
Priekuļu vidusskolas 5.b klases Labais darbs 

Priekuļu meža avotiņš jeb meža avotiņš aiz Vanagkalna 

5.b klases skolēni nu jau trešo pavasari kopā ar pašvaldības darbiniekiem iet 
sakopt apkārtni pie Avotiņa un savāc atkritumus. 

Priekuliešiem vienmēr paticis ūdens, kas iztek no avota mežā aiz Vanagkalna. 
No šī avota ūdeni ar hidraulisko trieci, vēlāk ar elektrisko sūkni savulaik 
piegādāja tehnikumam. Pēc tam, kad uzbūvēja ūdenstorni un avotu centralizētā 
ūdensapgādē vairs neizmantoja, lai cilvēkiem būtu ērtāk nokāpt līdz avotam 
gravā, tika ierīkotas kāpnes. Avotu savā redzeslokā ilgus gadus turēja 
tehnikuma skolotāji Andra Sikšņa vadībā. Avota apkārtne bija necila. 

Ideja par avota labiekārtošanu radās Jānim Skujiņam, 1961.gada Priekuļu 
tehnikuma absolventam. Viņš uzrakstīja avota lietošanas pamācību, ko izlasīja 
psiholoģes Sarmītes Krišmanes rakstā, un piestiprināja to virs avota. 

2007. gadā Vaives leja bija pārplūdusi. Bebri bija sagāzuši un apgrauzuši ļoti 
daudz koku. J. Skujiņš tos nolēma izmantot kā galveno būvmateriālu avota 
labiekārtošanā. Radās koncepcija «Mākslinieks- bebrs.» J. Skujiņš, kā nu varēja, 
ar rokām, ar velosipēdu, ziemā ar ragaviņām vilka kokus no gravas augšā līdz 
avotam, zāģēja, tēsa un piemēroja kāpņu laukumiņiem, margām, soliņiem, 
norādēm. Viņš darbos iesaistīja savu tehnikuma kursabiedru, tehnikuma 
skolotāju Pēteri Rengeli, kuram bija pieejami vajadzīgie instrumenti un daļa 
trūkstošo materiālu. “Soliņš, kurš vislabāk saglabājies līdz mūsdienām, 
izgatavots no Latvijas priedes, bērza, ievas un saldā ķirša (ko tautā sauc par 
Japānas ievu),” stāsta J.Skujiņš. Pateicoties šai darbībai, avota apkārtne 
izveidojās ļoti savdabīga, interesanta un drošību pastiprinoša. Avots ieguva 
nosaukumu «Meža avotiņš». 

Diemžēl ne visiem apmeklētājiem bija pietāte pret šo skaisto, sakopto vietu. Tā 
bieži tika piemēslota un demolēta. Tika uzlikti uzraksti ar norādēm, 
kauninājuma zīmēm, aicinājumu sakopt aiz sevis, taču regulāri kaut kas no 
uzbūvētā tika sagrauts, nolauzts, nosviests gravā, izlauzta avota lietošanas 
pamācība. Protams, laiks arī dara savu, koks bojājas. Daudzi cilvēki no 
tehnikuma, pēdējā laikā arī skolēni un skolotāji no vidusskolas pavasara talkās 
savāc mežā nosviesto. J. Mičulis un J. Sedlinieks šopavasar atjaunoja kāpnes 
uz avotu. Bet jo sevišķi visus šos 10 gadus par avotu rūpējās, gādāja par tīrību, 
vienmēr pielaboja salauzto Jānis Skujiņš. Milzīgs paldies viņam! 

Mūsdienās priekulieši, jauni un veci, nāk kājām, brauc ar auto, lai paņemtu 
gardo avota ūdeni un smeltos spēku dabā.  



 

 

 

 

 



 

 

 

 


