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Ir pagājuši 30 skaistu,
krāsainu mirkļu, bērnu čalu
un darba dunas piepildīti
gadi, kopš 1986.gada
18.decembrī – Ziemassvētku
priekšvakarā – durvis vēra
Jāņmuižas bērnudārzs.

Svētku rīts iesākās ar
muzikālu, latvisku koncertiz-
rādi “Pasaku par Ūsiņu”, ko
izteiksmīgi papildināja kokles
skaņas. Bērni no sirds juta
līdzi Ūsiņam – zirgu aizgād-
nim un gaismas sargātājam,
kurš kādā miglainā rītā

pazaudēja pats savu kumeli-
ņu. Patiesībā jau šis stāsts ir
par mums. Mēs katrs pats
esam Ūsiņš un kumeliņš ir
mūsu dzīves ceļš – katram
pašam savs atrodams, sargā-
jams un lolojams. Saules
meita – tā ir gaisma, kas dabā
visu audzē un saudzē. Tā
gaisma, kas mūsu sirdīs mīt,
padarot mūs labākus un gai-
šākus, priecīgākus un mīlestī-
bas pilnākus. Pasaka aicināja
ļauties un būt gaismas sargā-
tājam, starojot nebeidzamu

prieku un mūžīgu mīlestību
saviem bērniem, savam bēr-
nudārzam, ģimenei un visiem
pārējiem. Lai izdodas!

Darbinieki kopā sanāca
baltās noskaņās, lai visi kopā
parunātu, padziedātu, pagar-
šotu un visādi citādi sajustu
pirms 30 gadiem baltajā zie-
mas laikā uzsākto Balto pie-
dzīvojumu. Seci nājām, ka
kopš pirmās dienas iestādē
strādā trīs darbinieki – vadītā-
ja Lilita Siņicina, muzikālā
skolotāja Velta Anta

Olengoviča un pirmsskolas
skolotāja Sarmīte Ermansone. 

Saņēmām sveicienus
dzimšanas dienā no Vecāku
padomes. Ar skaistu dzies-
mu, apsveikuma vārdiem un
pašu ceptu, rotātu piparkū-
ku sirdi, sveicienu atnesa 5.
grupas bērni un skolotājas.
Īpaši mīļu un aizkustinošu
sveicienu sagādāja 2. grupas
skolotājas, bērni un vecāki –
grāmatu, kurā katra bērna
ģimene ierakstījusi īpašus
vārdus bērnudārzam –

savas sajūtas, pieredzi,
neskaitāmus paldies un laba
vēlējumus. Paldies Jums,
Mīļie!

Tomēr svētki vēl nav
galā. Laikā, kad diena būs
garāka par nakti – vasarā –
aicināsim arī ciemiņus.
Sirdī un domās mūsu saimei
piederīgos, lai kuplākā
pulkā satiktos, dalītos atmi-
ņās, priekā un sapņos par
nākotni. Uz tikšanos!

Ingrīda Zazīte

Jāņmuižas PII darbinieki iestādes dzimšanas dienā baltās noskaņās

Ī S Z I Ņ A S
Iegūts valsts atbalsts

Šā gada 23.novembrī, Saeima ir atbalstījusi
Priekuļu novada pašvaldības pieprasījumu un uz
2017.gadu piešķīrusi no valsts budžeta
finansējuma 25 000 EUR apmērā Veselavas
muižas ēkas apkures, ūdensapgādes,
kanalizācijas sistēmu izbūvei un lietus ūdens
kanalizācijas atjaunošanai, kā arī 10 000 EUR -
Priekuļu kultūras nama garderobes remontam.

Jauna kultūras nama vadība
2016.gada nogalē ilggadējā Liepas kultūras

nama vadītāja Benita Sausiņa pārgāja darbā uz

Liepas pagasta bibliotēku par vadītāju, līdz ar to
uz kultūras nama vadītāja amatu tika izsludināts
konkurss kuram pieteicās 15 pretendenti, no tiem
uz otro kārtu tika izvirzīti 5. Amata kandidātus
uzklausīja novada izveidota žūrija 5 cilvēku
sastāvā. Atlases rezultātā par Liepas pagasta
kultūras nama vadītāju apstiprināta Diāna
Kārkliņa. Diāna ir liepēniete, savu līdzšinējo
darbību saistījusi ar kultūru un pasākumiem.  

Valsts asins donoru centrs
pateicas

Valsts asinsdonoru centrs (VADC) izsaka
sirsnīgu pateicību visiem Priekuļu donoriem par
pašaizliedzīgumu un ieguldījumu asins  donoru
kustībā.

2016. gadā VADC divos izbraukumos Priekuļos
donori kopumā asinis ziedojuši 114 reizes.

Īpašs prieks par 51 jaunu donoru   kustības
atbalstītāju! Aicinām būt tikpat labestīgiem un
aktīviem arī 2017.gadā!

Paldies par jūsu nesavtīgo rīcību!   Valsts
asinsdonoru centra vārdā Zane Mousavi.

Apstiprināts novada budžets
26.janvāra Priekuļu novada domes sēdē tika

apstiprināts novada budžets. Pirms tam tas tika
izvērtēts un sabalansēts finanšu komitejā, kur
katram struktūrvienību vai iestādes vadītājam bija
iespēja savu viedokli izteikt un aizstāvēt, ja pirms
tam iesniegtais budžeta plāns tika “apgriezts”. 

Novada budžeta izklāstu varēs lasīt februāra
izdevumā.

  JJāāņņmmuuiižžaass  bbēērrnnuuddāārrzzaamm  
ddzziimmššaannaass  ddiieennaa
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4 Nolemts uzsākt pašvaldības
attīstības plānošanas dokumenta
Priekuļu novada attīstības pro-
grammas 2015.-2021.gadam
Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizāciju un par  atbil-
dīgo apstiprināta Priekuļu nova-
da pašvaldības projektu vadītāja
Vineta Lapsele.

4 Apstiprināts Liepas pamat-
skolas attīstības plāns 2016.-
2019.gadam. 

4 Izdoti Priekuļu novada
pašvaldības saistošie noteikumi:

l Nr.10/2016 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr.1/2016
„Par Priekuļu novada budžetu
2016.gadam””;

l Nr.11/2016 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības
2009.gada 30.jūlija Saistošajos
noteikumos Nr.2 „Noteikumi par
Priekuļu novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem””;

l Nr.12/2016 „Par grozījumiem
Priekuļu novada pašvaldības
2016.gada 24.marta Saistošajos
noteikumos Nr.2/2016 „Par mate-
riālās palīdzības  pabalstiem
Priekuļu novadā”.

4 Apstiprināti SIA „ZAAO”
iesniegtie sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprē-
ķini. 

4 Nolemts nodot atsavināša-
nai pašvaldībai piederošo dzīvok-
ļa īpašumu:

l Pāvila Rozīša ielā 13-35,
Liepā; 

l Rūpnīcas ielā 19-46, Liepā; 
l Pāvila Rozīša ielā 4-77,

Liepā. 
4 Apstiprināti izsoles noteiku-

mi:
l pašvaldības dzīvokļa īpašu-

ma – Pāvila Rozīša iela 13-15,
Liepā;

l nekustamā īpašuma
Rūpnīcas iela 9 - 2, Liepā.

4 Pieņemts lēmums:
l atteikt pagarināt neapdzīvo-

jamo telpu nomas līgumu par
neapdzīvojamo telpu Maija ielā 6,
Liepā, iznomāšanu Latvijas bied-
rības „Glābiet bērnus“ Liepas
nodaļas darbībai. 

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

l pagarināt ar sabiedrisko
organizāciju „Latvijas kaulu, locī-
tavu un saistaudu slimnieku

biedrība” Liepas nodaļu, noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu.

l slēgt telpu nomas līgumu ar
par neapdzīvojamās telpas Pāvila
Rozīša ielā 5, Liepa, Liepas
pagasts, Priekuļu novads, lietoša-
nu noliktavas vajadzībām, nepār-
tikas preču glabāšanai. 

4 Nolemts:
l atteikt SIA „Cēsu olimpis-

kais centrs” slēgt līgumu par slē-
pošanas-biatlona bāzes darbības
nodrošināšanu 2017.gadā un
uzsākt iepirkuma procedūru par
pašvaldības autonomās funkcijas
nodrošināšanu – veicināt iedzīvo-
tāju veselīgu dzīvesveidu un
sportu; 

l slēgt sadarbības līgumu ar
SIA “Staļi” par Ķingu ielas atjau-
nošanas darbu finansēšanu.

Pieņemts lēmums izsniegt uz
nenoteiktu laiku Priekuļu vidus-
skolai atļauju šautuves (šauša-
nas stenda) darbībai Priekuļu
novada Priekuļu pagastā,
Priekuļos, Cēsu prospektā 46.

4 Apstiprināti šādu izsoļu
rezultāti:

l par pašvaldībai piederošo
galvenās izlases cirsmu
“Vanagkalns”, Priekuļos;

l par pašvaldībai piederošo
sanitāro cirsmu “Vanagkalns”,
Priekuļos;

l par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – “Doktorāts
-2”,  Liepā;

l par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Maija  ielā
3-37, Liepā;

l par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Muižas
ielā 10, Priekuļos;

l par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Rūpnīcas
ielā 23-34,  Liepā;

l par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – Rūpnīcas
ielā 23-48,  Liepā.

4 Nolemts ar 2017.gada 1.jan-
vāri izveidot skolotāja amata vie-
nību Liepas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē „Saulīte”.

4 Nolemts piešķirt finansiālu
atbalstu 250 euro apmērā no
līdzekļiem neparedzētiem gadīju-
miem Latvijas Politiski represēto
Cēsu biedrībai projekta
„Sirdsapziņas ugunskurs” īsteno-
šanai.

4 Dažādi saimnieciskie jautā-
jumi

1. Izdarīt Priekuļu novada domes
2016.gada 24.marta saistošajos notei-
kumos Nr.2/2016 „par materiālās palī-
dzības pabalstiem Priekuļu novadā”
(apstiprināti 2016.gada 24.martā,
Priekuļu novada domes sēdes proto-
kols Nr.3, p.3), turpmāk tekstā  -
noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumu 5.punktu
ar 5.3.apakšpunktu un 5.4. apakšpun-
ktu šādā redakcijā:

“5.3. Pabalsts personām, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemšanas
iestādes;

5.4. Pabalsts veselības aprūpes
nodrošināšanai/uzlabošanai.”

1.2. Papildināt noteikumus ar
IV1.nodaļu šādā redakcijā:

“IV1 Pabalsts personām, kuras
atbrīvotas no brīvības atņemša-
nas iestādēm

161. Pabalstu piešķir personai,
kura ir atbrīvota no brīvības atņemša-
nas iestādes un kuras pamata dzīve-
svieta deklarēta Priekuļu novada
administratīvajā teritorijā.

162. Pabalsts ir vienreizējs un tā
apmērs ir 50,00 euro.

163. Lai saņemtu pabalstu, perso-
nai Sociālajā dienestā iesniedz iesnie-
gumu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes
izziņas par atbrīvošanos  pēc brīvības
atņemšanas soda izciešanas kopija
(uzrādot oriģinālu);

164. Pabalstu piešķir, ja iesniegums
Sociālajā dienestā saņemt ne vēlāk, kā
15 dienu laikā pēc atbrīvošanās no
soda izciešanas vietas;

165. Pabalstu izmaksā desmit
darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas sociālās palīdzības
prasītājam skaidrā naudā vai pārskai-
tīt prasītāja norādītājā kredītiestādes
kontā. 

1.3. Papildināt noteikumus ar
IV2.nodaļu šādā redakcijā:

“IV2 Pabalsts veselības aprūpes
nodrošināšanai/ uzlabošanai

166. Pabalsts veselības aprūpes
nodrošināšanai/uzlabošanai:

167.1. Pabalsta apmērs ir 2,00 euro
dienā, bet ne vairāk kā 44,00 euro
mēnesī ambulatorās terapijas pasāku-
miem tuberkulozes slimniekiem un ne
ilgāk kā trīs mēnešus;

167.2. Lai saņemtu pabalstu
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums un ģimenes ārsta izziņa par fak-
tisko ambulatorās ārstēšanās laiku un
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī.

167.3. Pabalstu izmaksā tikai par
faktiski apmeklētajām dienām medi-
kamentu saņemšanai.

168.Pabalsta apmērs ir 100,00 euro
mēnesī pacientiem ar hronisku nieru
slimību, kuriem nepieciešama hemo-
dialīze;

168.1. Lai saņemtu pabalstu
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesnie-
gums un ģimenes ārsta izziņa par
hemodialīzes nepieciešamību.

168.2. Pabalstu izmaksā no mēneša,
kad saņemts iesniegums uz ārstēša-
nās laiku sociālās palīdzības prasītā-
jam skaidrā naudā vai pārskaita pra-
sītāja norādītājā kredītiestādes kontā.

169. Pabalsta apmērs ir līdz attiecī-
gā gada 1 janvārī spēkā esošās mini-
mālās algas valstī apmēram perso-
nām, ja ārstēšanās laikā stacionārā
personai ir veikta sarežģīta rakstura
operācija (sirds, nieru, plaušu, acs,
locītavu, endoprotezēšana, onkoloģis-
ka rakstura u.c.) un personas izdevu-
mi par šīs operācijas veikšanu pār-
sniedz 500,00 euro.

169.1. Pabalsts ir vienreizējs kalen-
dārā gada laikā un to tiesīgas saņemt
ir personas (ģimenes), kurās visi ģime-
nes locekļi ir nestrādājoši pensionāri
un/vai invalīdi vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji;

169.2. Pabalstu izmaksā desmit
darba dienu laikā no iesnieguma
saņemšanas dienas sociālās palīdzības
prasītājam pārskaita prasītāja norādī-
tājā kredītiestādes kontā vai skaidrā
naudā.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2017.gada 1.februārī. 

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa 

Priekuļu novada domes
sēdes apskats

16.12.2016. 1. Izdarīt Priekuļu novada pašvaldī-
bas 2016.gada 28.janvāra saistošajos
noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu nova-
da budžetu 2016.gadam” (protokols
Nr.1, p.1.) šādus grozījumus: 

1.1. Izdarīt izmaiņas 2016.gada
budžeta tāmēs, pamatojums budžeta
izpildītāju iesniegumi.

1.2. Izteikt minēto noteikumu
2.1.punktu šādā redakcijā:

„2.1. pamatbudžeta ieņēmumi
10 678 854 euro apmērā, 1.pielikums”.

1.3. Izteikt minēto noteikumu
2.2.punktu šādā redakcijā:

„2.2. pamatbudžetu izdevumus
10 678 854 euro apmērā, 2.pielikums”.

2. Apstiprināt speciālā budžeta –
ziedojumi un dāvinājumi:

2.1. ieņēmumus - 1 797 euro apmē-
rā, naudas līdzekļu atlikums 473 euro,
7.pielikums;

2.2. izdevumus – 2 270 euro apmē-
rā, 8.pielikums.

3. Izteikt minēto saistošo noteiku-
mu 1.pielikumu jaunā redakcijā
(1.pielikums).

4. Izteikt minēto saistošo noteiku-
mu 2.pielikumu jaunā redakcijā
(2.pielikums).

5. Izteikt minēto saistošo noteiku-
mu 4.pielikumu jaunā redakcijā
(4.pielikums).

6. Lēmuma izpildes kontrole
Finanšu un grāmatvedības nodaļai
(vadītāja I.Rumba).

Domes priekšsēdētāja M.Juzupa 

Saistošo noteikumu izklāstu pieli-
kumos skatīt Priekuļu novada mājas-
lapā www.priekuli.lv/pasvaldiba/doku-
menti/saistošie-noteikumi 

Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 16.decembra
Saistošie noteikumi Nr.10/2016 „Par grozījumiem

Priekuļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1/2016
„Par Priekuļu novada budžetu 2016.gadam””

Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 16.decembra
Saistošie noteikumi Nr.12/2016

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada
24.marta Saistošajos noteikumos Nr.2/2016  

“Par materiālās palīdzības pabalstiem
Priekuļu novadā””

Informācija iedzīvotājiem
Priekuļu novada Sociālais dienests informē, ka no 2017.gada jan-

vāra Ģimenes atbalsta nodaļa Liepā atrodas Rūpnīcas ielā 18.,
otrajā stāvā. Tālruņa Nr. 64195222 un 27866833

Atgādinām, ka Ģimenes atbalsta nodaļas pakalpojumus var
saņemt ģimenes ar bērniem, kas savu dzīvesvietu ir deklarējušas
Priekuļu novadā. Ģimenes atbalsta nodaļā var saņemt sociālā dar-
binieka, psihologa, sociālā rehabilitētāja konsultācijas, atbalstu
dažādās dzīves situācijās. Tiek organizētas individuālās un grupu
nodarbības, piemēram, par bērnu emocionālo audzināšanu (BEA),
“Džimbas” drošības skoliņa, programma bērniem 4-8 gadu vecu-
mam un citi atbalsta pakalpojumi ģimenēm ar bērniem.
Pakalpojumi ir bezmaksas.

Ģimenes atbalsta nodaļas Liepā darba laiks :
Pirmdienā 8-18
Otrdienā 8-17
Trešdienā 8-17
Ceturtdienā 8-17
Piektdienā 8-15
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Priekuļu pagastā 
Aizvadītais 2016.gads pagastā

bijis darbīgs. Lielākās pašvaldības
investīcijas 2016.gadā ir ieguldītas
PII „Mežmaliņa” un Liepas pamat-
skolas ēku siltināšanā. Pērnajā
gadā ir paveikti apmēram 70% no
plānotajiem siltināšanas darbiem,
pārējos paredzēts beigt līdz
2017.gada 1.jūnijam. 

Iedzīvotāju ērtībām turpinājām
sakārtot Priekuļu ciema ielas. Ir
atjaunots ceļa segums Izmēģinātāju
ielā posmā no Dārza ielas līdz
Priekuļu tehnikuma stadionam. Ir
uzlabots ielas virsmas stāvoklis
Selekcijas ielai posmā no Cēsu pros-
pekta līdz Zinātnes ielai, kā arī
Elites iela posmā no Cēsu prospekta
līdz Selekcijas ielai. Dukuru ciemā
tika atjaunots ielas posms Ķingu
ielā kopā 627m garumā. Savukārt
uz citiem pašvaldības ceļiem veikti
bedrīšu remonti, caurteku nomaiņa
un uzstādīšana, kā arī grāvju tīrīša-
na un krūmu izzāģēšana.

Priekuļu centra ūdenstornis celts
1967.gadā uz šo brīdi tas bija nove-
cojis, sācis drupt, tādēļ tika izstrā-
dāts projekts visa ūdenstorņa reno-
vācijai. Par 2016.gadā par budžetā
paredzētajiem līdzekļiem tika pilnī-
bā nomainīts ūdens torņa jumts,
izveidota jauna betona monolītā
josla. Augšējai fasādes daļai  no
ārpuses tika izveidots metāla armē-
jums, uzklāts betona apmetums un
dekoratīvais apmetums ar krāsoju-
mu. Tāpat tika veikti ūdenstorņa
iekšdarbi, tai skaitā ūdens rezer-
vuāra krāsošana un visu logu
nomaiņa uz pakešlogiem. Darbus
pilnībā plānots pabeigt 2017.gadā.

Turpinājām uzlabot ūdens kvali-
tāti, ir atjaunota dzeramā ūdens
maģistrāle Veidenbauma ielā no
Raiņa iela ielas līdz Mazā dārza
ielai.

Kā ik gadu, vasaras brīvlaikā tika
veikti dažādi remontdarbi Priekuļu
novada pašvaldības skolās un pirm-
sskolas izglītības iestādēs, rūpējo-
ties par iestāžu tehnisko stāvokli un
bērnu labsajūtu tajās.

Priekuļos, Cēsu prospektā 1.,
(vecā Priekuļu astoņgadīgā skola)
otrajā stāvā, kurā ir Cēsu mākslas
skolas filiāle,  tika izbūvētas jaunas,
gaišas un plašas telpas audzēkņiem
(kopējā platībā 276 m2), savukārt,
izremontētajās pirmā stāva telpās
no novembra strādā septiņi
Priekuļu novada pārvaldes speciāli.

Šogad, tiklīdz laiks kļūs siltāks
un klimatiskie apstākļi būs labvēlī-
gi, tiks atsākti ēku siltināšanas
darbi Liepas pamatskolai un PII
„Mežmaliņa”, kurus plānots paveikt
līdz 1.jūnijam. 

Atkarībā no budžeta līdzekļiem,
plānojam atjaunot ceļa segumus
vairākām ielām Priekuļos –
Veidenbauma ielā no Raiņa ielas
līdz Mazā dārza ielai, Selekcijas iela
no Zinātnes ielas līdz autoceļam
P30, kā arī Izstādes ielā un Zinātnes
ielā visā to garumā.

Priekuļu novada pašvaldības
apmeklētāju ērtībām ir plānota otra
stāvlaukuma izbūve pie Priekuļu
novada pašvaldības ēkas Cēsu pros-
pektā 5, kur plānota vieta 8 auto-
mašīnām.

Priekuļu kultūras namā
2017.gadā tiks veikts garderobes
remonts.

Sabiedriskajā centrā Priekuļos
plānots bibliotēkas telpu remonts,
kā arī jaunas papildus telpas izvei-
došana ēkas 2.stāvā, kur pēc remon-
ta būs izvietota bibliotēkas lasītava.

Jāņmuižas PII tiks veikta ārējās
teritorijas labiekārtošana, kuras
ietvaros paredzēta apgaismojuma
uzstādīšana, ietvju un lietu kanali-
zācijas izbūve.

Sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanai un ceļu satiksmes pārkāpumu
fiksēšanai tiks uzstādītas video
novērošanas kameras Selekcijas un
Elites ielas krustojumā, Priekuļos.

2017.gadā Sporta birzītē pare-
dzēts veikt labiekārtošanas darbus,
ierīkojot celiņus un apgaismojumu,
kā arī  uzstādīt 16soliņus, 13 atkri-
tumu urnas projekta „Teritorijas
labiekārtošana „Sporta birzītē”
Priekuļos, pieejamības, kvalitātes
un sasniedzamības uzlabošanai””
ietvaros.

Lai veicinātu uzņēmējdarbību un
apdzīvotības saglabāšanos, ar
Eiropas Savienības atbalstu
2017.gadā Priekuļu novadā paredzē-
ta vairāku pašvaldību grants ceļu
(pašvaldību ceļi bez cietā seguma)
pārbūve katrā pagastā, kopā 15,6 km
garumā, kur atjaunojamie ceļu
posmi tiks tuvākajā laikā precizēti.
Pārbūvējamie ceļa posmi tika izvēlē-
ti, izvērtējot laukos esošās zemnieku
saimniecības un ceļu noslodzi.
Priekuļu pagastā paredzēts pārbūvēt
autoceļus Tautas nams - Upītes
(1.30-2.10); Jaunrauna - Smurģi
(0.80-1.70); Valmieras ceļš – Ģībolas
-Garkalnes ceļš (0.70-1.40); Pušklaipi
- Brīvkalni (0.40-2.00); Garkalne -
Vaives dzirnavas (1.10-1.70);
Piebalgas ceļš - Kunči (0.00-1.10) un
Ģūģeru kalns - Kunči (0.00-0.90).

Veselavas pagastā 
Nu jau vairākus gadu soli pa

solim tiek veikta  Veselavas muižas
iekštelpu atjaunošana. 2016.gadā
Veselavas muižā lielajā zālē tika
izbūvētas 2 podiņu krāsnis. Muižas
lielā zāle tika pie jaunām  2 kristāla
lustrām un trešās speciāli kaldinā-
tas lustras. Sākās arī zāles grīdas
remonts, kur noņemot vecos dēļus
atklājās barona laika parkets, diem-
žēl tas nebija tādā stadijā, ka varēja
restaurēt ,tādēļ gada nogalē (darbi
tika pabeigti janvārī) muižas zāle
tika pie jaunas ozolkoka parketa
grīdas. Ir arī uzsākti  trepju telpas
restaurācijas darbi, kuru ietvaros
noskaidroti vēsturiskie sienu krāso-
jumi un zīmējumi. Darbus plānots
pabeigt līdz 2017.gada februārim.

2016.gad vasarā tika uzsākti pir-
mie Bērzkroga parka labiekārtoša-
nas darbi, izveidojot un sakārtojot
tā dīķa sistēmu. Parka izveidi pare-
dzēts īstenot pakāpeniski.

Šogad Veselavas muižā paredzēts
pabeigt jau iepriekš minētos darbus,
kā arī pēc iepriekš izstrādātā pro-
jekta izbūvēt centrālo apkuri.
Paplašināt ārējo un iekšējo ūdens
un kanalizācijas tīklu, Muižas pasā-
kumu apmeklētāju ērtībām pare-
dzēts izbūvēt garderobi un tualetes.

Savukārt Veselavas muižas
parkā tiks veikti brīvdabas estrādes
remontdarbi, atjaunota estrādes
grīda nomainot nokalpojušos un
beigtos dēļu grīdas elementus.

Arī Veselavas pagastā tiks veikta
vairāku pašvaldību grants ceļu pār-

būve ar Eiropas Savienības atbalstu
– Kapi – Veģeri –Veclaicenes šoseja
(4.60-5.95); Rabākas – Stirnas –
Fēlikss (0.50-0.90); Auniņi –
Penguri (0.00-1.00; 2.00-2.90).

Lai nodrošinātu sabiedrisko kār-
tību Bērzkroga stāvlaukumā, tiks
uzstādītas video novērošanas
kameras.

Fjodors Puņeiko,
novada izpilddirektors

Liepas pagasts 
Pagājušajā 2016.gadā lielākās

investīcijas ieguldītas Liepas
pamatskolas siltināšanā, kā arī sko-
las 2.stāva gaiteņa, ēdamzāles un
ventilācijas remontdarbos. Tā kā
nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, sko-
las siltināšanu 2016.gadā vēl neiz-
devās pabeigt, to plānots īstenot līdz
2017.gada 1.jūnijam. 

Lai pašiem mazākajiem liepēnie-
šiem radītu arvien mājīgāku
apstākļus bērnudārzā, 2016.gadā
tika veikts Liepas pirmsskolas izglī-
tības iestādes gaiteņa un kāpņu tel-
pas remonts.

Drīz tiks pabeigti remontdarbi arī
Liepas pagasta pašvaldības policijas
pieņemšanas telpās.

Tā kā Liepas kapsētas kapu
mājai jumts bija bēdīgā stāvoklī, tad
pērnajā gadā tika veikts tā remonts.
Iesaistoties kapu digitalizācijas pro-
jektā tika veikta Liepas kapsētas
digitalizācija, kura ir pieejama
interneta vietnē www.cemety.lv.
Digitālajās kartēs var redzēt kapsē-
tas izvietojumu, kā arī iegūt infor-
māciju par apbedītajām personām
konkrētajā kapsētā. Šī vietne piedā-
vā iespēju atrast apbedītu personu
pēc tā vārda, uzvārda, dzimšanas un
miršanas datiem.

2016.gadā ir veikti uzlabojumi
katlu mājā - pārmūrēta kurtuve,
nomainīta siltumkatla automātika
un katla caurules. Bez iepriekšmi-
nētā, ir nomainīta arī siltumtrase
pie Rūpnīcas ielas 6 un Rūpnīcas
ielā 13 mājai atjaunota siltumtrase
un pieslēgta pie centrālās apkures.
Tika izbūvēts bruģis pie Dzīvokļu
komunālās saimniecības P.Rozīša
ielā, Liepā. Komunālās saimniecī-
bas nepieciešamo darbu veikšanai
pērnajā gadā tika iegādāta jauna
piekabe. 

Lai sakoptu centra skatu un ievē-
rotu drošības pasākumus, ir pasū-
tīts Maija ielas 4 mājas 1. un 2.bloka
demontāžas projekts. 

Sarkaņu ciema iedzīvotājiem tika
izbūvēta jauna dzeramā ūdens aka.

Turot cieņā un saglabājot dzejnie-
ka Ed.Veidenbauma mantojumu ir
noslēgts līgums par muzeja “Kalāči”
bojātā jumta nomaiņu.

Lai jaunieši varētu aktīvi pavadīt
savu brīvo laiku, tad tika atjaunots
un uzliets jauns Liepas pamatskolas
basketbola laukums.

Iedzīvotāju ērtībām, asfalta
segums 2016.gadā tika uzklāts pie
Liepas pagasta pārvaldes, jo
iepriekšējais stāvlaukuma un
iebraucamā ceļa segums bija zaudē-
jis savu funkcionalitāti.

2017.gadā ar Eiropas Savienības
atbalstu Liepas pagastā tiks veikta
vairāku pašvaldību grants ceļu
pārbūve: Kalāči – Irbītes (2.00 -
2.60), 0,6km garumā; Kainaži-
Sarkaņi (0.00-0.95; 2.00-2.60)

1,55km garumā.
Kā jau iepriekš minēju šogad tiks

pabeigta Liepas pamatskolas silti-
nāšana, kā rezultātā skola būs iegu-
vusi jaunu ietērpu, lai radītu patī-
kamu un pievilcīgu tēlu, kā arī uzla-
botos tās siltumefektivitāte.

Plānots sakārtot arī Ed.Veiden -
bauma ielas apgaismojumu, atjau-
not gājēju celiņu no Liepas kultūras
nama līdz stāvlaukumam – kopā
apmēram 200 m garumā. Atjaunot
asfalta segumu no atjaunotā ceļa uz
kapiem līdz kapličai un Raunas
ielas posmu.

Atkarībā no budžeta līdzekļiem
paredzēts izremontēt vienu  pusi
Liepas bibliotēkas telpas, otru pusi
atstājot 2018.gada budžetam, kā arī
sakārtot BJC „Apelsīns” telpu jautā-
jumu izremontējot jaunas telpas
Liepas pamatskolā.

Evita Šīrante, Liepas pagasta
pārvaldes vadītāja

Mārsnēnu pagasts
Izvērtējot 2016. gadā paveikto

Mārsnēnu pagastā, kā viens no nozī-
mīgākajiem soļiem jāmin,  būvprojek-
ta izstrāde Mārsnēnu Tautas nama
siltināšanai un centrālizētās apkures
ierīkošanai. Jau 2015.gada beigās,
veidojot 2016.gada budžetu, tika
iekļauti līdzekļi šī projekta izstrādei.
Tā kā prognozējamās projekta reali-
zācijas izmaksas ir lielas,  tad plāno-
jot 2017.gada pašvaldības budžetu,
šogad paredzēts realizēt centralizētās
apkures izbūvi, bet  ēkas siltināšu
atlikt uz nākamo gadu.

Pateicoties Eiropas Savienības
atbalstam pašvaldības ceļu sakārto-
šanā pagājušā gadā tika pasūtīts
projekts atsevišķu ceļa posmu pār-
būvei. Pārbūvējamie ceļa posmi tika
izvēlēti izvērtējot laukos esošās
zemnieku saimniecības un ceļu
noslodzi. Šādi pārbūves posmi pare-
dzēti katrā pagastā. Mārsnēnos tie
ir  Auniņi-Dzeguzes posms km 3.80-
5.60; Sīkuļi-Lisa posms km 2.00-
3.40; Auniņi-Penguri posmi km
0.00-1.00 un km 2.00-2.90. Diemžēl
Eiropas savienības piešķirtais fine-
sējuma apjoms un ceļu pārbūves
noteikumi neļauj mums lielākā
apjomā uzlabot pašvaldības ceļu
stāvokli. Toties tie posmi, kuri tiks
rekonstruēti, būs atjaunoti pēc
visām ceļu būvniecības prasībām. 

Papildus šiem pamata darbiem
tika veikti vairāki citi darbi, kuri
neprasīja tik lielus ieguldījumus.
Mārsnēnu pamatskolas otrā stāva
gaitenī veikts kosmētiskais
remonts, Tautas namā veikti sīki
kosmētiskie remonti, Mārsnēnu
kapličā ieklātas grīdas flīzes.
Mārsnēnu kapsētā tika veikta
inventarizācija un iegūtie dati tika
digitalizēti. Tagad kapu pārzines
rīcībā ir dators ar programmu, kur
redzama visa informācija par kapu
vietām un apbedījumiem. 

Viens no nākamā gada risināma-
jiemiem jautājumiem saistīts ar jau-
niešu centra „Trampalīns” telpām.
Pašreizējās telpas Tautas nama
pagrabā jauniešiem nav piemērotas.
Tāpēc tiek meklēts risinājums, kā
labāk izmantot pašvaldības rīcībā
esošās telpas un rast jaunu vietu
Jauniešu centram.

Ralfs Saļmo,
izpilddirektora vietnieks

Izvērtējam paveikto un domājam par nākotni
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Jau nedaudz sākam pie-
rast, ka mūsu platuma grā-
dos Jauno gadu sagaidām
bez sniega, tomēr tik ļoti gri-
bas to baltumu, kas visu
apsedz. Jaunais gads mūsu
lūgumu uzklausīja – baltas
pārslas krītot tik maigi cita
aiz citas apsedza dubļus,
viss pārklājies tīrs un balts
– atkal sākums jaunām iece-
rēm, plāniem, sapņiem.
Skatoties šai mirdzošajā
baltumā, izvērtēju, kāds
bijis aizvadītais 2016.gads
Priekuļu novada
Dzimtsarakstu nodaļā.

Kopvērtējumā gads bijis
ražens. Tas bija arī jubilejas
gads, jo pirms 95 gadiem-
1921. gada 18. februārī
Latvijas Satversmes
Sapulces III sesijā pieņēma
likumu “Par civilstāvokļa
aktu reģistrāciju”. Likums
noteica, ka civilstāvokļa
aktu Reģistrāciju Latvijas
valstī pārzinās dzimtsarak-
stu nodaļas. Dzimtsarakstu
nodaļas Latvijā ir unikālas.
Ir mainījušies laiki, varas,
valodas, bet nodaļas savu
darbu nav pārtraukušas. Tā

ir teju vienīgā nepārtrauktā
valsts funkcija, kas tikusi
saglabāta pat visekstremā-
lākajos apstākļos.

Aizvadītajā gadā krasi
palielinājies laulību skaits,
arī jaundzimušie reģistrēti
vairāk kā iepriekšējos
gados. Novada Dzimt -
sarakstu nodaļā 2016.gadā
reģistrēts 81 dzimušais – 41
meitene un 40 zēni, divi
bijuši dvīņu pāri. No reģis-
trētajiem bērniņiem pārsva-
rā ir bijuši otrie bērni ģime-
nē – 38, 20 ģimenes sagaidī-
jušas savu pirmdzimto, 23
bijuši trešie un vairāk bērni
ģimenē, tas priecē. Vecāki
vārdus saviem mazuļiem
izvēlējušies dažādus, rau-
gās, lai tie būtu labskanīgi
arī citās valstīs, mūsu nova-
dā populārākie vārdi zēniem
likti: Emīls, Kristers,
Gustavs, Artūrs, savukārt
meitenēm: Elza, Alise,
Elizabete, Marta.

Ar 2016.gada jūliju
Dzimtsarakstu nodaļas veic
jaundzimušo dzīves vietas
pirmreizējo deklarēšanu,
tādejādi atvieglojot vecā-

kiem formalitāšu kārtošanu,
jo šajā sakarā nav jāapmek-
lē vairākas iestādes. 

Ar 2017.gadu dzimuša-
jiem bērniem tiek palieli-
nāts novada maksātais pie-
dzimšanas pabalsts uz 200
euro, pie nosacījuma, ka abi
vecāki pirms bērna piedzim-
šanas vismaz 12 mēnešus ir
deklarēti Priekuļu novadā,
citos gadījumos pabalsts
paliek līdzšinējā apmērā
100 euro.

Pagājušajā gadā novadā
laulības slēguši 67 pāri
(2015.gadā 48). Pēdējos
gados aizvien vairāk pāru
savu laulību reģistrācijai
izvēlas citu vietu, ne dzim-
tsarakstu nodaļu. Vasaras
periodā laulību ceremonijas
tiek lūgtas reģistrēt brīvā
dabā, dzimtas mājās, viesu
namos, Gaujas krastā, te
gan jāpiebilst, ka ņemot
vērā mūsu Latvijas laika
apstākļus jaunajam pārim
noteikti ir jānodrošina cere-
monijai alternatīvs variants
ar vismaz nojumi.

Aizvien populārāka laulī-
bu reģistrācijai kļūst

Veselavas muiža un tās
dārzs ar savu romantiku, ar
atjaunotajām, greznajām
zālēm. Veselavas muižu un
dārzu jaunajiem pāriem pie-
dāvājam arī kā kāzu pietur-
vietu, kur simtgadīgo ozolu
paēnā nesteidzīgi var baudīt
pirmo šampanieša tostu,
krāsaino rožu arkas izman-
tot foto sesijai un ļauties
romantiskam izbraucienam
ziedu laivā pa muižas dīķi.

2016.gadā dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti 52 mirša-
nas gadījumi, kārtotas 4
uzvārda maiņas, te gribētu
piebilst par dubultuzvār-
diem, slēdzot laulības, lielā-
ko tiesu dāmas izvēlas
savam uzvārdam pievienot
laulātā uzvārdu, bet pēc
laika saprot, ka ikdienas
dzīvē lietot dubultuzvārdu ir
neērti un tad kārto uzvārda
maiņu, tas ir maksas pakal-
pojums (valsts nodeva 71,14
euro, kuru paredzēts palieli-
nāt uz 150 euro), vai arī šķi-
rot laulību atstāj laulātā
uzvārdu, pēc laika vēlas
savu dzimto uzvārdu, tad
atkal jākārto uzvārda

maiņa. 25 reģistros izdarīti
papildinājumi un labojumi,
20 iepriekšējos gados reģis-
trētās laulības šķirtas,
izsniegtas 19 atkārtotas
apliecības. Sniegtas dažādas
konsultācijas par dzimtsa-
rakstu tēmu. 

Lai Jaunais gads mums
visiem nes cerību piepildīju-
mu, radošu garu, iejūtību un
sapratni vienam pret otru,
mīlestību, lai pasargā no
negācijām. 

Priekuļu novada
iedzīvotāju
statistika

Uz 2017.gada sākumu
Priekuļu novadā dzīvesvietu
bija deklarējuši 8553 iedzī-
votāji (2016.gadā - 8618;
2015.gadā - 8627)

Sadalījums pa pagastiem:
Priekuļi 4256 (2016.g. -
4289); Liepā 2908 (2941);
Mārsnēnos 772 (766);
Veselavā 617 (622).

Īrisa Uldriķe, dzimtsa-
rakstu nodaļas vadītāja

Ražens darba gads Dzimtsarakstu nodaļā

Sākas viss no gala, nekas jau nebeidzas viss
tikai turpinās, jo arī Jaunajā gadā Priekuļu
bērnu dienas centrs “Zīļuks” ik darba dienu ir
atvērts bērniem, viņu vecākiem un citiem inte-
resentiem. 

2016.gads “Zīļukam” pagājis jubilejas zīmē,
jo centram vasarā apritēja 10 gadi. Tas nav ne
maz, ne daudz, to pat izskaitīt nevar, vien
savās domās, sajūtās zinām, cik tas ir bijis nozī-
mīgs laiks gan mums, gan arī bērniem, gan
vecākiem, kuri kaut reizi bijuši dienas centrā
un kuplinājuši mūsu pulciņu, izmantojuši
mūsu piedāvātos pakalpojumus.

Pagājušajā gadā centru apmeklējuši 1782
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni.
Jāatzīst, ka bērniem centrā patīk, tas ir arī lie-
lākais gandarījums un prieks mums darbojoties
ar bērniem. Pagājušajā gadā esam svinējuši
gadskārtu svētkus, atzīmētas dažādas svina-
mās dienas, esam darbojušies daudzveidīgās
radošajās nodarbībās, rotaļājušies, spēlējušies.
Iesākoties vasarai, kā lielāko dāvanu ik gadu
bērniem dāvinām svētkus - Bērnu tiesību aiz-
sardzības dienu. Nu jau tā kļuvusi par ”Zīļuka”
tradīciju, un bērniem tas ir ļoti gaidīts noti-
kums, jo dāvinām viņiem izlēkāšanos piepūša-

majās atrakcijās, iespēju rotaļāties dažādās āra
spēlēs. Pagājušajos svētkos bērnus iepriecināja
vizināšanās ar ponijiem, ko negaidīti piedāvāja
“Priekuļu Staļļu muiža”. 

Domājot par sākumskolas vecuma bērniem
un viņiem piemērotām aktivitātēm, esam radu-
šas iespēju paplašināties, pamazām iekārtojot
telpas blakus centram, lai skolēni varētu uzspē-
lēt galda tenisu, novusu, galda futbolu.
Protams, joprojām pieejams ļoti plašs spēļu
klāsts, dažādi konstruktori, puzles, grāmatas
u.c. aktivitātes. 

Ziemassvētku laikā piedzīvojām brīnum-
skaistus mirkļus, kad “Zīļukā” kopā spēlējās
vecvecāki ar saviem mazbērniem. Šie mirkļi ir
tik piepildīti un sirdi sildoši.

Jau kādu laiku centru apmeklē arī divi kungi,
kuri rīta pusē priecājas par iespēju uzspēlēt
galda tenisu un novusu, jo citviet šādas iespējas
nav, ja nu vienīgi vasaras sezonā, kad galda
tenisu ir iespējams uzspēlēt Sporta birzītē.

Bet tagad gan laiks Jaunajam gadam, jau-
nām idejām, jaunām iespējām, jauniem dar-
biem... Uz tikšanos “Zīļukā” 

Dienas centra audzinātājas - Ilze un Līga

“Zīļuks” ar sparu dodas
Jaunajā gadā

Bērni ir priecīgi par jaunajām iespējām spēlēt gan tenisu, gan novusu 
un citas lielizmēra spēles

Kā
saimniekojām

mežā
Klāt ziema. Atkal ir laiks piestāt ikdienas skrēju-

mā un palūkoties atpakaļ – kāds tad bija aizgājušais
gads? Pārlūkojot notikušo Priekuļu novada pašvaldī-
bas Mežu apsaimniekošanas daļā (skan jau varen’
lepni – daļā esmu viens pats!), man pašam šķiet, ka
aizvadītais gads ir bijis ražīgs, notikumiem bagāts.

2016.gadā Priekuļu novada pašvaldība īstenoja
ES finansēto projektu „Ieguldījumi meža ekosistēmu
noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”.
Projekta ietvaros tika izkoptas jaunaudzes pašvaldī-
bai piederošajos īpašumos “Priekuļu pagasta pašval-
dības zeme” un „Liepas pagasta pašvaldības zemes
gabals Nr.1” 18,9 ha platībā, ar 4989,60 eiro publis-
ko līdzfinansējumu.

2016.gadā Priekuļu novada pašvaldības mežos
mežizstrādes darbos tika iegūti un realizēti 110 m3
zāģbaļķu un 109 m3 papīrmalkas. 63 m3 sagatavo-
tās malkas tika izmantoti pašvaldības vajadzībām,
pašvaldības īpašumā esošo ēku apkurei. 

Aizvadītajā gadā notika divas Priekuļu novada
pašvaldībai piederošo cirsmu izsoles. Kopā izsolēs
tika pārdoti 2922 m3 koksnes par kopējo summu
95650 eiro.

Jau trešo reizi Priekuļos norisinājās kārtējais
Meža dienas pasākums “Nāc līdzi, ejam mežā!”, ko
organizēja un finansēja Priekuļu novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar SIA “Metsa Forest Latvia” un
meža īpašnieku biedrību “Dižsils”. Meža dienas
pasākumā piedalījās 1293 skolēni, skolotāji, pirm-
sskolas izglītības iestāžu audzēkņi, audzinātājas
un citi interesenti.

Priekuļu novada pašvaldības Komisija koku cirša-
nas izvērtēšanai ārpus meža zemes, kuras priekšsē-
dētājs es esmu, 2016.gadā ir pieņēmusi 25 lēmumus
par 181 koka nociršanu.

2017.gadā paredzēts, ka notiks kārtējās cirsmu
izsoles, tiks apmežoti nocirstie izcirtumi, koptas jau-
naudzes. Kopējie Mežu apsaimniekošanas daļas
ieņēmumi 2017. gadā paredzēti 100000 eiro apmērā.

... putenī dejo, noglāsta seju, gaida, lai viņām
uzsmaidi Tu!

Uzsmaidīsim sniegpārsliņām un sāksim gaidīt
jau pavasari!

Ar sniegbaltiem sveicieniem, Priekuļu novada
pašvaldības mežzinis Ainārs Amantovs
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Ir aizvadīts 2016.gads, un straujiem soļiem savu gaitu
iesācis 2017. Ugunīgā gaiļa gads. 

Arī kultūras jomā 2016. gads bijis notikumiem un
pasākumiem bagāts, tādēļ par aizvadīto un nākamo
gadu uz sarunu aicināju Priekuļu kultūras nama māk-
slinieciskās daļas vadītāju Ingu Cipi, kura Priekuļos
strādā nedaudz vairāk kā gadu. Inga Cipe pirms darba
uzsākšanas Priekuļos bijusi tādu lielu valsts nozīmes
pasākumu režisore kā Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, Latvijas pilsētu simtgades svinības ,
novadu dziesmu un deju svētki u.c.

Nu jau vairāk kā gads ir aizritējis Priekuļu kul-
tūras namā mākslinieciskās daļas vadītājas
amatā. Kā Tu vērtē šo gadu?

Man ir daudz jaunu atklāsmju. Es iepazīstos ar vietē-
jo kultūras dzīvi, jauniem cilvēkiem un paradumiem.
Izrādās, ka es ļoti maz zinu par to. Lielajiem pasāku-
miem tomēr ir cita specifika – tu veido koncertus un
uzvedumus ar konkrētu režiju, konkrētu uzdevumu, bet
te nāk klāt arī atpūtas un izklaides pasākumi, no
kuriem agrāk apzināti centos izvairīties. Daudzas lietas
ne vienmēr ir pieņemamas, bet es mēģinu tās izprast.

Gads šajā amatā ir pietiekami ilgs laiks, lai varētu
novērtēt to, kas ir un to, kas  jāmēģina radīt no jauna.
Jā, tieši radīt pašiem un rādīt citiem. Tikai ne pierādīt,
jo tad beidzas viss radošums un sākas lielummānija.

Tu jau minēji, ka esi guvusi jaunas atziņas, strā-
dājot Priekuļos, kādas tās būtu?

Es vairāk iepazīstu cilvēkus, ar kuriem agrāk, varbūt,
tikai sasveicinājos. Šobrīd ir laiks vienam otru iepazīt
tuvāk, veidot pasākumus, nenoliedzami,  arī atpūsties.
Esmu nonākusi pie atziņas, ka nevis – nekas nenotiek,
bet tu nezini, ka tas notiek.  Kopējais informācijas dau-
dzums, kas sasniedz cilvēku ir ļoti apjomīgs. Gribot uzzi-
nāt visu, tu beigās neuzzini neko. 

Agrāk bija viens pasākums, kuru tu arī apmeklēji.
Tagad tu stundu lasi piedāvājumu sarakstu un vēl stun-
du mēģini izvēlēties, kuru koncertu apmeklēt. Tā tas lai-
ciņš paiet. 

Šī gada laikā ir nācies būt vairākās Priekuļu novada
kultūrvides vietās – gan Liepā, gan Mārsnēnos, gan
Veselavā, un ir prieks, ka tur ar dažādiem vērieniem
viss notiek  - cilvēki dzied, dejo, glezno, spēlē teātri.
Vismaz divas reizes nedēļā  nelamā valsti un politiķus,
kas ļoti bieži ir pelnīti. Prieks par tiem, kas kaut ko dara
savā saimniecībā, savā skolā vai savā ģimenē. Cilvēks
jau ir spējīgs mainīt tikai sevi. Ja viņš domā, ka var
izmainīt pasauli, viņš smīdina Dievu. 

Kas ir bijis spilgtākais 2016.gada pasākums
Priekuļu novadā, kurš tev ir palicis atmiņā un kādēļ?

Man patika Valsts svētku koncerts „post scriptum
Latvija”. Bija tāda sapratnes un vienotības sajūta ar
dalībniekiem.  Koncerta sižeta pamatā bija personīgs
stāsts, jo nav noslēpums, ka daudziem bērni mācās un
dzīvo ārzemēs. Un tieši no tālienes tu savādāk sāc
izprast Latvijas nozīmi savā dzīvē. 

Kopā izdevās radīt vienkāršu, bet emocijām bagātu
stāstu, bez pārprasta patosa, kas gan krietnu laiku ir
modē valstī vadošo kultūras ”vēstnieku” vidū.  Manuprāt,
mums būtu jātiek vaļā no nacionālā mazohisma ar kuru
mēs esam ļoti aizņemti. Ir lietas, kuras mēs nevaram
izmainīt. Mēs varam vienīgi tās neatkārtot.

Šobrīd mulsinoša šķiet arī tēma – gatavošanās
Latvijas simtgades svinībām trīs gadus pirms un trīs
gadus pēc tās.  Dziedāsim, ēdīsim,  ģērbsimies un iesim
gulēt ar šo saukli. Tā vien šķiet, ka puteklis nenokritīs
bez šīs frāzes. Kas par daudz, tas par skādi! 

Un tad ir tā, ka to vairs negribas. Mans uzstādījums
ir, ka ir jāmāk dzīvot esošais laiks, nevis visu laiku kaut
kam gatavoties vai kaut ko gaidīt. 

Man šķiet, ka mēs Latvijā kopumā  par daudz “trina-
mies”, kaut kur visu laiku tiecamies. Mums globāli vajag
labāku, kvalitatīvāku izglītību, gudrākus cilvēkus… Un

tad sanāk tā, ka mums ir daudz prāta, bet pietrūkst
saprāta. Mums pietrūkst saprāta ieraudzīt un novērtēt
to, kas mums ir. 

Zinu, ka esi bijusi vairāku lielu un skaistu pasā-
kumu režisore, kā tu nokļuvi līdz Priekuļiem?

Tā bija nejauša likumsakarība… Mēs visi dažādu
apstākļu dēļ nonākam tur, kur mums tajā brīdī  ir jābūt.
Bija tikko beigušies Skolēnu dziesmu un deju svētki, kur
es Daugavas stadiona deju koncertam veidoju režiju. Pēc
tāda liela skrējiena trīs gadu garumā gribējās kaut ko
mierīgāku. Tika piedāvātas izmaiņas, un es piekritu šim
piedāvājumam.

Vai tu jau skolas laikā vēlējies savu dzīvi saistīt
ar kultūru? Kā tu nokļuvi līdz pasākumu režijai? 

Skolas laikā es gribēju darīt pilnīgi visu.  Man patika
ļoti daudzas profesijas, sākot ar kosmonautu, veterinā-
rārstu, sportistu… pilnīgi visas. Īpaši man patika dejot,
tāpēc vēlāk  Cēsu bērnu un jauniešu centrā izveidoju
deju grupu “VIVA”, ko vadu arī šobrīd. Toreiz mans sap-
nis nebija kļūt par režisori,  bet, ja tagad paskatos savu
pagātni, tad kaut kāds velniņš organizēt un mainīt lietas
manī ir  bijis vienmēr. 

Vai tu vēl atceries savu pirmo režisēto pasākumu?
Jā,  2003.gadā nāca piedāvājums veidot Latvijas zēnu

koru salidojumu Cēsīs. Toreiz es piekritu, jo nezināju, ko
tas īsti nozīmē. Man nebija ne nojausmas, kādu atbildī-
bu uzņēmos. Man pašai likās, ka tas ir elementāri.
Pasākums izdevās, un pēc tam viss gāja savu ceļu. Nācās
atstāt pamatdarbu Rīgā un vairāk pievērsties režijai.
Varu teikt, ka tas ir mans hobijs un darbs reizē.

Tu organizē svētkus citiem. Kā atpūties pati?
Reizēm es gleznoju un rakstu dzeju, bet, ja ir vairāk

laika, es ceļoju kopā ar ģimeni. Parasti ārpus Latvijas, jo
tad ir lielāka iespēja, ka ikdienas problēmas mani nesas-
niegs. Man patīk pats process – ceļojuma sagatavošana
– maršruta izveidošana, viesnīcu rezervēšana, lasīšana.
Te internets un nomoda naktis  ir mani sabiedrotie. Es
divreiz jūtos laimīga - tad, kad es izbraucu no mājas un
kad es tajās atgriežos.

Kur tu smelies iedvesmu pasākumu idejām?
Es tās nesmeļos. Tās vienkārši  atnāk… iztraucē un neliek

mieru. Man jāmācās tās ignorēt, jo ne visu vajag realizēt.
Ja tev būtu iespēja pavadīt vienu dienu tikai tā,

kā tu vēlies…. Kāda būtu tava ideālā diena?
Es iedzertu kafiju un tālāk nevienam par to nestāstītu.
Kādi ir tavi 2017.gada izaicinājumi kultūras jomā?
Vienkārši. Es gribu, lai kultūra šeit ir kā dzīvesveids.

Ceru, ka izdosies izveidot oriģinālus un interesantus
Priekuļu novada svētkus. Te ir labs potenciāls – gan cil-
vēki,  gan resursi, gan iespējas, gan sapratne.  Es pašlaik
esmu sākusi izzināt daudzas lietas, bet negribu skaļi
izpaust, jo esmu nedaudz māņticīga. Man šķiet, ka ide-
jām vēl ir  jānobriest, jānogatavojas. Kad pienāks īstais
laiks, es ar to padalīšos. 

Informācijai: 2017.gada Priekuļu novada svētki
notiks 8.jūlijā Priekuļos.

Ieva Fogele, sabiedrisko attiecību speciāliste

Ir jāmāk dzīvot esošais laiks… Jubilejas
gads

Jaunatnes
un bērnu

lietu
nodaļai 

Jaunatnes un bērnu lietu noda-
ļai 2017.gads ir jubilejas gads!
Liepas jauniešu centrs „Apelsīns”
un Priekuļu jaunatnes iniciatīvu
centrs šogad svinēs 10 gadu jubi-
leju, bet Mārsnēnu Jauniešu
centrs šogad svinēs savu pirmo
dzimšanas dienu, savukārt
Priekuļu bērnu dienas centram
„Zīļuks” šogad ir 11 gadi. 

Par godu šiem lielajiem notiku-
miem, nodaļa šogad strādās trīs
galvenajos virzienos – politika un
sabiedriskā līdzdarbība, māksla
un mūzika, veselība un veselīgs
dzīvesveids. 

Sakarā ar gaidāmajām pašval-
dību vēlēšanām Priekuļu novada
jauniešu (pa)Dome februārī plāno
neformālo tikšanās ar pašvaldību
vēlēšanu kandidātiem un pirm-
svēlēšanu debates maijā, kurās
būt aicināti piedalīties arī novada
iedzīvotāji. 

Liepas „Apelsīns” jau sevi ir
pierādījis kā mūzikas un mākslas
baudītāju un radītāju, tāpēc arī
šogad notiks „Ķieģeļa mākslas
festivāls” augustā, sadziedāšanās
svētki un Ed.Veidenbaumam vel-
tīti pasākumi sadarbībā ar muze-
ju „Kalāči”. 

Priecājoties par aktīvajām
Mārsnēnu breika dejotājām, kopā
ar skolotāju Eduardu Ruici, caur
deju veidosim sadraudzību ar
Cēsu un Valmieras breika dejotā-
jiem, kā arī aktīvi gatavosies brei-
ka deju turnīriem. 

Arī šogad notiks Vasaras sko-
las bērniem Priekuļos, Liepā un
Mārsnēnos. Šobrīd izskatām
iespējas vasaras skolu organizēt
arī Veselavā. 

Nemainīgs ieradums paliks tik-
šanās ar “iedvesmas” personām no
dažādām jomām. Aicināsim cie-
mos gan sportistus, gan dzejnie-
kus, gan mūziķus, gan uzņēmējus,
gan zinātniekus, gan jauniešus,
kuru stāsti parāda, cik daudz ir
iespējams, ja vien cenšas. 

Viena no nodaļas   prioritātēm
šajā gadā ir izpētīt, kādus pakal-
pojumus vai iespējas Jaunatnes
un bērnu lietu nodaļa varētu pie-
dāvāt jaunajām ģimenēm. Viena
iniciatīva ir jauno vecāku klubiņš,
kura ietvaros vecākiem būtu iespē-
ja sanākt kopā un apspriest intere-
sējošus jautājumus par bērnu
audzināšanu, kā arī sadarbībā ar
Jaunatnes un bērnu lietu nodaļu
tikties ar speciālistiem veselības
un bērnu audzināšanas jomā.      

Jauniešu centri aktīvi sadarbo-
sies ar novada izglītības iestādēm
un Priekuļu novada Sociālo die-
nestu, lai veicinātu dažāda vecu-
ma novada iedzīvotāju tikšanos
un sasvstarpējo sapratni.  

Veiksmīgu un uz sadarbību
vērstu 2017.gadu vēl Jaunatnes
un bērnu lietu nodaļa! 

Elīna Krieviņa, 
Jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Inga Cipe Skolu jaunatnes deju svētkos
Daugavas stadionā

Aizvadītā gada 9.decembrī, svinīgā
ceremonijā Jelgavas Tehnikumā kon-
kursā “Labākais darbā ar jaunatni
2016“ vairākās nominācijās atzinības
saņēma pašvaldības, darbā ar jaunat-
ni iesaistītie, jaunatnes organizācijas
un biedrības, kas, veicot darbu ar jau-
natni, sniedz nozīmīgu ieguldījumu
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Svinīgo ceremoniju atklāja izglītī-
bas un zinātnes ministrs Kārlis
Šadurskis, uzsverot, ka jaunieši - tā
ir mūsu enerģija, radošais, spēks
šodienas un nākotnes valsts virzītāji,
kas Latviju veido par tādu valsti,
kuras pamats ir gudri, atbildīgi,
radoši, talantīgi cilvēki. “Tās nav
tikai akadēmiskās, skolas solā iegū-
tās zināšanas, tā ir arī neformālā

izglītība, brīvprātīgais darbs - viss
kopums, kas ir jaunatnes darba pie-
vienotā vērtība. Svarīgākais, lai mēs
kopā spējam radīt vidi un priekšno-
teikumus, lai jauniešiem ir iespējas
realizēt savu radošo potenciālu,
iespējas būt kopā ar draugiem, gūt
pozitīvas emocijas, savu interešu pie-
pildījumu, novērtējumu. Tas ir
pamats, lai vienmēr justu aicinājumu
atgriezties mājās, savā pilsētā, nova-
dā,” saka ministrs Kārlis Šadurskis.

Konkursā “Labākais darbā ar jau-
natni 2016“ balvas tikla piešķirtas 13
nominācijās. Arī Priekuļu novada
pašvaldība tika nominēta kategorijā
„Darba ar jaunatni tradīcijām bagā-
tākā pašvaldība”, kur balvu
2016.gadā saņēma Rīgas pilsēta.

Par šīs nominācijas iegūšanu jāpa-
teicas mūsu novada jaunatnes lietu
nodaļas meitenēm: vadītājai Elīnai
Krieviņai, kura visu satur kopā un
dod iniciatīvu un vada Priekuļu jau-
niešu centru, Baibai Rozei, kura ir
Liepas jauniešu “sirds un dvēsele”,
Baibas radošumu, enerģiju un uzņē-
mību var tikai apbrīnot, Vitai
Vilumsonei, kura aktīvi iesaistījusies
darbā ar Mārsnēnu jauniešiem.

Konkursu „Labākais darbā ar jau-
natni 2016” organizēja LR Izglītības
un zinātnes ministrija sadarbībā ar
Latvijas Jaunatnes padomi un
Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā

Informācijas avots: 
http://jaunatneslietas.lv

Apbalvoti konkursa „Labākais darbā ar jaunatni 2016“ laureāti
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Piepildītais
Mīlestības laiks

Ar baltām kupenām ienāca decembris Jāņmuižas
bērnudārzā. Mazie ķipari aizrautīgi izmantoja zie-
mas mātes dāvanu – ripinājās, slidinājās, pikojās,
būvēja sniegavīrus un pagaršoja mirdzošo baltumu.
Balts prieks bija iesnidzis arī bērnu acīs un koši sār-
tajos vaigos. Varavīksnes feja ar dziesmām un rota-
ļām iedrošināja bērnus darboties rūķu darbnīcās -
līmēt, zīmēt, veidot, rotāt, kā arī neaizmirst teikt
viens otram labus vārdus un samīļot draugus. 

Turpinot iepriekšējā gada labo pieredzi, trīs skolo-
tājas aicināja bērnus nelielās grupiņās uz pašu vei-
doto teātra izrādi. Pieklusinātā gaisotnē bērni vēroja,
kā pirkstiņ lellītes darbojas uz nelielās skatuves.
Logopēdes Ingrīdas interesantais pasakas stāstī-
jums, muzikālās skolotājas Veltas darbošanās ar
dažādiem skaņu un mūzikas instrumentiem un spor-
ta skolotājas Viktorijas atraktīvais tēlojums uzbūra
bērniem pasaku par Vecīša cimdiņu. Bērni pieklusa,
ar uzmanību un dziļu interesi ieklausījās un brīnums
atkal bija nemanāmi pieskāries viņu sirsniņām. Tas
ir mirklis, bet tik nepieciešams ikdienas kņadā.
Paldies skolotājām par izdomu, uzņēmību un vēlmi
darīt, dot vairāk kā prasa!

Ziemīga rosība manāma gan grupiņās, gan ejot
pastaigās pa dabas takām, meklējot pēdas, nesot cie-
nastu meža zvēriņiem, pētot dabas izmaiņas. Un tā
mēs sagaidām jaunu brīnumu – sirsnīgo pirmizrādi
par nepaklausīgajiem vilcēniem, centīgajiem zaķē-
niem, ziņkārīgo lācēnu un citiem meža zvēriņiem,
kuri arī nepacietīgi gaida Ziemassvētkus. Šo jauko
dāvanu mums pasniedza Liepas pamatskolas teātra
pulciņa skolēni. Liels paldies viņu skolotājai Rutai
Stodoļņikai un direktorei Anželai Kovaļovai! Jūs esat
lieliski! Mirklis prieka, sirsnības un labestības mūs
mudina uz jauniem darbiem, idejām un rotaļām.

Inga Simsone, 
pirmsskolas skolotāja

Izbaudām Ziemas
priekus un svinam

svētkus

Svētku gaidīšanas laiks ir steidzīgs, pārdomu un
pārsteigumiem pilns. Neziņa, kas un kā būs. Te svēt-
ki  ir un pēc brīža vairs nav. Esam attapušies no svēt-
ku svinēšanas un ir pienākusi Zvaigznes jeb
Trejkungu diena.  Jāņmuižas PII tā ir sena tradīcija,
kas tiek uzskatīta par pēdējo Ziemassvētku dienu,
kad pieņemts ar godu atvadīties no svētku eglītes un
rotājumiem.

Zvaigznes diena ir diena, ar kuru saistās daudz
dažādu ticējumu un seni svētki, kas apliecina saules
atgriešanos: Ja Zvaigznes dienas naktī debesis nosē-
tas zvaigznēm, būs daudz ogu un labs siena laiks; Ja
Zvaigznes dienā ir daudz zvaigžņu, tad esot gaidāma
laba ābolu raža.

Arī šogad 6. janvārī visa mūsu bērnudārza saime
devās uz zāli,  lai noskatītos vecākās un sagatavoša-
nas grupas bērnu uzvedumus “Rūķīši un Mežavecis”,
“Rūķu Ziemassvētki”. Sajūsmu un pārsteigumu izrai-
sīja Mežaveča ierašanās. Neviltots prieks bija
manāms katrā skatītājā par iedvesmojošiem priekš-
nesumiem. Pēc uzvedumiem bērni gāja kopīgās dejās
un rotaļā.

Pēc tam rosība tikai sākās, jo veselu nedēļu bērnu-
dārzā norisinājās “Sniega nedēļa”. Par godu šai nedē-
ļai laiks mūs iepriecināja. Bērni izzināja lietas par un
ap sniegu. Pētīja, kas notiek ar sniegu siltumā, veica
eksperimentus, lai noteiktu cik tīrs ir sniegs. Minēja
mīklas, veidoja krāsainās ledus figūras, pētīja sniega
īpašības. Tika noskaidroti sniega labie un sliktie
darbi, kā arī tā nozīme dabā un cilvēka dzīvē. Kopā
ar sporta skolotāju Viktoriju bērni gāja kustību rota-
ļās, kuras norisinājās sniegā.

Tēmas ietvaros bērni noskatījās animācijas un
videofilmas. Sagatavošanas grupas skolotāja Agita
pārsteidza bērnus, pārģērbjoties par Zīlīti. Ar savu
ierašanos grupā Zīlīte vēlējās noskaidrot, cik daudz
un ko bērni zina par klimatu un nokrišņiem. Zīlīte
iepazīstināja bērnus ar grāmatu, kurā stāstīts par
laikapstākļiem, nokrišņiem un citām interesantām
ar dabu saistītām lietām.

Novēlot jaunajā gadā mirdzumu acīs un siltumu
dvēselē, veselību pašam un veselus mīļos….

Inga Miezīte, 
pirmskolas skolotāja 

Jauniešiem
iespēja apgūt
profesiju gada

laikā
Turpinās dokumentu pieņemšana

Jauniešu garantijas izglītības program-
mās, kurās bez maksas var iegūt darba
tirgū pieprasītu profesiju tikai viena
gada laikā. Jauniešiem vecumā no 17
līdz 29 gadiem ir iespēja līdz 17. februā-
rim pieteikties mācībām, izvēloties
kādu no 21 profesijas. 

Jauniešu garantijas projekts turpi-
nās līdz 2018.gadam, tāpēc ziemas
uzņemšana notiek pēdējo reizi.
Ieguvums, ko programma sniedz mūsu
sabiedrībai kopumā, ir “amats rokā”,
īpaši tiem, kas pēc vidusskolas savu
patstāvīgo ceļu ne augstskolā, ne darba
dzīvē tā arī nav atraduši. Jauniešu
garantijā diplomus ir ieguvuši gandrīz
4000 jauniešu, turklāt absolventu
aptaujas dati rāda, ka gandrīz 70% no
viņiem mēnesi pēc mācībām ir veiksmī-
gi iekļāvušies darba tirgū un uzsākuši
darba gaitas,” stāsta Valsts izglītības
attīstības aģentūras (VIAA) direktore
Dita Traidās.

Līdz 17. februārim ir iespēja pieteik-
ties un apgūt šādas profesijas: pavārs,
konditors, frizieris, vizāžists, drēbnieks,
šuvējs, lietvedis, mazumtirdzniecības
veikala pārdevējs, atslēdznieks, virpo-
tājs, lokmetinātājs, frēzētājs, autoat-
slēdznieks, ķīmiskās produkcijas ražo-
šanas operators, motorzāģa operators,
dārzkopis, kokvedēja automobiļa vadī-
tājs, mūrnieks, apdares darbu strād-
nieks, inženierkomunikāciju montētājs
un galdnieks. 

Par programmu Jauniešu
garantija

Lai apgūtu profesiju Jauniešu garan-
tijas profesionālās izglītības program-
mās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz
29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas
vai vidējo profesionālo izglītību.
Jaunietis var strādāt algotu darbu vai
būt pašnodarbināts. Pieteikties mācī-
bām var arī vakarskolu audzēkņi un
ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tāl-
mācībā, studē nepilna laika studiju pro-
grammās augstskolās vai atrodas bērnu
kopšanas atvaļinājumā. 

Mācības Jauniešu garantijā ļauj
saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī
nepieciešamos mācību līdzekļus, bez-
maksas vietu dienesta viesnīcā un kar-
jeras atbalsta pasākumus. Mācības
ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas prak-
si, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izde-
vumi un naktsmītne, ja nepieciešams. 

Dokumentus izvēlētajā profesionālās
izglītības iestādē var iesniegt līdz
17.februārim. Ar visām Jauniešu
garantijas profesijām, izglītības iestā-
dēm, uzņemšanas noteikumiem un
priekšrocībām var iepazīties VIAA
mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesu-
garantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitā-
ti “Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana Jauniešu garan-
tijas ietvaros” finansē ar Eiropas
Savienības Jaunatnes nodarbinātības
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts
budžeta. 

Papildu informācija:Liene Jurkāne
Hauska & Partner
Kampaņas “Tavas dzīves plāns mācī-

bām ar Jauniešu garantiju” komunikā-
cijas konsultante 

Tālr. 26453661, e-pasts: liene.jurka-
ne@hauska.com

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Atbalsta
biedrība aicina lasītājus pieteikt bibliotekārus balvai
„Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs“, informēja
bibliotēkas pārstāve Sanita Kitajeva. 

Viņa norādīja, ka līdz 10.martam Atbalsta biedrība
gaidīs vēstules un stāstus par pagastu bibliotekā-
riem, kas ir pašaizliedzīgi, radoši, aktīvi, entuziasma
pilni savā darbā un neaizstājami savā pagastā.

Konkurss norisināsies desmito reizi, un tajā katru
gadu tiek apbalvoti četri bibliotekāri - viens no katra
Latvijas reģiona - Kurzemes, Latgales, Vidzemes un

Zemgales.
Konkurss „Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs“

ir īpaši Latvijas mazo bibliotēku darbiniekiem veltīts
pasākums, lai novērtētu viņu darbu un veikumu savā
pagastā un pievērstu visas Latvijas uzmanību pozitī-
viem un iedvesmojošiem notikumiem reģionus.
„Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs“ ir lasītāju
balva un atzinība saviem bibliotekāriem.

Pieteikuma vēstules un fotogrāfijas sūtāmas
uz  gaisma@gaisma.lv,  vai LNB Atbalsta biedrībai,
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV-1048.

Aicina pieteikt bibliotekārus balvai
„Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs“

Mazie ķipari aizrautīgi izmantoja ziemas mātes
dāvanu – ripinājās, slidinājās, pikojās, būvēja
sniegavīrus un pagaršoja mirdzošo baltumu

Arī Jāņmuižas bērnudārzā ir tradīcija
Zvaigznes dienā atvadīties no eglītes, pēc tam

eglīte ar godu tiek iznesta no svinību vietas
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Reaģējot uz iedzīvotāju
satraukumu sociālos tīklos par
Cēsu olimpiskā centra (COC)
slēpošanas trašu stāvokli un
par atceltajām starptautiska-
jām slēpošanas sacensībām
13., 14. janvārī, 2017.gada
10.janvārī Priekuļu novada
pašvaldībā notika sanāksme
un diskusijas par notiekošo
COC, kurā piedalījās Priekuļu
un Cēsu novadu deputāti, COC
valdes pilnvarotā persona un
darbinieki, Cēsu pilsētas spor-
ta skolas direktore, kā arī dis-
kusiju ierosinātāji un citi slē-
pošanas sporta entuziasti.

Kā norādīja COC valdes
pilnvarotā persona Rasa
Siliņa - sociālos tīklos tika
atspoguļota kritiskākā diena,
kad notikusi sniega ražošana
un tā izlīdzināšana, taču trak-
tors, kas to paveiktu, bija
saplīsis. Par sniega sagatavo-
šanas procesu R.Siliņa infor-
mēja, ka sniega ražošana var
tikt uzsākta pie -5°C, kas arī
tika darīts no 4.janvāra. Taču
aizvadītās nedēļas nogalē,
uzsākot sniega segas izlīdzi-
nāšanu no sapūstajām sniega
kupenām, salūza traktors,
rezultātā, uzsāktie darbi
apstājās. Tajā mirklī arī tika
fiksēti foto momenti COC, kas
tika atspoguļoti Facebook.
Pašlaik COC ir piesaistīti 2
sniega izlīdzinātāji no Žagar-
kalna, kas arī veic sniega izlī-
dzināšanu Priekuļu biatlona
trasē, un tiklīdz traktors bija
saremontēts, sniega izlīdzinā-
šana tikusi atsākta.

Kā atzina Mārtiņš Niklass,
kurš sociālos tīklos ir publicē-
jis informāciju par darbiem,
kas veicami COC darba uzla-
bošanai, viņš tikai vēlas, lai
olimpiskā centra darbība
uzlabotos un tiktu novērstas
nepilnības, jo viņš ir redzējis
dažādas slēpošanas trases ne
tikai Latvijā, bet arī ārpus tās
robežām. 

Arī slēpošanas entuziasts
Mārtiņš Biezais, kurš trasi
izmanto jau vairāk nekā 10

gadus, priecājas, kā trase ir
izaugusi. Iepriekšējā gadā
Priekuļu biatlona trase bija
vislabākā. Viņš lepojās, ka tik
tuvu Rīgai ir tāda trase, taču
laiks nestāv uz vietas, ir pro-
cesos nepilnības, kuras jāno-
vērš un jāvirzās uz priekšu.

Klātesošie sapulces dalīb-
nieki arī vēlējās uzzināt
pamatojumu un iemeslus FIS
sacensību atcelšanai, jo
iepriekš tika saņemta vēstule
no Latvijas Olimpiskās komi-
tejas (LOK), kurā bija norā-
dīts, ka 9.janvārī, veicot tra-
ses apsekošanu, konstatēts,
ka Priekuļu biatlona trase
neatbilst noteikumiem, lai
organizētu FIS sacensības 13.
un 14.janvārī, un tās tika pār-
celtas uz Vietalvu.

Uz tikšanos par radušos
situāciju bija atbraucis arī
iepriekšējais trases apsaimnie-
kotājs Jānis Bielis, kurš ir pro-
fesionālis savā jomā, jo ar snie-
ga ražošanu kalniem nodarbo-
jas jau daudzus gadus. Kā
norādīja J.Bielis, trasi uz
sacensībām nebūtu iespējams
sagatavot, jo īstā sniega tajā
brīdī Priekuļos nebija un  siltās
gaisa temperatūras dēļ mākslī-
go nebija iespējams saražot pie-
tiekošā daudzumā, lai izveido-
tu nepieciešamā garuma trasi
FIS sacensībām. J.Bielis pats
esot apmācījis esošos darbinie-
kus trases apsaimniekošanā un
mākslīgā sniega ražošanā. Arī
savas prombūtnes laikā viņš
turpinot konsultēt R.Siliņu un
darbiniekus par sniega ražoša-
nu un trases veidošanu. 

Lai arī izvērtās spraigas dis-
kusijas par nepaveiktiem dar-
biem, nepilnībām COC darbu
organizāciju, tā nākotni un
iespējamo kapitāldaļu pārdali
starp Priekuļu novada pašval-
dību, Cēsu novada pašvaldību
un Latvijas Olimpisko komite-
ju, kā norādīja M.Niklass:
„Resursu konsolidācija ir lie-
lāks resurss nekā tikai indivi-
duāls ieguldījums. Un COC
turpmākā darbība ir jāatrisina

jau politiskā līmenī.”.
Atbildot uz sapulces dalīb-

nieku iebildumiem, R.Siliņa
norādīja, ka ar esošiem resur-
siem pietiek tikai tekošajiem
izdevumiem nevis attīstībai.

Diskusiju noslēgumā Cēsu
novada priekšsēdētājs J. Ro -
zen  bergs akcentēja turpmākos
darbus - ir „jānorok kara cirvji”
un jāsanāk kopā kapitāldaļu
turētājiem un jāvienojas, ko
katrs var darīt COC attīstībai.
Viņš atzina, ka 47  000 EUR
budžets COC ir tikai uzturēša-
nas budžets un infrastruktū-
ras sakārtošana prasa lielākas
investīcijas. Sarunās ar LSF
un LBF abas federācijas ir
apliecinājušas, ka Priekuļu
biatlona trase ir vajadzīga,
tādēļ arī Cēsu novada priekš-
sēdētājs devās uz sarunām ar
LOK par kapitāldaļu iespēja-
mo pārdali. Kā COC „plusus”
attiecībā pret citām līdzīgām
sporta bāzēm Latvijā
J.Rozenbergs norādīja – nacio-
nālā sporta bāzes statusu,
parocīgo vietu un viesnīcu pie-
ejamību sportistiem un sacen-
sību apmeklētājiem. Domājot
par nākotni, ir visām interesē-
jošām pusēm jāsanāk kopā, lai
diskutētu par trases iespējamo
izmantošanu nākotnē ne tikai
ziemas, bet arī vasaras sezonā
un jāsaliek vidēja termiņa
plāns nākotnes attīstībai.  

Sarunu noslēgumā tika
identificēti nākamie soļi, kas
būtu veicami, lai veiksmīgāk
turpinātos Cēsu olimpiskā
centra darbība, norādot, ka ir
nepieciešams izstrādāt rīcības
plānu ārkārtas situācijām,
kur vērsties pēc palīdzības
konkrētās avārijas situācijās.
Cēsu olimpiskā centra kapi-
tāldaļu turētājiem ir jāvieno-
jas par organizācijas turpmā-
ko statusu un kapitāldaļu pro-
centuālo  sadali, kā arī ir
nepieciešams izstrādāt attīstī-
bas plānu un nolemt par tālā-
ku investīciju programmu.

Ieva Fogele, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Reaģējot uz iedzīvotāju
satraukumu skaidrojām situāciju

Cēsu olimpiskā centra 
Priekuļu biatlona trasē

Kādas izmaiņas
maciņos mūs

sagaida 2017.gadā
Swedbank Finanšu institūts ir noskaidrojis, kādas

izmaiņas naudas lietās Latvijas iedzīvotāji sagaida no
2017. – Ugunīgā Gaiļa – gada un kādas izmaiņas liku-
mos naudai mūsu maciņos liks augt vai dilt.

Nesen veiktā iedzīvotāju aptauja rāda, ka kopumā
optimisms par savu un savas ģimenes finansiālo
situāciju pieaug un trešdaļa Latvijas iedzīvotāju
uzskata, ka pēdējo 3 gadu laikā tā ir uzlabojusies. To
veicinājis algu pieaugums un iespēja gūt ienākumus
papildus ikdienas darbam. Savukārt trešdaļa norāda,
ka pēdējā laikā viņu finansiālā situācija ir pasliktinā-
jusies. Kā iemeslu negatīvām izmaiņām ģimenes
maciņā iedzīvotāji min cenu kāpumu kā par sadzīvis-
kiem izdevumiem, tā arī mājokli. Taču kā būs šogad –
vai mūsu maciņi kļūs biezāki?

Minimālā alga pieaugs par 10 eiro
Šogad minimālā alga pieaugs par 10 eiro mēnesī

(no 370 uz 380 eiro). Tādējādi minimālās darba algas
saņēmēji ik mēnesi uz rokas iegūs vēl nepilnus 7 eiro.
Vienlaikus gan jāņem vērā, ka līdz ar diferencētā
neapliekamā minimuma pieeju nākamgad par 15 eiro
tiek samazināts faktiski piemērotais ikmēneša neap-
liekamais minimums. Tādējādi darba ņēmēju ikmē-
neša ienākumi samazināsies par 3,45 eiro.

Tomēr būtiski, ka zemāku ienākumu saņēmēji
nākamgad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,
var atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli,
kas veidojas diferencētā neapliekamā minimuma
rezultātā. Maksimālais iespējamais diferencētais
neapliekamais minimums 2017. gadā būs 115 eiro
mēnesī darbiniekiem ar atalgojumu līdz 400 eiro “uz
papīra”. Daļu no tā (60 eiro) piemēros ik mēnesi,
atlikušo daļu (55 eiro) varēs atgūt kā pārmaksāto
nodokli.

Iedzīvotājiem, kuriem alga “uz papīra” 2017. gadā
būs 1100 eiro un vairāk, nodokļa pārmaksa diferencē-
tā neapliekamā minimuma rezultātā neradīsies,
tāpēc par šo pozīciju neko papildus atgūt nevarēs arī
pēc deklarācijas iesniegšanas. Tātad šiem iedzīvotā-
jiem jārēķinās ar izmaiņām ikmēneša ienākumos –
samazinājumu par 3,45 eiro līdz ar zemāku neaplie-
kamo minimumu 60 eiro apmērā.

Palielināsies daži pabalsti
Šogad izmaiņas skars arī ģimenes valsts pabalstu

par ceturto un katru nākamo bērnu – tas augs no
34,14 eiro uz 50,07 eiro.

Palielināsies arī daži pabalsti, piemēram, ar 1.aprī-
li tiks dubultota minimālā apgādnieka zaudējuma
pensija līdz 92,50 eiro (bērniem līdz 7 gadu vecuma
sasniegšanai) un līdz 111 eiro (bērniem no 7 gadu
vecuma), pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
95 eiro (līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai) un
114 eiro (no bērna 7 gadu vecuma).

Vēl svarīgi, ka no nākamā gada kā apgādājamo būs
iespējams reģistrēt arī nestrādājošu pieaugušo, kura
apgādībā ir bērns ar invaliditāti.

Bezdarbnieka pabalsta saņemšanai būs jās-
trādā ilgāk

2017.gadā stāsies spēkā izmaiņas arī bezdarbnieka
pabalsta saņemšanā – turpmāk būs nepieciešams
ilgāks laiks, par kuru veiktas sociālās iemaksas.
Iepriekš 12 mēnešu periodā minimālais strādāšanas
termiņš bija 9 mēneši, bet turpmāk 16 mēnešu perio-
dā būs jānostrādā vismaz 12 mēneši, lai varētu pre-
tendēt uz bezdarbnieka pabalstu.

Nodokļos par automašīnu būs jāmaksā
vairāk

Vēl ģimeņu maciņus noteikti skars izmaiņas saistī-
bā ar tā dēvēto ceļa nodokli. Turpmāk automašīnām,
kas tiks reģistrētas nākamgad un būs jaunākas par
2009. gadu (ieskaitot), ceļa nodokļa apmēru noteiks
pēc automobiļa oglekļa dioksīda izmešu daudzuma.
Tādējādi nodoklis būs no 0 līdz pat 756 eiro. Papildus
transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmei
noteikta 300 eiro likme vieglajiem auto, kam motora
tilpums ir lielāks par 3500 kubikcentimetriem.

Kopumā ievērojamas izmaiņas, kas atstātu būtis-
ku iespaidu uz Latvijas iedzīvotāju budžetu, šogad
nav gaidāmas. Šāds noskaņojums arī valda
Swedbank Finanšu institūta aptaujāto cilvēku vidū –
vairāk nekā trešdaļa uzskata, ka viņu finansiālā
situācija šajā gadā nemainīsies. Taču vēl trešdaļa ir
optimistiski noskaņota un cer sagaidīt pozitīvas ten-
dences savos maciņos un banku kontos.

Datus un aprēķinus par izmaiņām 2016. un
2017.gadā sagatavojis

Swedbank Finanšu institūts

Tas būs brīnišķīgs piedzīvo-
jums audio-vizuālajā perfor-
manču mākslā 13.februārī
Priekuļu kultūras namā.

2016.gada nogalē Britu izdev-
niecības paspārnē nāca klajā
Elizabetes albums “Cona rium”,
kas ir nominēts Latvijas mūzi-
kas ierakstu balvai “Zelta mik-
rofons” 2017 kā labākais alter-
natīvā vai indie popa albums.

“Conarium” jau izskanējis
dažādās radiostacijās un guvis
labas atsauksmes Anglijā,
Jaunzēlandē, Austrijā, Beļģijā.
Mūzikas žurnālisti salīdzina
Elizabetes mūziku kā kaut ko
starp Bjorku un Cocteau Twins.
Kembridžas radio “Cambridge
105” Elizabetes albums ierindo-
jies 3 vietā starp 25 labākajiem
albumiem, kas izdoti 2016.gadā.
Savukārt mūzikas apskatnieks
Sandris Vanzovičs “Neatkarī -
gajā Rīta avīzē” atzinis, ka
“Conarium” ir labākais, kas

pēdējā laikā dzirdēts latvju
avangarda mūzikā.

Performancē valdošais
nemiera gars teatrālā veidā
apvieno flautas improvizācijas,
pārpasaulīgu vokālu, elektronis-
kas skaņas, kamermūzikas ele-
mentus un maģiskus noslēpumu
gličus. Kā viens no daudzajiem
Elizabetes instrumentiem ir īsti
augļi un dārzeņi, kas transfor-
mējas sintezatorā un rada ska-
ņas. Viņas performance ir tikpat
apdullinoša, cik tā ir valdzinoša.
Skaņu un kustību papildina arī
reālā laika vizualizācijas. 

Elizabete Balčus studējusi
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijā divās katedrās vien-
laicīgi – akadēmiskajā, kā arī
džeza un populārās mūzikas
nodaļā, kā arī papildus, māco-
ties vokālu, kompozīciju un flau-
tu Romas Sv.Cecilijas mūzikas
konservatorijā. Plašā kai sabied-
rībai zināma arī kā grupas „Sus

dungo” un konkursa Latvijas
jaunie talanti dalībniece.

Elizabete uzstājusies tādos
festivālos kā  “Positivus”, “Laba
daba”, “Summer sound” , kā arī
koncertos Baltijā, Luksem burgā,
Itālijā. Elizabete līdzās Pēterim
Vaskam, Melo-M un Kremerata
Baltica, pārstāvējusi Latviju rep-
rezentējošā koncertā Berlīnē. 

Esam ļoti priecīgi, ka bija
iespēja uzaicināt Elizabeti kon-
certēt arī Priekuļos. Šis koncerts
būs īpašs, jo tajā piedalīsies vēl
viena māksliniece Sabīne
Moore, kas pirms koncerta vei-
dos zīmētas skaņas performanci.

Aicinām visus bū pirmatklā-
jējiem un baudīt jaunus un inte-
resantus iespaidus!

Papildus informāciju par
performancēm:
https://www.facebook.com/elizabe-
tebalcus.music/
https://www.facebook.com/VJOore/

Priekuļos nebijis notikums – uzstāsies jaunā, talantīgā
māksliniece Elizabete Balčus ar programmu ”Conarium”



8 Priekuïu Novada Vçstis

Prie kuïu no va da paðvaldîbas in for matîvais 
iz de vums «Prie kuïu no va da vçstis”. 

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

Iz devçjs: Prie kuïu no va da paðvaldîba, 
Cçsu pros pekts 5, Prie kuïi, Prie kuïu pag., 

Prie kuïu nov. Tâlr. 64107871 
Kon tak tin formâci ja: tâlr. 64130583 

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

Par rak stu sa tu ru, sti lu 
un in formâci jas pre ci zitâti 

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kultūras afiša februārī

…ik viena diena ir dārga dāvana,
Ja vien tu proti novērtēt,
Ko šī diena tev sniedz.
Un, ja tā, tad tevi gaida vēl viena
nenovērtējama dāvana. Rītdiena

/B.T. Grīvs/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada janvāra 
jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Leoni Briezi un Mariju Cibuļski Liepā
Pēteri Rengeli Priekuļos
Mariju Barisu Veselavā

85 gadu jubilejā
Priekuļos: Asju Eisleri, Tālivaldi Leimani, Kārli
Lībieti,Martu Vīganti
Liepā: Domnu Ivanovu, Pēteri Kuzminu, Intu Medni

90 gadu jubilejā Induli Cīruli Veselavā
91 gada jubilejā Āriju Krieviņu Jaunraunā un 
Annu Sorokinu Liepā
94 gadu jubilejā Mirdzu Butāni Jaunraunā
98 gadu jubilejā Zentu Ieviņu Liepā

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
Veselavas muiž  

 
10.febru r  

19:00 
 

 
„VAD T JS” 

ce ojošais  m zikas  m kslas  
festiv ls 

 

Pas kuma anot ciju lasiet rakst  “Vad t js” 
Vakar  programm : Et žu te tris Nerten, 
 Grupa Sigma, Jauniešu Tautas deju kolekt vs 
"Veselava", Agates Banklavas dejas izr de 
"Fafabulala", Tamsaule (Lietuva), Latvijas režisoru 
sfilmu programma 

Ieeja pas kum  bez maksas

11.febru r  
18:00 

 

Deju kolekt va „MI ELIS” 
koncerts 

 „Ar gaili ratos, pie Mi e a 
dancot” 

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: 1,00 euro 

 
13.febru r  

19:00 
 

Audio-vizu la performance 
koncerts 

ELIZABETE BAL US 

Pas kuma anot ciju lasiet rakst  ”Elizabete Bal us 
ar programmu “Conarium” 7.lapa  

Ieeja: EUR 3,00 un EUR 2,00 (skol niem, 
pension riem) Bi ešu iepriekš p rdošana. Bi etes 

pieteikt pa t lr. 28352521 un 29177314

18.febru r  
21:00 

 

BALLE 
Sp l  grupa  

„KLAIDONIS” 

KLAIDONIS ar savu jaun ko albumu "Ar smaidu 
saulriet ". 

 Ieeja no plkst. 21:00, Darbosies kafejn ca. 
Galdi us pieteikt pa t lr. 28352521,

Galdi u rezerv cija: 10,00 euro 
ieeja: 7,00 euro

24.febru r  
18:00 

 

DK „T GADI Š” koncerts  
 „Riti raiti deju rati!”  

T gadi a sadraudz bas koncerts ar deju kolekt vu 
Spol tes no Ikš iles. P c koncerta ,,Mazais Dan u 
vakars” (koncerta dal bniekiem) ar dan u 
muzikantiem no Prei iem 

Ieeja uz koncertu: 1.00 eur

28.febru r  
10:00 

Valmieras kinostudijas  

IZR DE B RNIEM 

„Smurfi i un meža olimpi de” 

Papildus izr dei izsludin m z m jumu konkursu 
"Smurfi i un sports"! Aicin m ikvienu mazo skat t ju 
uz m t smurfi us sportojam. Izr des dien , pats smurfu 
Paps izv l sies sešus lab kos z m jumus kurus apbalvos 
ar paši sag d t m balv m no sponsora "Food Union". 
Katras izr des beig s, tr s lab kie z m jumi tiks ievietoti 
facebook.com un draugiem.lv soci laj s lap s, kur s visa 
Latvija var s izv l ties lab ko, kurš ieg s galveno balvu, 
braucienu 4 person m uz zin ts cetru "Ahha" Igaunij ! 

Ieeja: 2,00 euro

 
24.febru r  

19:00 

 
It u m zikas  
KONCERTS 

Massimo Suma (It lija) dzied s paz stamas it u 
romances un bal des, iepriecin s ar atrakt vu 

it rsp li. Andris Pried tis (Latvija) pie sintezatora. 
Ieeja – 2,00 euro

 
14.febru r  

18:30 

Kino kom dija  
“SVINGERI’’ 

Režisors  Andrejs is 

Visu m l t ju dien , Kinopunkts pied v  iesp ju 
noskat ties  Filmu - vieglu kom dija par attiec bu 
veidošanu, greizsird bu un kaisli.  
Vecuma ierobežojums 16+                       Ieeja 3,00 euro 

M rsn nu tautas nam  
 

10.febru r  
18:30 

, 
Kino kom dija  
“SVINGERI’’ 

Režisors  Andrejs is 

Filma ir viegla kom dija par attiec bu veidošanu, 
greizsird bu un kaisli. Visus filmas person žus vieno 
v lme p c flirta, vai tas b tu partneris svingeru vakar , vai 
nejauši sastapts svešinieks uz balkona. 
Vecuma ierobežojums 16+                        Ieeja 3,00 euro 

24.febru r   
18:00-22:00 

 
“DISEN TE 
 jauniešiem’’ 

Ar ener isku m ziku un jaun kajajiem deju hitiem 
mazos ball t jus priec s DJ Demyan&DJ KDM 

Ieeja 2,00 euro

Ceļojošais mūzikas un māk-
slas festivāls „Vadātājs” 10. feb-
ruārī viesosies Veselavas muižā

Ceļojošais mūzikas un mākslas
festivāls „Vadātājs” turpina decem-
brī uzsākto ziemas sesiju ar jaunu
pieturu Priekuļu novada Veselavas
muižā 10.februārī plkst. 19:00.
Skaisto muižas kungu māju

Vadātājs apdzīvos gan ar skaņu un attēlu, gan arī kus-
tību - laikmetīgās un tradicionālās tautas dejas izpaus-
mēs.

Vakara programmu veidos nesen kā atklātā etīžu
teātra „Nerten” 12. sezonas izrāde, kas ir iestudēta
komēdijas žanrā, taču mēdz pievērsties arī dzīves dra-
matiskajai pusei.

Ar prieku ziņojam par jaunumiem programmā un tās
ceļa biedriem – indīroka grupas „Sigma” koncerts, kā
arī horeogrāfes Agates Bankavas veidotā laikmetīgās
dejas izrāde „Fafabulala”, kas vēsta par komunikāciju
starp diviem cilvēkiem. Kā īpašs viesis tiek gaidīts pro-
jekts „Tamsaule”, ko veido dziedātāja un dziesmu tek-
stu autore no Lietuvas. Tāpat jaunas vēsmas Vadātāja
programmā ienesīs jaunieši no tautas deju kolektīva
„Veselava” un vakaru pavadīs jauna latviešu režisoru
atlasīta īsfilmu programma.

Ceļojošais mūzikas un mākslas festivāls „Vadātājs” ir
draudzīgs gan ģimenēm ar bērniem, gan arī jauniešiem.
Gaidīsim ikvienu, kuram ir interese par mūsdienu kul-
tūras aktualitātēm.

Ieeja pasākumā ir bez maksas. 
Festivālu „Vadātājs“ organizē biedrība „HI” un to

atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. 

Liepas dzīvokļu komunālās saimniecības 
pārvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiki 

ar 2017.gada l. februāri 

Pirmdien 8:00 – 18:00
otrdien 8:00- 17:00,
trešdien 8:00- 17:00,
ceturtdien 800- 17:00,
piektdien 800- 15:00
ar pusdienas pārtraukumiem no12:00-12:45

INFO! Ar februāri Mārsnēnu tautas namā plānojam atsākt klavierspēles nodarbī-
bas. Vecākiem lūgums informēt savus bērnus, par plānotajām nodarbībām. Informācija
par pieteikšanos uz pulciņu tiks izlikta vietējā laikrakstā un uz ziņojuma dēļa.
Nodarbības notiks bez maksas, vienu reizi nedēļā-sestdienās. Lai pieteikties uz nodarbī-
bu lūgums zvanīt Vitai 26666983.

24.martā plkst.19:00  
Priekuļu kultūras nams

aicina uz mūzikas un dejas spēli  
“Dejas ar stīgām” 

Ar labām atsauksmēm šī koncertpro-
gramma uzsākusi savu ceļu pie skatītājiem
visā Latvijā. Kaspara Zemīša ģitārspēle un
Agra Daņiļēviča deju horeogrāfijas neatstāj
vienaldzīgu nevienu klausītāju ne skatītāju.

Tā būs mūzikas un dejas saspēle. Idejotas
un izspēlētas sāpes,smeldze, apjukums,
prieks un mīlestība. Pieskaršanās dažādām
emociju stīgām – no maiguma līdz kaislei,
no prāta līdz neprātam…

Dzirdēsim un redzēsim gan paša Kaspara
kompozīcijas, gan Roberta de Vīzē,
Maksimo Djego Pujola un Martina Teilora
darbus. Kopā ar deju skolas “Dzirnas” dejo-

tājiem, horeogrāfa Agra Daņiļēviča vadībā,
skanējumu kuplinās stīgu kvarta spēle.

Koncertā piedalās:  Līva Plociņa, I vijole
Madara Gaile II vijole
Ineta Abakuka, alts
Madara Norbūte, čells
Deju skolas “Dzirnas” dejotāji
Pavasaris nāk ar sauli, jaunām smaržām

un noskaņām arī mūzikā un mākslā!
Gaidīsim ikvienu kam pie sirds virtuoza un
emocijām bagāta mūzika un dejas valoda!

Ieejas maksa: 
Iepriekšpārdošanā - Priekuļu novada pašval-

dības kasē un Priekuļu kultūras namā  – 5,00
EUR un 3,00 EUR (skolēniem, pensionāriem)

Koncerta dienā - 7,00 EUR un 5,00 EUR
(skolēniem, pensionāriem)

Biļetes pieteikt pa tālruni : 28352521
vai 29177314
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