
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 11 (90). 2017. gada 22. decembris. Bezmaksas

Ar skaistu un emocijām bagātu
pasākumu Priekuļu Jauniešu
centrs “REST[e]” decembra sāku-
mā nosvinēja savu dzimšanas
dienu -  apaļu 10 gadu kopš atvēr-
šanas brīža.

Pasākumu vadīja Priekuļu
Jauniešu padomes jaunieši pēc
pašu veidota scenārija. Izteikties
varēja gan jaunieši, gan jauniešu
centra bijušie un esošie darbinieki,
gan centra projekta tapšanas admi-
nistrētāji, gan pašvaldības vadība
un ciemiņi no mūsu novada jau-
niešu centriem un no Rīgas, Cēsīm
un Raunas.

Pasākuma laikā kopīgi izdzīvo-
jām jauniešu centra tapšanas laiku
un to, kā viss sākās. Jauniešu cen-
tra projekta koordinatore Īrisa
Uldriķe un pirmie centra jaunat-
nes lietu speciālisti -  Līga Dakša
un Liene Vecgaile -  dalījās savās
atmiņas par to, kā centrs tapa, tika
remontēts un kā tas 2007. gada 4.
decembrī vēra durvis, piedaloties
tā laika Bērnu un ģimenes lietu
ministram Aināram Baštikam.
Svarīgi bija arī izprast Jauniešu
centra nosaukuma rašanos un tā
nozīmi, kas ir aktuāla vēl šodien.
Video sveicienu bija atsūtījusi
kādreizējā centra vadītāja Dina
Šalunova no tālās Norvēģijas,
ies paidos dalījās vēl nupat aktīvi
darbīgā centra vadītāja Elīna
Krie viņa, kas neslēpa, ka jaunat-
nes darbs nekad nespēj atstāt vie-
naldzīgu, jo tas ir iedvesmas
bagāts.

Pasākumu kuplināja arī muzi-
kāli priekšnesumi. Ar savu skanī-
go balsi visus priecēja kādreizējā
jauniešu centra apmeklētāja un “X

faktora” dalībniece Linda Broka.
Savukārt Diānas Kukores balsi un
Bruno Kuļezņova ģitārspēles
pavadījumu novērtēja ikviens.
Pārsteigumu bija sagādājušas arī
novada jaunatnes lietu speciālis-
tes, kas deju priekšnesumā parādī-
ja jaunatnes darba vienu no galve-
najiem principiem – veiksmīgu
darbu komandā. Ceram, ka vienal-
dzīgo nebija.

Svinīgajam pasākumam izska-
not, vienojāmies kopīgā dziesmā,
ko papildināja mirdzošie konfeti
un svētku torte, kura bija dievīgi
garda.

Īpaši gribam izcelt sadarbību ar
gaismas un skaņas aparatūras
meistariem - “EF System” pui-
šiem, jo šādas zāles pārvērtības
Priekuļu Saieta nams vēl nebija
piedzīvojis. Tas noteikti bija būtis-
kākais akcents, lai radītu tieši tādu
atmosfēru, ko piedzīvojām visa

vakara garumā. Un noteikti vēl
jāuzteic pašu jauniešu zāles nofor-
mēšanas un dekorāciju gatavoša-
nas prasmes, kas pasākumam pie-
deva vēl papildus mājīgumu
“Restes” draugu uzņemšanai. 

Par finansiālu atbalstu jāpatei-
cas Priekuļu novada pašvaldībai
un sadarbības partnerim Biedrībai
BJC “Dari Vari”.

Liels prieks par jauniešiem, kas
paši sarīkoja lielisku svētkus sev
un visiem pasākuma viesiem. Lai
veiksmīgs mums visiem nākamais
- 2018. gads!

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule,

JIC “REST[e]” jaunatnes
lietu speciāliste

Liene Vecgaile,
Jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Priekuļu Jauniešu centram
“REST[e]” – 10 gadi!

Svētku izskaņa ar mirdzošiem konfeti un svētku torti
Foto: Elīna Krieviņa

Lasīt grāmatas, spēlēt kopā spēles, iet rotaļās, kopīgi
brokastot vai vienkārši doties pastaigā – tie ir tie mazie
mirkļi, kurus vecāki pavada kopā ar saviem bērniem. Tie
ir brīži, kas dod sirds siltumu un paliek atmiņā ar kādu
mīļu vārdu, apskāvienu un vienkārši kopā būšanu.

Lai ikdienas steigā mums atgādinātu par šo mirkļu
nozīmi un lai rosinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar
bērniem, veltīt tiem vairāk uzmanības un arī bērniem atce-
rēties par vecākiem, oktobrī sākās Labklājības ministrijas
iniciēts projekts „Maziem mirkļiem ir liela nozīme”. Kaut
piecas minūtes, kas pavadītas kvalitatīvi, ir ļoti nozīmīgas.

Neatkarīgi no dzimuma katram pieaugušam cilvēkam ir
darbs, pienākumi un atbildība. Pienākums pret bērniem
vai vecākiem ir tikai daļa no visiem pienākumiem. Šī ini-
ciatīva nemāca un nepieprasa, lai cilvēki pēkšņi krasi
maina savu dzīvi un no šodienas velta visu laiku attiecī-
bām  ģimene. Tā aicina apzināties reālo situāciju, sākt ar
mazumiņu, jo arī maziem mirkļiem ir liela nozīme.

Kampaņas ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls,
kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar
bērniem. Šo informatīvo e-bukletu var saņemt ikviens
interesents, jo tas ir brīvi pieejams adresē
https://goo.gl/quz9k4 . 

Informatīvajā materiālā idejas ir strukturētas atbilstoši

bērnu vecumam. Katrai vecuma grupai e-bukletā ir piedā-
vātas aktivitātes gan telpās, gan ārā, gan arī idejas, kā īsi-
nāt laiku interesanti un saturiski piepildīti, braucot sabied-
riskajā transportā vai auto. Protams, aktivitāšu iespējas ir
variējamas  atbilstoši katras ģimenes interešu lokam.
Informatīvajā materiālā ir iekļauti arī dažādi jautājumi,
mudinot bērnus izzināt atbildes un diskutēt, rosinot radoši
kopā pavadīt laiku.

“Ikviens mirklis, kuru jēgpilni varam pavadīt kopā ar
bērniem, ir ieguldījums bērnos un viņu nākotnē. Bērnības
atmiņu siltums ir ceļamaize visai turpmākai dzīvei. Laiks,
ko bērni pavada kopā ar vecākiem, ir ļoti svarīgs, īpaši
mūsdienu steigas piesātinātajā laikmetā, kad mūsu uzma-
nību pārņem tehnoloģijas. Bērns ir zinātkārs no pirmajiem
dzīves mirkļiem, un vecākiem ir jārūpējas, lai zinātkāre
augtu kopā ar bērnu,” uzskata LR labklājības ministrs
Jānis Reirs. Viņš arī uzsver, ka saticība ģimenē sekmē
bērna labāku iejušanos dažādos sabiedrības modeļos: bēr-
nudārzā un klasē, augstskolas auditorijā un darbavietā.

Kampaņas laikā arī Priekuļu novada pašvaldībā
tika sveiktas 6 ģimenes, kas izceļas  ar augstām ģime-
niskām vērtībām un kvalitatīvi pavadītu laiku ar bēr-
niem. Priekuļu novada domes priekšsēdētāja devās pie
Kazerovsku ģimenes Veselavā, Sloku ģimenes

Priekuļos, Tīronu ģimenes Jāņmuižā, Ļubinsku ģime-
nes Jaunraunā un Petroviču ģimenes Mārsnēnos  un
kā pateicības dāvana pasniedza īpaša dizaina rokas
pulksteni, kas tika darināts šai kampaņai. Vēl tika
apsveikta arī Miķelsonu ģimene no Liepas, kurai uzdā-
vināja Gerija Čepmena un Rosa Kempbela grāmatu
“5 mīlestības valodas”.    (Vairāk par ģimenēm un viņu
īpašajiem mirkļiem lasiet 3.lpp.)

Kampaņas dāvanas stāsts ir par “Lielo” un “Mazo”. To
simbolizē pulkstenis ar lielo un mazo laika rādītāju.

Emocionāli bērni lielai daļai vecāku līdz pat mūža bei-
gām vienmēr būs «mazie». Iniciatīvas primārā mērķaudi-
torija ir vīrieši un sievietes 25 – 39 gadu vecumā. Tas  ir
vecumposms, kurā  cilvēki izjūt abas lomas - būdami «lie-
lie» saviem bērniem un «mazie» saviem vecākiem. 

Kampaņu īsteno reklāmas aģentūra „Adell“ sadarbībā
ar Labklājības ministriju un projekta partneriem: „Rimi“,
„Baltais“, „Satori“, „Zvaigzne ABC“, „Rīgas Viļņi“.

Aicinām ikvienu iepazīties ar izstrādāto e-bukletu un ne
tikai Ziemassvētkos, bet arī turpmāk atrast laiku un intere-
santas nodarbes kopā, jo maziem mirkļiem ir liela nozīme.

Informāciju sagatavoja
Ieva Fogele,

sabiedrisko attiecību speciāliste

Maziem mirkļiem ir liela nozīme

Šodien vienalga -
Vai pulksteņi ir no zelta vai sudraba,
Galvenais -
Lai tie mērītu precīzi
Mūsu labo nodomu,
Lielo darbu un jauno cerību stundas.

/M.Čaklais/

Gadu mija ir laiks, kad prātā nāk pārdomas par aiz-
ejošo gadu, izvērtējam notikumus un kavējamies atmi-
ņās par skaisto, mīļo, sirsnīgo un pieredzēto. Tas ir laiks,
izvirzām jaunus mērķus un apņemamies paveikt jaunus
darbus. Tas ir izvērtēšanas laiks, kad atlasām graudus no
sēnalām un nākamajam gadam noliekam augstvērtīgā-
ko sēklu jaunu darbu paveikšanai. 

Mēs dzīvojam novadā, kur laikrādis nekad neapstā-
sies, mēs esam kustībā, virzībā. Mūsu Saules pulksteņi
vienmēr rādīs precīzu laiku, neļaujot stāvēt dīkstāvē
vai aizbildināties ar mehānisma lēnīgumu.  Ir teiciens
- ja mājās ir pulkstenis, kurš nedarbojas, – tā ir slikta
zīme. Mēs varam būt gandarīti - mūsu novada pulk-
steņi vienmēr strādās un rādīs precīzu laiku, mēs vien-
mēr būsim kustībā un izaugsmē.

Novadnieki! Vēlu katram izvērtēt aizejošo gadu,
atrast tajā daudz laba un mīļa, novērtēt savus tuvinie-
kus un mīļos, noteikt nākamā gada ceļa kursu. Vēlu
Jums visiem veselību, možu garu, enerģiju, mīlestību
un sparu nākamajā gadā! 

Cieņā,  
Elīna Stapulone,

Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
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23.11.2017.
1. Izdoti šādi saistošie noteikumi:
l Nr.11/2017 „Par kārtību, kādā tiek

izsniegta atļauja vīna, raudzēto, starppro-
duktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražo-
šanai Priekuļu novadā”;

l Nr.12/2017 „Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.1/2017 „Par Priekuļu novada budžetu
2017.gadam”;

l Nr.13/2017 “Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības Saistošajos noteikumos
Nr.3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu””;

l Nr.14/2017 “Par materiālās palīdzības
pabalstiem Priekuļu novadā”;

l Nr.15/2017 “Par pabalstiem pilngadī-
bu sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem”; 

l Nr.16/2017 “Par ģimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu un maznodrošinātu un
sociālās palīdzības pabalstiem Priekuļu
novada pašvaldībā”; 

l Nr.10/2017 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Priekuļu
novadā” (precizētie).

2. Pieņemts lēmums apstiprināt:
l Starpinstitūciju sadarbības grupas

bērnu tiesību aizsardzībā nolikumu;
l Priekuļu novada pašvaldības Ētikas

komisijas nolikumu.
3. Apstiprināta Interešu izglītības un pie-

augušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtība Priekuļu novadā un
komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:  Dace Kalniņa
– Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas priekšsēdētāja. Komisijas locek-
ļi: Mārīte Raudziņa – Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas locekle;

Jānis Mičulis– Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komitejas loceklis.

Komisijas sekretāre: Inna Ville –
Nekustamā īpašuma un juridiskās nodaļas
jurista palīgs.                          

Eksperte: Dina Dombrovska – Amatas
novada pašvaldības Apvienotās izglītības

pārvaldes vadītāja.
4. Pieņemts lēmums izdarīt grozījumus:
l Priekuļu novada domes 2017.gada

28.septembra lēmumā (prot.Nr.11, 22.p.);
l Priekuļu novada domes 2017.gada

23.oktobra lēmumā (prot.Nr.12, 9.p.).
5. Nolemts:
l atsavināt pašvaldībai piederošo zemes

īpašumu Gaujas ielā 5, Liepā;
l nodot atsavināšanai pašvaldībai piede-

rošo dzīvokļa īpašumu Nr.35, kas atrodas
Rūpnīcas ielā 23, Liepā;

l nodot atsavināšanai šādus Priekuļu
novada pašvaldības pamatlīdzekļus:

- 4 planierus L – 13 Blanik;
- 1 planieri SZD 482 Jantar;
- 3 planierus SZD 483 Jantar;
- 3 planierus LAK-12.
l pasūtīt dzīvokļa īpašuma un tam pie-

krītošās domājamās daļas no zemes Pāvila
Rozīša iela 9-37, Liepā, tirgus novērtējumu
un pēc tirgus novērtējuma saņemšanas dzī-
vokļa īpašumu atsavināt Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā.

6. Pieņemts lēmums:
l apstiprināt precizēto F11 nekustama-

jam īpašumam “Parka iela 4”, Priekuļos, un
nekustamajam īpašumam “Rūpnīcas iela
14”, Liepā;

l precizēt Priekuļu novada pašvaldībai
tiesiskā valdījumā un lietošanā esošām
zemes vienībām Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmas teksta daļā
reģistrētās zemes vienību platības atbilstoši
Nekustamā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmas grafiskās daļas datos norā-
dītajām platībām;

l ieskaitīt zemes vienību “Kalna
Mellužas”, Veselavas pagastā, rezerves
zemes fondā. 

7. Nolemts iznomāt:
l zemes vienības ar nosaukumu “Malkas

laukums”, Liepas pagastā, daļu;
l daļu no zemes vienības ar nosaukumu

“Pie Mežābeles”, Liepas pagastā;
l zemes vienības ar nosaukumu “Malkas

laukums”, Liepas pagastā, daļu;
l apbūvētu  zemes vienību Liepas pagastā.

8. Pieņemts lēmums:
l izīrēt sporta nodarbībām Liepas

pamatskolas sporta zāli, tualetes un dušas
telpas;

l slēgt telpu nomas līgumu par neapdzī-
vojamās telpas Pāvila Rozīša ielā 5, Liepa,
lietošanu noliktavas vajadzībām, nepārtikas
preču glabāšanai;

l pagarināt neapdzīvojamo telpu
„Aptiekā”, Mārsnēnu pagasts, nomas
līgumu.

9. Nolemts:
l mainīt nekustamā īpašuma lietošanas

mērķi Priekuļu novada pašvaldības valdīju-
mā esošam nekustamajam īpašumam
„Kapsēta, Mazā Ellīte”, Liepas pagastā, no
–zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir lauksaimniecība, uz – kapsētu terito-
rijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un
krematoriju apbūve; 

l atdalīt no nekustamā īpašuma
„Mežaiņi”, Mārsnēnu pagastā, neapbūvētu
zemes vienību un no jauna izveidotajam
nekustamajam īpašumam apstiprināt jaunu
nosaukumu „Mežaiņu mežs”, Mārsnēnu
pagasts;

l neiebilst zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam:

„Jaunsigāti”, Mārsnēnu pagastā;
„Kļavkalni”, Priekuļu pagastā; 
„Lejas Piļas”, Priekuļu pagastā;
„Tomiņi”, Priekuļu pagastā;
l apstiprināt zemes ierīcības projektu

nekustamajiem īpašumiem:
- „Stūrīši” un ,,Jaunarāji”, Priekuļu

pagastā; 
- „Gala Kunči”, Priekuļu pagastā; 
l adrešu reģistrā likvidēt adresi ,,Andi”,

Bērzkrogs, Veselavas pagastā;
l nekustamajam īpašumam – telpu gru-

pai Nr.3, nekustamajā īpašumā ,,Zvārģi”,
Liepas pagastā, piešķirt adresi ,,Zvārģi” 3,
Liepas pagasts;

l neiebilst zemes ierīcības – robežu pār-
kārtošanas projekta izstrādei nekustamajam
īpašumam „Vinnēni”, Priekuļu pagastā.

10. Nolemts anulēt ziņas par deklarēto
dzīves vietu 12 personām.

11. Pieņemts lēmums dzēst nekustamā

īpašuma nodokļa parādu 16.28 EUR,  noka-
vējuma naudu 9.90 EUR,  kopā 26.18 EUR.

12. Nolemts:
l atteikt 4 personas reģistrēt Priekuļu

novada pašvaldības dzīvokļa jautājumu
risināšanā sniedzamās Palīdzības reģistrā;

l slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar vienu personu par divistabu dzīvokļa
izīrēšanu. 

13. Apstiprināti izsoles rezultāti
šādiem nekustamajiem īpašumiem:

l Rūpnīcas iela 11-2,  Liepa, Liepas
pagasts;

l zeme Cēsu prospektā 31B, Priekuļi.
14. Pieņemts lēmums aicināt Cēsu nova-

da pašvaldību atkārtoti slēgt sadarbības
līgumu par Cēsu pilsētas Mākslas skolas
darbību Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā.

15. Noteikta ieejas maksa:
l Fēliksa Ķiģeļa koncertam Veselavas

muižā 2017.gada 24.novembrī EUR 15,00;
l Jaunā gada ieskandināšanai un masku

ballei Priekuļu kultūras namā 2018.gada
1.janvārī EUR 10,00.

16. Nolemts izbeigt līdzdalību sabiedrī-
bā ar ierobežotu atbildību „Cēsu olimpis-
kais centrs”  un piedāvāt Cēsu novada
pašvaldībai pārņemt īpašumā bez atlīdzības
28457 Priekuļu novada pašvaldībai piede-
rošās SIA “Cēsu olimpiskais centrs” kapitā-
la daļas, ar nosacījumu, ka SIA “Cēsu olim-
piskais centrs” ilgtermiņā nodrošina
Biatlona un slēpošanas bāzes darbību
Priekuļu novada izglītības iestāžu izglītoja-
miem un iedzīvotājiem veselīga dzīvesvei-
da un sporta aktivitāšu veicināšanai, tajā
skaitā: ziemas periodā bāze pieejama un
izmantojama apmeklētājiem ziemas sporta
veidiem, tiek sagatavota un uzturēta distan-
ču slēpošanas trase, vasarā atbilstošā kvali-
tātē pieejama rollerslēpošanas trase un
nūjošanas trases, par pakalpojumu saņem-
šanu slēdzot līgumu ar Priekuļu novada
pašvaldību.

17. Pieņemts lēmums ar 2017.gada
1.decembri Priekuļu novada pašvaldības
Labiekārtošanas nodaļā izveidot sētnieka
amata vienību.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Bezmaksas vingrošanas
nodarbības iedzīvotājiem

Priekuļu novada pašvaldība sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles cen-
tru īsteno dažādas aktivitātes  Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros. Viens no īstenotajiem pasākumiem
ir vingrošanas pasākumu kopums iedzīvotājiem, kas vecāki par 54 gadiem.
Pateicoties iedzīvotājiem, kuri izrādījuši lietu interesi nodarboties ar fiziskajām
aktivitātēm, proti, vingrot, ir izveidoti divi vingrošanas cikli, kurus vada sertificēts
treneris Viesturs Dumpis. Vingrošanas nodarbības notiek Liepas kultūras namā
divas reizes nedēļā no plkst.15.00 līdz 16.00 -  viena grupa un no plkst.16.00 līdz
17.00 -  otra grupa. Paldies dalībniekiem par lielo atsaucību!

Informāciju sagatavoja: Vineta Lapsele, projektu vadītāja

Lai samazinātu Priekuļu novada iedzī-
votāju nodokļu slogu, Priekuļu novada
dome papildus likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” noteiktajiem atviegloju-
miem nolēma no 2018.gada 1.janvāra pie-
mērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu 50% apmērā par vienu mājokli.

Tiesības atvieglojumu saņemt ir nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksātājam, kurš
deklarējis dzīvesvietu Priekuļu novadā savā
nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.
Atlaidi piemēro tikai tam īpašumam, kurā
īpašnieks ir deklarējis savu dzīvesvietu.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50%
vienam mājoklim piemēro tikai ēkai, dzīvok-
lim (mājoklim), bet ne zemei. Šos atviegloju-
mus nepiemēro, ja nodokļu maksātājam
nodokļu atvieglojumu piešķiršanas izskatīša-
nas brīdī ir pašvaldības budžetā ieskaitāmie
nekustamā īpašuma nodokļa parādi.

Lai saņemtu atvieglojumus visam taksā-
cijas gadam, atvieglojumu pieprasītājam
līdz 1.februārim jāiesniedz Priekuļu nova-
da pašvaldībā vai Liepas, Mārsnēnu,
Veselavas pagasta pārvaldē, vai elektronis-
ki (parakstītu ar drošu elektronisko parak-
stu) noteiktas formas iesniegums.
Iesnieguma veidlapu var saņemt pašvaldī-
bā, kā arī tā publicēta pašvaldības mājasla-
pā www.priekuli.lv.

Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīve-
svietu savā nekustamajā īpašumā pēc tak-

sācijas gada 1.janvāra vai iesniegumu
iesniedz pēc 1.februāra, minētos atvieglo-
jumus saņem, sākot no nākamā mēneša pēc
dzīvesvietas deklarēšanās un iesnieguma
reģistrēšanas pašvaldībā.

Joprojām ir spēkā arī likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktie
atvieglojumi:

l nodokļu maksātājiem, kuriem pašval-
dība ir piešķīrusi maznodrošinātas perso-
nas vai maznodrošinātas ģimenes statusu,
- par mājokli un tam piekritīgo zemi 50 %
apmērā no aprēķinātās nodokļa summas;

l nodokļu maksātājiem, kuriem pašval-
dība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai trū-
cīgas ģimenes statusu - par mājokli un tam
piekritīgo zemi 90 % apmērā no aprēķinā-
tās nodokļa summas;

l daudzbērnu ģimenēm  - par mājokli
un tam piekritīgo zemi 50 % apmērā no
aprēķinātās nodokļa summas;

l politiski represētajām personām par
zemi un mājokli  - 50 % apmērā no aprēķinā-
tās nodokļa summas, ja nekustamais īpašums
netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

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

Ineta Eberharde

Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu

piešķiršanu 
Priekuļu novadā 2018.gadā
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2017.gada 29.decembrī plkst.13:00 darbu uzsāks
Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu
apkalpošanas centrs (VPVKAC), kas atradīsies Priekuļu
novada pašvaldības telpās Cēsu prospektā 5, Priekuļos.

VPVKAC  nodrošinās klientiem vienkopus  pašvaldī-
bu pakalpojumus un  noteiktus valsts iestāžu pakalpoju-
mus. 

VPVKAC būs pieejami Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA), Valsts ieņēmumu dienesta (VID)
noteiktie pakalpojumi.

Uz doto brīdi  noslēgti  divi  līgumi par sadarbību
atsevišķu valsts pakalpojumu sniegšanā ar šādām valsts
iestādēm:

l Valsts  ieņēmumu dienestu;
l Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru;
Klientiem, kuri  vēlēsies saņemt valsts iestāžu pakal-

pojumus, dodoties uz vienoto klientu apkalpošanas cent -
ru līdzi jāņem:

l pase vai personas apliecība (eID);
l ja plāno izmantot e-pakalpojumus – personas aplie-

cība (eID), kurā ir aktivizēts e-paraksts;
l atsevišķu e-pakalpojumu saņemšanai – internetban-

kas pieejas kodi.
Vairāk informācijas par VPVKAC sniegtajiem

pakalpojumiem iedzīvotāji var uzzināt savā pašval-
dībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā

portālā https://www.latvija.lv/pakalpojumucentri. 

Klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija:
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pagasts
Tālrunis: 66954881
e-pasts: priekuli@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas centra darba laiks:
Pirmdienās: 8:00-12:00 13:00-18:00
Otrdienās: 8:00-12:00 12:45-17:00
Trešdienās: 8:00-12:00 12:45-17:00
Ceturtdienās: 8:00-12:00 12:45-17:00
Piektdienās: 8:00-12:00 12:45-15:00

Priekuļos darbu uzsāks Valsts un pašvaldību
vienotais  klientu apkalpošanas centrs
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1 Kazerovsku ģimene, Veselavā, decembrī kļuva ar vēl vienu brālīti bagātāka.
Mamma Aija priecājas par ikvienu brīdi, kuru var individuāli veltīt puišiem katram
atsevišķi. Tētis Jānis kopā ar dēlu Eduardu labprāt dodas makšķerēt, taču visiem kopī-
gie mirkļi ir pirts rituālu baudīšana savā piemājas pirtiņā “Mindaugas”. 

2 Tīronu ģimenes no Jāņmuižas mazie kopā būšanas mirkļi ir gan strādājot, gan
sportojot, gan atpūšoties, gan vienkārši esot visiem kopā. Viņi ar savām aktivitātēm
mudina to darīt arī parējos iedzīvotājus. Ar Tīronu ģimenes iniciatīvu, izmantojot ES
finansējumu un Priekuļu novada pašvaldības atbalstu, Jāņmuižā uz pašvaldībai piede-
rošas zemes tapis par ielas basketbola laukumu, kuru aicināts izmantot ikviens iedzī-
votājs. Viņi priecājas par vecākiem, kas laukumā sporto kopā ar bērniem.

3 Ļubinsku ģimene pavada laiku kopā ne tikai ģimenē, bet arī skolā. Mamma
Liene ir iesaistījusies un līdzdarbojas meitas klases aktivitātēs projektā “Sporto visa
klase”. Taču ģimenei kopā ļoti patīk doties pārgājienos, piedalīties dažādās aktivitā-
tēs dabā.

4 Petroviču ģimenes vecākiem Mārsnēnos visbiežāk sanāk līdzdarboties un atbalstīt
bērnus viņu aktivitātēs – dejošanā, mākslas skolā u.c. pulciņos. Bieži tie mazie mirkļi kopā
ir ceļā uz kādu no pulciņiem, kad var netraucēti sarunāties par aktuālo un svarīgo. Taču
mazākajai Petroviču atvasei Patrīcijai visīpašākie ir sestdienas rīti, kad māju piepilda
mammas cepto pankūku smarža un visi kopā bez steigas var pabrokastot pie saimes galda.

5 Sloku ģimene Priekuļos ir aktīvi autosporta līdzjutēji. Jau no mazām dienām
Dita un Viesturs kopā ar bērniem ir apmeklējuši autotrasi līdzjutēju rindās, kur arī
dēlam Emīlam ir izveidojusies aizraušanās ar autosportu. Tādēļ tagad īpašie mirkļi tiek
aizvadīti autotrasē, atbalstot dēlu Emīlu sacensībās.       

6 Miķelsonu ģimene no Liepas ir aktīvi sporta aktivitāšu dalībnieki. Kopā pieda-
lās Latvijas vecākajā, tradicionālajā skrējienā „Apkārt Liepai“, daudz laika aizvada
atbalstot meitu slēpošanas aktivitātēs, taču visjaukākās ir brīvdienas, kad visa ģimene
ir kopā prom no ikdienas steigas. Kopīgas brokastis, mājas solis, galda spēles – tie ir
Miķelsonu ģimenes īpašie mirkļi.
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No 2017.gada 30.oktobra līdz 1.
novembrim Tartu  Kesklinna Lastekeskus
pirmsskolas izglītības iestādē notika
Eiropas Savienības mūžizglītības pro-
grammas Erasmus+ 2.pamatdarbības
starpskolu stratēģiskās partnerības projek-
ta  Nr.2017- 1-EE01-KA219-034888_2
„100 STEPS” transnacionālā sanāksme. 

Piecu dalībvalstu (Igaunija, Horvātija,
Latvija, Somija, Spānija) projekta koordi-
natori tikās, lai  izvērtētu projekta pirmo
posmu un plānotu, precizētu projekta
nākamos soļus. Tikšanās laikā bija iespēja
vērot mācību procesu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē, redzēt IKT rīku izmantošanas
iespējas  pirmsskolas bērnu apmācībā,
interaktīvās tāfeles izmantošanu sporta un
mūzikas nodarbībās.

Pirmsskolas izglītības iestādē
„Kesklinna  Lastekeskus” ir izveidota
grupa bērniem ar attīstības un kustību
traucējumiem, taču vairāki bērni ar  vieg-
lākiem šāda veida traucējumiem ir integ-

rēti veselo bērnu grupās.
Apmeklējām arī Tartu privāto bērnudār-

zu/skolu un izglītības departamentu, iepazīs-
toties tuvāk ar Igaunijas izglītības sistēmu. 

Sanāksmes dalībniekiem tika organizē-
tas dažādas izglītojošas āra aktivitātes.
Iepazināmies  ar jaunākajiem IKT rīkiem,
notika grupu darbs robotikā. Katrs dalīb-
nieks saņēma apstiprinājumu par kursa
”Supporting active learning in kindergar-
ten with digital technology” apgūšanu.

Projekta „100 soļi” pirmais posms
paredzēja arī projekta logo izveidi. Katra
dalībvalsts projekta mājas lapā ievietoja
vienu, viņuprāt labāko, bērna zīmēto logo.
Esam priecīgi un lepni, ka starptautiska
balsojuma rezultātā par projekta „100
soļi” logo tika izvirzīts PII „Mežamliņa”
audzēknes Šarlotes Capares  darbs.

Vairākos projekta posmos notiks arī
bērnu vecāku iesaistīšana. Projekta pir-
mais posms paredzēja vecākiem kopā ar
mazuļiem apmeklēt sava novada/pilsētas
skaistākās, mīļākās, svarīgākās vietas,
nofotografēt tās un izveidot plakātu. No
šiem plakātiem  pirmsskolas izglītības
iestādē  „Mežmaliņa” tapa krāšņā rudens
rotā tērpta izstāde, kuru piedāvājām

apskatīt iestādes bērnu vecākiem un vie-
siem. Fotogrāfijas ar novada īpašajām,
gleznainajām vietām ievietojām videofil-
mā, kuru projekta dalībnieki var redzēt
projekta mājas lapā. Paldies vecākiem par
atsaucību, dodoties dabā ar bērniem,
fotografējot, veidojot un noformējot pla-
kātus! Paldies PII „Mežmaliņa” dārznie-
cei Valentīnai Ļaudupei par plakātu izvie-
tošanu, izstādes iekārtošanu un skolotājai
Inārai Ikauniecei par videofilmas izveidi!

Nākamais projekta posms paredz izvei-
dot piecas āra aktivitātes, kuru laikā pirm-
sskolas  bērni nostiprina prasmes mate-
mātikā, dabas izpētē, valodas attīstībā,
mākslā u.c. No šīm piecām aktivitātēm
bērni izvēlēsies vienu, kura patiks visla-
bāk, un kopā ar skolotāju veidos īsu filmi-
ņu ar darbības aprakstu. 

Noslēdzoties otrajam projekta pos-
mam, projekta dalībnieki tiksies Somijā
(2018. gada marts), kur notiks skolotāju
apmācības brīvdabas pedagoģijā. Savā
āra izglītības pieredzē dalīsies Somijas
pirmsskolas pedagogi par tēmu „Uz
izziņu balstīta mācīšanās ” un Latvijas
pedagogi par tēmu „Bērnu radošuma
attīstība āra aktivitātēs”, „Kā būt labam

āra grupas vadītājam”.
Nacionālās aģentūras piešķirtais

finansējumsQ Erasmus+ programmas
2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās
partnerības projektam „100 STEPS” ir
15 990,00 EUR.

Projekta sanāksmes aktivitātēs
Igaunijā piedalījās PII „Mežmaliņa”

vadītāja Kristīna Bernāne un projekta
koordinatore Ilze Freimane

IZGLĪTĪBA

Liepas PII
„Saulīte“

PALDIES!
Ar gadiem steidzīgiem, 
kad dzīves vēji pūš,
Viz dienas baltas, pelēkas un melnas.
Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā mirdz, 
Cik dāsnuma un saules glabā sirds.
Cik spēj viņš ziedoties un citiem dot, 
Un dodot baltu labestību atstarot.

Liepas pirmsskolas izglītības iestādē ”Saulīte” vienā
no telpām vēra durvis robottehnikas studija, kur bērni
no dažādiem konstruktoriem pēc dotas shēmas konstruē
robotus, mašīnas. Pagaidām tie ir bez motoriņiem. Bet
mēs tikai mācāmies. Uzsākot mācības Liepas  skolā, šie
bērni jau būs prasmīgi un varēs konstruēt visdažādākos
robotus un mašīnas.

Studijas atvēršana bija iespējama pateicoties SIA
”Gaižēni” sabiedrības pārstāvja Aleksa Rasmusena zie-
dojumam Priekuļu novada izglītības iestādēm. Katra no
novada izglītības iestādēm 2017.gada saņēma ziedoju-
mu  - 285,00 EUR. Mēs par šo naudu iegādājāmies
konstruktorus.

Paldies Jums, Aleks Rasmusen!
Mierpilnus, gaišām domām bagātus  Ziemassvētkus!

Gaišu un stipru ticību skaistajam un labajam pasaulē!
Cerību piepildījumu, veselību, labestību Jaunajā
2018.gadā!

Liepas pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” vadītāja

Elija Latko

Starptautiskā projekta „100 soļi” pirmais posms noslēdzies

Konstruējot robotus un mašīnas Liepas PII 
robottehnikas studijā

Foto: no Liepas PII arhīva

Klusināta mūzika, tējas smarža,
koka bluķīši, apklāti ar vilnas sedzi-
ņām, uz ekrāna mainās fotogrāfijas
ar novada skaistākajām vietām…
Nē, nē, tā nav vakarēšana sestdienas
vakarā! Tas ir profesionālās pilnvei-
des seminārs-praktikums PII
„Mežmaliņa”. Erasmus+ K1 projek-
ta ietvaros iestādes skolotājas orga-
nizēja kursus „Pirmsskolas mācību
priekšmeti brīvdabā”.

29.novembrī, kad rudens lietavas
jau pierimušas, bet ziemas spelgonis
vēl nav sācies, 29 pirmsskolas pedago-
gi no tuvākiem (Jāņmuiža, Liepa,
Veselava) un tālākiem (Nītaure, Stalbe,
Rauna, Ineši, Drusti, Drabeši) pagas-
tiem ieradās Priekuļos, lai gūtu ieskatu
un uzzinātu jaunumus par pašmāju un
ārvalstu vides izglītības aktualitātēm.           

Rīts iesākās ar  vasaras atmiņu
mezgliņu atsiešanu. Iestādes vadītā-
ja Kristīna Bernāne īsumā pastāstīja
par izglītības iestādi, un „ ārzemju
ceļojums atmiņās” varēja sākties.

Klātesošie vēroja informatīvi
izglītojošas prezentācijas par pirm-
sskolas darba ēnošanu Norvēģijā (K.
Bernāne šī gada februārī), Horvātijā
(skolotājas Liene Pastuhova un
Dace Lezdiņa- maijā), Apvienotajā
Karalistē (skolotāja Daila Balode un
vadītājas vietniece izglītojošā darbā
Ilze Freimane- jūnijā). 

Visaizraujošākais stāstījums bija
Inesei Iesmiņai, kura uz Apvienoto
Karalisti devās oktobrī, lai mācītos
āra un vides izglītību. Inese stāsta:
„Bērni mācās par realitāti realitātē,
tas nozīmē par dabu – dabā, par
sabiedrību – sabiedrībā un par tuvā-
ko apkārtni – tuvākajā apkārtnē.
Dabu viņiem jāizzina caur sajūtām,
tiešā veidā, jāļauj sajust  atklāsmes
brīnums.  Bērniem šajā vecumā ir
svarīgi iemācīt saskatīt un izjust
dabas skaistumu, saistīt to ar piede-
rības izjūtu un mīlestību pret noteik-
tu vidi. Āra nodarbības dod iespēju
bērniem izmantot visas savas
maņas, līdz ar to viņiem būs perso-
nīga un nepastarpināta pieredze,

satiekot reālo pasauli.”
Pēc prezentācijām visi devāmies

ārā, lai praktiski vērotu visu pirm-
sskolas vecumposmu bērnu mērķtie-
cīgu darbošanos dabā. „Mežma -
liņas” skolotājas bija sagatavojušas
aktivitātes ar dabas skaņām, dabas
otām, mandalu veidošanu no dabas
materiāliem, ar darbošanos
ar/ap/caur peļķēm, ar  orientēšanos
dabā pēc kartes, teātri mežā.

Pusdienas ārā todien garšoja brīniš-
ķīgi! Zupu, tēju ar medu, rupjmaizi ar
brūkleņu  čatniju (pikanta, saldskāba
mērce, gatavota pēc indiešu receptes)
mēs notiesājām gardām mutēm.
Deserts bija jāpagatavo pašiem - uz
grila cepta, cukura un kanēļa maisīju-
mā iemērkta ābola pusīte.

Dienas otrajā daļā darbojāmies
praktiski ar koka ripām, darbarīkiem
un dabas materiāliem. Tapa krelles,
„kokmīļi”, kosmosa bites un „lapiņ-
sejas”. Skolotāju Ineses, Daces un
Ilzes vadībā izspēlējām kustību rota-
ļas, atmiņas un prāta spēles. 

Lai visu labāk varētu atcerēties
(nebija laika pierakstīt, visu laiku
aktīvi jādarbojas), kursu beigās
saņēmām āra rotaļu aprakstus. Un ne
tikai. Guvām daudz pozitīvu emoci-

ju, teorētisku un praktisku ieskatu
PII „Mežmaliņa” vides izglītības
darbībā. Mums izveidojies priekš-
stats, kādas brīvdabas pedagoģijas
metodes izmanto ārvalstu pedagogi,
gūtas idejas, spēles, rotaļas un prak-
tiski piemēri, kā mērķtiecīgi pavadīt
laiku brīvā dabā kopā ar bērniem.

Kursos bija un visu dzirdēja 

PII „Mežmaliņa” skolotāja 
Ilze Kizāne

P.S. Kursos piedalījās divas stu-
dentes no Rīgas, kuras veic pētījumu
un raksta kvalifikācijas darbu par
brīvdabas pedagoģijas praktisko
pielietojumu pirmsskolā. Elīna
Umbleja mācās LU un strādā
„Skola mazajiem- Poga”. Viņas
darba nosaukums - „Brīvdabas
pedagoģija Latvijā”. Baiba Dambe
studē LU studiju programmā
„Pirmsskolas pedagogs” un viņas
darba tēma - „ Brīvdabas pedagoģi-
jas idejas un priekšrocības pirms -
skolas vecuma bērnu attīstībā”.
Priecē, ka par pētījuma objektu izvē-
lēta PII „Mežmaliņa” āra grupa
„Sprīdīši”. Vēlam veiksmi topoša-
jām pirmsskolas skolotājām!

Āra vides izglītības iespējas
pirmsskolā

Praktiskās nodarbības ārā ar teātri mežā 
No PII “Mežmaliņa” arhīva
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Priekuļu tehnikums
iegūst 2. vietu LMT

Autosporta Akadēmijas
vadītajā Skolu kartinga

kausā
Beigusies LMT Autosporta akadēmijas (LMT AA) Skolu kar-

tingu kausa otrā sezona, kurā sacentās 15 mācību iestāžu un jau-
niešu jaunrades centru kartingu komandas no visas Latvijas.
Par sezonas kopvērtējuma uzvarētāju kļuva Daugavpils
Būvniecības tehnikuma komanda, savukārt 2. vietu izcīnīja
Saldus Bērnu un jaunatnes centra komanda, bet 3. vietu ieguva
Rīgas Tehniskās koledžas komanda. 

Nosakot sezonas kopvērtējuma uzvarētāju, tika ņemti vērā vairāki
kritēriji – komandu sportiskais rezultāts, kartingu tehniskā sagatavotī-
ba sacensībām, līdzjutēju atbalsts, kā arī tas, kā komandas sevi prezen-
tēja visas sezonas garumā gan sacensību laikā, gan sociālajos medijos. 

Par izciliem sportiskiem rezultātiem komandas saņēma īpašus LMT
AA kausus. Šajā kategorijā 1. vietu ieguva Daugavpils Būvniecības
tehnikums, 2. vietu – Priekuļu tehnikums, bet 3. vietu – Saldus Bērnu
un jaunatnes centrs. Saldus Bērnu un jaunatnes centrs ieguva arī apbal-
vojumu par vislabāk sagatavoto tehniku, bet Daugavpils Būvniecības
tehnikums – par profesionālāko komunikāciju.

LMT Autosporta akadēmijas vadītājs Dainars Dambergs:
„Man ir patiess gandarījums par šīs sezonas rezultātiem. Mūsu
komandas parādīja ļoti labu sniegumu, konkurējot gan savā starpā,
gan piedaloties „ProKart kauss 2017” ieskaitē TK-Senior klasē.
Patīkami bija redzēt, ka jaunpienācēji, skolas, kas tikai šogad sāka
dalību LMT AA Skolu kartingu kausā, ļoti veiksmīgi un ātri iekļāvās
projektā un uzrādīja arī teicamus sportiskos rezultātus. Ja salīdzina
ar pagājušo gadu, kad komandas spēra pirmos soļus šajā sporta veidā
un bija jāiepazīstas ar sacensību kārtību un norisi, šogad varēja vērot
interesantu un aizraujošu skolu sacensību sportiskajā jomā. Tāpat
gandarī, ka skolas ir ļoti atbalstošas un vēlas turpināt piedalīties pro-
jektā. Priecē arī jaunieši, kuri iesaistījās pirmajā sezonā, un piedalās
arī tagad. Tas nozīmē, ka ir interese un vēlme kaut ko darīt šajā spor-
ta veidā, lai gan tas ir laikietilpīgi un nebūt ne vienkārši. Turklāt,
sākoties otrajai sezonai, vairākas skolas bija atvērušas kartingu sek-
cijas un sacensībās startēja ar diviem kartingiem. Savukārt, beidzo-
ties sezonai, par atsevišķu sekciju izveidi runā jau teju visas skolas.”

Dainars Dambergs arī atzina, ka jaunieši ir atvērti inovācijām un
ar entuziasmu uztvēra iespēju nākamgad startēt ar elektrokartingiem,
lai gan esošo kartingu pārbūve par videi draudzīgiem būs laika,
darba un finanšu ietilpīgs process. 

LMT AA Skolu kartingu kausa otrajā sezonā piedalījās 15
komandas, kurām bez maksas tika piešķirti Itālijā ražoti „Gold Kart”
sporta kartingi dalībai sacensībās un treniņos Latvijas teritorijā. 

Projekts LMT Autosporta akadēmijas Skolu kartingu kauss
tapis, LMT Autosporta akadēmijai sadarbojoties ar Latvijas Mobilo
telefonu un Latvijas Automobiļu federācijas Kartingu komisiju. Tas
paredzēts tehnikumu audzēkņiem un vidusskolēniem, un tā mērķis ir
veicināt un iedvesmot skolu audzēkņus motivēti aizpildīt brīvo
laiku, izglītot sevi tehniskajā jaunradē, kā arī pievērsties autospor-
tam. Jauniešiem jau ir notikuši un vēl paredzēti semināri un treniņi
Latvijā populāru autosportistu vadībā.

Visa aktuālākā informācija par iepriekš minētajām sacensī-
bām atrodama LMT Autosporta akadēmijas Twitter kontā
@Auto_Akademija, „Prokart”, sacensību rezultāti tiešsaistē atroda-
mi www.prokart.lv.

LMT Autosporta akadēmijas ģenerālsponsors jau astoto gadu
ir Latvijas Mobilais telefons. Katra komanda – projekta dalībniece
– tiek nodrošināta ar „Samsung Galaxy A3” viedtālruni sociālajām
aktivitātēm un projekta atspoguļošanai sociālajos tīklos. Ar eļļām un
smērvielām akadēmiju apgādā „Motul”. Sabiedrisko attiecību atbal-
stu skolām nodrošina „One Communications”. Jau kopš pirmsāku-
miem projektu atbalsta arī Latvijas Automobiļu federācija.

Aktuālā informācija par LMT Autosporta akadēmiju ir pie-
ejama mājaslapā www.autoakademija.lv un sociālo tīklu kontos.

Informāciju sagatavoja:
Anda Treija

LMT Autosporta akadēmija 
Sabiedriskās attiecības

Priekuļu tehnikums iegūst 2. vietu LMT Autosporta 
akadēmijas Skolu kartingu kausā

FOTO: Mārtiņš Jankovskis

Novembris un decembra
sākums ir īsts stāstnieku laiks.
Izskanējis X Vidusvidzemes
stāstnieku konkurss, kas kā vien-
mēr  norisinājās Priekuļu vidus-
skolā. Konkursā 1.-4.klašu grupā
uzstājās 28 dalībnieki. Paldies
vecākiem, skolotājiem par skolē-
nu sagatavošanu,  par atbalstu un
ieinteresētību.

Latvijas stāstnieku konkur-
sam tika izvirzīti 5 dalībnieki no
Priekuļu vidusskolas – Amanda
Avotiņa 1.b kl. (skolotāja Vija
Andrīte), Karlīna Romka 2.b kl.
(skolotāja Gunta Puriņa) , Ralfs
Kristians Ešenvalds 3.b kl. (sko-
lotāja Agita Norvele),   Gabriels
Zverevs 4.b kl.(skolotāja Alda
Daukšte), Līva Lezdiņa 4.a kl.
(skolotāja Ruta Kanušniece) un
divi dalībnieki no Liepas  pamat-
skolas  Mārtiņš Krauze 1.kl.
(skolotāja Ruta Stodoļņika) un
Kerija Daniela Fomenko 2.kl.
(skolotāja Sintija Soboļeva) 

Stāstnieku konkursa fināls
Rīgas Latviešu biedrībā pulcēja
117 dalībniekus no visas
Latvijas. Sarīkojumā bērni stās-
tīja gan stāstus, kurus mantojuši
ģimenē, gan tos, kas radušies
sadarbojoties ar skolotājiem, kas

gatavoja viņus stāstnieku kon-
kursiem klasē, skolā, novadā. 

Finālistus vērtēja stāstniecī-
bas eksperti no Latviešu fokloras
krātuves, Latvijas Radio, UNES-
KO LNK ,,Stāstu bibliotēku”
labākie stāstnieki, skolotāji un
stāstīšanas tradīciju kopēji .

Šogad Priekuļu vidusskolas

un Liepas pamatskolas finālisti
gandrīz visi ieguva 2.pakāpes
diplomus un lielā stāstnieka titu-
lus. Prieks par skolēnu sasniegu-
miem.

Stāstnieku konkursa koordinatore 
Gunta Puriņa –

Priekuļu vidusskolas skolotāja

Stāstnieku konkurss

Priekuļu vidusskolas un Liepas pamatskolas finālisti gandrīz 
visi ieguva lielā stāstnieka titulus

Foto: No Priekuļu vidusskolas arhīva

Atskatoties uz padarīto 
valsts svētkos

Nosvinējām Latvijas Republikas proklamēšanas
dienu. Liepas pirmsskolas izglītības iestādes
“Saulīte” Mārīšu grupa arī gatavojās svinībām ar
lielu degsmi un patriotisma sajūtu. Bērni zīmēja,
līmēja, veidoja dāvanas un apsveikumus Latvijai.
11.novembrī mēs devāmies pie kritušo karavīru
pieminekļa, lai aizdedzinātu svecītes. 

Ar lielu nepacietību bērni gaidīja dienu, kad
varēs doties uz Valmieras muzeju. 13.novembrī
mūsu grupa devās ar sabiedrisko transportu uz
Valmieru. Dažiem bērniem bija prieks pirmo reizi
braukt ar autobusu uz pilsētu. Muzejā mūs sagaidī-

ja jauka, atsaucīga darbiniece, kura iepazīstināja ar
seniem Latvijas mūzikas instrumentiem. Ar lielu
interesi bērni un mēs, skolotājas, klausījāmies
Valmieras muzeja darbinieces stāstījumā. Bērniem
bija iespēja pašiem paspēlēt uz seniem mūzikas
instrumentiem. 

Emociju pārpildīti un gandarīti par paveikto
atgriezāmies bērnudārzā. Bērni vēl ilgi pēc tam
apsprieda redzēto un dzirdēto.

Mārīšu grupas skolotāja
Natālija Voldiņa

Tā nu tas ir iekārtots ikdienas
dzīvē, ka Jāņmuižas pirmsskolā
darbi, prieki un svētki ir pakārto-
ti viens otram. Tikko beidzam
vienu posmu – rudens laiku,
sākas jauns – atkal gatavošanās,
nemitīga darbošanās, ar izdomu,
fantāziju, savām zināšanām.
Sācies ZIEMAS norišu laiks. Tas
sākās jau 8. novembrī –
Mārtiņdienā - , tad sekoja
Patriotiskā nedēļa  par godu
Latvijas dzimšanas dienai.

Svētku noskaņa bija jūtamas visā
iestādē - sarkanbaltsarkanas len-
tītes, dziesmas par Latviju, dze-
joļi par dzimteni. 17. novembrī
Latvijas dzimšanas dienas svētku
pasākumā satikās vecāko grupu
bērni, lai ar dziesmām izdziedātu
un dzejoļiem paustu savu mīles-
tību dzimtenei - Latvijai. Tad
gatavošanās Adventei, un visbei-
dzot pats lielākais notikums-
Ziemassvētku gaidīšana, kas tra-
dicionāli sākas ar Rūķu apciemo-

jumu katrā grupā. 
Tuvojas Ziemassvētki. Visās

mājās ienāks svētku miers, dāvinā-
šanas prieks, bet vislabākā dāvana
Ziemassvētkos ir pilna māja ar cil-
vēkiem, kurus Tu mīli. Jāņmuižas
pirmsskolas kolektīvs novēl visiem
mūsu bērniem un viņu ģimenēm,
visiem novada iedzīvotājiem sirsnī-
gu, rosīgu, brīnumu pilnu
Ziemsvētku laiku un lai miers ir
mūsu mājās un mūsu sirdīs!

Metodiķe Agita Peneze

Dziesmām izdziedātu un dzejoļiem paustu savu mīlestību dzimtenei - Latvijai
Foto: Mārtiņš Beļickis
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Pamatojoties uz jauniešu iniciatīvu iemācī-
ties un izprast projektu rakstīšanu un turpinot
jau aizsākto Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centra
sadarbību ar biedrību „Bērnu un jauniešu centrs
„Dari Vari”, Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas projekta
ietvaros 2017. gada 24. novembrī tika organizē-
ta pirmā jauniešu Projektu nakts Priekuļos
“Projektu nakts ar politiķi”. 

Šī bija iespēja Priekuļu novada jauniešiem
kopā ar pašvaldības speciālistiem un lēmumu
pieņēmējiem piedalīties 24 stundu apmācībās,
kurās uzzināt projektu rakstīšanas pamatus un
iespējas, ko piedāvā Erasmus+ programma,
kādus projektus iespējams iesniegt Priekuļu
novada pašvaldībā un kādas iespējas ir lauku
teritorijā dzīvojošiem un strādājošiem iedzīvo-
tājiem. 

Ideja par šādas aktivitātes organizēšanu tika
aizgūta no Projektu naktīm, kuras katru gadu
augusta beigās organizē Latvijas Jaunatnes
Starptautisko programmu aģentūra. Tā kā
neviens no Priekuļu novada jaunatnes lietu spe-
ciālistiem vai jauniešiem līdz šim šajās mācībās
nebija piedalījušies, tad tika nolemts šo aktivitā-
ti realizēt pašiem.  Arī jaunieši izrādīja lielu
atbalstu idejai. Pēdējā gada laikā aktīvāk ir
apmeklēti ar ERASMUS+ projektiem saistītie
pasākumi, apmācības un starptautiski jauniešu
apmaiņas projekti, līdz ar to Jauniešu padomes
pārstāvji pēc gūtās pieredzes ir raduši iedvesmu
paši rakstīt jauniešu apmaiņas projektus. 

Jaunieši kopā ar pasākuma moderatoriem,
pasniedzējiem un pašvaldības speciālistiem
iedvesmojās jaunu projektu ideju ģenerēšanā,
savstarpēji saliedējās, uzzināja citu pieredzi pro-
jektu rakstīšanā un realizēšanā un paši prezentē-
ja savas reālu projektu idejas.

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentū-
ras pārstāvis Edgars Knohenfelds jauniešus
iepazīstināja ar aģentūras piedāvātajām projektu
iespējām, taču padziļinātāku izpratni sniedza
par jauniešu apmaiņas projektu rakstīšanas
iespējām programmā “Erasmus+: Jaunatne dar-
bībā”. 

Tāpat svarīgu informāciju sniedza Priekuļu
novada pašvaldības projektu vadītāja Vineta
Lapsele, kura pastāstīja par iespējām startēt pro-
jektu konkursos Priekuļu novada pašvaldībā.

Savukārt Latvijas Lauku konsultāciju centra
vadītājas vietas izpildītāja, Priekuļu novada
Domes deputāte Dace Kalniņa sniedza noderīgu
informāciju jauniešiem par sadarbības un pro-
jektu iespējām un atbalstīja, piedaloties kopīgās
aktivitātēs.

Liels paldies, ka dalībnieku vidū bija
Priekuļu novada pašvaldības priekšsēdētāja
Elīna Stapulone, izpilddirektors Fjodors
Puņeiko un sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva
Fogele.

Pēc garās teorētiskās daļas atraisīties un
saliedēties, jauniešiem palīdzēja kouča treneris
Reinis Kristiāns Širokovs. Viņš ir sertificēts per-
sonīgās izaugsmes pasniedzējs, kas ar savām
metodēm spēja iekustināt jauniešus un noskaņot
uz darbu visas nakts garumā.

Līdz pat trijiem naktī jaunieši grupās plānoja,
rakstīja un prezentēja savas projektu idejas.
Projektu nakts noslēgumā bija radītas trīs pro-

jektu idejas, kas varētu pārtapt divos radošos
starptautisko jauniešu apmaiņas projektos un
vienā Eiropas brīvprātīgā darba projektā. Tā kā
smagākā pasākuma daļa bija tieši naktī, tad
nogurums un emocijas dažbrīd ņēma virsroku.
Taču šāda darba rezultātā jaunieši 24 stundās
piedzīvoja projektu izstrādes procesu.  Sākumā
ir interesanti un degsme darboties ir liela, bet,
kad idejas “jāuzliek uz papīra”, tad rodas
neskaidrības, kas nereti noved pie maza izmisu-
ma, jo ne vienmēr domas var izteikt saprotamos
vārdos.  Tāpat jauniešiem bija svarīgi saprast, kā
strādāt komandā, lai viens otram netraucētu un
sasniegtu vēlamo rezultātu. 

Jaunieši atzina, ka šādas mācības bija ļoti
vērtīgas. Īsā laikā tika saņemts liels informācijas
daudzums. Jaunieši iepriekš nebija iedomāju-
šies, cik daudz ir jāzina un cik daudz darba ir
jāiegulda projektu rakstīšanā un īstenošanā. 

Nora no Cēsīm noslēgumā teica:
„Ierodoties pasākumā un nepazīstot pārējos
jauniešus, garā nakts šķita nedaudz baisa, bet,
Reiņa aktivitātēs iepazīstot pārējos tuvāk,
uztraukums manāmi mazinājās. Projekts no
sākuma šķita apjomīgs un sarežģīts, taču,
strādājot kopā, dalībnieki nonāca līdz konku-
rētām projekta aktivitātēm, gūstot arī vērtīgus
padomus no organizatoriem. Organizatori un
dalībnieki bija atbalstoši,  izpalīdzīgi, un tie-
šām bija patīkami sastrādāties ar visiem.
Prieks, ka bija iespēja tikties un darboties ar
tik brīnišķīgiem jauniešiem. Ieguvu daudz
jaunu zināšanu, kas noteikti noderēs nākotnē.
Pateicos par iespēju piedalīties tik interesantā
projektā. Domāju, ka projektu nakti atstāšu ar
spilgtām emocijām un jaukām atmiņām.”

Natālija no Priekuļiem saka: „Ļoti patika
komandas saliedēšanās aktivitātes ar Reini.
Priecājos, ka manai komandai ir skaidrs, kas ir
jāizdara līdz februārim, un ir arī vēlme un pār-
liecība to darīt.”

Šai Projektu naktij noteikti jau janvārī sekos
turpinājums, lai varētu pabeigt projektu rakstī-
šanu. Līdz tam jauniešiem jāapzina potenciālie
partneri, jāsaplāno finanses un jāvienojas, ar
kuras organizācijas (valsts vai nevalstiskas)
starpniecību varētu1. februārī projektu iesniegt
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.

Liels prieks, ka šīs aktivitātes plānošanā,
organizēšanā un norisē piedalījās visas novada
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas jaunatnes lietu
speciālistes.

Liels prieks par jauniešu degsmi un izturību.
Paldies visām sadarbības pusēm! 

Ja kāds ir palaidis garām šo iespēju klātienē
mācīties un izzināt par jauniešu projektiem, tad
ziniet, ka atbalstu šajā jautājumā var saņemt pie
novada jaunatnes lietu speciālistiem un visos
jauniešu centros Priekuļu novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes politikas valsts program-
mas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.

Liene Vecgaile,
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļas vadītāja

Elīna Krieviņa,
biedrības „Bērnu un jauniešu centrs

„Dari Vari”” valdes locekle

Realizēta pirmā jauniešu
Projektu nakts

Gandarīti par iegūtajām zināšanām, kā pašiem sagatavot jauniešu apmaiņas projektus
Foto: Elīna Krieviņa

Uzsākta jauniešu aptauja 
par darba ar jaunatni kvalitāti

pašvaldībā

Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3.
pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas vei-
dotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde”
Nr.2016-1-LV02-KA347-001061ietvaros  uzsākta jauniešu anketēšana
par darba ar jaunatni kvalitāti pašvaldībā, lai iegūtu datus plānošanas
dokumentam ,,Jaunatnes politikas stratēģija”, ko Amatas, Cēsu,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas
novadā plānots izstrādāt 2018. gada pavasarī.

Anketas izstrādē iesaistījušies visu astoņu sadarbības novadu darba ar
jaunatni speciālisti. Anketas mērķis – izzināt jauniešu vajadzības, jo ne
vienmēr pieaugušo redzējums sakrīt ar pašu jauniešu viedokli.
Anketēšanas rezultāti tiks izmantoti kvalitatīvai jaunatnes politikas stra-
tēģijas izstrādei – lai tā tiktu veidota, respektējot dažādus skatu punktus.
Anketēšanas rezultātā iegūtie dati būs pamats jēgpilna un objektīvā pētī-
jumā balstīta plānošanas dokumenta izstrādei.

Novembrī un decembrī anketa tiek publiskota elektroniskajā vidē
novadu mājas lapās, kā arī pieejama papīra formātā izglītības iestādēs un
pagastu pārvaldēs, lai  izvērtēšanas darbā iesaistītu maksimāli daudz jau-
niešu. Anketēšanu plānots pabeigt janvārī. 

Projekts ,,Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” ilgst divus gadus –
līdz 2018. gada septembrim. Visas projekta aktivitātes finansētas no
Eiropas Savienības finansu līdzekļiem.  

Informācija par projektu pieejama sadarbības novadu mājas lapās un
sociālajā vietnē Facebook - www.facebook.com/8novadivar

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai
nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.

Diāna Briede, projekta vadītāja

Atskats uz „Kafija ar politiķi“
Priekuļos

8. decembrī Priekuļu vidusskolā norisinājās Priekuļu Jauniešu centra
“REST[e]”, un biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” rīkotās
reģionālās konsultācijas ar nosaukumu „Kafija ar politiķi“. Projekta
ietvaros, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes poli-
tikas valsts programmu 2017. gadam, tika piešķirts finansējums un tika
īstenotas Strukturētā dialoga VI cikla diskusijas par ES noteikto prioritā-
ti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk”.

Uz šo pasākumu tika aicināts ikviens Priekuļu novada jaunietis, politi-
kas veidotājs un īstenotājs, kā arī organizāciju pārstāvji, lai izteiktu vie-
dokli par Eiropā aktuāliem jautājumiem jaunatnes jomā, kas Latvijā risi-
nāmi vietējā un reģionālā līmenī.  Šī bija lieliska iespēja satikties, iepazī-
ties un pārrunāt jauniešiem aktuālos jautājumus, tieši un nepastarpināti
uzrunājot dažāda līmeņa lēmumu pieņēmējus Priekuļos. Diskusijas laikā
tika apspriesti aktuāli jautājumi, meklēti tiem labākie risinājumi un
apsvērtas līdzdarbošanās pasākumu īstenošanas idejas jauniešu dzīves
kvalitātes uzlabošanai Priekuļu novadā. Pasākuma rezultātā tika izstrādā-
tas rekomendācijas jaunatnes jomā novada un Eiropas līmenī. Projekta
ietvaros visiem dalībniekiem tika izgatavoti maisiņi ar uzrakstu “Satiku
politiķi”, tos saņēma visi pasākuma dalībnieki.

Organizatori atzina, ka jauniešiem, kas, kā zināms, mūsu valstī ir vecu-
mā no 13 līdz 25 gadiem, ir ko teikt mūsu novada politiķiem un lēmumu
pieņēmējiem. Tas lieliski atspoguļojās arī notikušajā diskusijā „Kafija ar
politiķi“ Priekuļos. Ticam, ka jauniešu aktivitāte un līdzdarbība novadā ar
katru gadu tikai palielināsies. Vēlam katram novada jaunietim „ķert vēju
burās“, sapņot, atklāt un iepazīt!

Informāciju sagatavoja:
Anna Rakule, jaunatnes lietu speciāliste 

Jauniešu centrā “REST[e]”

Pie viena galda diskutējot par 
idejām jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanai

Foto: no jauniešu centra “REST[e] arhīva
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Arhīva fonda “Izglītības ministrija” dokumen-
tos – bibliotēkas lietā un arhīva glabāšanā esošajā
enciklopēdijā “Latvijas pagasti”  - redzams, ka
pirmā bibliotēka Mārsnēnu pagastā dibināta
1907.gadā pie Mārsnēnu Saviesīgās biedrības.
Kara laikā bibliotēka izpostīta.

Pamatojoties uz Mārsnēnu pagasta padomes
1922.gada 17. septembra lēmumu, Mārsnēnu
saviesīgās biedrības pilnvarotais biedrības priekš-
sēdētājs Hermanis Kļaviņš 1923.gada 25. aprīlī
parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus
un saņēmis grāmatas (491 sējumu) bibliotēkas
atjaunošanai.

Pirmā bibliotekāre Kristīne Kampenusa un
ilggadējā bibliotekāre Ilga Milne bibliotēkā strādā-
ja 44 gadus. No 1999. gada Mārsnēnu pagasta bib-
liotēku vada un pilnveido bibliotekāre Lauma
Zaļaiskalna.

Esam ļoti auguši šajos 110 gados, un pašreizējās
telpās ir kļuvis par šauru. Mūsu prasības ir palieli-
nājušās – bibliotēkā šobrīd nav tikai grāmatas un

periodika - stabilu un paliekošu vietu ir ieņēmušas
jaunākās tehnoloģijas: datori, printeri, kopētāji.
Tam  visam nepieciešama sava vietu. 

Grāmatu fonds Mārsnēnu bibliotēkā ir 5597
vienības.

2018. gadā bibliotēka savus apmeklētājus gaidīs
jaunās un plašās telpās Mārsnēu Pagastnamā (kād-
reiz Saviesīgās biedrības namā).

Paldies visiem mārsnēniešiem - grāmatu lasītā-
jiem un datoru lietotājiem, jaunajiem dzejniekiem
un žūrijas ekspertiem dažādās vecuma grupās – par
atsaucību, līdzdalību, klātesamību priekos un rei-
zēm asarās. Sekojiet līdzi informācijai par pārcel-
šanās datumiem uz jaunajām telpām! Liels paldies
tiem, kuri savu dalību jau pieteikuši.

Lielās svinības - pārcelšanās - būs veltītas
Mārsnēnu pagasta bibliotēkas 110 gadiem.

Laimīgu Jauno gadu! 

Bibliotēkas vadītāja 
Lauma Zaļaiskalna

Mārsnēnu pagasta bibliotēka
atgriezīsies savā sākotnējā namā

Kad svētku egle koša
2. decembrī ar jautru rotaļprogrammu un lustēšanos tika iedegtas

gaismiņas Priekuļu Lielajā eglē. Kaķenīte Mjaurīcija un sunīte
Vaurīcija bija sagatavojušas dažādus svētku uzdevumus, kas bija
jāizpilda katram, kas bija ieradies uz pasākumu. Ar svētku sveicienu
un gardām konfektītēm lielus un mazus dalībniekus iepriecināja arī
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. Eglei šogad
jauna rota – tā par prieku visiem dota!

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Skan otrā advente
Priekuļu kultūras

namā
Sestdien, pirms Otrās adventes, koru koncerts „Zvaigznes ceļš

decembrī” ieskandināja svētku laiku Priekuļu kultūras namā. Kopā
pulcējās sieviešu koris „Laumas”, Krimuldas vīru koris „Vecie drau-
gi” un A.Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas jauktais koris. Mūzikas
skaņās virmoja svētku priekšnesumi – gan šovasar gaidāmo
Dziesmu un deju svētku, gan arī Ziemassvētku dziesmas. Prieks par
kolektīviem, kas saspringtajā svētku gatavošanās laikā atrod laiku
muzicēšanai un kopā būšanai.

Svētdien, 10.decembrī, Priekuļu kultūras namā klausītājus pulcē-
ja vēl viens koncerts - „Vari ienākt pie manis mazliet”. Nedaudz
smeldzīga, bet liriska un smalka noskaņa caurvija Gunitas Bārdas,
Solvitas Būres un Paula Ērika Skujiņa akustisko programmu. Dzejas
lasījumi un skaistās melodijas rosināja pārdomas un sirsnīgu noska-
ņojumu. Kādu mirkli varēja ikdienas steigu un rūpes atstāt aiz sliek-
šņa un ļauties skaņas un vārdu radītam pārdzīvojumam.

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Priekuļu pagasta
bibliotēkas
apmeklētāj!

Pastāvīgie apmeklētāji jau ir pamanījuši, ka bibliotēkā pēc
remonta ir ievērojamas pārmaiņas – kā vizuālas, tā praktiskas.
Grāmatu krājums ir sadalīts vairākās telpās un pilnībā  pieejams lasī-
tājiem. Īpaši lepojamies ar jauniegūto otrā stāva telpu bērniem un
jauniešiem un lasītavu. Interesenti var izmantot datorlasītavu ar
interneta pieslēgumu, ir iespējams dokumentus ieskenēt, izdrukāt un
nokopēt. Remontdarbiem vēl ir palikušas “astes” un “astītes”, tādēļ
ik pa laikam vēl kas tiks pielabots un uzlabots.

Vēlamies informēt, ka bibliotēkas pirmajā un otrajā stāvā tiks
uzstādīta videonovērošana. Lēmums par šādu nepieciešamību tika
pieņemts, lai novērstu iespējamās nekārtības. Jau esam ievēroju-
šas, ka, darbiniekam neesot klāt, skolēniem ļoti patīk ālēties un
tīši vai netīši bojāt bibliotēkas inventāru un “aizņemties uz neat-
došanu” šo un to. Cerams, ka kameras disciplinēs bibliotēkas
apmeklētājus.

Lūdzam pievērst Jūsu uzmanību, ka sakarā ar darbinieku atva-
ļinājumu Priekuļu pagasta bibliotēka būs slēgta šā gada decembra
sestdienās – 23.12. un 30.12.

Darba dienās lasītājus un apmeklētājus gaidīsim ierastajā darba
laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.9:00  līdz 19:00;
trešdienās, piektdienās no plkst.9:00 līdz 17:00.

No 2018.gada janvāra bibliotēka būs atvērta kā ierasts - sešas die-
nas nedēļā.

Gaidīsim esošos un jaunos apmeklētājus un vēlam Jums gaišus
svētkus!

Priekuļu pagasta bibliotēkas kolektīvs
e-pasts priekulu.biblioteka@inbox.lv

tālr. 26232221

Noslēgusies amatierteātru
skate

Jau otro gadu Priekuļu kultūras namā rosījās
amatierteātri, piedāvājot plašu izrāžu klāstu.
Šogad skatē piedalījās seši amatierteātri -
Jaunpiebalgas kultūras nama amatierteātris
“Trikstenis” ar Monikas Zīles lugu “Trīs košas
dāmas” (režisore Aina Damroze), Amatas novada
amatierteātris “Taka” ar Aivara Bankas lugu
“Sausā lapa” (režisore Laila Vaičūna), Liepas
pagasta amatierteātris “Krams” ar Edvarda
Treimaņa-Zvārguļa lugu “Svešinieki” un Baibas
Jukņevičas lugu “Pilsētnieki” (režisore Benita
Sausiņa), amatierteātris “Aina” (Cēsu Neredzīgo
biedrība) ar Mārtiņa Kalndruvas lugu “Paradīzes
vārtos”(režisore Aina Karele), Mārsnēnu Tautas
nama amatierteātris  ar Aivara Bankas lugu
“Šedevrs” (režisore Santa Kalniņa) un Zosēnu
pagasta amatierteātris “Intermēdija” ar
Normunda Rudzīša lugu “Plastmasas magones”
(režisore Līga Kalniņa). 

Žūrija (Valdis Lūriņš un Ārija Liepniece –
Stūrniece) šogad bija ļoti barga un kritiska, taču
cerams, ka tas liks sasparoties un rūpīgi izvērtēt
katra kolektīva stiprās un vājās puses gan reper-
tuāra izvēlē, gan lomu apguvē. Visaugstāko
novērtējumu ieguva Liepas amatierteātris
„Krams” (režisore Benita Sausiņa). Par spilgtāko
lomu atveidojumu tika atzinīgi novērtētas - Inga
Rakova no Liepas teātra „Krams”” un Inese
Elksne no Jaunpiebalgas teātra „Triksteri”.
Veiksmīgāko kostīmu nominācijā balvu saņēma
Cēsu amatierteātris „Aina”.

Pēc saspringtas, garas dienas kolektīvi saņēma
žūrijas vērtējumu:

Jaunpiebalgas k.n. amatierteātris “Trikstenis” (M.
Zīle “Trīs košas dāmas”) – 2.pakāpe (38 punkti)

Amatas novada amatierteātris “Taka” (A. Banka
“Sausā lapa”) – 3.pakāpe (34 punkti)

Liepas amatierteātris “Krams” (E. Treimanis-
Zvārgulis “Svešinieki”) – 2.pakāpe (38 punkti)

Amatierteātris “Aina” (M. Kalndruva
“Paradīzes vārtos”) – 3.pakāpe (33 punkti)

Mārsnēnu Tautas nama amatierteātris (A. Banka
“Šedevrs”) – 3.pakāpe (30 punkti)

Liepas amatierteātris “Krams” (B. Jukņeviča
“Pilsētnieki”) – 1.pakāpe (43,5 punkti)

Zosēnu amatierteātris “Intermēdija” (N.
Rudzītis “Plastmasas magones”) – 3.pakāpe (33
punkti).

Gribu uzteikt visus teātrus un to režisorus par
paveikto darbu! Lai arī viss negāja tik gludi kā
iecerēts, varēja sajust ikkatra aktiera attieksmi un
režisora rokrakstu un ieguldījumu. Priecēja arī
tas, ka bija atbilstoši un gaumīgi izrāžu noformē-
jumi un kostīmrisinājumi. Teātra māksla nav
viegls amatiermākslas žanrs. Lai mums visiem
kopā pietiek spēka, izturības un radošuma darbo-
ties arī turpmāk!

Inga Cipe,
Priekuļu kultūras nama mākslinieciskās

daļas vadītāja un
Benita Sausiņa,

Liepas amatierteātra “Krams” režisore 



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”

Visu nakti vēlējis laimes,
Baltas laimes putenis kokiem.
Varbūt tāpēc tik brīnumains

mirdzums 
Tavu gadu jaunajam lokam.
Tavai jubilejai ik ziema
Pāri ledus vizuļus kaisa, -
Tāpēc esi kā ziemeļblāzma, 
Kura vaļā ik sirdi raisa

/Kornēlija Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada decembra
jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Liepā: Kapitalinu Bataevu, Ņinu Mikošu, 
Elzu Peipiņu, Jaņinu Smaguri

85 gadu jubilejā
Vladimiru Kokoreviču Liepā
Ritu Zemi Priekuļos

90 gadu jubilejā
Annu Mišinu Liepā
Rasmu Salmiņu Mārsnēnos 
Martu Zvēriņu Priekuļos

95 gadu jubilejā
Aleksandru Bočkovu Priekuļos
Āriju Ivanovu Mārsnēnos 

Apmeklētāju ievērībai!
Sakarā ar darbinieku atvaļinājumu Priekuļu pagasta bibliotēka

būs slēgta decembra sestdienās – 9.12., 16.12., 23.12., 30.12.
Darba dienās lasītājus un apmeklētājus gaidām ierastajā darba

laikā: pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās 9:00 – 19:00; trešdienās,
piektdienās 9:00 – 17:00.

Atgādinām, ka bibliotēkas grāmatu krājums lasītājiem ir pie-
ejams un ir daļēji atjaunota pieeja datorlasītavai un interneta
pieslēgumam, ir iespējams dokumentus ieskenēt, izdrukāt un
nokopēt.

Gaidām esošos un jaunos apmeklētājus!

Priekuļu pagasta bibliotēkas kolektīvs
e-pasts priekulu.biblioteka@inbox.lv

tālr. 26232221

Vakances Priekuļu pirmsskolas
izglītības iestādē “Mežmaliņa”:

Skolotāja palīgs (uz noteiktu laiku)
Nodarbinātības apraksts:
l Skolotāja palīgs ir darbinieks, kas veic dažādus darbus un pienākumus, kas saistīti ar telpu uzkop-

šanu un bērnu aprūpi.
l Skolotāja palīgs piedalās grupas pedagoģiskajā procesā kā pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs

bērnu sadzīves iemaņu, prasmju, iemaņu un zināšanu attīstīšanā un pilnveidošanā.

Darba pieredze pirmsskolā tiek uzskatīta par priekšrocību.
Nepieciešama sanitārā grāmatiņa.
Valsts valodas zināšanas.
CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz mezmalina@priekulunovads.lv
Sīkāka informācija pa tālruni: 64130371
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV atlases tiks aicināti uz darba interviju

Pirmsskolas izglītības skolotājs (uz noteiktu laiku)
Prasības pretendentam: 
l pirmsskolas pedagoga kvalifikācija, 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
l valsts valodas zināšanas; 
l nepieciešama sanitārā grāmatiņa.
l Darba pieredze nav obligāta 

Slodze – 1 darba slodze
CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtīt uz mezmalina@priekulunovads.lv

Sīkāka informācija pa tālruni: 64130371
Sazināsimies ar pretendentiem, kuri pēc CV atlases tiks aicināti uz darba interviju

Atver vārtus, atver durvis – Ziemassvētki klāt,
Katru gadu tie kā burvis nāk mūs visus mierināt,
Lai tie atmirdz katrā sirdī, katrā dvēselē,
Un kā balta sniega pārslas atnes mieru pasaulei.

/P.Sutāns/

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir
tepat līdzās. Varbūt ne gluži balti, bet noteikti lai gaiši un mīļi
Ziemassvētki sasniedz katru no mums.

Mārsnēnu pamatskolas saimei un Priekuļu novada pašvaldībai
novēlu, lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus, pie-
pildīt mazus un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka mēs katrs un visi
kopā spējam radīt brīnumus!

Lai Jaunajā gadā veicas darbi, piepildās sapņi un iecerētais! 

Mārsnēnu pamatskolas direktore Zoja Virskule

Kultūras afiša janvārī
Prieku u kult ras nam  

19.janv r  
18:00 

DK „T gadi š” koncerts 
„Kop  jautri uzdancot!” 

Sadejo deju kolekt vi - „T gadi š” no 
Prieku iem, „Teiksmi a” no R gas,  un 
„Spol tes” no Ikš iles  

Ieeja: 2.00 EUR

27.janv r  
18:00 

Deju kolekt va „MI ELIS” 
koncerts 

„KURŠ IR KURŠ” 

Kop  ar atrakt vo vid j s paaudzes deju 
kolekt vu „Mi elis” sadejos draugu deju 
kolekt vi no tuv kas un t l kas apkaimes. 

Ieeja: 2.00 EUR
Liepas kult ras nam  

27.janv r  
18:00 

Krievu roman u vakars 
”Manas m k s 

romances” 

Br niš gs noska u vakars, kur  b s iesp ja 
dzird t dv seliskas romances. Izpild s 
mecosopr ns Jana Egl te.  

Ieeja: 2.00 EUR

Lai Ziemassvētku prieks valda ikvienā no mums,
Lai sirds siltums sasilda ikvienu,
ko satiekat savā ceļā,
Lai acis saskata gaišumu, kas paveras,
dā\vājot tikai labu,
Lai Jaungada brīnums vispirms notiek mūsos.

/I.Ziedonis/

Cienījamie Priekuļu novada iedzīvotāji! Kad vieg-
liem soļiem mūsu mājās ienāk baltie Ziemassvētki,
ienesdami gaismu un mīlestību, vēlam Jums pie-
dzīvot Ziemassvētku brīnumu kopā ar saviem mīļa-
jiem un saglabāt svētku gaišumu sirdīs un domās
arī visās nākamā gada gaitās! Priecīgus Ziemas -
svētkus un laimīgu Jauno gadu!

Liepas pagasta pārvaldes vārdā – Evita Šīrante


