
 

       

Idejas radošiem risin jumiem „Priekuļu novads – m su m jas šodien un r t!” 
 

2015.gada 22.-23.janvārī, balstoties uz Britu padomes metodoloģiju pilsētvides jautājumu risināšanai, notika 
situācijas analīzes un ideju radīšanas aktivitāte “Nākotnes pilsētas spēle” (Future City Game), kuru rīkoja 
Priekuļu novada dome sadarbībā ar Britu padomi, biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” un SIA 
„Ķemers Business Law and Consulting”. 

Spēle tiek līdzfinansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes 
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām 
iestādēm” projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas 
kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” (Nr.4.3-24/NFI/INP-002) 
2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” līdzekļiem. Projekta 
īstenotājs: Latvijas Republikas Vides aizsardz bas un reģion l s att st bas ministrija. 

 
Sp les gait  rasto ideju kopsavilkums (skat. pievienotos spēles komandu iesniegto ideju aprakstus): 
DZELTEN S KOMANDAS IDEJA: „AGROT RISMS - SASM R  ROKAS, ATT RI DV SELI” 
Šajā steidzīgajā un spriedzes pilnajā laikmetā ir jāprot un ir nepieciešams uz brīdi atslēgties no tā visa. 
Un viena no labākajām vietām, kur to var izdarīt, ir lauku sēta. Tā varētu būt Priekuļu novada lauku idille 
ar saukli – Sasmērē rokas, attīri dvēseli! 
SARKAN S KOMANDAS IDEJA:  „VILCIENS UZ NEZIN MO ŠVEICI” 
Piedzīvojums sāktos Rīgas vilciena stacijā, kur vilciena Rīga – Valka īpaši iekārtotā vagonā iekāpj visi, 
kas pieteikušies uz ekskursiju „Nezināmā Šveice”. Pa ceļam uz pieturu Priekuļu novadā, Liepā, 
ekskursijas vadītāji iepazīstinās ar dažādām atpūtas iespējām Priekuļu novadā, ekskursantus izklaidēs 
mūsu novada talantīgie dziedātāji un dejotāji, savus atmiņu stāstus par svarīgiem notikumiem Priekuļu 
novadā stāstīs zinošie seniori, ar saviem ražojumiem un gardumiem iepazīstinās un dos nogaršot 
novada ražotāji.  
SUDRABA KOMANDAS IDEJA:  „PRIEKA SLAZDS” 
Idejas pamatā ir pasākums "Prieka festivāls", kas varētu norisināties nedēļas garumā. Šajā festivālā 
varētu izpausties visi gan lieli, gan mazi. Kopumā projekta mērķis ir veicināt kopienas saliedētību 
novadā, kā arī attīstīt jaunus uzņēmumus un ļaut tiem piedalīties tirdziņos, kur tie gan iegūtu popularitāti, 
gan varētu nopelnīt festivāla laikā. 
ORANŽ S KOMANDAS IDEJA: „IZDZ VO NOVAD !” 

Komandas ideja ir parādīt iedzīvotājiem savstarpējo komunikāciju nezināmos apstākļos un nezināmā 
laikā un ar nezināmiem cilvēkiem. Parādīt un iespējams arī atklāt jaunas skaistas vietas, kuras līdz šim 
pat nav zināmas, kā arī iespēju paraudzīties uz sevi no malas. 
ZIL S KOMANDAS IDEJA:  „PRIEKA ZEME” 
Aktuāls izaicinājums mūsdienās ir kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un nodošana nākamajām 
paaudzēm, tādēļ ideja ir izveidot izglītojošu un zinātnisku centru, kurā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais 
mantojums – lauksaimniecības tehnika un apskatīta zemkopības nozare. 
 

Papildus inform cija par: 
Spēles rezultātiem un to autoriem: Vineta Lapsele, vineta.lapsele@priekulunovads.lv tālr. 64130395 
„Nākotnes pilsētas spēles” konceptu Latvijā: Vita Brakovska, vita.brakovska@zinis.lv, 29203533 
Britu padomes darbību Latvijā un ārvalstīs: Sandra Prince, sandra.prince@britishcouncil.lv 



 

       

 
Dzelten s komandas ideja:  „Agrot risms - sasm r  rokas, att ri dv seli” 
Komanda: Dina Šalunova, Elīna Krieviņa, Jānis Nīmanis, Ingrīda Rence, Viktorija Prilenska 
 
Idejas apraksts 

 
M rķis – vilināt lielo pilsētu iedzīvotājus un tūristus izbaudīt lauku idilli. Šajā steidzīgajā un spriedzes 
pilnajā laikmetā ir jāprot un ir nepieciešams uz brīdi atslēgties no tā visa. Un viena no labākajām vietām, 
kur to var izdarīt, mūsuprāt , ir lauku sēta. Tā varētu būt Priekuļu novada lauku idille ar saukli – Sasmērē 
rokas, attīri dvēseli! Ir vairāki virzieni ko lauku sēta, saimniecība var piedāvāt. 

Mazd rziņu vai daļ ja Lauku s tu re – vīzija paredz, ka lielo lauku sētu un saimniecību īpašnieki 
piedāvā nelielu daļu no savas zemes, kuru ir iespējams iznomāt, lai ierīkotu mazdārziņu, kas sniegtu 
lielisku iespēju lielo pilsētu iedzīvotājiem iegūt pašu izaudzētus, ekoloģiskus produktus. Saimniecība visu 
laiku tiktu apdzīvota, kas nodrošina to, ka izaudzēto ražu nenovāks, kāds nelūgts ciemiņš. Par nezāļu 
likvidēšanu ir iespēja vienoties ar saimniekiem par attiecīgu samaksu, lai relaksācija mazdārziņā 
nepārvēršas par nebeidzamu cīņu ar nezālēm. 

B rnu uzņemšana viesģimen s : „Ciemos pie lauku vecm miņas” – vīzija paredz bērnu uzņemšanu 
lauku sētā uz noteiktu, neilgu laiku. Tā ir lieliska iespēja pilsētas bērniem gūt izpratni par dzīvi laukos, 
dabas ritmu, kā arī darba tikumu. (kādi izskatās dārzeņi, graudaugu, pākšaugu augšanas procesā, kādi 
kuram laksti, vārpas, pākstis). Būtu iespēja palīdzēt apkopt lopiņus, iet ogot un sēņot. Nebūtu laika un 
iespējas sēdēt pie datora, planšetes, viedtālrunī. 

Tieš  iepirkšan s – mūsdienās veikali ir pilni ar modificētu un mākslīgi audzētu pārtiku, tāpēc arī 
Priekuļu novads piedāvātu iespēju iegādāties lauku labumus pa tiešo no lauksaimnieka, turklāt Priekuļu 
novada mājas lapā tiktu izveidota karte, kurā tiktu norādītas šīs saimniecības un to kontaktinformācija.  

Atp ta Lauku s t  – šī būtu fantastiska iespēja izrauties no ikdienas stresa un darba ritma. Arī ārzemju 
tūristiem būtu lieliska iespēja izbaudīt Latvijas laukus, tāpēc tiktu piedāvāts transfērs no lidostas līdz pat 
saimniecībai, kura nodrošinātu lielisku atpūtu klusumā ar dabas pieskārienu. Viesiem būtu iespēja sēņot, 
ogot, makšķerēt, palīdzēt nolaist dīķi un to iztīrīt, pēcāk nokūpināt zivis, izbaudīt pirts rituālus, lai attīrītu 
organismu no sliktās enerģijas, kā arī vienkārša noguruma. Ja viesu apmeklējums sakristu ar  novada 
Zemes svētkiem, pēc vēlēšanās, viesiem būtu iespēja tos apmeklēt, kā arī ekskursija pa Priekuļu novadu 
un ievērojamākiem apskates objektiem. 

Secin jumi – daļa no mūsu idejām jau pastāv un nav nekāda inovācija, taču uzlabojot jau esošo un 
pievienojot kaut ko īpašu, mūsuprāt, tas vilinātu cilvēkus doties uz laukiem arvien vairāk. Turklāt jau 
tagad nedēļas nogalēs ir novērojama automašīnu intensīva plūsma braucam laukā no galvas pilsētas. 
Kāpēc gan šo cilvēku gala mērķis nevarētu būt Priekuļu novads, kur smelties spēkus jaunai darba 
nedēļai vai kādam nezināmam izaicinājumam?!  

 



 

       

 
Zil s komandas ideja:  „Prieka zeme” 
Komanda: Ance Mežale, Benita Sausiņa, Dzintra Doriņa, Toms Ozols, Jānis Sirlaks 
 
Idejas apraksts 
 

Mūsu apskatītā problēma ir – kultūrvēsturiskā mantojuma izzušana, tādēļ mūsu ideja ir izveidot 
izglītojošu un zinātnisku centru, kurā tiks saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums – lauksaimniecības 
tehnika un apskatīta zemkopības nozare. Centrā tiks izstādīta vecā lauksaimniecības tehnika un viss, 
kas saistīts ar zemkopību. Centrā būs iespēja apskatīt to kā zeme tika apstrādāta agrāk un kā tas notiek 
tagad.  

Tā kā Priekuļu novadā liela problēma ir latvāņi, tad centrā tiks piedāvāti arī risinājumi latvāņu 
apkarošanai. Tiks izveidots arī “Maizes ceļš” – no grauda līdz maizei. Tajā būs iespējams iepazīt 
dažādas labības un redzēt kā no grauda top milti un kā tālāk viss notiek līdz maizes kukulītim. Centrs 
darbosies ciešā sadarbībā ar Priekuļu laukaugu selekcijas institūtu, kur tiek audzētas dažāda veida 
lauksaimniecības kultūras.  
Centrā būs iespēja iegādāties bioloģisko ražotāju un citu mājražotāju produkciju. Katru gadu tiks rīkoti 
“Zemes Svētki”, kuros būs lekcijas, radošās darbnīcas, izstādes, degustācijas, tirdziņi, dažādas 
sacensības un, protams, izklaides pasākumi. Mūsu sadarbības partneri būtu Valsts Priekuļu 
lauksaimniecības tehnikums ar veco lauksaimniecības tehniku, Priekuļu novada dome ar telpām, 
Priekuļu laukaugu selekcijas institūts ar lauksaimniecības kultūrām, brīvprātīgie. 
 
 
 



 

       

 
 
Oranž s komandas ideja: „Izdz vo novad !” 
Komanda: Vineta Lapsele, Evita Šīrante, Gunita Bārda, Megija Simsone 
 
Idejas apraksts 
 

Ikdienā sastopoties un runājot ar iedzīvotājiem ir secināts, ka novada iedzīvotāji izjūt to, ka nejūt sevi kā 
piederīgu visam novadam, bet tikai tai vietai, kurā dzīvo. Nav vienotības sajūtas, ir savstarpējs 
komunikācijas trūkums. Mūsu komandas izvirzītais darbības mērķis bija parādīt iedzīvotājiem 
savstarpējo komunikāciju nezināmos apstākļos un nezināmā laikā un ar nezināmiem cilvēkiem. Parādīt 
un iespējams arī atklāt jaunas skaistas vietas, kuras līdz šim pat nav zināmas, kā arī iespēju 
paraudzīties uz sevi no malas. 
Ideja: Grupa entuziastu (gan vietējie iedzīvotāji, gan arī interesenti no citiem novadiem), kura ir gatava 
doties četru dienu ceļojumā, bez ierastajiem ikdienas sakaru līdzekļiem (mobilie telefoni, datori), 
bruņojušies ar nelielu ekipējumu (nepieciešamāko, lai dotos nezināmā pārgājienā, piemēram, telts, 
sērkociņi, nazis), bez ierastajiem sadzīviskajiem līdzekļiem un pārtikas produktiem, doties pretī 
nezināmajam, mēģinot savus sadzīves apstākļus uzlabot savstarpējā komunikācijā ar sastaptajiem 
iedzīvotājiem. Piemēram, darbs apmaiņā pret pārtiku, guļvietas ierādīšana utt. 
Pārgājiens paredzēts ar pavadoni, kuram ir pamatzināšanas izdzīvošanai ekstremālos apstākļos, kā arī 
spēj orientēties novada teritorijā. Grupai līdzi dodas operators, kurš uzņem filmu ar visu notiekošo. 
Pārgājiena laikā būs iespēja sajust blakus otru cilvēku, pielāgoties pārējiem, uzklausīt citu viedokli, būt 
saliedētam, iecietīgam, spēt komunicēt un pārvarēt kopīgi grūtības. 
Rezultātā tiek izveidota filma, kura tiek izrādīta visos novada kultūras namos. Filmas jēga ir ļaut 
iedzīvotājiem pavērot cilvēku savstarpējo komunikāciju, māku pārvarēt kopīgi grūtības, kā arī saredzēt 
sava novada skaistumu. Filmas izrādes plānots izrādīt ieejai ar ziedojumiem, kuri tiks novirzīti novada 
attīstībai. 
 

 
 



 

       

 
 
Sarkan s komandas ideja: „Vilciens uz nezin mo Šveici” 
Komanda: Elīna Tilaka, Baiba Karlsberga, Dzidra Bērtiņa, Imants Dauksts, Inga Krafte 
 
Idejas apraksts 
 
Priekuļu novadā ir daudz skaistu dabas objektu, kas līdz šim nav labiekārtotas tā, lai tās varētu ērti 
apmeklēt iedzīvotāji un tūristi, nekaitējot pašam objektam. Nepieciešams šādas vietas iekārtot, lai tās 
būtu pieejamas plašākai publikai un par tām varētu priecāties ne tikai vietējie iedzīvotāji, kas māk tās 
atrast, bet arī citi Latvijas iedzīvotāji un ārzemnieki. Novadā ir ne tikai skaista daba, bet arī talantīgi 
cilvēki un radoši uzņēmumi, ar kuriem ir jālepojas un kuriem nepieciešama palīdzība atpazīstamības 
iegūšanai. 

Tāpēc Sarkanās komandas ideja ir pasākums jeb tūrisma piedāvājums rīdziniekiem iepazīties ar mūsu 
valsts, tas ir Latvijas, dabas bagātībām, vienlaicīgi popularizējot Priekuļu novadu ar tā aktīvajiem, 
talantīgajiem cilvēkiem, skaisto dabas un kultūras bagātību.  

Piedzīvojums sāktos Rīgas vilciena stacijā, kur vilciena Rīga – Valka īpaši iekārtotā vagonā iekāpj visi, 
kas pieteikušies uz ekskursiju „Nezināmā Šveice”. Pa ceļam uz pieturu Priekuļu novadā, Liepā, 
ekskursijas vadītāji iepazīstinās ar dažādām atpūtas iespējām Priekuļu novadā, ekskursantus izklaidēs 
mūsu novada talantīgie dziedātāji un dejotāji, savus atmiņu stāstus par svarīgiem notikumiem Priekuļu 
novadā stāstīs zinošie seniori, ar saviem ražojumiem un gardumiem iepazīstinās un dos nogaršot 
novada ražotāji.  

Liepā ceļotājus sagaidīs pavadonis, kas vadīs ekskursiju gar skaistajām, bet maz zināmajām, Līču – 

Laņģu klintīm. Atpakaļceļā uz Rīgu turpinās skanēt mūzika, darboties mājražotāji, būs iespēja piedalīties 
viktorīnās un dažādās spēlēs saistībā ar to, kas jau uzzināts par Priekuļu novadu. 

Lai labiekārtotu Līču-Laņģu klintis un noorganizētu pasākumu darba grupai nepieciešams veidot ciešu 
sadarbību ar pašvaldību. Tiktu veidota zaļā kustība Lielās talkas laikā, piesaistot skolas un nevalstiskās 
organizācijas, lai sakārtotu Līču – Lanģu klinšu taku. Ir iespēja arī piesaistīt vietējos uzņēmumus kā 
sponsorus, kas pretī saņemtu reklāmu informatīvajos materiālos par pasākumu un reklāmas vietu 
ekskursijas vagonā.  

Idejas aprakstu sagatavoja Elīna Tilaka, Priekuļu novada pašvaldības tūrisma darba organizatore 
 
 



 

       

 
Sudraba komandas ideja: „Prieka slazds” 
Komanda: Madara Mūrmane, Anna Lutere, Arnis Melbārdis, Natālija Mahņova, Paulīna Sukaruka, Dace Kalniņa 

 
Idejas apraksts 

 
Mēs veidojām ideju par  "Prieka festivālu", kas varētu norisināties nedēļas garumā. Šajā festivālā varētu 
izpausties visi gan lieli, gan mazi. Un mūsu ideja bija šo festivālu organizēt reizi trijos gados, jo ja tas 
notiktu biežāk, tad nevienam vairāk nebūtu interese gaidīt šo pasākumu, bet ja tas norisinās retāk, tad 
viss novads varētu ar nepacietību gatavoties pasākumam. Mēs arī izveidojām aptuveno plānu, kā katra 
diena varētu izskatīties. 

1. diena - Dinozauri neizz d 
Šajā dienā būtu dažādi pasākumi ko organizētu vairāk vecākā paaudze un iesaistītu visus dažādās 
nodarbēs un rokdarbu pagatavošanā, un darīt to kas vairs netiek darīts. 

2. diena - Neatk rtojamais kartupelis 
Šajā dienā būtu paredzētas dažādas atrakcijas un degustācijas, kurās būtu apspēlēts kartupelis un 
Priekuļu izmēģinājumu stacija. 

3. diena - Sporta skartie 
Tā kā Priekuļu jaunieši ir ļoti aktīvi un mums Priekuļos ir biatlona trase, tad šajā dienā ir paredzētas 
dažādas aktivitātes, turnīri, stafetes un sacensības. 

4. diena - C nies un izdz vo 
No vēstures ir zināms, ka Priekuļu novadā arī ir norisinājusies karadarbība, tāpēc šajā dienā būtu 
dažādas stafetes, kurās mēs iesaistītu Jaunsargus, kas palīdzētu vadīt atrakcijas un kādu kas varētu 
pastāstīt vairāk par vēstures notikumiem mūsu novadā. 

5. diena - Pamodini enerģiju 
Šī diena būtu veltīta dažādām latviešu tradīciju atmodināšanai un informētu cilvēkus par visādām šajā 
tēmā saistītām lietām, kā arī vakarā būtu brīvdabas koncerts, kurā varētu klausīties relaksējošu mūziku  
līdz rīta gaismai. 

6. diena - Prieka slazds 

Šajā dienā ir paredzēts lielais tirgus, kas atrastos biatlona trasē un pašā vakarā būtu grandiozs koncerts. 

7. diena - Atp šamies un nop šamies 
Šajā dienā visi varēs atpūsties no garās nedēļas un iepriekšējā naktī bijušā grandiozā pasākuma. 
 
Kopumā mūsu doma bija veicināt saliedētību novadā, kā arī attīstīt jaunus uzņēmumus un ļaut tiem 
piedalīties tirdziņos, kur tie gan iegūtu popularitāti, gan varētu nopelnīt festivāla laikā. Protams, 
vēlējāmies piesaistīt arī cilvēkus no citām pilsētām un novadiem, un mēģināt Priekuļus radīt 
atpazīstamākus. 
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