest[e]" arhīva
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No 15. līdz 21. oktobrim Krievijā, Sočos,
pirmo reizi vēsturē norisinājās studentu
futbola turnīrs starp kontinentiem “Meet
the World Cup 2018”, tas notika
Vispasaules XIX studentu un jauniešu festi-
vāla ietvaros.

Šāda veida futbola turnīrs tiek organi-
zēts, jo daudzviet pasaulē ir savas studentu
futbola līgas, bet nav savstarpēju turnīru kā
FIFA Pasaules kauss vai Eiropas čempionā-
ti. Lai popularizētu  futbolu arī studentiem,
tika organizēts šāds grandiozs turnīrs, kas
ir ievads 2018. gada Pasaules kausam
Krievijā.

Turnīrā piedalījās 6 komandas no
Amerikas, Āfrikas, Āzijas, Eiropas, ISFU
(Internacionālā Studentu Futbola
Apvienība) un Krievijas. E. Lācis un J.
Zumbergs pārstāvēja Eiropas izlases
komandu, kurai palīdzēja izcīnīt otro vietu,
tikai finālā kapitulējot Krievijas izlases
komandai pēcspēles sitienu sērijā. Eiropas
izlase ar abiem mūsējiem sākumsastāvā
uzsāka turnīra atklāšanas spēli pret ISFU,
kurā ar rezultātu 1:0 uzvarēja Eiropas izla-
se, vārtu guvumam rezultatīvu piespēli
atdeva J. Zumbergs. Otrais mačs jau nāka-
majā dienā bija jāaizvada pret Āfrikas izla-
ses komandu, kur ar ļoti labu komandas
sadarbību un tehnisku spēli Eiropas izlase
uzvarēja 4:1. Šajā spēlē abi mūsu spēlētāji
arī sāka sākumsastāvā un J. Zumbergs
guva vārtus. Visbeidzot finālā stājās pretī
Krievijas izlases futbolisti, kur spraigā un
skaistā spēlē pamatlaiks beidzās ar rezultā-
tu 2:2 un tikai pēcspēles sitienu sērija varē-
ja izšķirt uzvarētāju, un šoreiz veiksme stā-

vēja klāt Krievijas futbolistiem, viņiem arī
izcīnot “Meet the World Cup 2018” uzvarē-
tāju kausu. Šo spēli sākumsastāvā sāka J.
Zumbergs, viņš arī  spēles gaitā izcēlās ar
rezultatīvu piespēli.

Turnīrā katrai komandai bija piešķirti
izcili bijušie spēlētāji un treneri. Eiropas
izlasi vadīja bijušais Kazahstānas izlases
un daudzu Krievijas augstākās līgas klubu
treneris Jurijs Krasnožans (Yuri
Anatolyevich Krasnozhan).

Abi Latvijas spēlētāji piedalījās arī šī
pasākuma fanu turnīrā, kas norisinājās
minifutbola formātā, spēlējot 6 pret 6. Šis
turnīrs abiem bija kā izklaide un iesildīša-
nās lielajam turnīram. Šajā turnīrā, spēlējot
kopā ar vīriem no Rīgas Futbola federācijas,
mūsējie 57 komandu konkurencē ieņēma 2.
vietu. Priekuļos dzīvojošais J. Zumbergs tika
izvēlēts kā labākais pussargs.

Jurģis Zumbergs

FK Priekuļi audzēkņi un treneri
Edgars Lācis un Jurģis Zumbergs

godpilni aizstāv Eiropas godu pirmajā
studentu starpkontinentu futbola

turnīrā “Meet the World Cup 2018”

No labās: J. Zumbergs spēlē pret
pretinieku komandu

Foto: Alina Savina

No 27. līdz 29.oktobrim Tallinā norisinājās
viens no prestižākajiem futbola turnīriem jaunie-
šiem FC Levadia Pirita cup, kurā mūsu futbola
komandas piedalījās ar 2006. un 2008. gada dzi-
mušajiem spēlētājiem. 

2006.gada dzimušo futbolistu komanda pirma-
jā mačā sacentās ar Porohovchanin I komandu no
Sanktpēterburgas un piedzīvoja minimālu zaudē-
jumu ar rezultātu 0:1. Dienas otrajā spēlē pret
MRJK no Igaunijas pilsētas Viimsi neizdevās rea-
lizēt trenera uzstādīto spēles plānu un tika pie-
dzīvots zaudējums ar rezultātu 0:2 (vienus no vār-
tiem ielaižot pēc 9 m soda sitiena). Otrajā sacen-
sību dienā pirmā spēle pret FC Infonet komandu,
kuru pagājušajā turnīrā rudenī izdevās uzvarēt,
neizdodas, jo mūsu spēlētāji nevar  atrast savu
spēles stilu, rezultātā  - zaudējums ar 0:2.
Turpinājumā notiek spēles par 9.-16. vietu turnī-
rā un pretinieks ir FK Zenit komanda no
Sanktpēterburgas, kuras klubam ir sena vēsture
un tradīcijas Krievijas un pasaules futbolā.
Sākumā mūsu spēlētāji ir nedaudz sabijušies un
nepārliecinoši darbojas aizsardzībā, līdz ar to tiek
ielaisti trīs vārti, bet spēles izskaņā, pēc lieliska
centrējuma, arī pašiem izdodas gūt vārtus, rezul-
tātā - zaudējums ar 1:3. Nākamā spēle pret
Juventus akadēmiju no Maskavas, spēlētāji tre-
nēties un spēlēt uzsākuši pirms pusotra gada.
Šoreiz no pirmajām spēles minūtēm mūsu koman-
da kontrolē spēles gaitu un izveido vairākus bīs-
tamus momentus, pārejot aktīvi uzbrukumā, gūst
vārtus, pēc kuriem seko vēl trīs bezatbildes raidī-
jumi no mūsu spēlētājiem, un rezultātā  - uzvara
ar 4:0. Tas arī ir apliecinājums, ka mūsu puiši,
kuru lielākā daļa trenējas jau piecus gadus, spēj
parādīt labu sniegumu laukumā. Turnīra pēdējā
dienā spēle atkal ar MRJK komandu, un šoreiz
mūsu komanda mobilizējusi spēkus un rāda lau-
kumā cienīgu sniegumu. Taču slidenā un spēcīgi
iegrieztā pretinieka raidītā bumba (gaisa tempe-

ratūra ir ap 0 grādiem un laukums ir nedaudz
apledojis), izslīdēja no mūsu vārtsarga rokām un
nonāca mūsu vārtos. Turpinājām spēlēt līdzvērtī-
gi, bet, atskanot tiesneša svilpes beigu signālam,
piedzīvojām minimālu zaudējumu ar 0:1.
2006.gadu futbolistu komandā startēja: Rojs
Ekerts, Dāvis Vitkauskis, Kārlis Eglītis, Martins
Raudziņš, Kristiāns Ķerpe, Martins Audicks,
Markuss Berkolts, Ģirts Jakovļevs, Pauls
Lukstiņš, Lauris Groševs un Krists Lapšāns.
Komandu vadīja treneris Aivars Krickis.

2008.gadā dzimušo spēlētāju komanda bija
ielozēta spēcīgā grupā, no kuras divas komandas
kopvērtējumā turnīrā ieguva 1. un 2.vietu. Spēles
tika aizvadītas slēgtā futbola hallē, kādā vēlētos
trenēties ziemas sezonā. 

Pirmā spēle pret FK Zenit no
Sanktpēterburgas, kur pirmajiem izdodas gūt
skaistus vārtus. Tomēr, nenoticot paši sev, ka
varam līdzvērtīgi spēlēt ar stipriem pretiniekiem,
nenosedzam sava soda laukuma vidusdaļu, un
pretiniekiem, brīvi saspēlējoties, izdodas gūt trīs
vārtus, rezultātā zaudējums ar 1:3. Nākamā spēle
pret FC Infonet no Tallinas, un atkal pirmie gūs-

tam vārtus jau spēles pirmajā minūtē, tomēr pre-
tinieki spēj atrast kļūdas mūsu aizsardzībā un
atrod brīvu pieeju mūsu vārtiem, un gūst 3 vār-
tus, rezultātā otrais zaudējums ar 1:3. Nākamās
dienas pirmā spēle ir pret Pērnavas Futbola
kluba komandu, kurā ar diviem lieliskiem soda
sitieniem no attāluma izdodas izvirzīties vadībā
ar 2:0 un uzvarēt spēlē. Tālāk seko izslēgšanas
spēles par 9.-16.vietu, kur pirmais pretinieks ir no
Rīgas FK Alberts. Lai gan esam meistarīgāki un
pirmie gūstam vārtus, kā arī kontrolējam lielāko
spēles laiku, tomēr spēles pēdējā minūtē nopel-
nām soda sitienu uz saviem vārtiem, ko preti-
nieks realizē, un rezultāts -  1:1, kas nozīmē, ka
jāizpilda trīs pēcspēles soda sitieni, kuros piedzī-
vojam zaudējumu ar 1:3. Nākamā spēle pret SK
Everest no Tallinas, kur abas komandas parāda
labu cīņu, bet nevienai neizdodas gūt vārtus,
rezultātā - bezvārtu neizšķirts 0:0 un atkal pēc-
spēles soda sitieni, kur piedzīvojam zaudējumu ar
1:2. Pēdējā turnīra spēle pret mājiniekiem - vietē-
jo FK Levadia -, kur diezgan agresīvā pretinieku
spēlē pirmie zaudējām vārtus, bet spēles beigās ar
lielisku individuālo meistarību spējām izlīdzināt
rezultātu, tādējādi jau trešo reizi bija jāaizvada
pēcspēles soda sitienu sērija, kurā atkal precīzāki
izrādījās pretinieki ar 3:2. 

Spēlētāji guva lielisku pieredzi un daudz pozitī-
vu emociju turpmākajai attīstībai, kā arī pārlieci-
nājās, ka var līdzvērtīgi cīnīties ar spēcīgiem pre-
tiniekiem. Komandā spēlēja Luiss Bulmeisters,
Rauls Jānelsiņš, Marko Auziņš, Kārlis Šņepsts,
Alekss Tkačenko, Roberts Tūcis, Pauls Grava,
Kristiāns Rude, Emīls Tomass un pieaicinātie
spēlētāji, kas labi iekļāvās komandā, no
Valmieras - vārtsargs Kārlis Aumeisters un aiz-
sargs Markuss Spiridonovs. Komandas treneris -
Jānis Naglis.

Jānis Naglis,
FK “Priekuļi” jauniešu treneris

FK “Priekuļi” / CPSS komandas startē un gūst pieredzi 
futbola turnīrā Tallinā

Ziemeļvalstu nedēļā
Liepas bibliotēkā

2017. gadā biedrība “Norden” atkal ielūdza bērnus, jau-
niešus un pieaugušos uz Ziemeļval stu bibliotēku nedēļu un
jauniem, kopīgiem literārajiem piedzīvojumiem. Šī gada
tēma  – salas. Liepas bibliotēka Ziemeļvalstu nedēļā no 13.
līdz 19. novem brim piedalījās ar trim pasākumiem.

13. un 15.novembrī notika lasīšanas stunda “Rītaus ma”
bērniem. Kopā ar bērniem tika lasīta Ingo Zīgnera grāma-
ta “Mazais Pūķis Kokosrieksts”, dažādos veiklības vingri-
nājumos pārvietojāmies no salas uz salu tā, lai nepamodi-
nām mazo pūķi, notika foto sesija pie labā Pirāta kuģa, un
cienājāmies ar saldajām noslēpumu salām.

16.novembra vakarā notika “Krēslas stunda” pieauguša-
jiem. “Krēslas stundā” lasījām fragmentus  no grāmatas
“Ledus”, kuru sarakstījusi Somijas zviedriete Ulla Lēna
Lundberga no Olandes. Grāmata aizveda mūs uz Olandes
salu, kur noskaņu veido skarbie laika apstākļi, ziemeļu
daba un salas iedzīvotāji. Stāsta centrā ir jauns mācītājs,
kurš kopā ar savu sievu un meitu pēc Otrā pasaules kara
no kontinentālās Somijas pārceļas uz Olandes šērām.
Pasākuma apmeklētāji iepazina Ziemeļvalstu mūziku, tra-
dīcijas, atbildēja uz jautājumiem par Ziemeļvalstīm un
gatavoja sviestmaizes dāņu gaumē, kuras  kopā ar tēju
jautrā kompānijā, daloties pieredzē, izgaršoja.

Paldies labajam Pirātam Ivitai. Ar nepacietību gaidām
2018.gada Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļu, lai varētu reali-
zēt jaunas, interesantas idejas un piesaistīt vairāk lasītāju.

Jauku gada nogali vēlot,
Liepas pagasta bibliotēkas kolektīvs

Daļa spēles tika aizvadītas slēgtā
futbola hallē

Foto: Oļegs Groševs



8 Priekuïu Novada Vçstis

Priekuļu novada pašvaldības informatīvais
izdevums “Priekuļu novada vēstis”, 

bezmaksas izdevums. Iznāk reizi mēnesī.
Metiens 2000 

Izdevējs: Priekuļu novada pašvaldība, 
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag.,

Priekuļu nov. Tālr. 64107871
Kontaktinformācija: Priekuļu novada

pašvaldības sabiedrisko attiecību 
speciāliste Ieva Fogele, tālr. 64107868 
e-pasts ieva.fogele@priekulunovads.lv

Par rakstu saturu un faktu precizitāti
atbild autori. Publicētajos rakstos paustie

viedokļi ne vienmēr sakrīt ar Priekuļu
novada pašvaldības viedokli.
Iespiests SIA ”Latgales druka”

Kultūras afiša decembrī
Prieku u kult ras nam  

02.decembr  
16:00 Egles iedegšana 

Kop  ar p de meiteni VAUR CIJU un 
ka en ti MJAUR CIJU iesim rota s un 
ieskandin sim Ziemassv tkus Prieku os. Lai 
egles gaismi as mirdz tu paši spoži – 
iedegsim egli visi kop ! 

09.decembr  
17:00 

Koru koncerts  
"Zvaigznes ce š 

decembr "  

Krimuldas v ru koris „Vecie draugi”, 
A.Kalni a C su m zikas vidusskolas jauktais 
koris un Prieku u sievu koris „Laumas” 

Ieeja: 2,00 EUR 
Skol ni, pension ri: 1,00 EUR 

10.decembr  
17:00 

Koncerts 
„Vari ien kt pie 
manis mazliet...”  

M zik , dziesm  un dzej ... 
Solo un teksti - Gunita B rda, klavieres - 
Solvita B re, ells - Pauls riks Skuji š 

Ieeja: 5,00 EUR 
Skol ni, pension ri: 4,00 EUR 

 
15.decembr  

19:00 
 

Mi elis, Mežroz te un 
Mi el ni 

Ziemassv tku 
koncerts 

M ris Brasli š kop  ar saviem kolekt viem 
aicina visus ieskandin t Ziemassv tkus. 

Ieeja: bez maksas 

16.decembr  
16:00 

Deju kolekt va 
„T gadi š” koncerts 

Ziemassv tkus 
ieskandinot 

B rnu un skol nu deju kolekt vs „T gadi š” 
m i gaid s visus uz koncertu un st stu 
„Sniegbalt tes skolu” dej s izst st s.  

Ieeja: bez maksas 

20. 
decembr  

16:00-21:00 

Ziemassv tku ieska u 
pas kums Prieku u 

pagasta pension riem 

M i aicin ti visi Prieku u pagasta pension ri, 
lai kop gi iejustos Ziemassv tku noska s... 
L dzu pas kumam pieteikties pa t lr. 
64130525  
Tiks nodrošin ts autobuss nok šanai uz 
koncertu un m jup. 

01.janv r  
Ieeja no 

01:00 

Jaungada balle 
Sp l  grupa 

„M ko st m ji” 

Darbosies kafejn ca  
Ieeja: 10,00 EUR 
Galdi u rezerv cija (10 pers): 20,00 EUR pa 
t lr. 64130227 vai 28352521 

Liepas kult ras nam  

1.decembr  
16:00 

Pagasta sv tku egles 
iedegšana 

Iedegsim kop  sv tku egli p avi  pie veikala 
„Top”. 
B s m zika, prieks, pipark kas un t ja. 

15.decembr  
18:00 

Koncerts 
“Ziemassv tki? 

Ziemassv tki kl t!” 

Kult ras nama mazo pašdarbnieku sv tku 
ieska as koncerts. 
Ieeja bez maksas. 

19.decembr  
11:00 

 

„Mani m kie sv tki” Sv tku pas kums Liepas pagasta pirmsskolas 
vecuma b rniem, kuri neapmekl  nevienu no 
izgl t bas iest d m un ir deklar ti Liepas 
pagast . S t sim iel gumus! Inform cija pa 
t lruni 26342004 (Inta) 

20.decembr  
10:00 

Ziemassv tku egl te 
"R i draiskojas" 

Liepas pamatskolas Ziemassv tku egl te 

21.decembr  
16:00 

„Reiz silt  ziemas 
vakar ...” 

Sv tku pas kums Liepas pagasta 
pension riem. Pieteikšan s Liepas pagasta 
p rvald  pie sekret res no 1.decembra l dz 
14.decembrim. Inform cija pa t lruni 
26342004 (Inta) 

1.janv r  
01:00 

Jaungada balle Jautru un atrakt vu noska u rad s grupa 
„3.brig de”. 
Galdi u rezerv cija un bi ešu ieg de no 
18.decembra pagasta p rvald  pie sekret res. 
Ieejas maksa 5,00 EUR 

M rsn nu tautas nam  

9.decembr  
16:00 

Ziemassv tku egles 
iedegšana kop  ar 
R iem 

Park  pie Tautas nama 

16.decembr  
17:00 

 

Koncerts Ziemassv tku 
noska s  
 “Sirds lai prieku 
rod…” 

Piedal s lieli un mazi pašdarbnieki.  

17.decembr  
14:00 

Sv tki pie egl tes  
“Jaukie 
Ziemassv tki!” 

Aicin m pagasta pirmsskolas vecuma b rnus! 

22.decembr  
14:00 

Ziemassv tku 
pas kums 
pension riem 
“Lai gaiši sveces 
deg…” 

Sv tku p cpusdiena pie galdi iem 

25.decembr  
22:00 

Ziemassv tku balle Izklaid jošs pas kums pie galdi iem 
Ieeja 5,00 EUR 
Pieteikties pie Santas (t.26666983) 

Veselavas muiž  

02.decembr  
18:00 

Pirm s  Adventes  
ieska as  koncerts 

Ilze Jaunzeme - klavieres, Agate Ozoli a - 
ells, Evita Pehlaka - sopr ns 

Ieejas maksa 10,00 EUR                                   
09.decembr  

18:00 
 

Otr s  Adventes  
ieska as  koncerts 
"Man  pasaul " 

Sieviešu vok lais ansamblis "Dzied tprieks" 
no Salacgr vas 
Ieejas maka 3,00 EUR 

18.decembr  
12:00 

Pension ru 
Ziemassv tku egl te 

Vakaru vad s un par labu  garast vokli  
r p sies Dace  Jaunzeme 
(pieteikšan s l dz 11.decembrim) 

29.decembr  
20:00 

Jaun  gada muzik lais 
uzvedums „Vinnijs 

P ks” 

Veselavas  pagasta  pašdarbnieki 

Daudz savās pēdās ieraudzīt Tu vari,
Ik gadu ritums tajās sudrabots,
Un pilni tava mūža ozolzari
Ar to, kas prom ir mīlestībā dots.

/K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu 
novada novembra jubilārus:
īpaši 80 gadu jubilejā
Priekuļos: Veru Ruttuli
Liepā: Olgu Kokoreviču, Leonardu Krivmu
un Zinaidu Lavrentjevu
Mārsnēnos: Skaidrīti Ņeverovsku
Veselavā: Maigu Balodi
85 gadu jubilejā 
Liepā: Ainu Rami un Olgu Studeri
Veselavā: Hildu Lampi
90 gadu jubilejā 
Priekuļos: Rasmu Grunduli
Liepā: Hildu Krekli un Paulīnu Sarkani
93 gadu jubilejā Pēteri Lukstiņu Priekuļos 

Izsaku lielu pateicību Evitai Šīrantei par gaišajiem
logiem un silto istabu. Kā arī paldies saviem līdzcilvē-
kiem - Sergejam Aleksejevam un Vilnim Sausiņam - par
palīdzību grūtajos brīžos. Saku lielu paldies saviem kai-
miņiem par saticību.

Kaimiņiene 18-1, Liepā.

Satīri aiz sava mīluļa!
Ministra kabineta
noteikumu Nr.266
„Labturības prasī-
bas mājas (istabas)
dzīvnieku turēša-
nai, tirdzniecībai un
d e m o n s t r ē š a n a i
pub liskās izstādēs,
kā arī suņa apmācī-
bai“ 52.3 punkts
paredz, ka mājas
(istabas) dzīvnieka
īpašniekam vai
turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā
savākt sava mājas  (istabas) dzīvnieka ekskre-
mentus.

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā dzīvnieka
īpašniekam vai turētājam pēc Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksa 106.panta var izteikt brīdināju-
mu vai uzlikt naudas sodu no 7 līdz 350 eiro. Ja
saimnieks pieķerts atkārtoti gada laikā, naudas sods ir
bargāks. 


