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Klāt Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks, kad čab tūtas un
ietinamais papīrs, košu auk-
liņu serpentīns, smaržo
piparkūkas, no eglīšu spīgu-
ļiem žilbst acis, sniegpārsli-
ņas nolaižas eņģeļu matos.
Iet vaļā lielā gatavošanās,
kaut arī daudzi nemaz
nejautā, kas un kad ir licis
dvēselei tā iekustēties, ka
gribas kaut ko dot citiem. Arī
mēs Veselavas bērnudārzā
gaidām Rūķus ar pārsteigu-
miem, cepam piparkūkas un
gatavojam dāvaniņas
kādam, ko gribam uz svēt-
kiem iepriecināt.

Šajā gada nogalē vēlamies
iepriecināt Veselavas pagas-
ta pensionārus un dāvināt
viņiem gaismu! Gaismu šajā
tumšajā ziemas laikā, gais-
mu siltumam, gaismu mīļu-

mam. Bērnu vecāki mums ir
palīdzējuši izgatavot stikla
“gaismas lukturīšus’’. Bērni
paši ir čakli pastrādājuši un
sacepuši piparkūkas! Vēl ar
pašu mazajām rociņām
pagatavojām skaistus
apsveikumus. Nu dāvanas
gatavas! Vēl tikai saiņošanas
darbi. Tos mums palīdzēja
paveikt lielie Rūķi no
Jauniešu domes – Nikija,
Andija, Pauls Ernests un
Raivis. Viņi ar lielu entuzias-
mu un interesi ierodas pie
mūsu mazajiem bērnudārz-
niekiem un palīdz izdarīt
kādus labus darbus. Paldies
mūsu jauniešiem!

Draudzīgā pirmssvētku
noskaņā visas dāvanas tika
iesaiņotas. Kā īstā rūķu dar-
bnīcā - tika griezts, līmēts,
siets, viss salikts dāvanu

kastēs. 
Šīs kopīgi gatavotās dāva-

nas 19.decembrī vedīsim uz
pensionāru Ziemassvētku
pasākumu. Lai pārsteigums
būtu vēl sirsnīgāks, esam
sagatavojuši arī dziesmas un
dzejoļus, sarunājuši arī
pasaku tēlus – Lāci un Peli,
kas palīdzēs visiem dāvanas
sadalīt. 

Lai šis ir laiks mums
visiem, kad katrs atsevišķi un
visi kopā gaidām savu
Ziemassvētku brīnumu.
Laiks, kad gribam priecāties
paši un iepriecināt citus!
Visiem jaukus, mīļus
Ziemassvētkus vēlot,
Veselavas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes kolektīva vārdā, 

Irēna Pacēviča, 
pirmsskolas skolotāja

Mazo rūķu darbnīca
Veselavas bērnudārzā

Mazi, lieli rūķi labu darbiņu padarījuši, nu var gaidīt svētkus, lai izdalītu dāvaniņas

Priecīgas un reizē smeldzī-
gas Ziemassvētku dziesmas –
pilnas ar cerību un ticību,
plūst pāri Priekuļu novada
jumtiem, skursteņiem, dūmu
mutuļiem un nes mums ticī-
bu brīnumam, ticību
Ziemassvētku vecītim un
viņa dāvanu maisam, kuru
viņš, nākdams pie mums,
droši nes pāri kalniem un
lejām. Dziļi sirdī katram no
mums gribas „dāvaniņu” no
viņa maisa,  to pārsteigumu,
kas dotu mums spēku, izturī-
bu un ticību, kas vairotu
mūsu labestību un radītu vie-
notības sajūtu. 

Novada pagasti ir saposu-
šies svētkiem. Katru reizi
lūkojoties uz skaistajām
pagastu  eglēm, sirdī ielīst
siltums un prieks. Savukārt,
eglītes un sveces novadu
māju logos atgādina par
Adventes laiku. 

Ziemassvētku gaidīšana
ir klusuma, pārdomu un
pateicības laiks. Vēlos
pateikties ikvienam, kurš
šogad ir labi darījis savu
darbu. Paldies ikvienam,
kurš ir būvējis, stādījis,
šuvis, kopis, audzējis, ārstē-
jis, skolojis – ar vienu vārdu
sakot – strādājis mūsu nova-

dā. Paldies ikvienam, kurš
sirdī ir sava novada patriots.
Paldies par  ierosinājumiem
un kritiku, paldies par to, ka
neesat vienaldzīgi.  Ikviens
darbs, kurš tiek sākts un
darīts novadā, ir cilvēkiem –
ir Jums. Jo svarīgākais jau
ir cilvēks, kurš vēlas šeit
augt, mācīties,  strādāt –
vienkārši dzīvot.

Viss ir mūsu sirdīs, un
tikai mēs paši izvēlamies, ko
no tās sniedzam pasaulei un
apkārtējiem. Mīļus un gai-
šus Jums svētkus!
Priekuļu novada pašvaldības

deputāte Elija Latko

Tas mirklis pēc steigas, darbiem un ikdienas rūpēm,
Tas mirklis pirms lielās apsnigšanas…
Tas mirklis pirms piedošanas,
Tas mirklis pirms miera un dvēseles sarunām,
Pirms piparkūkām un kanēļa smaržas,
Tas mirklis pirms izdošanās…

/I.Cipe/

Esiet laimīgi un piepildīti
2017.gadā!

Krājiet mirkļus, kad pasaule dalās ar prieku,
Sapratni un radošu rosību!

Priekuļu novada pašvaldības vadītāja 
Māra Juzupa
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Caur garo tumsu saule jau
atkal kāpj augstāk. No debesīm
snieg balts klusums, un gaišas
domas meklē sev mājvietu. Un
iestājas miers. Klāt
Ziemassvētku laiks.

Laiks, kuru steidzīgajā ikdie-
nā gaidām ar nepacietību. Laiks,
kurš mums ir tik vajadzīgs.
Laiks, kad, atceroties gada noti-
kumus, negribas runāt par skait-
ļiem, bet sajūtām. 

Piederības sajūta un kopā
būšanas prieks Priekuļu skolas
salidojumā, radoša darba ganda-
rījums talantīgo skolēnu nomet-
nē, lepnums par skolēnu sasnie-

gumiem olimpiādēs un konkursos, satikšanās prieks, uzņemot skolas viesus gan pieredzes
apmaiņas braucienos, gan simfoniskā orķestra jauniešu meistardarbnīcās vasarā, ganda-
rījums par padarīto skolas vides sakārtošanā – tas viss veido spilgtu sajūtu gammu, domā-
jot par  2016.gadu.

Aizejošā gada noskaņās sakām paldies par sadarbību skolēnu vecākiem, pašvaldībai,
Izglītības pārvaldei. 

Novēlām mierīgus un gaišus Ziemassvētkus. Lai Ziemassvētku brīnumu piedzīvo visi,
kas tam tic un kam tas vajadzīgs!

Lai Jaunais gads nāk ar jaunām iecerēm, izaicinājumiem un darba sparu!

Priekuļu vidusskolas kolektīva vārdā direktores p.i. Baiba Karlsberga

Laika ritējums ir neaptu-
rams. Rau, jau gada pēdējais
mēnesis tuvojas izskaņai! Vēl
tikai ziemas saulgrieži, un
tad  pulkstenis jau iezvanīs
2017. gadu. Dienas pirms
saulgriežiem un gadu mijas
allaž rosina izvētīt paveikto
un mudina kalt plānus nāka-
majam darba cēlienam, rūpī-
gi apsverot, ko gribam un ko
varam izdarīt. 

Pavadot 2016.gadu,  sirsnī-
gu paldies gribu teikt visam
skolas kolektīvam par kopīgu
un atbildīgu darbu, ko veicām
skolas akreditācijas laikā.
Sevišķi gribu atzīmēt skolotā-
jus: Annu Ludzenieci, Santu
Kalniņu, Sandru Spranci,
Ausmu Skrastiņu, Viktoriju
Dakšu, Guntu Trautmani, Juri
Krūzi, Līgu Pētersoni  un
Guntu Salmiņu. Paldies  skolas
darbiniecēm Ritai Ozolai,
Mārītei Guļai un Airitai Šmitei. 

Paldies vecākiem: Ilutai
Mārtiņjēkabai un Evitai
Zandersonei.

Paldies Priekuļu novada
pašvaldības priekšsēdētājai
Mārai Juzupai un Amatas
novada pašvaldības Apvie -
notās izglītības pārvaldes
vadītājai Dinai Dombrovskai
par atsaucību un atbalstu
akreditācijas laikā. 

Paldies arī skolas aktīvis-
tēm Laurai Baraušķei,
Annijai Horstai un Marikai
Pujātei. 

Paldies mūsu pirmsskolas
vecākiem Zanei Kalniņai par
atsaucību un  palīdzību, Kār -
lim Kaptjugam par skaisto
uzrakstu, Andrim Ostrovs -
kim par koka pūci.

Paldies par sadarbību jau-
niešu centram “Apelsīns” un
tā vadītājai Baibai Rozei un
jauniešu iniciatīvu centram
“Rest[e]” un bērnu un jaunie-
šu lietu nodaļas vadītājai
Elīnai Krieviņai. Paldies
Vitai Viļumsonei, kura darbo-
jas ar mūsu bērniem JC
“Tramplanīns”. Paldies Vitai
arī par sadarbību, kopīgi or -

ga nizējot pasākumus Tautas
namā. 

Sirsnīgu paldies gribu
pateikt Jāņmuižas pirmssko-
las izglītības iestādes vadītā-
jai Lilitai Siņicinai un viņas
vadītajam kolektīvam par
mūsu bērnu  uzņemšanu bēr-
nudārzā vasaras periodā.

Sagaidot Ziemassvētkus
un Jauno gadu, novēlu visiem
veiksmi, laimi un saticību! Lai
reizē ar Ziemassvētku prie ku
atnāk sajūta par labi pavadī-
tu gadu un tur – tajā mazajā
mirklī līdz Jaunajam – katrā
no Jums lai kāds sapnis
plaukst, ko gribas piepildīt! 
Es dāvinu tev šo dienu
ar sarmotiem kokiem un sniegu
un zīlītes klauvējienu
un zvirbuļu aušīgo prieku.
Es dāvinu tev šo dienu 
no ausmas līdz novakaram
tik baltu un tīru un vienu 
kā eņģeli eglītes zarā. 

/ P. Brūveris/
Zoja Virskule, Mārsnēnu

pamatskolas direktore 

22.novembrī, jau otro reiz
Priekuļu novada jaunieši un
deputāti satikās un kopīgi
apsprieda vairākus svarīgus
jaunatnes politikas jautāju-
mus. Šī dialoga mērķis ir
izprast situāciju, izteikt
savu viedokli un sniegt
rekomendācijas darba ar
jaunatni uzlabošanā. Tik -
šanās notika Struktu rētā
dialoga ievaros, kas ir
Eiropas mēroga pasākums
ar mērķi uzzināt kāda ir
situācija jaunatnes jomā.
Pirmā tikšanās Priekuļos
Strukturētā dialoga ietva-
ros notika aprīlī, kurā tikša-
nās dalībnieki atpazina jau-
niešiem svarīgus jautāju-
mus un kādas iespējas ir
lēmumu pieņēmējiem šos
jautājumus atrisināt. Šoreiz
tikāmies, lai uzzinātu un
izvērtētu pie kādiem secinā-
jumiem ir nonākuši pārējie
Latvijas reģioni un Eiropas
savienības dalībvalstis. 

Diskusijas vadīja Lat vijas
Jaunatnes padome un tajā
piedalījās četri Prie kuļu
pašvaldības deputāti, jaunie-
ši no Mārsnēniem, Veselavas
un Priekuļiem, tai skaitā no
Priekuļu Tehnikuma.

Pēc sarunas gan deputāti,
gan jaunieši atzina, ka šāda
tikšanās ir labs veids kā
uzzināt aktualitātes jaunat-
nes jomā no dažādiem skatu
punktiem. Dažiem dalībnie-
kiem šī bija pirmā reize
šāda veida politisko un
sociālo jautājumu diskusijā,
tāpēc šis bija vērtīgs pasā-
kumus, lai uzzināt situāciju
novadā. 

Jaunieši atzina, ka šī bija
konstruktīva, pārdomāta
saruna, kuras laikā  varēja

iedziļināties sarežģītos jau-
tājumos uz kuriem nemaz
nav tik viegli atbildēt.
Vienmēr ir produktīvi dzir-
dēt kā uz jautājumiem ska-
tās dažāda vecuma un dažā-
du profesiju pārstāvji. Arī
Latvijas Jaunatnes padome
ir pateicīga, ka Priekuļu
novads ir iesaistījies situāci-
jas izpētē un dalījies ar savu
pieredzi dažādu problēmu
risināšanā. 

Svarīgi ir apzināties, ka
mums ir jāstrādā kopā lai
varam risināt problēmas ne
tikai vietējā līmenī, bet arī
nacionālā un starptautiskā
līmenī, jo mēs tomēr esam sais-
tīti gan politiski, gan sociāli. 

Šāda veida diskusijas,
kurās piedalās jaunieši,
lēmējvara un izpildvara ir
ļoti nepieciešamas un tām ir
savs pienesums - jaunieši
kļūst atvērtāki, izzūd nedro-
šība, viņi atklāti pauž vie-
dokli par viņiem aktuālām
problēmām, par to, kā viņi
redz dažādas situācijas un to
risinājumu. Sarunās un dis-
kusijās tiek risināti  būtiski
un sasāpējuši jautājumi,
kurus dažkārt jaunieši neat-
klāj. Prieks par jauniešu
ieinteresētību dažādu proce-
su norisēs, par vēlmi iesaistī-
ties un redzēt sevi novada
attīstībā. Jauniešu centriem
aktīvi darbojoties ir panākta
mijiedarbība starp jaunie-
šiem un deputātiem. 

Elīna Krieviņa,
jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Elīna Stapulone,
Priekuļu novada domes

deputāte

Jaunieši un novada
domes deputāti

diskutē par jaunatnes
politiku

Miera, pārdomu un cerību laikā…

1. un 2.decembrī Priekuļu
novada domes deputāts
Gvido Sabulis, Jaunatnes un
bērnu lietu nodaļas vadītāja
Elīna Krieviņa un sabiedris-
ko attiecību speciāliste Ieva
Fogele piedalījās 9.gadskār-
tējā sadarbības tīkla
„Inovāciju aplis” („Inno vation
Circle network”) rīkotajā
konferencē Rīgā, kur šī gada
galvenā tēma bija transporta
koridori, ceļi, dzelzceļi un to
ietekme uz pilsētu un lauku
apvidu attīstību. 

Konferencē piedalījās vai-
rāk kā 60 dalībnieki no 10
dažādām valstīm. 

To atklāja Vidzemes plā-
nošanas reģiona padomes
priekšsēdētājs Hardijs
Vents,  uzsverot TENTacle
projekta nozīmību un paužot
cerību par tā rezultātu prak-
tisko ieguvumu reģionam.

Konferences dalībnieki
tika iepazīstināti ar Baltijas
jūras reģiona programmas
projekta TENTacle –
“Eiropas transporta pamat-

tīkla koridoru kapitalizācija
labklājībai, izaugsmei un
kohēzijai” galvenajiem mēr-
ķiem, aktivitātēm un ietek-
mi uz reģionālo attīstību.
Projekta īstenošanas rezul-
tātā paredzēts izveidot
Eiropā vienotu transporta
infrastruktūras tīklu,
atvieglojot gan pasažieru,
gan kravu pārvadājumus. 

Satiksmes ministrijas
Tranzīta politikas departa-
menta direktors Andris
Maldups informēja konfe-
rences dalībniekus par
Latvijas nozīmi dalībai
TENTacle projektā, trans-
porta jomu un loģistiku
Baltijas jūras reģionā, kā arī
par sadarbības modeli ar
Austrumeiropas valstīm. 

Tā kā konference norisi-
nājās ar saukli “Eiropas
iedzīvotāji kustībā – Starp
lauku centriem un pilsē-
tām”, speciālisti uzstājās ar
prezentācijām par tranzīta
koridoriem un reģionālo
attīstību, pievēršot uzmanī-

bu transporta problēmām.
Konferences otrā dienā

vairāk tika diskutēts par
iespējamiem nākotnes
sadarbības projektiem,
kuros iespējams iesaistīties
sadarbības tīkla „Inovāciju
aplis” dalībniekiem. Tika
izvirzītas 3 idejas jauniešu
projektiem, kuras iesniegt
„ERASMUS+: Jaunatne
darbībā” programmā. Arī
Priekuļu novada pašvaldī-
bas pārstāvji izteica vēlmi
iesaistīties dalībai plānota-
jos projektos. 

Kā pozitīvo piemēru jāat-
zīmē Raunas novada pašval-
dības veiksmīgā pieredze
dalībai projektā „Young
Eyes (tulkojumā – Jaunās
acis), kurā bija iesaistīti arī
jaunieši no Jelgavas novada,
kā arī jaunieši no Suvalkiem
(Polija) un Robertsfortas
(Zviedrijas ziemeļi). Pro -
jekts tika īstenots sadarbī-
bas tīkla „Inovāciju aplis”
ietvaros.

Sadarbības tīkls “Inovā -

ciju aplis” kā nevalstiska
organizācija darbojas jau
kopš 2007. gada, un tā misi-
ja ir attīstīt mazās un vidēji
lielās Ziemeļeiropas teritori-
jas, veicinot to ilgtspējīgu
attīstību un pievilcību. 

Priekuļu novada pašval-
dība ir tās sadarbības par-
tneris kopš 2014.gada.

“Inovāciju aplis” ik gadu

rīko konferenci, kurā norisi-
nās speciālistu apmācības
un  tiek iniciēti pārrobežu
sa darbības projekti. Nāka -
mā gada konference norisi-
nāsies pie Inovāciju apļa
sadarbības partneriem Su -
val ki pilsētā, Polijā.

Ieva Fogele, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Gūtas vērtīgas atziņas konferencē “Eiropas iedzīvotāji kustībā”

Priekuļu novada delegācija kopā ar „Innovation
Circle network” vadību, no kreisās: Elīna Krieviņa,

Alf Sigurd Johansen, Rita Merca, Gvido Sabulis,
Ieva Fogele
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Mācāmies un
apgūstam citu

pieredzi
Laikā no 4.-9.decembrim Jau tāja

Elīna Krieviņa piedalījās starptau-
tiskās mācībās Reikjavīkā, Islandē.
Apmācības organizēja un apmaksā-
ja Islandes ERASMUS projektu
Nacionālā aģentūra ERASMUS +
projekta „Youth council of My

Dreams” ietvaros. Apmācības mēr-
ķis bija pieredzes apmaiņa jauniešu
padomju veidošanā un vadīšanā, kā
arī dažādu metožu apzināšana, kā
veicināt jauniešu aktivitāti un līdz-
darbošanos sociālajā un politiskajā
dzīvē ne tikai vietējā, bet arī reģio-
nālajā un nacionālajā līmenī. 

Apmācībās piedalījās 24 dalībnie-
ki no 10 valstīm, tai skaitā trīs pār-
stāvji no Priekuļu, Ludzas un
Dundagas novadiem.  Dalībnieki
pārstāvēja gan pašvaldības, gan stu-
dentu apvienības, gan nevalstiskās
organizācijas. Mācībās tika izvērtē-
ta katra dalībnieka jaunatnes politi-
kas situācija attiecīgā pašvaldībā,
kā arī tika atpazītas iespējas, kuras
varētu izmantot, lai jauniešus
iesaistītu pašvaldības un sabiedrī-
bas dzīvē un darbībā. 

Iedvesmojoši bija dzirdēt atšķirī-
gu pieredzi no Reikjavikas pilsētas
jauniešu padomes jauniešiem un
Sjeltjarnarnas jauniešu padomes
pārstāvju motivāciju iesaistīties pil-
sētas attīstībā un būt aktīviem tās
izaugsmē.  Šie jaunieši ļoti aktīvi
iesaistās savu vienaudžu pārstāvē-
šana vietējā pašvaldībā. Savukārt,
Zviedrijas jaunieši sevi neuzskata

par vienaudžu balsi, bet gan aktī-
viem sabiedrības pārstāvjiem, kuri
cīnās par vienlīdzību un svarīgām
sociālām problēmām. 

Tā kā katrā valstī un pat pašval-
dībā ir sava jaunatnes politika un
sociālā, politiskā un ekonomiskā
vide, tad arī nav viena pareiza veida,
kā veicināt jauniešu iesaisti un ini-
ciatīvu. Lietderīgi ir uzzināt, kā jau-
tājumi tiek risināti citur un izvērtēt,
kādu labo praksi mēs varam pār-
ņemt savā darbā ar jaunatni. 

Iegūtās zināšanas
un pieredze palīdzēs
Priekuļu novada
Jaunatnes padomei
attīstīties, kā arī veici-
nās Mārsnēnu, Liepas
un Veselavas jauniešu
līdzdarbību novada
kultūras, sociālajā un
politiskajā dzīvē.
Pašvaldības un sabied-
rības uzdevums ir
nodrošināt bērniem un
jauniešiem izaugsmes
iespējas, lietderīgi
pavadot brīvo laiku,
un  Jauniešu padomju
svarīgākais mērķis ir

dot jauniešiem vārdu neatkarīgi no
pieaugušajiem, kuri tos atbalsta, vai
tie ir skolotāji, jaunatnes darbinieki,
pašvaldību darbinieki vai vecāki. 

Uzņemam ciemiņus
pie sevis

25.novembrī Priekuļu novadā vie-
sojās Jelgavas novada Elejas un
Staļģenes jaunieši kopā ar jaunat-
nes lietu koordinatoriem, jauniešu
padomes pārstāvjiem un vadošo jau-
natnes lietu speciālisti K.Kodi. 

Vizītes mērķis bija iepazīt darbu
ar jaunatni  Priekuļu novadā, un tās
laikā viesi apskatīja Priekuļu inicia-
tīvu centru REST[e] un Liepas jau-
niešu centru „Apelsīns”, kā arī iepa-
zina bērnu dienas centru „Zīļuks”.

Viesi atzinīgi novērtēja to, ka
mums ir jauniešu centri katrā pagas-
tā. Apskatot Priekuļus un Liepu,
viņiem patika Lielā Ellīte un intere-
santa esot baskāju taka, tikai žēl, ka
šajā gadalaikā to nevarēja izbaudīt. 

Starp novadu jauniešu centriem
komunikācija sākās 2015.gada
maijā, kad abu novadu jaunatnes
lietu speciālisti satikās kopīgās

mācībās Itālijā. Plānojam turpināt
pieredzes apmaiņu un iesaistīties
kopīgu projektu īstenošanā. 

Elīna Krieviņa,
jaunatnes un bērnu lietu

nodaļas vadītāja

Braucam ciemos
Laikā no 25.novembra līdz

27.novembrim Liepas neformālā
jauniešu grupa P.S.I.H.O., Priekuļu
novada jauniešu padome kopā ar
jauniešu centriem „Apelsīns” un
REST[e] devās pieredzes apmaiņas
braucienā uz Igaunijas salas
Hījumā Hīju pašvaldības pilsētām.
Sadraudzība starp mūsu pašvaldī-
bām sākās oktobrī, kad Priekuļos
tika īstenots Erasmus + projekts
„Dari un māci ko Tu proti”, kurā pie-
dalījās Hiju pašvaldības jaunieši. 

Igaunijā ieradāmies pavisam vēlu
un apmetāmies Kergesāres jauniešu
mājā. Nākamajā rītā piecēlāmies,
paēdām pašu gatavotas brokastis
un devāmies ekskursijā pa salu.
Pirmā vieta, uz kuru devāmies bija,
Kerdlas muzejs, kas senāk bijusi
tekstilfabrikas direktora māja.
Muzejā varējām apskatīt un izsekot
līdzi Hījumā salas interesantajiem
vēstures līkločiem. Pēc tam igauņu
partneri mums parādīja „miljonu
vērtu skatu“ jeb Kerdlas pludmali.
Skats bija tiešām elpu aizraujošs. 

Trešā pieturvieta bija Hījumā
ģimnāzija. Ieejot skolā, bijām patie-
si pārsteigti par tās iekārtojumu un
advancētajām tehnoloģijām - 3D
printeris, auditorija, profesionāli
iekārtotais ķīmijas kabinets, klase
pilna ar mūzikas instrumentiem un
vēl daudz kas cits. No skolas devā-
mies uz Hījumā kinoteātri, kuru
pilnveidojis vietējais kino entu-
ziasts. Kinoteātra apmeklējums
deva mums labu ieskatu tajā, cik
daudz var panākt viens cilvēks, ja
tam ir pietekama vēlme to uzsākt. 

Nākamā pieturvieta bija Kerdlas
jauniešu māja, kurā apskatījām jau-
niešu lidmodelisma klubu un jau-
niešu ierakstu studiju, kuros savu
roku var iemēģināt katrs entuziasts.
Pēc tam, izmetot nelielu līkumu pa
mežu, devāmies uz Kepu pludmali
un uzkāpām arī Kepu bākā, kas ir
trešā vecākā pastāvīgi strādājošā
bāka pasaulē. 

Pēc interesantās ekskursiju die-

nas vakaru noslēdzām ar karstu
zupu, dziesmām un dejām.
Ekskursijas dienā mums tika dota
lieliska iespēja iepazīties ar salas
aktīvajiem jauniešiem, kuru tiešām
ir daudz. Tādējādi ieguvām jaunus
draugus, ar kuriem turpinām uztu-
rēt kontaktu vēl joprojām, un ceram
arī drīz tikties atkal. Brauciens uz
Hījumā bija patīkams ceļojums,
kurā varējām iegūt arī jaunu piere-
dzi un uzzināt, kāda ir jauniešu
dzīve citur. Arī Liepas jaunieši
atzīst, ka šis brauciens bija ļoti vēr-
tīgs un pārdomas raisošs. Ceram uz
turpmāku sadraudzību! 

Priekuļu novada jauniešu
padomes dalībnieki:

Sendija Beāta Lazdiņa,
Natālija Mahņova,

Kristaps Broks,
Pauls Ernests Pūliņš 

Jaunatnes un bērnu lietu
nodaļas izsaka pateicību ikvie-
nam, kurš ir iesaistījies jauniešu
iniciatīvu īstenošanā un atbal-
stījis jauniešu centru darbību.
Paldies Mārsnēnu pamatskolai,
Priekuļu vidusskolai, Liepas
pamatskolai, Veselavas speciā-
lajai pirmsskolas izglītības
iestādei, Jāņmuižas bērnudār-
zam, Priekuļu Tehnikumam,
Priekuļu domes deputātiem un,
protams, vecākiem, kuri atbal-
sta bērnu un jauniešu vēlmi līdz-
darboties un iesaistīties! 

Priecīgus Ziemassvētkus
un veiksmīgu Jauno gadu!

Jaunatnes un bērnu lietu nodaļa 

Zem eglītes sakrājušies visi šī gada
labie darbi, piedzīvojumi, atmiņas,
mācīšanās, pieredzes un sapņi, kas
izdzīvoti. Šogad izdarīts ļoti daudz,
aizsāktas jaunas tradīcijas – pirmie
Priekuļu novada mūzikas svētki, pir-
mās Priekuļu novada jauniešu nefor-
mālās izglītības apmācības, turpinā-
tas labi iesāktās tradīcijas – noticis
Piedzīvojums mežā 8, ceturtā
Vasaras skola, kas šogad nevarēja
uzņemt visus gribētājus, notikusi
piektā Radošuma nedēļa, norisinājies
līdz šim veiksmīgākais, nu jau 9.
Ķieģeļa mākslas festivāls. Jau otro
gadu labā sadarbībā ar Ed. Veiden -
bauma memoriālo muzeju un, patei-
coties Ilmas Strazdiņas entuzias-
mam, notika Dzejas diena, kas šogad
visus pārsteidza ar īpašiem viesiem.
Tāpat kā ik gadu esam ballējušies,
mācījušies, piedalījušies apmācībās,
apmpelējušies, organizējuši ļoti
daudz radošo darbnīcu, tematiskos
pasākumus, tikšanos ar dejotājiem,
māksliniekiem, dabas pētniekiem,

ķīmiķiem, mūziķiem un citiem gud-
riem un radošiem prātiem. 

Pirmo reizi esam devušies tālākā
izbraucienā, lai iepazītu citus jaunie-
šu centrus, gūtu jaunu pieredzi.
Pateicoties nodibinājumam “Pievie -
notā vērtība”, esam realizējuši, iespē-
jams, lielāko un krāsaināko projektu
jauniešu centrā “Open mind open
horizont”, kura ietvaros uzņēmām 12
brīvprātīgos no 6 valstīm. Pēc
Jauniešu centra “Apelsīns” iniciatī-
vas Priekuļu novada jaunieši šogad
pirmo reizi saņems  brīvprātīgā darba
apliecinājumus no novada pašvaldī-
bas. Un vēl un vēl, tik daudz prieka,
ka ne saskaitīt. 

Lielu paldies gribam sacīt Liepas
pamatskolai par veiksmīgo sadarbību
2016. gadā, īpaši paldies skolotājām
Anželai Kovaļovai, Rutai Stodoļņikai,
Santai Krūmiņai, Zitai Klinklāvai,
Santai Augškāpai, Irisai Žiganovai,
Lindai Maļčjonokai, Inesei Lācei,
Intai Smukajai, Ārai Strazdiņai.
Paldies arī mūsu draudzīgajiem jau-

niešu centriem “Tramplīns” un
“REST[e]” par kopīgi realizētajiem
pasākumiem. Paldies nodibināju-
mam “Pievienotā vērtība” par iespēju
uzņemt brīvprātīgos, par palīdzību
pasākumu organizēšanā, padomiem,
atbalstu un iedvesmu jaunatnes
darbā. Paldies par veiksmīgo sadarbī-
bu arī Ed. Veidenbauma memoriāla-
jam muzejam “Kalāči”, Glābiet bērnu
Liepas nodaļai, Priekuļu novada
sociālajam dienestam, Liepas kultū-
ras namam, Liepas PII “Saulīte”,
Priekuļu novada Jaunatnes un bērnu
lietu nodaļas vadītājai Elīnai
Krieviņai, Ilmāram  Miķelsonam,
Intai Zaksai, Ilmai Strazdiņai,
Guntaram Norbutam. 

Vislielākā jauniešu centra vērtība
ir jaunieši, šeit un tagad, jaunieši,
kas dara un mācās, lai būtu šogad
paldies tiem, kas atrada laiku ne
vien, lai paši izklaidētos, bet arī lai
dotu citiem – Raivim Rožkalnam,
Mārtiņam Gailim, Danam Amir -
hanovam, Annijai Krivjonokai,

Lainei Fedotovai, Beātei Buličevai,
Nikolai Ancei Salmiņai un jo īpaši šī
gada Jauniešu centrs “Apelsīns”
pamatu pamatam. – Paulai Beatrisei
Pupurei, Kristiānai Eltermanei, Ilvai
Kalniņai un Seirai Jēkabsonei, ar
kuru gādību notikuši visi lielākie jau-
niešu centra pasākumi. 

Baiba Roze, 
JC “Apelsīns” vadītāja

Jauniešu centra “Apelsīns” gada kopsavilkums, 
jeb zem eglītes mums šogad dāvanu daudz

Veidojot draudzības saites, paši
kļūstam bagātāki ar pieredzi

un izglītojamies
Foto Elīna Krieviņa

Jauniešu vadītāji vienmēr ir radoši un 
iniciatīvas bagāti, taču domu un pieredzes 

apmaiņa aizvien lieti noder
Foto no personīgā albuma

„Zinātniskā teātra priekšne-
sums“, kura laikā tiek demons-
trēti dažādi ķīmijas un fizikas

eksperimenti
Foto no “Apelsīna” albuma
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Noslēdzies Erasmus+KA2 projekts sadar-
bībā starp skolām.

No 2015.gada 1.marta līdz 2016.gada 31.oktob-
rim Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādē
„Mežmaliņa” tika realizēts Erasmus+ KA2 un
eTwinning projekts “Early Learn to Learn
Environment”.

Projekta partneri – pirmsskolas izglītības
iestādes un sākumskolas no septiņām valstīm -
Grieķijas, Beļģijas, Horvātijas, Somijas,
Zviedrijas, Latvijas, Turcijas, šā gada maijā kon-
ferencē Stambulā, izvērtēja projekta darbu - saga-
tavotās aktivitātes kritiskās domāšanas attīstīša-
nai pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī kopīgi ar
projekta koordinatoriem no Turcijas vadīja darba
grupas skolotājiem un citiem interesentiem. 

Projektā iesaistījās skolēni vecumā no 3 līdz 7
gadiem. Projekta mērķis – attīstīt bērnu mācīša-
nās prasmes, izmantojot dabas materiālus. Lai
īstenotu projekta mērķus, pirmsskolas pedagogi
apguva jaunas zināšanas par to kā bērniem attīs-
tīt prasmi mācīties, attīstot viņu kritisko domāša-
nu mākslas un dabas nodarbībās. Pedagogi mācī-
jās, pētīja un izstrādāja 60 aktivitātes, kas tika
aprobētas 5 pirmsskolās.

Priekuļu PII “Mežmaliņa” projekta darbā
iesaistīja visu grupu pedagogus, kas mēģināja
izveidot nodarbību plānus, kas veicina bērnu kri-
tiskās domāšanas attīstīšanu. Tika atlasīti labā-
kie 12, kurus izmēģinājām paši un mūsu kolēģi
ārvalstīs. Projektam atvēlētais laiks paskrēja ļoti
ātri, ieguvām jaunas zināšanas un iedvesmu tur-
pmākajam darbam.  Par projektu var lasīt tīmek-
ļa adresēs http://el2le.eu/ 
un https://twinspace.etwinning.net/12941/home. 

Skolotāju profesionālā pilnveide
Viens Erasmus+ KA1 projekts noslēdzies, otrs

sācies. Pagājušajā mācību gadā pateicoties
Erasmus+ KA1 projektam, 3 iestādes pedagogiem
bija iespēja apmeklēt kursus ārvalstīs. Tika
apmeklēti kursi angļu valodas apmācībā un brīv-
dabas grupu vadībā. Iegūtās zināšanas tika pie-
lietotas darbā ar bērniem un projektu materiālu
veidošanā, vadīti kursi pieaugušajiem brīvdabas
pedagoģijā. Lai turpinātu iesākto darbu pedagogu
profesionālajā pilnveidē, tika iesniegts un
saņemts apstiprinājums par  Erasmus+  KA1 pro-
jekta “Pedagogu profesionālo kompetenču stipri-
nāšana -  pirmsskolas izglītības iestādes ilgtspējī-
gai izaugsmei 2016-2018” apstiprināšanu. 

Šajā projektā piedalīsies 4 - 8 pedagogi . Laikā
līdz 2018.gada pavasarim viens pedagogs apmek-
lēs kursus brīvdabas pedagoģijā Apvienotajā
Karalistē un vairāki pedagogi piedalīsies darba
vērošanā pirmsskolas izglītības iestādēs
Norvēģijā, Horvātijā un Apvienotajā Karalistē.
Esam paredzējuši, ka projekta gaitā tiks sagata-
vots metodisks materiāls skolotājiem, vecākiem
un citiem interesentiem nodarbību, aktivitāšu
vadīšanai brīvdabā, kurā tiks apvienota pašmāju
un ārzemju pieredze. Lai darbs būtu interesants
visiem iesaistītajiem pedagogiem un bērniem
šoruden tika nodibināts eTwinning projekts
“Learn & Play & Think outside the classroom”
jeb „Mācies, spēlējies un domā brīvdabā”.
eTwinning projekts dibināts, lai skolotājiem un
bērniem būtu iespēja apmainīties ar idejām par
āra aktivitātēm. Katra skola saņēma talismanu –
Kaķi, kas piedalīsies āra aktivitātes un “palīdzēs”
bērniem sūtīt ziņas uz citām skolām. Kaķis dosies
ceļojumos kopā ar skolotājiem, kuri ēnos kolēģu
darbu partnerskolās. Projekta gaitā tiks radīti
divi žurnāli - āra pedagoģijas pieredze un
Talismana dienasgrāmata. Šobrīd projektā iesais-
tījušās divas pirmsskolas – PII Mežmaliņa un
Dječji vrtič Matije Gupca no Zagrebas, Horvātijā.
Šajā mācību gadā tiek plānotas darba vērošanas
vizītes Norvēģijas un Horvātijas pirmsskolās.

Kristīna Bernāne, 
projekta koordinatore

Pašā Mārtiņdienas priekšva-
karā PII „Mežmaliņa” notika
pirmais Zaļais tirdziņš „Vietējs
un dabisks”. Pa sākums tika
organizēts EKO skolu starptau-
tiskā projekta „Ēdam atbildīgi”
Rīcības dienu ietvaros. „Zaļo tir-
dziņu” atklāja „Pūcītes skoliņas”
bērni, mudinot klātesošos izvēlē-
ties savai ēdienkartei Lat vijas
saules sildītos, pašmājās audzētos
pārtikas produktus. Bērni dekla-
mēja šī mācību gada vides kodek-
su, kas mudina pārstrādāt un
uzglabāt savā dārzā izaudzēto:

„Mēs dāsno vasaru 
burciņās liekam,

Lai arī ziemā pie vasaras 
tiekam,

Vāciņu virsū un pagrabā 
iekšā

Mmm, cik garda ziema 
mums priekšā”

(Evija Gulbe)
„Zaļajā tirdziņā” piedalījās 4

dažādi vietējie pārtikas ražotāji.
Zemnieku saimniecības
“Krūmiņi” maizes mājas saim-
niece Aina Tarasova kopā ar
meitu Kristīni klātesošajiem
uzticēja sirsnīgo stāstu par to,
kāpēc viņu mājās vēl aizvien ir
maizes krāsns, kurā katru nedē-
ļu tiek cepta īsta rudzu maize.

Pasākuma dalībniekiem bija
iespēja iegādāties smaržīgu,
svaigi ceptu maizīti, kuras iesai-
ņojumu rotāja Latvijas karoga
krāsas, piedodot tai īpašu spēku
un svētību.

Ārsts, fitoterapeits Artūrs
Tereško informēja par visdažā-
dāko ārstniecības augu izmanto-
šanu veselības stiprināšanai,
par fitoterapijas iespējām dažā-
du slimību ārstēšanā. Bija iespē-
ja iegādāties tējas organisma
imunitātes stiprināšanai, veselī-
gam miegam, organisma attīrī-
šanai u.c. Visiem klātesošajiem
Artūrs novēlēja: „Lai Dieva
dārza ārstniecības augi dod
veselību un spēku visiem cilvē-
kiem pasaulē un, īpaši,
Latvijā.”

Piemājas saimniecības
„Lielrubeņi” saimnieks  Ivo
Baltus pastāstīja par savā
saimniecībā audzēto, piedāvājot
ķiplokus, pupiņas, zirņus, gri-
ķus, griķu miltus, skābētus
kāpostus u.c.)

Biškopis Imants Dauksts

pastāstīja par savu darbu bišu
dravā un veselības stiprināšanai
piedāvāja visdažādākos medus
produktus un vaska sveces. 

Šī tikšanās reize deva iespēju
tuvāk iepazīt vietējos ražotājus,
nodegustēt un iegādāties
pašmājās audzētus pārtikas
produktus, izvēloties ēst veselīgi
un atbildīgi. 

Atsaucoties vecāku un darbi-
nieku ieinteresētībai, nākamais
„Mežmaliņas Ziemas svētku
Zaļais tirdziņš” notiks 14.
decembrī. 

Lai Jūsu Ziemassvētku galdu
rotā Latvijā audzēti pārtikas
produkti, kuri ar mīlestību pār-
veidoti gardos, veselīgos ēdie-
nos!

Ekoskolu programmas dar -
bību Latvijā atbalsta Latvijas
vides aizsardzības fonds projek-
ta “FEE Inter national program-
mu īstenošana Latvijā
2016.gadā“ ietvaros.

Ilze Freimane,
projekta „Ēdam atbildīgi”

koordinatore

Par darbu
Erasmus+ 
projektos

„Zaļais tirdziņš Mežmaliņā” 

Priekuļu vidusskolā kā ik katru gadu
novembris ir stāstnieku mēnesis. Stāstnieku
„cīņas” notika klasēs, kur stāstīt gribētāji bija

daudz. Labākie 3 – 4 stāstnieki no klases tika
izvirzīti uz skolas stāstnieku konkursu, kur
labākajiem stāstniekiem bija iespēja stāstnieku
,,cīņu” turpināt Vidusvidzemes novada stāstnieku
konkursa pusfinālā. Pusfināla uzvarētāji ieguva
iespēju piedalīties XX Latvijas stāstnieku
konkursā „Teci, teci, valodiņa 2016.” Latviešu
biedrībā, Rīgā.

Varam sveikt ar augstiem sasniegumiem un
2.pakāpes diplomiem no 1.klases Agnesi Sproģi
un Karlīnu Romku, no 4.klasēm Dagmāru
Baumgarti un Megiju Latveri iegūstot titulu
„Lielais stāstnieks” .

Ar 1.pakāpes diplomu tika apbalvotas Līva
Lezdiņa un Paula Priedniece. Latvijas stāstnieku
konkursā viņas ieguva „Dižā stāstnieka” titulu.

Liels paldies vecākiem par atbalstu, paldies
sākumskolas skolotājiem par skolēnu gatavošanu
konkursam.

Gunta Puriņa,
stāstnieku konkursa koordinatore

Stāstnieku konkurss

Pusfināla uzvarētāji kuri ieguva iespēju
piedalīties XX Latvijas stāstnieku

konkursā Rīgā
Foto Māris Brasliņš

Ar puzuru rotāti
Ziemassvētki

Swedbankas konkurss “Ar puzuru rotāti
Ziemassvētki” atraisīja radošumu Priekuļu
vidusskolas 3.a klases skolēnos. Konkursa
uzdevumu – izgatavot puzuri – klase apvienoja
gan ar tautastērpa iepazīšanu un izjušanu, gan
tautas mūzikas klausīšanos. 

3.a klases puzuris tapa 5 stundās. To veido
30 lieli niedru posmi (20 cm) , 18 īsāki posmi
(10cm) un  12 vēl īsāki posmi. Ieguldītais darbs
vainagojās panākumiem  - klase konkursā
uzvarēja, balvā saņemot brīnišķīgi organizētu
un lietderīgu  braucienu uz Rīgu. 

Rīgā vispirms apmeklējām Swedbankas ēku,
kur darbinieki pastāstīja par bankas ikdienu,
naudas krāšanu, taupīšanu, tērēšanu, par dažā-
diem norēķinu veidiem. Noskatījāmies arī filmi-

ņu par naudas drošību ikdienā. Pārrunājām
dažādu mācību priekšmetu zināšanu nepiecie-
šamību bankas darbinieku ikdienā. Īpašs pie-
dzīvojums bija viesošanās bankas 24.stāvā, kur
atrodas direktora kabinets un paveras brīnišķī-
ga Rīgas panorāma. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Nacionālo bibliotē-
ku. Tur skatījāmies izrādi “Zili brīnumi” un
iejutāmies burvju un brīnumdaru lomā. 

Un kā gan brauciens uz Rīgu bez Brīvības
pieminekļa un Vecrīgas apciemošanas?  Arī to
paguvām. Bet tad gan  - atpakaļ uz Saules
akmeni, lai piedalītos milzīgā (4 metri) puzura
atklāšanā, ietu rotaļās un dziedātu ar folkloris-
tiem Medeņiem, un baudītu torti.

Skolēni, apkopojot piedzīvoto, atzīst, ka
diena bija izdevusies, ka gan puzura veidošanas
process, gan brauciens uz Rīgu paliks atmiņā
vēl ilgi.

Ruta Kanušniece, 
3.a klases audzinātāja 
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Tuvojoties vieniem no gada gaidītākajiem
svētkiem – Ziemas svētkiem, devos pie novad-
niecēm Ainas Tarasovas un Kristīnas Sprūdžas
uz Maizes māju ”Krūmiņiem” Liepas pagastā,
lai uzzinātu par Ziemassvētku tradīcijām viņu
mājā. 

Šķiet Ziemassvētki ikkatrā ģimenē tiek atzī-
mēti ne tikai ar kopā būšanu, bet arī ar kopīgu
darbošanos, lai svētki būtu vēl skaistāki un vie-
notāki. Tādēļ arī Maizes mājā ikvienai grupai,
kas ieradusies apgūt latviskās Ziemassvētku
tradīcijas, tas ir kopīgas darbošanās laiks. Arī
man bija tā iespēja piedalīties latvisko tradīciju
apguvē, kur savas zināšanas saimnieces nodeva
bērnu grupai. 

Viss sākās ar pīrāgu mīklas pagatavošanu,
kur saimnieces iesaistīja visus bērnus un arī
viņu skolotāju, atklājot pīrāgu mīklas pagata-
vošanas noslēpumus, kuri ir pārmantoti no
paaudzes paaudzē. Saimnieces Ainas tētis bijis
beķeris, no kura palikusi mantojumā pīrāgu
recepte, kura tiek izmantota vēl šodien.

Kamēr rūga pīrāgu mīkla, bērni devās uz klē-
tiņu iepazīties ar mūsu labību un produktiem,
kurus lietojam ikdienā, kas pagatavoti no attiecīgās labī-
bas. 

Pēc iepazīšanās ar labību bērni devās pagatavot latvis-
kos Ziemas svētku rotājumus, kā arī liet laimes, un tad jau
klāt bija svarīgākais – pīrāgu cepšanas laiks. Bērni paga-
tavoja ne tikai speķa, bet arī ābolu pīrādziņus, kas tika
cepti īstā maizes krāsnī.

Kad pīrādziņi bija gatavi, to smarža piepildīja klētiņu,
kur mazie minēja latviešu mīklas. Pašu ceptie pīrādziņi
garšoja īpaši labi. To apliecināja arī bērnu vēlme aizvest
savai mammai vai tētim pašu cepto pīrādziņu…

Pēc dalības latviskajās tradīcijās uz sarunu aicināju ZS
„Krūmiņi” māju saimnieci Ainu, lai uzzinātu par tradīci-
jām viņu ģimenē Ziemas svētkos.

Redzot, cik daudz Ziemassvētku sajūtu un prieku
jūs dāvājat cietiem, vēlējos uzzināt - kā Jūsu ģime-
ne svin Ziemassvētkus?

Mēs šogad runājām, ka īpaša nozīme ir nemateriālām
lietām, jo uz Ziemassvētkiem esam izremontējuši piebūvi
kopā visa ģimene. Mājai iepriekš tādas piebūve nebija.
Tās izveidi aizsākām mēs. Tā būs dāvana mūsu ģimenei
Ziemassvētkos. 

Protams, gatavojoties Ziemassvētkiem, iesaistām visus
bērnus, mazbērnus – gan pie mīklas gatavošanas, gan pie
rupjmaizes cepšanas. Un es saku paldies krāsniņai, kurai
es paklanos, jo pēc maizes cepšanas tajā var likt šmorus,
kāpostus, grūbas. Un pēc laika, vakarā nākot mājās vai
nākamās dienas rītā, viss ir gatavs. Saliek lielajās pīlēs,
kā agrāk ļaudis darīja, un patiesībā krāsniņa visu ir pati
pagatavojusi, un tas ir liels atspaids. Līdz ar to mūsu lie-
lajai ģimenei (13 līdz 17 cilvēki) kas sabrauc brīvdienās,
maltīte ir gatava. Paldies tiem, kas cēluši un veidojuši
krāsniņu. Kad ir māja, tad visi ir darbos iesaistīti – gan pie
malkas nešanas, gan zāles pļaušanas, gan pie visām trak-
torlietām un kartupeļiem. Tā ir audzināšana darbā.

Mums ir tradīcija brīvdienās sabraukt kopā visai ģime-
nei un kopīgi ēst pie lielā saimes galda. Pie balti klāta
galda, kur katram ir sava vieta, kur katrs piedalās pus-
dienu gatavošanā – cits ar kartupeļu vārīšanu, cits ar
galda klāšanu. Tās lietas es, vecmāmiņa, novērtēju ļoti,
ļoti. Šeit viņi iemācās pamatīgumu, jo citur tā nebūs.
Tādēļ es ļoti novērtēju, ka varam mācīt jaunatnei galda
kultūru, šo kopā būšanu, rūpes vienam par otru. 

Kas ir tās tradīcijas, kuras esat pārņēmuši no
paaudzes paaudzē?

Tie laiki bija pilnīgi citādāki. Kaut gan, kad vectētiņš
saimniekoja šajā mājā, te ļoti daudzi ļaudis bija grozījušies
– mammas radi, tēva radi. Patiesībā, visi brauca uz lau-
kiem palīdzēt. Arī padomju laikos, jo no laukiem nāca
piens, krējums, sviests, uz siena pļaušanu tas tā noteikti
bija. Kad ir jāpadara darbi, ļaudis ir baudījuši brīvdienas
un ir paēduši, un tas nav maz. Laukos vienmēr ir darbi un
brīvdienu nav.

No saviem vecākiem noteikti esam pārņēmuši laimes
liešanas un pīrāgu cepšanas tradīciju. Man tētis bija beķe-
ris. Tajā laikā to sauca par beķeri. Kad mammīte ar tēti
dzīvoja, vienmēr tika pīrāgi cepti, ūdens kliņģeri taisīti uz
Ziemassvētkiem. Pīrāgu cepšanas tradīciju esam pārņē-
muši. Vectēvs vienmēr teica, ka pīrāgiem nevar noskaust
cukuru, sāli – tas dod līdzsvara sajūtu. Runājot par raugu,
tas ceļ tādēļ, ka ir pievienota eļļa un vanilīns, arī līdzsva-
ram. Un varbūt arī tāpēc, ka pīrāgiem izmantojam pienu,
kefīru un ūdeni. Ūdens dod kraukšķīgumu,  piens ir
pamatsastāvdaļa, bet kefīrs dod mīkstumu un gaisīgumu.
Liekam arī eļļu, lai pīrāgi visu laiku būtu mīksti. 

Un vēl noteikti to, ka mājās ir lopiņi. Mums tagad ir 2
suņi, kaķis un trusīši. Saimei vienmēr kaut kas paliek pāri

– miziņas, garoziņas. To neviens neēdīs un zem koka arī
nemetīs. Tādēļ mums ir truši. Arī bērniem un ciemiņiem
ļoti patīk. Kad viņi atbrauc, tad iet barot trusīšus, jo bēr-
niem laukos interesē arī dzīvnieki. 

Bez kā jūs nespējat iedomāties Ziemassvētkus?
Noteikti – bez mūsu lielās kopīgās ģimenes, jo tas kat-

rai mammai, vecmāmiņai ir vissvarīgākais. Mēs patiesi
mācāmies Ziemassvētkus svinēt bez liela pompa, bez tāda
skaļuma, bet ar vienkāršām lietām – paskatīties un ieprie-
cināt ar to, ko pats esi darinājis. Bērniem ir nelielas dāva-
niņas, bet nevis ar lielām lietām, jo šodien ne ar ko tādu
nepārsteigsi. Pārsteigsi ar to, ka baudīsi to mirkli, kad tu
izliesi laimes, kad esi pats uzrakstījis novēlējumu pārē-
jiem, lai tas būtu no sirds. 

Vai ir palicis prātā kāds īpašs atgadījums, stāsts
par Ziemassvētku laiku?

Ziemassvētki ir laiks, kuru svin ārā. Esam jau pieradu-
ši, ka uz Ziemassvētkiem ir ārā silts. Tas bija 2008. vai
2009. gads, kad ļoti daudzas bērnudārza grupas vēlējās
šos svētkus svinēt ārā. Togad ārā bija kādi -5 grādi, bet
otrā dienā -20 grādi. Bērni ar vecākiem pieteikušies, kai-
miņi sarunāti, kad rūķis brauc ar zirgu. Klētiņa tajā laikā
vēl netika apsildīta ar pūtējiem. Visi sabrauca, pie uguns-
kura sildījās, taču pārsteidza tas, ka bērniem nebija auk-
sti, bija auksti pieaugušajiem. Tas nu bija tas stāsts.
Pieaugušie patiesībā nav īsti gatavi iziet dabā kā bērni,
kas skrien. Taču Ziemassvētki tika sagaidīti, mēs taisījām
lukturīšus un gājām uz mežu barot dzīvnieciņus. Bet -20
grādos ārā organizēt pasākumu bija diezgan liels izaicinā-
jums.

Vai ir kādas Ziemassvētku dziesmas, kuras dzie-
dat kopā savā ģimenē?

Jā, ir! Mēs esam kristīgi cilvēki, un arī šīs vērtības
nododam bērniem, tādēļ, viennozīmīgi, arī šīs garīgās
dziesmas dziedam Ziemassvētkos. Pati esmu pirmsskolas
pedagogs, tādēļ sapratu, lai mācītu bērnus, man arī ir jāzi-
na tās lietas. Un arī tās vērtības man iet paralēli izglītības
sistēmā.

Kas Jums visvairāk patīk Ziemassvētku laikā?
Droši vien tā rosīšanās, tā gatavošanās. Svētki ir tik

izdevušies, cik liela ir bijusi gatavošanās. Patiesībā jau tā
gatavošanās ir svētki. Kad pienāk paši svētki, tad sēdi pie
galda un cienājies, ej budēļos, bet tā gatavošanās ir vis-
jaukākā gan mums, gan bērniem, jebkuram - gan visu
kaktu iztīrīšana, gan pīrāgu un piparkūku cepšana, jo tad
māja piepildās ar pīrāgus smaržu, ar piparkūku smaržu,
ar bērnu balsīm…

Vai ticat Ziemassvētku brīnumam?
Jā! Noteikti, jā! Cerība, ticība, prieks un mīlestība – tas

ir visaugstākais. 
Ko novēlētu novada ļaudīm uz svētkiem?
Es domāju tieši par sapratni vienam pret otru. Jo šis ir

laiks, kad esam gana steidzīgi, un varbūt kādreiz pat
nepadomājot aizķeram tuvāko. Tādēļ šis ir brīdis, kad
apstāsimies un palūkosimies, kas ir mums apkārt – kai-
miņu mājā, kaimiņu dzīvoklī, kā jūtas vecļaudis vai kāda
vientuļa māmulīte vai vēl kāds cits. Mēs šeit apkārtnē
tādā veidā ļoti atbalstām viens otru - ar to labestību, ar to
mazo nieciņu, lai cilvēki justos labi. Un mums novadā, val-
stī un visā pasaulē ir jābūt iecietīgiem un jāpieņem citā-
dais. Cilvēki ir dažādi, un tādēļ ne tikai Priekuļu novadā,
bet arī Latvijā un visā pasaulē ir nepieciešama sapratne
vienam pret otru!

Vēlot Ainas ģimenei un ikvienam novadniekam gaišus
un sirds siltus Ziemassvētkus, kā arī veselību un izdoša-
nos 2017.gadā,

Ieva Fogele, teksts un foto

Ziemassvētku pīrāgu smarža Maizes mājā

Viena no Ziemassvētku tradīcijām ir arī senču ticējumu
ievērošana, tos Aina ar dāsnu roku 

izdala jauniešiem

Amatierteātri
tiekas 
skatē

Atskatoties neilgā pagātnē, kad
Latvijas dalījums bija rajonos,
mums bija vienots kultūras darbs.
Pašdarbības kolektīviem tika
organizētas skates, kurās tika
parādīts ko kolektīvi gada laikā
apguvuši, kā cēluši savu
māksliniecisko līmeni. Līdz ar
novadu izveidi, šis kopējais kultūras
darbs izzuda. Tagad katrs pēc
savām spējām un finansējuma rod
veidu kā sevi apliecināt.

Liepas teātra “Krams” režisore
Benita Sausiņa saka: “Spēlēt tikai
pagastā un savam priekam ir viņš,
bet aktieriem un arī režisoriem
vajadzīgs kāds atskaites punkts.
Tās ir skates, kad profesionāla
žūrija darbu novērtē ar punktiem.”
Šā iemesla dēļ B.Sausiņa bija
dramatisko kolektīvu skates
iniciatore un organizatore. Skate
notika Priekuļu novada kultūras
namā uz to bija aicināti visi bijušā
Cēsu rajona amatierteātri, atbrauca
pieci – Amatas novada teātra kopa
“Taka”, Jaunpiebalgas novada
Zosēnu kultūras nama amatier -
teātris ”Intermēdija”, Nītaures
lauku teātris, Mārsnēnu Tautas
nama amatierteātris, Liepas
amatierteātris “Krams”.

Izrādes gan žanriski, gan tēmu
ziņā bija ļoti dažādas. Tās vērtēja
Latvijas Kultūras akadēmijas
docente Rita Lūriņa, režisors,
mākslas eksperts Jānis Kaijaks. Pēc
katras izrādes žūrija aprunājās ar
režisoru, deva padomu, ierosi -
nājumu. J.Kaijaks atzina, ka
režisori un kolektīvi ir sapratuši, ka
tieši skates stimulē, dod mērķi,
mudina ;pārskatīt savu varēšanu.
“Ceru, ka ar katru gadu skate būs
vairāk amatierteātru un būs arī
lielās izrādes, ne tikai viencēlieni, jo
redzētajiem kolektīviem ir jauda un
talanti,”sacīja Kaijaks.

Skatē Atzinības rakstus saņēma
Ernests Šēbelis par Jēkaba lomu un
Aina Lauka par Melānijas lomu no
Zosēnu teātra  izrādē “Mītnes vieta”.

Atzinība tika pasniegta Vilnim
Sausiņam no Liepas teātra “Krams”
par Bungatiņa lomu un veiksmīgu
izrādes scenogrāfiju Blaumaņa lugā
“Sestdienas vakars” un režisorei
Benitai Sausiņai par veiksmīgu
latviešu klasikas interpretāciju.

Otrās pakāpes vērtējumu saņēma
Mārsnēnu amatierteātris un reži -
sore Santa Kalniņ, Nītaures lauku
teātris un režisors Juris Feldmanis,
Amatas amatieerteātris un režisore
Laila Vaičūna. Pirmā pakāpe
piešķirta Zosēnu amatierteātim un
režisorei Līgai Kalniņai. 

Augstākās pakāpes vērtējumu un
iespēju piedalīties reģiona skatē
ieguva mūsu Liepas amatierteātris
ar lugu “Sestdienas vakars”. Skate
būs februāra sākumā Alūksnē,
turēsim īkšķus par savējiem.

“Arī amatierteātriem ir iespēja
saņemt mērķdotāciju, ja skatē
parādīts labs sniegums. Tas arī ir
stimuls. Katram amatierteātrim
gadā vismaz viena pilnvērtīga
izrāde ir jāiestudē, ” uzskata Benita
Sausiņa. Benita un Priekuļu
kultūras nama direktore Inga
Krafte solīja arī nākamgad rīkot
amatierteātru skati.

Īrisa Uldriķe
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Šajā pirms svētku laikā gribas pastāstīt
par ko jauku, kas notiek mūsu novadā. Jau
ceturto gadu pensijas, pirms pensijas vecu-
ma cilvēki un bezdarbnieki var izmantot
īpašus sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus. Mēs, divdesmit viens, dažādi cilvēki
no Priekuļiem, Liepas un Mārsnēniem, sep-
tembrī satikāmies Sociālā dienesta, Sociālo
pakalpojumu centra telpās, lai četrus mēne-
šus darbotos kopā.

Radošajās nodarbībās mums tik ļoti
daudz ko iemācīja sirsnīgās skolotājas-
mākslinieces Vita un Līga! Viņu vadībā mēs
gatavojām pērlīšu rotas, fimo krelles, māla
traukus, apguvām zīda gleznošanas, batiko-
šanas, filcēšanas, dekupāžas u.c., agrāk
neiepazītas mākslas. Valsts svētku laikā,
pirms Ziemassvētkiem strādājām ar dabas
materiāliem- papīru, kartonu, radot glezni-
ņas, skaistus telpu rotājumus, apsveikuma
kartiņas. Rezultāti bija tik pārsteidzoši
skaisti, ka dažreiz pat likās neticami, ka
paveicām to pašas ar savām rokām. Katra
nodarbība bija aizraujoša un interesanta!
Nodarbību laikā kopā uzdziedājām, radās
pat dzeja, smaržoja tēja un pašu ceptie pīrā-
dziņi!

Mīļās meitenes sociālajā dienestā Elīna
un Dace, vienmēr smaidošas un atsaucīgas,
rūpējās, lai sagādātu vajadzīgos materiālus
un darbarīkus mūsu nodarbībām. Sporta
skolotāja Ināra pacietīgi un iejūtīgi vadīja
nūjošanu un vingrošanu. Sociālā dienesta
telpās ir sagādāts sporta inventārs, paklāji,
trenažieri.

Medmāsa Aija un fizioterapeite Dace
gādāja par ikviena fizisko labsajūtu. Bet
sarunās par dzīvi Eiropā, Latvijā, novadā
un mūsu pašu problēmām smalkjūtīgi un

profesionāli iesaistījās psiholoģe Ineta un
atbalsta grupas vadītāja Līga. Kouča (izglī-
tības un pārkvalificēšanās) nodarbības
apguvām pie pasniedzējas Ligitas un sapra-
tām, ka ar mums - viss okey! Daudziem
noderēs datorprasmes, kuras mācīja Jānis.

Mēs, šī rudens grupas dalībnieki, sakām
vissirsnīgāko paldies visiem, kuri strādāja
ar mums, ļāva izbaudīt brīnišķīgas sajūtas,
raisīja patīkamas emocijas un iemācīja tik
daudz jaunu prasmju!

Iesakām novada senioriem izmantot
iespējas, ko piedāvā rehabilitācijas pro-
gramma, kas nemaksā neko! Pārliecinoši
sakām: “Nenožēlosiet!”

Mūsuprāt, sociālo darbinieku darbs ir
nenovērtējams. Tas ir sirdsdarbs!

Mēs visiem novēlam- izturību, labu vese-
lību, personīgo laimi un mīlestību!

Priecīgus Ziemassvētku un laimīgu
Jauno gadu!

2016. gada rudens grupas vārdā 
Ārija un Vanda

(Sākums „Priekuļu Novada Vēstu” 10(78). numurā)

Internetā var uziet aprak stu, kas saucas „Mārsnēnu pagasts”
un laikam domāts tūristiem. Labi iecerētajai infor mācijai diemžēl
paviršības zīmogs: tur virkne nezināšanu un aplamību. Mēģināsim
tās labot, pie viena faktus papildinot.

Ievadā nezināmais autors pievērsies aizlaiku pagātnei – ka
pagastā pirms tūkstošiem gadu bijuši vairāki ledāja sprostezeri, ko
vietējie lībieši un igauņi savā valodā par jūru saukuši un tādējādi
vietai vārdu devuši, tāpat arī Startu muižas nosaukums vāciski
nozīmējot vētras un brāzmas, tā liecinādams par plašiem ūdeņiem.
Autors gan pie spraudis ievadvārdiņu „Do mā  jams, ka...”, bet nez
kāpēc noklusējis, ka zinātnieki un pētnieki nevienu no minētajiem
domājumiem nav apstiprinājuši vai tos pat tieši noliedz. 

Nav arheoloģisku atradumu, kas apliecinātu, ka 2.–4.gadsimtā
toreizējās slīkšņas un purvaines tagadējā pagasta teritorijā bijušas
jau apdzīvotas un ka tur mituši lībieši un igauņi, turklāt šādu tautību
tad vispār vēl nebija. Ne viņu, ne to protosenču – somugru cilšu
valodu pēdas lingvisti nav atraduši arī pagasta vietvārdos; bija gan
aizdomas par vienu it kā pusigaunisku mājvārdu 17.gadsimta
pierakstījumā, taču neapstiprinājās. Fiziskās ģeogrāfijas terminoloģijā
ledāja sprostezeri apzīmē iedobumus, ko saule pirmos izkausēja 1–2
kilometrus biezajā ledusslānī, kāds tūkstošiem gadu ilgi noklāja
Ziemeļeiropu līdz pat Berlīnei, un tajos no ledāja augstākajām vietām
brāzās ūdeņi ar visiem senā šļūdoņa līdzatnestajiem iežiem un
akmeņiem (ir versija, ka Gaiziņš – sens ledāja sprostezera dibens). Ja
ticēt „domājumam”, uz ledus jau tupējuši lībieši un dobumus savā
valodā dēvējuši par jūru – mare... Jūtams, ka fantazējuma autors nav
pavēries arī valodu vārdnīcās: tad atrastu, ka lībiešu valodā jūru sauc
citādi, turklāt tāda vārda mare lībiešiem nemaz nav! Mazliet līdzīgs
vārds gan ir igauņiem: maara – ķēve. 

Skaistajā vārdā mare jūru patiesībā dēvēja nevis lībieši, bet gan
baltu cilts – senie kurši. Kursas rietumos gar jūru pletās arī viņu
zeme Piemare, valstisks veidojums, kas pastāvēja vēl
12.–13.gadsimtā. Piemares robežas skatāmas Latvijas vēstures
atlanta 12. lappusē. Tās senlaiku apvidū mūsdienās Liepāja,
Grobiņa, Durbe, Pāvilosta...

Savukārt Startu muižas nosaukums neapzīmē vis kādas vētras
vai brāzmas, bet īpašnieka uzvārdu: sastādot 17.gadsimtenī Vidzemes
Lielo kadastru, Altenes muižu Zaļā ezera krastā mērnieki reģistrēja
kā Starta muižu – Startam piederošu. Vēlāk arī ezeru ļaudis
pamazām iedēvēja par Startumuižas ezeru, un 20.gadsimta
divdesmito gadu vidū Latvijas valdība šo nosaukumu ezeram
apstiprināja, nometot gan muižas vārdu. 

Ar pagasta dienvidu daļu – Startiem – arī turpināsim. Turienes
skolas sākumu autors norādījis pareizo (1872.gads), bet par pirmo
skolotāju nosauc Zīrīti (vārdu vai iniciāli nemin). Tomēr šāda
uzvārda persona Startos vai Mārsnēnos nekad nav dzīvojusi vai
strādājusi. Startu pagastskolas pirmais skolotājs un vienlaikus
pagasta skrīveris 24 gadus bija Ādams Cirītis, viņa vārds izlasāms
daudzos pašvaldības dokumentos, arī tā laika presē, jo rakstvedis
bija ikviena pagastvaldes sludinājuma parakstītājs un oficiālais
iesniedzējs. Šķiet, autors par skolotāju dzirdējis vien aptuveni un, ja
uzvārda kļūmi nav apjautis, tad acīmredzot nezina arī Otto Cirīti,
skolotāja dēlu, Startu skolā dzimušu un augušu, Latvijas Brīvības
cīņu dalībnieku un vēlāko Latvijas armijas pretizlūkošanas
virsnieku – vienu no mārsnēniešos sakņotajiem godavīriem, kam
dzīvību padomju vara atņēma savas valdīšanas sākumgadā.

Startu skolotāja pienākumus no Ādama Cirīša 1896. (nevis
1900.) gadā pārņēma Jūlijs Oskars Kalnbērziņš un mācīja šejienes
bērnus 44 gadus, līdztekus rosīgi darbodamies Mārsnēnu
sabiedriskajā dzīvē. Tika apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Pensionējās 1940.gada pavasarī un devās vecumdienas vadīt uz
dzimto Liepupes pusi. 

Mulsina apgalvojums: „Vēstures piemineklis ir Startu
divpriedes, jo 1919.gada jūnijā pie Startu muižas notika kauja par
landesvēra vienību.” Kāvušies par landesvēru?(!) Šeit nu autoram
vēstures zināšanas kaut kā apmetušās otrādi. Necīnījās taču
neatkarības karā Latvija par landesvēra vienībām, gluži otrādi –
cīnījās pret tām! Vēstures grāmatās un periodikā jūnija Cēsu
kaujas dokumentētas gandrīz pa stundām, ne vien pa dienām.
Latviešu karavīri, no Cēsīm atsteigušies, smagā cīniņā sita fronti
pārrāvušo vācu landesvēru ārā no Bērzkroga un Skangaļu muižas,
pāris verstu pirms Lodes stacijas apstājās palīgā steidzošais igauņu
bruņuvilciens, un tā vācu vienība, kura, pārnakšņojusi, vēl atradās
Startu muižā, aptvēra, ka var tikt ielenkta no mugurpuses, tāpēc
steigšus sameta savos kara vezumos mantas un aizaulekšoja uz
Jaunraunas pusi. Tādējādi pie Startu muižas 22.jūnijā nenotika
nekāda kauja, nikna šaušanās gan bija patālajās krustcelēs pie
Startu kroga – igauņu palīgspēku 1.pulka 2. bataljons pieveica tur
nocietinājušos landesvēra grupu. Galvenā cīņa norisa un ar latviešu
un igauņu uzvaru beidzās Skangaļos.

Arī Startu divpriedes nav ne 1919.gada, nedz kādu citu
vēsturisku cīņu piemineklis, turklāt nolūza vēl pagājušā gadsimtā,
autors laikam nav zinājis. Tie bija ļoti veci koki ar īpatnēji savērptu
koksni, tās pamanīja mērnieki, dabā vilkdami jaunsaimniecību
robežas bijušajās Startu kroņa muižas zemēs, un priedes ar valdības
rīkojumu (1922.gada 26.janvāra „Valdības Vēstnesī”) 121.numuru
ietvēra valsts aizsargājamu dabas pieminekļu sarakstā. Priedes
atradās Smiltenes-Cēsu ceļa malā Pēterim Leimanim piešķirtajā
zemē, savai saimniecībai viņš deva mājvārdu „Alejas”. Par Startu
divpriedēm daudz senu teiku – gan zviedru ķēniņš tās ar saknēm
gaisā un naudas lādi apakšā stādījis, gan bargs ceļakungs tur licis
kārt zemnieku, kura zirdziņš nav laikus pagriezis karietei ceļu, gan
galva cirsta puisim, kurš seno karu laikos nepatiesi apsūdzēts
Raunas pils atslēgu nozagšanā, un tamlīdzīgi.

(Turpinājums sekos)
Māra Melne, pensionēta žurnāliste

Mārsnēnu vēsture:
sadomājumi un fakti

Par mums pašiem – sociāli aktīviem

Seminārs „8 soļi ceļā uz veselību” laikā no
17.oktobra līdz 5.decembrim Priekuļos,
Cēsu prospektā 1, Saieta nama zālē omulī-
gā un mājīgā atmosfērā pulcēja vairāk kā
35 apmeklētājus. To vadīja veselīga dzīve-
sveida entuziaste, pasniedzēja Alla
Nommik no Igaunijas. 

Dzīvot ilgi un laimīgi... Atceramies, ka
šādi beidzas daudzas bērnībā lasītas pasa-
kas. Bet te mēs runājam un aizdomājamies
par pašu dārgāko un svarīgāko dzīvē – vese-
lību. 

Kā to nostiprināt, uzlabot? Vai tā ir kāda
noslēpumaina, ārkārtīgi sarežģīta formula,
kura var dāvāt garāku un laimīgāku mūžu?
Vai tās ir kādas dārgas tabletes vai eksotis-
ku, tālu zemju tinktūras, kuras uzlabotu
mūsu veslību?

Semināra apmeklētāji vēlreiz un vēlreiz
pārliecinājās, ka lielākajā daļā no visiem
saslimšanas gadījumiem ārstniecības
līdzekļi ir pieejami mums katram. Un tā ir
tikai katra paša izvēle un atbildība, vai tos
pielietojam un padarām par mūsu paradu-
mu vai aizmirstam. Pētījumi un statistikas
dati liecina, ka 3.vietā pasaulē kā mirstības
iemesls ir tieši mūsu mazkustīgais dzīve-
sveids, 1.vietā ir sirds un asinsvadu saslim-
šanas, kur atkal viens no iemesliem ir dzī-
vesveids.

Visus 8 vakarus apmeklētāji klausījās,
pārdomāja un izvirzīja sev jaunus mērķus
un apņemšanās, kā uzlabot savu veselību,

ko mainīt savos paradumos, lai dzīvē būtu
laimīgāki, veselāki, apmierinātāki.

Izrādās, ka tās jau ir dzirdētas un zinā-
mas lietas, pat vienkāršas. Pārsteidzoši bija
uzzināt, ka zinātnieki veic pasaulē apjomī-
gus pētījumus, kuros pierādās to lielā un
būtiskā nozīme. Kas ir šīs lietas?

Īsumā tās tad arī uzskaitīšu: izvēle (para-
dumi, vērtības), atpūta (veselīgs miegs,
vaļasprieki), vide (gan fiziskā vide mums
apkārt, gan emocionālā), aktivitātes (gan
fiziskas, gan sociālas, cilvēks ir sabiedriska
būtne), uzticēšanās (kam mēs ticam un vai
mēs ticam), attiecības (jā,  dzīvē gadās
situācijas, kad ir jāpiedod, vai to spējam,
kādēļ tas ir svarīgi?), attieksme pret dzīvi
(optimistiska vai pesimistiska domāšana un
kā tas ietekmē veselību), uzturs (cilvēks ir
tas, ko viņš ēd). Lūk, cik pārsteidzoši vien-
kārši! Visiem zināmas gudrības, taču izšķi-
roša nozīme ir tam, vai to pielietojam prak-
tiskajā ikdienā, vai ar to dzīvojam, vai
darām to, ko zinām?

Paldies Priekuļu novada domei par
sadarbību, skaistajām un mājīgajām tel-
pām, praktisku palīdzību dažādu jautājumu
risināšanā!

Atsaucoties uz cilvēku ieinteresētību, būs
arī turpinājums šiem semināriem. Nākamā
tikšanās 23.janvārī, plkst. 18.00., tikšanās
vieta paliek nemainīga. ikviens ir laipni
aicināts! Tēma – Antistresa masāža, kā to
pielietot, ko tā dod?

Lai mīlestības, labu
darbu, pārdomu, sirsnīgu
sarunu, radošu, piepildītu
ieceru bagāta gada nogale
un jaunais gads! Lai
miers, saskaņa un sirsnī-
ba ikvienā ģimenē, lai
stipra veselība, ticības
bagāta, gudra un mierpil-
na sirds, možs un dzīves-
priecīgs prāts!

Latvijas Veselības
Misijas vārdā

Rudīte Truce

Sociālā grupa kopā ar saviem 
vadītājiem noslēdzot nodarbību ciklu

Foto Zaiga Riekstiņa

Veselīgs dzīves veids

Semināra dalībnieki beidzot lekciju kursu 
ir apņēmības pilni veselīgākai dzīvei

Foto Dāvids Nommik
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Pastāstīšu Jums lielākos
un skaistākos bibliotēkas
stāstus, kurus šajā gadā pie-
dzīvoja un tajos piedalījās
bibliotēkas lasītāji. Kā gal-
venais mūsu stāsts vienmēr
(jau no 2002. gada) vijas ap
Bērnu, jauniešu un vecāku
žūriju. Šogad ļoti kuplā
skaitā iepazināmies ar
dzimtās Latvijas pirmo reņ-
ģēdāju festivālu Salacgrīvā,
kājām izstaigājām piejūras
pilsētiņu Ainaži, nedaudz
pabijām arī Igaunijā. Bet
vislielāko prieku gan maza-
jiem, gan lielajiem rada
jūra, garais akmeņainais
ziemeļu mols, senās un
vecās bākas, stāsti un teik-
smas par jūrniekiem, leģen-
du apvītie robežstabi starp
Latviju un Igauniju. Ga -
lvenais tomēr ir prieks par
kopā būšanu, par grāmatu
lasīšanu un to vērtēšanu,
par atvērtumu un labestību.

Aktīvi jau pavasarī
iesaistījāmies Vidzemes 7.
Patriotiskajā dzejas festivā-

la dzejas rakstīšanā par
tēmu “Latvji, brauciet jūri-
ņā!”. Prieks un gandarījums
par visiem septiņiem jauna-
jiem dzejniekiem un rezul-
tāti arī neizpalika. Mūsu
Aivita Gruna Vidzemes
zonā 6.-7. Klašu grupā iegu-
va 3. vietu ar savu dzejoli
“Jūras viļņi”.

Varbūt spēku un iedves-
mu sniedz jūras tuvums,
dabas skaistuma izpratne?
Gribas ļoti paslavēt arī
pārējos dalībniekus par
uzdrīkstēšanos un piedalī-
šanos dzejas fantāzijā -
Ilvu, Ievu, Leldi, Matīsu,
Elīnu, Kitiju un viņu vecā-
kus, kuri iedrošināja un
atbalstīja savus bērnus.

Tad mūs sievietes fantas-
tiskā sarunā, un iesaistīja
Latvijā pazīstamā psihotera-
peite Aina Poiša. Tas nekas,
ka lielāko tiesu mēs Ainu
redzam televīzijā, viņas
tuvuma vienkāršība fascinē-
ja, iedvesmoja , pat ielīksmo-
ja, jo nebija šīs barjeras, mēs

– lauki, viņi – pilsēta.
Un mēs turpinām: tikko

vairākas bibliotēkas lasītā-
jas apmeklēja Vidzemes
koncertzālē ‘’Lielā lasītāju
balva 2016” skaisto pasāku-
mu. Lasītājām tā nebija
tikai tikšanās ar rakstnie-
kiem, bet arī pirmais
apmeklējums Vidzemes
koncertzālē. Lasām un vēr-
tējam bērnu, jauniešu un
vecāku žūrijas grāmatas,
drīz jau lasīšanas maratons
būs beidzies un atkal būs
grāmatu vērtēšana un esam
gatavi jau nākamā 2017.
gada grāmatu kolekcijai.

Gribas lūgt lasītājus, kuri
ļoti grib lasīt grāmatas, bet
ne tik ļoti grib tās atnest
atpakaļ. Lūdzu, ļausim grā-
matas lasīt visiem un ilgāk
par mēnesi neturēsim savā
mājas plauktā.

Klusus un mierīgus
Ziemassvētkus un Laimīgu
Jauno Gadu!

Lauma Zaļaiskalna,
pagasta bibliotēkas vadītāja

Mārsnēnu bibliotēkas stāsti

Cēsu izstāžu nama mazajā
zālē līdz 31.de cembrim ir
skatāma Prie kuļu mākslas
skolas audzēkņu radošo un
mācību darbu izstāde
“Sniegs”.

Sadarbībā ar mākslas
skolas pedagogiem: Kristīni
Rozenbergu, Ingu Jākobsoni,
Daigu Bicāni, Vitu Vīksnu
un Vilni Kļaviņu audzēkņi
radījuši katrs savu izpratni
par tēmu – sniegs. Izstādes
idejas autore ir skolotāja
Kristīne, pateicoties viņas
iniciatīvai un jauniešu
atsaucībai uzburta šī gaišā
vīzija par tēmu – sniegs.

Izstādē ir pārstāvēti visi
žanri ko audzēkņi apgūst
mākslas skolā- zīmēšana,
gleznošana, koktēlniecība,
dizains, darbs ar mālu.
Pasniedzēju mudināti, katrā
mākslas novirzienā ir tapuši
interesanti audzēkņu darbi,
kuri uzrunā skatītāju.

Izstāde ir veiksmīga un

iedvesmojoša kā skatītājiem,
tā arī topošajiem māksli -
niekiem, jo dod mākslas
skolas audzēkņiem moti -
vāciju mācībām.

Jaunie mākslinieki aicina
ikvienu iegriezties izstādē
un iztēlē saskatīt un sajust
sniegu, gaišumu un prieku. 

Īrisa Uldriķe

“Sniegs” Cēsu izstāžu
namā

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija kā ik gadu kādā aizraujošā ceļojumā
Foto no bibliotēkas albuma

23.novembrī Latvijas
Izglītības un zinātnes darbi-
nieku arodbiedrība (LIZDA)
svinīgi piešķīra statusu
„Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2016“
pasniedzot goda plāksnes

izglītības iestādēm, kuru
vadītāji – darba devēji – pie-
dalījās arodbiedrības rīkota-
jā konkursā, lai novērtētu
pedagogu darba apstākļus.

LIZDA konkursā piedalī-
jās 19 izglītības iestādes,

kurās viesojās žūrija, lai
novērtētu pedagogu sociālo
drošību un darba koplīgu-
mu, darba organizāciju,
infrastruktūru, darba kvali-
tātes veicināšanu un perso-
nīgās izaugsmes iespējas,
darba drošību, aizsardzību,
mikroklimatu un savstarpē-
jās attiecības, reputāciju,
atalgojumu. Par pedago-
giem draudzīgu var uzskatīt
izglītības iestādi, kurā izvei-
dota sakārtota sociālā, fizis-
kā un informatīvā vide.

Veselavas pirmsskolas
izglītības iestādei LIZDA
izteica atzinību un pateicību
par dalību konkursā.

Veselavas PII saņēma arī
pārsteigumu – simpātiju
balvu no portāla
www.mamamuntetiem.lv –
100 saldējumus no Siguldas
saldējuma. Tagad visi - gan
lielie, gan mazie - svinēsim
svētkus un draudzīgi nogar-
šosim šo garšīgo pārsteigu-
ma balvu.

Iveta Liepiņa,
Veselavas PII vadītāja

Veselavas PII saņem 
pārsteiguma balvu

No kreisās, Veselavas PII arodorganizācijas 
priekšsēdētāja Arnita Mote un iestādes vadītāja

Iveta Liepiņa saņemot balvu
Foto no LIZDA arodbiedrība albuma

Priekuļu novada Sociālo pakalpojumu
centrs aicina bezdarbniekus, pirmspensijas

un pensijas vecuma personas
piedalīties sociālās rehabilitācijas

programmā 

Sākot ar 2017.gada janvāra mēnesi, Sociālajā dienestā,
sociālo pakalpojumu centrā turpina uzņemt jaunus dalīb-
niekus Sociālās rehabilitacijas programmā .  Sociālās
rehabilitācijas programmas mērķis ir uzlabot dzīves kva-
litāti – atjaunot un pilnveidot sociālās un funkcionālās
prasmes, veicināt iekļaušanos darba tirgū un integrēša-
nos sabiedrībā. 

Programma paredzēta  bezdarbniekiem (bez vecuma
ierobežojuma), pirmspensijas un pensijas vecuma perso-
nām, kuras vēlas:

piedalīties veselīga dzīvesveida veicinošās aktivitātēs,
pilnveidot savas sociālās un funkcionālās prasmes,
turpināt personīgās izaugsmes procesu,
veikt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē,
iesaistīties sociālās un sabiedriskās aktivitātēs
Pakalpojums ir bez maksas, to nodrošina Sociālo

pakalpojumu centrs Priekuļos, Cēsu prospektā 1.
Nodarbības sāksies janvārī. Aicinām izmantot šo lie-

lisko iespēju! Pieteikties līdz š.g. 30. decembrim.
Informāciju par sociālās rehabilitācijas pro-

grammu var saņemt :
Priekuļos, Cēsu prospekts 1 (tālr. 64130525;

25603313)
Liepā, Rūpnīcas ielā 18 (tālr. 64107306)
Mārsnēnos, ,,Pagastnams” (tālr. 64129168)
Veselavā, ,,Vārpas”, Bērzkrogs, (tālr. 64177383)

Uzmanību suņu īpašniekiem
Priekuļu novada pašvaldī-

bas policija informē: pamatojo-
ties uz spēkā esošajiem norma-
tīvajiem aktiem un to prasī-
bām par mājas (istabas) dzīv-
nieku reģistrāciju, Ar 2017.
gada 1.janvāri visiem
suņiem, kas sasnieguši 6
mēnešu vecumu, ir obligāti
jābūt apzīmētiem (implantētai mikroshēmai) un reģistrē-
tiem valstī vienotajā informācijas sistēmā –
Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē.

Pēc mikroshēmas implantēšanas pie vetārsta, suņu
reģistrāciju Priekuļu novadā veic Lauku atbalsta dienestā,
Priekuļos, Dārza ielā 12, ceturtdienās no plkst.09.00 līdz
14.00. Jautājumu vai pieteikšanās gadījumā zvanīt pa
tālr.29464964 (Vija Paegle).

Suņu reģistrācija ir maksas pakalpojums (3,50 €).
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka

Ministru kabineta noteikumi Nr.491.
Priekuļu novada pašvaldība
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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 decembrī/janvārīTik daudz kas neiegūts,
Tik daudz kas izplēnējis,
Bet ceļš no jauna
Atkal meklēt sauc
To laimi,
Kuru liktenis nav lējis,
Bet kuru tomēr
Reiz būs iegūt ļauts.
/K.Apškrūma/

Sirsnīgi sveicam visus mūsu
novada decembra  jubilārus,
īpaši 
80 gadu jubilejā
Liepā: Luizu Bistrovu; Viju Ziedoni
Dreimani; Aiju Kubi; Veltu Tomašu
Veselavā Valliju Amantovu

85 gadu jubilejā
Antoņinu Raibaci un Ivanu Povetkinu Liepā

94 gadu jubilejā 
Aleksandru Bočkovu Priekuļos 
Āriju Ivanovu Mārsnēnos

Prieku u kult ras nam  

 
Liepas kult ras nam  

 
M rsn nu tautas nam  

Veselavas muiž  
22.decembr  

20:00 
KONCERTS  

”Maz   Ziemassv tku  
ieska a” 

Kvartets „4-r i” 
Instrumenti : trompete, eifonijs, mežrags, tuba 

Ieeja  4,00 EUR 
www.veselava .lv 

1.janv r  
ieeja no 

01.00 

JAUNGADA BALLE 
ar grupu 

„M KO ST M JI” 

Darbosies kafejn ca 
Ieeja: EUR 10,-

Galdi a rezerv cija: EUR 20,-
Telef. inform cijai – 28352521 vai 64130227

13.janv r  
19:00 

Prieku u novada pašdarbnieku 
vakars 

Tematisks vakars visiem novada pašdarbniekiem ar 
nosl pumiem, laba v l jumiem un atp tu

25.janv r  
10:00  

Jaunais Liep jas te tris 
 IZR DE B RNIEM 

„ kst te” 

Lai cik m s mazi neš istu šai lielajai pasaulei, m s 
katrs varam paveikt ko lielu, paman mu un citiem 
pr t  paliekošu. Ar  maz  kst te, kaut maza, bet 
stipra dodas pretim lielajai pasaulei. Ieeja: 2,00 

1.janv r  
01:00 

JAUNGADA BALLE 
Ar grupu 

“KOMPROMISS” 

Galdi u rezerv cija un bi ešu ieg de no 15.decembra 
pagasta p rvald  pie sekret res. 

 Ieeja 5,- Euro
28.janv r   

19:00 
KONCERTS 

„Dziesmu dziedu k da bija, ne 
t  manis izdom ta ” 

Vok lo ansamb u sadzied šan s koncerts. Piedal s 
v ru vok lais ansamblis no Prieku iem, sieviešu 
vok lie ansamb i no Vaives, M rsn nu, Rankas un 
Liepas pagastiem. 

Ieeja1,00 Euro

 
25.decembr  
plkst.22:00 

ZIEMASSV TKU BALLE 
ar grupu 

” Ce av jš” 

L gums pieteikt galdi us laic gi, zvanot uz t lruni 
Vitai( 26666983).  

Ieeja uz balli EUR 4,00

 
14.janv r  

16:00 

 
IZR DE-kom dija 

“Burv gie bl ži’’ 

Uz Leldes Stumbres divu c lienu izr di aicina Mat šu 
amatierte tris.  

Ieeja EUR 1,00
Svētki paiet ātri, un tas, kas vis-
spilgtāk paliek atmiņā, ir gatavo-
šanās tiem. Īpaši šo gatavošanās
prieku var izbaudīt strādājot bēr-
nudārzā, kur ik dienas skan

Ziemassvētku dziesmas, kur rūķis
staigā gar logiem, vērodams bērnu
labos darbus, kur smaržo tikko cep-

tas piparkūkas un skan mazuļu
smiekli..
Lai Ziemassvētku gatavošanās prieks
valda katrā  mājā un sētā, lai sirds sil-

tums sasilda ikvienu, kuru satiekam savā ceļā!
„Re, arī zvaigznēs ierakstīts Tas pats,

kas laukos plašos: Jāmeklē sudrabs, tas baltais,
kas trīc Tepat -mūsos pašos. „/I. Ziedonis/

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde 
„Mežmaliņa” kolektīvs vēl 

lai Jaunā gada brīnums vispirms notiek mūsos!

Pirmdiena – 10.00 – 19.00
Otrdiena – 9.00 – 17.00
Trešdiena – 9.00 – 17.00

Ceturtdiena – 9.00 - 16.00

Piektdiena – 9.00 – 16.00
Sestdiena  - 9.00 – 12.00

Svētdiena - Brīvs

Liepas bibliotēkas darba laiki
sākot ar 2017.gada 1.janvāri
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