
Priekuļu novada pašvaldība oktob-
rī aicināja uz sadarbību vietējos novada 
amatniekus, mājražotājus un citus intere-

sentus iesaistīties ideju un priekšlikumu 
iesniegšanā par Priekuļu novada suvenīra 
– reprezentācijas materiāla izveidi. Suve-
nīram bija jābūt izveidotam tā, lai aplie-
cinātu Priekuļu novada identitāti un jābūt 
noformētam ar novada tēlam atbilstošu 
attēlu vai simboliku. 

Tika iesniegti četru veidu suvenīru 
piedāvājumi. Suvenīra izveides priekš-
likums radās ar mērķi atbalstīt vietējos 
uzņēmējus, noslēdzot kopīgu sadarbības 
līgumu. Rezultātā, kā viens no izvēlēta-
jiem reprezentācijas materiāliem, būs bišu 
produkcijas komplekts, kurā glītā iesaiņo-
jumā ietilps medus un ziedputekšņu burci-
ņu komplekts. Idejas iesniedzējs un autors 
ir veselavietis Imants Dauksts. 

Sarunā ar biškopi, Imants par sevi stās-
ta: „Ar biškopību nodarbojos sešus gadus. 
Biju, izbaudīju dzīvi un darbu svešumā, 

un tomēr nolēmu atgriezties. Biškopība 
bija mans sens sapnis, bet zināšanu par to 
nebija. Apmeklēju divgadīgos biškopības 
kursus, kas bija ļoti labi, bet tomēr nepie-
tiekoši. Lai varētu darboties profesionāli, 
sāku mācīties Vecbebru internātvidussko-
lā biškopību, un tagad esmu diplomēts 
biškopis. 

Savu dravu attīstīju pakāpeniski un 
pārdomāti. Pirmajā gadā man bija tikai 
piecas saimes, bet nu jau apkopju vairāk 
kā simts bišu stropus. Lai dažādotu pro-
dukcijas klāstu, kā mājražotājs gatavoju 
un piedāvāju ogu maisījumus medū. Šo-
gad jaunums ir mežrozītes medū un ķip-
loki medū. 

Gandarījumu sagādā arī sveču liešana. 
Cilvēkiem patīk, un man ir prieks. Manu 
bišu ievāktajam medum šogad tika pie-
šķirts Zaļās karotītes sertifikāts. Cenšos 

iesaistīties arī pagasta sabiedriskajā dzī-
vē. Esam uzņēmuši un iepazīstinājuši ar 
savu darbību vairākas ekskursiju grupas, 
šovasar arī 3x3 nometnes dalībniekus, at-
balstīju Eiropas medus brokastis Priekuļu 
tehnikumā. Ar prieku atceros piedalīšanos 
interaktīvajā Pašvaldības attīstības spēlē. 
Tādēļ arī nolēmu piedalīties konkursā par 
Priekuļu novada prezentācijas suvenīra 
izveidi. Un esmu ļoti gandarīts, ka tieši 
mans piedāvājums tika novērtēts kā labā-
kais”.

Suvenīra idejas iesniegšanas konkurss 
tika veidots ar domu, lai ļautu iedzīvotā-
jiem pašiem iesaistīties izdomas un radī-
šanas procesā, un veicinātu kopīgas sa-
darbības iespējas ar pašvaldību! Paldies 
visiem, kuri piedalījās konkursā!

Vineta Lapsele,
novada projektu vadītāja
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„Mazu brīdi pirms”

Decembris ir svētku un pateicības 
mēnesis. Tāpēc jauniešu centrs saviem at-
balstītājiem, sadarbības partneriem, drau-
giem, kaimiņiem un ģimenēm bija saga-
tavojis pateicības pasākumu „Mazu brīdi 
pirms”. Pasākums bija, lai dotu un saņem-
tu prieku, gaišas domas, mīlestību, tāpēc 
sākumā ikviens viesis tika lūgts izgatavot 
īpašu Ziemassvētku rotājumu, kas nu rotā 
Liepas kultūras nama vestibilu.

 Kad katrs, kurš vēlējās, savu svētku 
rotu bija izgatavojis, viesi tika aicināti 
ļauties mirklim mūzikas, iedvesmas – 
jaunieši bija sagatavojuši nelielu koncer-

tuzvedumu par vērtībām, kuras ikdienā 
varbūt aizmirstam, par mirkli klusuma, 
kas mums katram ir vajadzīgs. Uzvedumā 
skanēja dziesmas, tika sagatavotas dejas, 
žonglēts ar laimi, izdejota ikdiena, klu-
sums un mīlestība. 

Paldies un vēlreiz paldies tiem, kas at-
rada laiku, lai pabūtu kopā ar mums. Pal-
dies jauniešiem par uzdrīkstēšanos, par 
drosmi, aizrautību un sevis pārvarēšanu, 
lai radītu kopīgu stāstu, piedzīvojumu un 
brīnumu sev un citiem. Jo īpaši tāpēc, ka 
tā ir liela uzdrīkstēšanās darīt pirmo reizi 
– pirmo reizi būt uz skatuves, pirmo reizi 

dziedāt, dejot, žonglēt un pierādīt, ka var! 
Var ikviens, kurš vēlas, kurš dara un mā-
cās! 

Un to mēs vēlam ikvienam – drosmi, 
uzdrīkstēšanos, aizrautību visā, ko darāt, 
prieku par kopā būšanu, darīšanu, spēju 
pašiem sev un citiem radīt mazākus un 
lielākus brīnumus. Pateicību, pateicību 
ik mirkli tiem, kas ir apkārt, kas iedves-
mo, māca, atbalsta, netraucē, vēro, palīdz, 
aizrāda, pagrūž, velk, iet blakus! Lai gaiši 
mums...

Baiba Roze, JIC „Apelsīns” vadītāja

Jaunieši brīnišķīgi prata radīt svētsvinīgo Ziemassvētku brīnuma noskaņu

Debesis uzliek plecam
Vieglu un sniegotu roku
Klusums svecītes iededz,
Un pasaules steigu klāj.
Uzdzirkstam svētvakaram,
Uzsmaidām  mīlestībai,
Ziemassvētki mums gaismu,
Egļu biķeros krāj.
  /K.Apškrūma/

Lai svētku mirdzumā dzimst 
ticība, cerība un mīlestība 

jauniem darbiem un sapņiem!
Lai ZIEMASSVĒTKU gaisma ir 
piepildījums visam aizejošam 

un rosinošs sākums 
Jaunajam 2016. gadam !     

Novada domes priekšsēdētāja 
Māra Juzupa

Turpmāk viens no Priekuļu novada 
prezentācijas suvenīriem būs vesalavieša 
Imanta Dauksta saimniecībā ražotie bišu 
medus un ziedputekšņu burciņu komplekti

Foto: Normunds Kažoks

Izvēlēts viens no Priekuļu novada reprezentācijas suvenīriem
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05.11.2015.
Priekuļu novada domes sēdes apskats

• Izdoti Priekuļu novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.13 „Grozījumi Priekuļu nova-
da pašvaldības 2009.gada 1.jūli-
ja saistošajos noteikumos Nr.1 
„Priekuļu novada pašvaldības 
nolikums””.

• Noteikta 2015./2016.
gada apkures sezonā šāda maksa 
par siltumenerģiju no Jāņmuižas 
katlu mājas, bez pievienotās vēr-
tības nodokļa:

EUR 85,31 par vienu MWh;
EUR 1,914 par vienu kvm.
• Nolemts komandēt 

Priekuļu novada domes priekš-
sēdētāju Māru Juzupu no 2015.
gada 24.novembra līdz 2015.
gada 26.novembrim ieskaitot uz 
Norvēģiju piedalīties projekta 
„Kapacitātes stiprināšana un in-
stitucionālā sadarbība starp Lat-
vijas un Norvēģijas valsts  insti-
tūcijām” pasākumā. 

23.11.2015.
Priekuļu novada domes sēdes apskats

• Izdoti Priekuļu novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr.14 „Par grozījumiem Priekuļu 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Par Priekuļu 
novada budžetu 2015.gadam””. 

• Nolemts: 
 transformatoru apakš-

stacijas „TP-2097 Mārsnēni” 
ēkai, kas atrodas uz pašvaldībai 
piederoša zemes gabala „Pagast-
nams”, Mārsnēnos, apstiprināt 
jaunu adresi: „SL.TP.-2097 Mār-
snēni”, Mārsnēnos;
 noteikt zemes vienī-

bai „Ziedoņi”, Liepā,  platību 
2.36ha;
 apstiprināt adresi „Me-

žābeles”, Liepas pagastā, Prieku-
ļu novadā;
 apstiprināt adresi „Vīs-

tuči”, Priekuļu pagastā, Priekuļu 
novadā;
 atdalīt no nekustamā 

īpašuma „Ozolaine”, Priekuļu 
pagastā, neapbūvētu zemes ga-
balu un jaunizveidotajam nekus-
tamajam īpašumam apstiprināt 
jaunu nosaukumu „Akmentiņi”, 

Priekuļu pagastā;
 neiebilst zemes ierīcī-

bas projekta izstrādei nekusta-
majam īpašumam „Gala Spāri-
ņi”, Priekuļu pagastā, no zemes 
vienības atdalot neapbūvētu ze-
mes gabalu un izveidojot jaunu 
nekustamo īpašumu.

• Apstiprināti Priekuļu nova-
da pašvaldības nekustamā īpašu-
ma Parka ielā 5, Priekuļos, izso-
les noteikumi.

• Nolemts nodot atsavināša-
nai izsolē pašvaldības īpašumu 
Meistaru ielā 5 un Meistaru ielā 
7, Jāņmuižā. 

• Pieņemts lēmums atsavināt 
par labu Priekuļu novada pašval-
dībai nekustamo īpašumu „Paš-
valdības ceļš Tautas nams – Upī-
tes”, Priekuļu pagastā,  uz kura 
atrodas pašvaldības ceļš Tautas 
nams – Upītes (B32).

• Apstiprinātas Priekuļu no-
vada pašvaldības ceļu uzturēša-
nas klases. Pilnu sarakstu skatīt 
mājaslapā www.priekuli.lv.

• Dažādi saimnieciskie jautā-
jumi.

„Aptauja par Liepas pagastu”
Vēlamies informēt novada iedzīvotājus par ap-

taujas anketu “Aptauja par Liepas pagastu”, kas 
norisināsies līdz 2016.gada 1.februārim.  Aptaujas 
mērķis ir noskaidrot: 

1. kur iedzīvotāji saredz Liepas centru (pulcēša-
nās vieta, svētku eglītes uzstādīšana)?

2. kāds ir iedzīvotāju redzējums par neapbūvē-
tā zemes gabala, kuru ieskauj PII “Saulīte”, D/S 
“Lode” mazdārziņi, Pāvila Rozīša ielas mājas (tau-
tā saukta “Kazu pļava”) izmantošanu?

3. Iedzīvotāju ierosinājumi, priekšlikumi, vie-
dokļi par Liepas pagastu un Liepas pagasta iestāžu 

darbu?
Anketas var saņemt Liepas pagasta pārvaldē, 

Liepas pamatskolā, PII “Saulīte”, bibliotēkā, Dzī-
vokļu komunālajā saimniecībā, aptiekā, ambulan-
cē. 

Lūdzam būt atsaucīgiem un nepalikt vienaldzī-
giem, jo tikai kopīgi mēs varam radīti lielas lietas 
un paveikt lielus darbus.

Evita Šīrante,
Liepas pagasta pārvaldes vadītāja

Uzstādīti jauni trenažieri „Sporta birzītē”

Pavisam nesen, Priekuļu sporta laukums, aptau-
jājot iedzīvotājus, ieguva nosaukumu „Sporta birzī-
te”, kurā ar dažādām sporta aktivitātēm nodarbojas 
iedzīvotāji. 

Redzot, ka aktīvās atpūtas piekritēju kļūst ar-
vien vairāk, atbilstoši noslēgtajai vienošanai ar 
Vides aizsardzības un vides reģionālās attīstības 
ministriju par piešķirto mērķdotācijas finansēju-
mu, tika papildināts aktivitāšu veidu piedāvājums 
„Sporta birzītē”, uzstādot vienu divu līmeņu vin-
grošanas stieni un deviņus trenažierus: „Orbitek”, 
„Hipss un Step”, „Pievilkšanās un Atspiedējs”, 
„Dubultā prese”, „Soļotājs”, „Atspiediens”, „Velo 
un Steps”, „Spēkavīrs” un „Disks”, ar mērķi nodro-
šināt piemērotus apstākļus aktīvai atpūtai un izklai-
dēm svaigā gaisā dažādām vecuma grupām, veici-
not to fizisko un garīgo attīstību, kā arī palielinot 
izpratni par sportisko aktivitāšu lietderību. 

Āra trenažieri lieliski papildina jau esošās spor-

ta un aktīva laika pavadīšanas iespējas, jo blakus 
atrodas volejbola laukums, basketbola laukums, 
tenisa galdi, bērnu spēļu laukums, kā arī trase ve-
lobraucējiem. 

Uzstādīto aprīkojumu var izmantot ikviens no-
vada iedzīvotājs, aktīvi pavadot laiku, kas reizē arī 
uzlabo veselību. Šeit patīkami un lietderīgi laiku 
var pavadīt vecāki ar bērniem, jo blakus atrodas 
bērnu rotaļu laukums. Āra trenažieri ir uzstādīti, 
pateicoties Valsts budžeta programmai „Mērķdotā-
cijas pašvaldību pasākumiem”.

Trenažieru piegādi un uzstādīšanu veica SIA „Z 
Company” par kopējo summu 9997,02 EUR. 

Vietā, kur uzstādīti trenažieri, nākamajā gadā, 
iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, tiks ierī-
kots zāliens.

Vineta Lapsele,
novada projektu vadītāja

Lai Jaunais gads Jums laimi nes
No visas sirds to vēlu es,
Lai smaidos, saticībā paiet diena,
Lai skumjas nebūtu nevienas!
 
Smaids neko nemaksā, bet dara tik daudz, padara bagātākus saņē-

mējus, ilgst tikai vienu mirkli, bet atmiņas par to var saglabāties ilgi!
Lai atnes laimi mājās, labvēlības atmosfēru darbā, kalpo par paroli 

draugiem!
Tā ir atelpa nogurušajam, cerības stars – izmisušajam.
Saules siltums- noskumušajam un labākais no dabiskajiem līdzek-

ļiem pret bēdām.
Taču to nevar ne nopirkt, ne izlūgties, ne nozagt, jo tā ir BAGĀ-

TĪBA, kura nedos nevienam labumu, ja vien netiks dota no tīras sirds!
Lai ar Jums, Priekuļu novada iedzīvotāji,  visu 2016. gadu kopā 

ir smaids!
Priekuļu domes deputāte

Elija Latko

Fotokonkurss „Skaistie mirkļi 
Priekuļu novadā 2015”

Līdz gada beigām palicis pavisam maz, tāpēc, 
atskatoties uz šajā gadā notikušo, Priekuļu novada 
pašvaldība aicina novada iedzīvotājus un viesus 
piedalīties fotogrāfiju konkursā “Skaistie mirkļi 
Priekuļu novadā”.

Piedalīties konkursā var ikviens priekulietis un 
novada viesis, kurš 2015.gadā nofotografējis kādu 
skaistu dabas skatu vai objektu, parādību, aktivitāti, 
kas redzama Priekuļu novadā. 

Lai noskaidrotu vienu labāko 2015.gada Prie-
kuļu novada fotogrāfiju, janvārī visas iesūtītās fo-

togrāfijas tiks ievietotas Priekuļu novada sociālajos 
tīklos (Facebook un Draugiem.lv), nododot tās ie-
dzīvotāju balsojumam. 

2015. gada labākās Priekuļu novada fotogrāfijas 
autors saņems pārsteiguma balvu.

Fotogrāfiju iesniegšana līdz 31.decembrim sū-
tot tās uz e-pastu info@priekulunovads.lv. E-pasta 
virsrakstā ievietojiet “Fotokonkurss 2015”, tekstā 
norādiet savu vārdu, uzvārdu, telefona nr., e-pas-
tu un aprakstu 1-2 teikumos par katru fotogrāfiju. 
Katrs dalībnieks var iesūtīt līdz 3 fotogrāfijām.
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Eduarda Veidenbauma literārā prēmija par „Nezināmo Latviju”
Šis atkal bija gads, kad tika pasnieg-

ta Eduarda Veidenbauma literārā prēmija 
par aizvadītajos divos gados izdotajām 
grāmatām. Liepas pagasta iedibināto Vei-
denbauma  prēmiju saņēma sabiedriskais 
darbinieks Guntis Eniņš par grāmatu „Ne-
zināmā Latvija”.

„Grāmatā rakstītais parāda, cik maz 
mēs par Latviju zinām. Katru gadu kaut 
kur braucot, vienmēr uzzinām ko jaunu, 
bet Guntis Eniņš tik sulīgi, latviskā va-
lodā. Ka brīžam šķiet, latviešiem nemaz 
nav tik daudz vārdu, lai vienu un to pašu 
pateiktu, atklāj mums nezināmo. Rakstī-
šanas stils, grāmatā stāstītais ir tik intere-
sants, ka arī mazus bērnus, ja viņiem lasa 
priekšā, dzirdētais piesaista. Un būtiski, 
ka viņiem gribēsies aizbraukt un apskatī-
ties to, par ko uzzinājuši grāmatā,” sacīja 
Māra Juzupa.

To, kam piešķirt E. Veidenbauma 
prēmiju, kas iedibināta 1968.gadā, iesa-
ka lasītāji, bet izlemj komisija. Šoruden 
grāmatu vidū konkurences nebija. Liep-
ēnietis Aivars vilnis, izlasījis „Nezināmo 
Latviju”, to ieteica citiem, stāstīja novad-
niekiem par Gunti Eniņu un rosināja au-
toru ieteikt prēmijai. Viņu atbalstīja 121 
liepēnietis. 

Aivars Vilnis, kuram pašam tuva daba, 
kurā mīt pētnieka gēns, sveicot Gunti Eni-
ņu atklāja, ka pagastā bijis vien pāris cil-
vēku, kuri pajautājuši, kas ir Guntis Eniņš. 
„Visi rakstnieki, dzejnieki prēmijas saņē-
muši par ieguldījumu Latviešu literatūrā. 
Starp laureātiem tikai Vladimirs Kaijaks 
bija liepēnietis. Eniņš ir vienīgais, kurš 
Liepai nozīmīgus dabas retumus iekļāvis 
Latvijas brīnumu sarakstā,” stāstīja Aivars 

Vilnis. Viņš prēmijas laureātam piešķīra 
paša un mazmeitas radīto devona bruņi-
nieka titulu. Guntis Eniņš saņēma tā sim-
bolu – bruņuzivs zobu no Lodes karjera.

Todien klausoties domubiedru ap-
sveikumos, varēja iepazīt Gunti Eniņu. 

Par viņu stāstīja Imanta Ziedoņa dižkoku 
atbrīvotāju grupa DAG. „Viņš ir kā ideju 
spiets un vienmēr panāk savu, to var no-
vēlēt visiem,” sacīja mākslinieks Vitolds 
Kucins.

Etnogrāfe Indra Čakstere atzina, ka, 
cik dažāds dzejā ir E.Veidenbaums, tik da-

žāds ir Guntis Eniņš. „Strādājot gaujas na-
cionālajā parkā un vācot vēstures liecības, 
zinu, ja atskanēs Gunta zvans, būs nemiers 
– vai nu kas atrasts, vai kas jāmeklē. Viņš 
nemiera cēlājs. Ja ir mērķis nekas neattu-
rēs.”

Liepas bibliotēkas vadītāja Aija St-
runķe Gunti Eniņu nodēvēja par alu ka-
rali, jo ir maz cilvēku, kuri nebaidās līst 
alās. Viņa izteica cerību, ka Guntis Liepas 
pagastā vēl kaut ko aklās un ar to iepazīsti-
nās liepēniešus. E.Veidenbauma prēmijas 
laureāts Ēriks Hānbergs atzina, ka Guntis 

Eniņš titulējams kā Latvijas dižākais, ra-
došākais tukšuma piepildītājs. „Ieraugām 
koku, kas gandrīz nodzīvojis mūžu, kurā ir 
dobums, nopūšamies, ka drīz tā vairs ne-
būs. Ja dobumā ielien Guntis, visa Latvija 
uzzina par šo koku. Kokam klāt pieliek 
tāfeli, ka to atklājis Guntis. Ala arī ir tuk-
šums. Ielien Guntis, un visa Latvija uzzina 
par alām,” sacīja pazīstamais rakstnieks.  

Grāmatas vērtība ir tā, ka tajā nevis uz-
zinām, kā kaut kur nokļūt, bet kā šīs vie-
tas sajust. Liepā cilvēkus vienoja sajūtas, 
un tas lika mulst laureātam. Domubiedru 
stāsi, dziesmas vēlējumi piepildīja laiku. 
Kokli spēlēja Maija Cālīte, dziedāja senio-
ru koris „Daugavas vanadzes”.

„Gunti var saukt par lielo Latvijas stai-
gātāju. Tas, kurš staigā vaļā acīm, tas arī 
daudz ko ierauga, atrod un atklāj,” sacīja 
Veidenbauma prēmijas laureāte, rakstnie-
ce māra Svīre un vēlēja katram atrast to, 
kas Latvijā vēl apslēpts.

„Mūžā neko tādu nebiju piedzīvojis. 
Tas bija emocionāli ļoti jauks sarīkojums, 
pilns prieka, pārdzīvojuma. Pārsteigums 
bija tikšanās ar Aivaru Vilni, tāpat kā sa-
vulaik tikšanās ar Veidenbauma muzeja 
„Kalāči” vadītāju Birutu Leiti, ar kuru 
runājām par dižkokiem un Veidenbaumu 
dzimtu” sacīja prēmijas laureāts Guntis 
Eniņš un pateicās visiem, ar ko bijis kopā 
Latvijas iepazīšanas un atklāšanas ceļos, 
kam patikusi „Nezināmā Latvija”. Guntis 
Eniņš atklāja, ka raksta nākamo grāmatu. 
„Tā būs interesantāka,” apsolīja autors.

Sarmīte Feldmane,
speciāli „Priekuļu Novada Vēstīm”

Guntis Eniņš saņēmis Eduarda Veidenbauma literāro prēmiju par savu grāmatu 
„Nezināmā Latvija”, priecājas par lasītāju atsaucību un dāvātajiem ziediem

Foto: Normunds Kažoks

Kad sapnis kļūst par īstenību...

Tad, kad es 2013.gada sākumā sāku 
strādāt Priekuļu novadā par Veselavas pa-
gasta pārvaldes vadītāju, viens no maniem 
sapņiem bija nedaudz atdzīvināt Bērzkro-
gu, izveidojot tur pastāvīgu tirdziņu, kur 
ne tikai Veselavas pagasta, bet visa Prieku-
ļu novada iedzīvotāji - zemnieki, amatnie-
ki, uzņēmēji varētu realizēt savu sarūpēto 
produkciju. Bērzkrogs ar savu izdevīgo 
novietojumu - divu valstiski svarīgu ceļu 
krustcelēs, šim mērķim ir kā radīts! 

5.decembrī šis mans sapnis īstenojās! 
Lēnām, soli pa solim virzoties uz priekšu, 
visi kopā esam sagaidījuši pirmo „Tir-
dziņu Bērzkrogā”! Šajā dienā Bērzkrogā, 
tirdziņa organizatoru – Unas Kārkliņas un 
Iritas Dvinskas aicināti, spītējot lielajam 
vējam, tirdziņā piedalījās 40 tirgotāji, kas 
piedāvāja savus ražojumus, izstrādāju-
mus. Diemžēl pircēji un vienkārši tirdzi-
ņa apmeklētāji netika uzskaitīti un tādas 

informācijas nav, taču, manuprāt, priekš 
pirmās tirdziņa reizes viņu bija ļoti daudz!

Priekuļu novada pašvaldības un savā 
vārdā vēlos pateikt vislielāko PALDIES, 
pirmkārt, Unai un Iritai par viņu azartu, 
organizatoriskām spējām un ieguldīto dar-
bu, lai pirmais „Tirdziņš Bērzkrogā” izdo-
tos. Paldies par sagādāto iespēju pagaršot 
karstu asinsdesu ar brūkleņu ievārījumu, 
ļoti garšīgu, uz ugunskura vārītu zupu un 
karstu Veselavas muižas pļavu ziedu tēju. 
Esmu pārliecināts, ka arī turpmāk viņām 
pietiks entuziasma iesākto turpināt un arī 
pēc vairākiem gadiem „Tirdziņš Bērzkro-
gā” būs pati par sevi saprotama tradīcija, 
kad cilvēki speciāli katra mēneša otrajā un 
ceturtajā sestdienā brauks uz Bērzkrogu 
tirgoties un iepirkties.

Tāpat PALDIES vēlos pateikt saviem 
kolēģiem - Vinetai Lapselei, Elīnai Tila-

kai, Elīnai Krieviņai, Ingai Kraftei, Ingai 
Cipei, Aivaram Vīksnam, Edijam Kopļa-
rovam! Viņi bija tie, kas piedalījās tirdziņa 
organizēšanā, bez viņu atbalsta un iniciatī-
vas šis pasākums nebūtu izdevies.

Vismīļākais PALDIES pienākas tiem 
pašdarbniekiem, kuri, neskatoties uz ne 
pārāk jaukajiem laika apstākļiem, veltī-
ja savu brīvo laiku un padarīja Bērzkro-
ga tirdziņa atklāšanas pasākumu sirsnīgi 
- mākslinieciski baudāmu! Ar dejām un 
rotaļām tirdziņa apmeklētājus izklaidēja 
Cēsu pilsētas kultūras centra vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Raitais solis”, skaistu 
priekšnesumu sniedza jaunā, talantīgā Ve-
selavas dziedātāja Nikija Krivāne, azar-
tiski „Puķīti pa dambi” palaida jauniešu 
TDK „Veselava” dejotāji. Skatītāju sim-
pātijas izpelnījās Judītes Vāveres talan-
tīgie dziedātāji no grupas „Lietus lāses”, 
kuras paši mazākie dziedātāji pēc savas 
uzstāšanās no skatītāju puses dzirdēja ļoti 
skaļas sajūsmas gaviles.

Kā jau tas pienākas, pirmajā tirdziņā 
darbojās arī „Laimes aka”, kurā katrs tika 
aicināts izmēģināt savu Laimi. Tas nekas, 
ka dažiem trāpījās tukšā loze un Laime 
aprobežojās ar sajūtu un ticību, ka nākam-
reiz „man noteikti paveiksies vairāk!”! 
Toties daudz bija arī tādu, kas, bez Laimes 
sajūtas, izvilka arī pilno lozi. 

Vēlos pateikties tiem atbalstītājiem, 
kas bija sagādājuši un piešķīruši Laimes 
akai dāvaniņas: SIA „Statoil”, personīgi 
Andrim Lukstiņam, par atlaižu kuponiem 
kafijas un maizītes iegādei „Statoil” benzī-
ntankos, Veselavas pagasta z/s „Birzma-
ļi”, personīgi Raivo Ozoliņam, par dāvanu 
kartēm kafejnīcas „Birzmaļi” apmeklēju-
mam, Veselavas pagasta z/s „Brīvnieki”, 
personīgi Dzintrai un Andrim Actiņiem, 
par aitu vilnas dziju un dzīvām zivīm, 
biedrībai „Liepas muiža”, personīgi Jā-
nim Lazdānam, par ielūgumu Liepas mui-
žas apskatei bez maksas, Priekuļu novada 

pašvaldības Ed.Veidenbauma muzeja 
„Kalāči” un Veselavas muižas darbinie-
kiem par sagādātajiem ielūgumiem mu-
zeja un muižas apmeklējumam. Milzīgs 
PALDIES Marijai Kārkliņai par skais-
tajām adītajām zeķēm. Jautri bija vērot 
to, ja kādam veiksminiekam trāpījās kāds 
mazāka izmēra zeķīšu pāris, tad bieži gan 
laimētāji, gan līdzjutēji to pavadīja ar zob-
galīgiem prieka saucieniem par gaidāmo 
ģimenes pieaugumu. 

Tāpat PALDIES pienākas Liepas pa-
gasta atpūtas kompleksa „Mežrozes” 
saimniekam Guntim Granovskim par sa-
rūpēto dāvanu „Raitajam solim”. Dejotāji 
varēs izmantot viesu māju „Mazā pirts” ar 
50% atlaidi.

Vārdos neizsakāma pateicība pienākas 
bistro „Bērzkrogs” saimniekiem Initai 
un Jurim Ķiršiem par to, ka piekrita un 
atļāva izmantot savu privāto teritoriju ne-
skaitāmo tirdziņa apmeklētāju automašīnu 
novietošanai, kā arī par jaukajām dāvani-
ņām Laimes akai.

Paldies Veselavas pagasta z/s „Caunī-
tes” īpašniekam Aldim Zilveram, par sa-
rūpētajiem našķiem mazajiem un lielajiem 
pašdarbniekiem.

Kas tas par tirgu ja nav kārtīgas izso-
les! Šo prieku mums sagādāja z/s „Brīv-
nieki” saimnieks Andris Actiņš. No rīta 
vēl dīķī peldējušas, bet tirgus laikā svaigi 
nokūpinātas, divas līdakas tika nosolītas 
azartiski - kārajiem pircējiem.

Ceru, ka šis mans sapnis turpināsies un 
Bērzkroga tirdziņa tradīcija pastāvēs vēl 
ilgi... 20. decembrī mēs kopīgi iedegsim 
Bērzkroga Ziemassvētku eglīti, kas prie-
cēs arī tirdziņa apmeklētājus. Jaunajā gadā 
tirgus paredzēts 9. un 23. janvārī.

Vēlu arī Jums - lai Jūsu sapņi piepil-
dās!!!

Veselavas pagasta pārvaldes vadītājs, 
mežzinis – Ainārs Amantovs

Cerams, ka Bērzkroga tirdziņš gūs atsaucību gan tirgotāju, gan apmeklētāju vidū 
arī turpmāk. Foto: Normunds Kažoks
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Skolas vidi veidojam mēs paši

Mūsdienu straujajā dzīves tempā atliek 
ļoti maz laika, lai apdomātu savas dzīves 
pamatvērtības. Nozīmīgu vietu šajā jomā 
ieņem zināšanu alkas, dzimta, ģimene, 
kurai piederam, un arī dzimtene – Latvija, 
kurā dzīvojam. 

Laiks vienmēr ir gājis tikai uz priekšu, 
varbūt atsevišķos laika posmos lēnāk un 
smagāk vai straujāk un vieglāk, bet vien-
mēr uz priekšu. Šajā dzīves ritumā dažkārt 
ir vērts apstāties un paskatīties pagātnē, lai 
neaizmirstu, kādus laikus esam piedzīvo-
juši. Saprast, ka dzimtene un tauta, kurā 
apslēptas saknes, ir svarīgas lietas, kuras 
vērts pieminēt.  

Pagātne ir koks, ko nevar aizsniegt. 
Nākotne ir asns – kas tikko dīgst. Tie 
gaišākie, labākie gadi ir rakstīti debesīs…

Nozīmīgs katras zemes, valsts, tautas 
pastāvēšanas nosacījums ir izglītoti cilvē-
ki - svarīga vieta ir skolai, kura caur laiku 

lokiem saglabājusi pamatvērtības: skolē-
nus, skolotājus, zinātkāri… 

Šis gads mūsu skolai ir jubilejas gads, 
tādēļ, gatavojot tradicionālo skolas valsts 
svētku pasākumu “Es ar Tevi lepojos”, 
aicinājām skolēnus rakstīt esejas par savu 
skolu. Un izrādās – katram ir ar ko šeit le-
poties:

“Skolā es lepojos ar skolēnu sasnieg-
tajiem rezultātiem un, protams, ar sevi! 

Es lepojos ar skolu, jo tā ieguva Zaļo 
Karogu! Es lepojos ar sevi, jo es maziņš 
sakrāju sunim!

Es lepojos ar savu skaisto skolu un la-
bām skolotājām, un labiem draugiem sko-
lā! Prieks ir katrā cilvēkā! 

Es lepojos ar savu skolu, jo tā ar ga-
diem paliek lielāka. 

Es lepojos ar manu skolu, jo tā rīko 
jaukus pasākumus. Es lepojos par visām 
skolotājām, jo viņas māk bērniem iemācīt. 

Es lepojos ar mūsu skolu, jo brīnumai-
nā kārtā skolotāji spēj paciest manas kla-
ses skolniekus!” 

(5.klašu skolēni)
“Man ir prieks, ka skolā varu dziedāt, 

dejot, gūt pozitīvas emocijas.
Es ar skolu lepojos, jo tā iedrošina 

skolēnus, sevišķi pirmklasniekus.
Prieks, ka varu apmeklēt peldbaseinu, 

ka skolēnus, kuri nedzīvo Priekuļos, atved 

uz skolu un pēc stundām – uz mājām.
Skolotāji manā skolā nedusmojas, bet 

gan uztraucas.
Šeit ikvienam ir ko darīt, var atklāt sa-

vus talantus.
Šī mācību iestāde ir ļoti daudzpusīga 

– piedāvā dažādas sporta aktivitātes, no-
darboties papildus ar mūziku, EKO skolas 
aktivitātes, ZAAO projektus.

 (6.klašu skolēni)
Skolas direktorei nomināciju “Es ar 

Tevi lepojos, Priekuļu vidusskola!” pa-
sniedza 12.klases skolnieks Ričards Ti-
tovs, kura redzējums par skolu veidojies 
12 gadu garumā un kuram ir ko teikt sko-
lasbiedriem: 

“Priekuļu vidusskola ir mana skola 
jau kopš 2004.gada. Tā nav tikai oficiāla 
mācību iestāde. Tā ir arī dzīves skola. Bez 
teorētiskajām zināšanām no grāmatām, 
šeit apgūstam dzīves gudrības. Gudrības 
- kā sadzīvot vienam ar otru, kā atbalstīt 
citus grūtā brīdī, kā nebaidīties. 

Pa šiem 12 gadiem esmu sapratis, ka 
labākie skolotāji nav tie, kuri spēj nolasīt 
grāmatās rakstīto un iekalt to skolēnu gal-
vās, bet gan tie kas spēj motivēt skolēnus. 
Tie skolotāji, kuriem ir piemēri no dzīves, 
pieredze, ar ko dalīties. Skolotāji, kuri ir 
gatavi upurēt savu brīvo laiku, lai audzēk-
nis kļūtu zinošāks un kaut vai mazliet spē-

cīgāks. 
Liels pienesums skolas vides veido-

šanā ir pašiem skolēniem. Tas, cik daudz 
vēlamies iesaistīties skolas dzīves veido-
šanā, parādās tematiskajos pasākumos. 
Kurš gan radīs svētkus, ja ne mēs paši? 
Skolēni ir tie, kas rada neatkārtojamu 
Priekuļu vidusskolas atmosfēru. 

 Šis ir mans pēdējais gads vidus-
skolā, tāpēc es vēlos atstāt vēstījumu. Nā-
kamajām skolas paaudzēm un skolēniem 
es iesaku biežāk ieklausīties skolotāju 
padomos. Varbūt tajā brīdī mēs neredzam 
tiem jēgu, bet vēlāk tie noteikti noderēs. 
Vēl es vēlos, lai tiktu saglabātas skolas 
tradīcijas- iesvētības, svētku koncerti, 
Latvijas kontūras veidošana no svecītēm. 
Un pats galvenais, atcerieties- skolas vidi 
veidojam mēs paši. Nedrīkstam sūdzēties 
par to, ka gaiteņos galdi ir netīri, ja paši 
tos piegružojam. Skolai novēlu attīstību 
un nepadošanos.” 

Emocionāls atskats skolas vēsturē un 
ikdienā izskanēja līdz ar valsts svētku 
koncertu, bet skola dažādu gadu “savējos”  
gaidīs salidojumā 2016.gada 11.jūnijā.

Baiba Karlsberga,
direktora vietniece 

Izskanējis XIX stāstnieku konkursa
„Teci, teci, valodiņa” fināls

5.decembrī Rīgas Latvie-
šu biedrībā pulcējās 97 jaunie 
stāstnieki no visiem Latvijas no-
vadiem, lai stāstnieku konkursa 
finālā dalītos ar saviem stāstiem 
un līdzdarbotos mutvārdu stās-
tīšanas tradīciju atjaunošanā un 
tālāk attīstīšanā.

Konkursa fināls pulcē arī 
kompetentu un prasīgu stāstnie-
cības ekspertu-vērtētāju grupu. 

Priekuļu vidusskolu konkur-
sā pārstāvēja trīs stāstnieki, kuri 
bija labi sagatavojušies finālam 
un iepriecināja gan vērtētājus, 
gan klausītājus.  Stāstniecības 
ekspertu grupa atzinīgi novērtē-
ja mūsējo sniegumu: Dagmaŗa 
Baumgarte (3.a klase) ieguva 
2.pakāpes diplomu un titulu 
“Lielā stāstniece”, konkursam 
sagatavoja skolotāja Anda Roz-
misa; Gabriels Zverevs (2.b kla-
se) ieguva 2.pakāpes diplomu un 
titulu “Lielais stāstnieks” – sko-
lotāja Alda Daukšte; Paula Pried-
niece (4.b klase) ieguva 1.pa-
kāpes diplomu un titulu “Dižā 
stāstniece” – skolotāja Gunta 
Puriņa. Priecājamies par skolēnu 
sasniegumiem.

Dagmāra Baumgarte stāsta: 
,,Es piedalījos Latvijas stāstnie-
ku konkursā otro gadu. Biju ļoti 

priecīga, saņēmu ļoti noderīgas 
dāvanas – skaistu kladi, pasaku 
grāmatu un daudz lietu skolai. Es 
ļoti laimīga braucu mājās.”

Paula Priedniece dalās savos 
iespaidos par konkursu: ,,Vēr-
tētāji bija ļoti smaidīgi. Es ie-
guvu lielu pieredzi klausoties 
citus stāstītājus. Man ļoti patika 
,,Stāstnieku ķēniņu cīņas”. No-
slēgumā gaidīju apbalvošanu – 
nosauca mazos, lielos un tad bei-
dzot nosauca mani – man veicās, 
es biju laimīga.  Man šoreiz 1.pa-
kāpe un tituls ,,Dižā stāstniece”.

Konkursu rīkoja Valsts Izglī-
tības satura centrs sadarbībā ar 
Rīgas Latviešu biedrības Folklo-
ras komisiju, tradicionālās kultū-
ras biedrību „Aprika”, folkloras 
skolotāju novadu koordinatoru 
padomi un LU Literatūras, fol-
kloras un mākslas institūta Lat-
viešu folkloras krātuvi. 

Konkursu atbalstīja un dalīb-
niekiem balvas dāvināja: Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, VZI APP 
„Nacionālais botāniskais dārzs”, 
SIA „A.M.L.”, izstāžu komplekss 
„Rāmava”, Rīgas Piensaimnieks 
un grāmatu apgādi „Mansards”, 
„Jumava” un „Neputns”.

Skolotāja Gunta Puriņa

Mācību olimpiāžu ziņas
30.novembrī notika Ama-

tas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un 
Vecpiebalgas novada bioloģijas 
olimpiāde. 

No Priekuļu vidusskolas 
skolēnu panākumi: 9.klašu gru-
pā - Agnim Salmiņam atzinība, 

11.klašu grupā Madarai Zaķei at-
zinība, 12.klašu grupā Ričardam 
Titovam 1.vieta un uzaicinājums 
piedalīties valsts bioloģijas olim-
piādē. Skolēniem sagatavoties 
palīdzēja skolotāja Ilze Skrasti-
ņa.

Sagatavoja Anita Skrastiņa

Jauniešu aktivitātes Decembrī

Klāt 2015.gada izskaņa, ikviens no mums pār-
domā notikumus, kuri šajā gadā ir norisinājušies, 
pārcilā visu piedzīvoto emociju gammu. Arī Prie-
kuļu novada Jauniešu (pa) dome atskatās uz nu jau 
gandrīz aizgājušo gadu.

 Paveikts ir daudz, bet noteikti ir kur augt un 
pilnveidoties. Pavisam nesen pie mums ciemos 
bija ieradies vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis- 
Kuğis, kurš iedvesmoja jauniešus paraudzīties uz 
sevi, attiecībām ar līdzcilvēkiem, savu domāšanu 
un nākotni no cita skatupunkta. Mums bija visno-
taļ patīkama saruna ar Dainu Lielbārdi, kura dalījās 
atmiņās par savu jaunību un sniedza vēlmi iepazīt 
vairāk cilvēkus, kuri var dalīties dzīves pieredzē. 
Joprojām katru pirmdienu norisinās debašu klubs 
un Priekuļu novada jauniešiem ir iespēja uzlabot 
savas runas prasmes. Decembra sākumā pie mums 
bija ieradušies Cēsu Improvizācijas Teātra dalībnie-

ki, lai iepazīstinātu ar improvizācijas teātra dzīvi. 
Mēs paši esam bijuši ciemos pie Veselavas 

Pirmsskolas Izglītības Iestādes darbiniekiem un 
audzēkņiem, lai kopā jauki pavadītu laiku spēlējot 
spēles. Tāpat bijām ciemos pie Mārsnēnu jaunie-
šiem, lai iepazīstinātu ar sevi un draudzīgā atmos-
fērā pavadītu piektdienas pēcpusdienu. Arī šogad 
ar mīlestību gatavojām saldu pārsteigumu mazāka-
jiem Priekuļu novada iedzīvotājiem. 

Ir grūti noticēt, ka klāt ir gada beigas, tomēr 
tas nemazina mūsu vēlmi doties uz priekšu, veidot 
jaunus pasākumus un uzlabot jau esošos. Sekojiet 
mums sociālajos tīklos Facebook, Twitter un In-
stagram, lai uzzinātu par janvāra pasākumiem. 

Nākamais ir Mērkaķa gads, vēlamies būt tik-
pat aktīvi kā Mērkaķi un novēlam ikvienam sas-
niegt iecerēto!

Sigita Kovaļevska 

Aktīvākie (pa)domes jaunieši tikšanās reizē kopā ar filozofijas pasniedzēju Uģi-Kuģi
Foto: Ginta Bogdanova
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Kad nav sniega…
Gads – tik īss un tik garš, īss, 

jo viss paskrējis kā viens mirklis, 
garš, jo tik daudz padarīts un pie-
dzīvots. 

Cik bagāts gads, tikpat bagāts 
gada noslēgums.  Novembra bei-
gās, tika nosvinēts, piedzīvots jau 
piektais „Liepas talants”, kurā 
šogad piedalījās 14 dalībnieki no 
Liepas, Mārsnēniem, Veselavas 
un Priekuļiem, sniedzot 10 skais-
tus un sirsnīgus priekšnesumus. 
Konkursā piedalījās gan dalībnieki 
ar stāžu, gan tādi, kas Liepas ta-
lantā nebija iepriekš piedalījušies. 
Šogad par skatītāju simpātiju un 
pirmās vietas ieguvēju kļuva ve-
selaviete Nikija Krīvāne. Meitene 
ar savu balsi apbūra visus, skatī-
tājiem bija tikai viens jautājums, 
kā tik smalkā un mazā meitenē var 
būt tāda balss. Nikijai konkursam 
sagatavoties palīdzēja skolotāja 
Laila Āboliņa. 

Šogad gan dalībniekus, gan 
apmeklētājus priecēja grupa „The 
Coco’nuts”, kas izpilda savu orģi-
nālmūziku ar džeza, blūza un roka 
piesitienu. Grupa bija arī šī gada 
konkursa žūrija. Šīs žūrijas galve-
nais vēlējums visiem dalībniekiem 
bija gūt prieku no tā, ko viņi dara. 
Protams, konkurss nevar iztikt 
bez balvām, par tām lielu paldies 
sakām – Glābiet bērnus Liepas 
nodaļai, CATA kultūras namam, 
Koncertzālei „Cēsis” un atpūtas 
parkam „Ozolkalns”.

Ar Priekuļu novada pašvaldī-
bas un nodibinājuma „Pievienotā 
vērtība” atbalstu Liepas jauniešu 
centra vadītājai bija iespēja pie-
dalīties starptautiskajās apmācībās 
„Mācīšanās no Dona Kihota piere-
dzes – komandas darbs, radošums 
neformālajā izglītībā un sociālajās 
pārmaiņās”. Apmācības notika 
Spānijā Eskuivias ciematā. Ap-
mācību laikā ikviens to dalībnieks 
varēja gūt nenovērtējamu pieredzi 

un iespēju mācīties gan kā speciā-
lists, gan augt un pilnveidoties kā 
personība.

 Apmācībās satikās 35 da-
lībnieki no Spānijas, Francijas, 
Austrijas, Rumānijas, Bulgārijas, 
Horvātijas, Itālijas un Latvijas 
– jaunieši, brīvprātīgie, jauniešu 
organizāciju pārstāvji, jaunatnes 
darbinieki, kultūras un teātra jomu 
speciālisti un pat zobārsts. Visi 
kopā sešas dienas intensīvi strādā-
jām un mācījāmies, kā veidot gru-
pu, kā izmantot dažādas teātra un 
neformālās izglītības metodes, kas 
dod jauniešiem pieredzi, kā jau-
niešus iedvesmot pārvarēt robežu 
un doties neaizmirstamā ceļoju-
mā – pieredzes gūšana, mācīšanās.  
Mācījāmies, kā motivēt jauniešus 
savu iegūto pieredzi nodot tālāk, 
izmantot savā vietējā kopienā. 
Mācījāmies par to, ko nozīmē vei-
dot labu grupas klimatu, kā ierau-
dzīt dažādās lomas katrā grupā un 
izprast to nozīmi, kas ir mācīšanās 
mūža garumā, paša apzināta un va-
dīta mācīšanās, kā mēs varam radīt 
sociālas pārmaiņas sabiedrībā un 
vēl un vēl... 

Darbs bija ļoti intensīvs, gan-
drīz bez elpas ievilkšanas, pēc ko-
pīgas mācīšanās dalībniekiem bija 
iespēja pašiem veidot programmu 
un divas dienas strādāt ar jaunie-
šiem no tuvējās apkārtnes, tādejādi 
nostiprinot savu pieredzi un dodot 
ieguldījumu vietējai sabiedrībai. 
Pēdējā apmācību diena tika veltī-
ta izvērtēšanai, pieredzes apmai-
ņai, tā bija iespēja katram pašam 
izvērtēt savu mācīšanās procesu, 
grupas kopējo darbu. Apmācības 
bija patiešām iedvesmojošas, ie-
gūtās zināšanas, prasmes, idejas 
un kontakti tiks izmantoti Jauniešu 
centra „Apelsīns” aktivitāšu orga-
nizēšanā. 

Baiba Roze

Labie darbi Mārsnēnu skolā
Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.
   /Imants Ziedonis/

Klāt semestra beigas un Ziemassvētki.
Nemanot pagājis gads! Atskatāmies, kāds 

tas bijis mūsu skolā.
Jau otro gadu esam saņēmuši Zaļo diplomu. 

Tas lielā mērā skolotājas Ausmas Skrastiņas 
veiktais darbs. 

Pirmsskolas audzēkņi, Zitas Aļeškēvičas 
un citu pirmsskolas skolotāju mudināti, kopā 
ar vecākiem aktīvi piedalījās Zaļās jostas or-
ganizētajā makulatūras vākšanas konkursā  un 
ieguva 2.vietu republikā, saņemot balvā 200 
EUR, kurus izlietoja rotaļu laukuma labiekār-
tošanai.

Rudenī piedalījāmies Olimpiskajā dienā 
Priekuļu vidusskolā. Dalībnieki kā balvu saņē-
ma braucienu uz basketbola spēli Rīgā. Paldies 
Priekuļu novada pašvaldībai par šādu iespēju!

Rudenī mēs, visa skolas saime, aizbraucām 
ekskursijā uz Līgatnes Vienkoču parku. Vecāko 
klašu skolēni  iepazina PSRS laika bunkurus. 
Arī pirmsskolas grupas bērni kopā ar vecākiem 
un skolotājiem pabija ekskursijā Līgatnē.

Labo darbu nedēļā sakopām skolas apkārtni.
Skolēniem patīk daudzveidīgās aktivitātes 

jaunsargu pulciņā Arnolda Bahmaņa vadībā. 
Mūsu atzinība skolotājam par atsaucību dažā-
dās skolas darba organizācijas situācijās.

Patriotu nedēļu ievadīja katras klases gata-
vošanās gan Lāčplēša dienai, gan valsts prok-
lamēšanas gadadienai. Jaunsargi no Cēsīm 
demonstrēja mūsdienu kaujas ieročus, pēc tam 
sekoja tradicionālais lāpu gājiens. Valsts svēt-
kos katra klase veidoja stendu, notika neliels 

muzikāls svētbrīdis par godu Latvijai.
Novembrī pirmsskolas un sākumskolas 

skolēniem notika Ziemeļvalstu bibliotēkas ne-
dēļas pasākums, kuru vadīja  skolas bibliotekā-
re Līga Pētersone. 

Jau vairākus gadus Jāņa vecmāmiņa  Kitija 
Ezerniece skolai  pasūta žurnālus.  Paldies!

Ikdiena mums visiem paiet mācību darbā, 
cīņā par skolēnu sasniegumu uzlabošanu, mā-
jas darbu pildīšanu, prasmju un iemaņu izkop-
šanu, par atbildīgu attieksmi mācīšanās darbā. 
Aktīvi norit darbs pagarinātajā dienas grupā, 
saplānots skolotāju individuālo nodarbību gra-
fiks.

Ar labu vārdu par sasniegumiem mācību 
darbā 1.klasē atzīmējam Nilu Elmāru Austri-
ņu, Zani Riekstiņu, par lielu centību un atbil-
dību Mārtiņu Plētienu, 3.klasē Kitiju Emīliju 
Brantu, par centību – Kamēliju Martinkēviču, 
5.klasē Aivitu Grunu, 6.klasē – Elīnu Zander-
soni.  Izsakām atzinību par atbildību, centību 
un priekšzīmīgu uzvedību 8.klases skolniecei 
Baibai Mārtiņjēkabai. Par savu muzikālo pašiz-
glītošanos un atsaucību skolas, pagasta un no-
vada pasākumos izsakām atzinību un pateicību 
9.klases skolniecei Elīnai Riekstiņai.

Savas skolas audzēkņiem un viņu vecākiem 
vēlam veiksmi mācībās un darbā. Paldies vi-
siem tiem skolēniem, kas ir aktīvi un atbalsta 
skolas pasākumu sagatavošanu un norisi.

Paldies skolas kolektīvam par darbu šajā 
gadā! Paldies Priekuļu novada pašvaldībai par 
atbalstu un rūpēm! 

Sagaidot Ziemassvētkus, novēlu  lai Zie-
massvētki nāk ar prieku. Ar cerību, ka viss labi 
būs. Lai piepildās viss, kas iecerēts! Veiksmī-
gu, ražīgu, bagātu Jauno gadu!

Mārsnēnu pamatskolas direktore
Zoja Virskule

Labais veikums un jaunas idejas
Gada noslēgums ir laiks, kad izvērtē-

jam, kas pa gadu izdarīts, cenšamies pa-
beigt iesāktos darbus un sirdī auklējam 
jaunas idejas, apņemšanās. Tieši tā notiek 
arī Jāņmuižas bērnudārzā.

Šobrīd mūsu iestādē notiek darbs pie 
Dabas Vides Estētikas studijas atvēršanas. 
Tā ir metode, kas mums ir vēl gana jau-
na un apgūstama, bet kurā saskatām lielu 
potenciālu. Priecājāmies par Gulbenes 3. 
pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklī-
tis” piedāvāto iespēju novembra beigās 7 
pedagogiem apmeklēt Dabas Vides Estēti-
kas konferenci un vērot, kā šo metodi savā 
darbā izmanto citi. Mājās atbraucām ie-
dvesmotas, ar jaunām idejām un guvušas 
apstiprinājumu, ka esam uz pareizā ceļa. 

Jau daudzus gadus esam pievērsu-
šies saudzīgas attieksmes pret vidi aktu-
alizēšanai, cenšamies dzīvot un domāt 
zaļi, apzināties sevi, kā dabas daļu, tā-
pēc likumsakarīgs bija lēmums atsauk-
ties aicinājumam un piedalīties biedrības 
„Dzīvosim zaļi” un SIA „Greenwalk” rī-
kotajā konkursā „Labākais pētījums par 
ekoloģiskas un ekonomiskas uzkopšanas 
ieviešanas iespējām pirmsskolas izglītības 
iestādē”. Konkursa starptautiskie atbals-
tītāji ir BSAG Baltic Sea Action Group 
(Baltijas jūras rīcības grupa) un Baltic Sea 

Challenge (Baltijas jūras izaicinājums). 
Konkurss norisinājās divos posmos: 

• Teorētiskais lekciju cikls „Eko-
loģiska, ekonomiska un efektīva uzkopša-
na”, kura laikā tika organizēti semināri un 
praktiskās apmācības iestādes darbinie-
kiem un citiem interesentiem. Pēc lekciju 
cikla, dāvanā tika saņemti ekoloģiski uz-
kopšanas līdzekļi, kas turpmāk tika testēti 
ikdienas darbā.

• Praktiskais darbs – analizēta un 
mērījumos izteikta līdzšinējā uzkopšanas 
sistēma; ieviesta, analizēta un mērījumos 
izteikta videi saudzīga uzkopšanas sistē-
ma; abu uzkopšanas sistēmu salīdzināša-
na; pētījuma analīze, apkopošana un pre-
zentēšana.

Visu pavasara cēlienu aktīvi nodevā-
mies pētīšanai. Meklējām un vācām in-
formāciju, skaitījām, mērījām, izvērtējām, 
rēķinājām, apkopojām, salīdzinājām, cik 
daudz tīrīšanas un uzkopšanas līdzekļu iz-
lietojam ilgtermiņā, kāds ir to sastāvs, kal-
pošanas laiks, kāda ir to ietekme uz vidi, 
darbinieku un bērnu veselību, kāds ir lieto-
šanas laikā radušos atkritumu daudzums, 
ar ko plaša patēriņa sadzīves ķīmija un 
uzkopšanas līdzekļi atšķiras no ekoloģis-
kiem uzkopšanas līdzekļiem. Rezultātus 
atspoguļojām pētījuma dienasgrāmatā un 

prezentācijās. Decembrī saņēmām priecī-
gu ziņu, ka Jāņmuižas PII ir viena no 11 
finālistēm, kas janvārī savus pētījumus 
aizstāvēs konferencē Rīgā. Galvenā balva, 
ko iegūs uzvarētāji -  kāda no grupiņām 
bez maksas tiks aprīkota un nodrošināta ar 
videi un veselībai saudzīgiem uzkopšanas 
līdzekļiem no Greenwalk. Turam īkšķus!

Tomēr decembris nav tikai sausi aprē-
ķini, bilances un gada noslēgums - ir sācies 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Laiks, kad 
norimt gada skrējienam un ļauties klusai, 
mierīgai apcerei. Laiks, kad piedot un lūgt 
piedošanu, domāt gaišas domas, laiks, ko 
pavadīt kopā ar mīļajiem cilvēkiem. Kad 
vēlreiz no sirds noticēt – brīnumi notiek!

Arī mēs jau kopš pirmās svecītes 
Adventes vainagā katru trešdienas rītu uz 
brīdi visi kopā sanākam zālē, kur Laimes 
feja mums palīdz apjaust un apzināties, ka 
Ziemassvētku brīnums neslēpjas gardu-
mos un dāvanās – tas ir cilvēku attiecībās, 
gaišās domās, vārdos un darbos, sirds sil-
tumā un attieksmē, ko viens otram veltām. 
Svētkus radām mēs paši un katrs no mums 
kādam citam tos varam padarīt īpašus un 
neaizmirstamus. Šādi svētki noteikti sa-
sildīs arī mūsu pašu sirdis daudz siltāk, 
daudz īstāk, daudz dziļāk. Lai izdodas!

Neatņemama Ziemassvētku gaidīšanas 

tradīcija ir telpu rotāšana, apsveikumu ga-
tavošana, gardumi un sveicieni no Rūķa, 
kurš visu gadu vērojis, ko un kā bērni dara, 
kā uzvedās, kas izdevies labāk un kas ne 
tik labi. Arī pie mums katra bērna sirsniņa 
katru rītu ir mazliet satraukta un priecājas, 
lūkojoties lielajā zeķē, kādu vēstījumu 
un uzdevumu Rūķis šodien būs atstājis. 
Katra grupa kopā ar vecākiem gatavoja 
savus Ziemassvētku rotājumus no otrreiz 
pārstrādājamiem materiāliem. Katra telpa 
kļuvusi īpaša un atšķirīga, katrā gatavotajā 
rotājumā klāt pielikta audzinātāju izdoma 
un vecāku mīļās rokas, kas ik dienu ieprie-
cina bērnus. Visu bērnudārzu ietīt Ziemas-
svētku noskaņās palīdzēja mūsu labā feja 
– Tīnas mamma Linda Lošina, kas veltīja 
savu laiku un izdomu grupas logu un gai-
teņa noformēšanā. Paldies viņai!

Mēs esam apņēmušies šogad priecāties 
un gaidīt svētkus kā bērni - tik neviltoti un 
patiesi, spējot saskatīt katrā piparkūkā, 
sniegpārsliņā vai egles zariņā ko brīniš-
ķīgu un jauku. Novēlām, lai Jūsu sirdī un 
mājās šomēnes valda gaišs un silts miers 
- tikpat balts un pūkains kā sniegs, ko tik 
ļoti gaida bērni!

Ar baltiem sveicieniem no Jāņmuižas,
Ingrīda Zazīte



6

Ziemassvētku burvība „Mežmaliņā” 

Kurš gan pateiks to, kā svētki top? Katru gadu 
Ziemassvētki atnāk ar visu to, ko mēs, cilvēki, uz-
skatām par nepieciešamu svinēšanai- ar pārsteigu-
miem, kņadu, piparkūku cepšanu, satraukto gaidī-
šanu… 

Priekuļu pirmsskolas iestādes „Mežmaliņa” 
bērnus un darbiniekus 14. decembrī priecīgi pār-

steidza ķekatnieku pulks, kurš pieskandināja Zie-
massvētkiem izrotāto telpu ar jautrām apdziedāša-
nās dziesmām un dzejoļiem, pierībināja ar lustīgiem 
dančiem. Sakām mīļu paldies Liepas pamatskolas 
mūzikas skolotājai Santai Augškāpai, teātra pulciņa 
vadītājai Rutai Stodoļņikai un ķekatu bērniem par 
sagādāto prieku! 

Kādā decembra rītā pirmsskolu pedagogi tika 
mīļi gaidīti pirmsskolas izglītības iestādē „Mežma-
liņa”, lai kopā ar pasaku stāstnieci Anitu Vīksnu uz 
pasaku paraudzītos no cita skatu punkta, paanali-
zētu pasaku gan no psiholoģiskā, gan pedagoģiskā 
viedokļa.  Kopīgi domājām un spriedām ko kon-
krētie pasakas tēli un simboli grib mums pavēstīt, 
kādas dzīves gudrības atklāt. Bija jauki šai pirms-
svētku skrējienā piesēst un padomāt par vērtībām 
dzīvē. Tā bija saruna visiem kopā un katram pašam 
ar sevi.

Pirmsskolas izglītības iestādes „Mežmaliņa” 
vārdā gribu novēlēt, lai šajā cerību un sapņu lai-
kā ikvienā ģimenē ienāk katram sava Ziemassvētku 
pasaka ar košu mirdzumiņu, ar klusu noslēpumu, 
ar mazu brīnumiņu…, bet, brīnumi rodami tikai tur, 
kur tiem tic, un, jo vairāk tic, jo biežāk tie notiek! 
Lai brīnumu pilni  Ziemassvētki!

Lai gludas Jaunā gada takas, lai prieks un 
saule tajās vietu rod!

PII „Mežmaliņa” vadītājas vietniece 
izglītības jomā  Ilze Freimane

Radošā pēcpusdiena „Kāpēcīšu” grupā

Bērni priecājās par kopā būšanu un darbošanos kopā

Adventes laiks sācies arī mūsu mājā un mūsu 
sirdīs. Ja bērniem pajautā, kāpēc viņi gaida Ziemas-
svētkus, parasti atbildes skan- tāpēc, ka svētkos var 
pušķot eglīti un saņemt dāvanas.

Mazie sūta vēstules Ziemassvētku vecītim, cī-
tīgi mācās pantiņus un nepacietīgi gaida, vai zem 
eglītes būs tas, ko kārojies saņemt.

 Prātā nāk kādas sen lasītas rindas, ka vis-
skaistākās lietas uz pasaules ir par brīvu- debesis, 
zvaigznes... Arī Ziemassvētki vienmēr atnāk par 

brīvu. Labākā dāvana- svētku atnākšana. Pat nav 
jāraksta Ziemassvētku vecītim, jo zinām- šī dāvana 
mums tiks, svētki atnāks. Būs tajos gan svētvakara 
baltais miers, gan pirmssvētku burzma, gan bērnu 
priecīgās čalas, gan eglīte, gan piparkūkas, gan dā-
vanas.

Gaišus svētkus Jums visiem vēl

Liepas PII ,,Saulīte” lielie un mazie rūķi un  
vadītājas vietniece Inese Kidala

Svētki atnāks

Sanācis tā, ka pēdējos ga-
dos daba mūs nav lutinājusi 
ar sniegbaltām ziemām, ap-
sarmojušiem kokiem un dzi-
ļām kupenām. Diemžēl snie-
ga mums ir tik, cik ir! Tāpēc 
Liepas PII „Saulīte” darbinieki 
nolēma priecāties par to, ar ko 
daba nu nemaz neskopojas – 
par lietu.

Lietaini laika apstākļi tika 
izbaudīti no visas sirds: pētījām 
lietus piles, vērojām kā lietus iz-
skalo smiltis un veido strautiņus, 
lēkājām pa peļķēm, klausījāmies 
lietus radītajās skaņās, u.c. Pat 
mazais pārgājiens (3-4 gadus ve-
ciem bērniem) tika plānots lietai-
nā dienā, lai bērni varētu baudīt 
arī šādus laika apstākļus. 

Pēdējā oktobra nedēļa tika 
veltīta svarīgākajam lietainas 
dienas aksesuāram – lietussar-
gam. Bērni, kopā ar sporta skolo-
tāju, iestudēja skaistu lietussargu 
deju un visi tika aicināti uz Lie-
tussargu parādi. 

Parādē, kuras ievada daļa 
bija iestādes centrālajā pagalma 
estrādē,  bija jāierodas ar savu 
lietussargu. Visus parādes dalīb-
niekus sagaidīja „māmiņa” un 
„meitiņa”. Māmiņa uztraucās par 
to, ka meitiņa ilgi nenāk mājās 

no pastaigas, bet ārā ir pamatīgs 
lietus. Meitiņa pārradās priecīga, 
viscaur izmirkusi, pat no somas 
izlēja ūdeni, bet turēja rokā neat-
vērtu lietussargu. Māmiņa sarāja 
meitiņu un vaicāja, vai tad viņa 
nezina, kam domāts lietussargs. 
Meitiņa atbildēja, ka zina gan un 
sāka ar lietussargu dejot. Bērni 
pievienojās, un visiem kopā sa-
nāca skaists priekšnesums. Tad 
māmiņa pastāstīja bērniem, kam 
tad patiesībā domāts lietussargs 
un visi devās brīnišķīgā lietussar-
gu parādē. Pasākuma nobeigums 
tika organizēts laukumā aiz bēr-
nudārza, kur bērni spēlēja spēles, 
gāja rotaļās un krāsoja savas gru-
piņas sapņu lietussargus.

Lietussargu parāde izdevās 
grandioza. Bērnu sinhronā dejo-
šana ar lietussargiem izskatījās 
brīnišķīgi un gājiens sajūsmināja 
pat nejaušus garāmgājējus!

skolotāja Liene Eizengrauda 

Lietussargu
parāde bērnudārzā 

„Saulīte”

Klāt gada pēdējais mēnesis, 
kad katrā no mums rodas dī-
vaina sajūta pēc kaut kā gaiša, 
tīra un brīnumaina.... Kad rodas 
vēlme vienam otru iepriecināt 
ar labiem vārdiem, labiem dar-
biem, kopā būšanu, radīt svētku 
noskaņu, gatavojot rotājumus, 
dekorus un dāvanas.

9. decembra pēcpusdienā 
Liepas bērnudārza „Kāpēcīšu” 
grupas telpās valdīja īpaša rosī-
ba, jo ieradās vecāki uz radošo 
darbnīcu, ar pilnām somām da-
žādiem otrreiz izmantojamiem 
izejmateriāliem, lai gatavotu 
Ziemassvētku rotājumus, lai 
padarītu savu iecerēto ideju 
redzamu, apbrīnojamu. Vairāki 
vecāki bija čakli pastrādājuši 
mājās, bet tas nebija apslāpējis 
viņu vēlmi darboties un gatavot 
vēl ko interesantu. Bērni prie-
cājās par kopā būšanu un dar-
bošanos kopā.

Tika pagatavoti rotājumi 
ciemata eglei, grupas eglei, 
bērnudārza rīkotajai izstādei. 
Visas grupas meitenes un sko-
lotājas tika pie skaistas matu 
rotas. Katrs radītais darbiņš 
bija vienreizējs, unikāls.

Sakām lielu paldies bērnu 
vecākiem par atsaucību, par 
atvēlēto laiku pabūt kopā! Un 
varbūt tieši tas ir īstais Zie-
massvētku gaidīšanas brīnums 
– sirds siltums, ko rada smaids, 
labi vārdi un čaklu roku dari-
nātās lietas, priekam, skaistu-
mam, mīļām dāvanām.

Lai Ziemassvētku brīnums 
sasilda katru sirdi, nes prie-
ku, mīlestību un gaismu katrā 
mājā!

                                                                                 
Inese Sniedze,

„Kāpēcīšu” grupas skolotāja 

Pasaka – dzīves gudrību glabātāja

Ķekatnieki, ķekatnieki, ķekatnieki nāk!
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Septembrī nozīmīgu dzīves jubileju at-
zīmēja viens no Liepas sportistu kolektīva 
veterāniem - Vitālijs Miņko. Šis cilvēks 
ar savu entuziasmu un vispusīgu sportista 
talantu ir devis lielu ieguldījumu Liepas 
sportistu atpazīstamībai ne tikai vēsturis-
kajā Cēsu rajonā, bet arī republikā.

Vitālijs dzimis Krievijā, bet 1962.gadā 

viņa ģimene pārcēlās uz dzīvi Liepā, kur 
vecāki uzsāka darbu Lodes drenu cauruļu 
rūpnīcā. Zēns mācības uzsāka Mārsnēnu 
8-gadīgajā skolā. Jau no bērnības Vitālijs 
iemīlēja sportu. Šeit liels nopelns bija viņa 
pirmajam fizkultūras skolotājam Kārlim 
Riekstiņam, kuram pateicīgi ir arī daudzi 
Liepas un Mārsnēnu cilvēki. Tieši pamat-

skolā tika gūti pirmie sasniegumi dažādos 
sporta veidos, taču visvairāk vieglatlētikā. 

Pēc pamatskolas Vitālijs mācības tur-
pināja Cēsu 2.vidusskolā un turpināja arī 
aktīvi sportot, vairāk pievēršoties futbo-
lam. Tad sekoja dienests armijā. Pēc de-
mobilizācijas Vitālijs uzsāka darba gaitas 
Lodes drenu cauruļu rūpnīcā, kurā ir pa-
vadīts viss viņa darba mūžs. Rūpnīcas dar-
binieki bija arī veiksmīgi sportisti dažādos 
sporta veidos. Sporta sacensības notika 
starp cehiem, kā arī rūpnīcas komandas 
piedalījās dažāda līmeņa Cēsu rajona un 
republikas sacensībās. Lielā cieņā bija 
futbols, kur rūpnīcas komanda spēlēja pat 
Latvijas līgās. Komandā Vitālijs bija pa-
matsastāva spēlētājs. 

Gatavojoties sarunai, krietnu laiku nā-
cās veltīt pētot viņa sportista karjeras lai-
kā gūtos diplomus un apbalvojumus. Tie 
ir saņemti dažādos dzīves periodos, sākot 
jau no pamatskolas. Atzīstami panāku-
mi gūti, dienot armijā. Saraksts būtu ļoti 
garš, taču uzskaitīšu svarīgākos, lai rastos 
priekšstats par Vitālija spējām. Dažāda lī-
meņa sacensībās ir gūtas uzvaras vai go-
dalgotas vietas vieglatlētikā, slēpošanā, 
brīvajā cīņā, novusā, badmintonā, galda 
tenisā, volejbolā, basketbolā, futbolā, 
svarcelšanā, dažādos spēka vingrinājumos 
u.c. V.Miņko ir bijis Cēsu rajona čempions 

dažos no nosauktajiem sporta veidiem, kā 
arī ir goda raksti no republikas līmeņa sa-
censībām.

 Arī savu ikdienas un sabiedrisko dar-
bu Vitālijs ir veicis ar lielu atbildības sajū-
tu, par to liecina rūpnīcas izsniegtie goda 
raksti, pateicības un arī prēmijas. Vēl jop-
rojām veterāns ir viens no aktīvākajiem 
sporta zāles apmeklētājiem. Vērojot viņu 
treniņos, nezinātājs laukumā esošajam 
spēlētājam vairāk par 40 gadiem nedotu, 
ļoti bieži Vitālijs jaunos sportotājus vien-
kārši atstāj “jaņos”! Tēva mīlestību uz 
sportu pārmantoja arī viņa dēli. Maksims  
Miņko ir spēlējis futbolu pat Latvijas fut-
bola augstākajā līgā.

Kā jautru atgadījumu no savas spor-
tista karjeras Vitālijs atceras kādas sacen-
sības vieglatlētikā. Viņa augums ir 163, 
5cm. Augstlēkšanā latiņa bijusi 170 cm 
augstumā. Pirms sava lēciena Vitālijs iz-
gājis zem latiņas, bet pēc tam to arī mierīgi 
pārlēcis, izsaucot sajūsmu un apbrīnu gan 
sportistos, gan skatītājos! Par labo sportis-
ko formu Vitālijs pateicas savam mierīga-
jam, nosvērtajam raksturam, ir optimists, 
un tas ļāvis viņam saglabāt jauneklīgumu. 
Jaunajiem censoņiem veterāns novēl mā-
cīties, iegūt labu profesiju, sportot un būt 
Latvijas patriotiem.

Zigfrīds Bitainis

Priekuļu kultūras namā
ienāk svētku noskaņa!

11.decembrī Priekuļu Kultūras namā ar jautru 
braucienu kamanās deju kolektīvi - „Miķelis”, „Mi-
ķelēni” un dāmu deju grupa „Mežrozītes” svinēja 
savus Ziemassvētkus. Šogad visi dancotāji tika ai-
cināti lielajās kamanās, lai kopā izbraukātu raibus 
ceļus.

Senās, vēsturiskās kamanas kas savulaik izbrau-
kājušas Cīrulīšu trasi pa gaisu, pa zemi, pāri pļavām 
un pāri gravām, stūrēja Ziemassvētku vecīša kučie-
ris Māris Brasliņš. Kas tik ceļā negadījās – Pērkons 
ducināja, Daugaviņa lielījās, Lācīts kāpa ozolā, bet 
ar Saulītes Bagātās gādību, visi līdz galam tika un 
svinēja godam.

Braucēji pamanījās būt ļoti dažādi – „Mežrozī-
šu” dāmas ar savu eleganci, „Miķelis” ar sirsnību, 
bet mazie „Miķelēni” ar savu draiskumu kopā iz-
dancoja 26 dejas.

Notikums – PIKUBUMS! Tā 19.decembrī vai-

rāk kā 150 lieli un mazi deju kolektīva „Tūgadiņš” 
bērni izdejoja savu Ziemassvētku pasaku. Sākums 
gan bija nopietns, jo rūķis Pikubums (Mārtiņš Jur-
ciņš) bija ļoti noskumis. Kā nu ne, sniega nebija, un 
pikoties nevarēja, taču dancotāji centās rūķi ieprie-
cināt. Tas viņiem arī izdevās – kopā dancojot un 
ejot rotaļās, meklējot sniegu un svētku sajūtu, arī 
rūķa sirds atplauka. Ja sirdī valda prieks, tad neiz-
paliek arī sniegs! Jautrība varēja sākties! Pašu vei-
dotās sniega pikas tika gan tētiem, gan mammām, 
gan arī mazajiem draiskuļiem. Kas var būt labāks 
par koncertu un piku salūtu, ja nu vienīgi Salavecī-
tis un dāvanas!

Svētku laiks ir sācies! Lai tas turpinās mūsu 
un jūsu sirdīs!

Inga Cipe,  kultūras nama
mākslinieciskās  aļas vadītāja

Cilvēki mums līdzās - Vitālijs Miņko

Vitālijs (pirmais no labās) kādā no rūpnīcas „Lode” sporta sacensību nometnēm kopā 
ar komandas biedriem. Foto no personīgā arhīva

Svarīgi
lauksaimniekiem 
Ir sākušies daļējie platību maksājumi, tiem kas pavasarī laikus  ie-

snieguši LAD pieteikumus. Lauku atbalsta dienests informē, ka Mazo 
saimniecību atbalsts (500 EUR)  gaidāms ne ātrāk kā martā.

Gaidāmo ELFLA investīciju projektu atvēršanas laiki:
4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās (modernizācija) 
04.01.2016.-04.02.2016.
4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 04.01.2016.-04.02.2016.
4.3. Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecī-
bas infrastruktūrā (meliorācija) 04.01.2016.-04.02.2016.

Ceturtdien, 07.01.2016. pl.10. Priekuļos, Dārza ielā 12 2.stāva 
zālē  notiks informatīvs  seminārs interesentiem . Lauku atbalsta 
dienests runās par šo projektu   nosacījumiem un iespējām  piedalīties 
investīciju pasākumos. Piedalīsies finanšu institūcijas ALTUM pār-
stāvji- par aizdevumu iespējām.  Būsiet  laipni gaidīti.

Dace Kalniņa,
Priekuļu novada LAK, tel.28381477

Ja kļūst skumji, uzsien mezglu Saules stara galā; 
Un, ja nelīdz, zīmē zvaigzni Zilā jūras malā;
Bet, ja auksti, paņem liesmu, Iededz pļavā zaļā; 
Saķer visus siltos vējus Un tad palaid vaļā,
Lai ir jautri, paņem smaidu, Iepin vārda galā, 
Tad Tev katrs dzīves brīdis 
Būs uz zaļā zara!

Sveicam gadumijā visus lauku ļaudis, īpaši lauksaimniekus, 
vēlot veselību, dzīvesprieku un turību Jaunajā gadā! 

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un
izglītības centra ļaudis Priekuļos.

Janvārī atzīmēs 1991. barikāžu
25. gadadienu

Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadar-
bībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju un 1991.gada 
barikāžu dalībnieku biedrību, atzīmējot 1991.gada 
barikāžu 25. gadadienu, 2016.gada 16.janvārī rīko 
atceres pasākumu Rīgā, kas iecerēts kā paaudžu 
tikšanās atmiņās un mūzikā.

Kā iespējamā pasākuma norises vieta plānots 
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsalā, pasākuma 
laiks paredzēts no 15:00 līdz 19:30.

Pasākumā aicināti piedalīties 1991.gada brigāžu 
dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem. 1991.gada 
barikāžu atceres pasākumā piedalīsies sabiedrī-
bā zināmas personas, tostarp Latvijas Valsts pre-
zidents. Programmā paredzēti barikāžu piemiņai 
veltīti video stāsti, uzrunas, dzejas lasījumi un mu-
zikāli priekšnesumi. Muzikālo programmu nodro-
šinās grupas „Dzelzs vilks”, jaundibinātā mūsdienu 

tautas mūzikas apvienība „Jauno Jāņu orķestris”, 
muzikālā apvienība „Raxtu raxti”, etnorokgrupa 
„ElektroFolk”, Latvijas kultūras akadēmijas jauk-
tais kois „Sola”, Rīgas tehniskās universitātes stu-
dentu pūtēju orķestris „SPO”, kā arī  jaunā un talan-
tīgā dziedātāja Aleksandra Špicberga u.c.

Dalībnieku pieteikšana pasākumam tie organi-
zēta līdz 2016.gada 11.janvārim (ieskaitot) rakstot 
uz e-pastu barikādes@lka.edu.lv vai zvanot pa tāl-
runi 67213525.

Interesentus no Priekuļu novada, lai organi-
zētu transportu uz Rīgu, lūdzam pieteikties līdz 
10.janvārim pie novada sekretāres personīgi vai 
zvanot pa tālruni 64107871.

Informācija sagatavota
no LR Kultūras ministrijas
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Atnāk dienas,
Aiziet dienas
Gadi vijas gredzenā
Balti sniegi,
Zelta sapņi
Satin dzīvi kamolā.

Sirsnīgi sveicam visus mūsu novada
novembra jubilārus, īpaši 

80 gadu jubilejā
Priekuļos: Viju Dukaļski, Broņislavu Klikuci, Ivaru Vītiņu
Liepā: Valentīnu Zadumovu

85 gadu jubilejā
Priekuļos: Ainu Brāmani, Veltu Jakobsoni,
Imantu Mūrnieku, Henrihu Sosti 
Veselavā:  Annu Rozenbergu
Liepā: Dzidru Utenu

92 gadu jubilejā
Rozi Tropu Liepā

93 gadu jubilejā:
Aleksandru Bočkovu Priekuļos un Āriju Ivanovu Mārsnēnos

97 gadu jubilejā
Laimu Lamberti Veselavā

„BrīvKalnu taka”
Veselavas pagasta „Bīvniekos”

Ziemas Saulgriežu gaismu staro
decembrī, katru vakaru

no plkst. 17:00 līdz 20:00

Lai nākamajā gadā visas vēlmes piepildītos, ņem
visskaistāko aukliņu un iesien tajā mezgliņus:

 mezgliņu par katru mīļu cilvēciņu,
 mezgliņu par labām domām un apņemšanos, 
 mezgliņu par to, kas Tev visvairāk pietrūkst,
 mezgliņu par... nu, to jau Tev zināt labāk.

 Visiem skatītājiem, klausītājiem, dziedātājiem, dejotājiem, 
teātra spēlētājiem, rokdarbu darinātājiem,

visiem maniem palīgiem -  kultūras nama Rūķīšiem, sirds siltus 
Ziemassvētkus,

panākumiem bagātu Jauno gadu!

Lai piepildās – Liepas k.n. vadītāja Benita

Cik rāmi, cik brīvi un lēnām
Pār pasauli pārslas laižas!

Un vietas vairs nepaliek ēnām,
Un takas un domas ir gaišas.

                                      (H. Heislers)

Gaišām domām bagātus Ziemassvētkus!
Jaunā gadā piepildīt iecerēto, 

nepazaudēt iegūto,  atrast meklēto!
                                                     
Sirsnīgus svētkus visiem mūsu novada iedzīvotājiem novēl 

Priekuļu novada Sociālā dienesta kolektīvs.

Bērzkroga tirdziņš
9. un 23.janvārī

atkal gaidīs
visus tirdziniekus 

Priekuļu kultūras namā

21.decembrī
11:00

Pirmsskolas vecuma bērnu 
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS

Uz pasākumu tiek aicināti tie pirmsskolas 
vecuma bērni, kuri neapmeklē bērnudārzu, 
un ir deklarēti Priekuļu pagastā 

22.decembrī
16:00

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU 
pasākums

 Priekuļu pagasta pensionāriem

Lūdzu pasākumam pieteikties pa tālr. 
64130525 
Tiks nodrošināts autobuss nokļūšanai uz 
koncertu un mājup. 

01.janvārī
01:00 JAUNGADA BALLE

Spēlēs Reinis Reķis ar grupu „RR-Band”,
Darbosies kafejnīca

Ieeja- 7,- euro
16.janvārī

15:00
Dāmu deju grupas „MEŽROZĪTE” 

jubilejas koncerts
Koncertā aicināti piedalīties arī draugu deju 
kolektīvi

Liepas kultūras namā
21.decembrī 

11:00
„Ziemassvētki sabraukuši rakstītām 

kamanām”
Svētku pasākums Liepas pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri neapmeklē nevienu no 
izglītības iestādēm.

22.decembrī 
15:00

 „Šai svētku brīdī jaukā” 
Svētku pasākums Liepas pagasta 

pensionāriem

Par svētku noskaņu un raitu dejas soli 
rūpēsies Aizgaļu ģimene 

1.janvārī
01:00

JAUNGADA NAKTS BALLE

Spēlēs grupa “BUMS” (Cēsis) 
Galdiņu rezervācija un biļešu iegāde no 
15.decembra pagasta pārvaldē pie sekretāres

 Ieeja- 5,- euro
30.janvārī 

18:00
Sieviešu vokālajam ansamblim 

“Uguntiņa” - 5
Koncertā piedalās vokālie ansambļi no 
Priekuļu un citiem novadiem.

Ieeja – 1,- euro
Mārsnēnu tautas namā

22.decembrī
14:00

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS 
pensionāriem

Humoršovs „Gabaliņi iz dzīves, ironiju 
mērcē’’. Piedalās Neredzīgo biedrības Cēsu 
organizācijas amatierteātris „Aina’’. 
Pēc izrādes balli spēlē Juris Krūze.

Uz pasākumu kursēs autobuss.
25.decembrī

22:00 ZIEMASSVĒTKU BALLE
Balle pie galdiņiem kopā ar grupu 
„Liepavots’’

Ieeja - 4,00 EUR

9.janvārī
13:00

KONCERTS
“Balts sniedziņš snieg…”

Klavierpulciņa dalībnieku koncerts draugu 
lokā.

ieeja - bezmaksas
16.janvārī

19:00 „Ieskandināsim Jauno gadu kopā” Pašdarbnieku atpūtas vakars pie galdiņiem

Veselavas muižā

21.decembrī
12:00

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS 
pensionāriem Sīkāka informācija pa tālr. 29247403

30.decembrī
20:00

JAUNĀ GADA UZVEDUMS
 „Mazā  raganiņa”

Veselavas tautas nama pašdarbnieki 

08.janvāris 
19:00

VESELAVAS MUIŽAS 
250.gadu  JUBILEJA

Svinīgs pasākums - Veselavas muižas 250 
gadu vēstures līkloči
Koncertā Ingus Pētersons un Ziemeļlatvijas 
kameransamblis „Livonija”.
Svētku kūka
Balli spēlēs grupa „TRIO PRESTO”

Ieeja - brīva

Kultūras afiša decembris - janvāris

Autobusa kustības saraksts Priekuļu pagasta 
pensionāru pasākumam 22.decembris pl.16.00

Dukuri pie pieturas 15.00
Jāņmuiža pie veikala 15.10
Garkalne pie „Druvu” ceļa 15.20
Priekuļi
- Priekuļu tehnikums pie pieturas 15.35
- veikals TOP pie pieturas 15.40
- kultūras nams 15.45
Jaunrauna 
- Tālītes 15.30
- pie veikala 15.35
- kultūras nams 15.40


