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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novada domes 

aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis – 
   Māra Ozolante

Labdien pavasarī!
Par spīti tam, ka sals neatkāp-

jas, astronomiskā kalendāra solījumi 
piepildās agri vai vēlu – pavasaris 
ir atnācis, un pat cīruļputenis, kas 
visu sagriež kājām gaisā, ir tā neiz-
trūkstoša sastāvdaļa. Droši vien esat 
ievērojuši lāsteku plūdus piesaulē, 
saklausījuši  putnu sasaukšanos rī-
tos vai kādu citu tikai šim gadalai-
kam raksturīgu pazīmi – vienu rītu 
pamosties un ... liekas, ka pat vējš 
smaržo pēc pavasara. 

Neskatoties uz dažādām likstām, 
ķibelēm un problēmām, ne mazums 
ir cilvēku, kuri arī šajā laikā saglabā 
optimisma dzirkstelīti. Grūti? Nav 
naudas? Valdība ar tautu eksperi-
mentē? Izturēsim! Par spīti visam, 
jo, ja tu neradīsi šo pasauli pats, kāds 
cits to izdarīs tavā vietā. Kad satiec 
šādu – pozitīvi noskaņotu cilvēku– 
liekas, ka arī pats uzlādējies. Tu sa-
proti, ka visas grūtības var pārvarēt 
un visas problēmas atrisināt. Tomēr 
ne mazums ir tādu, kuri vienmēr ar 
visu ir nemierā, meklējot problēmas 
sīkumos, un kuriem vienīgā pareizā 
ir viņu patiesība. Strīdēties un mē-
ģināt pārliecināt šos cilvēkus, ka 
pastāv arī citi viedokļi, ir bezjēdzī-
gi. Man šomēnes nācās sastapties ar 
abējādi domājošajiem. Secinājumi? 
Dzīvē tāpat kā dabā viss ir līdzsvarā 
– mijas gadalaiki, dienai seko nakts. 
Ja cilvēkā sliktā enerģija uzlādējas 
par daudz, tai ir jārod veids, kā izlā-
dēties, arī dabā ir vētras, bet tad atkal 
iestājas miera periods. Nesen izlasī-
ju ļoti trāpīgu salīdzinājumu – caur 
vienu logu skatās divi: viens dubļus 
redz, un smagas lietus lāses; cits pa-
vasari, un dzimstam jaunas krāsas. 
Caur vienu logu skatās divi… Kā ir 
ar jums?   

Nezinu, vai to var saukt par sa-
gadīšanos, bet februāra nogale un 
marts novadā jau tradicionāli ir dan-
ču laiks. Festivāli, koncerti, jubilejas 
sarīkojumi – spēj tik visus apmeklēt, 
tāpēc turpmākajās avīzītes lappusēs 
piedāvājam ielūkoties pasākumu aiz-
kulisēs. Neklātienē paviesosimies arī 
pie enerģiskās pensionāru vadītājas 
Dzērbenē, uzzināsim, kādi panāku-
mi mācību un sabiedriskajā darbā ir 
mūsu bērniem un mazbērniem, neiz-
trūkstoši informēsim par pašvaldības 
iestāžu darbu un domes lēmumiem. 
Pagastu iedzīvotājiem visinteresan-
tāk ir lasīt par savējiem, ieraudzīt 
avīzītes lappusēs pazīstamu cilvēku 
vārdus vai sejas. Neesi kūtrs, nestāvi 
malā, uzraksti par neparasto un neik-
dienišķo savā pusē arī TU!

Bet ko gan sola nākamais pava-
sara mēnesis? Tev mugura balta! Un 
zeķē caurums! April, april! Šādas 
un līdzīgas blēdības 1.aprīlī dzirdē-
sim vairumā. Sens ticējums vēsta, 
ka joks simbolizē pavasara mainīgo 
dabu, un ikviens cilvēks, kas joku 
uztver labvēlīgi, visu nākamo gadu 
ir nodrošinājis sev veiksmi. Savukārt 
Uzņēmumu vakars, kas jau otro gadu 
pavasara pusē aicinās kopā mūsu 
novada darbīgos ļaudis, nav nekāds 
aprīļa joks. Reizē ar dabas atmodu 
mēneša nogalē atzīmēsim Lieldie-
nas. Un tāpēc, lai odi vasarā nekož, 
krāsosim olas un šūposimies augstu! 

Priecīgus svētkus!
Dzidra Ješkina
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Īstenots Cēsu rajona 
lauku partnerības 

projekts

Aizpūš ziemas bēdas 
Pavasara vējš, 
Sēdināsim domas
Saules šūpolēs.
Un mums atkal patīk
Dzīvi slavināt,
Kad ar cīruļdziesmu 
Saulessvētki klāt.
        (A.Ķirškalne.)

1. aprīlis – Joku diena
22. aprīlis – Lielā Piektdiena

24. aprīlis – Lieldienas
25. aprīlis – Otrās Lieldienas 

NOVADA DOME
7. APRĪLĪ PLKST. 15.00 

PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ CENTRĀ 
ALAUKSTA IELĀ 4, VECPIEBALGĀ, 

AICINA UZ TIKŠANOS VISUS NOVADA UZŅĒMĒJUS.

2011. gada sākumā veiksmīgi tika 
realizēts Cēsu rajona lauku partnerības 
LEADER  rīcības „Kultūras un vēstu-
res  mantojuma saglabāšana un attīstī-
ba” projekts „Kulturālā vidē – kulturāls 
cilvēks”. Projekta mērķis – pavērt jau-
nas, radošas iniciatīvas un profesionā-
las darbības iespējas uz Vecpiebalgas 
kultūras nama skatuves. Radīt apstākļus 
kvalitatīvi jaunai, racionālākai Taurenes 
kultūras nama mazās zāles izmantoša-
nai. Nodrošināt Vecpiebalgas novada 
iedzīvotājiem sakārtotu kultūrvidi. Pro-
jekta attiecināmās izmaksas – 14,000 
LVL, ES finansējums – 10,500 LVL, 
pašvaldības finansējums 25%. Projekta 
realizācijas rezultātā Vecpiebalgas kul-
tūras nama skatuve  ir ieguvusi jaunas 
gaismas iekārtas un gaismas vadības 
pulti, multimediju projektoru, stacio-
nāru ekrānu, iemontētu gaismas pults 
un videoprojektora ieeju, skaņas apa-

ratūru, mikrofonus. Jaunais tehniskais 
aprīkojums ir būtiski uzlabojis audio-
vizuālo kvalitāti, kas ir svarīgs faktors 
pasākumu pilnveidošanai un labai nori-
sei. Par to var pārliecināties, apmeklējot 
kultūras namā notiekošos pasākumus. 
Taurenes kultūras nama mazā zāle ir 
ieguvusi jaunu statusu – semināru zāle.  
Ir iegādāti semināru galdi, krēsli, aiz-
kari, žalūzijas, ekrāns, projektors, por-
tatīvais dators. Zāle jau tiek izmantota 
dažādām aktivitātēm  – notika seminārs 
par Nīderlandes KNHM projektu kon-
kursu, tautas skaitītāju apmācības un 
zemnieku konsultācijas. Izmantojot un 
realizējot piedāvājumu, Vecpiebalgas 
novada iedzīvotāji ir ieguvuši sakārto-
tāku kultūrvidi un iespējas to kvalitatīvi 
izmantot. Paldies par atbalstu Vecpie-
balgas novada pašvaldībai un projektu 
vadītājai Sanitai Breikšai.

  Zigrīda Ruicēna

Taurenes pagasta pārvaldes darbinieki labprāt pulcējas jaunajā semināru 
zālē, lai apspriestu nedēļas plānus un veicamos uzdevumus. 

No labās: J.Vīlips, I.Saliņa, G.Eglītis un A.Brezinska.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Paldies par svētku brīdi Inešos!
Jau 8.marta laikrakstā „Druva” mēs 

izteicām savu atzinību par Inešu muižā 
organizēto Vidzemes deju grupu kon-
certu, kurā savu prasmi un šarmu rādīja 
astoņas dāmu grupas un viena jaukto 
pāru grupa.

Pārrunājot redzēto, vēlamies pateikt 
paldies kultūras darba organizatorei 
Sarmītei Beķerei un visām Inešu ak-
tīvajām sievietēm, kas ar izdomu bija 
strādājušas, lai dalībnieki justos mājīgi 
un patīkami. No pieredzes zinām, cik 
daudz darba prasa liela dalībnieku skai-
ta uzņemšana. 

Uz Inešu muižu daudzi kora „Ābele” 
dalībnieki brauca pirmo reizi. Tāpēc 
ļoti ieinteresēti. Jāsaka, ka bijām patī-
kami pārsteigti par asprātīgo telpu un 
dāvanu noformējumu, par pārdomāto 
uzmanības apliecinājumu – pašdarinā-
tiem ziediem un garšīgo „jēra” zupu 
noslēgumā. 

Piebalgas slavenāko personāžu Ķen-
ča un Pāvula vadībā (M.Lācgalve un 
I.Vilde), baudot īpašo humoru un sulī-
go piebaldzēnu valodu, nemanot bijām 
noskatījušies visu garo programmu. 
Dziedāšana gan sanāca īsa, toties gu-
vām daudz iespaidu. Sestdiena izvērtās 
interesanta un jauka. Žēl, ka maz bija 
vietējo skatītāju, jo varēja vērot intere-
santas dejas, krāšņus tērpus, nosvērtas, 
šarmantas sievietes, reizēm arī drais-
kas, bet vienmēr pārliecinātas par to, 
ka var un dara.

Noslēgumā vēlos izteikt cerību, ka-
mēr Latvijā būs cilvēki, kuriem pēc 
ikdienas darba un pienākumiem ir va-
jadzīgs vēl kas vairāk garam un dvēse-
lei, tikmēr latvietība pastāvēs. Paldies 
operatoram Aldim Slišānam par visa 
pasākuma filmēšanu! 

Kora „Ābele” dalībnieku vārdā 
Velta Kaņepe 

Konkursa galvenās balvas – „Zelta kurpītes” – ieguvējas Taurenes deju 
grupa „Pavasara sapņi”. 

Mirkļi grib paturēties, nevis projām un garām vien steigties. 
Mirkļi grib uzziedēt, nevis tā vienkārši beigties...
Izbaudīsim visi kopā padarītā darba mirkļa burvību...
Satiksimies visi, kas Vecpiebalgas novadu stipru dara!

Būsiet laipni gaidīti
Vecpiebalgas novada 

IESTĀŽU-UZŅĒMUMU VAKARĀ
š.g. 15. aprīlī plkst. 20.00 

Vecpiebalgas kultūras namā! 
Aizvadītā gada pasākuma pozitīvā pieredze un atsaucība ļauj 
tradīciju turpināt. Kopā tiek aicināti visi novada uzņēmumi, 
iestādes, zemnieku saimniecības, individuālā darba veicēji! 
Vakaru bagātinās jestrais “Latgales dāmu pops’’, ballēšanās 

grupas “Ķirmji’’ pavadījumā u.c pārsteigumi. Vakars pie 
galdiņiem ar līdzpaņemto “groziņu’’, vienu latiņu dalības maksai 

un labu noskaņojumu. 
Lūgums piedalīšanos pieteikt līdz 13. aprīlim, tel. 26493591!

Vecpiebalgas novada pašvaldības vārdā –
ar cieņu Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja

Zigrīda Ruicēna

Uz tikšanos Vecpiebalgā! 
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 
2011. gada 16. martā
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma atļaut 

Ērikam Ozolam noslēgt apakšnomas 
līgumu ar „Gulberes ezera attīstības 
biedrību” par nekustamā īpašuma Gul-
beres ezers lietošanu.

2. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt 
telpu nomas līgumu ar Taurenes KKS.

3. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt 
sadarbības līgumu ar Valsts policijas 
Vidzemes reģiona pārvaldi.

4. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt 
sadarbības līgumu ar Valsts vides die-
nesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi.

5. Deputāti vienbalsīgi nolēma atbal-
stīt dalību starptautiskā jauniešu apmai-
ņas projektā.

6. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
šķirt finansiālu atbalstu FK „Ineši” da-
lībai Vidzemes reģiona 2. līgas izcīņā 
futbolā, apmaksājot sporta formas tērpu 
iegādi (Ls 500,00).

7. Deputāti vienbalsīgi nolēma noda-
līt no Vecpiebalgas novada pašvaldības 
zemes vienības „Moderado” (Kaives 
pagasts) jaunu zemes vienību 0,015 
ha platībā. Noteikt zemes lietošanas 
mērķi – maģistrālo elektropārvades un 
sakaru līniju, maģistrālo naftas, naftas 
produktu, ķīmisko produktu, ar gāzes 
un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrī-
šanas būvju apbūve. 

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
krist īpašuma „Ilzenes” (Taurenes pa-
gasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašuma 
atdalītajai zemes vienībai jaunu nosau-
kumu „Taces”. Noteikt atdalāmajam 

īpašumam zemes lietošanas mērķi–
mežsaimniecība.

9. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt SIA „GEOPOLS” izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustama-
jam īpašumam „Juveri”(Dzērbenes 
pagasts). Noteikt atdalāmajai zemes 
vienībai zemes izmantošanas mērķi 
– mežsaimniecība.

10. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības 
birojs” izstrādāto zemes ierīcības pro-
jektu nekustamajam īpašumam „Lejas 
Šovītes” (Dzērbenes pagasts). Noteikt 
atdalāmajām zemes vienībām zemes iz-
mantošanas mērķi –lauksaimniecība.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašval-
dības īpašumu novērtēšanas komisiju: 
Anna Caunīte, Andris Balodis, Daina 
Slaidiņa.

12. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
stāties no Latvijas Piļu un muižu aso-
ciācijas.

13. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas vidusskolas tre-
nažieru zāles apmeklētāju maksas.

14. Deputāti vienbalsīgi nolēma pre-
cizēt Vecpiebalgas novada Domes darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikuma 
projektu un atkārtoti izskatīt nākamajā 
finanšu komitejas sēdē.

15. Deputāti vienbalsīgi nolēma ne-
piedalīties KPFI līdzfinansētajā pro-
jektā „Muzeja ēkas „Kaives parks” 
būvniecība” un Dzērbenes bērnudārza 
rekonstrukcija kā projekta realizētājam, 
kur kopējās projekta izmaksas ir līdz Ls 
200000,-.

16. Deputāti vienbalsīgi nolēma no-
raidīt  2011. gada 14.februāra  iesnie-

gumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidi 2011. gada maksājumam. 

17. Deputāti vienbalsīgi nolēma or-
ganizēt 2008.gada 7.jūlija pārjaunoju-
ma līguma (par zemes gabala nomu ar 
apbūves tiesībām), kas noslēgts starp 
Vecpiebalgas pagasta padomi un SIA 
« Alauksta krasts », pārtraukšanu atbil-
stoši līguma nosacījumiem.

18. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt saistošos noteikumus „Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa piešķirša-
nas kārtību Vecpiebalgas novadā”. 

19. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt SIA „Latīpašums – mērniecī-
bas birojs” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu „Gājēju – velosipēdistu celiņš: 
skola - baznīca” - nekustamo īpašumu 
„Mārkalni” (Vecpiebalgas pagasts) un 
„Jaunie kapi” (Vecpiebalgas pagasts) 
sadalīšanu. Noteikt atdalāmajām zemes 
vienībām zemes izmantošanas mērķi - 
zeme koplietošanas ceļiem.

20. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas pagasta „Kalna 
Kurmu” zemes (0,94 ha kopplatībā) un 
„Kurmīšu” zemes (0,97 ha kopplatībā) 
nomas līgumu, kas noslēgts 2011. gada 
1. februārī.

21. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
šķirt finansiālu atbalstu Līgai Glāzerei 
un Ilmāram Glāzeram dalībai Eiropas 
čempionātā ziemas triatlonā Osterzun-
dā, Zviedrijā (Ls 75,00 katram). 

Nākamā Vecpiebalgas novada Do-
mes sēde notiks 2011. gada 20.aprīlī 
plkst.15:00 Vecpiebalgas pagastā.

Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas sēde notiks 2011.
gada 13.aprīlī plkst.13:00 Vecpiebal-
gas pagastā. 

Finanšu komitejas sēde notiks 
2011.gada 13.aprīlī plkst.15:00 Vec-
piebalgas pagastā.

Ja vecāki dodas darbā uz 
ārzemēm, bet bērns paliek...
Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aiz-

gādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tie-
sības un pienākums rūpēties par bērnu 
un viņa mantu un pārstāvēt bērnu per-
soniskajās un mantiskajās attiecībās. 
Vecāku prombūtnes laikā var rasties 
situācija, kad bērnam nepieciešama 
pārstāvība, piemēram, nepieciešami 
ārstniecības iestādes un to speciālistu 
pakalpojumi, var būt situācija, ka ne-
pieciešama nekavējoša operatīva medi-
cīniska iejaukšanās – operācija, vai arī 
nepieciešams šķērsot valsts robežu un 
citi gadījumi. 

Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz ilg-
stošu laika periodu citas personas ap-
rūpē, ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums. 
Bāriņtiesas atzinums nepieciešams 
gadījumos, ja vecāku prombūtne plāno 
pārsniegt trīs mēnešu ilgu laika posmu.

Darbības, kas jāveic vecākiem 
pirms došanās ilgstošā prombūtnē.

1. VECĀKI pirms došanās uz ārze-
mēm uz ilgāku laiku nekā trīs mēneši 
uzraksta iesniegumu bāriņtiesai par 
bērna nodošanu citas personas aprūpē. 

Bāriņtiesa pieprasīs abu vecāku pie-
krišanu, ja nav noteikta viena vecāka 
atsevišķa aizgādība.

2.  BĀRIŅTIESA par personu, kuras 
aprūpē un uzraudzībā tiks atstāts bērns, 
pieprasa veselības stāvokļa izziņas 
no ģimenes ārsta, psihiatra, narkolo-
ga un izziņu par personas sodāmībām 
no Iekšlietu ministrijas informācijas 

centra. Personu, kuras aprūpē un uz-
raudzībā tiks atstāts bērns, bāriņtiesa 
norīko apmeklēt psihologa konsultāciju 
un pieprasa psihologa diagnosticējo-
šo atzinumu. Bāriņtiesa obligāti veic 
bērna turpmākās dzīvesvietas un dzī-
ves apstākļu pārbaudi. APRŪPĒTĀJS 
raksta iesniegumu bāriņtiesai par bērna 
ņemšanu aprūpē. Pozitīva izvērtējuma 
rezultātā bāriņtiesa pieņem lēmumu, 
kurā atzīst, ka nepilngadīgā nodošana 
aprūpē vecāku prombūtnes laikā atbilst 
bērna interesēm. Bāriņtiesa izvērtē un 
pieņem lēmumu par bērna nodošanu 
citas personas aprūpē apmēram viena 
mēneša laikā.

3. VECĀKI ar bāriņtiesas atzinumu 
noformē notariāli apliecinātu pilnvaru 
par bērna tiesību likumisku pārstāvē-
šanu. Bāriņtiesa nodrošina regulāru at-
tiecīgas personas aprūpē nodotā bērna 
dzīves apstākļu pārbaudi.

4. Negatīva izvērtējuma rezultātā bā-
riņtiesa pieņem lēmumu, kas noraida 
nepilngadīgā nodošana vecāku norā-
dītās personas aprūpē, jo tas neatbilst 
bērna interesēm, un nodrošina bērna 
atgriešanos vecāku aprūpē.

Kārtību, kā vecāku aprūpē esošu 
bērnu var nodot citas personas aprūpē 
Latvijā un kā ir jāveic bērna aprūpes 
uzraudzība, nosaka Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma 45.1 pants.

Inese Saliņa, novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietniece

Latvijas Krājbanka – Tava tuvākā banka!
Šogad apritēs 4 gadi, kopš Latvijas 

Krājbankas minibanka vēra durvis Vec-
piebalgas iedzīvotājiem. Šo laiku izvēr-
tējot, varam secināt, ka bankas tuvums 
ir ļāvis novada ļaudīm daudz vieglāk 
un ērtāk izmantot daudzos bankas pa-
kalpojumus – samaksāt rēķinus, veikt 
skaidras un bezskaidras naudas pār-
skaitījumus, noformēt norēķinu kartes, 
veikt noguldījumus, saņemt aizņēmu-
mus un citus. Savukārt mums ir prieks, 
ka varam būt noderīgi, jo ne katrs pa-
gasts var lepoties ar bankas pieejamību 
tuvu mājām, kad nav jābrauc uz pilsētu 
un jātērē laiks un nauda, toties viegli 
pieejams ir pašiem savs finanšu speciā-
lists– bankas darbinieks, ar kuru vien-
mēr iespējams konsultēties un uzzināt 
par jaunākajiem un izdevīgākajiem 
bankas produktiem un pakalpojumiem.       

Latvijas Krājbanka ir tradīcijām ba-
gātākā Latvijas komercbanka, kas ap-
kalpo klientus jau vairāk nekā 85 gadus. 
Viena no Krājbankas pazīšanās zīmēm 
ir tieši plašais klientu apkalpošanas 
tīkls visā Latvijā – šobrīd darbojas 109 
klientu apkalpošanas centri, no kuriem 
28 ir minibankas. Klientu ērtībām ir 
pieejami 197 skaidras naudas izņemša-
nas automāti.

Kaut arī Krājbankas gadu skaits ir 
visai ievērojams, tā savā būtībā ir ļoti 
mūsdienīga – nemitīgi tiek radīti un 
ieviesti jauni produkti, tiek sekots līdzi 

modernajām tehnoloģiju tendencēm, 
uzlabojot Online bankas, Telefonban-
kas un Mobilās bankas pakalpojumus. 
Klientu vidū ļoti populāri ir sezonā-
lie– pavasara, vasaras, rudens un zie-
mas noguldījumi – Krājbanka ir viena 
no atzītākajām bankām, kuru Latvijas 
iedzīvotāji izvēlas, lai uzkrātu un pavai-
rotu savu naudu. Arvien vairāk cilvēku 
izlemj izmantot arī kādu no apdrošinā-
šanas piedāvājumiem, līzinga pakalpo-
jumus un iespēju uzkrāt pensiju 2. un 
3.līmeni. 

Latvijas Krājbankas sniegto pakalpo-
jumu cenas ir ļoti draudzīgas. Piemē-
ram: pensionāriem un iedzīvotājiem, 
kas regulāri saņem valsts, savas pašval-
dības vai Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras pabalstu, piedāvājam īpašu 
BEZMAKSAS produktu komplektu, 
kurā ietilpst viss nepieciešamais līdzek-
ļu pārvaldīšanai – norēķinu konts, mak-
sājumu karte Visa Dižkarte – ar tās spe-
ciālo atlaižu programmu, Online banka, 
kurā vienmēr var veikt norēķinus, pār-
baudīt konta atlikumu un pārliecināties 
par to, vai pensija un pabalsts jau ie-
skaitīts, un pēc vajadzības arī var lietot 
Telefonbanku vai Mobilo banku.

Savukārt uzņēmējiem, izvēloties 
STARTA komplektu, tiks piedāvāti juri-
diskai personai visi nepieciešamie ban-
kas pamatprodukti un kā papildus divi 
piedāvājumi BEZ MAKSAS pirmajiem 

6 mēnešiem:
– viena norēķinu konta apkalpošana;
– pārskaitījumu veikšana Online ban-

kā un Mobilajā bankā latos par labu 
citas bankas Latvijā klientam līdz LVL 
50 000.

Krājbankas Minibankas darbinieks 
labprāt jums paskaidros, kā veikt da-
žādu rēķinu apmaksu bez starpniecības 
maksas, ja esat Krājbankas klients un 
vēlaties naudu pārskaitīt Krājbankas 
ietvaros. Gadījumā, ja nauda jāpārskai-
ta no jūsu Krājbankas konta uz SEB, 
Swedbank vai banku Citadele, tad par 
pārskaitījumu komisijas maksa būs 0,15 
LVL, uz citām bankām 0,20LVL. 

Veicot maksājumus internetā ar Krāj-
bankas Online bankas starpniecību, ir 
iespēja apmaksāt LMT, Latvenergo, 
Latvijas Gāzes u.c. uzņēmumu atsūtītos 
rēķinus BEZ KOMISIJAS MAKSAS.

Lai nenokavētu rēķinu maksas ter-
miņus, iesakām jums pieslēgt tiešo de-
betu, kas nozīmē, ka ikmēneša rēķinus 
no Jūsu konta automātiski pārskaitīs 
banka.

Gaidīsim Jūs Vecpiebalgas klien-
tu apkalpošanas centrā pirmdienās, 
otrdienās, ceturtdienās, piektdienās 
no plkst. 9:00 līdz 15:00.

Mareks Klimovičs, 
Vecpiebalgas klientu apkalpošanas 

centra vadītājs

Par zemes nomu
Pavasara iestāšanās katru zemes 

saimnieku rosina pārdomām, kā saim-
niekot savā īpašumā un gūt no tā visus 
iespējamos labumus. Vecpiebalgas no-
vada pašvaldībai pieder ~ 750 ha ze-
mes, kuras galvenais lietošanas mērķis 
ir lauksaimniecība. Tikai ~ 330 ha no 
šīm zemēm ir iznomātas ar noslēgtiem 
nomas līgumiem. Ir arī platības, kas 
tiek izmantotas, bet nomas līgumi līdz 
šim nav noslēgti. Varbūt kāds nomnieks  
nomāto zemi vairs nevēlas izmantot? 
Zemi, kas pašlaik ir neizmantota, paš-
valdība labprāt iznomātu. Ja izmantojat 

pašvaldības zemi, bet nomas līgums līdz 
šim nav bijis noslēgts vai tas zaudējis 
spēku, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu par 
nomas līguma noslēgšanu un mēs saga-
tavosim jaunu līgumu. Ja nomāto paš-
valdības zemi turpmāk neizmantosiet , 
gaidīsim iesniegumu par nomas līguma 
pārtraukšanu. Ļoti gribētos tikt skaid-
rībā par visām  nomas platībām līdz 
maijam, lai varētu sagatavot sarakstu ar 
zemēm, kuras varēsim iznomāt, un jūsu 
izmantoto zemi nepiedāvātu nomāt ci-
tiem. Svarīgi to izdarīt laikus, lai jaunie 
nomnieki paspētu pieteikt nomāto zemi 

Par veterināro uzraudzību 2011. gadā
Mājdzīvnieku pārbaude uz leikozi 

veicama ik pēc 3 gadiem pēc noteik-
ta plāna. Šogad visus izmeklējumus 
apmaksā īpašnieks. Svarīgi pārbaudi 
veikt laicīgi, pretējā gadījumā netiks 
saglabāts no leikozes brīvās saimniecī-
bas statuss. Suņu, kaķu vakcinācija pret 
trakumsērgu ir obligāta un par to atbild 
īpašnieks.

Publicēju novietņu reģistrācijas nu-
murus un mēnešus, kuros ir jāveic pār-
baudes. Lūdzu zvanīt, lai vienotos par 
laiku:

• marts: LV1083445, LV1083456, 
LV1083471, LV1083500, LV1083501, 

LV1083507, LV1084994, LV1083451, 
LV1089978, LV1604426, LV1086454, 
LV1083454

• aprīlis: LV1083502
• septembris: LV1083413
• oktobris; LV1083412, LV1083415, 

LV1083436, LV1083441, LV1083449, 
LV1083475, LV1083478

Atgādinājums tiem, kuri nodod pie-
nu, – ūdens izmeklējams 1 reizi 2 ga-
dos!

Pieteikšanās un informācija pa tālr. 
29497494.

Anda Ārne

platību maksājumu saņemšanai.
Pašvaldība zemes nomas līgumus 

slēdz, pamatojoties uz  LR MK Notei-
kumiem Nr. 735  „Par valsts vai paš-
valdību zemes nomu”, atbilstoši šiem 
noteikumiem, nomnieks maksā gan  
nomas maksu (0,5 vai 1,5 % no ze-
mes kadastrālās vērtības + PVN), gan 
nekustamā īpašuma nodokli (1,5 % no 
kadastrālās vērtības). 

Tuvāka informācija  pa tālr. 
64170464, 26115317, 26420236.

Daina Slaidiņa, 
nekustamo īpašumu speciāliste

Atklāj jaunu potenciālo asins 
donoru reģistru

Turpmāk potenciālos asins dono-
rus aicinās ar mobilā telefona īszi-
ņām.

No 7. marta Latvijas iedzīvotājiem 
ir iespēja reģistrēties īsziņas saņemša-
nai ar aicinājumu ziedot asinis brīdī, 
kad slimniekiem būs nepieciešamas 
tieši attiecīgās grupas asinis. Turpmāk 
potenciālo donoru datu bāzē reģistrētie 
iedzīvotāji, norādot savu asins grupu un 
sev tuvāko asins nodošanas vietu, mo-
bilajā telefonā saņems īsziņu, kad slim-
niekiem pārliešanai būs nepieciešamas 
viņa norādītās grupas asinis. 

Internetā veiktā aptauja parāda, ka 

cilvēki labprāt iesaistītos donoru kus-
tībā. 70 % aptaujāto vēlētos, lai Valsts 
asinsdonoru centrs (VADC) viņus uzru-
nā, kad pārliešanai nepietiekamā dau-
dzumā ir tieši viņu grupu asinis. 

Lai reģistrētos īsziņas saņemšanai:
1. reģistrējies par asins donoru www.

draugiem.lv/asinsdonori;
2. norādi savu asins grupu un tuvāko 

pieejamo asins ziedošanas vietu (kādā 
no deviņām pilsētām);

3. kad pārliešanai būs nepieciešamas 
tieši Tavas grupas asinis, VADC Tevi 
uzrunās* ar īsziņu!

V/A „Valsts tehniskās uzraudzības 
aģentūras” traktortehnikas apskates 

grafiks 2011. gadā Vecpiebalgas novadā

Pagasts Datums Laiks Datums Laiks Vieta
Inešu pagasts 27. aprīlī 12.00 20. jūlijā 12.00 pie centra katlu 

mājas
Kaives pagasts 27. aprīlī 14.00 20. jūlijā 13.00 pie pagasta 

pārvaldes

Dzērbenes pagasts 12. maijā 11.00 10. augustā 12.00
pie centra 
mehāniskajām 
darbnīcām

Taurenes pagasts 12. maijā 12.00 10. augustā 13.00 pie pagasta 
pārvaldes

Vecpiebalgas 
pagasts 26. maijā 12.00 14. septembrī 13.00

pie ZET 
mehāniskajām 
darbnīcām

Izcenojumi par traktortehnikas tehnisko apskati:
1.Traktortehnika Ls 10,85
2.Speciālā traktortehnika (ekskavatori, buldozeri, greideri utt.) Ls 16,35
3.Traktortehnikas piekabe Ls 7,95
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E – prasmju nedēļa bibliotēkās 
noslēgusies

E-prasmju nedēļā, kas noritē-
ja no 28. februāra līdz 5. martam, 
piedalījās vairāk nekā 41 tūkstotis 
dalībnieku no Latvijas, to skai-
tā arī Dzērbenes, Inešu, Kaives, 
Taurenes un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkas. Vieni no aktīvākajiem 
e-prasmju nedēļas dalībniekiem 
mūsu novadā bija studenti un sko-
lēni, apgūstot jaunus elektroniskos 
pakalpojumus, kā arī piedaloties 
konkursā „Meklē un atrodi: Vec-
piebalgas novads internetā”. Kon-
kursa uzvarētāji: Andris Engeris 
(Ineši), Juris Lukstiņš un Līva 
Jukneviča (Skujene), Sintija Igau-
ne, Līga Baltputna (Vecpiebalga), 
Elīna Bluķe (Taurene). Priecē, ka 
interesi par pasākumu izrādīja arī 
pensijas vecuma cilvēki, kuri cen-
tās izprast ne tikai pamatdarbības 
programmā Word, bet ielauzījās arī 
interneta vidē. Savukārt bērniem 
bibliotēkas piedāvāja apgūt pirmās 
iemaņas datorlietošanā, izmantojot 
programmu „Tavs draugs dators”. 
Mazie datorlietotāji e-prasmes ap-
guva, izmantojot vizuālus un skaņu 
efektus, kā arī spēļu elementus.

Taurenes pamatskolas skolotājas 
Inguna Batņa un Sandra Zommere 
e-prasmju nedēļu vērtē kā pozitīvu 
pieredzi un turpināmu pasākumu:  
„Programma „Mans draugs da-
tors” ir kā ābecīte datoriesācējiem. 
Darbojoties laiks pagāja nemanot, 
jo bija interesanti. Melisai un De-

nisam patika „spridzināt” balonus, 
savukārt  Gitai un Amandai – „lasīt 
ķiršus un ābolus”. Lāsma un Nikola 
labprātāk rakstīja burtus, bet Re-
nāram patika bildes, jo tā vieglāk 
esot iemācīties noteikumus. Pirm-
klasnieki, kuri jau ir nedaudz ie-
pazinušies ar datoru, rakstīja lielos 
un mazos burtus, lika garumzīmes, 
laboja kļūdas, cītīgi izpildīja bitītes 

(datorprogrammas spēles elementa) 
dotos uzdevumus, pārbaudīja savas 
zināšanas. Tagad visi zina, ko drīkst 
un ko nedrīkst darīt pie datora. At-
pakaļ uz skolu nācām pacilāti ar 
domu, ka bibliotēkā varam daudz 
ko iemācīties. Esam sarunājuši ar 
bibliotekārēm, ka pēc pavasara 
brīvdienām e-prasmju nodarbības 
turpināsim.”

Par bibliotēkā pavadīto laiku Taurenes pirmklasnieki un skolotāja 
Inguna Batņa ir apmierināti – iemācījušies gan jaunas darbības, gan 

arī nostiprinājuši esošās zināšanas.

Literāra vēstures stunda bibliotēkā
2. martā Vecpiebalgas bibliotēkā 

viesojās rakstnieks Jānis Lejiņš. Sa-
runu, kuras  galvenā tēma – rakst-
nieka triloģija, vēsturiskā epopeja 
„Zīmogs sarkanā vaskā”, vadīja  
Vecpiebalgas vidusskolas literatū-
ras skolotāja Gunta Riža. Grāma-
tas „Brāļi”, „Ķēniņš” un „Rūnas” 
stāsta par notikumiem no 1162. līdz 
1215. gadam, atklājot plašu laikme-
ta sociālpolitisko panorāmu, attēlo-
jot norises gan senajās letu, līvu, 
igauņu zemēs, gan Vācijā, Romas 
impērijā un Krievijā. Plaši sazaroto 
vēsturisko notikumu klāstu sižetis-
ki vieno ķēniņa Tālivalža centieni 
izveidot spēcīgu valsti un nosargāt 
zemi, kuru tās izdevīgā ģeopolitis-
kā stāvokļa dēļ tīko iekarot dau-
dzi. Kā atzīst pats autors, viens no 
triloģijas tapšanas mērķiem bijis 
parādīt, ka latviešu senči ne ar ko 
nav bijuši sliktāki par citām tautām. 
Tāpēc romānā viņš centies atsegt 
“baltos plankumus” mūsu vēsturē 
un parādīt notikumus jaunā gaismā. 
Vaicāts, cik cieši romānā savijusies 
rakstnieka fantāzija ar vēsturiskiem 
faktiem, Jānis Lejiņš atzīst: „Viss, 
kas attiecas uz vēsturi un tur mi-
nēto –  kaujas, reālie vēstures per-
sonāži –, ir pilnīgi pārbaudīts. Es 
to vienkārši apaudzēju ar miesu. 
Un tas ir pats grūtākais. Mīlestības 
ainas ir nez cik reižu pārrakstītas. 
Man ļoti negribas kaut ko jēlu, stan-
dartizētu. Tieši tās ainas visgrūtāk 
padodas. Bet es cenšos kā juvelieris 
ar tādām mazām detaļiņām – maigi, 
maigi, lai tikai nenobirst. No otras 
puses, vienkārši: es nolasu priekšā 
sievai, ja viņa saka, ka labi, viss 
kārtībā.” 

Lai arī galvenā sarunu tēma bija 
vēsturisko romānu triloģija, tika ru-
nāts arī par to, kā romānos skartie 
jautājumi sasaucas ar mūsdienām. 
Pavisam nemanot pievērsāmies 
mums pašiem un tam, kas ar cilvē-
kiem notiek šodien. „Dzimta ir kā 
koks, stumbrā ir tēvs, māte, vecā-
māte, brāļi, un tad sāk zaroties. Un 
tālāk ir nozarieši. Bet pati dzimta 
faktiski ir bezgalīga. Mums katram 
ir jāapzinās, ka aiz mums stāv ne-
skaitāmas paaudzes. Iedomājieties 
dzimtas koka shematisko attēlu! 
Pietiek neatrasties īstajā vietā un 
īstajā laikā, lai šī shēma mainītos. 
Tāpēc mēs esam atbildīgi ne vien 
par sevi, bet arī par nākamajām pa-
audzēm.” 

Neizpalika arī apmeklētāju jautā-
jumi rakstnieka dzīvesbiedrei, TV 
režisorei Virdžīnijai Lejiņai, ku-
ras darbi iezīmīgi ar psiholoģisku 

Literātiem ir par ko parunāt arī pēc oficiālā pasākuma noslēguma. 
 No kreisās: Gunta Riža, Inguna Bauere un rakstnieks Jānis Lejiņš.

smalkumu un ansambļa izjūtu. Lai 
arī lielāko popularitāti un skatītāju 
atzinību izpelnījās TV seriāls „Lik-
teņa līdumnieki”, tikšanās laikā vē-
lējāmies ko vairāk uzzināt arī par 
citiem režisores veidotajiem seri-
āliem un videofilmām. 

 Sarunas noslēgumā J. Lejiņš pa-
stāstīja par ieceri kopā ar sievu V. 
Lejiņu pēc triloģijas motīviem vei-
dot filmu, kā arī to, ka pašreiz viņš 
strādā pie romāna par 1940. gada 
notikumiem Latvijā. 

Tā bija interesanta un saturīga 
saruna. Rakstnieka uzskats ir opti-
mistisks: „Esam mācējuši ne tikai 
izdzīvot, bet saglabāt sevi – savas 
zināšanas, skaistuma, pasaules iz-
jūtu.”  

Pasākumu finansiāli atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds un no-
vada pašvaldība.

Pateicības pūra lāde
Februāra nogalē Taurenes kultūras 

namā pasākumā „Pateicības pūra lāde” 
tika sveikti 38 Vecpiebalgas novada 
talantīgie bērni un jaunieši, kuri nomi-
nācijai „Jauno talantu atbalsts” izvirzīti 
par sasniegumiem mākslinieciskajā 
pašdarbībā un sportā. Balvas – Goda 
rakstu un māla svilpaunieku – jaunie-
šiem pasniedza TV šovu vadītājs Mā-
ris Grigalis, pasākumu vadīja Jānis 
Gabrāns, koncertā uzstājās gan jaunie 
talanti, gan arī īpašais viesis – konkur-
sa „Dziedošās ģimenes” dalībniece Ira 
Dūduma. 

Nominācijas „Jaunais talants” lau-
reāte Ieva Vāvere atzīst: „Mūsu novads 
jau vēsturiski ir vieta, no kuras nākuši 
daudzi izcili un tautai nozīmīgi cilvē-
ki. Šis konkurss lika saprast, ka slavai 
būs arī turpinātāji. Man un vēl divpad-
smit klasesbiedriem, kuri saņēma titu-
lu „Jaunais talants”, šis pasākums bija 
īpaši nozīmīgs, jo vidusskolā rit mūsu 

pēdējais mācību gads un turpmāk šādā 
konkursā piedalīties vairs nevarēsim. 
Prieks ir par to, ka skolā pavadīto gadu 
laikā katrs no mums ir atradis sev tuvu 
nodarbi, lai sasniegtu vērā ņemamus 
rezultātus. Pozitīvus mirkļus piedzī-
vojām, klausoties rindas no ieteikuma 
vēstulēm, bija patiess prieks, ka citi 
mūsu darbošanos ir pamanījuši un no-
vērtējuši.” 

Uz pasākumu kuplā pulkā ieradās 
arī viesi – vecāki un vecvecāki, skolo-
tāji un treneri.  Sandra Sniedze, kuras 
meita Annija arī bija laureātu pulkā, 
uzskata, ka pasākums, kas jau iepriekš 
septiņus gadus notika Taurenes pagastā 
un kā laba tradīcija jau otro reizi tiek 
organizēts arī novadā, ir turpināms arī 
nākamgad: „ Talants ir spēja darīt kādu 
lietu labāk par citām lietām, ar gadiem 
to izkopjot, mēs varam runāt par talan-
tu. Tas uzliek lielu pienākumu bērnu 
vecākiem – ieraudzīt, atrast laiku, lī-
dzekļus, lai bērnam šo talantu palīdzētu 
izkopt. Paldies Taurenes kultūras nama 
vadītājai, viesmīlīgajai Gintai Babrei, 
kas bija padomājusi par dažādiem pār-
steigumiem sarīkojuma laikā. Bērniem 
lielu prieku  sagādāja Māra Grigaļa, bet 
vecākiem – Iras Dūdumas piedalīšanās 
pasākumā. Māra Grigaļa interesantais 
sarunas veids ar mūsu talantiem lika 
aizdomāties par to, cik mūsu bērni ir 
komunikabli, droši, māk iziet no dažā-
dām situācijām, kas ir ne mazāk svarīgi 
kā kopt savu talantu, lai atrastu dzīvē 
vietu, kur sevi realizēt, lai nebūtu jāpa-
pildina talantīgo neveiksminieku rin-
das. Turpmāk vajadzētu padomāt par 
piemiņas balvu jaunajiem talantiem ar 
novada simboliku. Motivēsim savus 
bērnus turēties pie iesāktā un ar dau-
dziem noteikti tiksimies arī nākamajā 
gadā, jo sasniegumu pārskatīšanas laiks 
ir kalendārais gads.”

Balvu un uzdevumu no šovmeņa 
Māra Grigaļa saņem Santa Burjote. 

Prieks dejot
19. martā Vecpiebalgas kultūras 

namā jau astoto reizi notika Vidzemes 
modes deju festivāls „Jebkurā vecumā 
prieks dejot”. Šajā laika posmā festi-
vālam ir izveidojies pastāvīgs dalīb-
nieku loks, tiesa gan, tas katru gadu 
nedaudz mainās. Šogad pirmo reizi 
Vecpiebalgā viesojās Alūksnes nova-
da Annas pagasta dāmu deju grupa 
„Anniņas”, savukārt pārējos kolektī-
vus skatītāji jau ir iepazinuši no pērnā 
gada festivāla: Alūksnes TN deju ko-
lektīvi „Rota” un „Sidraba pavediens”, 
Vidrižu pagasta „Spieķītis”, Madonas 
pilsētas kultūras nama dāmu deju gru-
pa, Amatas kultūras centra līnijdeju 
grupa, kā arī Vecpiebalgas novada ko-
lektīvi – Taurenes kultūras nama dāmu 
deju grupa „Pavasara sapņi” (vadītāja 
Ieva Kazijeva),Vecpiebalgas kultū-
ras nama dāmu deju grupa „Savējās” 
(vadītāja Žanna Otersone) un  pirms-
skolas un sākumskolas darbinieču deju 
grupa „Hiacintes” Mārītes Lācgalves  
vadībā. Koncertu bagātināja Vecpie-
balgas vidusskolas modes deju grupa 
„Zig-Zag” (vadītāja Žanna Otersone) 
un divas burvīgas dāmas, kuras arī esot 

iestājušās kādā deju pulciņā – Skaidrī-
te (Ziedonis Strakšis) un Mildiņa (Ma-
reks Radvilavičs). No iepriekšējo gadu 
festivāliem šis atšķīrās ar to, ka viena 
deja kolektīviem bija jāiestudē, visiem 
izmantojot vienu pavadījumu– grupas 
„Labvēlīgais tips” dziesmu „Tā man 
iet”.   Ikviens no kolektīviem bija ie-
studējis savu stāstu. Skatītāju  vislie-
lāko  atzinību  par šo deju izpelnījās 
„Spieķītis”, savukārt novada domes 
simpātiju balva, kuru pasniedza de-
putāte Sandra Sniedze, aizceļoja uz 
Madonu. Dāmas simpātijas izpelnījās 
ar skaistajiem, pavasarīgajiem tērpiem 
un eleganto dejas soli. Visi kolektīvi un 
pasākuma vadītāji saņēma jaukas pār-
steiguma balvas un siltus skatītāju ap-
lausus. Sirsnīgs paldies pastāvīgajiem 
pasākuma atbalstītājiem: Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai, SIA „Larko-V”, 
SIA „DAA”, z./s „Lejas –Barackas”, 
SIA „Rivis”, SIA „Apsītes-AG”, pasā-
kuma dalībniekiem un apmeklētājiem! 
Uz tikšanos 2012. gada 17. martā 
modes deju svētkos „Jebkurā vecumā 
prieks dejot” Vecpiebalgā!

Zigrīda Ruicēna

Katra kolektīva sirds un dvēselīte ir vadītājs. 
Skatītāju aplausi un dalībnieku paldies savējiem! 
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Mērķtiecīgs, neatlaidīgs, regulārs darbs 
matemātikāSKOLU ZIŅAS

„Nometīsi zemē sauju kapeiku– gan 
nopelnīsi citas. Bet nenomet velti 
kaut minūti – tu to nedabūsi atpakaļ 
nekad”.(Rainis.)

Šo teicienu es veltu saviem skolē-
niem – matemātiķiem, kuri, gatavojo-
ties starpnovadu matemātikas olimpiā-
dei, bija ierauti tādā kā matemātikas 
uzdevumu risināšanas virpulī. Sko-
lēnus mudināju risināt ne tikai savas 
klases, bet arī citu klašu uzdevumus. 
Piemēram, Maira Asare (6.kl.) atrisi-
nāja ap 70 uzdevumiem – gan 5.kla-
ses, gan 6. un 7.klases, pamēģināja arī 
dažus 8. klases uzdevumus. Rezultātā 
1.vieta un no iespējamajiem 50 punk-
tiem iegūti 45. Šogad uz 5.-8.klašu 
starpnovadu matemātikas olimpiādi 
varēja braukt tikai 8 skolēni. Septiņi 
no viņiem ieguva godalgotās vietas: 
Paula Šulca (5.kl.) – atzinība, Alfa 
Toka (6.kl.) – 2.vieta, Nauris Kuzmans 
(7.kl.) – 2.vieta, Līva Brauere (7.kl.)– 

3.vieta, Kitija Paeglīte (7.kl.) – atzinī-
ba, Egita Spirģe (8.kl.) – 2.vieta. 

Noslēdzies arī četru kārtu 5.-8. kla-
šu matemātikas konkurss, kuru rīkoja 
DA Cēsu VĢ skolotājas Vaira Buža un 
Inese Boze. Konkursā varēja pieda-
līties visas bijušā Cēsu rajona skolas. 
Vienu reizi mēnesī, sestdienās, skolē-
niem bija jābrauc uz Cēsīm, lai risinā-
tu nestandarta uzdevumus. Svarīgi bija 
piedalīties visās kārtās, jo vajadzēja 
savākt pēc iespējas vairāk punktu. 
Skolēniem bija jāatrisina 7 uzdevumi. 
Visi skolēni risināja vienādus uzde-
vumus– gan 5. klases, gan 8. klases 
skolēni. Paldies visiem, arī tiem, kuri 
neieguva godalgotās vietas, jo gandrīz 
visi esam iekļuvuši pirmajā desmit-
niekā. Paldies vecākiem par atbalstu, 
paldies Vecpiebalgas pašvaldībai, va-
dībai par transporta piešķiršanu šiem 
braucieniem! 

Vēlreiz paldies skolēniem: 5.klase 

(konkursā piedalījās 31 dalībnieks)– 
Paulai Šulcai un  Annijai Sniedzei– 
atzinība. Paldies arī Nikolai Strazdai, 
Tomam Krūmiņam, Kristeram Slavē-
nam, Emīlam Upenam. 6. klase (kon-
kursā piedalījās 28 dalībnieki)– Mai-
rai Asarei 1. vieta, Diānai Tuntei 3. 
vieta, Sintijai Igaunei  atzinība. Pal-
dies Amandai Višņovai, Alfai Tokai, 
Helēnai Lāpselei, Gundaram Toma-
šam. 7. klase  (konkursā piedalījās 
24 dalībnieki) – Naurim Kuzmanam  
2.vieta, Līvai Brauerei  2.vieta, Kitijai 
Paeglītei atzinība. Paldies Mārtiņam 
Arājam. 8. klase (konkursā piedalījās 
17 dalībnieki) – Egitai Spirģei 2.vieta. 
Paldies Ingum Pētersonam, Jēkabam 
Braueram.

Skolēnus konkursam sagatavoja 
skolotājas Antoņina Glāzere un Ruta 
Šarkovska.

Antoņina Glāzere 

Vecpiebalgas vidusskolas sasniegumi martā
Konkursa „Jaunie matemātiķi” 3. 

kārtā 3. vieta Alfai Tokai (6.kl.), atzi-
nība – Sintijai Igaunei (6.kl.) un Līvai 
Brauerei (7.kl.). Skolotāja A. Glāzere.

Profesora Cipariņa kluba 3. kārtā 3. 
vieta Egitai Spirģei (8.kl.) un Ausmai 
Rāvietei (9.kl.), Atzinība – Jēkabam 
Braueram, Ingum Pētersonam (8.kl.) 
un Kristīnei Kuzmanei (9.kl.). Skolo-
tāja R. Šarkovska.

Konkursā „Hei, matemātiķi!” 1. 
vieta Andrim Braueram (3.kl.), atzi-
nība Silvestram Pētersonam (3.kl.) un 
pateicība Agnesei Štimmerei (4.kl.). 
Skolotāja A. Glāzere.

Skatuves runas konkursā Cēsīs 1. 
vietu ieguva Alfa Toka (6.kl.), 2. vietu 
Andris Brauers (3.kl.), 3. vietu Mada-
ra Virsniece (12.E). Vidzemes nova-
dā 1. vieta Andrim Braueram (3.kl.),       
Skolotājas: V. Kalniņa, A. Balode, I. 
Strelkova.

Latviešu valodas un literatūras olim-
piādē 1. vieta Žanetei Zommerei (10.
E) un Madarai Mūrniecei (12.E), 2. 
vieta Ievai Vāverei (12.E). Skolotāja 

I. Strelkova.
Biznesa ekonomikas pamatu olim-

piādē 3. vieta Madarai Mūrniecei (12.
E). Skolotāja L. Žagare.

Vēstures olimpiādē 3. vieta Madarai 
Virsniecei (12. E) un atzinība Žanetei 
Zommerei (10.E). Skolotājas: M. Supe 
un Ž. Otersone.

Starpnovadu slēpošanas stafetē C 
gr. 1. vieta Tomam Budrēvicam (7.kl.), 
Egonam Briedītim, Armandai Višno-
vai, Helēnai Lāpselei (6.kl.); B grupā 3. 
vieta Madarai Višņovai, Dēzijai Smir-
novai (8.kl.), Kārlim Balodim, Jānim 
Slavēnam (9.kl.); D grupā – Rūdim 
Balodim, Kristeram Slavēnam, Kitijai 
Sarmulei (5.kl.) un Mairitai Sļadzev-
skai (4.kl.). Skolotāja A. Krama.

Latvijas jaunatnes čempionātā slē-
pošanas stafetēs C gr. 1. vieta Egonam 
Briedītim un Emīlam Galiņam (6.kl.); 
D grupā 3. vieta Kristeram Slavēnam, 
Rūdim Balodim, Uldim Sļadzevskim 
(5.kl.). Biatlonā 3. vieta Kristeram 
Slavēnam (5.kl.) un Jānim Slavēnam 
(9.kl.).

Parunāsim angliski?
10. martā Vecpiebalgas vidussko-

lā, turpinot jauko tradīciju – novada 
skolēniem satikties un draudzēties, 
norisinājās sadraudzības pasākums 
„Bieži notiek tā...”. Uz pasākumu iera-
dās skolēni un skolotājas no Taurenes, 
Skujenes, Līvu pamatskolas, Dzērbe-
nes vidusskolas un, protams, Vecpie-
balgas vidusskolas 8. klases skolēni un 
audzinātāja Daiga Šatrovska.  Drau-
dzības pasākums norisinājās brīvā at-
mosfērā, visi piedalījāmies jauktās ko-
mandās, iesaistoties mūzikas konkursā 
par dziesmām angļu valodā (prieks par 
skolotāju komandas aktivitāti). Bija 
jāatpazīst dziesmas, mūziķi, jāatbild 
uz visai āķīgiem jautājumiem, jāsaliek 
puzles, jādungo un jāatmin dziesmas. 

Pēc tam norisinājās “Popiela”, kurā 
priekšnesumus bija sagatavojuši skolu 
pārstāvji. Tika izpildītas, t.i. atdarinā-
tas, dažādu  gadu dziesmas angļu valo-
dā. Pēc tam notika diskotēka.

 Priecājāmies satikt vecos draugus 
un iepazīt jaunos draugus no Līvu 
skolas. Pateicamies mūsu skolas di-
rektorei M.Supei par atļauju pasākuma 
rīkošanai, klasesbiedriem un audzinā-
tājai–  par atbalstu, atsaucību un izpa-
līdzību. Priecājamies par nopelnītajām 
10 ballēm – mūsu projekta darba „Bie-
ži notiek tā...” novērtējumu.

 Gaidām nākamo sadraudzības pa-
sākumu. 

Anete Dzene un Elīna Zivtiņa, 
pasākuma organizatores  

Krievu valodas olimpiāde
15. martā kopā ar Inešu, Taurenes, 

Dzērbenes skolas audzēkņiem un sko-
lotājiem devāmies uz septiņu novadu 
krievu valodas olimpiādi Priekuļu vi-
dusskolā. Šī olimpiāde bija neparasta 
10.-12.klašu skolēniem, jo bija jāsa-
gatavo mājas darbs – prezentācija par 
skolu un sevi. Sagatavošanās procesā 
iesaistījās un ļoti cītīgi strādāja 12.e 
klases skolēni – Kristīne Kalniņa, 
Madara Mūrniece un Artis Šarkovskis. 
Paldies skolotājām Ilonai Strelkovai 
un Sigitai Upeniecei par palīdzību ma-
teriālu vākšanas periodā!

Žūrijas un klātesošo uzmanību pie-
saistīja tas, ka skolēni bija tērpti skolas 
svētku formās. Vērtētāji īpaši atzīmēja 
interesanto prezentācijas noformējumu 

ar skolas logo – ratiņu. Ieguvām nomi-
nāciju „Patriotiskākā prezentācija”. Arī 
teorētiskajā daļā mūsu skolēni uzrādīja 
labus rezultātus: Artis Šarkovskis ie-
guva 1. vietu un Kristīne Kalniņa– at-
zinību vidusskolu grupā. Pamatskolu 
grupā mūsu skolu pārstāvēja Elīna 
Zivtiņa un Santa Gruele. Skolotājas 
Valdas Bērziņas vadībā meitenes čak-
li gatavojās, bet olimpiādes uzdevumi 
bija diezgan sarežģīti. 

Paldies par ieguldīto darbu visiem 
olimpiādes dalībniekiem! Paldies paš-
valdībai par rasto iespēju skolēnus 
aizvizināt uz olimpiādi ar skolas au-
tobusu!

Zinaida Tolla,
krievu valodas skolotāja 

Dziedāšanas prieks Inešu pamatskolā
10. martā notika jauno solistu kon-

kurss „DO-RE-MI”, kas jau 11 gadus ir 
mūzikas un mākslas nedēļas pasākums. 
Konkurss sākās ar fanfaru skaņām. Šo-
gad pasākumu vadīja 9. klases skolēni 
D.Rutka un R.Cīrulis. Katru gadu kon-
certu atklājam ar solistu kopīgi dziedā-
tu dziesmu. Par godu R.Paula lielajai 
jubilejai izpildījām komponista melodi-
ju „Dziesmas”, kas ieskandināja mūsu 
dziesmu virpuli. Uz skatuves kāpa 21 
dziedātājs – 12 meitenes un 9 zēni. 
Konkursā skanēja gan populāras, gan 
arī mazāk pazīstamas dziesmas. Man 
kā skolotājai ir prieks, ka katru gadu at-
rodas jauni talanti, kas vēlas un spēj no-
dziedāt publikas priekšā. Šogad debija 
bija 4 solistiem. Jau piekto gadu kon-
kursa dalībnieki cīnījās par ļoti vērtīgu 
balvu – disku ar visu konkursa dzies-
mu fonogrammām. Skolēniem dodam 
iespēju arī patstāvīgi mācīties dziedāt, 
pilnveidot sevi. Visus šos gadus dis-
ka noformējuma autore ir skolotāja 
E.Rutka. Konkursa dziesmu fonogram-
mas aranžēja un programmēja mūsu 
skolas studijas „DO- RE-MI” vadītājs 
A.Vilders. Visi dalībnieki saņēma arī 
Atzinības rakstu vai diplomu un spon-
sora saldo balviņu. Šogad konkursa 
balvu sponsors bija uzņēmējs J.Spilva. 
Paldies par atbalstu!

 Disku „DO – RE – MI – 2011” kopā 
ar dziesmu vārdu grāmatiņu ieguva 
labākie dziedātāji: A.Cīrule, D.Rutka, 
Z.Riekstiņa, A.Sarmule, V.Gailuma, 
A.Paukša, J.Ķepītis, S.Eglīte, R.Miķel-
sons, M.Eglīte, Dz. Daļeckis un 
T.Vaļkins. 

Visi dalībnieki par ieguldīto darbu 
mūzikā saņem 10 balles. Katru gadu 
konkursa žūrijā uzaicinām kādus mū-
ziķus vai ar mūziku saistītus cilvēkus. 
Pie mums konkursa žūrijā vērtētāji ir 
bijuši no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 
Cēsīm un Ērgļu novada. Šogad žūri-
jā bija Ērgļu un Līgatnes vidusskolas 
mūzikas lietpratēji. Vērtējām vokālo 
sniegumu un skatuvisko stāju. Konkur-
sa noslēgumā skanēja mūsu konkursa 
himna–D.Rijnieka dziesma „DO– RE-
MI”. Šis brīdis ir saviļņojošs gan pa-
šiem solistiem, gan mums – abiem 
mūzikas skolotājiem. Pēc tam visi cie-
nājāmies ar svētku kliņģeri, ko sponso-
rēja Z.Riekstiņa. Paldies Zanes mam-
mai! Skolēniem turpinājās disenīte, 
ko vadīja devītie – G.Peisahovskis un 
Z.Krastiņš. Paldies par atbalstu visiem 
solistu vecākiem, kas palīdzēja bērniem 
sagatavoties konkursam! 

Gatavojoties konkursam, tiek iegul-
dīts liels darbs. Kopā ar vizuālās māks-
las skolotāju V.Miķelsoni katru gadu 
domājam idejas skatuves noformēju-
mam. Prieks, ka mūsu ieceres realizē 
lielākā skolēnu daļa. Aktīvi iesaistās 

arī paši solisti. Paldies ikvienam, kas 
nežēloja ne savus materiālus, ne brīvo 
laiku skaistā skatuves iekārtojuma vei-
došanai! Gatavošanās laiks konkursam 
ilgst vismaz divus mēnešus – dziesmu 
atlase un izvēle, fonogrammu veidoša-
na, individuālais darbs ar skolēniem, 
mēģinājumi. Šajos gados konkurss ir 
pilnveidojies. Liela izaugsme ir tiem 
skolēniem, kas piedalās jau vairākus 
gadus. Bet ieguvēji ir visi, jo pieredze 
uzstāties publikas priekšā un pārvarēt 
uztraukumu kļūst lielāka.

Skolas muzikālajos pulciņos darbojas 
lielākā daļa skolēnu. Visi jaunāko klašu 
bērni dzied 1.-4.klases korī, kur ikkatrs 
attīsta savu balsi, notiek vokālais darbs 
ar skolēniem. Sākumskolas audzēk-
ņi piedalās muzikālajās pēcpusdienās 
pirmsskolas vecuma bērniem „Ķipars 
dara”. Kopā darbojamies un dziedam 
dziesmas. Muzikālā audzināšana mums 
sākas ar vismazākajiem bērniem pirms-
skolas bērnu dienas centrā, kur 2x ne-
dēļā notiek muzikālās nodarbības, lai 
agrā bērnībā mācītos ieklausīties un 
vingrinātu balstiņu. Katra Inešu skolē-
na sapnis ir dziedāt popgrupā „Ki – kī”, 
kur dzied skanīgāko balsu īpašnieki no 
1.- 6. klasei. Skolā darbojas 5.- 9. klašu 
skolēnu jauktais ansamblis, kur ir ie-
spēja dziedāt ikvienam. Daudzas dzies-
mas izpilda tikai zēni, jo ansamblī lab-
prāt ir iesaistījušies 14 zēni. Skolotājs 
A.Vilders piektdienās strādā ar skolas 
vistalantīgākajiem dziedātājiem studijā 
„Do-re-mi”, kur skolēni attīsta daudz-
balsīgu dziedātprasmi, notiek dziesmu 
ieraksti. Studijas sasniegumu pūrā ir 
trīs ierakstīti dziesmu diski, pēdējo no 
tiem „Dziesmas gada garumā” var ie-
gādāties mūzikas ierakstu veikalos.

Mūzikas nedēļā visās klasēs notiek 
olimpiādes. Tajās skolēni pārbauda sa-
vas zināšanas par notikumiem latviešu 
mūzikā un atpazīst populārākos mūzi-
ķus, arī dziesmas. Šajā mācību gadā vis-
zinošākie mūzikas pasaulē ir A.Cīrule, 
A.Vilka (4.kl.), T.Vaļkins (5.kl.), I.Pūce, 
A.Paukša (6.kl.), M.Cimdiņa (7.kl.) un 
R.Cīrulis (9.kl.). 

Mūsu skolas pastāvēšanas laikā ir 

izveidojušās daudzas jaukas tradīcijas. 
Vēlēšanās dziedāt ir lielākajai daļai 
skolēnu un arī skolotāju, tāpēc jaukas 
sadziedāšanās notiek daudzos skolas 
pasākumos un projektu prezentācijās. 
Arī Zinību ballē kopā ar solistiem dzie-
dāsim skanīgākās konkursa „DO-RE-
MI” dziesmas.

Pasākumos ārpus skolas piedalās la-
bākie dziedātāji. Vasarā piedalījāmies 
novada Bērnības svētkos Vecpiebalgas 
muižā un režisores J.Ošiņas jubilejas 
pasākumā. Decembrī dziedājām no-
vada pensionāriem Adventes sveces 
aizdegšanā. Ar muzikālu sveicienu Zie-
massvētku laikā ciemojāmies Vecpie-
balgas pansionātā un Greiveru psiho-
neiroloģiskajā slimnīcā. Maijā varēsim 
piedāvāt jaunu muzikālu programmu 
mūsu uzticīgajiem klausītājiem.

Jauka sadarbība mums ir ar literātu 
J.Rītu. Diskā „Dziesmas gada garumā” 
ir dziesmas arī ar viņa vārdiem. „Bērna 
lūgšana” ar skolotāja A.Vildera skanīgo 
melodiju ir viena no emocionālākajām 
dziesmām mūsu albumā. Maijā esam 
uzaicināti uz J.Rīta jubilejas pasāku-
mu kultūras apvienībā „Harmonija” 
Cēsīs. 

Ar vārdu „SADARBĪBA” es apzī-
mētu mūzikas skolotāju darbu Inešu 
skolā. Mēs katrs strādājam pie sava 
projekta, palīdzot un papildinot kolē-
ģa veikumu, bet dziesmu programmas 
skolas lielajiem pasākumiem veidojam 
kopā. Labam rezultātam nozīmīgs ir 
skolas administrācijas un pārējo kolēģu 
atbalsts, kas mums netrūkst. 

Patlaban norit sagatavošanās darbs 
popgrupas „Ki – kī” ceturtā dziesmu 
diska ierakstīšanai. Izdotajā albumā 
bija iekļautas komponistes D.Robules 
dziesmas. Mūziķe ir izteikusi vēlēšanos 
sadarbību turpināt. Esam jau saņēmuši 
jaunas dziesmas, un šobrīd skolotājs 
A.Vilders tās aranžē. Pēc tam turpinā-
sies jauno dziesmu ierakstīšana.

Lai dziedāšanas prieks Inešu skolā 
nekad nezūd, turpināsim savas muzicē-
šanas tradīcijas!

 Evita Leiboma, mūzikas skolotāja

Erudīcijas un veiksmes diena Skujenes 
pamatskolā

28. februārī Skujenes pamatskolā 
satikās Vecpiebalgas novada skolu ko-
mandas, lai pārbadītu savas prāta un 
radošās spējas un mērotos spēkiem ko-
mandu un individuālajās sacensībās.

5. - 6. klašu skolēni koda „Cietos 
riekstus”. Individuālajā konkurencē 1. 
vieta Mairai Asarei, 2. vieta Alfai Tokai 
(abas no Vecpiebalgas vidusskolas), 3. 
vieta Ritai Ozolai no Skujenes pamat-
skolas.

Komandu kopsavilkumā 1. vieta 
Vecpiebalgas vidusskolas komandai, 2. 
vieta Dzērbenes vidusskolas komandai, 
3. vieta Skujenes pamatskolas koman-
dai.

7. - 9. klašu komandu erudīcijas un 
veiksmes spēlē erudītākā izrādījās Inešu 
pamatskolas komanda: Zane Riekstiņa, 
Diāna Rutka un Rūdolfs Cīrulis, 2. vie-

tā Dzērbenes komanda: Ina Iknere, He-
lēna Amane, Roberts Lisinskis, 3. vietā 
Vecpiebalgas komanda: Elīna Zivtiņa, 
Anete Dzene, Kristīne Kleinberga.

„Radošajā darbnīcā” tapa kolektīvais 
darbs „Ziedēšana”. Uz zaļa pļavas fona 
saplauka skolēnu darinātie daudzkrā-
sainie papīra ziedi, kuriem tika pievie-
noti autogrāfi.

Atraktivitāte, spēks un veiklība bija 
nepieciešama komandu aktivitātēm 
skolas sporta zālē. Tika izcīnītas god-
algas dažādās sporta disciplīnās, kas 
skolu audzēkņu sadraudzību vienoja 
un stiprināja. Visu sejās atspoguļojās 
apmierinātība un smaids par jauki kopā 
pavadītu pēcpusdienu. 

Valda Miķelsone, 
Skujenes pamatskolas direktores 

vietniece ārpusklases darbā
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MūSU VIESIS

Prieks par katru dienu
Kad uzrunāju MĀRU OZO-

LANTI  kļūt par „Vecpiebalgas 
Novada Ziņu” viesi,  viņa ir ļoti 
pārsteigta: „Kāpēc es? Ir taču tik 
daudz citu, par kuriem rakstīt!” 
Māra nesen ir ievēlēta par Dzēr-
benes pensionāru vadītāju un, kā 
atzīst pārvaldes vadītāja, kurai 
esmu lūgusi ieteikt sava pagasta 
cilvēku intervijai, aktīvi ķērusies 
pie jauno pienākumu pildīšanas. 
Vietējie Māru raksturo kā atsaucī-
gu, izpalīdzīgu un labsirdīgu cil-
vēku, kuras enerģiju un optimismu 
varot vien apbrīnot. Un, ziniet, pēc 
mūsu tikšanās es viņiem piekrītu. 

Pavisam nesen dzērbenieši jūs 
ievēlēja par pensionāru pado-
mes vadītāju. Kā esat iejutusies 
jaunajā statusā? 

– Pelnītā atpūtā esmu vien ne-
pilnus divus gadus, tā īsti pensio-
nāru pulciņā vēl nemaz iekļāvu-
sies nebiju, bet, kad Rubeņu Rūta 
mani šim amatam ieteica un pā-
rējie atbalstīja, nekas cits jau ne-
atlika– kādam darbs jādara. Tra-
kākais, ka neprotu atteikt.... Tas 
laikam ir mūsu paaudzes trūkums. 
Un nav jau arī pretargumentu – aiz 
muguras ir daudz radoši nostrādā-
tu gadu, arī kā vadītājai, kas devu-
ši lielu un daudzveidīgu pieredzi. 
Nekad dzīvē pati priekšniekos 
rāvusies un sevi amatos virzījusi 
neesmu. Agrāk tas skaitījās slik-
tais tonis – atklāti reklamēt sevi kā 
spējīgu darbinieku, un domāšanu 
jau nepārtaisīsi. Dzērbenieši man 
uzticējās, tāpēc centīšos šo uzti-
cību attaisnot. Šobrīd svarīgākais 
apzināt, ko cilvēki vēlas, kādas ir 
viņu vajadzības un prasības. Pa-
gastā ir vairāk nekā 200 pensio-
nāru, pasākumus aktīvi apmeklē 
vien cilvēku 30. Iepriekšējos ga-
dos labi iesāktie darbi noteikti ir 
jāturpina, bet, šķiet, ka ir jāmeklē 
arī citas iespējas, kā ieinteresēt 
un palīdzēt gan vientuļajiem un 
kautrīgajiem laika biedriem, gan 
sabiedriskajiem un varošajiem ak-
tīvistiem. Ar reklāmu avīzītē vai 
afišu pagasta centrā uz pasākumu 
atvilināt ir pagrūti. Lauku cilvē-
ki ir lieli individuālisti, gaida, lai 
katru uzrunā, uzaicina, varbūt pat 
pierunā. Tāpēc, manuprāt, ļoti 
svarīgi ir apmeklēt sirmos ļaudis 
ne vien jubileju reizēs, bet arī ik-
dienā. Ar dāvanām nevienu nepār-
steigsi, galvenais – paust attiek-
smi. Ka neesi aizmirsts, ka tevi 
atceras... Daudziem pensionāriem, 
īpaši tiem, kuri dzīvo lauku vien-
sētās, trūkst ar ko parunāt.  Tad nu 
mūsu– pensionāru padomes– uz-
devums būtu biežāk apciemot šos 
vecļaudis un painteresēties, kā vi-
ņiem klājas. 

Cilvēki, kuri visu mūžu bi-
juši sabiedriski aktīvi, pensijā 
aizejot, bieži vien neatrod sev 
vietu– trūkst ikdienas rosības. 
Daži pat saka, ka visas dienas 
kļūstot vienādas, zūdot dzīves 
jēga. 

– Par sevi tā teikt nevaru, bet 

mani glābj iesaistīšanās pašdar-
bībā, tagad arī jaunie pienākumi 
pensionāru padomē. Rokdarbnie-
ce neesmu, lasīt gan man patīk, 
bet ar grāmatām vien brīvo laiku 
neaizpildīsi. Tāpēc ir labi, ja ir kur 
vakaros iziet, satikt domubiedrus. 

Viens no jūsu vaļaspriekiem ir 
koris. Koristi pat neoficiāli jūs 
dēvējot par „kora mammu”. 

– Jā, koris ir mana sirdslieta, lai 
gan skolas gados par to pat dzirdēt 
nevēlējos. Palikt uz mēģinājumu, 
kad citi jau pošas uz mājām,– ne-
mūžam! Ar viltībām un blēdībām 
centos visādos veidos no kora 
stundām izvairīties, bet, re, kā 
notiek – nekad nesaki nekad. Jau 
divdesmit piecus gadus dziedu 
korī „Pie Gaujas” un uz katru mē-
ģinājumu dodos ar prieku. Man 
patīk ap sevi pulcēt cilvēkus, arī 
koristi to bija ievērojuši un pir-
majos novada svētkos, kuri notika 
Jaunpiebalgā, uz koresponden-
tes jautājumu, kurš tad no mums 
varētu par kolektīvu ko pastāstīt, 
norādījuši uz mani, sakot, lūk, 
lai runā „kora mamma”. Tā man 
pielipa ne vien šis apzīmējums, 
bet arī tāda kā kolektīva vecākās, 
kopā turētājas loma. Pērn mums 
bija jubilejas gads – apritēja 25 
gadi kopš koris tika nodibināts. 
Tas notika vēl tālajos kolhoza ga-
dos, kad abi kaimiņu priekšnieki 
nolēma – vajag atbalstīt pašdar-
bību, apvienosimies un dibināsim 
kori. Sacīts – darīts. Neparastākais 
bija tas, ka viņu interese par ko-
lektīva darbošanos neatslāba, abi 
cītīgi sekoja mēģinājumu apmek-
lējumam un, ja kāds bija paņēmis 
brīvsoli, pēcāk priekšnieka kabi-
netā tika rāts un kaunināts. Šobrīd 
kolektīvā dzied septiņu apkārtējo 
pagastu cilvēki, kā mēs paši smē-
jāmies, reforma mums nav šķērs-
lis, jo sen jau esam apvienojušies. 
Lielākās grūtības ir jaunu dalīb-
nieku trūkums. Jau tagad mums ir 
vakantas 3 tenoru balsis, vairāki 
koristi ir aizbraukuši darbā uz ār-
zemēm, bet jaunieši ir pārāk kūtri, 
lai apmeklētu mēģinājumus un ie-
saistītos kolektīvā. 

Jums laikam likteņa nolemts, 
ka jādarbojas arī folkloras 
kopā „Māras bērni”, jo vecāki 
dāvājuši skanīgo latviešu vār-
du. Skaidrojumos atradu šādu 
ierakstu: „Māra ir ļoti stingra 
savas iekšējās pasaules izveidē. 
Viņu nekad nevar novirzīt no 
mērķa, par visu vairāk ciena 
patstāvību.” Savukārt par Mā-
rīti ir teikts: „Pārliecināta par 
savu talantu. Raksturīga pie-
nākuma apziņa.” Kurš vairāk 
jums atbilstīgs?

– Alūksnes baznīcā esmu kristī-
ta Māras vārdā, bet tētis, aizbrau-
cis uz pagastmāju mani piereģis-
trēt, mīlīgi nosaucis par Mārīti. 
Tā arī visu dzīvi, var teikt, esmu 
dzīvojusi ar diviem vārdiem – pēc 
pases Mārīte, bet pēc iekšējās bū-
tības Māra, kā lielākā daļa cilvēku 

mani dēvē. Folkloras kopā „Māras 
bērni” esmu jaunpienācēja – sāku 
dziedāt vien pēc aiziešanas pensi-
jā. Man ļoti patīk, kā Mārīte Šķē-
le veido programmas, apvienojot 
mūsu folkloras bagātības un lat-
viskās tradīcijas mūsdienīgā ska-
nējumā. Ar to mēs atšķiramies no 
citām līdzīgām grupām.

Redzu, ka jūsos mājo māksli-
nieciskas noslieces, bet kā tad ar 
profesiju – jaunībā bijāt prak-
tiskāka? 

– Mācoties Jēkabpils vidus-
skolā, reizē ar vispārējo izglītību 
savulaik vajadzēja apgūt pamat-
iemaņas kādā no piedāvātajām 
profesijām. Bet ko gan jaunietis, 
teju 8.klasi pabeidzis, zina izvē-
lēties? Pieteicos apmeklēt nodar-
bības mežsaimniecībā, bet tā lie-
ta sākumā nu galīgi neinteresēja. 
Ko tādos brīžos dara skolēni? Nu, 
protams, cenšas bastot stundas vai 
arī traucē skolotājam. Pirmajā vi-
dusskolas ziemā mežsaimniecības 
pasniedzējam sagādāju lielas gal-
vassāpes, uz skolu tika pat aicināti 
vecāki – tolaik tas bija ļoti bargs 
sods par nepaklausību. Laikam 
jau par to stāstīt būtu ļoti nepe-
dagoģiski, bet  jaunībā biju lie-
la nerātne, kur kādas blēņas – es 
priekšgalā. Un tad pienāca pirmā 
prakses vasara! Mums, pilsētas 
bērniem, divus mēnešus vajadzē-
ja nodzīvot mežniecībā un strādāt 
visus darbus, kas paredzēti mežu 
kopšanā un atjaunošanā. Tā bija 
bauda – svaigs gaiss, brīvība, ro-
mantika.... Redzēt un sajust, ka 
tavs darbs kādam ir vajadzīgs....
Tāpēc izvēle pēc vidusskolas beig-
šanas bija likumsakarīga  –  Jel-
gavas Lauksaimniecības univer-
sitātes Mežsaimniecības fakultāte 
bija mans mērķis un aicinājums. 
Pēc augstskolas beigšanas obligā-
tos 3 gadus nostrādāju Jēkabpils 
mežniecībā, bet, tā kā vīrs bija īs-
tens savas dzimtās puses patriots, 
pēcāk pārnācām uz Dzērbeni. Un 
tā visus šos 42 gadus līdz aizie-
šanai pensijā esmu nostrādājusi 
profesijā – no mežsardzes līdz 
mežniecības vadītājai.  Nav jau 
ko slēpt – lēmumu doties pensijā 
apdomāju ļoti ilgi, nejutos vēl tik 
nevarīga. Tas bija grūts lēmums, 

ne tā kā mest kapeiku un skatīties, 
kas uzkritīs – ērglis vai cipars. It 
kā vēl varētu strādāt, bet gadskait-
lis pasē nepielūdzami rāda savu.

Vietējie dzērbenieši stāsta, ka 
jūs esat tāda kā mežinieku di-
nastija.

– Tā jau sanāk. Mans vīratēvs 
bija mežsargs, vīrs reizē ar mani 
mācījās un arī beidza Jelgavas 
mežiniekus, vecākais dēls seko-
ja mūsu piemēram – tagad strādā 
Taurenes mežniecībā. Vienu brīdi 
pat biju priekšniece darbā kā vī-
ram, tā dēlam. Un zināt, tas nemaz 
nav viegli. Tā nu ir sagadījies, ka 
man dzīvē vairāk ir iznācis grozī-
ties vīriešu sabiedrībā – gan stu-
dējot Jelgavā, gan strādājot Dzēr-
benes mežniecībā, gan arī ģimenē, 
tiesa gan, līdz dēli sadomāja mūs 
iepriecināt ar vedeklām. Ja man 
tagad vaicā, kā bija vadīt vīriešu 
kolektīvu, varu tikai pasmaidīt– 
tas nebūt nebija grūti. Vīri mani 
respektēja, savukārt es kā cāļu 
māte pratu savējos vajadzīgajā 
brīdī gan sabārt, gan paslavēt. 

Jums ir bijis bagāts darba 
mūžs. Vai jūtat gandarījumu 
par paveikto?

– Savulaik mēs tikām mācīti, 
ka mežsaimnieks ir meža kopējs, 
sargātājs un uzraugs. Jau deviņ-
desmito gadu vidū mežu nozarē 
tika veiktas pirmās reformas, pēc 
pieciem gadiem sekoja nākamās, 
tad atkal citas – sēdējām uz ko-
feriem, nezinot, kādi jauni pavēr-
sieni gaidāmi. Mežniecības tika 
likvidētas, apvienotas, darbinieku 
skaits samazināts, optimizēts.  Re-
organizācijas rezultātā ir izveido-
tas divas struktūras – Valsts Mežu 
dienests un a/s „Latvijas Valsts 
meži”. Iemesls? Lai nerastos in-
terešu konflikts – apsaimniekotā-
ji nedrīkstot paši sevi kontrolēt. 
Gandarījums? Ar prieku atceros 
gadus, kad mēs bijām meža ko-
pēji, mazāk laiku, kad kļuvām par 
„mežu policistiem”. Meži ir Lat-
vijas bagātība– tā domāju agrāk 
un arī tagad. Jāprot tos saudzēt 
un pasargāt. Akli ļauties ciršanas 
trakumam nevar, viss jādara ar sa-
prātu, apdomu.

Un kā ar medībām? 
– Kādreiz medībās piedalījos 

bieži, jo bija strikti noteikts, ka 
kolektīvajās medībās mežniecības 
pārstāvja klātbūtne ir obligāta. Ie-
roci rokās turējusi esmu tikai vien-
reiz, bet ar to pašu bija gana. Lai-
kam man trūkst mednieka azarta. 

Raugos uz jums un brīnos par 
lielo enerģiju, pozitīvo domāša-
nu. Esat optimisma pilna, nemaz 
nežēlojaties par problēmām.

– Pieceļoties no rīta, mums ir 
divas iespējas: priecāties vai īgņo-
ties. Pirmā dāvana ir jau dota – tu 
esi pamodies, otrā – saulīte spīd. 
Ej, strādā, darbojies! Ja nīgrs un 
saīdzis piecelsies, visu dienu tāds 
staigāsi. Kur galvenokārt rodas 
mūsu slimīgas? Galvā, domāšanā. 
Kaut arī sāp, jācenšas kustēties, 
priecāties par dzīvi. Kopš esmu 
aizgājusi pensijā mana dzīve mai-
nījusies par 180 grādiem. Ja kāds 
pirms gadiem pieciem būtu teicis, 
ka sākšu nūjot, es būtu smējusies 
kā kutināta. Bet, lūk, tagad to 
daru. Vēl mežniecības laikos, kad 
astoņas stundas nosēdēju pie raks-
tāmgalda, vakarā mocīja muguras 
sāpes, tālākus gabalus mērojot, 
kājas pagura un sirdī dūra. Tagad 
gan vairāk izklausīsies pēc lielīša-
nās vai reklāmas saukļa, bet kopš 
nūjoju, viss kā ar roku atņemts. 
Dzirdējis, ka šoziem žēlojos, 
ka sniegs traucē soļot pa ierasto  
maršrutu, dēls uzdāvināja slēpes 
un visu ekipējumu. Divas nedēļas 
staigāju tām apkārt, neuzdrošinā-
jos izmēģināt – kā nekā 35 gadus 
uz slēpēm nebiju stāvējusi. Pirma-
jās reizēs gan no malas izskatījos 
komiska, ne uz priekšu pabraukt, 
ne līdzsvaru noturēt. Nekas, iemā-
cījos un beigās jau prāvus gabalus 
noslēpoju. 

Tad jau nākamziem jāpārvar 
jauns izaicinājums un jāpieda-
lās sacensībās. Bet pirms tam– 
vasarā, Dzērbenē notiks novada 
svētki. 

– Mums ir citiem ko parādīt, ar 
ko palepoties, tikai jāiemācās vai-
rāk reklamēt savus sasniegumus 
un labās tradīcijas. Esam „zaļā-
kais” pagasts novadā, mūsu trum-
pis ir skaistā apkārtne – Augstais 
kalns, Juveris, pils komplekss un 
parks. Bet galvenais – mums ir 
brīnišķīgi pašdarbības kolektīvi. 
Brauciet tik ciemos, ar godu uz-
ņemsim! 

Un kādi notikumi tiek plānoti 
turpmākajiem mēnešiem pen-
sionāru pulciņā?

– Tuvākais pasākums mums 
būs Lieldienās, kad uz Dzērbeni 
aicināsim visu novada pagastu 
seniorus. Droši vien katram būs 
jāizpilda „mājas darbs”, protams, 
saistīts ar svētku tematiku. Ļoti 
vēlos noorganizēt savējiem– dzēr-
beniešiem– vienas dienas ekskur-
siju. Ir vēl arī kāda diezgan „tra-
ka” ideja  par nūjošanas dienu, bet 
to vēl prātīgi jāpārdomā. 

Lai izdodas īstenot visas ide-
jas!

Dzidra Ješkina
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Par to, kas ir un kas, iespējams, būs ...
Kad nu Godmaņa kunga uzburtā 

vīzija par Latviju kā banku un tūris-
ma zemi, kurai attīstīta rūpniecība 
un lauksaimniecība var tikai trau-
cēt, ir izrādījusies vien nepiepildā-
ma vēlme, nākas vien, acīm redzot, 
atgriezties pie šīm pārbaudītajām 
vērtībām un pamēģināt paanalizēt, 
kas tad pašreiz valstī ir aktuāls šajās 
vienmēr par noteicošajām ekono-
mikai uzskatītajās jomās. Piebildei 
– nav jau arī īsti skaidrs, uz kā bal-
stījās privatizācijas sākumā valdības 
vadītāja formulētā nākotnes vīzija 
– kāpēc gan nopietniem finansu tir-
gus dalībniekiem būtu pēkšņi jāiz-
ņem sava nauda no tradicionāli uz-
ticamajām bankām, teiksim, Šveicē 
vai Luksemburgā un jāpārved uz 
valsti, par kuras attīstību vēl nebija 
nekādas skaidrības, tātad paļauties 
bija iespējams tikai uz vietējo ka-
pitālu, kura toreiz praktiski vēl ne-
maz nebija, jeb uz, tā saucamajiem, 
nerezidentiem no bijušājām PSRS 
republikām ar savu visai neskaidras 
izcelsmes naudu, kura, pēc daudzu 
ekonomistu domām, šeit tika „at-
mazgāta” un kura lielā mērā veici-
nāja „Bankas Baltija” un „Parex” 
krīzi. Nesagaidījām mēs arī milzīgu 
tūrisma bumu, nav mums diemžēl 
apskates objektu ar pasaules vai 
vismaz ar Eiropas nozīmi, klimats 
ir tāds, ka bieži vasaras vidū jā-
velk ārā no skapja siltās jakas, bet 
infrastruktūra tāda, kas neļauj rea-
lizēt arī dažu ārzemju tūristu sapni 
– „mežonīgi, pirmatnēji, bet ar ērtī-
bām” – pa šoseju, līdzenu kā galds, 
aizbraukt līdz vietai, kur staltbrieži 
ganās, bet vakaru pavadīt piecz-
vaigžņu viesnīcā. Tiesa gan, pēdējā 
laikā tūristu pieplūdums ir diezgan 
jūtami palielinājies, pateicoties ar-
vien pieaugošajai vēlmei no bijuša-
jiem PSRS republiku iedzīvotājiem 
apmeklēt Latviju, un kuras pamatā, 

kā atzīst jomas speciālisti, ir zinā-
ma nostaļģija pēc pagājušā, iespē-
ja saprasties sev zināmā valodā un 
patiesa interese par mūsu valsts 
kultūru un arī ekonomisko attīstību 
(droši vien arī salīdzināšanai.). Tā-
tad pārsvarā angļu un īru „pseidotū-
ristus”, kuru galvenais mērķis bija 
uzdzīve, dažādu vecpuišu ballīšu 
svinēšana, piedzeršanās līdz ne-
maņai un čurāšana uz derībām pie 
Brīvības pieminekļa, ir nomainīju-
ši cilvēki, kuri varbūt šeit neatstāj 
tik daudz naudas, bet kuri patiešām 
atbilst tam, ko mēs saprotam ar vār-
du „tūrists”. Šis fakts, bez šaubām, 
vērtējams pozitīvi, bet tagad atpa-
kaļ pie galvenās tēmas.

Ir pilnīgi saprotams, ka šādi for-
mulēta valsts attīstības nākotnes 
vīzija nevarēja neietekmēt dažādu 
valsts lēmējinstitūciju nostāju jau-
tājumā par atsevišķu ražošanas ob-
jektu tālāko likteni, pirmām kārtām, 
par valsts atbalstu tā vai cita uzņē-
muma tālākpastāvēšanai un attīstī-
bai. Ar vieglu roku daudzi no tiem 
tika atzīti par nerentabliem, nevaja-
dzīgiem, neperspektīviem un tāpēc 
likvidējamiem. Gatavojot šo raks-
tu, pārskatīju, kas tad no padomju 
laiku lielajiem rūpniecības flagma-
ņiem vēl turpina pastāvēt un ražot, 
un nonācu pie mums – latviešiem, 
visai neglaimojoša secinājuma 
– savas ražošanas potences, galve-
nokārt ir saglabājuši tie uzņēmumi, 
par kuru īpašniekiem, vadošajiem 
akcionāriem vai direktoriem ir bi-
juši vai kļuvuši cittautieši–  pirmām 
kārtām, krievi un ebreji. Vietas 
trūkuma dēļ nosaukšu tikai dažus– 
Lipmans – „Grindeks”, Meļņiks–  
„Ogre” un Kuģu remonta rūpnīca, 
Gavrilovs – „Aldaris”, Gerčikovs– 
„Dzintars”, Zaharjins – „Liepājas 
Metalurgs” utt., kamēr latviešu, 
tā saucamo, biznesmeņu iesaiste 

ekonomikā ne reti aprobežojas ar 
„prihvatizēju”– pārdevu tālāk. Šāda 
notikumu attīstība vienlaicīgi ir no-
vedusi pie tā, ka kaut cik apjomīga 
ražošana ir koncentrēta praktiski 
tikai lielākajās pilsētās – Rīgā, Lie-
pājā, Ventspilī, atstājot bez iespējas 
atrast kaut vai kādu darbu daudzus 
Latvijas attālāko rajonu, it sevišķi 
Latgales, iedzīvotājus. Neko te ne-
spēj mainīt arī valdības aicinājumi 
uzsākt personīgo – „mazo” bizne-
su. Mēģināšu paskaidrot – kāpēc. 
Bieži, skaidrojot to, kas noticis ar 
mūsu valsts rūpniecību, min, ka 
padomju laikā ražošana Latvijā ir 
bijusi hipertrofēta, tātad, vienkār-
ši runājot, pārspīlēta, neatbilstoša 
ne mūsu iespējām, ne vajadzībām. 
Zināmā mērā tam var piekrist – no 
Baltkrievijas tika ievesti naftas pro-
dukti, no kuriem Daugavpilī ražoja 
korda audumu, kuru pēc tam atkal 
veda uz Baltkrievijas auto un trak-
toru rūpnīcām. Tik tālu viss parei-
zi–diezgan neracionāli, vai ne? 
Taču mēs aizmirstam par medaļas 
otru pusi, – proti, republikas ražo-
šanas struktūra tika veidota tā, lai 
katrā kaut cik nozīmīgā apdzīvotā 
vietā būtu uzņēmums, kurš spējīgs 
piesaistīt lielas strādājošo masas, 
tādējādi, pirmkārt, novēršot bezdar-
ba rašanās iespējas un, otrkārt, ļau-
jot attīstīt dažādas blakus nozares. 
Te arī atbilde uz jautājumu, kāpēc 
„mazais bizness” ir bezperspek-
tīvs vietās, kur nav lielu ražošanas 
objektu – ja liela daļa iedzīvotāju 
ir bez darba, pārtiek no naturālās 
saimniecības un pabalstiem, diezin 
vai viņi būs aktīvi jūsu cepto pīrā-
dziņu pircēji vai friziera un mani-
kīra pakalpojumu izmantotāji, arī 
bezdarba samazināšanā šo miniuz-
ņēmumu ieguldījums būs niecīgs, 
parasti jau ģimene mēģina iztikt ti-
kai ar saviem spēkiem. Atgādināšu, 

ka arī pasaulē tikai 5 – 6% darbspē-
jīgo ir darba devēji, pārējie – darba 
ņēmēji, tātad arī citās valstīs „ma-
zais bizness” nav nekāda panaceja 
šajā situācijā.

Tagad arī par kaut ko pozitīvā-
ku, tiesa gan, atkal ar zināmām ie-
bildēm. Valsts statistikas pārvalde 
nupat paziņojusi, ka rūpnieciskā 
ražošana šā gada pirmajos mēnešos 
pieaugusi par 14%. Tas ir ievēro-
jams kāpums, padomājiet vien– 
par 1/7 daļu. Tādas pārmaiņas, pro-
tams, nevar palikt nepamanītas, tās 
iespējamas tikai trīs gadījumos– ja 
atvērtas jaunas, lielas ražotnes, ja 
ievērojami paplašinātas esošās vai 
ja sākta ražot tāda produkcija, kas 
pasaules tirgos aiziet uz „urrā”. Tā 
kā uzmanīgi sekoju visam, kas šajā 
jomā notiek Latvijā, varu droši ap-
galvot – nekas tamlīdzīgs nav no-
ticis, vēl jo vairāk tāpēc, ka grūti 
iedomāties, ka mūsu ministri un de-
putāti būtu palaiduši garām iespēju 
pastāvēt ar šķērēm rokās pie sar-
kanās lentītes, prožektoru gaismā 
„dodot ceļamaizi” tādai pozitīvai 
ierosmei un vienlaicīgi spodrinot 
savu sabiedrisko tēlu. Tad nu šādai 
neredzētai izaugsmei paliek tikai 
divi skaidrojumi – pirmais – galīgi 
negatīvais – statistiķi politiķu uz-
devumā šos ciparus ir „izzīduši no 
pirksta”, jo ne jau par velti saka - 
„ir meli, lieli meli un statistika”, un 
otrs – krietni pozitīvāks – daļa no 
„pelēkās” jeb „ēnu” ekonomikas, 
kura nemaksā vai daļēji maksā no-
dokļus, ir legalizējusi savu biznesu. 
To var skaidrot ar valdības iniciatī-
vām par to, ka naudu no dažādiem 
attīstības fondiem saņems tikai tie 
uzņēmumi, kuri ir absolūti „nevai-
nojami” nodokļu maksātāji, tiem 
būs arī priekšrocības valsts pasūtī-
jumu, kuri mēdz būt ļoti izdevīgi, 
saņemšanā, bez tam daudzi avoti 

min, ka Valsts ieņēmumu dienests 
vismaz daļēji ir pastiprinājis no-
dokļu maksāšanas uzraudzību un 
stingrāk vēršas pret likumpārkāpu-
miem šajā jomā.

Situācija tagad nu būtu puslīdz 
skaidra, un, protams, rodas jautā-
jums, ko tad tālāk darīt, sevišķi, ko 
vajadzētu darīt valstij, jo lozungi 
par privāto iniciatīvu, par mobilitāti 
darbu meklējot (ja degviela mak-
sās Ls 1 litrā un tā tas varētu būt, 
tad brauciens uz darbu pat 50 km 
attālumā pārvērtīsies par ikdienas 
ekskursiju, nevis naudas pelnīšanu 
ģimenes vajadzībām) jau sen ir ap-
nikuši un nekādu rezultātu nedod. 
Tātad – ražošanas jaudu attīstīšana 
tuvu visām apdzīvotajām vietām, 
garantējot uzņēmīgiem cilvēkiem 
reālu valsts atbalstu – nodokļu at-
laides vai pat atbrīvošanu no tiem, 
valsts garantijas kredītiem bankās, 
citādi jau nedos, nepieciešamo 
speciālistu sagatavošana valsts fi-
nansētās mācību iestādēs, valsts 
palīdzība produkcijas realizēšanā, 
sevišķi ārzemēs. Savukārt uzņēmē-
jiem jādomā par tā saukto „nišas” 
produktu ražošanu, proti, izstrādā-
jumi, kuri vai nu vispār nekur citur 
netiek ražoti vai pēc kuriem ir liels 
pieprasījums, kurš netiek apmieri-
nāts. Piemēri ir „Silvanola” – medi-
kamenti no dabas produktiem, koka 
rotaļlietas, „Bau-How” – mājas, 
kuras var salikt 1 dienas laikā utt. 
Zemē metams, piemēram, nav Ei-
ropas Parlamenta deputāta Rubika 
ierosinājums par linu masveida au-
dzēšanas un pārstrādes atjaunošanu 
Latgalē, jo lini pašreiz ir pasaules 
modes „topā”. Par lauksaimniecību 
un enerģētiku nākamreiz.

Juris Sīmanis

Lielā talka - 2011
Šogad Lielā Latvijas sakopšanas 

talka notiks sestdien, 30. aprīlī, no 
9.00 līdz 14.00 visā Latvijā. Šogad 
talkas uzdevums un mērķis ir ne ti-
kai aizraut cilvēkus un savākt pēc 
iespējas vairāk atkritumu, bet arī vi-
des izglītība un pagalmu labiekārto-
šanas kustība. Tas nozīmē – skaidrot 
cilvēkiem to, kāpēc vides sakopšana 
ir tik svarīga arī personiski. 

Talkai ir milzīgs audzinošs un iz-
glītojošs efekts, jo cilvēki, kuri pie-
dalās talkā, šajā dienā aizdomājas 
par vides jautājumiem un ļoti daudz 
uzzina. Dabai ir jābūt pēc iespējas 
tīrai mūsu pašu veselības labad. 
Visā pasaulē ārsti satraucas par no-
pietnajām cilvēku veselības prob-
lēmām. Aktivizējas vēzis, dažādi 
sirdsdarbības un vielmaiņas traucē-
jumi, pieaug alerģijas, zūd dabiskā 
imunitāte, un mūs apdraud jauni vī-
rusi. Mūsu veselība vistiešākajā vei-
dā ir atkarīga no pārtikas un ūdens, 
ko lietojam, gaisa, ko elpojam, un 
medikamentiem, ko pēc tam esam 
spiesti lietot. Tāpēc tīra un sakopta 
vide nav vizuāli estētiska iegriba, 
tā ir kļuvusi par mūsu veselības un 
dzīves kvalitātes jautājumu. Jo tīrā-
ka un sakoptāka būs vide, kurā mēs 
dzīvojam, jo veselāki būsim mēs 
paši, un tikai tādi – veseli, stipri un 
aktīvi – mēs spēsim pieņemt gudrus 

un saprātīgus lēmumus. 
Savu atbalstu un līdzdalību talkai 

ir paudusi arī Vecpiebalgas nova-
da pašvaldība. Talkas koordinatori 
darbosies visos pagastos. 

Dzērbenē – 
Anita Zvaigzne, t. 26411840

Inešos – 
Raimonds Sarmulis, t. 28873573

Kaivē – 
Māris Bērziņš, t. 26591112

Taurenē – 
Guntis Eglītis, t. 202332963

Vecpiebalgā – 
Aivars Avens, t. 29153574

Tāpat kā pagājušajā gadā arī šo-
gad Lielās Talkas mājas lapā www.
talkas.lv tiks reģistrētas talkošanas 
vietas. Talkas vietu reģistrācijas 
sadaļa “Reģistrē savu talku!” tiks 
atvērta, sākot ar 30. martu, te arī 
sadaļā “Talkas vietas” kartē būs 
redzamas visas oficiāli reģistrētās 
talkas vietas. Mīļie talcinieki, lū-
dzu, esiet godprātīgi un atcerieties, 
ka talkošanas vieta nedrīkst būt 
privāta teritorija, bet tā var būt jeb-
kura sakopjama, publiski pieejama 
vieta! Atgādinu, ka savu talku var 
reģistrēt gan pašvaldības un izglī-
tības iestādes, gan organizācijas un 
uzņēmumi, kā arī ikviens brīvprā-
tīgais entuziasts, kurš 30.aprīlī vē-
las organizēt kolektīvu talku kādā 

noteiktā teritorijā. Reģistrējoties 
obligāti būs jānorāda attiecīgās 
talkas atbildīgā persona (cilvēks, 
kas atbild par konkrētu talkošanas 
vietu). Atbildīgā persona būs tie-
sīga saņemt bezmaksas atkritumu 
maisus un darba cimdus saviem tal-
ciniekiem pie sava pagasta Lielās 
Talkas koordinatoriem. Savukārt 
tie, kuri nevēlas neko organizēt, 
bet grib piedalīties, 30.aprīlī var 
droši pievienoties ikvienā reģistrē-
tā talkas vietā. Bezmaksas maisi un 
cimdu pāris talkas norises vietās 
būs pieejams uz vietas pie talkas 
atbildīgās personas. Lielajā Talkā 
ne tikai vāksim atkritumus, bet arī 
strādāsim pie teritoriju labiekārto-
šanas, stādot kokus un krūmus, vei-
dojot puķu dobes, gatavojot putnu 
būrīšus, atjaunojot žogus, soliņus, 
tiltiņus...

Pēc talkas plkst. 14.00 visi Vec-
piebalgas novada talcinieki mīļi gai-
dīti Kaives parkā uz Vecpiebalgas 
novada „Talkas putras” baudīšanu 
(ar „mīkstu” kultūras piesitienu).

Viss, kas nepieciešams, lai pie-
dalītos Lielajā Talkā, ir  – vēlēša-
nās to darīt!

Viesturis Burjots, 
Vecpiebalgas novada Lielās 

Talkas koordinators, t. 20238995 
e-pasts

 viesturis.burjots@vecpiebalga.lv

SESTDIEN, 
30. APRĪLĪ, 

NO PLKST. 9.00 LĪDZ 14.00 
LIELĀ TALKA!
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Sen, tik sen, bet jautri gan!
12. martā Kaives pagasta iedzī-

votāji, pucējušies 80. gadu stilā, 
pulcējās pasākumā „Kā agrāk– 80. 
gados”. Pasākumu atklāja pašdarb-
nieku gājiens ar 80. gadu lozun-
giem rokās dziesmas ”Varen plaša 
mana zeme dzimtā...” pavadījumā. 
Zālē varēja aplūkot „Starmeti”, 
G.Bērziņa karikatūras par dzīvi 
kolhozā, uz ekrāna tika demons-
trētas vēsturiskas fotogrāfijas par 
Ot.Oškalna kolhozu, bija pat bufe-
te, kurā pēc pasākuma svinīgās da-
ļas varēja stiprināties ar glāzi deg-
vīna un gurķīti piedevām.

Visu notiekošo uzmanīgi vēroja 
žūrijas komisija 3 biedru sastāvā, 
kura svinīgās daļas beigās katram 
pēc nopelniem  izsniedza „Sociālis-
tiskās sacensības uzvarētāju Goda 
rakstus”.

Lielas ovācijas un skatītāju sa-
jūsmu izpelnījās dāmu deju grupa 
„Kaiva” ar šim pasākumam iestu-
dēto atraktīvo „Slaucēju deju” un 
dziesmas „Mežā būdiņu sev celšu” 
ritmos dejoto pavasarīgo un mīles-
tību izstarojošo parodiju par mīlas 
pāriem 80. gados.

Par nedziestošu smaidu skatītāju 
sejās rūpējās Kaives amatieru te-
ātris „Aka”, rādot amizantus frag-
mentus no kolhoza dzīves – gan 
slaucējas, biedres Mīles Krietnās 
dialogu ar kolhoza priekšsēdētāju, 
biedru Dāvi Gauso, gan slaukšanas 
sīkumos iedziļinājās slaucējas – 
biedres Zane un Gunta. Biedre Gu-
nita lasīja meitas vēstules no „Lo-
tosa” vienības par biešu ravēšanu 
un galvenais par izklaidēm laukos, 
bet Samanta bērna skatījumā iz-
vērtēja skolēnu tirdziņu 80. gados. 
„Par kādu negadījumu darbavietā” 
paskaidrojumu lasīja biedrs Ainārs, 
toties skečā „Žurkas gads” Agnese, 

Jānis un Mārtiņš spilgti parādīja 
kādas ģimenes dīvainās bērnu au-
dzināšanas metodes. Neizpalika pat 
priekšlasījums sievietēm „Kā kļūt 
laimīgām”, kurā propagandēt savu 
sapņu vīrieti bija ieradusies īpaši 
saposusies dāma – biedre Guna. Bet 
visam tam pa vidu pioniere Agnese 
enerģiski, publikai piebalsojot, no-
dziedāja „Lai vienmēr būtu saule”.

Dejām un dziesmām mijoties ar 

amizantiem skečiem, vakars aiz-
ritēja nemanot, liekot domās par 
redzēto vēl ilgi smaidīt. Pasākuma 
beigās neizpalika diskotēka ar 80. 
gadu dīdžeju, attiecīgā laika apara-
tūru un arī mūziku.

Mēs ceram, ka šis pasākums ir ti-
kai sērijas sākums un ka tam sekos 
vēl citi: gan saldie 70. gadi, gan 60. 
gadi ...

Skapja dzīlēs ielūkojās un 80. gadu apģērbu kolekciju citiem izrādīja arī 
kaivēnietes (no kreisās) Maija Rieksta un Aija Roze.

Kā domāsim, tā dzīvosim
3. martā Taurenes pamatskola 

aicināja skolēnu vecākus uz tālāk-
izglītības akadēmijas nodarbībām, 
kuras rīko „Pedagoģiskās meistarī-
bas skola”. 

 Gaidot lektoru Kasparu Bikši, 
mēs, vecāki, jutāmies nedaudz sa-
traukti un nezināmā gaidās pieklu-
suši. Atskanēja pirmie lektora vārdi 
un … bijām atvērti sarunai. Skolo-
tājs Kaspars piezemētā balsī, bet ar 
pārliecību teica: „Mana attieksme 
pret visiem ir draudzīga, mana die-
na sākas ar pateicību un prieku par 
sevi un dzīvi.” Sarunas laikā pabi-
jām reālās ikdienas situācijās. Mā-
cījāmies, kā sarunāties, pateikties, 
atvainoties, piedot; kā izbēgt no 
depresijas un neapmierinātības ar 
dzīvi; kā ir tad, ja pārlieku aizrau-
jamies ar internetu; kā pārvarēt bai-
les; kā ar bērnu runāt par pozitīvām 
vērtībām: laimi, prieku, optimismu, 
labsajūtu; saprast, kā rīkoties un 
pieņemt lēmumus sarežģītās dzīves 
situācijās.

Padomāt par sevi mums lika 
Kaspara teiktais: „Ja ir kāds cil-
vēks, kas mūs kaitina, apvaino, 
pirms viņam uzbruksim, ielūkosi-
mies sevī, jo izrādās, ka līdzīgs pie-
velk līdzīgo – viss, kas nepatīk šajā 
cilvēkā, ir mūsos pašos – viss, kas 
patīk, arī ir mūsos pašos.”

„Manas labās domas ir kā sargeņ-
ģelis:  kā domāšu, tā dzīvošu.”

Nemanot pienāca pusdienlaiks. 

Mēs, tāpat kā skolēni, ievērojām 
skolas režīmu, piedalījāmies starp-
brīžos, devāmies kopīgi pusdienot. 
Pēcpusdienā mūs sagaidīja prak-
tiskās nodarbības. Izpildot dažādus 
vingrinājumus, vairojām sevī ener-
ģiju. Pārvarējām bailes, uzticot sevi 
draugam, staigājām pa skolu aizsie-
tām acīm. „Es atbrīvojos no bai-
lēm, es tās palaižu vējā.” Nodarbī-
bu beigās attēlojām sevi zīmējumā, 
kuru pasniedzējs  iztulkoja.

Izskatās, ka mūsos jau ir ģenē-
tiski iekodēta nepieciešamība būt 
laimīgiem… Arī jaunākie pētījumi 

apstiprina atklājumu, ka 50 procen-
tus mūsu laimes nosaka gēni, bet 
pārējie 50 procenti tiek iemācīti.

„Lai mēs patiesi justos laimīgi, ir 
tikai jāpārprogrammē savs laimes 
iestatījums.”

„Un, protams, vislaimīgākie ir 
tie, kas vienkārši ir laimīgi bez ie-
mesla. Tāds ir Dabas iestatījums.”

Paldies Taurenes pamatskolas di-
rektorei Lilitai Ozoliņai, direktores 
vietniecei ārpusklases darbā Dacei 
Potašai  un lektoram Kasparam Bik-
šem par doto iespēju izglītoties!

Ineta Rūnika

Taurenes pamatskolas skolēnu vecāki Kaspara Bikšes (centrā) vadītajā  
praktiskajā nodarbībā. 

Starpnovadu vokālistu 
sadziedāšanās svētki 
„Mazputniņš 2011”

Mērķis: veicināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu muzi-
kālo spēju attīstību un rosināt pozitīvu savstarpējo saskarsmi 
un sadarbību.

Organizētājs: Vecpiebalgas vidusskolas pirmskola un sākumskola sa-
darbībā ar Vecpiebalgas kultūras namu.

Dalībnieki: 
• 1 pirmskolēns solists vai duets, trio vai kvartets;
• 1 sākumskolēns solists vai duets, trio vai kvartets.
Repertuārs: 1 dziesma pēc brīvas izvēles (var būt gan a capella, gan 

mūzikas instrumenta, gan fonogrammas pavadījums).
Laiks: 2011. gada 21. aprīlī plkst. 11.00 Vecpiebalgas kultūras namā
(mēģinājumu laiks – 1 stundu pirms sarīkojuma).
Vērtēšana: dalībniekus vērtē sadziedāšanās skatītāji un īpaša žūrija.
Pieteikšanās: pieteikumus, norādot bērna vārdu, uzvārdu, vecumu, mā-

cību iestādi, lūdzam izsūtīt uz e-pasta adresi agita.sulca@inbox.lv līdz 
2011. gada 1. aprīlim.

Lūdzam pievienot bērna fotogrāfiju.
Dalības maksa: Ls 1,00 no katra dalībnieka.
Tālrunis informācijai: 26413004 (Agita Šulca).

TAUTAS VELOBRAUCIENS 
„APKĀRT PIEBALGAS EZERIEM 2011”

Velobrauciens notiks svētdien, 2011. gada 1. maijā, Vecpiebalgas nova-
da centrā pie Vecpiebalgas kultūras nama. 

Sacensību sākums: 
 pieaugušajiem plkst. 12:30 - 55 km, plkst. 13.00 – 35 km;
 bērnu starts plkst. 13.05. 
Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” sadarbībā ar Vec-

piebalgas novada pašvaldību. 
PIETEIKŠANĀS – www. velomaratoni.lv, www.sportlat.lv, Vecpiebal-

gas novada pašvaldības administrācijā Alauksta iela 4 un DUS “Cīrulīši”, 
Vecpiebalgā.

Vecpiebalgas trenažieru zāles 
maksas pakalpojumi

 1 stunda Ls 0,41 + PVN Ls 0,09 = Ls 0,50 skolēniem, studentiem.
 1 stunda Ls 0,82 + PVN Ls 0,18 = Ls 1,00 pieaugušajiem.
 Mēneša abonements Ls 4,92 + PVN Ls 1,08 = Ls 6,00 skolēniem.
 Mēneša abonements Ls 6,56 + PVN Ls 1,44 = Ls 8,00 pieauguša-

jiem.
 Cēsu PSS audzēkņiem saunas apmeklējums vienu reizi nedēļā bez 

maksas.

KAFEJNĪCĀ „ŪDENSROZE” 
PIEDĀVĀ APMEKLĒT:

1. aprīlī plkst. 22.00 – Joku balle „JOKES ALL NIGHT”.
2. aprīlis plkst. 21.00 – Kazanovas dzimšanas dienas balle. Akustiskā 

mūzika!
3. aprīlis – Olu rīts ģimenēm. Īpašais krāsoto olu piedāvājums un šef-

pavāra receptes.
7. aprīlis plkst. 19.30 – Dzejas un mūzikas vakars. Uldis Kākulis un 

Egons Pičners.
8. aprīlis plkst. 22.00 – Disco Night “PUUPOL`S”! In memory of Kurt 

Cobain („Nirvana”).
9. aprīlis plkst. 21.00 – Akustiskās mūzikas vakars “… PILIENI NAV 

KĀ LĪDZ ŠIM”.
10. aprīlis – Kosmisko ēdienu svētdiena ģimenēm. (1961.gada 12.aprīlī 

pirmais cilvēks ielidoja kosmosā ).
14. aprīlis plkst. 19.30 – Kino vakars visiem latviešu kino cienītājiem.
15. aprīlis – Disco with „Jägermeister” 00.00 – Jagermeister vēsture!
16. aprīlis plkst. 21.00 – Latviešu  kino mūzikas balle. Akustiskā mū-

zika!
17. aprīlis – Mākslas dienu noskaņa! Pirmās mākslas izstādes atklāšana 

plkst.14.00.
21. aprīlis plkst. 19.30 – Dzejas un mūzikas vakars. „Ūdensrozē” vieso-

jas vadošais Latvijas dziesminieks
22. aprīlis plkst. 22.00 – Karaoke „SING YOURSELF”.
23. aprīlis plkst. 21.00 – Sv.Jura dienas balle. Akustiskā mūzika!
24. aprīlis – LIELDIENAS. „Ūdensroze” un Vecpiebalgas tirgus lau-

kums gaida visus interesentus!
28. aprīlis plkst. 19.30 – Dzejas vakars! “Ūdensrozē” – dzejas lasījums 

autora izpildījumā!
29. aprīlis plkst. 22.00 – Disco svaigā gaisā „DISCO IN THE SQU-

ARE”.
30. aprīlis plkst. 21.00 – Mēteļu balle „PROVĒSIM IET ĀRĀ!” Akus-

tiskā mūzika!
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Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 15. datumam. 

Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Avīze iespiesta SIA “Madonas poligrāfists”. 

Aizsaulē aizgājuši: 

Fricis Krastiņš, Ineši
Austra Gavare, Vecpiebalga
Anna Ērika Bojāre, Taurene

 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

SĒRU VĒSTS
Kad vakars mežiem zilganas ēnas dala,
Man ir skumji bez gala
Un sāp bez gala...
 (H.Skuja.)

PASāKUMI
VECPIEBALGAS NOVADā

ĪRĒ

PATEICĪBAS

APSVEIKUMI Māci, māmiņ, savam bērnam laimes  
                                   atslēdziņu gūt, –
Gan caur darbu, gan caur dziesmu,
Gan ar prātu gudram būt.

Dzērbenes tautas namā
24.marts – 21.aprīlis 

Dzērbenes pils mazajā zālē vizuālās, 
lietišķās un daiļamata mākslas izstāde 

„Pilnu pūru piedarīju”

2. aprīlī plkst. 18.00 
Dzērbenes folkloras kopas „Māras bērni” 

5 gadu jubilejas koncerts
• Pēc koncerta dejas, omulīgākai 

vakarēšanai līdzi ņemiet „groziņu”

21. aprīlī plkst. 16.00 
Lielā diena Dzērbenes pils pagalmā:  

• izstādes „Pilnu pūru piedarīju”
   izpārdošana
• olu kaujas 
• ieeja – raiba ola

25. aprīlī plkst. 13.00 
Lieldienu pasākums pensionāriem 

Aicināti visi novada pensionāri

Kaives pagastā 
24. aprīlī plkst. 13.00 

Lieldienu pasākums Kaives parkā
Programmā:
• Lieldienu tradīcijas un ticējumi;
• olu krāsošana, ripināšana;
• atrakcijas;
• šūpošanās
Ieeja – krāsota Lieldienu ola

Taurenes kultūras namā
8. aprīlī plkst. 22.00 

Disko ballīte „Aprīļa pilieni”

13. aprīlī plkst. 10.00 
sabiedriskajā centrā „Rudiņi” Taurenes 

pensionāru klubiņš aicina uz 
„Garšu laboratoriju -3” 

Tēma– Lieldienas:
• Lieldienu tradīcijas un ticējumi;
• krāsoto Lieldienu olu izstāde;
• ēdienu degustācija, kas gatavoti no 
   olām

Visi laipni aicināti! 

Vecpiebalgas kultūras namā
3. aprīlī plkst. 11.00 

starpnovadu amatierteātru skate

15. aprīlī plkst. 20.00 
Vecpiebalgas novada 

iestāžu - uzņēmumu vakars

21. aprīlī plkst. 11.00 
starpnovadu pirmsskolas un 

sākumskolas vokālistu 
sadziedāšanās svētki „Mazputniņš’’

24. aprīlī plkst. 22.00 
Lieldienu party kopā ar 

„Transleiteriem”

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
28. aprīlī plkst. 10.00 

Lasītāju klubiņa tikšanās 

Ceriņi – mākoņi zili,
Smaržojot grimstam viņos.
Esi man mākonis maigs
Šodien un nākamās dienās!

Liels paldies ģimenes ārstei Ilonai 
Radziņai par iejūtību un atbalstu 

mums smagajā dzīves brīdī. Paldies 
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvam 

un visiem labajiem cilvēkiem, kuri 
mūžības ceļā pavadīja mūsu mīļo 

Austru Gavari.
   Tuvinieki

* * *
Mīļš paldies Ijai un Andrim 

Kazakiem, kuri nepalika vienaldzīgi, 
dzirdot palīgā saucienu un palīdzēja 

man grūtā brīdī. Pateicos Anitai 
Kamerādei par sniegto sociālo 
palīdzību un atbalstu. Paldies!

Dace Vecpiebalgā
* * *

Paldies a/s „Latvijas valsts meži” un 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai par 
iespēju noskatīties teātra izrādi „Pepija 

Garzeķe”
Inešu pamatskolas skolēni

* * *
Pateicamies Girtai Upenai par 

iniciatīvu, uzņēmību un zināšanām 
dzīvokļu īpašnieku biedrības 

dibināšanā.    
Smeiļu ielas 1 iedzīvotāji Vecpiebalgā

MĀJDZĪVNIEKU 
ĪPAŠNIEKIEM

Taurenes pagastā suņu un kaķu vakcinā-
cija pret trakumsērgu tiks veikta 26. aprī-
lī. Maršruts un plānotie laiki:

9.00 – Brežģis; 9.15 – Ļūdi; 9.45 – Miķē-
ni; 10.00 – Arāji; 10.15 – Naudēļkalns; 10.45 
– Lode; 11.00 – Apiņi; 11.30 – Jaun-Ozo-
li; 11.45 – Silnieki; 12.00 – Purmaļi; 12.30 
– Jērūži; 13.00 – Runtes, Auseklīši.

Vēlos īrēt dzīvokli Vecpiebalgā 
(vēlams ar ērtībām). Tālr. 28658616.

SPORTA 
ENTUZIASTIEM

Aicinām Dzērbenes un Taurenes iedzī-
votājus, kas ieinteresēti sporta attīstībā mūsu 
pagastos, uz sarunu š.g. 9. aprīlī plkst. 11.00 
Dzērbenes tautas namā.

VOLEJBOLA 
ČEMPIONĀTS

Svētdien, 10. aprīlī, plkst.10.00 Vec-
piebalgas vidusskolā norisināsies novada 
čempionāts jauktajām komandām.

Komandā 3 vīri + 1 sieviete, vismaz vie-
nam no komandas spēlētājiem jābūt vecumā 
virs 55 gadiem. Dalībnieki, kas jaunāki par 
17 gadiem, komandā netiek iekļauti. 

Sacensību sistēmu un kārtību noteiks pēc 
pieteikto komandu skaita. Pieteikšanās līdz 
10. aprīlim plkst. 9.30.

M. Krams, sacensību tiesnesis

DONORU DIENA
14. aprīlī no 10.00 līdz 13.00 

Dzērbenes pagasta pilī Donoru diena.
Neaizmirsīsim pasi!

Mīļi lūgti!

IEVĒRĪBAI!
13. aprīlī no plkst. 10:00 Dzērbenes 

doktorātā pacientus pieņems 
okulists no „Siguldas Optikas”. 

Lūgums iepriekš pieteikties doktorātā vai 
pa tālruni 64170406.

***
Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļa lūdz 

pagasta iedzīvotājus atdot nodaļas
palīgierīces (kruķus, ratiņus, staiguļus 

u.c.), kuras neizmantojat. Šīs palīgierīces 
nepieciešamas arī citiem. Būsim atsaucīgi!

KONSULTĀCIJU 
DIENA

2011. gada 30. martā 
Vecpiebalgas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas 
speciālistu 

konsultāciju diena 
Vecpiebalgas novada speciālistiem un iedzī-

votājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspek-
cijas Valmieras reģiona  valsts bērnu tiesību 
aizsardzības galvenā inspektore Renāte Al-
berga, vecākais inspektors Andis Landrāts 
un referente Sanita Āboltiņa 2011. gada 30. 
martā no plkst. 11.00 līdz plkst. 13.30. Vec-
piebalgas novada pašvaldības ēkas telpās, 
Alauksta ielā 4, 1.stāva sēžu zālē, Vecpiebal-
gā sniegs konsultācijas un metodisko palīdzī-
bu Vecpiebalgas novada speciālistiem un ie-
dzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā. 

 Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aici-
nāti konsultēties par jautājumiem saistībā ar 
bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu 
nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecī-
bu jautājumiem (bērns - vecāks, vecāks – ve-
cāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, 
bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

Papildu informāciju varat saņemt pie 
inspekcijas inspektoriem – 64233585, 
64233586 vai 26809523, 26105198.

 

INFORMāCIJA

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Daniela Krailo Kaives pagastā
Megija Jankileviča Dzērbenes pagastā

Elza Rozentāle Inešu pagastā

Sveicam vecākus un mazuļus!

Sveicam 
Agnesi Priedi un 
Andi Laputevu, 

kopējo dzīves ceļu sākot!

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.
Katra diena nes mirklīti laimes
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.
 (V.Ļūdēns.)

Daudz laimes, aprīļa jubilār!
Īpašie gaviļnieki

60 – 
Jānis Zukulis Dzērbenē
Maija Bārzdiņa Taurenē
Andris Zālītis Taurenē
Jānis Ozols Vecpiebalgā
 
70 –
Juris Puzurs Inešos
Ojārs Pētersons Taurenē
Gaida Prīse Vecpiebalgā 
Aina Puriņa Vecpiebalgā 
Klāvs Zommers Vecpiebalgā 

80 – 
Mirdza Gaujēna Taurenē
Klaudija Dmitrijeva Vecpiebalgā 
Gunārs Lāpselis Vecpiebalgā


