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Gada vistumšākais mēnesis, kad
atzīmējam Lāčplēša dienu un
Latvijas valsts dzimšanas dienu,
kad kā ierasts izgaismojam Latviju
ar lāpu un svecīšu liesmiņām, pie-
sniga neparasti balts un gaišs.
Lāčplēša diena – diena, kad tiek
godināti Latvijas brīvības cīnītāji,
diena, kad lepni mastos plīvo augstu
paceltais Latvijas sarkanbaltsarka-
nais karogs.

Šogad Lāčplēša dienas atceres
pasākumi notika visos Priekuļu
novada pagastos, un ikvienam iedzī-
votājam bija iespēja izvēlēties savu
pasākumu, kuru apmeklēt.

Priekuļu novada jauniešu
(pa)Domes priekšsēdētāja Natālija
Mahņova paspēja piedalīties 3 šai
dienai veltītos pasākumos –
Veselavā, Priekuļos un Cēsīs.
Domājot par patriotisma mēnesi,
Natālija atzīst: „Novembra mēnesis
Latvijas vēsturē ir ierakstīts ar
zelta burtiem. Tieši šajā mēnesī ir 2
nozīmīgi datumi - 11. un 18.
novembris, kurus atzīmē ikviens
latvietis. Man vienmēr ir ļoti pati-
kusi Lāčplēša diena. Apmeklēju šai
dienai veltītus pasākumus katru
gadu. Atzīmējot šo dienu, pārņem
lepnuma un patriotisma sajūta. Lai
gan visi pasākumi atšķīrās saturā,
tos vienoja milzīgā kopības sajūta
un mīlestība pret savu zemi, ko arī
es sajutu brīdī, kad novietoju svecī-
ti vai devos lāpu gājienā, lai piemi-
nētu mūsu varoņus Brīvības
cīņās.”.

Arī Priekuļu novada jauniešu
(pa)Domes priekšsēdētājas vietniece
Sendija Beāta Lazdiņa norādīja, ka,
neskatoties uz lielo aukstumu, viņa
kopā ar Natāliju un  Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas vadītāju Elīnu
Krieviņu arī apmeklēja iepriekš
minētos Lāčplēša dienas pasāku-
mus. Viņai, piedaloties atceres pasā-
kumos, kur godināja kritušos
Latvijas brīvības cīnītājus, visap-
kārt notiekošais lika aizdomāties,

cik daudz ir ieguldīts tajā, lai mums
- latviešiem, būtu brīva valsts ar
savu kultūru, valodu un tautu, kas
ar lepnumu var pacelt savas valsts
karogu un dziedāt tās himnu.
S.B.Lazdiņa atzina: „Redzot, kā sve-
cīšu liesmas kvēlo sarkanbaltsarka-
nos toņos, kamēr dziedu Latvijas
himnu, asinīs atkal sāk vārīties
mīlestība pret savu Latviju, ikdienā
it kā nedaudz pieplakušais patrio-
tisms un piederības sajūta savai
tautai.”.

Savukārt priekulietis Juris Šķer-
bers pēc pasākuma apmeklējuma
Saules parkā atzina, ka dažādās
atceres dienas būtu tematiski jāap-
kopo, to skaits jāsamazina, jo citādi
to atceres dienu ir tik daudz, ka
nopietni jāmācās vēsture un jāmek-
lē seni raksti, lai varētu saprast,
kam tad īsti katra piemiņas diena
veltīta. Ar pasākumu Priekuļos pie
Saules pulksteņa J.Šķerbergs ir ļoti
apmierināts. Viņu priecēja arī pasā-
kums Veselavā- Latvijas nacionālā

karoga 100 gadu atcerei, kur kopā
ar vīru ansambli un pasākuma
apmeklētājiem vienojās kopīgās
dziesmās.

11.novembra piemiņas brīdi
Veselavā, Latvijas pirmā karoga
autora Jāņa Lapiņa piemiņas vietā
„Pintuļos” rīkoja sieviešu biedrība
„Ievas” un Veselavas bibliotēka
Ingrīdas Rences vadībā. Tā kā karo-
gam šogad aprit 100 gadi, tad
Latvijas karoga vēstures pētnieks
un Latvijas Zemessardzes 27.kājnie-
ku bataljona Veterānu apvienības
priekšnieks Jānis Bahmanis pastās-
tīja par ceļojošo karoga izstādi. 

Veselavas bērnu dārza audzēkņi
bija sagatavojuši īpašu sveicienu
Latvijai un karogam, savukārt jau-
nieši iededza ceļojošo laternu kopā
ar Latvijas strēlnieku apvienību un
iegrima dzejas vārdos.

Kā atzina pasākuma apmeklētāja
Elīna Krieviņa: „Mani pārņēma
gandarījuma sajūta, redzēt gan lie-
lus, gan mazus, gan jaunus, gan

vecus sanākam kopā un pieminot šo
svarīgo dienu Latvijas pirmā karoga
autora dzimtenē, kuras apkaimē ir
notikušas arī Latvijas brīvības
cīņas.”.

Šogad Priekuļos Saules parkā
Lāčplēša dienas atceres pasākumu
ieskandināja Sigita Kokare –
Grunte un Gundega Kuciņa no pro-
jekta „Garīgais tūrisms“, aicinot
pasākuma apmeklētājus padomāt –
Kas tad ir brīvība ikvienam no
mums? Kādēļ brīvības cīnītāji krita
kaujās? Un kādu dzīvi viņi vēlētos,
lai mēs dzīvojam savā – brīvā
Latvijā?

Pasākuma gaitā, tā apmeklētāji,
sadodoties rokās, vienojās kopīgās
tautas un spēka dziesmās, kuru
laikā, lūkojoties sarkanbaltsarkano
svecīšu liesmiņās, bija iespēja pār-
domāt to būtisko un svarīgo ikvie-
nam no mums, un sūtīt visas labās
domas „uz augšu”, lai kāds augstāk-
stāvošs spēks mūs sadzirdētu.

Savukārt Liepā par ikgadēju tra-
dīciju ir kļuvis lāpu gājiens  ar pie-
miņas brīdi pie Cēsu kauju piemi-
nekļa, kurā piedalījās ne tikai
Liepas pamatskolas audzēkņi, bet
arī vietējie iedzīvotāji. Pēc piemiņas
brīža apmeklētāji nolika svecītes pie
Cēsu kauju pieminekļa.

Arī Mārsnēnos norisinājās tradi-
cionālais lāpu gājiens, pēc tā vakarā
mārsnēnieši ar sarkanbaltsarkana-
jām svecītēm iededza Latvijas kon-
tūru.

Sarkanbaltsarkanais Latvijas
karogs, kvēlojošas svecīšu un lāpu
liesmiņas, ļaužu vienotība, piedalo-
ties šajos pasākumos, ikvienam
iededz sirdī mīlestības liesmu pret
savu zemi, savu Latviju un atgādina
mums par tiem, kuri ir krituši brīvī-
bas cīņās par to. Tādēļ cienīsim
mūsu tautas vērtības un saglabāsim
sirdī svētu un mūžam dzīvu mūsu
Latviju! 

Ieva Fogele, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atzīmējam Lāčplēša dienu 

Ļaudis pie Saules pulksteņa, sadodoties rokās, vienojās spēka
dziesmās un sūtīja visas labās domas, lai kāds augstāk stāvošs

spēks sadzird tās
Foto Normunds Kažoks

„Deg rīta saulē koki lapu zeltā,
Un zāle sidrabo kā paklājs ruds.
Ir rudens Latvijā-
Tik skaists līdz sāpei-
Jau kaklā kamols kāpj
Kā rūgtums salds….’’

/Autoru kolektīvs/

Dzimšanas diena katram - gan cilvēkam, 
gan valstij - ir ierakstīta zvaigznēs. 

Vēsturiski mūsu valsts 
gaišākos svētkus svinam 

gada tumšākajā laikā, 
tāpēc gaismas radīšanai 

iededzam gaismu savās sirdīs un domās.
Mums jātic sev, savai varēšanai 

un savam spēkam, kas ir mūsu darbos, 
mūsu attiecībās, zināšanās un uzņēmībā. 

Katrs ar savu devumu, mēs visi - 
lieli un mazi - esam vajadzīgi 

savai zemei, savai tautai, 
savai Latvijai.

Paldies visiem, kuri godprātīgi 
veic savu darbu un domā 
par visas valsts attīstību! 

Ja būsim visi vienoti, mūsu valstij būs nākotne.

Sveicu JŪS 
Latvijas Republikas 

98 gadadienā un vēlu 
Saules mūžu Latvijai!

Māra Juzupa, 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
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Svinot Latvijas valsts 98.dzimšanas dienu -
svētkus, kas ikviena sirdī iededz patriotisma
dzirksti, svētkus, kad godinām ne tikai tos, kuri
cīnījušies par mūsu valsts brīvību, bet arī tos
novadniekus, kuri devuši īpašu ieguldījumu
novada attīstībā, tā popularizēšanā ārpus
Latvijas robežām un vienkārši nesavtīgi darījuši
vairāk, kā pienākums to liek.

Arī šogad 17.novembrī plkst.19:00 Priekuļu
kultūras namā godināsim darbīgos Priekuļu
novada ļaudis, par kuriem varam teikt: „Mēs ar
Jums lepojamies!” un šogad tie ir:

„GADA CILVĒKS IZGLĪTĪBĀ
UN ZINĀTNĒ”

Lilita Siņicina 
un Ingrīda Zazīte
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības

iestādes vadīja Lilita Siņicina un Dabas vides un
estētikas studijas vadītāja Ingrīda Zazīte ir cilvē-
ki ar neapsīkstošu mīlestību uz darbu, ko dara,
ar apbrīnojamu enerģiju un nerimstošu tieksmi
uz jauniem izaicinājumiem.

Tie ir cilvēki, kuri neapstājas pie sasniegtā, bet
gan izvirza arvien jaunus sasniedzamos mērķus,
kā padarīt mazajiem bērnudārza audzēkņiem
arvien pieejamāku, interesantāku, radošāku un
veselīgāku apkārtējo vidi. Papildus ikdienas dar-
biem vienmēr tiek domāts par ko jaunu, radošu
un attīstošu. 

Ingrīda un Lilita ar savu degsmi un aizrautību
ir izlolojušas un piepildījušas savu sapni par Sāls
istabu, Montesori istabu un Dabas vides un estēti-
kas studiju Jāņmuižas bērnudārzā. Studija piedā-
vā silto smilšu iekārtu, krāsaino graudu spēles,
radošās nodarbības ar krāsainām smiltīm, gais-
mas galdus, kā arī sajūtu taku. Jaunizveidotās tel-
pas ir pieejamas ne tikai Jāņmuižas mazajiem
audzēkņiem, bet arī citiem interesentiem.

Vineta Lapsele, projektu vadītāja 
Priekuļu novada pašvaldībā

„GADA CILVĒKS KULTŪRA”
Armīns Sproģis

Armīns Sproģis ir jaunraunietis, kurš
ikdienā kopā ar savu ģimeni nodarbojas ar

ziedu un stādu audzēšanu. Taču šajā gadā viņš ir
uzsācis Jaunraunas tautas nama atjaunošanas
darbus, lai jaunrauniešiem un Jaunraunas vie-
siem būtu vieta, kur sanākt kopā un atpūsties, kā
arī rīkot kultūras pasākumus plašākai auditorijai. 

A.Sproģim ir doma nākotnē Jaunraunas tau-
tas nama telpās izveidot muzeju, kur plānots
izvietot senākus eksponātus ne tikai no tautas
nama darbības laikiem, bet arī sadzīves priekš-
metus un inventāru.

Jau šogad, 2016.gadā, pie Jaunraunas tautas
nama tika rīkots atmiņu vakars par Jaunraunas
tautas nama vēsturi un notikumiem, kuru apmek-
lēja jaunraunieši un viesi, kas bija ar to saistīti.

Jaunraunas tautas nama atjaunošanu Armīns
Sproģis veic par saviem līdzekļiem.

Lolita Barone; Guntars Mucenieks,
Jaunraunas iedzīvotāji

„GADA CILVĒKS SPORTĀ”
Samanta Timpa
Samanta Timpa ir Liepas pagasta jau-

niete, kura mācās Cēsu pilsētas vidussko-
las 10.klasē.  Ārpus skolas viņa trenējas vieglat-
lētikā, kā arī ir aizrāvusies ar brīvo cīņu cīņas
sporta klubā „Ferrum”. 

2015.gadā viņa ir ieguvusi 2.vietu Latvijas
meistarsacīkstēs junioriem brīvajā cīņā sievie-
tēm, 3. vietu Latvijas meistarsacīkstēs kadetiem
brīvajā cīņā, 5.vietu Latvijas jaunatnes olimpiādē
brīvajā cīņa un godpilno 1.vietu Latvijas meistar-
sacīkstēs jauniešiem brīvajā cīņā.

2016.gada janvārī Samanta kļuva par Latvijas
čempioni senioriem brīvajā cīņā sievietēm - pie-
augušajiem svara kategorijā līdz 60kg. Viņa iegu-
va arī 2.vietu Latvijas meistarsacīkstēs junio-
riem brīvajā cīņā sievietēm svaru kategorijā līdz
58kg. Aprīlī, piedaloties Latvijas meistarsacīk-
stēs kadetiem brīvajā cīņā sievietēm, Samanta
ieguva 3.vietu.  Savukārt, maijā, piedaloties
Ziemeļu valstu čempionātā brīvajā cīņā sievie-
tēm, viņa ieguva godpilno 3.vietu svaru kategori-
jā līdz 65kg.

Samanta ir viena no labākajām cīkstonēm
Latvijas un Ziemeļvalstu reģionā.

Andis Ruicis Cīņas sporta kluba
„Ferrum” treneris

„GADA CILVĒKS SOCIĀLĀ VIDĒ”
Gints Gābers
Gints Gābers ir priekulietis. Kaut arī

šobrīd dzīvo Raunā, viņa sirds un hobijs
ir Priekuļos. Gints ir boksa kluba „Priekuļi” dibi-
nātājs un treneris. Viņš ne tikai treneris, bet vai-
rāk audzinātājs, kas ar savu nesavtīgo darbu un
ieinteresētību ir kļuvis par autoritāti bērnu, jau-
niešu un vecāku vidū. 

Ginta mērķis ir sniegt bērniem un jauniešiem
pozitīvu dzīves skatījumu, mācīt veselīgu dzīves
veidu un ieinteresēt sportā. Boksa klubs
„Priekuļi” ir organizācija, kas nodarbojas ar
boksa sporta popularizēšanu. Treniņus apmeklē
vidēji 16 pieaugušie un 8 bērni. Neviens no tre-
neriem par savu darbu nesaņem atalgojumu, viss
darbs notiek uz brīvprātības un aizrautības prin-
cipa.

Arī Cēsu un Priekuļu novada pašvaldības poli-
cija ir pateicīga Gintam un Boksa klubam
„Priekuļi” par jauniešu izglītošanu un audzināša-
nu, kuri tagad labprāt sadarbojas ar kārtību sar-
gājošām iestādēm, palīdzot novērst un atklāt
dažāda rakstura pārkāpumus.

Dagnija Sproģe un Ginta Bogdanova,
Priekuļu iedzīvotājas, un policijas pārstāvji

„GADA CILVĒKS VIDES
ESTĒTIKĀ”

Juris Šķerbergs
Juris Šķerbergs ir pensionārs, kurš

dzīvo Priekuļos, Cēsu prospektā 11.
Ilgus gadus viņš ir bijis Priekuļu tehnikuma
praktiskās apmācības instruktors. Juris ir cil-
vēks, kurš neprot sēdēt bez darba. Katru dienu
jau vairāku gadu garumā Juris uztur kārtību
mājas pagalmā un rūpējas par kaimiņu labklājī-
bu. Šajā vasarā Juris ieguldīja lielu darbu kon-
kursa „Sabiedrības ar dvēseli 2016” biedrības
„Cēsu prospekts 11” projekta realizācijā. Viņš
brīvprātīgi un bez atalgojuma pamana un paveic
nepieciešamos darbus pagalma uzturēšanā.
J.Šķerbergs uzskata- mēs katrs esam atbildīgs
par vidi, kurā dzīvojam.

Cēsu prospekta 11 mājas iedzīvotāju vārdā
Dagnija Sproģe

„GADA KOLEKTĪVS”
Veselavas teātra studija

„Kurlās vardes“
Veselavas teātra studija „Kurlās var-

des” darbojas Veselavas tautas namā un šogad
nosvinēja 5 gadu jubileju. Šo gadu laikā neviens
pasākums Veselavā vairs nav iedomājams bez
teātra studijas līdzdalības.

Par tradīciju kļuvuši tematiskie uzvedumi,
kurus teātra studija kopā ar jauniešu deju kolek-
tīvu „Veselava” iestudē Ziemassvētkos,
Lieldienās, Latvijas valsts gadadienās, Novada,
un citos svētkos.

Arī Līgo svētki vairs nav iedomājami bez jaut-
rā un atraktīvā Jāņu dienas uzveduma
Bērzkrogā, kas ne tikai veselaviešu vidū ir ļoti
iecienīts un apmeklēts pasākums.

Ļoti unikāls ir teātra studijas ēnu teātris, ko
var baudīt katru gadu Leģendu naktī Veselavas
muižā. Ēnu teātris tiek aicinātas arī viesizrādēs.

Neizsīkstoša izdoma piemīt teātra studijas
„Kurlās vardes” vadītājai Ilonai Tauniņai un
visiem studijas dalībniekiem, gan domājot kā
literāro darbu piemērot savam kolektīvam,
gan kā izveidot izrādēm nepieciešamos rekvi-
zītus.

Lai izrāde būtu interesanta un aizraujoša,
„Kurlās vardes” kolektīvs tam nežēlo ne savu
laiku, ne personīgos līdzekļus. Bieži izrādēs tiek
iesaistīti arī dalībnieku ģimenes locekļi gan kā
aktieri, gan kā dažādu uzdevumu izpalīgi. Arī
deju kolektīvs „Veselava” saplūdis vienā veselu-
mā ar teātra studiju, veiksmīgi papildinot viens
otru un veidojot dinamiskus, no citiem kolektī-
viem atšķirīgus uzvedumus.

Domubiedru grupa no Veselavas

Izteikt PATEICĪBU
Jānim Romanovam par teicami un ar lielu

atbildību paveiktu darbu ik dienu vedot bērnus
uz novada skolām un atpakaļ.

Natālijai Mahņovai par aktīvu darbu vadot
Priekuļu novada Jauniešu padomi,  attīstot
sadraudzību un sadarbību ne tikai starp
Priekuļu novada, bet arī ar kaimiņu novadu jau-
niešu centriem un jauniešu domēm.

Līgai Sudrabai par palīdzīgas rokas sniegša-
nu Priekuļu tehnikuma jauniešiem darba meklē-
jumos, dodot viņiem iespēju nodrošināt sevi, lai
varētu mācīties un doties dzīves ceļā ar jaunām
zināšanām.

Valteram Dambem par atbalstu sporta, kul-
tūras un izglītības nozarēm, palīdzot sakārtot to
infrastruktūru. 

Pateicības pasniedz Liepā 
18. novembrī 18.00: 

Intai Ceriņai par pacietīgu, sirsnīgu un māk-
sliniecisku darbu, vadot keramikas pulciņu pirm-
sskolas izglītības iestādes „Saulīte” audzēkņiem.

Artim Rožkalnam par lieliskiem sportiskiem
sasniegumiem, izcīnot bronzas medaļu Latvijas
čempionātā 2016 vieglatlētikā U18 grupā 800m
skriešanas distancē.

Ivaram Bergmanim par nesavtīgu līdzdalī-
bu, inovatīvām idejām un profesionālu pieeju,
piedaloties Liepas ciema attīstības plānošanā,
aktīvu darbību ideju īstenošanā.

Neformālai jauniešu grupai „P.S.I.H.O.“
par aktīvu līdzdalību jauniešu centra „Apelsīns”
aktivitāšu plānošanā, organizēšanā, īstenošanā
un dalībnieku piesaistīšanā, organizējot pasāku-
mu ne tikai Priekuļu novada, bet arī kaimiņu
novada jauniešiem.

Priecājoties par panākumiem, kurus ir sasnie-
guši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, kolēģi, aicinām
apsveikt savus novadniekus pasākumos
Priekuļos, Liepā un Mārsnēnos.

Pēc godināšanas pasākuma Priekuļos būs kon-
certs  „post scriptum LATVIJA”, kuru veidos
pagasta mākslinieciskie kolektīvi kopā ar pia-
nistu Valteru Osi un aktrisi Vitu Baļčunaiti.
Tas būs stāsts par tālumu un tuvumu, stāsts
par svešu zemi un savējo. Stāsts par ilgām,
jūtām un cerību.

Ja gribam, lai mūsu valsts būtu stipra, tad mums pašiem
arī jābūt, stipriem, veiksmīgiem, laimīgiem, radošiem.

Mēs visi kopā esam Latvija
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Priekuļu vidusskola ikgadējā valsts svētku pasāku-
mā „Es ar Tevi lepojos” šogad olimpiskā gada ietvaros
lepojas ar novadnieku sporta sasniegumiem. 

Sportiski jaunieši ir visās skolās, bet vai daudzas
skolas var lepoties ar olimpiāžu dalībniekiem?
Kate gorijā „Sportisti - mūsu skolas absolventi”
lepojamies ar Aneti Brici, Kasparu Dum bri un
Edgaru Piksonu. 

Protams, jebkurā jomā svarīgs ir labs skolotājs.
Un tādu mums netrūkst. Kategorijā „Skolotāji –
treneri” suminām Daigu Sarkani, Jāni Mičuli,
Anželu Brici, Aivaru Kricki.

Par iepriekš minētajiem absolventiem, skolotājiem -
treneriem stāsta skolēni, kuri paši nopietni nodarbo-
jas ar sportu. Tieši šiem skolēniem visvieglāk izprast
panākumu gūšanai nepieciešamās rakstura īpašības,
psiholoģiskās un fiziskās veselības aspektus.

Savukārt kategorijā „Sporta lepnums” esam
iekļāvuši sportistus un sporta dzīves organizatorus,
bez kuriem daudzu gadu garumā Priekuļu vārds
nebūtu izskanējis tik pārliecinoši - Ilmāru Brici,
Kristeru Serģi, Arti Rasmani, Gunāru Dumbri. 

Sestās klases puiši Ričards un Jēkabs par Kristeru
un Arti stāsta ar azartu, jo uz pasākuma skatuves
ieradušies ar saviem BMX riteņiem, ar kuriem gan
prātīgi, gan pārgalvīgi izbrauktas tuvākas un tālākas
trasītes. Abi puiši atzīst, ka apbrīno sportistu panā-
kumus pasaules mērogā un nākotnē cer uz saviem
sapņu mocīšiem.

Jā, sportisti mūs iedvesmo, palīdz saprast, ka ar
neatlaidību, mērķtiecību, gribasspēku un daudz,
daudz darba var sasniegt lielus mērķus.

Paldies visiem sportistiem, kas veltīja savu laiku
un bija kopā ar mums Priekuļu vidusskolas valsts
svētku pasākumā!

Līga Laurīte, Priekuļu vidusskolas skolotāja

Priekuļu vidusskolā
sumina novada

sportistus

„Saules gaismā siltie 
vārdi

Atnāk paši nemanot
Sirdi silda, spēku dod
Visas sirdis apstaro”

Ar šiem vārdiem tāpat kā
katru gadu, uz Jaun -
piebalgu tika aicināti sociālo
institūciju darbinieki no
Raunas, Amatas, Pārgaujas,
Vecpiebalgas, Cēsīm un
Priekuļiem, lai 8.novembrī
Jaunpiebalgas novadā  būtu
kopā mūsu profesijas svēt-
kos - Sociālo darbinieku
dienā. 

Jaunpiebalgas Sv. Toma
evaņģēliski luteriskajā baz-
nīcā baudījām veldzējošu
ērģeļmūzikas koncertu,
iepazināmies ar baznīcas
atjaunošanas vēsturi un
tikāmies ar stipriem cilvē-
kiem, kuriem garīgās vērtī-
bas ir dzīves pamats.

Daudz pozitīvu emociju
guvām, viesojoties Jaun -
piebalgas mūzikas un māk-
slas skolā, kur jaunajiem
talantiem radīta piemērota
vide, lai katrs varētu reali-
zēt savus sapņus, ieceres un
tiktu novērtēts.

Jaunpiebalgas kolēģi
iepazīstināja ar izstāžu zāli
„Velves”, varējām iepazīties
ar vietējo mākslinieku glez-
nu izstādi un amatniecības
darbiem.

Tiekoties pie kafijas tases,

speciālisti atskatījās uz
padarīto un diskutēja par
aktuālām problēmām sociā-
lajā jomā. 

Katra novada pašvaldības
pārstāvji sveica savus darbi-
niekus viņu profesionālajos
svētkos, vēlot labu veselību
un izturību, jo sociālo darbi-
nieku uzdevums nav viegls
ekonomiski tik sarežģītos

apstākļos.
Mūsu novada pašvaldības

Sociālā dienesta vadītāja
Elita Rancāne sveica visus
klātesošos profesionālajos
svētkos. Pateicībā sociālā
darba veicējiem tika pa -
sniegti atzinības raksti:
Priekuļu sociālo pakalpoju-
mu centra sociālajai darbi-
niecei Dacei Skujai un

sociālajai darbiniecei dar-
bam ar ģimenēm un bēr-
niem Priekuļu un Veselavas
pagastos Margitai Bēr -
ziņai.

Jaunpiebalgas kultūras
namā pasākuma dalībnie-
kus priecēja mono izrāde,
bet starplaikos Jaun -
piebalgas mūzikas skolas
pasniedzējs ģitāras pavadī-

jumā pārsteidza ar tautā
iemīļotām dziesmām.

Paldies Priekuļu novada
pašvaldībai par atbalstu un
sapratni ikdienas darbā un
sveicienu Sociālo darbinieku
dienā.

Zaiga Riekstiņa,
sociālā darba

speciāliste

Sociālā darba speciālisti atzīmē
savus profesijas svētkus

Turpinot nest Priekuļu novadnieka, pirmā
no auduma izgatavotā Latvijas karoga autora
- Jāņa Lapiņa - vārdu pasaulē, Zemessardzes
27.kājnieku bataljona Veterānu apvienības
priekšnieks, priekulietis Jānis Bahmanis un
viņa domubiedri ir izveidojuši izstādi
„Pulcējieties zem latviešu karogiem!“ – kas
šoreiz tika atklāta Valmieras Valsts ģimnāzi-
jas „Ledus pagrabā” 17.oktobrī un veidota ne
tikai par nacionālā karoga tapšanu, bet arī
Zemessardzes 25 gadu pastāvēšanu.

17. oktobri par izstādes atklāšanas datumu
J.Bahmanis izvēlējās apzināti, jo tieši pirms
25 gadiem 17.oktobrī Zemessargi devās uz
Rīgu dot zvērestu kalpot Latvijai un latviešu
tautai. Tādēļ arī izstāde ir veltīta gan karoga
idejiskajam autoram Jānim Lapiņam, gan
Latvijas Republikas Zemessardzei.

„Ledus pagraba” centrālā zāle veidota kā
sakrālā telpa, kurā atspoguļota saules pielūg-
sme gan gleznās, gan fotogrāfijās, gan tautas-
dziesmās, jo jau izsenis latvieši ir pielūguši
sauli. J.Bahmaņa draugi mākslinieki ir mēģi-
nājuši tautasdziesmas vizualizēt un attēlot
tās sakrālo būtību un pielūgsmi gleznās un
vitrāžā. Zīmīgi ir tas, ka visi sakrālie karogi
senatnē ir bijuši vertikālā veidā.

Kā vienu no piemēriem Bahmaņa kungs
minēja latviešu tautasdziesmu: 

„Kalnā zied ābelīte
Sidrabiņa ziediņiem;
Sidrabiņa ziedi birst
Uz sarkana āboliņa.”, kur gleznā attēlots

Latvijas karogs vertikālā veidā ar ābelīti glez-
nas augšējā malā. Sakrālajā zālē attēlota lat-
viešu tautasdziesmu vizualizācija, kurās
atspoguļotas nacionālā karoga krāsas.
J.Bahmanis norādīja, ka šīs nacionālās krāsas
latviešiem bija, ir un būs mūžīgas. Jau senie
latvieši tās mēģinājuši saglabāt tautas
dainās, savukārt Bahmaņa kungs mēģinājis

tās vizualizēt gleznās, lai izstādes apmeklētā-
ji saprot, kā šo svēto lietu var saglabāt un
nodot no paaudzes paaudzē.

Savukārt Latvijas karavīri ir tie, kuriem
visa šī svētā lieta ir jāsargā – kultūra, tradīci-
jas. 

Izstādē ir atspoguļota Zemessardzes 27.kāj-
nieku bataljona Veterānu apvienības priekš-
nieka J.Bahmaņa 25 gadu garumā vāktā un
veidotā kolekcija par 3 tēmām – Sakrālā
Saules zāle, Brīvība un Uzvara. 

Jānis Bahmanis atzīst:  „Es līdz valsts 100
gadiem gribu pierādīt, ka saulītei karogā ir
galvenā vieta. Tas ir mans darbs - strādāt un
to pierādīt.”.

Jānis Bahmanis 2015.gadā saņēmis
Priekuļu novada titulu „Goda novadnieks” par
patriotisma veicināšanu un ieguldījumu
Latvijas vēstures izpētē, īpaši uzsverot saules
simbola nozīmi karogos un emblēmās. 

Izstāde Valmieras Valsts ģimnāzijas galeri-
jā „Ledus pagrabs” būs skatāma līdz novem-
bra beigām.

Teksts un foto
Ieva Fogele

Pulcējieties zem latviešu karogiem
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Šobrīd Jaunsardzes kus-
tība aptver gandrīz visus
Latvijas novadus. Priekuļu
vidusskolā jaunsargu vienī-
ba savu darbību sāka
2010./2011.māc.g. sākumā.
Kopējais jaunsargu skaits
skolā svārstās no 25-40
jaunsargiem. Pašreiz ir 28
jaunsargi vecumā no 12 līdz
18 gadiem.

Kā labākos Priekuļu vi -
dusskolas jaunsargus var
nosaukt Kristapu Broku,
Mārtiņu Lipski, Mārci
Ozoliņu, Emīlu Peskovu,
Artūru-Dāvidu Bieziņu,
Selvu Teteri. Šie jaunieši
vienmēr aktīvi piedalās
dažādās Jaunsardzes orga-
nizētajās nometnēs, sporta
sacensībās u.c. pasākumos.

Jaunsardzē jaunieši
iestājas brīvprātīgi. Par
jaunsargu var kļūt ikviens
Latvijas iedzīvotājs vecumā
no 12 līdz 21 gadiem. Jaun -
sargam ir jāprot Latvijas
Republikas valsts valo -
da. Jaunsardzē uzņem tikai
ar vecāku vai aizbildņu rak-
stisku piekrišanu. Jaunsar -
dzes un informācijas centrs
par bērna dalību kustībā
«Jaunsardze» mācību gada
sākumā slēdz  līgumu ar
viņa likumisko pārstāvi. Ja
jaunietis sasniedzis 18 gadu
vecumu, līgumu  slēdz ar
viņu.

Jaunsarga kandidātam
tiek noteikts pārbaudes
laiks ― 3 mēneši.

Pēc sekmīgi izturēta pār-
baudes laika jaunsarga kan-
didāts svinīgos apstākļos
dod solījumu:  „Es, (vārds,
uzvārds), Latvijas Repub -
likas jaunsargs svinīgi apso-
los nežēlot savus spēkus un
prātu labākas dzīves veido-
šanai manas dzimtās zemes
un Latvijas tautas labā.
Apsolos pēc labākās sirdsap-
ziņas veikt jaunsarga pienā-
kumus.”

Pēc solījuma pieņemša-
nas jaunsarga kandidāts
tiek uzņemts Jaunsardzē un
saņem jaunsarga apliecību.
Jaunsargu mācību pro-
gramma ietver dažādu
mācību priekšmetu apguvi:
tūrisms, orientēšanās apvi-
dū, šaušana, pirmās medicī-
niskās palīdzības sniegša-
na, Latvija valsts un armi-
jas vēsture, NBS struktūra,
dienesta pakāpes, militārās
vadības pamati, izdzīvoša-

nas pamatiemaņu apgūša-
na, fiziskā sagatavotība,
dabas aizsardzība, karavīra
lauka taktiskās iemaņas,
kara taktikas pamatele-
menti.

Šo tēmu apguve notiek
gan klasēs (teorētiskā daļa),
gan apvidū, gan vairāku
dienu pārgājienos, gan
nometnēs. Tāpat katram
jaunsargam tiek dota iespē-
ja vismaz divas reizes gadā
piedalīties Jaunsardzes
organizētajās ekskursijās.   

Jaunsargu devīze ―
„Augsim Latvijai!”

Juris Kokins, Jaunsargu
vienības instruktors: 

rezerves kapteinis 

Jaunsargi, manuprāt, ir
organizācija, kurā iemāca
disciplīnu, cieņu, komandas
darbu un iepazīstina ar
karavīra ikdienu. Līdz šim
es esmu apguvis daudz sva-
rīgu prasmju, kuras man
noderēs turpmākajā dzīvē.
Jaunsargos es iemācījos, kā
siet 6 atšķirīgus tūrisma
mezglus, kā pareizi šaut un
tēmēt, kā orientēties svešā
apvidū, kā izmantot karti
un kompasu un daudz citu
prasmju. 

Mārtiņš Lipskis,
9.klases skolnieks 

Darbošanās jaunsargos,
manuprāt, ir ļoti labs veids,
kā pavadīt brīvo laiku pēc
stundām un brīvdienās.
Man patīk iet jaunsargos, jo
man patīk pavadīt savu
brīvo laiku aktīvi, un tieši
jaunsargos to var darīt. Mēs
dodamies pārgājienos, ku -
ros ne mirklis nav brīvs, jo
vienmēr ir ko darīt. Pat
naktīs ir ko darīt, spēlējot
dažādas spēles pa mežu un
dežurējot pie ugunskura.
Braucam dažādās ekskursi-
jās, kur pētām ar armiju
saistītus objektus un nori-
ses. Jaunsargos var apgūt
noderīgas lietas, piemēram,
kā šaut ar gaisa bisi, siet
dažādus tūrisma mezglus
u.c. Jaunsargu nodarbībās,
ekskursijās un , it īpaši pār-
gājienos un nometnēs,
atmosfēra ir ļoti interesan-
ta. To ir grūti izstāstīt, tas
ir pašam jāpamēģina!

Mārcis Ozoliņš, 
9.klases skolnieks

Jaunatnes politikas stra-
tēģija ir novada domes
apstiprināts dokuments,
kas nosaka mērķus, plāno
darbības. Priekuļu novads
nav izņēmums, tāpēc kopā
ar Cēsu, Pārgaujas, Vec -
piebalgas, Jaunpie balgas,
Amatas, Raunas un Lī -
gatnes novadiem, piedalo-
ties jaunatnes lietu speciā-
listiem, deputātiem un jau-
niešiem, esam nolēmuši šo
stratēģiju izveidot ERAS-
MUS+ projekta ietvaros. 

Projekta mērķis ir izstrā-
dāt jaunatnes politikas
stratēģiju katram novadam
un kopīgu sadarbības plat-

formu visiem astoņiem vēs-
turiskā Cēsu rajona nova-
diem, kas balstīta uz jau-
niešu interešu, vēlmju,
vajadzību un problēmu
apzināšanu un vietējo poli-
tiķu un speciālistu iesaisti.
Jaunatnes politika kopumā
ir starp-institucionāla, tā -
pēc ir svarīga visu iesaistīto
jomu (brīvais laiks, interešu
izglītība, izglītība, veselība,
sociālā aizsardzība, nodar-
binātība u.c.) kopīga redzē-
juma veidošana par jaunat-
nes lietu attīstību konkrētā
teritorijā.

19.oktobrī 20 eksperti un
jaunieši no mūsu novada

tikās, lai diskutētu par
esošo situāciju jaunatnes
jomā, kas ir jāuzlabo un kas
jau tiek veiksmīgi darīts. 

Nākamā diskusija par
jaunatnes politikas stratēģi-
jas izstrādi būs kopā ar jau-
niešiem, kur uzzināsim viņu
viedokli par Priekuļu nova-
dā notiekošo un kam būtu
jāpievērš lielāka uzmanība.
Šajās diskusijās iegūtā
informācija tiks apkopota
un līdz 2018.gadam izstrā-
dāta. 

Elīna Krieviņa, 
Jaunatnes un bērnu lietu 

nodaļas vadītāja

Jaunsardzes kustība
Priekuļu vidusskolā

Priekuļu novada 
Jaunatnes politikas
stratēģijas izstrāde

Acīgākie Priekuļu iedzī-
votāji noteikti ievēroja, ka
10 dienas, no 23.oktobra līdz
4.novembrim Priekuļos vie-
sojās 40 jaunieši no četrām
valstīm – Latvijas, Igau -
nijas, Lietuvas un Polijas.
Jaunieši vecumā no 13-25
gadiem piedalījās Eiropas
finansētā Erasmus+ apmai-
ņas projektā - pieredzes
apmaiņas braucienā, kura
uzdevums bija attīstīt
komunikācijas prasmes,
darbu komandā, iepazīt citu
valstu kultūru un uzlabot
savas svešvalodu prasmes.
Projekta ietvaros svarīgas
un lietderīgas bija sarunas
par jaunatnes politiku.

Svarīgākās aktivitātes
jauniešiem bija kopīgas
teātra izrādes veidošana par
labo un par slikto jauniešu
dzīvē savās valstīs, uz kuru

bija aicināti arī vietējie
iedzīvotāji ar iespēju pēc
izrādes iepazīties ar jaunie-
šiem. Sāncensību gars parā-
dījās sporta dienā, kurā ar
vietējiem iedzīvotājiem kopā
sportojām. Izturību pārbau-
dījām, vienu dienu mācoties
izdzīvošanas prasmes mežā.

Katras valsts pārstāvji
kultūras vakaros prezentēja
savu valsti, kultūru, tradīci-
jas. Latvijas dienā braucām
ekskursijā pa Priekuļu
novadu, vakarā rādījām
savas tautiskās dejas un
kopā ar visu valstu jaunie-
šiem dziedājām visiem bal-
tiešiem zināmo dziesmu
„Atmostas Baltija“. Jaunieši
projektā sazinājās angliski,
tādejādi mācījās šo valodu,
nebaidoties no kļūdām.

Aktivitātes tika īstenotas
sadarbībā ar Priekuļu JIC

„REST[e]”, Liepas JC
„Apelsīns”, Latvijas Zemes -
sardzi, sporta koordinatoru
J.Mičuli, Priekuļu kultūras
namu, ēdnīcu „Dores virtu-
ve”, Priekuļu Tehnikumu,
Ed.Veiden bauma muzeju
„Kalāči”, viesnīcu „Tigra” un
Mārsnēnu Tautas namu. 

Šis bija „Erasmus+:
Jaunatne darbībā“ atbal-
stīts projekts. Projekts tika
finansēts ar Eiropas
Komisijas atbalstu. Šī publi-
kācija [paziņojums] atspo-
guļo vienīgi autora uzska-
tus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebku-
ru iespējamo izlietojumu.

Elīna Krieviņa,
Jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Dari un māci, 
ko tu proti

Jaunieši ekskursijas laikā iepazinās ne tikai ar Priekuļu apkārtni, 
bet arī ar traktortehniku



Priekuïu Novada Vçstis   5

Ar dziesmām, dančiem, saru-
nām par vecajiem laikiem, ar tau-
tas dainu skandēšanu pagāja
divas nedēļas oktobrī Liepas bēr-
nudārzā „Saulīte”.  Kādas dzies-
mas dziedāja toreiz, kad vecmā-
miņa bija maza? Kā radusies šī
pasaule? Kādi darba rīki tagad
vairs tikai muzejā atrodami, bet
vēl nesen tika izmantoti sadzīvē?
Lai rastu atbildes uz visiem jautā-
jumiem, 20. oktobrī Liepas PII
„Saulītē” jau trešo gadu tika
rīkots „Tautasdziesmu rīts”. Tas
veltīts dainu vācēja Krišjāņa
Barona 181. dzimšanas dienai. 

Kuras tad ir pašas populārākās
latviešu tautasdziesmas? Bērni
dziedāja un skaitīja uz rokas pirk-
stiem, - cik tad protam? Neiztikt
bez „Kur tu teci?”, „Kas dārzā?”,
„Āzīti manu”. Kur vēl skaistās
šūpļa dziesmas, ko dziedājusi gan
mamma, gan audzinātājas klusa-
jā stundā? Šogad „Tautas dziesmu
rīta” vadmotīvs bija: „Kā tad vei-
dota tā Dieva pasaulīte?” Atbildi
atradām mazliet jocīgajā atmiņas
trenēšanas dziesmā „Dievs nolai-
da bumbul’ zemē”. Uz pasaules
aug koki, dažādi augi, ir dzīvnie-
ki, cilvēki, ir uguns un ūdens. Kā
tas viss kopā rīmējas, atbilde
atrodama dziesmā. 

Katra grupa skandēja latviešu
dainas par kādu noteiktu tēmu:
darba tikumu, ģimeni, dzimtās
zemes skaistumu, putniem un
dzīvniekiem. No jauna bērni
mācījās dziesmas „Bēdu, manu
lielu bēdu” un „Sijā auzas, tautu
meita” arī mazliet pafilozofējot

par to, ko tad dziedam.
Folklora nemaz tik viegli „nedo-

das rokās”, pie tās jāpierod.
Dziedot kaut ko atkārtoti, bērni
sajūt dziesmas vai rotaļas īsto
spēku. „Saulītē” iemīļota rotaļa
šajās dienās bija „Es tik biju
bagāts koks”. Bērni visā piedalī-
jās ar aizrautību un interesi.
Pasākuma idejisko domu papildi-
nāja telpas noformējums. Sienas
rotāja seni rokdarbi: svītru segas,
tautiskās jostas, šalles, cimdi un
zeķes. Lai būtu vēl interesantāk,
bērniem bija iespēja apskatīt,
pataustīt un pat izmēģināt senos

darba rīkus: vērpjamo ratiņu,
tītavas, sprigulīti, ūdens nēšus,
velējamo vāli, trideksni, paripināt
īstos zirga ratus, paspēlēt kokli.

„Tautasdziesmu rīts” veidots
kā tilts no vecajiem laikiem uz
mūsdienām un atpakaļ – no
šodienas uz vakardienu. Folklorā
atrodamas visas atbildes. Tā
stiprina mūsu pašapziņu, veido
izpratni par ģimeni, norisēm
dabā un māca mīlēt savu dzimto
zemi Latviju.

Indra Kumsāre,
mūzikas skolotāja

EKO skolas Rīcības dienu
ietvaros no š.g.7.-11.novembrim
Jāņmuižas pirmsskolas izglītības
iestādē  rīkojam atbalsta nedēļu!
10. novembrī notika “Silto džempe-
ru diena”.  Bērni un vecāki tika
informēti, ka iestādē apkure tiks
samazināta sakarā ar Rīcības
dienu. To mērķis ir pievērst sabied-
rības uzmanību vides aizsardzībai,
parādot saikni starp globālajiem
procesiem un mūsu ikdienas para-
dumiem, un iedvesmojot šos para-
dumus mainīt. Akcijas ietvaros
grupas izveidoja plakātus un mudi-
nāja apkārtējos pievērsties videi.

Senajā latviešu gadskārtā
Mārtiņi iezīmē rudens beigas un
ziemas sākumu.

Mārtiņi noslēdza garu un
smagu darba posmu, kurš sākās
ap Jēkabiem ar rudzu pļauju un

tad turpinājās pēc Miķeļiem,
padarot atlikušos rudens darbus,
kamēr zeme nav aizgājusi pie
miera. Līdz Mārtiņiem jāapar
zeme, jo pēc Mārtiņdienas tā
dodas atpūtā, ja to traucē miera
periodā, tad nākamajā gadā nav
gaidāma nekāda raža.

Kā katru gadu, arī mēs,
Martiņbērni, devāmies uz jaukām
svinībām ciemos pie saimnieces.
Sveicām gaviļniekus – saimnieku
Mārtiņu un vecākās grupas
Mārtiņu, dziedājām ķekatu dzies-
mas un skandējām latviešu tau-
tasdziesmas. Jautrām dziesmām
skanot, ciemos ieradās arī ķekat-
nieki. Arī šogad čigāns bija iera-
dies kopā ar visnotaļ gudru zirgu,
kas Mārtiņbērniem ļoti patika.
Čigāniete neiztika arī bez sava
Mārtiņdiena gaiļa, kas palīdzēja

čigānietei zīlēt. Saimniece aicinā-
ja ķekatniekus kopīgās rotaļās
latviešu tautas tradīciju garā.

Bet ar to rosība vēl izglītības
iestādē nebeidzās.

Sakarā ar Latviešu nacionālā
karoga 100 gadi un Lāčplēša dienu
10. novembra pēcpusdienā vecā-
kās grupas bērniem bija iespēja
doties uz Cēsu pils muzeju, kur
Cēsu muzejs organizēja stāstījumu
par nacionālo karogu un muzeja
ekspozīcijas apskati. Turpat Cēsu
pils muzejā, ekspozīcijas apskates
beigās bērniem bija iespēja izpaus-
ties radošajā darbībā – karodziņa
krāsošana uz stikla burciņām. 

Jāņmuižas pirmsskolas izglītī-
bas iestādē nedēļa beidzās ar
patriotu nedēļu, kurā visi  gan
lieli, gan mazi  ar sirdi un dvēseli
dzīvojam un svinam Latvijas
svētkus. Pārrunājam šo dienu,
mācamies Latvijai veltītas dzies-
mas, dzejoļus un himnu. Mūsu
svētku nedēļa savu kulmināci-
ju sasniegs Latvijas dzimša-
nas dienai veltītā koncertā 21.
novembrī plkst. 15:30 aktu
zālē. Pēc svētku kliņģera noliekot
svecītes izveidotajā Latvijas kon-
tūrā godināsim Latvijas brīvības
cīnītājus – drosmīgos karavīrus.

Lai izturība mums un jums.
Esam pozitīvi, iecietīgi, stipri-
nām, lolojam mūsu Latvju zemi!

Inga Miezīte, 
PII skolotāja 

Jāņmuižas bērnudārza 
kaleidoskops novembrī

„Tēvu tēvi laipas meta, bērnu bērni laipotāji;
Tā, bērniņi, laipojat(i), ka pietika mūžiņam!”

Bērniem bija iespēja iepazīties ar senajiem 
darbarīkiem, tas radīja lielu interesi, un palīdzēja labāk

izprast skandinātās tautas dziesmas
Foto Veronika Juškova

Jāņmuižas
PII piedāvā
individuālās
Montesori

pedagoģijas
nodarbības

Priekuļu novada Jāņmuižas PII piedā-
vā individuālās Montesori pedagoģijas
nodarbības bērniem, sākot aptuveni no 2
gadu vecuma, kā arī psihologa konsultā-
cijas caur smilšu spēles  terapiju (pakal-
pojumi ir maksas).

Montesori pedagoģijas metode
praktizē, ka nodarbību laikā bērnu
pamata nodarbošanās veids ir brīvs, pat-
stāvīgs darbs speciāli sagatavotā vidē,
kura atbilst dažādiem bērna attīstības
sensitīvajiem periodiem (pastiprinātā
jutīguma periodiem). 

Montesori metode ir bērna pašattīstī-
šanās pedagoģijas sistēma, kad bērns
pats izvēlās ar kādu materiālu viņš dar-
bosies, pats nosaka darbošanās ilgumu
un pats var izlabot savas kļūdas.
Šī metode piedāvā bērnam unikālo iespē-
ju iepazīt pasauli un apgūt dažādas
iemaņas, ņemot vērā viņa individuālās
attīstības īpatnības un darbošanās
ritmu, tā palīdz bērnam pašam sevi
sakārtot.

Īpašie vingrinājumi, kad bērns darbo-
jas ar roku, panāk garīgu koncentrēša-
nos.

Metodes, kas paredzētas bērniem to
sajūtu darbības attīstīšanai, dod iespēju
bērniem apgūt rakstīšanas, lasīšanas un
rēķināšanas pamatus. Montesori metode
palīdz bērniem pārvarēt grūtības, nevis
izvairīties no tām.

Citējot Mariju Montesori: „pareizs pie-
dāvājums, pareizs materiāls, pareizā
laikā”

Ja pieaugušais darbojoties pilnveido
vidi, tad bērns, darbojoties, pilnveido sevi.

Smilšu terapijas procesa laikā
klientam ir iespēja izveidot pasauli, kas
atbilst viņa iekšējam stāvoklim: ar brī-
vas, radošas spēles palīdzību viņš parāda
to, kas notiek viņa pasaulē, izmantojot
smiltis, ūdeni un mazas figūriņas. 

Vēsturiski sākotnēji smilšu spēles
terapija tika lietota darbā ar bērniem,
taču šobrīd to izmanto arī darbā ar pie-
augušajiem, pāriem, ģimenēm, grupām.
Tā ir īpaši efektīva un maiga terapija arī
sievietēm grūtniecības periodā, lai pār-
strādātu trauksmi un dažādas bailes.

Viena no lielākajām smilšu spēles
terapijas metodes priekšrocībām ir iespē-
ja simboliskā, tēlu veidā izteikt savus
iekšējos pārdzīvojumus, līdz ar to, tā ir
efektīva darbā ar cilvēkiem/bērniem,
kuriem ir grūti savus pārdzīvojumus
izteikt vārdos, vai kuri ir saskārušies ar
traumatisku pieredzi laikā, kad viņi vēl
neprata runāt.

Smilšu spēle ir:
Radoša iztēlošanās spēle smiltīs
Dabisks izaugsmes un attīstības pro-

cess
Piekļuve dziļām jūtām
Piekļuve neapzinātai informācijai
Simboliska komunikācija
Droša un pieņemoša vide, kurā nevar

kļūdīties
Iespēja izpaust un pārstrādāt pieredzi
Iespēja izjust savu spēku un resursus.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālruni: 29399518 

Marina Celitāne, 
Montesori pedagogs, psihologs, smilšu
spēles terapijas metodes praktizētāja.
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Tuvojoties valsts simtga-
dei, biežāk uzsveram mūs-
dienu saikni ar pagātni. Aug
interese par vēsturi. Pat pir-
cējus savai Mārsnēnu
pagasta viensētai, kas „pavi-
sam dažus simtus metru no
ezera” un esot ļoti daiļa,
īpašnieks šoruden interneta
sludinājumā vilinājis ar
apgalvojumu: „Iegādājoties
īpašumu, iegūsiet vēsturis-
ku laukakmens būvi, kura ir
kalpojusi kā pirmā Vid -
zemes apriņķa skola.” 

Te nu es, mārsnēniete
būdama, esmu spiesta
nosarkt: dižo pagātni novad-
nieks gribējis pielielīt mājai,
bet piemelojis to visam
pagastam, jo Latvijas vēstu-
ri lāgā nezina. Nav Baltijā
nekad eksistējis tāds admi-
nistratīvs iedalījums, kurā
būtu bijis „Vidzemes apriņ-
ķis”! Nevienā lauku pagastā
nekad nav atradusies „apriņ-
ķa skola”. Cara laikos apriņ-
ķa skolas (reālskolas un ģim-
nāzijas) bija augstākā tipa
skolas un pastāvēja vienīgi
lielākajās pilsētās. Lai nu
kas, bet pilsētu Mārsnēnu
pagastā gan nekad nav bijis!
Nepatiess arī „pirmās” gods:
neviena no Mārsnēnu terito-
rijas vecākajām skolām –
muižas skola (darbojās ap
1740. gadu) un Mārsnēnu
pagastskola (atvērta 1859.
gadā) – nav stāvējušas ezeru
tuvumā. 

Mājvārdu autors nemin,
māja esot „starp Mūrmuižu
un Raunu”. Interneta kartes
bultiņa gan neslēpjas un šā
bezvārda īpašuma vietu rāda
gabaliņu no Startu ezera.

Fotogrāfijās redzamie ēkas
fragmenti – ārsienas mūrē-
jums, istabas dziļās logailas
– tiešām apliecina laukak-
mens būvi. Tātad sabiedris-
ku celtni, jo zemnieku mājas,
pat abu muižu „kungu ēkas”
šai pusē būvēja no koka. Kas
īsti par ēku ezera rietumu
pusē pagātnē bijusi?

Tur bija pagastmāja, kurā
iebūvēta klase bērnu mācīša-
nai grāmatā. 

Kad 1866. gadā cara valdī-
ba noteica dibināt lauku
pašvaldības, savu „valsti” –
Startu pagastu – nākamajā
gadā paši sāka pārraudzīt
arī Startu kroņa muižai pie-
derošo 14 māju zemnieki.
(Lai nemulsina mazais māju
skaits: tajos laikos tās kupli
apdzīvoja, katrā mita vairā-
kas saimes, kopskaitā tur
bija ap divsimt nodokļu mak-
sātāju, tas ir, vīriešu 14–60
gadu vecumā. Sievietēm
likums nodokļus neprasīja.) 

Drīz Vidzemes guberņas
priekšniecība pašvaldībām
pavēlēja ik pagastā vietnieku
pulka (tālaika pašvaldības
deputātu oficiālais nosau-
kums) sapulču, valdes un
pagasttiesas vajadzībām
būvēt īpašu ēku. Mazā
Startu pagastiņa taupīgie
vīri apsvēra, ka tādai vaja-
dzībai veselu ēku celt nebū-
tu prāta darbs un derētu
zem tā paša jumta ierīkot
arī iecerēto skolu, kurai baļ-
ķus jau bija sākuši gādāt.
Bērniem nebūtu jāiet sešas
verstis uz Mārsnēnu skolu.
Divas atsevišķas būves
pagasts nespētu pavilkt.
Turklāt skolotājs varētu

vienlaikus strādāt arī par
skrīveri un, tā kā turpat
skolā dzīvotu, arī cietumnie-
kus uzraudzīt (bija prasīts
pagastmājas būvēt ar stipru
arestantu telpu un ar drošu
glabātavu pagasta naudas
lādei). Izvēlēja pārstāvjus,
kas brauktu uz Rīgu pie
guberņas vadības prasīt
atļauju ēku apvienošanai,
bet izrādījās, ka atļauju
nemaz nevajag – guberņa ar
mieru, daudzos pagastos
šādas kopus ēkas jau būvē.
Taču – pagastmājai, līdz ar
to arī skolai, jābūt celtai no
akmeņiem. 

Ilgi un grūti startēnie-
šiem gāja prāvās ēkas būv-
niecība, viss par savu naudi-
ņu; pa vidu bija smags nera-
žas gads. (To gadu Startu
dzīvi sīki atspoguļo doku-
menti Latvijas Valsts vēstu-
res arhīva 2133. fondā, 1.
apraksts, 1484.–1570. lieta;
par būvi visvairāk ziņu
1494. lietā.) 1872. gadā
pagastmāja bija gatava,
Raunas draudzes mācītājs to
iesvētīja. Tā bija gara mūra
māja ar diviem skursteņiem,
plašiem un astoņas ar pusi
pēdu augstiem pagasta darī-
šanu kambariem, skolas
klasi, arī ar zēnu un meiteņu
guļamām istabām un ēšanas
istabu augšstāvā. Mājai 15
lielas un divas mazākas dur-
vis, daļa no tām trinīša rak-
stā un uz divi pusi veramas,
14 lieli un seši mazāki logi ar
dubultiem glāžu rāmjiem,
astoņos kambaros dēļu
grīda, pārējās telpās kaļķa
klons. Pie āra ceļa durvīm
atradās balkons ar sešiem

stabiem. Ēkā ierīkots arī
skolotāja dzīvojamais mitek-
lis, viņa vajadzībām pagasts
jau uzbūvējis riju un vēl cēla
kūti, stalli un vāgūzi – tā
laika lauku skolotāju vienī-
gais atalgojums bija zemes
gabals, „lai to kopj un visu
ņem, ko šī zeme iznes.” Šim
nolūkam iedalīja 34,11 dese-
tīnas (desetīna – 1,09 ha) no
bijušās „Lapaiņu” mājas
zemes.

Mazā pagastiņa mūžs
aprāvās, nesasniedzis ne
trīs desmitus vasaru: ar
Vidzemes guberņas zemnie-
ku lietu komisijas nolēmu-
mu Startus 1896. gadā pie-
vienoja Mārsnēnu pagas-
tam. Startu un Mārsnēnu
muižu zemnieki jau paau-
dzēm ilgi bija biedrojušies:
visi savus aizgājējus vienā
un tajā pašā Mārsnēnu kap-
sētā bedījuši, vienā un tajā
pašā Austriņa ezerā linus
mērkuši, jaunākos laikos
vairākas kopīgas Mārsnēnu-
Startu biedrības nodibināju-
ši. Tomēr apvienošanu star-
tēnieši uzņēma smagi.
Tātad ne vairs savas pašval-
dības, ne tiesas, ne vajadzī-
gas sūri grūti ierīkotās ista-
bas! Paldies dievam, vismaz
skola tepat paliek. Tas vie-
nīgais veldzēja startēniešu
sirdis, tomēr vēsu attieksmi
pret mārsnēniešiem tie turē-
ja ilgi. Pat vēl pēc simt
gadiem, atjaunotās Latvijas
neatkarības iesākumā, kāds
ieminējās par atpakaļatdalī-
šanos. Citi skumji teica: ko
nu vairs – ne vairs Startu
galam savas skolas, ne
pagastmājas, ne aptiekas,

ne veikala, nekā.
Kas vēlāk notika ar

Startu pagastmājas/skolas
ēku? Trīsziemīgā Startu
pagastskola tajā darbojās
līdz pat Latvijas Republikas
nodibināšanai, tad to, tāpat
kā Mārsnēnu pagastskolu,
pārveidoja par 1. pakāpes
pamatskolu (skolēniem
tajās četri mācību gadi).
Abas pamatskolas pagastā
sekmīgi darbojās visus brīv-
valsts gadus. Padomju laikā,
jau pēc kara, pašvaldībai
paziņoja pārmaiņas: Startu
gala latviešu bērniem tur-
pmāk ejams uz Mārsnēnu
skolu, jo Startu skolā mācī-
bas notiks krievu valodā. Tā
arī notika.

Startu skolas gals pienā-
ca 1957. gadā: tā ugunsgrē-
kā nodega un vairs netika
atjaunota. Drupas nojauca.
Nenojaukts palika ēkas
gals, ko uguns bija skārusi
mazāk. To vēlāk no pašval-
dības nopirka vietējo aptie-
kāru Smiltēnu pāris un
iekopa par skaistu mitekli,
nosauca par „Senatnēm”.
Nu jau pasen abi lūkojas uz
tām no zvaigznītes.
Iespējams, no zvaigznes
maliņas dažkārt turp norau-
gās arī Rēķa Jānis, vecais
19. gadsimta startēniešu
būvmeistars, jo „Startes
pagastmājas un skolas
ērberģis” no pamatakmens
līdz spāru vainagam bija
viņa lielākais un beidzamais
mūža darbs. 

(Turpinājums sekos)

Māra Melne, 
pensionēta žurnāliste

Mārsnēnu vēsture: sadomājumi un fakti

No 17. līdz 21.oktobrim
Jāņmuižas bērnudārzs aktīvi
piedalījās „Labo darbu nedēļā”.
Šajā akcijā piedalījās visas bērnu-
dārza grupiņas, ieskaitot pašus
mazākos.

Nedēļas laikā tika padarīti
daudz un dažādi labie darbi.
Piemēram, tika sagrābtas lapas
ne tikai bērnudārza teritorijā, bet
arī pie Jāņmuižas muižas. Tika
sakopts arī viens no daudzajiem
pastaigu maršrutiem, lai pašiem
un citiem ir prieks par sakopto
apkārtni. Bērni teica paldies tiem
cilvēkiem, kuri viņiem ir darījuši
labu, ne tikai dāvājot skaistu glez-
nu no dabas materiāliem, bet arī
cienājot ar zupu un pasniedzot
pašu veidotas pateicības. Netika
aizmirsti arī dzīvnieki, kuriem
tika salasītas ozolzīles.

Bērni un viņu audzinātājas ar
prieku piedalījās „Labo darbu
nedēļā”, jo, darot kopā, var izdarīt
vairāk labu darbu!

Saulainajā 19.oktobra dienā
Liepas pamatskolas trešās kla-
ses skolēni, ar grābekļiem rokās,
devās veikt labos darbus. Mūsu
skola pašreiz piedzīvo pārvērtības,
jo tiek veikti energoefektivitātes
darbi. Daļa skolas jau ir skaisti
nokrāsota. Tas mūs rosināja
pastrādāt pie skolas apkārtnes
sakopšanas.  

Lapas grābt nemaz nav tik vieg-
li – tā secināja bērni. Kopā strādāt
mums ļoti patika, bija jautri –
dažas lapas nemaz nelidoja vaja-
dzīgajā  virzienā. Puikas lapas
bēra maisos un nesa uz kaudzēm.
Patīkami, ka viens laukumiņš pie
skolas  ir tīri sakopts. Tā strādājot
esam palīdzējuši skolas sētniecei,
lai viņa ātrāk tiek galā ar rudens
darbiem.

Pirmklasnieki labo darbu nedē-
ļā nodarbojās ar ozolzīļu vākšanu.
Tās viņi vedīs uz Līgatnes dabas
parku dzīvniekiem.

Zobu tīrīšana ir daļa no mūsu
ikdienas personīgās higiēnas, un šīs
iemaņas ir jāveido no agras bērnības.
Zobi ir ne tikai barības smalcinātāji,
bet arī mūsu smaids – tas ir viens no
pašapziņas veidotājiem.

Liepas bērnudārzā „Saulīte” arī
šogad turpinās nodarbības bērniem
par mutes dobuma un zobu veselību
ar mērķi:

dot bērniem iespēju izaugt ar
pozitīvu attieksmi pret savu mutes
veselību, labām iemaņām mutes
higiēnā un motivāciju uzturēt labu
mutes vispārējo veselību visa mūža
garumā;

samazināt risku bēr-
niem, sajust zobu sāpes
un tādejādi novērst bai-
les no zobārstniecības
aprūpes;

panākt, ka daudz
vairāk ir bērnu ar vese-
liem piena un pastāvī-
gajiem zobiem.

Pasākumā jaunākās
grupas bērni noskatījās
multfilmu ,,Dr. Trusis”
un pārējie bērni filmi-
ņu „Man ir tīri zobi” .

Vidējās grupas bēr-
nus apciemoja Zobu
Feja (medmāsiņa Lie -
nīte), kura kopā ar bēr-
niem ārstēja sāpīgu

zobu lellei Lollai. Bērni noskaidroja,
kāpēc tā notiek un piedalījās sprie-
dumos, kas jādara, lai tas nenotiktu.
Bērni mācījās pareizi tīrīt zobus,
pareizi mazgāt rokas. Vecākās grupi-
ņās pirmo reizi ciemojās Zobiņš
Baltiņš (medmāsiņa Lienīte) un kopā
ar bērniem atsvaidzināja savas zinā-
šanas par mutes higiēnu. Bērni
izzvēlējās no reklāmas žurnāliem
ēdiena bildes, kuras patīk zobiņam
un kuras patīk zobu Urķim.

Ļena Juškova,
medicīnas māsa

Zobus tīram katru dienu, 
lai nav cauruma neviena

Labo darbu nedēļa

Bērni ieklausās Zobu fejas teiktajā un rādī-
tajā par zobu tīrīšanu un kāpēc tas jādara,

lai zobi augtu veseli un skaisti
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4 Nolemts piešķirt Priekuļu

novada pašvaldības apbalvojumu
„Pateicība” sakarā ar Sociālo darbi-
nieku dienu šādiem Sociālā dienesta
darbiniekiem: 

m  Margitai Bērziņai – par profe-
sionālu un pašaizliedzīgu darbu
Priekuļu novada Sociālajā dienestā
darbā ar ģimenēm un bērniem;

m  Dacei Skujai - par radošu
darbu un nozīmīgu ieguldījumu
sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu sniegšanā Priekuļu novada
Sociālajā dienestā. 

4 Izdoti Saistošie noteikumi
Nr.9/2016 „Par grozījumiem Priekuļu
novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr.1/2016 „Par Priekuļu nova-
da budžetu 2016.gadam””.

4 Nolemts kompensēt četriem
Liepas pagastā dzīvojošiem izglīto-
jamajiem braukšanas maksas izde-
vumus 50% apmērā 2016./2017.
mācību gadā.

4 Apstiprināts:
m  Priekuļu novada pašvaldības

Nekustamā īpašuma un juridiskā
nodrošinājuma nodaļas nolikums;

m  nolikums par Jauniešu brīv-
prātīgā darba organizēšanu Prie -
kuļu novadā.

Apstiprināti izsoles noteikumi:
m  pašvaldības kustamā īpašuma

– galvenās  izlases cirsma;
m  pašvaldības kustamā īpašuma

– sanitārās izlases cirsma;
m  nekustamais īpašums Rūp -

nīcas ielā 13-4, Liepā.
4 Ar 2016.gada 1.novembri

apstiprināta šāda maksa bez pievie-
notās vērtības nodokļa: 

m par Jāņmuižas pirmsskolas
izglītības iestādes telpu nomu
Montesori un smilšu terapijas
nodarbību vadīšanai  EUR  69,68
mēnesī (nosakot 16 stundas nedēļā)
un par materiālu nomu nodarbību
vadīšanai EUR 5.95 mēnesī;

m  par Cēsu pilsētas Mākslas sko-
las Priekuļu filiāles telpu nomu
EUR 0,14 par vienu kvadrātmetru
vienā stundā.

4 Nolemts nodot atsavināšanai:
m  pašvaldībai piederošo dzīvokļa

īpašumu Maija ielā 2-10, Liepā;
m  pašvaldībai piederošo dzīvokļa

īpašumu Pāvila Rozīša ielā 6-47,
Liepā;

m  pašvaldībai piederošo dzīvokļa
īpašumu Pāvila Rozīša ielā 13-35,
Liepā;

m  pašvaldībai piederošo īpašumu
„Dižakmens”, Liepā;

m  pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu Pāvila Rozīša ielā 13-
15, Liepā.

4 Pieņemts lēmums:
m  apstiprināt zemes vienībai

Liepas pagastā apstiprināt adresi
„Beta”, Liepas pagasts;

m  par zemes gabala „Vecdukuļi’,
Liepas pagastā, Priekuļu novadā,
piekritību pašvaldībai;

m  par zemes vienības Priekuļu
pagastā, Priekuļu novadā, uz kuras
ir izbūvēts Priekuļu novada pašval-
dības bilancē esošs autoceļš
„Akmeņkrogs – Veismaņi”, piekritī-
bu pašvaldībai;

m  par zemes vienības „Dzelmes”,
Liepas pagastā, ieskaitīšanu rezer-
ves zemes fondā.

m  par zemes vienības „Atmodas”,
Priekuļu pagastā, ieskaitīšanu
rezerves zemes fondā.

m  par zemes vienības „Vēl -
ziedes”, Priekuļu pagastā, ieskaitī-
šanu rezerves zemes fondā;

m  atdalīt no nekustamā īpašuma
„Gala Kunči”, Priekuļu pagastā,
neapbūvētu zemes vienību, jauniz-
veidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Dambīši”, Priekuļu pagastā, un
noteikt zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimniecis-
kā darbība ir mežsaimniecība;

m  atdalīt no nekustamā īpašuma
„Mazdikļi”, Veselavas pagastā,
neapbūvētu zemes vienību, jauniz-
veidotajam nekustamajam īpašu-
mam apstiprināt jaunu nosaukumu
„Gala Jokas”, Veselavas pagastā,
un noteikt zemes lietošanas mērķis
– zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība;

m  neiebilst zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamajam īpa-
šumam „Baltiņi”, Priekuļu pagastā;

m  neiebilst zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamajam īpa-

šumam „Buli”, Veselavas pagastā;
m  neiebilst zemes ierīcības pro-

jekta izstrādei nekustamajam īpa-
šumam „Gala Kunči”, Priekuļu
pagastā; 

m  neiebilst zemes ierīcības pro-
jekta izstrādei nekustamajam īpa-
šumam „Lejas Dalderi”, Priekuļu
pagastā, izveidojot jaunu nekusta-
mo īpašumu.

m  apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam
„Ozoliņi”, Priekuļu pagastā un no
jauna izveidotajam nekustamajam
īpašumam apstiprināt jaunu nosau-
kumu „Ābeļziedi”, Priekuļu pagastā;

m  precizēt platību nekustamajā īpa-
šumā „Kraujas”, Mārsnēnu pagastā;

m  atdalīt no zemes vienības
„Autoceļš P30”, Veselavas pagastā,
neapbūvētu zemes vienību un no
jauna izveidotajam nekustamajam
īpašumam  apstiprināt jaunu nosau-
kumu „P30 rekultivētā zeme”,
Veselavas pagasts, un noteikt zemes
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība;

4 Nolemts ar 2016.gada 1.novem-
bri izveidot Priekuļu novada pašval-
dībā amata vienību - Ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs
glābējs (autovadītājs).

4 Dome neiebilst sivēnmāšu
kompleksa „Gaujaskalni”, Priekuļu
pagastā, pārbūves projekta izstrādei
un realizācijai.

4 Dažādi saimnieciskie jautājumi.

Priekuļu novada domes sēdes apskats

Saistošie noteikumi Nr.6/2016
„Par grozījumiem Priekuļu novada 
pašvaldības 2012.gada 26.janvāra

Saistošajos noteikumos Nr.3 
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu“”
Izdarīt Priekuļu novada pašvaldības

2012.gada 26.janvāra Saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei
sakarā ar bērna piedzimšanu“ šādus gro-
zījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu par

katru Priekuļu novadā dzīvesvietu pirmreizēji
deklarētu jaundzimušo ir Latvijas Republikas
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem,
kuriem piešķirts personas kods, ja vismaz
viens no jaundzimušā vecākiem ir deklarējis
pamata dzīvesvietu Priekuļu novada adminis-
tratīvajā teritorijā ne mazāk kā pēdējos 12
mēnešus pirms bērna piedzimšanas.”.

2. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir: 
4.1. EUR 100 (viens simts euro), ja pirms

bērna piedzimšanas, viena no bērna vecākiem
dzīvesvieta 3.punktā noteiktajā kārtībā ir
deklarēta Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā.

4.2. EUR 200 (divi simti euro), ja pirms
bērna piedzimšanas abu bērna vecāku dzī-
vesvieta 3.punktā noteiktajā kārtībā ir dek-
larēta Priekuļu novada administratīvajā
teritorijā.”

3. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā: 
“ 5. Pabalstu izmaksā no Dzimtsarakstu

nodaļai paredzētajiem budžeta līdzekļiem.”
4. Izteikt 8.p. šādā redakcijā: “Iesniegumā

pabalsta saņemšanai, norāda informāciju par
bērna un vecāku deklarēto dzīvesvietu, kuru
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks, pārbauda
Iedzīvotāju reģistrā, pārliecinoties par perso-
nas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes
informācijas sistēmā esošajām ziņām.”

5. Izslēgt 12.p. teikumu “Pabalsts attieci-
nāms uz bērniem, kas dzimuši pēc 2012.gada
1.janvāra (ieskaitot).”

6.   Saistošie noteikumi stājas spēkā ar
2017.gada 1.janvāri.

Domes priekšsēdētāja  M.Juzupa 

2015./2016. mācību gadā
Pirmsskolas izglītības iestāde
“Mežmaliņa” ir uzsākusi darbu
starptautiskajā projektā “Ēdam
atbildīgi!”. Projekta  ievaros no
21.- 23.oktobrim desmit  Lat -
vijas dalībskolu pārstāves pieda-
lījās starptautiskā projekta foru-
mā “Menu For Change”
(“Pārmaiņu ēdienkarte”) Prāgā,
kurā tikās ar programmas dalīb-
niekiem no astoņām citām
pasaules valstīm. Foruma ietva-
ros skolotājas papildināja savas
zināšanas lekcijās un semināros
par atbildīga pārtikas patēriņa
tēmu un darbnīcās par globālās
izglītības metodēm, ko lietot,
mācot bērniem veikt atbildīgas
pārtikas patēriņa izvēles.

Forumā tika aplūkotas dažā-
das jomas, kas saistītas ar pārti-
kas aprites sistēmu –  klimata
pārmaiņas, industriāla palmu
eļļas ražošana, dzīvnieku izcel-
smes produktu ražošana, garās
pārtikas ķēdes un to ietekme uz
vidi, pārtikas atkritumi, bioloģis-
kā daudzveidība u.c.. Tēmas tika
ilustrētas ar piemēriem no dzī-
ves, ar kuriem dalījās viesi no
visas pasaules – piemēram, lauk-
saimnieks Paskāls Benu (Pascal
Gbenou) no Beninas iepazīstinā-
ja skolotājas ar ilgtspējīgas lauk-
saimniecības iespējām Āfrikā,
Šiba Desora (Shiba Desor) no
Indijas stāstīja par moderno un
tradicionālo lauksaimniecības
metožu līdzsvarošanu, bet Su
Minga Ko (Su-Ming Khoo), ķīnie-
šu izcelsmes Īrijas Universitātes
pētniece, skaidroja, kā pārtikas
aprites sistēma ietekmē cilvēk-
tiesību ievērošanu.

Ko dalība forumā deva man?
Ieguvu nozīmīgu pieredzes bagā-
žu , kas radīja pārmaiņas manā
domāšanā. Lietas, kas iepriekš

šķita mazsvarīgas, par kurām
ikdienas steigā nedomāju, pēk-
šņi kļuva  prioritāras. Radās
izpratne kā bērniem pasniegt
informāciju par globāliem pārti-
kas tēmas jautājumiem, kuri ir
kopīgi pilnīgi visās projekta
dalībvalstīs. Apguvu dažādas
mācību metodes, ko izmantot
darbā ar bērniem, kā iepazīsti-
nāt mazos audzēkņus ar pārti-
kas ceļu līdz viņu šķīvim, kā
salīdzināt dažādu pārtikas pro-
duktu ietekmi uz vidi un veselī-
bu, kā gatavot organisko atkri-
tumu komposta trauku, organi-
zēt nodarbības par to, kā no pāri
palikušā ēdiena pagatavot kaut
ko jaunu u.c. Nostiprināju pār-
liecību par to, ka Latvijas
Ekoskolas līdzvērtīgi darbojas
Eiropas un pasaules līmenī un
skolotāju un audzinātāju piere-
dze ir līdzvērtīga citu valstu
skolu pieredzei.. 

Forums deva pārliecību, ka ir
iespējams sasniegt labu rezultā-
tu, darot mazas lietas radoši, ar

aizrautību un pārliecību. 
Projekts tiks īstenots trīs

gadu garumā, kopumā Latvijā
iesaistot vismaz 100 izglītības
iestādes. Pirmajā projekta gadā
Latvijā piedalījās 20 skolas, bet
šogad dalībskolu skaits jau vai-
rāk nekā dubultojies - piedalās
50 skolas no visas Latvijas. 

Ekoskolu programmas darbī-
bu Latvijā atbalsta Latvijas
vides aizsardzības fonds projek-
ta “FEE International program-
mu īstenošana Latvijā
2016.gadā“ ietvaros.

„Ēdam atbildīgi!”informācija
atrodama - https://www.face-
book.com/edamatbildigi/timeline  

Ar gūtajiem iespaidiem forumā
“Menu For Change” (“Pārmaiņu

ēdienkarte”) Prāgā 
dalījās  Priekuļu pii

„Mežmaliņa” vadītājas vietniece
izglītības jomā;

projekta „Ēdam atbildīgi”
koordinatore

Ilze Freimane

Ceļa soma pilna ar pieredzi un idejām -
skolotājas piedalās starptautiskā forumā



8 Priekuïu Novada Vçstis

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

Iznâk rei zi mçnesî.
Me tiens 2000 

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

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

e-pasts iri sa. uldrike@priekulunovads.lv

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

at bild au tors. 

Ie spiests SI A ”Lat ga les dru ka” 

Kultūras afiša novembrī/decembrīCilvēks cīņā iet un ies
Pret likteni – un nelieksies.
Un veidos paša dzīvi
Pēc paša prāta brīvi
/Ē.Ādamsons/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu 
novada novembra  jubilārus, īpaši 
80 gadu jubilejā
Piriekuļos: Sarmīti Jansoni un Ritu Rubiķi

85 gadu jubilejā
Piriekuļos: Edgaru Ābeli, Staņislavu Kairīti,
Valerjanu Kočāni
Stefanidu Kirijenkovu Liepā

90 gadu jubilejā 
Priekuļos: Valdu Buķi, Ainu Kauperi, Austru Kušķi
92 gadu jubilejā Pēteri Lukstiņu Priekuļos
93 gadu jubilejā Elvīru Vanagu Priekuļos

17. novembrī uz novada pasākumu 
un atpakaļ kursēs autobuss:

Veselava – Priekuļi
Veģeru ceļa gals – 18:00
Bērzkroga stāvlaukums – 18:05
Veselavas kapi – 18:10 
Jaunrauna – 18:30
Priekuļu kultūras nams – 18:45
Liepa – Priekuļi
Liepas skolas stāvlaukums – 18:10
Jāņmuižas skola – 18:30
Priekuļu kultūras nams – 18:45
Mārsnēni – Priekuļi
No Mārsnēnu centra – 18:00 
Priekuļu kultūras nams – 18:45
Autobusu mājupceļš - pēc koncerta.

ENGLISH IS EASY!
Piedāvājam angļu valodas kursu apmācības nelielās

grupās Veselavas muižā
Nodarbības ilgums 1 stunda (60 min.), notiek reizi

nedēļā, ceturtdienās, nodarbības no decembra sākuma
līdz marta beigām.

Maksa par vienu nodarbību 7,00 EUR
Pasniedzēja - Ilze Kursīte

Pieteikties pie tautas nama vadītājas Emeritas, 
tel.29247403

JC Tramplanīns decembrī organizē:
12.decembrī plkst.17:00 gaismas virteņu gatavošana. Lūgums līdzi ņemt: (savu LED virteni,
matu fēna, lai žūšanas process būtu ātrāks). Pasākums dažāda vecuma auditorijai. 
15.decembrī plkst.17:00 vannas bumbu gatavošanas darbnīca.(Pasākums dažāda vecuma
auditorijai). Darbnīcas vada Laura Arafjeva.

Prieku u kult ras nam  
 

 
Liepas kult ras nam  

17.novembr  
19:00 
21:00 

VALSTS SV TKIEM  
velt ts koncerts 

Balle ar grupu „Propelleri” 
(no Smiltenes) 

Pašdarb bas kolekt vu koncerts,  
novadnieku godin šana 

Balles laik  darbosies kafejn ca
Ieeja: bez maksas

21.novembr  
10:00 

Valmieras kinostudijas  
izr de b rniem  

„ŠREKS” 

Izr des garums: 1 h 
Grupu pieteikumi pa t lr. – 28352521, 29177314

Ieeja: EUR 2,00
26.novembr  

10:00  
TE TRU SKATE 

 
Sp l šanas vieta:

Liel  z le, Spogu u z le

29.novembr  
10:00 

Jaunais Liep jas te trisa 
Izr de b rniem 

„PELNRUŠ TE” 

P RCELT  IZR DE NO 27.SEPTEMBRA 
Grupu pieteikumi pa t lr. – 29177314

Ieeja: EUR 1,50 (pret  sa emot 2,00 euro bi etes)
2.decembr  

16:00 
EGLES IEDEGŠANA 

PRIEKU OS 
Dziesmas, dejas, rota as!

Prieku u centr  pie veikala „Elvi”
16.decembr  

19:00 
„Mi elis” un „Mi el ni” 

ieskandina Ziemassv tkus 
Koncert  j s priec s M ra Brasli a vad tie tautas 
deju kolekt vi  

17.decembr  
16:00 

 „T gadi š”  
ZIEMASSV TKU 

KONCERTS 
Kop gus Ziemassv tku priekus izdejot, aicina b rnu 

tautas deju kolekt vs „T gadi š”.

21.decembr . 
11:00 

Pirmsskolas vecuma b rnu  
(kuri neapmekl  b rnud rzu)  

Ziemassv tku pas kums 

Uz pas kumu tiek aicin ti tie pirmsskolas vecuma 
b rni, kuri neapmekl  b rnud rzu, un ir deklar ti 

Prieku u pagast   

21.decembr  
16:00 

Ziemassv tku ieska u 
pas kums Prieku u pagasta 

pension riem 

L dzu pas kumam pieteikties pa t lr. 64130525  
Tiks nodrošin ts autobuss nok šanai uz koncertu 
un m jup.  

18.novembr  
12:00 

Atceres br dis 
 pie Br v bas c u pieminek a 

Svec šu un ziedu nolikšana  

 
18.novembr  

18:00 

 
Manai Latvijai - 98 

Liepas pašdarb bas kolekt vu apsveikuma koncerts 
m su valstij dzimšanas dien . 
P c koncerta balle (pie galdi iem), sp l s grupa 
„Stabu ielas muzikanti”                  Ieeja - bezmaksas 

 
8.decembr  

16.00 
 

 
Sv tku egles iedegšana 

 

Uzman bu! 
Šogad kop  ar R iem sv tku egle iedegsim jaun  
viet , p avi  pie, , skeitparka. B s dziesmas, dejas, 
rota as, smarž g s pipark kas, k  ar  karsta t ja. 

11.decembr  
12.00 

Cirks 
„Pasakain  plan ta” 

Programm  – sun ši, za is, ka ši, skas, papagailis 
u.c. m kslinieki.                            Ieeja – 5.00 euro 

15.decembr  
plkst.18.00 

 
Koncerts 

„Reiz ziem ....” 

Piedz vojumus par notikumiem ziem  izdzied s PII 
„Saul te” dzied t ji un Liepas kult ras nama 
pirmsskolas un s kumskolas b rnu deju kolekt vi. 

Ieeja – bez maksas
 
 

17.decembr  
18.00 

 

 „ Pasaka par  realit ti” 

 

Muzik la satikšan s Ziemassv tku noska s uz kuru 
aicina Sigita Kokare-Grunte un Gundega Kuci a.  
No projekta “Gar gais t risms” 
Tautas un citas Stipr s dziesmas, Kopdzied šana, 
Sarunas par B tisko                    Ieeja- bez maksas 

 
Veselavas muiž  

 
18.novembr  

12:00 

Sv tku koncerts 
„OZOLZEME”velt ts 

LR Proklam šanas dienai 

 
Piedal s Veselavas tautas nama pašdarbnieki  

Ieeja - bezmaksas
 

18.novembr  
18:00 

L gatnes, Veselavas, Taurenes 
kooperat v s kr jaizdevu 

sabiedr bas 20.gadu jubileja 

Par sv tku noska u r p sies akardeonists Kaspars 
Gulbis, balli sp l s saksofonists Aivars Tomi š. 
Dal bas maksa EUR 10- inform cija t lr. 29247403, 
vai epast  –emerita2@inbox.lv 

19.decembr  
12:00 

 

Pensio ru  vakars  
Ziemassv tku  ieska s 

 

Dzeltenaj   z l   pie  galdi iem. 
Pieteikšan s  l dz 12.decembrim, zvanot  pa  
t lr:29247403 

 
M rsn nu tautas nam  

 
20.decembr  

10.00 

 
Baltais br dis 

Liepas kult ras nam  
Liepas pamatskolas pirm  m c bu semestra 
nosl guma pas kums 1.-9.klasei 

 
21.decembr  

11.00 

 
epai a Ziemassv tki 

Sv tku pas kums Liepas pagasta pirmsskolas 
vecuma b rniem, kuri neapmekl  b rnud rzu un ir 
deklar ti Liepas pagast  (tiks s t ti iel gumi) 
Inform cija pa t lruni 26497506 (Benita). 

 
22.decembr  

16.00 

 
„...un silt m rok m ziema tevi 

sild s” 

Sv tku pas kums Liepas pagasta pension riem. Par 
sv tku noska u r p sies radoš  apvien ba „Krelles”. 
Pieteikšan s Liepas pagasta p rvald  pie sekret res 
no 1. l dz 16.decembrim. Inform cija pa t lruni 
26497506  

18.novembr  
plkst.20:00 

 
plkst.22:00 

„Visa Latvija man  log ’’ 
 

Sv tku balle 
Sp l  grupa Velves 

Latvijas Republikas proklam šanas 98.gadadienai 
velt ts koncerts. 
 
Balle pie galdi iem ar grozi iem.T lr. 26666983.  

ieeja bezmaksas
25.novembr  

18:00 
Dokument l  filma 

„Ukrai u šerifi’’  
Režisors Romans Bondar uks, producenti Uldis 

Cekulis un Darja Aver enko Ieeja EUR 2,00

3.decembr  
16:00 

 
Sv tku egles iedegšana 

Uz pas kumu aicin ti b rni kop  ar vec kiem lai 
kop gi iedegtu Ziemassv tu egl ti M rsn nu TN 
park . Pas kum  piedal s pasaku t li. 

 
17.decembr  

14:00 

 
Ziemassv tku egl te 

Ziemassv tku egl te pirmsskolas vecuma 
b rniem. Iesim rota s kop  ar r iem, dzied sim 
dziesmas un sagaid sim Salat vu ar d van m 

18.decembr  
14:00 

 
Ziemassv tku pas kums 

pension riem 

Sv tku pas kums pie galdi iem. 
Uzst sies M rsn nu Amatierte tris ar izr di 
Egl te. Balli sp l s grupa Tauri deja. 
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