
PRIEKUÏU 
NOVADA 
VÇSTIS

Priekuïi, Liepa, Mârsnçni, Veselava
Informatîvais izdevums 2 (81). 2017. gada 28. februāris. Bezmaksas

Jau astoto gadu mērķtie-
cīgākie Latvijas 9.-12. klašu
skolēni ar padziļinātu inte-
resi par ķīmiju un ar to sais-
tītajām zinātnēm piedalās
AS „Grindeks” rīkotajās
„Profesiju dienās skolē-
niem”. No 177 skolēnu pie-
teikumiem no vairākām
Latvijas pilsētām un reģio-
niem tika izvēlēti 40 projek-
ta dalībnieki, tai skaitā arī
12. klases skolēns Artūrs
Lielbārdis no Priekuļu
vidusskolas.

Kopš 9. klases Artūram ir
padziļināta interese par
ķīmiju, par ko liecina viņa
sasniegumi ķīmijas olimpiā-
dēs. Kā norāda pats skolēns,
viņš esot vienīgais skolā,
kurš mācās ķīmiju papildus,
turklāt viņš piedalās novada
un Valsts ķīmijas olimpiā-
dēs. „Man bija niecīgas zinā-
šanas par to, ko dara ķīmiķi
praktiskajās darbavietās,
tādēļ, izlasot, ka „Grindeks”
organizē „Profesiju dienas
skolēniem”, manī radās liela

vēlme izvirzīt savu kandida-
tūru,” stāsta Artūrs, „galve-
nais, ko es gribēju saprast –
vai ķīmija ir tā zinātne, ko
mācīties arī turpmāk.”

Artūrs norāda, ka pava-
dot vienu dienu uzņēmumā,
viņš paplašināja savu redzes-
loku: „Es redzēju daudz
dažādu iekārtu, kas mani
ļoti pārsteidza, jo iepriekš
nedomāju, ka tās ir tik lielas
un ar tik daudz detaļām.
Man bija iespēja novērtēt
visu uzņēmumu, sākot ar

darba vides un beidzot ar
notekūdeņu kvalitāti.”

AS „Grindeks” Vides kon-
troles laboratorijas vadītāja
Inese Ulberga: „Kopā ar
Artūru esam labi pastrādā-
juši, ceru, ka šajā dienā
iegūtās zināšanas un piere-
dze noderēs viņam arī tur-
pmāk. Dienas gaitā mēs
daudz ko paspējām izdarīt,
tajā skaitā sagatavojām
pazemes ūdens analīzes,
noteicām dzelzs un pH līme-
ni, kā arī kopējo cietību.

Zīmīgi, ka Artūrs pats veica
analīzes un veiksmīgi tika
galā ar darba uzdevumiem.”

„Profesiju dienas skolē-
niem” šogad norisinās no 8.
februāra līdz 8. martam.
Projekta laikā „Grindeks”
piedāvā iepazīt vienpadsmit
profesijas, kas pārstāvētas
farmācijas uzņēmumā.

Laila Kļaviņa,
AS „Grindeks”
Komunikācijas 

departamenta vadītāja

Artūrs ar atbildības sajūtu piedalījās pazemes ūdens analīžu sagatavošanā

Olimpiāde norisināsies Cēsīs no 7.-9.jūlijam 
Latvijas Jaunatnes Olim piāde ir lielākās

jaunatnes sporta sacensības Latvijā, kurās
jaunajiem sportistiem būs iespēja mērot spēkus 30
dažādās disciplīnās. Tajā piedalīsies apmēram
3000 sportisti no visas Latvijas.

Olimpiādes programmā iekļauti 28 Olimpiskie
sporta veidi - airēšana, badmintons, basketbols,
bokss, burāšana, cīņa, džudo, futbols, galda teniss,

golfs, handbols, jātnieku sports, kanoe un
smaiļošana, karatē, loka šaušana, paukošana,
peldē šana, regbijs, riteņ  brauk šana, skeitbords,
svarcelšana, šaušana, taekvondo, teniss, triatlons,
vieglatlētika, vingrošana, volejbols - kā arī 2
neolimpiskie sporta veidi – florbols un orientēšanās.
Atsevišķos sporta veidos Olimpiāde būs atlases
sacensības dalībai Eiropas Jaunatnes Olimpiādei,
kas šogad notiks Ungārijas pilsētā Ģērā.

Pieteikumā (brīvā formā) lūdzam norādīt savu
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta veidu, kurā
vēlies startēt, savus labākos sportiskos sasniegumus
attiecīgos sporta veidos.

Pieteikumu iesniegt līdz 2017.gada 17.martam,
nosūtot to uz e-pastu: miculis.janis@inbox.lv.

Sīkāka informācija pa t. 26387244

„Profesiju dienās skolēniem” Priekuļu
vidusskolas skolēns A.Lielbārdis iepazīstas

ar ķīmiķa profesiju AS „Grindeks”

Aicinām pieteikties jauniešus pārstāvēt Priekuļu novadu
VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 2017
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1. Izdarīt Priekuļu novada domes
2009.gada 30.jūlija saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada
pašvaldības sociālās palīdzības pabal-
stiem” (apstiprināti 2009.gada 30.jūlijā,
Priekuļu novada domes sēdes protokols
Nr.5, p.9), turpmāk tekstā  - noteikumi,
šādus grozījumus:

1.1. Svītrot noteikumu izdošanas tiesis-
ko pamatojumu ar atsauci uz  „Ministru
kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu”.

1.2.Aizstāt noteikumu 21.2. apakšpun-
ktā skaitli „24” ar skaitli „12”.

1.3. Svītrot noteikumu 3.1.4. apakš-
punktu.

1.4. Svītrot noteikumu 3.1.5. apakš-
punktu.

1.5. Svītrot noteikumu 16.3. apakšpun-
kta tekstā vārdu “privatizētais”.

1.6. Papildināt noteikumu 3.2.apakšpun-
ktu  ar 3.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“ 3.2.6. pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai.”

1.7. Svītrot noteikumu 43. punkta tek-
stā vārdus “veselības apdrošināšanas poli-
ses iegāde”.Aizstāt noteikumu 46.2.
apakšpunktā skaitli „86,00” ar skaitli
„150,00” un skaitli „171,00” ar skaitli
„300,00”.

1.8. Svītrot noteikumu 46.3.apakšpunktu.
1.9. Aizstāt noteikumu 56.punktā tek-

stu “attiecīgajā gadā 1.janvārī spēkā eso-
šās minimālās darba algas valstī līmenī”
ar skaitli un vārdu “500,00 euro.”

1.10. Papildināt noteikumus ar
XII1.nodaļu šādā redakcijā:

“XII1. PABALSTS SOCIĀLĀS REHA-

BILITĀCIJAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI
621. Pabalsts sociālās rehabilitācijas

mērķu sasniegšanai ir naudas pabalsts,
kuru piešķir klientam individuālās sociā-
lās rehabilitācijas procesā, lai novērstu vai
mazinātu invaliditātes, darbnespējas, brī-
vības atņemšanas soda izciešanas vietā,
veselības traucējumu, atkarības, vardarbī-
bas vai citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinā-
tu klienta sociālā statusa atgūšanu un
viņa iekļaušanos sabiedrībā.

622. Tiesības saņemt pabalstu ir ģime-
nēm (personām), kuras savu dzīvesvietu
deklarējušas Priekuļu novada administratī-
vajā teritorijā un likumā noteiktā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

623. Lēmumu par pabalsta sociālās reha-
bilitācija mērķu sasniegšanai piešķiršanu
klientam pieņem Sociālais dienests, pama-
tojoties uz sociālā darba speciālista sniegto
atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas
novērtējumu vai pamatojoties uz personai
sastādītā individuālā sociālās rehabilitācijas
plāna izpildi. 

624. Pabalsta sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai apmērs kalendārajā
gadā vienai personai ir līdz 100 euro, ģime-
nei (mājsaimniecībai) līdz 300 euro.

625. Pabalstu var izmaksāt sociālās palī-
dzības prasītājam skaidrā naudā vai pār-
skaitīt pabalsta summu prasītāja norādītājā
kredītiestādes kontā, vai bezskaidras nau-
das norēķinu kārtībā, apmaksājot pakalpo-
juma sniedzēja izsniegto rēķinu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētāja 
M.Juzupa 

26.01.2017

4 Izdoti Priekuļu novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr.1/2017 „Par
Priekuļu novada budžetu 2017.gadam”. 

4 Pieņemts lēmums:
l iznomāt zemes vienības Liepas pagas-

tā lauksaimnieciskai izmantošanai bez
apbūves tiesībām;

l izdarīt grozījumus noslēgtajā zemes
nomas līgumā;

l pagarināt noslēgto neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu ar SIA “LD AUTO-
VEIKALS”.

4 Pieņemts lēmums:
l par zemes vienības Veselavas pagas-

tā, uz kuras ir izbūvēts Priekuļu novada
pašvaldības bilancē esošs autoceļš B14,
„Rozītes – Mežgaiļi”, piekritību pašvaldī-
bai, pašvaldību funkciju īstenošanai;

l par zemes vienību Veselavas pagastā
ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

l par  zemes vienību Mārsnēnu pagastā
piekritību pašvaldībai;

l par nekustamā īpašuma „Kapu
māja”, Liepas pagastā, piekritību pašval-
dībai un reģistrēšanu zemesgrāmatā.

Nolemts:
l piešķirt telpu grupai adresi Selekcijas

ielā 14 dz.25A, Priekuļos, Priekuļu pagas-
tā;

l apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Lielbērzi”,
Bērzkrogā, atdalot apbūvētu zemes vienī-
bu un būvi un no jauna izveidotajam
nekustamajam īpašumam apstiprināt
jaunu nosaukumu un adresi „Vidzemes
Eļļas Fabrika”, Bērzkrogā, Veselavas
pagastā;

l apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem „Vārpiņas”, un
„Vecklabi”, Mārsnēnu pagastā;

l apstiprināt zemes lietošanas mērķi –
neapgūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme nekustamajā īpašumā
„Vecozoli 3”, „Vecozoli 7”, „Vecozoli 11”,
„Vecozoli 15”, „Vecozoli 17” un „Vecozoli
19”, Priekuļu pagastā, ietilpstošajai zemes
vienībai;

l apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Baltiņi”,
Priekuļu pagastā,  atdalot neapbūvētu
zemes vienību un no jauna izveidotajam
nekustamajam īpašumam  apstiprināt
jaunu nosaukumu un adresi „Jaun -
baltiņi”, Priekuļu pagastā;

l neiebilst zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam „Lejas
Ķikuri”, Veselavas pagastā, atdalot no
zemes vienības neapbūvētu zemes vienību
un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

l neiebilst zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam
„Krūmiņi”, Liepas pagastā;

4 Pieņemts lēmums ar 2017.gada 1.feb-
ruāri izveidot jaunu amata vienību
Priekuļu novada pašvaldības Sociālajā
dienestā – lietvedis un apstiprināt
Priekuļu novada pašvaldības Amatu klasi-
fikācijas katalogu.

4 Nolemts nodot atsavināšanai izsolē
pašvaldības īpašumu:

l “Matīsi”, Veselavas pagastā;. 
l Lauku ielā 5, Jāņmuižā, Priekuļu

pagastā.
4 Pieņemts lēmums:
l nepiekrist iegādāties pašvaldības īpa-

šumā ēku īpašumu “Krustiņi” Veselavas
pagastā;

l atteikt slēgt vienošanos par ceļa kā
servitūta lietošanu.

4 Nolemts izdarīt grozījumus Liepas
pamatskolas nolikumā.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi

Priekuļu novada domes sēdes apskats Novada budžets
2017.gadam 

Šī gada 26.janvāra domes sēdē tika apstiprināts novada
budžets. Budžets, kas ir kā valsts kopbudžeta daļa un tiek veidots
ņemot vērā reālās finanšu iespējas. 2017.gada budžeta prioritātes
saistītas ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā definēto un sasniedza-
majiem mērķiem. 

Šī plānošanas perioda galvenās prioritātes – turpināt sakārtot
infrastruktūru visās plānošanas kategorijās, sociālā aizsardzība,
atbalsts kultūras, atpūtas, sporta un jaunatnes iniciatīvām.

Kopbudžeta ieņēmumi plānoti 9,254 miljoni euro, tā pieaugums
7,2% salīdzinājumam ar 2016.gadu. Kopbudžeta ieņēmumi ietver:
pamatbudžetu ar 9,047 miljoni euro un speciālo budžetu ar 206,6
tūkstoši euro. 

Pamatbudžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars tiešajiem nodok-
ļiem 53% un valsts budžeta transfertu ieņēmumiem 23,4%.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitāmā daļa 2017.gadam plā-
nota ar pieaugumu 5%, vai 210 tūkstoši eiro vairāk salīdzinājumā
ar 2016.gadu. Savukārt, otrs procentuāli lielākais ieņēmumu veids
- Transfertu ieņēmumi – ieņēmumi, kas valsts budžeta likumā iezī-
mēti kā īpaši līdzekļi, un tos mūsu budžetā veido valsts budžeta
mērķdotācija pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām, interešu izglītības programmu
īstenošanai un pasākumiem Veselavas pirmsskolas izglītības
iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai, šogad gan tikai 30%
apmērā, valsts budžeta dotācija pamatizglītības iestādes skolēnu
no 1. līdz 4.klašu ēdināšanai, dotācija mācību grāmatu un mācību
līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, ieņēmumi algoto pagaidu
sabiedrisko darbu projekta īstenošanai, arī Kultūras ministrijas
finansējums darba samaksai Tautas mākslas kolektīvu vadītājiem.
No pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemamās daļas pie-
augums 2017.gadā 136 tūkstoši eiro, vai 16,8% salīdzinājumam ar
2016.gadu.

Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem
iezīmētos līdzekļu avotus – dabas resursu nodokli un mērķdotāciju
no valsts budžeta pašvaldības autoceļu uzturēšanai. Pašvaldībai
autoceļu fondā 2017.gadam plānoti 188 565 euro, nemainīgi kā
2016.gadā.  

Kopbudžeta izdevumi plānoti 10,661 miljoni euro, no kuriem:
pamatbudžetā 10,387 euro un speciālajā budžetā 273,5 tūkstoši
euro. 36,1% veido izdevumi izglītībai, 22,2% pašvaldības teritoriju
un ēku apsaimniekošanai, 12,2% sportam un kultūrai, 9,4% eko-
nomiskajai darbībai, 5,6% sociālajai aizsardzībai, 10% vides aiz-
sardzības pasākumiem, pārējās nozarēs līdz 3,6%. 1,2% no pamat-
budžeta izdevumiem plānoti kā līdzekļi neparedzētiem gadīju-
miem, vai 125,9 tūkstoši euro. Saistības pret Valsts kasi saņemto
aizņēmumu dzēšanai 0,4 % vai 48 046 euro.

Kādus galvenos mērķus dome lēmusi sasniegt un atbalstīt,
kādos objektos un pasākumos ieguldīt līdzekļus 2017.gadā? 

20 000 euro paredzēti funkcionālajam auditam pašvaldībā;
42 000 euro plānoti nekustamo īpašumu sakārtošanai, novērtē-

šanai, topogrāfijai, ierakstam Zemesgrāmatā;
71 466 euro Vides aizsardzības jomā paredzēti Liepas pagastam

kanalizāciju pārvada rekonstrukcijā un remontos;
43 972 euro Ūdenstorņa remontdarbos Priekuļos;
2017.gadā tiks pabeigti ēku siltināšanas projekti pirmsskolas

izglītības iestādē “Mežmaliņa” un Liepas pamatskolā. 350 806 euro
plānoti ieguldīt Izglītības iestāžu tekošajos un kapitālajos remontos;

94 462 euro pašvaldības finansējums brīvpusdienām, 24 414 euro
izglītības iestādēm mācību grāmatu un mācību līdzekļu iegādēm.

Pašvaldības finansējuma daļa 70% apmērā Veselavas pirmssko-
las izglītības iestādes uzturēšanai, un tie ir 78 577 euro. 

64 770 euro jauniešu centru Mārsnēnos un Liepā telpu izveidei;
276 818 euro kopā ar 2016.gada saistībām plānoti kapitālā

remonta darbiem Veselavas muižā;
163 909 euro Mārsnēnu Tautas namā siltināšanas un centrālās

apkures sistēmas sakārtošanā;
148 824 euro sporta pasākumiem, no kuriem 106 482 euro finan-

sējums Sporta birzītes labiekārtošanai, ar 25 000 euro Lauku
atbalsta dienesta atbalsta programmas finansējumu.

Tiks atbalstīti pašdarbības kolektīvi koncertu tērpu klāsta piln-
veidošanā. 

218 836 euro finansējums Selekcijas, Veidenbauma, Zinātnes
ielu Priekuļos, un Raunas ielas Liepā atsevišķu posmu rekons-
trukcijai.

Par 519 000 euro tiks uzsākta projekta grantēto ceļu remonti
īstenošana ar Lauku atbalsta dienesta mērķprogrammas daļēju
finansējumu. 

Ar Zaļo un Zemnieku savienības saeimas frakcijas priekšlikumu
valsts budžetā apstiprināts finansējums 25 000 euro apmērā
Veselavas muižas ēkas apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas sistē-
mu izbūvei, kā arī deputāta Valtera Dambes priekšlikums finansē-
juma 10 000 euro piešķiršana Priekuļu kultūras nama remontam.

Rūpēs par mūsu novada iedzīvotājiem un viesiem vides pilnvei-
došanas un labiekārtošanas darbos 2017.gada budžetā paredzēti
110 250 euro. 

Aktuālu informāciju par veicamajiem un veiktajiem darbiem
Jūs izlasīsiet mūsu mājas lapā, vai novada avīzē. Kā ik gadu, arī
šogad ir paredzēts atbalsts mazo projektu konkursam „Mēs nova-
dam”. Lai prieks Jums ikvienam piedalīties, atbalstīt sakārtot,
uzturēt un rūpēties par mūsu novadu. 

Ilzīte Rumba,
finanšu un grāmatvedības  nodaļas vadītāja

Priekuļu novada pašvaldības 2016.gada 16.decembra
Saistošie noteikumi Nr.11/2016

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija
Saistošajos noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstiem””
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Par paveikto Sociālajā dienestā un iecerēm šogad 
Atskatoties uz 2016.gadu, jāatzīst, ka tas sociālā

dienesta darbiniekiem bijis gana darbīgs un attīstību
veicinošs, gan arī sagādājis neparedzētas un nelab-
vēlīgas pārmaiņas. 

Kopumā jāatzīst, ka 2016.gadā novada iedzīvotāju dzī-
ves līmenis ir uzlabojies, un ir samazinājies trūcīgo per-
sonu skaits. Sociālās palīdzības nodaļas darbiniekiem
materiālās situācijas izvērtēšanu ievērojami at vieglo pie-
ejas valsts datu informācijas sistēmām, kas ļauj pārbau-
dīt pabalstu pieprasītāju sniegto informāciju par ienāku-
miem  un īpašumiem. Saņemti 1238 iesniegumi, sagata-
voti 1228 lēmumi, sniegtas 2020 konsultācijas, veiktas
397 apsekošanas.  2016.gadā trūcīgas ģimenes statuss
tika piešķirts  138 ģimenēm jeb 321 personai (2015.gadā
- 479 personām). Maznodro šinātās personas/ģimenes sta-
tuss piešķirts  79 ģimenēm jeb 148 personām.

Sociālās palīdzības pabalstiem kopumā tika izlie-
toti 85095 euro, un tos saņēma pavisam 395 ģimenes
jeb 635 personas. Visvairāk sociālā palīdzība bija
nepieciešama  pensijas vecuma cilvēkiem, invalīdiem
un ģimenēm ar bērniem.

Apkopojums rāda, ka ievērojami sarucis ir garan-
tētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju skaits,
proti, 12 cilvēkiem bija ļoti zemi ienākumi – mazāk
kā EUR 49,80 mēnesī. Attiecīgi,  93 ģimenes (141
persona) nebija spējīgas samaksāt ar dzīvokli saistī-
tos izdevumus. Novadā 219 ģimenes  (306 personas)
lūdza palīdzību malkas iegādei. Sakarā ar to, ka
pašvaldība ir radusi iespēju nodrošināt ar pusdienām
skolās visus novada pamatskolas bērnus, brīvpusdie-
nas tika piešķirtas  tikai tiem bērniem, kuri mācās
citu novadu skolās, proti,  36 bērniem. 

Apkopojot informāciju par piešķirto pabalstu vei-
diem un izlietotajiem finanšu līdzekļiem, situācija
2016.gadā bija sekojoša:

Liels atbalsts mūsu novada ļaudīm bija Eiropas pro-
grammas ietvaros realizētā iespēja trūcīgiem cilvēkiem
saņemt pārtikas pakas, higiēnas un skolas piederumu
pakas. Novadā pavisam tika izdalītas 1861 paka. 

Ar katru gadu palielinās darba apjoms Sociālās
aprūpes mājās nodaļas darbiniekiem, jo pieaug cilvē-
ku pieprasījums pēc palīdzības aprūpes nodrošināša-
nā. Ap rūpes mājās pakalpojumi 2016.gadā sniegti 30
personām un to nodrošināja sociālā darbiniece, 4
aprūpētājas un medicīnas darbinieks.  Aprūpes
mājās pabalsti piešķirti 2 personām, kopsummā
1170 euro. Izmantojot specializēto autotransportu
tika nodrošināta 7 bērnu ar īpašām vajadzībām
nokļūšana uz/no izglītības iestādēm katru dienu visu
mācību gadu. 74 cilvēkiem ar pārvietošanās grūtī-
bām palīdzēts nokļūt uz ārstniecības iestādēm un
atpakaļ vai sociālās aprūpes iestādēm.  20 cilvēkiem
tika nodrošināts transporta pakalpojums, lai nokļūtu
uz Sociālā dienesta nodrošinātajām nodarbībām
Sociālo pakalpojumu centrā. 

36 cilvēkiem bija nepieciešams  izvērtēt sociālās
funkcionēšanas līmeni, lai varētu saņemt valsts
finansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un
veikta 53 cilvēkiem ikdienā veicamo darbību un
vides novērtēšana, lai cilvēki ar nopietnām veselības
problēmām varētu saņemt kopšanas pabalstu.

Asistenta pakalpojumu par valsts līdzekļiem
2016.gadā saņēma septiņi  invalīdi (t.sk. divi bērni
invalīdi), kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu Valsts  komisija noteikusi indikācijas asistenta
pakalpojuma  nepieciešamībai.

2016.gadā palielinājās cilvēku skaits, kuriem bija
nepieciešams sociālās aprūpes pakalpojums pansio-
nātā. Pagājušajā gadā pansionātos ievietoti 10 cilvē-
ki, kuriem sociālās aprūpes pakalpojumu līdzfinansē
pašvaldība, un ir palielinājies to cilvēku skaits, kuri
interesējas par iespējām saņemt aprūpi pansionātā.
Pagājušā gadā dzīvoja un aprūpes pakalpojumus
pansionātos saņēma 32 novada cilvēki. Par pakalpo-
jumu pansionātos no pašvaldības budžeta 2016.gadā
izlietoti 83373 euro. Katru gadu  sociālā darba spe-
ciālisti apciemo visus mūsu novada cilvēkus, kuri
dzīvo pansionātos, lai uzzinātu par pakalpojuma
nepieciešamību turpmāk, un noskaidro, vai cilvēks ir
apmierināts ar saņemto pakalpojumu.

Ģimenes atbalsta nodaļas pakalpojumus

2016.gadā saņēmušas pavisam 496 personas.
Ģimenes atbalsta nodaļas sociālo darbinieku redzes-
lokā bija 115 riska ģimenes, sociālo problēmu risinā-
šanai  tika veikta sociālo risku izvērtēšana un kopā
ar ģimenēm izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni
vai bērna uzvedības sociālās korekcijas  plāni.
Sociālie darbinieki  sniedza 673 konsultācijas, veica
546 mājsaimniecību sadzīves apstākļu apsekošanu. 

No pagājušā gada septembra Ģimenes atbalsta
nodaļā strādā sociālais rehabilitētājs. Šis speciālists
sadarbībā ar sociālo darbinieku īsteno rehabilitācijas
plānā paredzētos uzdevumus, kas saistīti ar bērnu
aprūpi un audzināšanu, vecāku sociālo prasmju
apguvi un attīstīšanu un ģimenes budžeta plānoša-
nu. Darbs tika veikts ar ģimenēm,  kurās ir bērna
attīstībai nelabvēlīgi apstākļi. Sociālā rehabilitētāja
pakalpojumu regulāri dzīvesvietā saņēma 6 ģimenes.

Sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem
organizēja izglītojoša/atbalsta grupas sākumskolas
bērnu vecākiem, kā arī vecākiem  tika piedāvāta
iespēja individuāli apgūt  dažādas programmas bērnu
audzināšanā, gan individuāli, gan grupās, t.sk. pirm-
skolas vecuma bērnu vecākiem 10 nodarbību cikls
„Bērnu emocionālā audzināšana”.  Psihologa indivi-
duālas konsultācijas saņēmušas 93 personas (t.sk. 37
pieaugušie un 56 bērni). Veiktas 48 psihodiagnostikas,
sagatavoti un sniegti 32 atzinumi. 2016.gadā ir pieau-
dzis to bērnu skaits, kuriem ir mācīšanās grūtības.

Skumji, ka arvien vairāk pieaug gadījumi, kad
bērns cieš no vardarbības ģimenē. Atsevišķās situā-
cijās bija nepieciešams  bērnus nogādāt drošā vidē un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus saņemt insti-
tūcijā, kur ar vardarbības upuri strādā starpprofe-
sionāļu komanda. Sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus saņēma 25 bērni, un  diemžēl, pieciem bērniem
šis pakalpojums tika piešķirts atkārtoti.
Psihoterapeitu, psihologu un juristu palīdzību saņē-
ma arī 6 sievietes, kuras cieta no vardarbības ģime-
nē, kuru veica laulātais vai dzīvesbiedrs.

Pārmaiņu rezultātā, sa karā ar Ģimenes atbalsta
nodaļas telpu maiņu, Bērnu dienas centrs “Putni”
Liepas pagastā 2016.septembrī pārtrauca savu dar-
bību. Laika posmā no janvāra līdz augustam centri-
ņu apmeklēja  38 bērni vecumā no 7-11 gadiem (vidē-
ji 7 bērni dienā), tur  bija iespējams bērniem saturīgi
pavadīt brīvo laiku un piedalīties dažādās aktivitā-
tēs, pilnveidot savas iemaņas radošajās darbnīcās vai
vienkārši atpūsties spēlējot dažādas spēles. 

Sociālo pakalpojumu centra nodrošinātos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus bezdarbniekiem, pirm-
spensijas un   pensijas vecuma personām 2016.gadā
saņēma 92 cilvēki, kuriem bija iespējas piedalīties
ārstnieciskās vingrošanas un nūjošanas nodarbībās,
mācīties datorprasmes, saņemt sociālā darbinieka
un sociālā rehabilitētāja, psihologa, fizioterapeita un
kouča-karjeras konsultanta konsultācijas individuāli
vai grupā, piedalīties radošajās darbnīcās, apmeklēt
atbalsta grupas, saņemt relaksējošu masāžu. Jau
ceturto reizi tika organizētas Senioru sporta spēles,
kurās piedalījās 52 seniori. Centra darbinieki nodro-
šina dažādas nodarbības, atbalsta un palīdz organi-
zēt dažādus pasākumus, ekskursijas un  teātra
apmeklējumus senioriem.

Sociālo pakalpojumu centrā ir pieejams arī higiē-
nas pakalpojums (dušas, veļas mazgāšanas un  žāvē-
šanas pakalpojums), kuru pagājušajā gadā regulāri
izmantoja 8 cilvēki. 

Sociālās palīdzības, sociālo  pakalpojumu un psi-
holoģiskās palīdzības un atbalsta sniegšana nav
iedomājama bez sadarbības ar citu institūciju  spe-
ciālistiem:  izglītības iestādēm, bāriņtiesām, ārstnie-
cības  iestādēm, krīžu centriem, valsts un pašvaldību
policiju, Valsts Probācijas dienestu, Valsts pedago-
ģiski-medicīnisko komisiju u.c. institūcijām. Paldies
speciālistiem par sadarbību!

Sociālā dienesta darbības prioritāte 2017.gadā ir
Dienas aprūpes centra cilvēkiem ar garīga rakstura trau-
cējumiem pakalpojumu nodrošināšana, kā arī Sociālā die-
nesta funkcijām atbilstošu telpu izveide Liepas pagastā. 

Kā sadarbības partneri esam iesaistījušies dein-
stitucionalizācijas projektā “Vidzeme iekļauj!”, kura
ietvaros organizēsim sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu saņemšanu cilvēkiem ar garīga rakstura trau-
cējumiem un bērniem ar īpašām vajadzībām,  atbil-
stoši projekta ietvaros izstrādātajiem individuāla-
jiem vajadzību plāniem.

Sociālā dienesta darbinieki ir entuziasma pilni
palīdzēt saviem novada iedzīvotājiem, kopīgi sadar-
bojoties, saskatīt un risināt problēmas pēc to būtības,
lai sasniegtu iespējami labāko rezultātu.

Jaunumi sociālās palīdzības
un sociālo pakalpojumu

saņemšanā novadā 2017.gadā
No 2017.gada februāra ir iespējams bez mate-

riālā stāvokļa izvērtēšanas saņemt:
l pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai per-

sonām,  kurās visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši
pensionāri un/vai invalīdi, vai valsts sociālā nodroši-
nājuma pabalsta saņēmēji, ja ārstēšanās laikā sta-
cionārā personai ir veikta sarežģīta rakstura operā-
cija (sirds, nieru, plaušu, acs, locītavu, endoprotezē-
šana, onkoloģiska rakstura u.c.) un personas izdevu-
mi par šīs operācijas veikšanu pārsniedz 500 euro.
Pabalsta apmērs ir līdz attiecīgā gada 1 janvārī
spēkā esošās minimālās algas valstī apmēram.

l pabalstu pacientiem ar hronisku nieru slimību,
kuriem nepieciešama hemodialīze 100 euro mēnesī

l pabalstu ambulatorās terapijas pasākumiem
tuberkulozes slimniekiem ne ilgāk kā trīs mēnešus,
kura apmērs ir 2 euro dienā, bet ne vairāk kā 44 euro
mēnesī. 

l vienreizēju pabalstu personām, kuras atbrīvotas
no brīvības atņemšanas iestādes 50 euro apmērā.

No 2017.gada marta ir iespējams pēc materiālā
stāvokļa izvērtēšanas saņemt:

l lielākus pabalstus medicīnisko izdevumu segša-
nai ģimenēm ar bērniem, kurā nav nevienas darb-
spējīgas personas un ģimenēs, kurās visi ģimenes
locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai
valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji.

l apbedīšanas pabalstu, ja VSAA izmaksātais
apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 500 euro, tad
Dienests izmaksā starpību - pabalstu līdz 500 euro.

l pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasnieg-
šanai, kuru piešķir individuālās sociālās rehabilitāci-
jas procesā trūcīgām vai maznodrošinātām perso-
nām, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darb-
nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas vietā,
veselības traucējumu, atkarības, vardarbības vai citu
faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta
dzīvē un nodrošinātu klienta sociālā statusa atgūša-
nu un viņa iekļaušanos sabiedrībā. Pabalsta apmērs
kalendārajā gadā vienai personai ir līdz 100 euro,
ģimenei (mājsaimniecībai) līdz 300 euro. 

3. Aicinām pieaugušos cilvēkus un bērnu ar īpa-
šām vajadzībām vecākus, kuri piedalījušies projektā
“Vidzeme iekļauj!”, un saņēmuši atbalsta plānus,
griezties Sociālajā dienestā, lai risinātu jautājumu
par pakalpojumu saņemšanu atbilstoši projekta
ietvaros izstrādātajiem individuālajiem sociālās
rehabilitācijas plāniem!

4. Aicinām pieteikties Sociā lajā dienestā novada
daudzstāvu dzīvojamās mājās dzīvojošos  cilvēkus
(1.grupas invalīdus), kuriem pārvietošanās traucēju-
mu dēļ nav iespējams uzkāpt/nokāpt pa kāpnēm un
būtu nepieciešams izmantot  mobilo pacēlāju!

Mobilais ratiņkrēslu pacēlājs ir ierīce ar ko iespē-
jams ratiņkrēslu ar tajā sēdošu cilvēku pārvietot pa
kāpnēm gan augšup, gan lejup, tādejādi nodrošinot
vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

5. Aicinām pieteikties cilvēkus, kuriem būtu
nepieciešama “Drošības poga” pakalpojums! 

Drošības pogas pakalpojums  ietver cilvēka dien-
nakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholo-
ģisko atbalstu, izmantojot īpašu saziņas sistēmu –
saziņas iekārtu un signālpogu, kas atrodas aprocē
vai kulonā. Tas paredzēts cilvēkiem, kuri nespēj par
sevi parūpēties. 24 stundu saikne ar Zvanu centru
garantē drošības sajūtu gan cilvēkam, kurš saņem
Drošības pogas pakalpojumu, gan viņa tuviniekiem
(atrodoties darbā, atvaļinājumā, komandējumā, citā
dzīves vietā vai pilsētā). Pakalpojums tiek nodroši-
nāts 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Drošības
poga ir ērta lietošanā – krīzes brīdī atliek piespiest
signālpogu un informēt par to, kas atgadījies. Signāls
Zvanu centrā nonāk no jebkuras vietas dzīvoklī vai
mājā. Vienlaikus ar signāla saņemšanu Zvanu cen-
tra operatoram datora ekrānā redzama iepriekš
apkopota informācija par personu – veselības stāvok-
lis, kontaktpersonas u.t.t., kas palīdz operatīvāk un
precīzāk nodrošināt palīdzību. Ja nepieciešams,
situācijas risināšanā tiek iesaistīti operatīvie dienes-
ti, piemēram, neatliekamā medicīniskā palīdzība,
policija, ugunsdzēsēji utt. Drošības poga dod iespēju
cilvēkam savās mājās dzīvot pilnvērtīgi un droši.

Vairāk informācijas var saņemt Sociālajā dienestā.
Elita Rancāne,

Sociālā dienesta vadītāja

 
Pabalsta veids Summa 

(EUR) 
%  ime u 

skaits 
Personu 

skaits 
Pabalsti, kurus pieš ir p c materi l  st vok a izv rt šanas 

Garant t  minim l  ien kuma pabalsts 2265 3 12 12
Dz vok a pabalsti 18812 23 93 141
Malkas pabalsti 28600 34 219 306
Vienreiz jie pabalsti ( rk rtas situ cijas, apbed šana) 3503 4 10 15
Pabalsti da ju medic nisko izdevumu  apmaksai 16967 20 196 225
Pabalsti un soci l s garantijas b rniem b re iem 1659 2 3 3
Br vpusdienas skol s, b rnud rzos 3048 4 30 36
Pabalsti m c bu gada uzs kšanai 946 1 24 43

Pabalsti, kurus pieš ir bez materi l  st vok a izv rt šanas 
Pabalsts noz m g  dz ves jubilej  (no 90 gadu vecuma) 1950 2 - 36
Pabalsti aizbild iem un aizbild u un audžu imen s 
dz vojošiem b rniem 

7345 7 8 -



4 Priekuïu Novada Vçstis

2016. gadā Priekuļu nova-
dā notikušas dažādas aktivi-
tātes arī tūrisma jomā.
Labiekārtoti tūrisma objek-
ti, uzņemti viesi un organi-
zēti dažādi pasākumi. 

Par vienu no populārāka-
jiem tūrisma objektiem
iepriekšējā gada vasarā
Priekuļu novadā var uzska-
tīt Līču-Laņģu klintis. Tās
ar savu ap kilometru garo
klinšu krauju, līdz pat 30 m
augstajām smilšakmens atse-
gumu formām un ~ 20 avo-
tiem, tika daudzreiz apmek-
lētas no tuvākiem un tālā-
kiem Latvijas stūriem. 

Visa gada garumā tika
strādāts pie daudzveidīgu
informatīvo materiālu
izstrādes Priekuļu novadā,
tai skaitā arī sadarbojoties
ar kaimiņu novadiem. Gada
sākumā tika izdota pirmā
Priekuļu novada tūrisma
karte. Atjaunota un papildi-
nāta informācija Priekuļu
novada mājaslapā par tūris-
ma iespējām novadā. 

Priekuļu novads, Vese -

lavas muiža un Ed.Veiden -
bauma memoriālais muzejs
“Kalāči” gan 2016., gan
2017. gada februārī tika
pārstāvēts arī starptautis-
kajā tūrisma gadatirgū
“Balttour” Rīgā. Šogad
Igaunijas lielākajā tūrisma
gadatirgū “Tourest 2017” ar
Priekuļu novadu tika iepa-
zīstināti arī Igaunijas un
Somijas iedzīvotāji. Šeit
Priekuļu novads tika piedā-
vāts, kā daļa nu plašāka -
Gaujas nacionālā parka
(Enter Gauja) tūrisma pie-
dāvājuma, kas piedāvā
daudzveidīgākas un tūris-
tiem pievilcīgākas atpūtas
iespējas vairāku dienu
ekskursijai reģionā. Tika arī
iegūta pieredze un idejas
jaunu aktivitāšu, tūrisma
materiālu un novada popu-
larizēšanas veidu izstrādei. 

Turpinot aktīvi darbojo-
ties Gaujas Nacionālā parka
tūrisma biedrībā, kuras
mērķis ir popularizēt
Gaujas Nacionālo parku kā
pievilcīgu kompleksu piedā-

vājumu ne tikai Latvijas bet
arī pasaules tirgū, Priekuļu
novads piedalījies tās ārējā
mārketinga projektos. 

Pirmo reizi Priekuļu
novads tika pārstāvēts arī
Latvijas tūrisma informāci-
jas gadatirgū, kas šoreiz
norisinājās Saulkrastos.
Turp devāmies, lai populari-
zētu novada kultūrvēstures
mantojumu, muižas un kul-
tūras pasākumus. Protams
tika stāstīts arī par citām
atpūtas iespējām novadā.

Aktīvi darbojies Ed.
Veiden bauma memoriālais
muzejs “Kalāči” un dažādi
pasākumi notikuši Vese -
lavas muižā. Uz Kalāčiem ar
īpašu aktivitāšu programmu
tika aicināti apmeklētāji
Muzeju naktī,  kā arī nosvi-
nētas ikgadējās Eduarda
dienas un Eduarda Veiden -
bauma 149. dzimšanas
diena. Toties Veselavas
muižā notikuši dažādi kla-
siskās mūzikas koncerti,
turpināta Rožu svētku tradī-
cija. 2016. gadā ar vērienu

nosvinēta Veselavas muižas
250. dzimšanas diena un ar
plašu pasākuma program-
mu tika atzīmēta Leģendu
nakts.

2016. gada jaunums bija
Eiropas kultūras mantojuma
dienu ietvaros organizētais
pasākums “Lauku sēta cauri
laikiem”, kas septembra sāku-
mā divu dienu garumā norisi-
nājās Ed.Veidenbauma
memoriālajā  muzejā “Kalāči”.
Audzis un papildinājies arī
Priekuļu saules parks. 2016.
gadā tajā iestādīti nu jau vai-
rāk kā 100 dažādu šķirņu
rododendri, kuriem vārdus
devušie Priekuļu bērnudārza
audzēkņi. 

2017. gadā plānots turpi-
nāt jau iesākto darbu pie
tūrisma informācijas pun-
kta izveides, novada dižko-
ku apzināšanas, novada
popularizēšanu vietējā un
starptautiskā mērogā, kā
arī jaunu tūrisma piedāvā-
jumu veidošanas. Turpinās
darbs pie materiālu izstrā-
des, tai skaitā Cēsu un

apkārtnes tūrisma kartes,
Priekuļu ciema tūrisma kar-
tes izveide un Priekuļu
novada brošūras atjaunoša-
nas.

Elīna Tilaka, novada
tūrisma darba organizatore

Elīna Tourest izstādē
Tallinā ieinteresē

apmeklētājus  doties pie
mums un apskatīt visu

klātienē 

Aizvien vairāk attīstām savu novadu tūrisma jomā

Veselavas muižā, neskatoties uz
gadalaikiem, visu gadu notiek
nepārtraukta rosība. Ziemas sezonā,
kad mazāk pasākumu, tiek veikti
muižas atjaunošanas darbi. Tikko
pabeigti remontdarbi lielajā zālē -
ieklāta ozolkoka parketa grīda.
Interesants bija vecās grīdas atse-
gums, izrādījās, ka muižas laika
vecais parkets veidots no palieliem
blokiem un tādā klājumā tas likts,
vecās grīdas skrūves no 19 g.s. labi
saglabājušās, tagad tās var apskatīt
muzeja kambarī. Zālē veikti sienu
un griestu krāsojumi un apgleznoju-
mi. Turpinās otrā stāva kāpņu tel-
pas remontdarbi, tika atklāts senais
krāsojums un ornamenti. Šobrīd
krāso sienas, atjauno senās koka
kāpnes un ieklāj jaunu grīdu.

Vēl jāpaveic lieli darbi - apkures
sistēmas ierīkošana muižā, tualetes
telpu izbūve, pirmā stāva kāpņu tel-
pas atjaunošana.

Neskatoties uz to, ka muižā notiek
atjaunošanas un restaurācijas darbi,
kultūras dzīve neapstājas. Šogad
sezonu atklāja ceļojošais festivāls
„Vadātājs”. Piecu stundu garumā
skatītāji varēja dzīvot līdzi teātra,
dejas izrādei, skaņai, attēliem, kus-
tībai un režisoru kino filmām.
Pasākums norisinājās vienlaicīgi
divās zālēs, radot brīvu iespēju
apmeklētājam pašam izvēlēties
kādu no piedāvātajām program-
mām. Un tas viss bija pieejams ska-
tītājiem bez maksas.

Par šo pasākumu tika saņemtas
daudz pozitīvas atsauksmes. Vese -
laviete Baiba Cīrule bija sajūsmā
par pasākumu: „Super pasākums!
Kaut kas nebijis un mūsdienīgs!
Jaunas vēsmas mūsu pusē, kas
parāda, ka dzīvojam 21.gs. un ejam
līdzi laikam!”

Mārsnēnu tautas nama vadītāja
Vita Vilumsone atzina, ka
„Vadātājs” bija ļoti labs pasākums,
kuru vajadzētu atkārtot vasarā!
Elīna Krieviņa sajūsminoties atzī-
mēja: “Fantastiska mākslinieku
buķete! Redzēt vienuviet deju, mūzi-

ku, teātri un kino bija ne tikai izklai-
dējoši, bet arī izglītojoši, jo šos māk-
sliniekus nebiju iepriekš redzējusi
vai dzirdējusi, līdz ar to varēju iepa-
zīt jaunus māksliniekus”

Savukārt jaunietes Nikijas
Krivānes viedoklis nedaudz atšķīrās:
“Man ļoti patika īsfilmas, tās bija
dziļdomīgas. Bija labi, tikai ne gluži
mans stils, jo laikmetīgās dejas un
dziedātājas Tamsaules sniegumu
neizpratu. Ceļojošā festivāla mēr-
ķauditorija nebija mana vecuma
grupa, jo dažbrīd šķita priekšnesu-
mos tika apspriestas pārāk nopiet-
nas tēmas. Tomēr kopumā šis pasā-
kums piestāvēja Veselavas muižai,
jo vēsturiskā vieta ieinteresēja mani
uz šādu modernu pasākumu aiziet.
Prieks bija redzēt ne tikai vietējos
iedzīvotājus, bet arī apmeklētājus no
Rīgas!” 

Domājot par nākotni, jāpiemin, ka
no 1.maija līdz 28.oktobrim Vese -
lavas muiža piedalīsies akcijā
„Apceļosim pilis un muižas”, kurā
iesaistīsies vairāk kā 60 Latvijas
pilis un muižas. 

Kā jau ierasts, arī šogad vasarā
Veselavas muižas parkā notiks
apmeklētāju iecienītās zaļumballes.
Tradi cionāli tiks rīkoti „Rožu svētki”
un „Leģendu nakts”.

Visu gadu iespējams rezervēt
kāzu svinību ceremonijas muižas
dārzā vai svinību zālē. 

Emerita Gruzde, 
Elīna Krieviņa

Veselavas muiža 
laikam līdzi

Kultūras
vēstis

„Salaspils kauss” šoreiz
Cēsīs

4.februārī Cēsīs, CATA kultūras
namā notika Latvijas vidējās paau-
dzes deju kolektīvu konkurss

„Salaspils kauss 2017”, kurā
Priekuļus pārstāvēja VPDK
”Jumis”. Jautājums - kādēļ Salaspils
kauss tiek izcīnīts Cēsis, jāpaskaid-
ro, ka 1994.gadā Salaspils deju kopa
„Ūsa” nodibināja ceļojošo balvu labā-
kajam vidējās paaudzes deju kolektī-
vam. Lai popularizētu pilsētas
vārdu, nosauca to par Salaspils
kausu. Pirmajā gadā Salaspilī kon-
kursā piedalījās septiņi deju kolektī-
vi, bet gadu gaitā dalībnieku skaits
ir krietni pieaudzis, un nu jau vairā-
kus gadus tajā piedalās 12 līdz 15
deju kolektīvi no visas Latvijas vēs-
turiskajiem novadiem.

Gadu gaitā bija noteikta tradīcija,
ka konkursa uzvarētājs iegūst tiesī-
bas pie sevis rīkot nākamo konkur-
su, bet jau piekto gadu šī tradīcija ir
nedaudz mainīta – lai paplašinātu
konkursa norises ģeogrāfisko pār-
stāvniecību, pēc konkursa uzvarētā-
ju paziņošanas tiek izlemts par
nākamā konkursa norises vietu, un
mājinieku kolektīvs (šogad tas ir
mūsu deju kolektīvs „Jumis”) to rīko
kopā ar uzvarētāju kolektīvu.
Jāatzīmē, ka konkursā piedalās tie-
šām spēcīgi un pieredzējuši republi-
kas deju kolektīvi, kuri vienmēr ir
uzskatījuši šo konkursu par vienu
no atbildīgākajiem sezonas pasāku-
miem, kurā kolektīvi var salīdzināt
savu līmeni citu kolektīvu vidū.

Inga Krafte,
Priekuļu kultūras nama direktore

„Miķelis” sadanco
Īsi pirms mīlsetības dienas

11.februārī Priekuļu Kultūras
namā atkal rībēja deju grīda. Savu
pirmo Jaunā gada sadraudzības
koncertu „Ar gaili ratos pie Miķeļa
dancot” izdancoja DK „Miķelis”
kopā ar saviem draugiem no tuvas
un tālas apkaimes. Koncerta lielā-
kā intriga, protams, bija jaunā un
strīdīgā dziesmu un deju svētku
repertuāra atrādīšana.

Mīļas un ne tik „Mīļas” dejas
kopā ar „Miķeli” izdancoja viesu
kolektīvi -„Piebaldzēni” no
Piebalgas, „Raitais solis” no Cēsīm,

„Zeperi” no Līgatnes, „Zalktis” no
Rīgas un „Savieši” no Kocēniem.
Par jautro pasākuma gaisotni bija
parūpējies pats Māris Brasliņš, vei-
dojot visdažādākās spēles, kur deju
varēja uzminēt, uzzīmēt, izdancot
un arī nosvinēt. To visu ar humora
un asprātīgas valodas pūderīti pār-
kaisīja koncerta vadītājs Jānis
Gabrāns. Gaiļa gads iesācies jautri
un cerams, tā ies arī turpmāk!

Koncerts kā multimediāls
priekšnesums

13.februārī Valentīna dienas
priekšvakarā Priekuļu kultūras
namā notika Elizabetes Baļčus
jaunā albūma „Conarium” koncerts.
Jau pēc mākslinieces pieteikuma
bija saprotams, ka tas nebūs
parasts koncerts. Tā arī bija. Vairāk
to varētu raksturot, kā multimediā-
lu priekšnesumu. Ļoti skaista balss
un virtuoza flautas spēle savijās ar
jaunas meitenes trauslo un reizēm
iracionālo tēlu. Varēja tikai apbrī-
not kā jaunā māksliniece, esot viena
uz skatuves, spēj vienlaicīgi dziedāt,
spēlēt un veidot vizuālas interpretā-
cijas ar dažādu mūsdienu tehnoloģi-
ju palīdzību. Gribēju uzteikt drosmī-
go koncerta apmeklētāju publiku,
kas nenoliedzami bija kā izlūki
jauna un Latvijā vēl ne tik populāra
žanra kā avangarda pops un drīm-
pops prezentācijai.

Runājot ar klausītājiem pēc kon-
certa, lieki bija vārdi – „patika” vai
„nepatika” kategorijās. Tā vairāk
bija iespaidu kolāža, ko īsti var
novērtēt tikai ilgākā laikā. Tā bija
programma ar valdzinošu un noslē-
pumainu pēcgaršu un vēlmi ieska-
tīties Elizabetes daiļradē vairāk.
Jāpiekrīt, ka ne visām ausīm vienā
mirklī saprotama mūzika, bet ļoti
oriģināla, savdabīga, un kvalitatīva
gan. Elizabete noteikti ir ne vieglā-
kā, bet sava ceļa gājēja, nezaudējot
savas rakstītās mūzikas kolorītu
un oriģinalitāti.

Ja vienā vārdā būtu jāraksturo
Elizabetes Balčus patreizējā daiļra-
de, es teiktu - pārsteigums, kur
talants savijas ar labas akadēmis-
kās izglītības pamatiem un mūs-
dienu avangarda interpretāciju, ko
tik organiski, plastiski un vizuāli
spilgti iemieso trausla un harizmā-
tiska būtne – pati māksliniece
Elizabete.

Inga Cipe, kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja

Tiek pabeigti lielās zāles grīdas
ieklāšanas darbi

Foto Elīna Krieviņa
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Mans interešu loks ir visai specifisks. Ņemot to
vērā, es jau ilgāku laiku interesējos par diplomā-
tiju un starptautiskajām attiecībām kā uz poten-
ciālo jomu, ar kuru saistīt savu nākotni. Šī iemes-
la dēļ nolēmu ēnot Latvijas vēstnieku Somijā Uģi
Bambi. Vēstnieka CV radīja iespaidu par šajā

arodā pieredzējušu un kompetentu cilvēku. 
Tāpat es vienmēr biju lūkojies uz Somiju kā

paraugzemi tās veiksmīgā progresa, neatkarības
nosargāšanas, augstā izglītības līmeņa un citu
iemeslu dēļ. Vēstniecība uz manu lūgumu atbil-
dēja pozitīvi, sagādājot man mazo triumfu. Jau
13. februāra vakarā devos uz Helsinkiem, pirms
tam iegādājies iespējami lētākās autobusu un
prāmju biļetes. Sanāca arī pa kādam misēklim -
savā naivumā biju iedomājies, ka nakti varēšu
pavadīt Tallinas autoostā, taču naktssargs laipni
paskaidroja, ka nevarēšu vis. Tonakt atlikušās 4
stundas, kas bija jāgaida līdz prāmim, pavadīju
kādas ēkas kāpņutelpā un pastaigājoties pa nak-
snīgās pilsētas centru un tā apkārtni. Izrādās, ka
var notikt arī tā. 

Nākamajā rītā jau biju Helsinkos. Vēstniecībā
tiku uzņemts tiešām laipni. Man ierādīja dienes-
ta dzīvokli, kur todien varēju palikt, pēc tam noti-
ka pieņemšana pie vēstnieka.  Tikšanās laikā es
secināju, ka mans priekšstats par diplomātiju ir
bijis krietni trūcīgāks, nekā pats iepriekš biju
domājis. Vēstnieks atzina, ka vairākas starptau-
tisko attiecību teorijas, ko viņš savā laikā apgu-
vis augstskolā, mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā
kļuvušas nederīgas. Viņš uzsvēra, ka Latvijai
nepieciešams saglabāt savu nelielo, noteicošo
interešu kodolu, ko pēc tam var pielāgot dažādām
pārmaiņām starptautiskajā vidē. 

Daudz uzzināju par vēstnieka darba pienāku-
miem, kas paredz Latvijas pārstāvēšanu un rep-
rezentēšanu Somijā, palīdzību mūsu uzņēmē-
jiem, kas cenšas iekļūt Somijas tirgū, kā arī labu
attiecību nodrošināšanu starp abām valstīm. 

Pēc tam arī iepazinu vēstniecības ēku, kura
savā būtībā ir Latvijas teritorija, kas garantē
vēstniecībai un tās darbiniekiem diplomātisko
neaizskaramību. Tāpat interesants šķita fakts,

ka šī ēka pildījusi Latvijas vēstniecības funkciju
arī pirmās brīvvalsts laikā. Iepazinos ar konsula
darbu, kas paredz Somijā dzīvojošo Latvijas pil-
soņu tiesību aizstāvēšanu un palīdzību nepiecie-
šamības gadījumā. Jāpiemin, ka šobrīd Somijā
dzīvo ap 2000 Latvijas pilsoņu. Kad vaicāju vēst-
niekam, ko, viņaprāt, mēs varētu mācīties no
somiem, viņš pieminēja populāro un somu tautas
iemīļoto vārdu “sisu”, kuram pat nav noteikta
tulkojuma, bet tā aptuvenā nozīme ir “apņēmība,
stingrība un neatlaidība”. Iespējams, ka tieši šī
somu tautas īpašība – nolikt savu mērķi un pakā-
peniski uz to tiekties – arī kļuvusi par valsts
panākumu atslēgu. Manuprāt, tā ir laba  pamā-
cība mums, kas visu grib panākt tagad un tūlīt. 

Ēnu dienas noslēgumā man bija iespēja pieda-
līties Lietuvas neatkarības dienai veltītā pasāku-
mā, ko pašā pilsētas sirdī, Helsinku katedrāles
kriptā, rīkoja Lietuvas vēstniecība. Jāteic, ka
diezgan negaidīta bija leģendārā lietuviešu neat-
karības kustības līdera Vītauta Landsberģa
uzstāšanās ar runu, pēc kuras viņš savā cienīja-
majā 84 gadu vecumā spēlēja klavieres.  

Pieņemšanā piedalījās vairāku valstu diplomā-
ti un citi augsti viesi, man kā vidusskolniekam
tur bija grūti neapjukt. Taču es vismaz iepazinu
kādu daļiņu vēstnieka ikdienas. Domāju, ka
“ēnu diena” mums ir neatkārtojama iespēja.
Manējā bija iespaidiem pārbagāta, bija jāpaiet
kādam laiciņam, lai prātā sakopotu visu iegūto
informāciju. Par to paldies vēlos teikt vēstniekam
Uģim Bambem un vēstniecības darbiniekiem –
Santai Rosickai, Alisei Barvikai un Edgaram
Bulvānam. Latvijā es atgriezos ar krietnu piere-
dzes bagāžu.

Pauls Ernests Pūliņš, 
Priekuļu vidusskolas 11.klases skolēns

Ieguvums no Ēnu dienas

Pauls Ernests kopā ar Latvijas vēstnieku
Somijā Uģi Bambi

Foto no personīgā arhīva

Jauniešu
kaleidoskops

Jauniešu centrs
“Apelsīns” gadu 

iesāk sparīgi
Šis gads jauniešu centrā

“Apelsīns” ir iesācies ražīgi.
Janvāris un februāris  bijis notiku-
mu pilns - esam organizējuši kino
vakarus, Nakts pasākumu, radošās
darbnīcas, spēļu pēcpusdienas, vadī-
juši nodarbības, kuras attīsta sociā-
lās prasmes, esam ieguvuši pieredzi
pasākumu organizēšanā, ciemojo-
ties Mārupes novada jauniešu jubi-
lejas pasākumā. 

Arī paši esam uzņēmuši ciemi-
ņus. Pie mums viesojās novada
deputāts Māris Baltiņš. Viņš
pastāstīja par savu brīvā laika hobi-
ju un izstāstīja par iespējām karje-
ras veidošanā. Skatoties un klauso-
ties deputāta prezentācijā mēs, jau-
nieši, sapratām, ka paveras lielas
un plašas iespējas darba tirgū – IT
jomā ir iespēja strādāt gan intere-
santu, gan labi atalgotu darbu.
Protams, ka, lai darbotos IT jomā ir
centīgi jāmācās, it īpaši matemāti-
ka, latviešu valoda un angļu valoda.
Deputāta interesantais stāsts
iedvesmoja jauniešus ēnu dienā
ēnot programmētājus. Māris Baltiņš
atklāja savu hobiju – orientēšanos,
kas attīsta gan veiklību, gan prāta
asumu. Tikšanās laikā deputāts jau-
niešus aicināja piedalīties jauniešu
Forumā “Es daru sevi lielāku”
28.februāri, Priekuļos.

Dažādas prasmes:  komunikāci-
jas,  sadarbības, empātijas, ķermeņa
valodas, cita veida domāšanas pras-
mes - to visu mums mācīja teātra
sporta speciāliste Agita Ziņģīte.

Nodarbības laikā mēs iemācījāmies
jaunas, aizraujošas aktivitātes.
Jaunapgūtās aktivitātes mēs varē-
sim izmantot savos pasākumos un
Vasaras skolā. 

Paula Beatrise Pupure, 
“P.S.I.H.O.” dalībniece

Jauns sākums
Mārsnēnu

jauniešu centram 
“Jauns gads, jauns sākums” – tā

var teikt mārsnēnu jaunieši, jo gada
sākumā mainijās jauniešu
centra‘’Trampalīns’’ vadītāja.
Līdzšinējā centra vadītāja Vita
Vilumsone   ar pilnu atdevi darbo-
sies Mārsnēnu kultūras jomā, bet ar
jauniešiem kopā būs un idejas radīs
Selga Skrastiņa. 

Šobrīd Selga dzīvo Liepā, taču
Mārsnēni viņai nav sveši, jo tur viņa
augusi un pamatskolā gājusi.
Iepriekš Selga strādājusi Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekci-

jā, tāpēc darbs ar jauniešiem viņai
nav svešs. Tas pierādījās jau 13.feb-
ruārī Valentīna dienas priekšvaka-
rā radošajās darbnīcās, kad tapa
gardi pārsteigumi un skaistas svēt-
ku kartiņas. 

Tas bija labs sākums, kurā jau-
nieši iepazinās ar jauno vadītāju
Selgu Skrastiņu, tālāk kopā saplā-
noja 24.februāra centra  gada jubile-
jas nakts ballīti, kā arī aktīvi un
radoši plāno nākotnes pasākumus. 

Jauniešu centram ir lieli nākot-
nes plāni, kuros tas vēlas iesaistīt
visus Mārsnēnu iedzīvotājus, tādē-
jādi veicinot lietderīgi, aktīvi un
radoši pavadīt brīvo laiku un atbal-
stīt jauniešu iniciatīvas. Par centra
aktīvu darbību var uzzināt sekojot
sociālajiem tīkliem uz zvanot Selgai
uz mob:28446862. Jauniešu centrs
ir atvērts  sadarbībai un idejām! 

No 2.marta darbu atsāk Jau -
natnes un bērnu lietu nodaļas vadī-
tāja Liene Vecgaile, bet JIC REST[e]
jaunatnes lietu speciāliste būs Elīna
Krieviņa

Izmaiņas Priekuļu un Liepas
jauniešu centru darba laikā
martā.

Liepas Jauniešu centrs
„Apelsīns“ darba laiks no 13.feb-
ruāra-18.martam:

Pirmdiena: 17:00-19:00
Otrdiena: slēgts
Trešdiena: 16:00-19:00
Ceturtdiena: 13:00-19:00
Piektdiena: 16:00-19:00
No 18.marta līdz jūlija beigām

Baibas Rozes prombūtnes laikā,
strādās Inta Zaksa.

Priekuļu jaunatnes iniciatīvu
centrs REST[e]

Darba laiks martā:
Darba dienās no plkst.13:00 -

19:00

v  2.martā plkst. 17:00 Priekuļu
JIC REST[e] viesosies izcilais
pavārs Ēriks Dreibants, vairāku
izcilu restorānu šefpavārs, kuram
brīvajā laikā patīk ceļot un vērot
putnus. Kopīgi ar Ēriku gatavosim
un iepazīsim viņa noieto ceļu līdz
gastronomijas izcilībai. 

v 15.martā cepam vafeles, bet
31.martā būs seriālu vakars. 

Sekojiet līdzi nodaļas infor-
mācijai sociālajos tīklos: 

www.facebook.com
-REST’e Priekuļu Jaunatnes inicia-
tīvu centrs
-Apelsīns
-Mārsnēnu jauniešu centrs
„Trampalīns“
-Priekuļu novada Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļa

www.twitter.com
-jic.reste
-Marsnenu_JC

www.instagram.com
-jic_reste

Radošajā darbnīcā meitenes veido mākslas darbu no skūšanās
putām
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Visus, kas februārī iegriezās Priekuļu vidusskolā,
sagaidīja krāšņa afiša un radošo darbu izstāde „Viss par
un ap ūdeni”. Nav nejaušība, ka visas idejas un radošās

izpausmes virpuļoja ap ūdeni, jo ŪDENS ir mūsu skolas
šī mācību gada izvēlētā eko tēma, par kuru pastiprināti
domājam mācību procesā un ārpuss tā. 

Izstādes darbu dažādība un ideju bagātība priecēja
gan pašus skolēnus, gan skolas darbiniekus, vecākus
un skolas viesus. Izvērtējot darbus, radošākajiem no
tiem tika piešķirtas arī nominācijas: vislatviskākais
darbs (Ričards Strazdiņš), asprātīgākais darbs (Rūta
Židava, Karīna Martinova, Arnis Razuvanovs, Rūdolfs
Rūķis), gaumīgākais kokmateriālu darbs (Patrīcija
Ozoliņa), gaumīgākais kartona darbs (Eduards
Vecumnieks), košākais darbs (Kristers Janševskis) un
pamācošākais darbs (Katrīna Ļubinska). Iespaidīgākā
darba nomināciju saņēma Karlīna Romka, kura kopā
ar savu ģimeni bija izveidojusi grandiozas ūdens dzir-
navas. 

Liels paldies visiem izstādes dalībniekiem -  skolē-
niem un viņu ģimenēm par skolas dzīves bagātināšanu!
Projektu dienās radoši izzinošo darbību par ūdeni tur-
pināsim.

Līga Laurīte, 
Eko programmas koordinatore

Mācību
olimpiādes

Arī 2016./2017.m.g. novada sko-
lēniem ir iespēja piedalīties 7
novadu (Amatas, Jaunpiebalgas,
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu,
Raunas un Vecpiebalgas) mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, aplie-
cinot savas zināšanas, erudīciju,
interesi un vēlmi ieguldīt vairāk
laika un darba kādas jomas dzi-
ļākai izpratnei. Šobrīd, kad lie-
lākā daļa olimpiāžu ir notiku-
šas, sveicam ar panākumiem
novada skolēnus – olimpiāžu
uzvarētājus.

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:
12.kl. grupā 2.vieta Aivaram

Pētersonam (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Ilze Skrastiņa) 

Starpnovadu latviešu valodas
un literatūras olimpiādē:

12.kl. grupā 2.vieta Aivaram
Pētersonam (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Anita Skrastiņa)

8.kl. grupā 3.vieta Daido Dagnei
Brūverei (Priekuļu vidusskola, sko-
lotāja Sarmīte Spruģevica)

Starpnovadu vēstures olimpiādē:
12.kl. grupā 1.vieta Sandim

Kaškuram, atzinība Megijai
Stepnojai (Priekuļu vidusskola, sko-
lotāja Dzintra Kaparkalēja)

9.kl. grupā 3.vieta Rolandam
Tijāram, atzinība Mārcim Ozoliņam
(Priekuļu vidusskola, skolotāja
Dzintra Kaparkalēja)

Starpnovadu fizikas olimpiādē:
11.kl. grupā  atzinība Kristai

Putniņai (Priekuļu vidusskola, sko-
lotāja Brigita  Zēmele)

Starpnovadu matemātikas olim-
piādē:

12.kl. grupā  1.vieta Artūram
Lielbārdim (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Laila Bērziņa) 

6.kl. grupā 1.vieta Benediktam
Arimanam Galzonam (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Laila Bērziņa),
atzinība Ričardam Ozoliņam
(Priekuļu vidusskola, skolotāja Inga
Ruskule) 

7.kl. grupā 2.vieta Kristiānai
Danielai Martinovai (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Laila Bērziņa),
atzinība Renātam Lācim  (Priekuļu
vidusskola, skolotāja Inga Ruskule) 

8.kl. grupā atzinība Anetei
Sniedzei (Liepas pamatskola, skolo-
tāja Velta Tītmane)

Starpnovadu angļu valodas
olimpiādē:

12.kl. grupā  1.vieta Megijai
Stepnojai (Priekuļu vidusskola, sko-
lotāja Sintija Pāsa) 

Starpnovadu ekonomikas olim-
piādē:

12.kl. grupā  1.vieta Aivaram
Pētersonam, 2.vieta Artūram
Lielbārdim (Priekuļu vidusskola,
skolotāja Sandra Levitase) 

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē:
12.kl. grupā  2.vieta Artūram

Lielbārdim (Priekuļu vidusskola,
skolotājs Imants Skrastiņš) 

Starpnovadu mājturības un teh-
noloģiju olimpiādē:

6.-7.kl. grupā  3.vieta Rihardam
Ingum Slokam (Liepas pamatskola,
skolotājs Zigmunds Eizengrauds),

atzinība Artūram Balodim
(Priekuļu vidusskola, skolotājs Jānis
Mičulis).

8.-9.kl. grupā atzinība Kristapam
Brokam (Priekuļu vidusskola, skolo-
tājs Jānis Mičulis).

Apkopoja Priekuļu vidusskolas
direktores vietniece 

Anita Skrastiņa

Viss par un ap ūdeni

Katru gadu Mārsnēnu pamatskola atbalsta ZAAO
organizēto konkursu “Dabai labu darīt!”. Februāris ir
makulatūras vākšanas mēnesis.

Kopš iesaistījāmies ekoskolas programmā, katrā
klasē atrodas speciāli noformēta kartona kaste izlieto-
tajām darba lapām. Tajās visu mācību gadu krājas
aprakstītas A4 formāta lapas. Skolotāji  atbrīvo mācību
kabinetus no morāli un fiziski novecojušām mācību
grāmatām, izlietotajiem mācību materiāliem. 

Šoreiz pie makulatūras iekraušanas un izkraušanas
čakli strādāja 8.klases skolēni: Linda, Violeta, Imants,
Jurģis Pēteris un Artūrs. 

Paldies skolas saimniekam Albertam par palīdzību
makulatūras uzglabāšanā. 

Precīzi dati par savāktajiem kilogramiem būs zināmi
martā, bet esam savākuši apmēram 1 tonnu makulatūras.

Šogad Mārsnēnu apkārtnē sniega tik maz, ka katra
sniegotā diena jāizmanto ziemas aktivitātēm. 1. - 4.klašu
skolēni kopā ar skolotāju Santu veiksmīgi realizēja zibak-
ciju Uzcel savu sniegavīru! Skolēni (kā nu kurš varēja)
vēla, cēla un stutēja savu sniega lolojumu. Visiem bija

prieks par svaigā gaisā un jautrā kopdarbā pavadīto pēc-
pusdienu kopā ar sniega vīriņiem. Noslēgumā - fotosesija
un vecāko klašu skolēnu uzslavas.

Ausma Skrastiņa, dabaszinību skolotāja

Dabai labu darīt

Karlīnas darbs - Ūdens dzirnavas, 
tapis kopdarbā ar ģimeni

Savāktās makulatūras kilogramu skaits 
ir ievērojams, dažs labs koks paliks nenocirsts

Liepas pamatskolā bija apskatā-
ma Ekopadomes sagatavotā izstāde
“Enerģija ir mums visapkārt”.
Izstādes ideja radās pateicoties šī
gada ekoskolas izvēlētajai tēmai –
enerģija. Tas nozīmē, ka dažādās
mācību stundās skolotāji šai tēmai
velta īpašu uzmanību. Sadar bojoties
ar priekšmetu skolotājiem, tapa vai-
rāki radošie darbi – plakāti, kolāžas
un maketi, kas bija galvenie izstā-
des eksponāti. Paldies, skolotājai I.
Smukai, Ā. Strazdiņai, S. Krumiņai,
L. Maļčjonokai un skolotājam N.
Kravcovam par sagatavotajiem dar-
biem. Īpašu paldies gribu teikt eko-
padomes meitenēm Irīnai, Beātei,
Aigai, Laurai un Madarai, kas palī-
dzēja izstādes eksponātus izlikt un
sakārtot. Daudzi bērni pat atzina,
ka izstādē jutušies kā īstā muzejā.

Izstādes galvenais uzdevums bija
mudināt bērnus aizdomāties par to,
cik izšķērdīgi vai taupīgi mēs iztu-
ramies pret dabas dotajiem resur-
siem. Padomāt, kāda būs pasaule,
kurā viņi dzīvos pēc 10-20 gadiem
jau kā pieaugušie.

Ekspozīcijas pirmajā daļā apskatī-
jām tradicionālos kurināmos – ogles,
naftu, dabasgāzi, kas diemžēl ir
izsmeļamie resursi un videi visai kai-
tīgi.  Daudzus bērnus pārsteidza
fakts, ka šīs dabas bagātības mums
atlikušas vien pārdesmit gadiem.
Radās jautājums, ko darīsim tālāk?
Atbilde daudziem bija jau zinām -
meklēsim citus enerģijas avotus, kas
ir nekaitīgi videi un nebeigsies nekad.

Par alternatīvajiem, jeb videi
draudzīgajiem enerģijas avotiem
varēja uzzināt izstādes otrajā daļā.

Par saules, vēja un ūdens enerģiju
ikviens  bija iepriekš kaut ko jau
dzirdējis, taču biomasa, biogāze,
plūdmaiņas  un ģeotermālā enerģija
daudziem bija jaunums. 

Pēc stāstījuma un sarunām seko-
ja trešā daļa. Izpildot nelielu testu,
bērni varēja izvērtēt, cik taupīgi
pret vidi izturas katrs pats.
Diemžēl, rezultāti nebija visai
iepriecinoši, kā izrādījās ikdienā
esam neapdomīgi izšķērdīgi. Bieži
vien nepadomājam, ka gaidīšanas
režīmā pie strāvas pieslēgtas elek-
troierīces patērē pietiekami daudz
enerģijas (apmēram 10% no jūsu
elektrības rēķina). Un cik bieži
ieslēgts televizors istabā vientuļš
skan? Cik daudz siltuma aizplūst
pa logu spraugām, kuras varētu aiz-
blīvēt? Cik daudz resursu aiziet
atkritumos kā vienreizlietojamie
plastmasas trauki, maisiņi un
pudeles? Vai izvēlamies sezonas
augļus un dārzeņus, kas auguši
tepat Latvijā, vai pērkam tos, kas
atvesti pār trejdeviņām zemēm
tērējot daudz energoresursu. Ir
vērts aizdomāties, ka ikdienas sīku-
mos mēdzam būt nevērīgi pret to,
kas mums ir dots. 

Izstādes nobeigumā bērni noska-
tījās nelielu filmiņu, kas deva vērtī-
gus padomus un mudināja katru
padomāt, ko es varu darīt, lai taupī-
tu  un saudzētu gan dabas, gan arī
savas ģimenes resursus. 

Lasot bērnu pārdomas pēc izstā-
des apmeklējuma, bija prieks, ka
izstāde ir izdevusies. “Skolotājas
stāstījums motivēja taupīt gaismu,
ūdeni un visu pārējo” (Estere), 

“Izstāde bija interesanta, pamā-
coša un ļoti forša. Likās, ka es esmu
muzejā.” (Viesturs)

“Man patika tas, ka tik nopietna
tēma tika pasniegta interesantā
veidā. Man nepatika, ka bija jāstāv
kājās” (Elīna)

“Nepatika - varēja būt vairāk fil-
miņu un mūs iesaistītu vairāk akti-
vitātēs. Ieteiktu plašāku informāci-
ju” (anonīmi)

“Es ieteiktu rīkot vairāk tādu
pasākumu, jo man tas likās noderī-
gi un lika aizdomāties, vai es dzīvo-
ju tā, lai labi būtu ne tikai man, bet
arī dabai” (anonīmi)

“Man gandarījumu sagādāja tas,
ka mūsu Ekopadomes gatavotā
izstāde bija rosinājusi domas par
enerģijas taupīšanu” (Madara)

Sintija Soboļeva,
Ekopadomes vadītāja

Enerģija ir mums visapkārt
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Janvāris un februāris ir karnevālu laiks. Tā
pieņemts visā pasaulē. Grozot globusu, gribējās
noskaidrot, kāda tad ir tā pasaule. Cik tā ir skais-
ta, daudzveidīga un dažāda? Palīgā bija jāņem arī
pasaules karte un projektors. Uz „Draudzības
dienu”, kas notika Liepas PII „Saulītē” 14. februā-
rī, bērni ieradās, tērpušies, it kā būtu ieradušies no
tālām, eksotiskām zemēm: no Indijas, Portugāles,
Āfrikas, Grieķijas un ASV. Katrai komandai bija
jāprezentē valsts, no kuras dalībnieki ieradušies.
Vienlaicīgi uz ekrāna bērni varēja apskatīt attiecī-
gās valsts karogu, iedzīvotāju apģērbu un dzīve-
sveidu. Dalībnieki mācījās saklausīt un izrunāt arī
kādu sasveicināšanās frāzi, kā piemēram: „buenos
tardes” (labrīt – spāniski).

Pēc tam nedzirdētos mūzikas ritmos sekoja
dejas. Kovboju līnijdeja mijās ar graciozo indiešu
vēderdeju. Portugāļi dejoja ar augsti paceltām
rokām, grozoties un ritmiski piesitot tamburīnus.

Visiem par lielu pārsteigumu ciemos ieradās trīs
āfrikāņi. Viņi nerunāja nevienā pazīstamā valodā.
Lai kaut kā sarunātos ar ciemiņiem, bērniem
nācās mācīties „vervelēšanu”. Tas izraisīja lielu
jautrību. Sekoja āfrikāņu dejas. 

Priekšnesumi noslēdzās ar ekspresīvajiem
„sirtaki” no Grieķijas. Katra grupa bija padomā-
jusi par krāšņiem tērpiem - skaistām cepurēm,
speciāli šūtām sarkanām jostām, krāsainām
krellēm un citiem aksesuāriem. Todien bērnu-
dārzā „Saulīte” ciemojās arī bērnu zumbas tren-
nere Lāsma Takanbekova. Viņas vadībā sekoja
jautra diskotēka ar zumbas elementiem. Bērni
noskatījās arī nelielu filmiņu par to, kā latviešu
bērni ciemojas Kirgistānā.

Katrai zemei ir savs skaistums – kalni, ielejas,
klintis, tuksneši, palmas. Katrai tautai savi
mūzikas ritmi, valoda un tērpi. Apzināties savu
identitāti un paskatīties, kā cilvēki dzīvo citur,-

tas reizēm ir vajadzīgs, lai saprastu – cik tā
pasaule ir skaista un daudzveidīga!

Indra Kumsāre, mūzikas skolotāja

Vairāk nekā karnevāls

“Sprīdīši” turpina darboties ārā
arī ziemā

Bērni ļoti priecājās par āfrikāņu ciemiņiem,
“nez kā viņi zināja, ka pie mums ir karnevāls”

Aizvadītā gada rudenī stāstījām par
to, ka PII „Mežmaliņa” savu darbību
uzsāka trīsgadnieku Dabas grupa, jeb
āra grupiņa. Šī ir audzinātājas Ineses
Iesmiņas ideja, ko viņa guva pieredzes
apmaiņā Zviedrijā. Viņas vēlme
Priekuļu bērniem dot iespēju izglīto-
ties ārā, svaigā gaisā un savā apkār-
tnē, kuru ieskauj meži un parki ar
savu bagātību. 

Ir pagājuši vairāki mēneši kopš
Sprīdīši uzsāka savas ikdienas darbus
ārā. Rīta cēlienā bērni paveic svarīgā-
kos dienas darbus telpās - sporta,
mūzikas un citās nodarbībās. Ap
plkst.10-tiem mazie pasaules izzinātā-
ji dodas āra aktivitātēs. Baudot zie-
mas priekus, Sprīdīši slidinās pa ledu,
brauc no kalniņa, veļ sniegavīrus, vēro
sarmu, izbauda sniegputeni un sniegā
taisa eņģeļu figūriņas. Ikdienas gaitās
bērni dodas garās un izzinošās pastai-
gās, kuru laikā norisinās nodarbības. 

Bērni vēro, klausās un pēta priekš-
metus dabā – mācās nosaukt, atšķirt
un atcerēties meža floras un faunas
iemītniekus. Mazie Sprīdīši vēro un
pēta pēdas sniegā. Vienu dienu nodar-
bību laikā bērni sekoja līdz vāverītes
pēdu cilpām un lēcieniem no koka uz
koku, citudien pētīja un domāja – kas
tā ir par vienu garu risi uz veloceliņa -
ziemā?! Attīstot bērnu kritisko domā-
šanu, tiek veicināts apspriest lietu
cēloņsakarības. Daudz tiek runāts par
drošību ziemā ne tikai uz kalniņa un
uz ledus, bet arī ikdienā pārvietojoties
pa slidenām ietvēm.  Audzinātājas
ļauj bērniem netradicionāli izjust kus-
tību prieku un dažādas emocijas - pie-
mēram, iesēsties “pannā” atmuguriski
un nobraukt no kalna. 

Diemžēl, iestājoties aukstam lai-
kam, tika pārtraukts pusdienas un
launagu ēst verandā. Toties pienu vai
siltu tēju,  kopā ar vecāku ceptajiem
cepumiem, bērni ēda ārā līdz pat
vēlam rudenim.  Miegs diendusā
mazajiem Sprīdīšiem ir ļoti ciešs.
Audzinātāju, nākotnes vīzija ir, ka
mazie Sprīdīši ar laiku varēs atpūs-
ties un gulēt diendusu ārā - svaigā
gaisā.

Katru pēcpusdienu ap 16:30 Sprī -

dīši atkal ārā, tepat pie bērnu-
dārza - grupas laukumā. Kat -
ram mazajam pētniekam un
pasaules izzinātājam sniega
lāpstas rokā un aiziet.

Sprīdīšu grupas āra mācību
aktivitātēm ir nepieciešams vei-
dot materiālo bāzi, kas nepie-
ciešama aktivitāšu un nodarbī-
bu nodrošināšanai. Ar PII
„Mež maliņa” vadības palīdzību
uz Ziemassvētkiem no  Zvied -
rijas skoliņas „Dzīve dabā”
pedagogiem tika saņemtas

dāvanas – paliktņi sēdēšanai ārā, un
izturīgas dzēriena krūzītes.

Sprīdīšu grupas audzinātājas rude-
nī iesniedza projekta pieteikumu –
Rotari klubā Apgabala piešķīrumiem
2016./17. gadā. Nesen tika saņemta
labā ziņa, ka projekta „Sprīdīšu dabas
grupa” īstenošanai piešķirti 8155 SEK
(Apm. 865,- EUR) no Rotari kluba pro-
jektu fonda. Projekts tiks īstenots
sadarbībā ar Cēsu Rotari kluba atbal-
stu un Priekuļu novada pašvaldības
līdzfinansējumu. 

Līdzekļi tiks ieguldīti, lai bērniem
un skolotājām iegādātos mitruma
izturīgus apģērbus un apavus āra
aktivitātēm. Plānots iegādāties apģēr-
bu žāvējamos skapjus. Šajā gadā pare-
dzēts pilnveidot grupas āra laukumu,
to labiekārtojot un piemērojot rotaļām
dažādos laika laikapstākļos. Vēl ir plā-
nots pabeigt verandas renovācijas
remontu (ietilpst kopprojektā ar iestā-
des fasādes siltināšanu).

Galvenā ideja šādas grupas izveidē
ir pēc iespējas vairāk nodrošināt
bērnu uzturēšanos svaigā gaisā  un
aktivizēt viņu kustības, emocijas
dažādās āra vidēs, tādējādi uzlabojot
bērnu fizisko, emocionālo un intelek-
tuālo attīstību. Protams, svarīga ir
bērnu rūdīšanās vispārējā veselības
stāvokļa uzlabošanai. Audzinātāja
Dace atzīst, ka jau septembrī, pēc pir-
majām nedēļām, varējām novērot
bērnu apetītes uzlabošanos, kā arī
veselības uzlabošanos – rudenī
saslimšanas bija maz. Saprotam, ka
rūdīšanās ir ilgstošs un darbietilpīgs
process, labus rezultātus var sasniegt
ilgākā laika posmā, sadarbojoties
pedagogiem,  vecākiem un medicīnas
personālam. 

Priecājamies, ka salīdzinot ar rude-
ni, bērni ir kļuvuši izturīgāki - garās
pastaigas pieveicam bez īpašas piepū-
les - stāsta Ineses audzinātāja. Vēl pēc
pastaigas vai braukāšanās pa kalniņu
mazie Sprīdīši laukumā rotaļājas
žiperīgi, veikli un aizrautīgi, bērni ir
kustīgi un lustīgi!

Inese Iesmiņa, Dace Lezdiņa,
PII “Mežmaliņa” skolotājas

Turpinot pilnveidoties brīvdabas
pedagoģijā un pateicoties Eras -
mus+K1 projektam - “Pedagogu
profesionālo kompetenču stiprinā-
šana pirmsskolas izglītības iestādes
ilgtspējīgai izaugsmei 2016. – 2018.”
un Priekuļu novada pašvaldības
atbalstam, varēja notikt darba vēro-
šanas mobilitātes pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Sae Bernehage as”,
kas atrodas uz Stord salas
Norvēģijā. Laikā no 8.februāra līdz
15.februārim, Priekuļu pirmsskolas
izglītības iestādes “Mežmaliņa”
pedagogi, skolotājas I. Iesmiņa, D.
Balode, L. Radziņa un vadītāja K.
Bernāne, Sae Barnehage vēroja
iestādes darbu, iepazinās ar
Norvēģijas izglītības sistēmu, ēnoja
skolotāju un iestādes vadības darbu.
Sae Barnehage ir lielākā privātā
pirmsskolas izglītības iestāde uz
Stordas salas. Iestādi apmeklē 129
bērni vecumā no 1 – 6 gadu vecu-
mam un tajā strādā 12 skolotāji un
22 asistenti. Iestāde atrodas skaistā,
gleznainā vietā, tā ir gaiša, mājīga.
Ārā pie iestādes atrodas trīs namiņi,
kas ir aprīkoti tā, lai bērni līdz trīs
gadu vecumam diendusu varētu
gulēt ārā, pēc trīs gadu vecuma dien-
dusu iestādē bērni vairs neguļ. 

Galvenais iestādes mērķis ir pēc
iespējas vairāk laika bērniem pava-
dīt ārā, neskatoties uz viņu vecumu.
Bērni rotaļājās, ēd, guļ, mācās āra
apstākļos, divas dienas nedēļā ir
pārgājienu dienas, kad bērni dodas
kalnos, pie jūras vai mežā, pēc sko-
lotāja ieskatiem, līdzi tiek ņemts
viss nepieciešamais, arī pārtika, jo
ēdiens tiek gatavots ārā un maltīte
ieturēta brīvā dabā. Ēdienreizei
nepieciešamo izvēlās skolotājs pats,
tas ir veselīgs un sātīgs. Arī mums,
skolotājām no “Mežmaliņas” , bija
iespēja piedalīties pārgājienā un
doties kalnos. Tas bija aizraujoši,
skatīties ar kādu degsmi un prieku
bērns izmanto to ko daba viņam
sniedz. Mēs visi zinām, ka bērns
mācās caur sajūtām, redzējām, kā
norvēģu bērniem tiek dota brīva
vaļa ar visām maņām iepazīt pasau-
li. Kāpēc gan neuzkāpt uz vislielākā
akmens, lai sasniegtu viskārdinošā-
ko lāsteku? Kāpēc neizbaudīt šļūk-
šanu uz dibena pa apledojušām
kalnu takām? Kāpēc nenovilkt
cepuri, lai sajustu dzestro kalnu
vēju? Ir miljoniem lietu, ko bērns
spēj sajust šādā veidā, caur maņām.
Bet pats galvenais, ka bērns ir lai-
mīgs, smaidīgs un priecīgs.
Protams, lai šādos pārgājienos dotos
ļoti svarīgs ir piemērots apģērbs,
kas aiztur mitrumu un ir silts.

Dienas, kurās nav pārgājienu,
bērni dodas ārā tuvākajā apkārtnē,
kas atrodas uz vietējās pašvaldības
zemes. Šīs vietas ir aprīkotas ar
ugunskura vietām, mazām pašdari-
nātām nojumītēm, vigvamiem, kur

paslēpties no vēja vai lietus. Vienu
dienu arī mēs pavadījām šādā vidē,
kur bērni kāpa kokos, kopa vietējo
apkārtni, lasot nokaltušos zarus un
kurinot ugunskuru, kāds trina
iesmiņus, kāds apzāģēja sakaltušos
zarus kokiem, kāds vienkārši rota-
ļājas ar dabas veltēm. Vēlāk uz
noasinātajiem iesmiņiem visi cepām
gardu maizīti. 

Diena kopā ar mazulīšiem 1– 3
gadi un skolotājiem, kas mums
neierasti, bija vīrieši arī bija aizrau-
joša. Jaunākie bērni ārā iet turpat
netālu no iestādes, bērni iet ar
kājām, kad tie tikko uzsāk bērnu-
dārza gaitas viņus aizved speciālos
ratos. Vide ir nelīdzena, ar paugu-
riem un akmeņiem, lai bērns mācās
drošāk staigāt, lai viņam veidojas
labāka līdzsvara sajūta. Jau no
mazām dienām bērniem ir stingri
noteikumi, lai vēlāk nav grūtības
dodoties tālākos pārgājienos.
Skolotāji uzticas saviem audzēk-
ņiem, tādējādi nerodas nevajadzīgi
konflikti un pārpratumi. 

No Stordas salas Norvēģijā, vien-
nozīmīgi atgriezāmies bagātākas un
zinošākas, par to kā darbojās brīv-
dabas iestādes, kā tiek plānots
darbs un, kas ir nepieciešams, lai
veiksmīgi dotos ārā brīvā dabā.
Protams, mēs nevaram īstenot visu
kā bija Norvēģijā, jo mūsu valstī ir
citas prasības, bet mēs varam vis-
maz par vienu solīti būt tuvāk tam,
lai arī bērni Latvijā pēc iespējas vai-
rāk varētu atrasties āra vidē. Jau
līdz šim visas skolotājas, kas strādā
PII “Mežmaliņa” mērķtiecīgi dažā-
das nodarbības plāno āra vidē,
dodas pārgājienos, velobraucienos
un veic daudzas aktivitātes ārā, kas
sasaucas ar redzēto Sae Barnehage.
Atgriežoties no Norvēģijas, esam vēl
vairāk iedvesmotas doties ārā ar
bērniem un turpināt iesākto darbu
brīvdabas pedagoģijā.  

Liene Radziņa, PII
“Mežmaliņa” skolotāja

Pēc pieredzes brīvdabas
pedagoģijā uz Norvēģiju

Mazie Sprīdīši jūtas ļoti labi savās āra
nodarbībās un arī baudot silto tēju

Norvēģu bērniem “āra grupiņas”
ir ierasta lieta, mazie droši

dodas dabas izpētē



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” 

Klāt ir pavasaris un arī katra kolektīva lielākais atskaites punkts Dziesmu un Deju
svētku starpposmā – kolektīvu skates! 

18.marts – Cēsu apriņķa deju kolektīvu skates:
Vecpiebalgas kultūras nams – E, F, C grupu kolektīvi un 
CATA kultūras nams – A, B, D grupu un 3.-4. klašu bērnu deju kolektīvi 
25.marts –Cēsu apriņķa koru skate, Vidzemes koncertzāle
Šogad skates galvenais uzsvars likts uz 2018.gada Dziesmu un Deju svētku repertuāru.

Mīļi aicināti visi interesenti!

Kultūras afiša martā

Prieku u kult ras nam  

 

Liepas kult ras nam  
 

11.mart  

21:00 

 

Sieviešu dienas balle 

„Ak, sievietes!” 

Sp l s grupa „Divi”.
Ieeja: 3,00 EUR

Galdi u rezerv cija pa t lr. 28311275
 

21.mart  

18:30 

 

Filma  

„MEL NIJAS HRONIKA” 

režisora Viestura Kairiša sp lfilma, kas ir 
st sts par rakstnieces Mel nijas Vanagas 
(1905–1997) izs t juma ce u Sib rij . Filma 
tapusi p c M. Vanagas atmi u rom na 
“Ve upes krast ” mot viem.  

Ieeja: EUR 2,00 
 

25.mart  

13:00 

 

Komunistisk  genoc da upuru 

piemi as diena 

 

Piemi as br dis pie Komunistisk  genoc ba 
upuru piemi as akme a (pie Lodes stacijas) 

 

M rsn nu tautas nam  

04.mart  

17:00 

KORU sadzied šan s koncerts 
„SAULI SVEICINOT” 

Piedal s: C su Kult ras un T risma centra 
jauktais koris WENDEN  
Amatas novada v ru koris C SIS 
Prieku u sieviešu koris LAUMAS 

Ieeja:  EUR 1,- 

24.mart  

19:00 

Kaspars Zem tis  
„ DEJAS AR ST G M” 

M zikas un dejas sp le. Izcilais it ras 
virtuozs Kaspars Zem tis kop  ar deju skolas 
“Dzirnas” dejot jiem, vijolniec m L.Ploci u, 
M.Gaili, ellisti M.Norb ti 
Bi etes iepriekšp rdošana novada domes kas  

un kult ras nam  EUR 5,- un 3,-
Koncerta dien  EUR 7,- un 5,-

28.mart  

10:00 

LE U  
izr de b rniem 

"LAB KAIS DRAUGS" 

M r a auditorija: b rni pirmssk. un 
s kumskolas vecum . Izr des garums: 50 min 
Izr d  piedal s 6 lelles: Za is, Zilon ns, 
V vere, Vilc ns, P ce un Robots. 

Ieeja: EUR  2,-

31.mart  

21:00 

BALLE 

Sp l  grupa „APVEDCE Š” 

Ieeja no plkst. 21:00, 
Darbosies kafejn ca. 

Galdi us draugu komp nij m  pieteikt pa t lr. 
28352521,Galdi u rezerv cija:  EUR 10,00 

ieeja: EUR 7,00

 

4.mart  

19:00 

 
Stand- Up  

Kom dija-izr de 

Pašm ju komi a un rakstnieka Maksima 
Trivaškevi a izr de, kura ietvaros tiks 
iesmiets par valstu un valodu kop gajiem un 
atš ir gajiem aspektiem, k  ar  par pašlaik un 
vienm r aktu lo. Autors skat t jus priec s ar 
vair k k  stundu garu priekšnesumu.  

Ieeja EUR 2,00

 

11.mart  

19:00 

 

Par godu sieviešu dienai  
Izr de 

 „K zu gada jubileja’’ 

M rsn nu TN m su m aj m d m m 
bezmaksas pied v  apmekl t Straupes 
amatierte tra ‘’Sap ojums’’ izr di. 
Danskov tes lugas ‘’Antona un Annas jaunie 
piedz vojumi’’. Režisore In ra Baltgalve. 

Kungiem ieeja EUR 1,00
 

18.mart  

22:00 

 

 
„Pavasara balle’’ 

Sp l  grupa “MUSTANGS” 

Kop gi atz m sim pavasara iest šanos ar 
ball ti pie galdi iem Piesaki savu galdi u jau 
iepriekš, zvanot uz telef.nr. 26666983. 

Ieeja EUR 3,50

Liepas jauniešu centrs “Apelsīns” 
un Ed. Veidenbauma memoriālais

muzejs “Kalāči” izsludina
Ed. Veidenbauma jubilejas gadam 

veltītu literāro darbu konkursu 
bērniem un jauniešiem:
“Tur jaunības liesmās

Vēl dvēsele staro,
Bez bailēm iet briesmās.

Pret tumsību karo”

Konkursā var iesniegt dzejoļus, literārās
pasakas, esejas, īsos stāstus, kas veltīti vai
guvuši iedvesmu no Ed. Veidenbauma dzī-
ves un daiļrades. Literāros darbus sūtīt uz
e-pastu baiba.roze@priekulunovads.lv līdz
31. martam:

Radošā darba noformējums:
Datorrakstā: Fonts Times New Roman

vai Arial, burtu izmērs 12 pt., atstatums
starp rindiņām (Line spacing) 1,5, darba
apjoms 1 - 4 A4 formāta lappuses.

Vērtēšanas kritēriji:

Satura oriģinalitāte, atbilstība konkursa
tēmai.

Valodas bagātība, savdabība.
Darbi tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:
5. – 8. klase
9.- 12. klase
Jaunieši vecumā līdz 25 gadiem.
Konkursam, katrā vecuma grupā tiks

izvirzīti un apbalvoti - viens uzvarētājs un
trīs atzinību saņēmēji.  

Iesūtot darbus, tiem jāpievieno autora
vārds, uzvārds, vecums, telefona numurs, e-
pasta adrese, adreses uz kuru nosūtīt infor-
māciju par konkursa rezultātiem, mācību
iestādes nosaukums, skolotāja – konsultan-
ta vārds uzvārds, klase. 

Konkursa noslēgums - apbalvošana
notiks E. Veidenbauma memoriālajā muze-
jā “Kalāči” 12. maijs.  Informācija un aici-
nājums uz apbalvošanas pasākumu tiks
nosūtīta uz konkursa dalībnieka norādīto e-
pastu. Konkursa balvas nodrošina apgāds
“Neputns”, Priekuļu novada pašvaldība un
Festivāls “Laba Daba”

Mūžs – tās ir ilgas, mīla un
pienākums,
Ne vien tas, kas ir bijis,
Bet arī tas. Kas vēl paliek pēc mums.

/J.Osmanis/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada 
janvāra  jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Lidiju Karlsoni Jāņmuižā

85 gadu jubilejā
Mildu Asju Stupeli Liepā

Skaidrīti Baronu Mārsnēnos
Voldemāru Ulmani Priekuļos

91 gada jubilejā Ausmu Sermuliņu Liepā 
un Olgu Biti Priekuļos

92 gadu jubilejā Jekaterinu Kolosovu Liepā
93 gadu jubilejā Arvīdu Stīpnieku Liepā

94 gadu jubilejā Rasmu Vilni Liepā
95 gadu jubilejā Āriju Apini Liepā
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