
Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:

■ Muzeju nakts atskaņas 
■ Sporta aktualitātes
■ Viesojamies 
   “Kalna Antēnos”

Labdien!
Vai pavasara darbi jūsmājās go-

dam apdarīti, lai varam sagaidīt va-
saru ar visiem tās vilinājumiem? 

Jūnijā vēlēsim labu ceļavēju mūsu 
skolu absolventiem, aizvadīsim Līgo 
svētkus, ievilksim elpu un gatavosi-
mies novada svētkiem, kas, kā jau ie-
rasts, notiks pašā vasaras pilnbriedā 
un kuriem dots zīmīgs nosaukums –
saiešana slātaviešu garā „Vecpieb-
alga atver durvis”. Šobrīd aktīvi rit 
sagatavošanās darbi, lai vērienīgais 
jūlija pasākums izskanētu tālu pār 
mūsu novada robežām. Gadu no 
gada, rīkojot svētkus, saliedējusies 
organizatoru komanda un augusi tās 
pieredze, plašāka kļuva svētku prog-
ramma. Šajā gadā svētki tiek plānoti 
kā vairāku dienu vienotu pasākumu 
sērija ar  kulmināciju – grandiozu 
lieluzvedumu Alauksta estrādē. Rī-
košanā iesaistās ne tikai pašvaldības 
iestādes un sabiedriskās organizā-
cijas, pasākuma organizēšana noris 
ciešā sadarbībā ar muzikālo teātri 
„Ars Nova”, producenti Andu Za-
dovsku un komponistu Jāni Lūsēnu. 

Ja iepriekšējos gados par nova-
da svētku norisi ir dzirdēti dažādi 
viedokļi, arī ne visai glaimojoši un 
pozitīvi – ka programma nesaista, 
ka vieta un laiks nav tie īstie, šoreiz, 
šķiet, ka neapmierinātajiem nevaja-
dzētu būt – padomāts ir par visiem 
un ikvienu. Pasākumi notiek katrā 
no novada pagastiem, tematiski un 
saturiski tie ir ļoti dažādi. Arī ar sa-
iešanas norises kārtību sākam iepa-
zīstināt jau savlaicīgi. Iespējams, kā-
dam šķitīs pārlieku ātri, sak, cik tad 
var atkārtot vienu un to pašu, pietiek, 
ka jūnija nogalē uzzināsim nākamā 
mēneša jaunumus. Kā rāda pieredze, 
visrūpīgāk cilvēki laiku plāno tie-
ši vasarā un kļūst neapmierināti, ja 
iepriekš izstrādātajos plānos nākas 
ieviest korekcijas. 

Svētku sakarā nelielas pārdomas 
un uzmundrinājums tiem, kuri vēl 
svārstās: apmeklēt jūlija pasākumus 
vai ne. Esat ievērojuši, ka mēs bieži 
vien jau iepriekš izdarām secināju-
mus – neko nezinot, neiedziļinoties, 
neizvērtējot? Tīri subjektīvi, arī 
vadoties no tā brīža garastāvokļa. 
Starp citu, arī pašai līdzīgi ir gadī-
jies. Piemēram, pavisam nesen biju 
pasākumā, kurā kā pārsteiguma 
moments bija paredzēts iluzionista 
priekšnesums. Kā jūs domājat, kāda 
bija mana pirmā reakcija? Ak, ko 
nu! Mums, pieaugušiem un prātī-
giem cilvēkiem, tagad trikus rādīs? 
Tāpat jau zinām, ka viss ir tikai acu 
apmāns, roku veiklība. Taču brīdī, 
kad jaunais puisis sāka savu uzstāša-
nos, „uzkarsējot” publiku gan ar ko-
mentāriem, gan inteliģentu humoru, 
es „uzķēros” (lai piedod valodnieki 
par izteicieniem). Iespējams, nekādu 
grandiozu pārsteiguma momentu arī 
nebija, tomēr pozitīvas emocijas ra-
dās un garastāvoklis patīkami uzla-
bojās. Tāpēc nespriedīsim par to, ko 
neesam redzējuši, kur neesam bijuši. 
Arī par to, ko dara citi, bet paši ne-
esam pamēģinājuši. Jo, kas zina, kā 
tad ir vai būs patiesībā. 
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9. jūlijs – 15. jūlijs
Vecpiebalgas novads

No 2012. gada 9. jūlija līdz 15. jūlijam 
Vecpiebalgas novadā notiks kultūras, 
mūzikas un mākslas nedēļa, ko rīko 
Vecpiebalgas novada pašvaldība un 

muzikālais teātris “Ars Nova”. 

apdksnbcvgf

Vasaras Saulgrieži ir vieni no līksmākajiem svētkiem, kas apvieno mūs kopīgā Līgo 
dziesmā pie Jāņu ugunskura, kas šiem svētkiem piešķir īpašu noskaņu. Un tāda ir tikai 
Latvijā. Līgo vakarā saulgriežu svētība ienāk ikvienā sētā, kur, gaidot līgotājus, apdarīti 
visi darbi. Ne vien Jāņu zālēm, kas plūktas šai vakarā, piemīt noslēpumaina burvība, 
īpašs spēks vieno arī cilvēkus. Ikvienam līgotājam novēlam  izjust neatkārtojamo Līgo 
nakts gaisotni, bet īpašus sveicienus sūtām gaviļniekiem – Līgām un Jāņiem!

Ticējumi vēsta, ka:
Jāņiem alu darot, nedrīkst laist svešus cilvēkus klāt, jo tad alus nerūgst.
Jāņu vakarā laidars jāizkaisa ar nātrām, lai raganas noduras.
Jāņu naktī govis maujot, tad būšot slapjš rudens.
Jāņu vakarā salasītās zāles der visām slimībām.
Jāņu vakaru kaimiņienēm vajagot runāt, tad neesot jāstrīdas visu gadu.

Priecīgus svētkus!

16.00 Kaives muižas parkā novada tēlniecības 
mākslinieku darbu izstāde. Noslēgumā – lau-
nags kolhoznieku gaumē.

 18.00 E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriāla-
jā muzejā „Jāņaskola” (Jaunpiebalgas novads) 
Ivara Bezprizvanova čella, Kārļa Vanaga sakso-
fona, Kaspara Zemīša ģitāras meistarklases.

21.00  E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālā 
muzeja „Jāņaskola” pagalmā Emīla Dārziņa 
dziesmas dzied Ingus Pētersons, pie klavierēm 
Jānis Lūsēns. (Brīvdabas koncerts, uz kuru ska-
tītāji aicināti ierasties ar saviem saliekamajiem 
krēsliem u.tml. sēdēšanai).

13. jūlijā
17.00 Taurenes pagasta Nēķina muižas parkā 

amatnieku tirgus.
20.00 Taurenes estrādē Vecpiebalgas novada 

pašdarbības kolektīvu koncerts.
22.00 zaļumballe.

14. jūlijā
12.00 „Kalna Kaibēnos” Kaudzīšu skolas absol-

ventu un darbinieku salidojums.
13.00 memoriālā muzeja „Kalna Kaibēni” dārzā 

Vecpiebalgas novada seno amatu pratēji piedā-
vās iespēju katram pašam iemēģināt roku sena-
jās prasmēs. Senās rotaļas, spēles un dziesmas 
ar Dzērbenes folkloras kopu „Māras bērni”.

16.00 „Kalna Kaibēnos” jēra zupa ar slavenāko 
piebaldzēnu Ķenča un Pāvula piedalīšanos.

14.00 „Kalna Kaibēnu” muzeja telpās sarunas 
ar rakstnieci Ingunu Baueri un psihoterapeitu 
Viesturu Rudzīti par Vecpiebalgas dzimtām un 
to likteņiem.

20.00 Alauksta estrādē 
 muzikāls lieluzvedums „Ja tik mīļa ielūgša-

na...” melodisku dziesmu caurvīta labestīga 
humora pilna mistērija 7 ainās par Vecpiebal-

gas tēmu, kuru izspēlēs labākie Latvijas teāt-
ru aktieri kopā ar novada pašdarbniekiem. 
Lieluzvedumā krustojas un savijas laiki, sa-
tiekas dižie piebaldzēni.
 Režisors V. Brasla. I. Baueres teksts, J.Lūsēna 

mūzika. Lomās: V. Daudziņš, A. Keišs, I. 
Puga, G. Grasbergs, D. Eversa u.c.
 Latviešu tautas tērpu konkursa noslēgums, 

Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas pasnieg-
šana.
 Vakara noslēgumā – tautas sadziedāšanās. 
 Balle. 

15. jūlijā
13.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā dievkalpo-

jums.
14.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā Jāņa Lū-

sēna dziesmas dzied Kristīne Zadovska, pie 
ērģelēm – autors.

Biļešu cenas:
11. jūlijs plkst. 21.00 koncertprogramma „Zelta 
sirds” – Ls 2,00
12.jūlijs plkst. 21.00 Emīla Dārziņa dziesmu 
koncerts – Ls 2,00
14.jūlijs plkst. 20.00 Ingunas Baueres un Jāņa 
Lūsēna muzikāls lieluzvedums „Ja tik mīļa ie-
lūgšana...” – Ls 2,00
Biļete uz visiem koncertiem un uzvedumu –   
Ls 5,00

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā, 
www.bilesuparadize.lv un pasākumu norises 

vietās.

Tūrisma informācija, naktsmītnes:
Vecpiebalgas novada TIP
T. +371 26110724
E: info.vecpiebalga@inbox.lv

Nāc, iepīsim vasaras savas
Jāņu vainagā biezā!
No madarām, vīgriezēm, papardēm,
No ozollapām dižām.
No miglas pa smalkai nītij.
Un rasas zīlēm kā krellēm.
Iepīsim vasaras savas
Vasaras Saulgriežu stellēs!
                 (Gundega Salna.) 

9. jūlijā
17.00 Vecpiebalgas muižā (Inešu pagasts) 

saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga at-
ver durvis” atklāšana.

Būs apskatāma Piebalgas Porcelāna fabrikas 
mākslinieku darbu izstāde, darbosies por-
celāna apgleznošanas darbnīca.

19.00 Vecpiebalgas pagasta kultūras namā 
izstādes „Latviešu tautastērps” atklāšana un 
koklētāja Laima Jansone.

10. jūlijā
16.00 Dzērbenes pils pagalmā floristikas 

darbu izstāde, tikšanās ar māksliniekiem 
un ekskursija noslēpumainajā Dzērbenes 
pilī.

21.00 Dzērbenes pilī Valsts kamerorķestra 
„Simfonietta Rīga” mūziķu grupas kon-
certs.

11. jūlijā
No 16.00 K. Skalbes memoriālajā muzejā 

„Saulrieti” un dzejnieka dzimtajās mā-
jās „Incēni” bērnu pēcpusdiena – radošās 
mākslas darbnīcas kopā ar Balto Kaķīti, 
pasaku iestudēšana un izrādīšana, spēles, 
rotaļas un bērnu darinājumu izstāde.

21.00 pie „Saulrietiem” Jāņa Lūsēna koncert-
programma „Zelta sirds”. Piedalās Liepājas zva-
nu ansamblis CAMPANELLA, Zigfrīds Muk-
tupāvels un Jānis Lūsēns. (Brīvdabas koncerts, 
uz kuru skatītāji aicināti ierasties ar saviem sa-
liekamajiem krēsliem u.tml. sēdēšanai).

12. jūlijā
14.00 padomju retro auto brauciens pa bal-

tajiem lielceļiem uz Kaivi – ekskursija, ko 
vada P. Putniņa lugas „Ar būdu uz baznīcu” 
tēli – Marianna Okolokolaka un Arodbied-
rība. (Braucienā aicinām piedalīties visus 
padomju perioda auto, moto īpašniekus ar 
saviem spēkratiem tehniskā kārtībā). 
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
KĻŪDAS LABOJUMS

2012. gada 18. aprīļa domes 
sēdes lēmums par Dzērbenes 
vidusskolas attīstības plāna 
apstiprināšanu:

Pamatojoties uz LR likuma 
„Par pašvaldībām” 41. pantu, 
sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas 11.04.2012. 
atzinumu (protokols Nr.4), Vec-
piebalgas novada Dome, atklāti 

balsojot PAR – nav, PRET –  A. 
Avens, L. Ozoliņa, I. Radziņa, 
S.Sniedze, M. Supe, J. Vīlips, 
A. Zālīte, ATTURAS – V. Cī-
rulis, A. Kamerāde, D. Skra-
stiņa,  I.Sakss,  E. Frīdvalde-
Andersone, nolemj:

1. Neapstiprināt Dzērbenes vi-
dusskolas attīstības plānu 2012.-
2016. gadam.

Domes sēde 2012. gada 16. maijā
Deputāti vienbalsīgi nolē-

ma:
1. No 2012. gada 1. septembra 

apstiprināt Vecpiebalgas nova-
da autobusu vadītājiem darba 
samaksu par nobrauktajiem ki-
lometriem ārpus apstiprinātā 
skolēnu maršruta laika periodā 
no 1. septembra līdz 31. maijam 
0,03 Ls/km. 

2. Līdz īpašuma tirgus vērtī-
bas noteikšanai atlikt jautājuma 
par dzīvokļa Nr.4 iegādi no SIA 
„Dzērbenes siltums” (Dzērbe-
nes pagasta „Tauriņi 2”).

3. Pieņemt Valda Vanaga dā-
vinājumu - datoru AMD Athlon 
LE – 1640, 2,6 GHz.

4. Neiznomāt biedrībai „Ri-
deit” zemes gabalu pie Vecpie-
balgas dīķa starp vecajiem un 
jaunajiem kapiem veikborda ka-
beļa izveidošanai.

5. Nodot iznomāšanai ne-
dzīvojamās telpas „Vējrozēs” 
(Dzērbenes pagasts). Apstiprināt 
nomas tiesību izsoles nolikumu 
un nomas līguma projektu. No-
mas objekta izsoles komisija: 
Hugo Duksis, Anita Zvaigzne, 
Viesturs Melbārdis.

6. Piedalīties LEADER pro-
jektu konkursa 2.2. rīcībā „Sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” ar pro-
jektu „Nodarbību telpu izvei-
de jaunatnes iniciatīvas centrā 
„Balgas Strops””. Projekta ko-
pējās izmaksas ne vairāk kā Ls 
14 000.

7. Piedalīties LEADER pro-
jektu konkursa 2.2.rīcībā „Sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošana 
vietējiem iedzīvotājiem” ar pro-
jektu „Alauksta estrādes vien-
kāršota rekonstrukcija””. Pro-
jekta kopējās izmaksas 17 019 
LVL.

8. Piedalīties LEADER pro-
jektu konkursa 2.5.rīcībā „Te-
ritorijas, kurās veic zivsaimnie-
cības darbības, atjaunošana un 
attīstība” ar projektu „Pašval-
dības ceļa Estrāde-Raskumi re-
konstrukcija”. Projekta kopējās 
izmaksas 24 278 LVL.

9. Piedalīties LEADER pro-
jektu konkursa 2.5.rīcībā „Te-
ritorijas, kurās veic zivsaimnie-
cības darbības, atjaunošana un 
attīstība” ar projektu „Publiskās 
peldvietas labiekārtošana pie 

Alauksta ezera”. Projekta kopē-
jās izmaksas 24 339 LVL.

10. Apstiprināt projektu kon-
kursa „Dažādojam savu ikdie-
nu” rezultātus, piešķirot finansē-
jumu 7 projektu pieteikumiem. 

11. Apstiprināt saistošos notei-
kumus Nr.5/2012 „Par sociālās 
palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Vecpiebalgas novada iedzīvotā-
jiem dzīves jubilejās”.

12. Apstiprināt Skujenes pa-
matskolas attīstības plānu 2012.-
2014. gadam.

13. Piešķirt rūpnieciskās zve-
jas tiesības un zvejas limitus 
Vecpiebalgas novada ezeros. 
Detalizēta informācija pašval-
dības mājas lapā www.vecpie-
balga.lv sadaļā „Novada dome 
/lēmumi”.

14. Iznomāt z/s „Brenkūži” 
daļu  no neapbūvētās zemes 
vienības „Gaujaskrasts” (Taure-
nes  pagasts) 6,5  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantoša-
nai. Noteikt nomas maksu 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības. 

15. Iznomāt neapbūvētas ze-
mes vienības „Lielkalves” (Vec-
piebalgas pagasts) daļu 0,3 ha 
kopplatībā lauksaimnieciskai iz-
mantošanai uz 5 gadiem. Noteikt 
nomas maksu 1,5 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības.

16. Mainīt īpašumu nosau-
kumus:  „Mudupes” (Vecpie-
balgas pagasts) pret „Balgas 
Krustceles”. „Sproģi” (Taurenes 
pagasts) pret „Taureņi”, „Pļavi-
ņas” (Dzērbenes pagasts) pret 
„Ainavas”.

17. Piekrist īpašumu “Tērces” 
(Taurenes pagasts) un “Lielķū-
ģi” (Kaives pagasts) sadalīša-
nai.

18. Apstiprināt Vecpiebalgas 
pagasta īpašuma “Bērzi” zemes 
nomas līgumu (6,7 ha kopplatī-
bā).

19. Veikt nekustamā īpašuma 
„Auļu ferma” (Dzērbenes pa-
gasts) sagatavošanu atsavināša-
nai.

20. Apstiprināt zemes īpašu-
mu ”Ceplis”, ”Gaujiņa”, ”Cep-
ļi” detālplānojumu. 

Nākamā Vecpiebalgas nova-
da Domes sēde notiks  2012. 
gada 20. jūnijā plkst. 16.00 
Vecpiebalgas pagastā.

Saistošie noteikumi Nr. 5/2012.
„Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 

Vecpiebalgas novada  iedzīvotājiem dzīves jubilejās”
Šie noteikumi nosaka sociālās 

palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem 
dzīves jubilejās.

I. Noteikumos lietotie termini:
pašvaldības iedzīvotāji – Vec-

piebalgas novada teritorijā pamata 
dzīvesvietu deklarējušas personas.

II. Pabalstu veidi:
1.Vienreizējs pabalsts  natūrā – 

dāvana dzīves jubilejā.
2. Pabalsts – dāvana dzīves jubi-

lejās.
III. Pabalsts natūrā – dāvana 

dzīves jubilejās:
3. Pabalstu piešķir Vecpiebalgas 

novada pašvaldības iedzīvotājiem 
75, 80, 85, 90, 95, 100 un vairāk 
gadu jubilejās, kuri savu dzīves 
vietu deklarējuši Vecpiebalgas no-
vadā.

3.1. iedzīvotāji 70 gadu jubilejā 

saņem domes priekšsēdētāja/s pa-
rakstītu apsveikuma kartīti;

3.2. iedzīvotāji 75 gadu jubilejā 
saņem domes priekšsēdētāja/s pa-
rakstītu apsveikuma kartīti un dā-
vanu karti Ls 5,00 apmērā.

3.3. iedzīvotāji, sasniedzot 80, 
85, 90, 95, 100 gadu vecumu un 
vairāk, tiek apsveikti ar ziediem un 
torti par summu līdz Ls 10,00.

4. Dāvanu karte, ziedi un torte vai 
saldumi par summu līdz Ls 10,00  
tiek piešķirti kā pabalsts natūrā.  

IV. Pabalsts– dāvana dzīves ju-
bilejās:

5. Iedzīvotājiem, sasniedzot 100 
gadu vecumu, tiek piešķirts pa-
balsts – dāvana dzīves jubilejā Ls 
100,00.

V. Noslēguma jautājumi
6. Sociālais dienests piešķir pa-

balstu katru gadu mēnesī, kad per-

sona sasniedz noteikumu 3.punktā 
minēto vecumu.

7. Ziņas par šajos noteikumos 
3.punktā minēto vecumu sasniegu-
šajām personām pēc Sociālā die-
nesta pieprasījuma sniedz pagastu 
pārvalžu vadītāji.

8. Par noteikumu izpildi atbildīgs 
Sociālais dienests.

9. Tiesības saņemt pabalstu ir 
personām, kuras vismaz vienu gadu 
deklarējušas pamata dzīvesvietu 
Vecpiebalgas novada administra-
tīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo 
deklarētajā dzīvesvietā.

10. Saistošie noteikumi publicē-
jami LR likumdošanā paredzētajā 
kārtībā, kā arī Vecpiebalgas novada 
pašvaldības mājas lapā un informa-
tīvajā izdevumā „Vecpiebalgas No-
vada Ziņas”.

Ar savu iniciatīvu uzlabosim dzīves un 
vides kvalitāti 

Noslēdzies Vecpiebalgas novada 
pašvaldības izsludinātais projektu 
konkurss „Dažādojam savu ikdie-
nu”, kurā varēja piedalīties ikviens 
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju 
grupa vai nevalstiska organizācija, 
kuras juridiskā adrese ir novada 
teritorijā. Kopējā projektu atbalsta 

summa konkursa ietvaros – 1400 
LVL, projekta atbalsta summa vie-
nam projektam – līdz 200 LVL. 
Katru atbalstīto projektu Vecpie-
balgas novada pašvaldība finansēs 
100% apmērā.

Konkursa ietvaros šogad tika ie-
sniegti 14 projektu pieteikumi. Pa-

matojoties uz konkursa nolikumu, 
žūrijas komisija vērtēja projektu 
pieteikumus pēc konkursa noliku-
mā minētajiem izvērtēšanas kritēri-
jiem. 2012. gada 16. maija Domes 
sēdē tika nolemts atbalstīt 7 projek-
tu pieteikumus:

Projekta nosaukums Iesniedzējs Mērķis

Apzaļumosim Vecpiebalgas 
pagasta centru – “Rātmindera 
parks”!

Biedrība “Sporta klubs 
“Vecpiebalga””.
Grupas vadītāja: Larisa 
Kārkliņa

Apzaļumošanas darbi BMX trases nogāzēm, starta kalnam 
un virāžu ārmalām.

Esi stiprs un būsi vesels! Grupa “Tēvi un dēli”.
Grupas vadītāja: Ilona Žagare

Šķēršļu trases pilnveidošana, pludmales volejbola laukuma 
un tāllēkšanas bedres seguma atjaunošana Taurenes 
pamatskolas sporta laukumā.

Cieres taka. Grupa “Cieres taka”
Grupas vadītāja: Ginta Babre

Dabas takas papildināšana ar no dabas materiāliem veidotām 
kompozīcijām. Soliņu labošana.

Peldvietas labiekārtošana.
Grupa “Jaunie roņi un jestrās 
nāras”.
Grupas vadītāja: Velga Berķe

Peldvietas labiekārtošana Gaujas krastā Taurenē.

Dāmu deju kolektīva tērpu 
darināšanas prasmju apguve.

Grupa “Šujam pašas”.
Grupas vadītāja: Inese Suta

Šūšanas kursu pasniedzēja piesaiste, lai apgūtu prasmes 
darināt sev skatuves tērpus.

Vecpiebalgas novada vēstures 
faktu saglabāšana nākamajām 
paaudzēm.

Aldis Slišāns. DVD filma ar Mārtiņa Frīdvalda stāstījumu par Inešu pagasta 
un Vecpiebalgas vēsturi.

Mēs gribam un darām.
Grupa “Piebalgas audējas”.
Grupas vadītāja: Dagnija 
Kupče

Atjaunot un papildināt audēju kopas materiāli tehnisko bāzi, 
lai arī turpmāk spētu pulcēt interesentus uz amata prasmju 
nodarbībām, priecēt novada svētku apmeklētājus, piesaistīt 
jaunus kopas dalībniekus. Novada kultūras mantojuma 
saglabāšana un atpazīstamības veicināšana.

Vēlam veiksmi projektu realizācijas gaitā!                   Inese Asarīte 

Baltijas valstu lauksaimnieku or-
ganizācijas ir uzsākušas parakstu 
vākšanas kampaņu, aicinot iedzī-
votājus parakstīties zem aicinājuma 
(petīcijas) Eiropas Parlamentam un 
Eiropas Komisijai, kurā tiek prasīts 
ES institūcijām ievērot Lisabonas 
līgumā un Eiropas 2020 stratēģijā 
noteiktās vērtības un principus. 

Lauksaimnieki savā petīcijā aici-
na Eiropas Parlamentu un Eiropas 
Komisiju  atgriezties pie vērtībām 
un modernās 21. gadsimta Eiropas 
2020 stratēģijas nosacījumiem, kas 
noteikti Lisabonas līgumā, ar mēr-
ķi:

1. izveidot adekvātu KLP budže-
tu, kas atbilstu nākotnes iespējām, 
un novirzīt daļu ES budžeta, kas at-

Parakstu vākšana par vienlīdzīgu attieksmi 
lauksaimniekiem visās ES valstīs

bilstu ES attīstības plānam, finansēt 
Kopējo lauksaimniecības politiku;

2. noteikt tiešo maksājumu ap-
jomu (finanšu aploksni) Baltijas 
valstīm, pielietojot jaunu aprēķinu 
metodi. Tā kā politiski ir ļoti grūti 
atrast objektīvu kopējo ekonomis-
ko kritēriju, lai samazinātu tiešo 
maksājumu atšķirības, tad finanšu 
apjoma aprēķins Baltijas valstīm 
ir jāveic, balstoties uz faktiskajiem 
ES 27 vidējiem rādītājiem uz vienu 
ha pēc 2013. gada;

3. sākot ar 2014. gadu, maksāt 
tiešos maksājumus, kas balstīti uz 
jauno aprēķinu metodi, bez jebkā-
da pārejas perioda piemērošanas, jo 
turpmāka pārejas periodu noteik-
šana attālinātu vienlīdzīgu konku-

rences apstākļu nodrošināšanu ES 
dalībvalstu starpā;

4. atrisināt atbalsta maksājumu 
vienkāršošanas jautājumu. Lauk-
saimnieki nedrīkst ciest sarežģītu, 
neskaidru nosacījumu un augstu 
prasību ieviešanas dēļ.

Parakstu vākšanas kampaņa ir 
pagarināta līdz 10. jūnijam. Pēc 
tam, Baltijas valstu lauksaimnieku 
organizāciju pārstāvjiem savstarpē-
ji vienojoties, petīcija tiks nosūtīta 
Eiropas Savienības institūcijām. 

Novada iedzīvotāji var parak-
stīties Vecpiebalgas novada paš-
valdības administratīvajā centrā 
pie lauksaimniecības konsultantes 
B.Zvejnieces. 
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES   

MUZEJU NAKTS APSKATS
19. maijā norisinājās Mu-

zeju nakts, kuras devīze 
„Četras jūras Piebalgā”. Kur 
slēpjas tās  pievilcība? Varbūt 
apstāklī, ka kultūras vērtību 
krātuves ir atvērtas tumša-
jās vakara stundās? Bet var-
būt piedāvājuma krāsainībā? 

Tas paliek pašu apmeklētāju 
ziņā, tomēr, nenoliedzami, 
ar katru gadu Muzeju nakts 
pasākumi kļūst arvien popu-
lārāki. Pasākuma rīkotāji at-
zina, ka piedzīvojuši  “kārtī-
gu darba nakti”, kad pārspēti 
pat iepriekšējā gada rekordi.  

Pirmo reizi Muzeju naktī iesaistījās arī Piebalgas Porcelāna 
galerija Inešos. Iesākums veiksmīgs – apmeklētāji ir sajūsmā par 

izstrādājumiem. 

Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” vadītāja Līva Grudule par 
pasākuma norisi ir gandarīta: „Muzeju nakts Piebalgā „uzņem 

apgriezienus!””

„Saulrietu” kapteine Ilona Muižniece, 
sagaidot apmeklētājus. 

K. Skalbes pasakas saista gan bērnus, gan pieaugušos. Ne tik 
viegli sokas rakstīšana ar spalvaskātu. „Izdevās!” par paveikto 

priecājas Vivita Ločmele ar meitu Loretu. 

Ienirt dziesmu jūrā „Jāņskolā” aicināja ansamblis „Lūna”. 

Dzērbenes vidusskolas mu-
zejā notika sapņu kuģa būve 
un buras krāsošana, zili zaļo 
brīnumu veidošana kerami-
kas darbnīcā, tērpu modelē-
šana saistībā ar jūru un nakts 
orientēšanās sacensības. Kā 
parasti, daudz apmeklētāju 
centās iepazīties ar Skolas 
muzeja materiāliem, kas šajā 
gadā, gatavojoties skolas ju-
bilejai, tiek ievērojami papil-
dināti.

Muzeja nozīmīšu kolekciju studē Marta Šmite. Ar muzeja materiāliem iepazīstas Siliņu ģimene.

Veikalam „Laura” un An-
dim Dzenim, „Slātava” un 
Mārtiņam Tupiņam, „Elvi” 
un Aināram Čačkam, DUS 
„Cīrulīši” un Valdim Cīru-
lim, Vecpiebalgas aptiekai un 
Ilzei Jukēvicai, v/m „And-
rēni” un Larisai Kārkliņai, 
v/m „Lielkaibēni”un Janai 
Zivtiņai, kafejnīcai „Ūdens-
roze”, Aivaram Radziņam, 
Madarai Virsniecei, ansam-

blim „Lūna”, deju grupai 
„Savējās”, Artim Beķerim, 
Laurai Aderei, Ilzei Balodei, 
Anitai un Baibai Vilnītēm, 
Janai Grosbergai, Sanitai 
Cimdiņai, Vitai Miķelsonei, 
Sandim Mūrniekam, Annai 
Muižniecei, Kalvim Goro-
venko, Mārtiņam Spilvam, 
Ilgonim Pētersonam, Marutai 
Zūzenai, Sintijai Zūzenai. 

Sirsnīgs PALDIES Muzeju nakts 2012 
atbalstītājiem un palīgiem!

Pirātiskās zoles kapteinis Aivars Radziņš un 
viņa palīgs „Incēnos”.

Šogad muzejus apmeklēja 
vairāk nekā pusotrs tūkstotis 
cilvēku. Līdztekus atvērtām 
pastāvīgajām ekspozīcijām 
vakara vēlajās stundās notika 
dažādi īpaši pasākumi – ra-
došās darbnīcas, spēles un 
citas atrakcijas.  
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Latvijas bagātības līdzās pasaules unikālajiem 
objektiem

Šajā gadā Taurenes un Vecpie- 
balgas pagasta bibliotēkas piedalī-
jās akcijā „Pasaule t@vā bibliotē-
kā”, kuras mērķis bija  izcelt dabas 
un kultūras pērles, kas atrodamas 
Latvijā un salīdzināt tās ar pasau-
lē atrodamajiem brīnumiem. Akci-
ja ilga divus mēnešus, kuru laikā 
tika vākta informācija, organizēti 
pasākumi, apkopoti un noformēti 
materiāli ceļojošajai izstādei. Abas 
mūsu novada bibliotēkas, sadarbo-
joties ar skolu audzēkņiem, pētīja 
kalnus – Taurene vāca informā-
ciju par Brežģa kalnu, Vecpiebal-
ga –  par Grišku kalnu, saistot tos 
ar UNESCO Pasaules mantojuma 
objektiem. 

21. maijā Rīgas Kongresu namā 
pulcējās aptuveni 90 bibliotēkas 

Bibliotēku pārstāvji akcijas noslēguma pasākumā – izstādē. 
No kreisās:  Dzidra Ješkina, Ineta Rūnika un Vija Rožlapa. 

Būsim 
viesmīlīgi!
No 9. līdz 15. jūlijam Inešos, 

Vecpiebalgā, Dzērbenē, Taure-
nē un Kaivē norisināsies kul-
tūras, mākslas un mūzikas ne-
dēļa – saiešana slātaviešu garā 
„Vecpiebalga, atver durvis!”. 

No organizatoru puses tūris-
tu mītņu saimnieki un vietējie 
iedzīvotāji tiek aicināti izvēr-
tēt iespējas izguldīt lielu viesu 
skaitu. Tā ir iespēja ikvienam 
savā pirtiņā, klētiņā uzņemt fes-
tivāla viesus vai sakoptā pļavā 
piedāvāt telšu vietas.

Lūgums visiem novada amat-
niekiem un mājražotājiem pie-
dalīties „Amatnieku tirgus šep-
tēs” 13. jūlijā Nēķena muižas 
parkā, Taurenē (iepriekš pie-
teikties pa tālr. 22032942).

„Tirgus šeptes” turpināsies 
arī sestdienā, 14. jūlijā, „Kalna 
Kaibēnos” (pieteikšanās pa tālr. 
26185382).

Festivāla laikā Vecpiebalgas 
novada pašvaldība uz norises 
vietām nodrošinās bezmaksas 
autobusus. Precīza informācija 
nākamajā avīzē un www.vec-
piebalga.lv

PMA „Orisāre”

(Latvijā ir vairāk nekā 800 pub-
liskās bibliotēkas), lai noslēguma 
pasākumā atrādītu savu veikumu 
plašākai sabiedrībai. Svinīgajā brī-
dī atzinīgus vārdus bibliotēkām, 
kuras piedalījās akcijā, veltīja LNB 
direktors A.Vilks, UNESCO Latvi-
jas Nacionālās komisijas vadītāja 
Dagnija Baltiņa, Saeimas Izglītī-
bas, kultūras un zinātnes komisijas 
priekšsēdētāja Ina Druviete u.c. 
Pasākumu vadīja Zigfrīds Muktu-
pāvels. 

Akciju organizēja LNB, atbalstī-
ja  Izglītības un zinātnes ministrija, 
Latviešu valodas aģentūra, Latvi-
jas Pašvaldību savienība, „Latvijas 
Radio1”, „Latvijas Avīze”, apgāds 
„Lielvārds” un „Microsoft Latvia”. 

Mēs – par tīru un sakoptu Alauksta estrādi
Laiks steidzas vēja spārniem. Šajā 

gadā pensionāru klubiņš „Pīlādzī-
tis” nebija plānojis piedalīties Lie-
lajā talkā, bet tad nāca uzaicinājums 
projekta „Jaunais zelts” ietvaros sa-
kopt Alauksta estrādi. Protams, mēs 
piekritām, jo visiem vēl labā atmiņā 
rudens pasākums, kad kopā ar Rīgas 
triju paaudžu komandām un saviem 
bērniem un mazbērniem sportojām 
un apguvām veselīga dzīvesveida 
mācību. Talka Alauksta estrādē bija 
ne vien atkalredzēšanās ar jaunie-
gūtajiem draugiem, bet arī nopiet-

na pastrādāšana, kam sekoja jauka 
atpūta. Pirms darbu uzsākšanas visi 
tikām sadalīti grupās. Varējām iz-
vēlēties, vai darboties tilta būvētāju 
un  estrādes sakopšanas komandā, 
vai tomēr savas pūles veltīt  krasta 
attīrīšanai un parādes ceļa kopšanai. 
Pēc siltas tējas un bagātīgas sviest-
maižu nobaudīšanas darbs ritēja rai-
ti. Brīžos, kad likās, ka nogurums 
mūs uzveiks, uzmundrinājumu 
sniedza vienmēr humora pilnais 
Imants Vekmanis. Diena noslēdzās 
ar labāko un veiksmīgāko komandu 

apbalvošanu – laureātu godā tilta 
būvētāju komanda ar Valteru Brau-
nu un Daini Ignašu vadībā. Jāatzīst, 
ka organizatori bija parūpējušies, lai 
balvas – „Zelta cirvi”, „Zelta lāpstu” 
un „Zelta āmuru” – saņemtu ikviena 
komanda. Noslēgumā visi varējām 
nobaudīt zupu no lielā katla (paldies 
z/s „Lejas Baracku” kolektīvam!). 
No talkas visi atgriezāmies nogu-
ruši, bet gandarīti par labi paveiktu 
darbu – varējām priecāties paši un, 
cerams, to novērtēs arī vasaras at-
pūtnieki. Prieks, ka kopā ar mums, 

pensionāriem, čakli talkoja jaunā 
paaudze – Vecpiebalgas vidussko-
las skolēni. Roku rokā viss veicas! 
Paldies novada pašvaldībai par labi 
noorganizēto pasākumu! 

13. jūnijā Vecpiebalgas pagas-
ta pensionāri dosies ekskursi-
jā uz Liepāju. Autobusu novada 
pašvaldība pensionāriem atvēl bez 
maksas. Braukt gribētājus lūdzam 
pieteikties līdz 5. jūnijam personī-
gi pie Ievas Veinbergas vai pa tālr. 
26424365. 

Laima Teriška

„Trakais Augusts” 
iztrakojas Ērgļos

Skaistā 29. aprīļa dienā deju ko-
lektīvs „Trakais Augusts” devās uz 
deju sadancošanas pasākumu „Ie-
lūdz “Pastalnieki”” Ērgļos. Visas 
dienas garumā pasākuma organiza-
tori bija sagatavojuši daudz un da-
žādas aktivitātes, bet pusdienlaikā 
visi deju kolektīvi sacentās sportis-
kās sacensībās „Pastalnieku kauss 
2012”. Bija kopīga komandas stafe-
te, kurā ar raketēm bija jānes tenisa 
bumbiņa, jāpārlej burkā ūdens, jā-
vada florbola bumba, jātrāpa bum-
ba mērķī,  jābrauc ar velosipēdu, 
jāšauj ar gaisa pistoli, jāstumj kra-
vas automašīna. Pats ekstrēmākais 
posms – airēšanās pa Ogres upi, 
kas šajā dienā bija īpaši ņipra! Vei-
cās mums labi. Kopvērtējumā no 6 
komandām ieguvām 2. vietu. Liels 
paldies mūsu galvenajam atbalstī-
tājam un stafetes posmu veicējam, 
deju kolektīva vadītājam Uldim 
Blīgznam! Stafetes laikā ieguvām 

nelielas traumas, taču tas mūs ne-
traucēja piedalīties sacensībās, arī 
dejot vakara koncertā! Dienas laikā 
roku varēja izmēģināt dažādās in-
dividuālajās disciplīnās. Pēc visām 
sportiskajām aktivitātēm kopīga 
zupas baudīšana, kas stafetes laikā 
tapa uz ugunskura. 

Vakarā – sadancošanās uz Ēr-
gļu tautas nama skatuves. Kon-
certā piedalījās deju kolektīvi 
„Austra”(Viļāni), „Zīle” (Ķekava), 
„Delveri” (Jēkabpils), „Dūmiņš” 
(Sala),  „Trakais Augusts” (Taure-
ne), „Zelta virpulis” (Priekuļi) un, 
protams, paši galvenie - „Pastalnie-
ki” (Ērgļi). 

Pēc koncerta jauku gaisotni ra-
dīja un dejas vadīja Ērikonkulis. 
Liels paldies „Pastalniekiem” par 
sportisko dienu, jauko koncertu un 
patīkamo attieksmi visas dienas lai-
kā!

Anete, kolektīva koordinatore

Deju kolektīvs „Augusts” pirms koncerta Ērgļos.

Klāt kārtējā vasara – skolēnu 
brīvlaiks

Godājamie vecāki un pieau-
gušie, skolēniem notiek pēdējās 
mācību stundas šinī mācību gadā. 
Pēc kārtīgi padarīta darba pienā-
kas brīvlaiks, un Latvijā skolē-
niem tas ir viens no garākajiem 
Eiropā. Vecākiem un sabiedrībai 
liekas, ka skolēniem šie vasaras 
mēneši ir bezrūpības periods, bet 
tas tā nav – tie ir citādāki, pro-
ti, brīvāki, jo bērni nav pakļauti 
mācību programmai un stun-
du sarakstam konkrētajā dienā. 
Pieaug katra indivīda atbildība 
par dienas plānošanu, liekot par 
galveno katrā dienā ģimenes, kā 
arī darba devēja nosacījumus. 
Katram skolēnam vasaras mē-
nešos ir savas ieceres un mērķi, 
kuri ir jāizsver, ņemot vērā katra 
iespējas. Vecpiebalgas novada un 
skolu piedāvātās iespējas varēsit 
uzzināt maija pēdējā nedēļā.

Skolēniem vasaras mēnešos 
arī vajadzētu veidot dienas režī-
mu, katra diena un nedēļa būtu 
jāplāno, neaizmirstot, ka būtiski 
veselības nostiprināšanai un uz-
turēšanai ir veselīgs miegs. Pro-
tams, vasaras mēneši ir tas laiks, 
kad mēs izmantojam gaisa, sau-
les, ūdens faktoru, kā arī veselību 
stiprinošus līdzekļus, vienīgi būtu 
jāievēro pakāpenības princips un 
daudzums. Novārtā nevajadzētu 
atstāt sevis izglītošanu, iespēju 
robežās vajadzētu meklēt iespējas 
piedalīties izglītojošās, sporta vai 
atpūtas nometnēs. Tas ir arī laiks, 

kad vairāk laika veltīt grāmatu 
lasīšanai, un ,ja tas nav darīts zie-
mā, varbūt ir vērts uzsākt. Daļa 
skolēnu iesaistās darbos, biežāk 
ģimenes saimniecībā, daži – al-
gotā darbā. Jāstrādā ir pamatīgi, 
un darbs jāveic godam, bet jau-
nībā jāatceras, ka darba mūžs būs 
vismaz līdz 65 gadiem un vienas 
dienas ,,varoņdarbs” (tas ir, pār-
strādāšanās) var sagādāt ilgstošas 
sekas turpmākajā nākotnē.

Sabiedrību vasaras mēnešos 
uztrauc skaļa jauniešu uzturē-
šanās ārpus mājas vēlās vakara 
stundās. Šī problēma aktuāla ne 
tikai naktīs no piektdienas uz 
sestdienu un svētdienu, kad tie, 
kas ir nodarbināti, atpūšas, bet 
arī ikdienā, kad izklaidējas tie, 
kas dienas garumā nav nodarbi-
nāti. LR MK noteikumi nosaka, 
ka jaunieši, kas jaunāki par 16 
gadiem, no plkst. 23.00 līdz 6.00 
bez vecāku klātbūtnes ārpus mā-
jām atrasties uz ielas nedrīkst. 
Cienījamie vecāki, centīsimies 
ievērot šos noteikumus! Katra 
ģimene savās mājās veido notei-
kumus un cenšas tos ievērot, ne 
vienmēr uzrakstot uz papīra, bet, 
savstarpēji izrunājot, tos definē, 
norādot uz sekām. Ir vecāki, kuri 
pieprasa skolai, skolotājiem vēr-
sties pret skolēnu pārkāpumiem 
stingrāk. Mēs to darām, bet la-
bāk ir vērsties pret pārkāpējiem 
konsekventāk, nepaejot pārkā-
pumiem garām, jo viena indivīda 

darbība pārkāpumus vairo ģeo-
metriskā progresijā.

Arī Vecpiebalgas novada paš-
valdība ir izstrādājusi noteiku-
mus ,,Par sabiedrisko kārtību 
Vecpiebalgas novadā” (saisto-
šie noteikumi N.9, skatīt www.
vecpiebalga sadaļā „Normatīvie 
akti”, noteikumi), kas paredz at-
bildību un piemērojamos sodus. 
Būtu labi, ja mēs spētu ievērot 
šos noteikumus un amatpersonām 
nebūtu jāizmanto vara, lai sodītu 
jauniešus. Labi būtu, ja mēs visi 
saprastu, ka liela daļa noteiku-
mu ir radīti, lai atvieglotu mums 
dzīvi, lai mūsu bērniem būtu ga-
rantēta iespēja izaugt stipriem un 
veseliem, īstenojot ar labiem un 
cēliem darbiem savus mērķus. 

Vecāki, vasara ir laiks, kad 
mainās arī katra bērna dienas 
režīms – celšanās, gulētiešanas 
laiks, ēdienu reižu laiks un citas 
nodarbes. Sekojiet, lai ikdienas 
higiēnas procedūras tiktu ievēro-
tas, neatkāpjieties no prasībām, 
aizbildinājumiem – es taču biju 
peldēties! Sekojiet, lai vasaras 
mēnešos higiēnas prasību neie-
vērošana nav iemesls pedikulo-
zei, lai, nākot septembrī uz sko-
lu, nebūtu jāpiedzīvo nepatīkami, 
neērti brīži pašam skolēnam un 
viņu klases biedriem.

Visiem darbīgu vasaru vēlot,
Māris Krams, Vecpiebalgas 

vidusskolas direktores vietnieks 
izglītības jomā
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Pirms meklē tālumā, pārliecinies, vai tas, ko tu meklē, 
nav tev blakus

Tuvojas vasara, atvaļinājumu 
laiks, kad nereti „aujam” kājas tu-
vākiem un tālākiem ceļojumiem. 
Pirms doties svešumā, varbūt ir vērts 
apmeklēt arī mūsu puses skaistākās 
vietas? Vecpiebalgas novads ir in-
teresantiem apskates objektiem ba-
gāts, šoreiz nedaudz par vienu – Kai-
ves pagasta „Kalna Antēniem”, kur 
saimnieko Steķu ģimene. 

 Pirms manas ierašanās saimnie-
ki Līga un Jānis  jau paspējuši ap-
darīt dārza darbus. Paši gan atzīst, 
ka Jetes dienu, īsto sīpolu stādīšanas 
laiku, esot nokavējuši, bet arī šī esot 
gana laba, jo Līgas mammiņa gadu 
desmitiem sīpolus stādījusi 8.mai-
jā pirms saules lēkta, un auguši tie 
varen prāvi. Pēc Līgas dzimtās pu-
ses ticējumiem, pareizi gan esot tā, 
ka šis darbiņš jādara stiprajam dzi-
mumam, vīrietim ar lakatiņu galvā, 
un tā, lai neviens cits to neredzētu. 
Līga smej, ka šo pēdējo nosacījuma 
daļu viņi gan neievērojot – stādīšana 
tā kā tā esot viņas ziņā, jo Jānis uz 
tādu avantūru un māžošanos neesot 
pierunājams. Tā pamazām, it kā pa 
jokam vien, mūsu saruna ievirzās no-
pietnākā gultnē – par saimniekošanu 
laukos un senā spožuma atdošanai 
laika gaitā nolietotajām ēkām. 

Jānis: „Kalna Antēni” atrodas 
četru pagastu – Kaives, Inešu, Vec-
piebalgas un Jumurdas – krustcelēs. 
Dažādu reformu rezultātā robežas 
mainījušās vairākkārt. Vienu brīdi 
bijām vecpiebaldzēni, šobrīd kaivē-
nieši, lai gan daļa no saimniecības 
zemes iestiepjas Ērgļu novadā. Šīs 
man ir dzimtas mājas, pat grūti pa-
teikt, kurā paaudzē – vismaz par 300 
gadiem senči zināmi. Pirmsākumos 
šeit bijusi mežsarga sēta. Kā jau tajos 
laikos ierasts, pirmā tika uzcelta rija, 
kas sākumā tika pielāgota un kalpo-
ja arī par dzīvojamo telpu, vēlāk tai 
piepulcējās citas ēkas – kūts, klēts 
un visbeidzot dzīvojamā māja. Gadu 
gaitā pa sprīdim vien saimniecība ti-
kusi iekopta, tomēr līdz mūsdienām 
savu godību no agrākajām četrām 
mājām saglabājušas divas – vienā 
dzīvojam mēs ar Līgu, otrā, kuras 
mūžs arī mērāms trešajā simtā, saim-
nieko mamma. Antēnu rija tukša ne-
kad nav stāvējusi, kamēr vien tā bija 
apritē, izmantojām – manā bērnībā 
tur glabājām sienu, rudeņos kartupe-
ļus. Nodoms riju restaurēt brieda jau 
sen, taču vienmēr kaut kā pietrūka – 
te laika, te līdzekļu. Pirms astoņiem 
gadiem kopā ar brāli izlēmām, ka 
jābeidz domāt un jāsāk kaut ko lie-
tas labā darīt, pretējā gadījumā ēkai 
ilgs mūžs vairs nebija paredzams. 
Saliekot kopā viena darbu un otra fi-
nanses, rija 2004.gadā tika atjaunota 
savā pirmreizīgumā. Rija ir unikāla, 
jo otras līdzīgas celtnes neesot visā 
Baltijā, iespējams, arī Eiropā. Kopš 
2010. gada Antēnu rija ir iekļauta 
valsts nozīmes arhitektūras piemi-
nekļu sarakstā. Kopš tā laika tās po-
pularitāte strauji aug, tāpēc nācās pa-
domāt arī par apmeklētāju ērtībām. 
Cenšamies nelaist aizmirstībā visu 
seno. Rijas piedarba daļā, kur noti-
kusi kulšana, kur salmi un pelavas pa 
gubeņiem liktas, esmu izvietojis seno 
darbarīku un saimniecības ierīču 
kolekciju, kuru var apskatīt apmek-
lētāji. Lielāko daļu no lietām mūsu 
paaudze (nemaz nerunājot par jauna-
jiem) nav redzējusi. Atbrauc cilvēki 
un brīnās: vai tiešām mūsu senči ar 
tādiem darbarīkiem ir spējuši zemīti 

apstrādāt, kuplās ģimenes pabarot un 
vēl muižas tiesai nopelnīt! Rijas tu-
vumā ir ierīkota tūristu atpūtas vieta 
ar šūpolēm, Jāņu kalniņā iekārtojām 
ugunskura vietu, turpat ir iespējams 
uzcelt teltis un pārnakšņot. Gar mūsu 
mājām ieloku met Ogre, pavasarī 
upes krastā reibinoši smaržo ievas, 
bet rāmos vakaros pogo lakstīgalas. 
Brīnišķīga idille dabas draugiem! 

„Kalna Antēnos” esmu pirmo 
reizi, bet arī man šķiet, ka šī pa-
tiesi ir vieta, kur cilvēks var dzīvot 
harmonijā ar dabu. Ievērību pelna 
tas, cik saudzīgi jums ir izdevies 
saglabāt senās saimniecības garu, 
tai pat laikā iekļaujot ainavā mūs-
dienīgu dzīvojamo ēku. 

Līga: Jauki, ka jums šeit patīk, 
arī tūristi atzinīgi izsakās, taču, lai 
tā būtu, ir ielikts ne mazums darba 
un pūļu. Pirms četriem gadiem ne-
viens pat iedomāties nespēja, ka šeit 
būs tik skaista, plaša lauku sēta. Kad 
„Antēnos” ierados, jaunā māja vēl 
bija būvniecības stadijā – otrajā stā-
vā nebija pat kārtīgu griestu, uz grī-
das Jānis rudeņos sīpolus kaltēja. Ja 
es būtu īstena pilsētniece, iespējams, 
ka jau pirmajā ziemā būtu aizmukusi 
atpakaļ uz Ogri.

Jānis: Divas rokas var daudz, bet 
četras... Kalnus gāzt! Lauku cilvēki 
jau bez darba nevar. Man paveicies, 
ka ir kārtīga saimniece – lauciniece, 
kas aizbēga uz pilsētu, lai atgrieztos 
laukos. Līgu vislabāk raksturo sa-
kāmvārds par mazo cinīti, kas gāž 
lielu vezumu. Milzīgo darbu ar ap-
kārtnes sakopšanu jau varētu sama-
zināt, ierīkojot mazāku pagalma daļu 
vai noīsinot puķu dobes. Bet mēs 
tieši otrādi – katru gadu ejam plašu-
mā, šopavasar Līga izdomāja, ka pie 
mājas piedien ceriņu rinda – sarkani 
baltos toņos. Iestādījām.

Līga: Mēs taču abi esam savas 
valsts patrioti! Mani vecvecāki no 
mammas puses tika izsūtīti, Jāņa tēvs 
ir karojis leģionā. Kā lai mēs nemī-
lam un negodājam brīvu valsti! Bet, 
runājot par darbu, – neviens jau mūs 
nespiež tik smagi strādāt, vienkār-
ši gribas, lai ir skaisti. Ja es ienāktu 
pie visa gatava, iespējams, ka to ne-
novērtētu. Tagad ir gandarījums par 
paveikto. Un vēl. Neviens lielāks 
darbs bez kārtīga saimnieka nav pa-
veicams. Nopļaut gandrīz hektāru 
lielo pagalmu, uzrakt neskaitāmās 
puķudobes – tas viss ir Jāņa un mana 
brāļa Āra ziņā. Savukārt puķu stādī-
šana – manā. Liels palīgs dārza dar-
bos ir mana māsa Daina, kura ir dip-
lomēta dārzniece un kura, ierodoties 
mūsmājās, bieži „ciemkukulī” atved 
kādu jaunu ideju vai unikālu dēstu, 
kurš noteikti mums esot jāizmēģi-
na. Ikdienā nereti lūdzu padomu arī 
Jānim, jo viņš tomēr ir paskolojies 
Bulduros, bet es visas dārza gudrības 
apguvusi vien pašmācības ceļā. Kad 
esam atkarojuši nezālēm kārtējo ap-
kārtnes stūrīti, Jānis allaž priecājas: 
„Atkal viens stūrītis Latvijas zemes 
ir sakopts!” 

Jānis: Saimniecības attīstībai in-
vestējām tikai pašu līdzekļus. Izman-
tot Eiropas Savienības programmas 
un projektus līdz šim nav paveicies. 
Vienīgais projekts, kuru esam rea-
lizējuši un uz kuru esam uzdrošinā-
jušies pretendēt, ir KNHM projekts 
„Sabiedrība ar dvēseli. Dažādojam 
savu ikdienu”. Tiesa gan, uzrakstī-
jām arī projektu Lauku atbalsta die-
nestam, lai varētu atjaunot klētiņu, 

diemžēl pietrūka trīs punktu, lai arī 
mēs iekļūtu to veiksminieku pulkā, 
kuriem finansējums tika piešķirts. 

Jānis ir vietējais, bet kurā Latvi-
jas malā ir meklējamas jūsu, Līga, 
saknes?

Līga: Mana dzimtā puse ir Jēkab-
pils. Mācījos Zasas vidusskolā, Lat-
vijas Universitātē beidzu Filoloģijas 
fakultāti, pasniedzu latviešu valodu 
īsu laiku Rīgā, pēc tam Ogrē – meža 
tehnikumā un profesionālajā skolā. 
Papildus iegūtajam filoloģes dip-
lomam man vēl ir otra specialitā-
te – vācu valoda. Pirms trim gadiem 
labprātīgi aizgāju no nodrošinātas 
darbavietas. Visi mani draugi un pa-
ziņas bija neizpratnē un teica, ka tas 
ir traks gājiens, ka es neapzinos, ko 
daru. Neklausīju nevienu, un tā nu 
esmu šeit – „Kalna Antēnos”. Jāņa 
aicinājums pārnākt uz Kaivi bija ti-
kai vēl viens pamudinājums mainīt 
ierasto dzīvi. Patiesībā biju diezgan 
pamatīgi nogurusi no skolas darba, 
vēlējos pabūt klusumā. To nu šobrīd 
es varu pārpārēm izbaudīt. Pamazām 
gan sāk šķist, ka mans brīvprātīgais 
atvaļinājums sāk nedaudz ieilgt – va-
rētu atkal atgriezties darbā, kaut uz 
nelielu slodzīti. Tas mazāk ir pašmēr-
ķis, lai ko nopelnītu, drīzāk vēlme iz-
iet sabiedrībā un lietderīgi izmantot 
iegūtās zināšanas. Taču laukos ar al-
gotiem darbiem nemaz tik vienkārši 
nav, bet izbraukāt uz pilsētu šībrīža 
apstākļos laikam gan ir nerentabli. 

Jūsu saimniecības pamatnodar-
bošanās ir....

Jānis: Individuālā saimniecība, 
bet iztiku nodrošina mežs un dažādu 
būvdarbu veikšana.

Līga: Valsts darba gan nav ne vie-
nam, ne otram. Jāni plašāk pazīst kā 
būvnieku, kas labi pārzina arī lauk-
saimniecības un mežsaimniecības 
lietas – viņš saņēmis apbalvojumu 
„Zelta čiekurs” par ieguldījumu 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas 
veicināšanā un dabas taku izveidoša-
nā. Jānim ir zelta rokas, mans brālis, 
kurš arī dzīvo pie mums, ir diplomēts 
namdaris – galdnieks, viņš arī dar-
bojas celtniecības lauciņā. Tā, redz, 
mūsmājās ir divi amatnieki. 

Jums apkārtnē plaši lauki, vai 
nav nodoma nopietni pievērsties 
lauksaimniecībai?

Jānis: Kādreiz daudz tika lasīts 
par ārzemju pieredzi, ka pārrobe-
žu zemnieki, apsaimniekojot diez-
gan lielas lauksaimniecības zemes 
platības, veiksmīgi attīsta arī savas 
saimniecības. Likās interesanti. Vai 
tiešām tas ir iespējams? Kad tāda 
iespēja kā jaunajam zemniekam  ra-
dās, daudz nedomādams, devos ap-
gūt labas saimniekošanas praksi uz 
Vāciju. Nokļuvu kādā saimniecībā 
Alpos, kas nodarbojas ar šķirnes aitu 
audzēšanu. Interesantākais ir tas, ka 
vairāku tūkstošu ganāmpulku tur ap-
rūpē vien trīs algoti darbinieki. Tas 
nostiprināja pārliecību, ka  darbus, 
attiecīgi saplānojot, var paveikt arī 
pašu spēkiem. 

Līga: Lai laukos ne vien izdzīvo-
tu, bet labi dzīvotu, par savu virzienu 
ir jādomā nopietni. Diemžēl mūsu 
pusē reljefs un augsne nav pateicīga 
liellopu turēšanai vai graudaugu au-
dzēšanai. Platības arī nav lielas, vien 
14 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes. Pagaidām vēl neplānojam ko 
lielu uzsākt. Lai gan, kas neriskē, tas 
„nedzer šampanieti”. Arī valsts poli-
tika lauksaimniecības jomā ir visai 

neskaidra. Gribas gan cerēt, ka nā-
kotnē viss mainīsies un sakārtosies. 
Visos laikos cerība un ticība ir pa-
līdzējusi izturēt. Un cilvēki jau pēc 
savas būtības nav mainījušies. 

Jānis: Daudzu latviešu nelaime, 
ka mēs daudz strādājam, bet nepro-
tam iebraukt pareizajās sliedēs. Ja 
no tā, ko mēs darām, varētu izdzīvot, 
būtu ideāli. Mums trūkst ekonomis-
kās domāšanas. 

Vēl pavisam nedaudz un plūk-
sim jāņu zāles, vīsim vainagus... 
Kā svētkus atzīmēsiet „Kalna An-
tēnos”?

Jānis: Zāļu vakarā Jāņu kalniņā 
kursim ugunskuru, malka ir jau sagā-
dāta. Līga novīs vainagus un izpuš-
ķos sētu. Gaidīsim ciemos līgotājus. 
Pērn Jāņus pie mums ielīgoja „Skan-
dinieki”. Antēnu rijā ir tāda akustika, 
ka paši bijām pārsteigti, cik brīniš-
ķīgi skanēja.  Šogad ielīgot svētkus 
pie mums solījās arī Kaives pagasta 
ļaudis. 

Līga: Jāņi mūsmājās ir dubulti 
svētki. Tā nu ir sanācis, ka vecāki 
mums ir devuši latviešu skanīgākos 
vārdus, kuriem goda diena ir vasaras 
saulgriežos, un arī mūsu pirmā tik-
šanās notika tieši Līgo vakarā, kad 
pirmo reizi biju atbraukusi ciemos 
pie draudzenes tēva uz „Gropiņiem”. 
Neilgi pēc tam notika Ivara Selecka 
dokumentālās filmas „Nāc lejā, bā-
lais mēnes!” uzņemšana, kur Jānis 
ir viens no centrālajiem varoņiem, 
savukārt vienā epizodē kā tāda spin-
dzele esmu arī es – līgotāju pulkā, 
kuri nāk svinēt Jāņus no „Gropiņiem” 
uz „Kalna Antēniem”. Kā jau dzīvē 
gadās – katram savi ūdeņi. Toreiz 
kopā nepalikām, bet pirms pieciem 
gadiem – atkal „Gropiņos”– satikā-
mies un kopš tā laika esmu piederīga 
Piebalgai. Ja es būtu ienākusi pilnīgi 
svešā vietā, iespējams, ka būtu bijis 
grūti iejusties. Bet, tā kā jau iepriekš 
daudzus vietējos pie Oltēm biju sa-
stapusi un iepazinusi, man bija vieg-
lāk. Ar Oltes Jāni joprojām mums 
ir saglabājusies cieša saikne, mūsu 
draudzība skaitāma gadu desmitos.  

Kas mūspusē ir tik ļoti atšķi-
rīgs?

Līga: Pirmkārt, daba – atšķirība 
starp šejienes kalniem un ielejām 
un Sēlijas līdzenumiem. Vietējie šo 
dāvanu ne vienmēr novērtē. Otrkārt,  
viesmīlība. Varbūt man palaimējās, 
ka nonācu mājās, kur ciemiņi tiek 
uzņemti ar milzīgu uzmanību un 
reizē arī ar tādu kā vieglumu. Oltes 
Jānis to pieprot brīnišķīgi. Un kur tad 

vēl svētku svinēšana! Manā dzimtajā 
pusē tā ir smagnējāka, man šķiet, ka 
tur visi vairāk ir iejūgušies darbos. 
Kad atbraucu uz „Gropiņiem”, man 
šķita, ka viņi tikai dzied un svētkus 
svin. Vēlāk gan izbaudīju gan siena 
talkas, gan dārza darbus un kartupeļu 
rakšanu. Un tad sapratu, ka arī    Pie-
balgā ļaudis strādā ne mazāk kā Sē-
lijā, bet pēc smaga darba šeit ļaudis 
visos laikos ir pratuši atpūsties un 
palustēties. Ja labi paveiktam darbam 
seko jauka atpūta, tad arī to smagumu 
vairs tā nejūt. Piebaldzēni varbūt ir 
skarbāki un piesardzīgi attiecībā pret 
ienācējiem, mums, zemgaliešiem, at-
tiecības kaimiņu starpā ir atvērtākas. 
Vienīgi žēl, ka ar katru gadu cilvēki 
kļūst savrupāki, laukos centri attāli-
nās, tāpēc aizvien svarīgāk, lai viss 
novads ir kā ģimene, lai tajā valda 
cilvēciskas attiecības. Kur tā ir, no-
vads zeļ. Galvenais, lai par cilvēkiem 
neaizmirst.

Vai varat sevi raksturot kā sa-
biedriskus cilvēkus? Kādi ir jūsu 
vaļasprieki?

Jānis: Mans darbs ir arī mans va-
ļasprieks – brīvajos brīžos mēdzu 
pastrādāt ar koku. Viens no mana va-
ļasprieka pēdējiem augļiem ir koka 
kāpnes uz otro stāvu. Vakara stundās 
patīk arī ko palasīt, bet lielākā grā-
matu fane mūsmājās ir Līga.

Līga: Literatūra un teātris – tas 
man ir kā profesijas uzlikts zīmogs 
un reizē arī milzīga mīlestība. Šobrīd 
lasu S.Gailītes romānu „Alīna”. Ro-
māns piesaista jau ar to, ka personīgi 
pazīstu tā autori un arī Alīnu, par ko 
ir grāmata, netieši zinu, jo tad, kad 
es mācījos Zasas vidusskolā, klejo-
ja tāds nostāts, ka viņas dzīves gā-
jumu ir izmantojis V.Lācis vienā no 
saviem darbiem. Varbūt, ka tā bija 
tikai leģenda. Bet to, ka viņa rakstī-
jusi dienasgrāmatas, ko vēlāk atstāja 
mantojumā manam skolasbiedram, 
tā nu ir patiesība. Tolaik es to nezi-
nāju, bet tagad, lasot romānu, atklā-
ju, ka viņa pēc Sibīrijas neilgu laiku 
ar savu mammīti ir dzīvojusi manās 
dzimtajās mājās „Krievārēs”.  

Jānis: Vēl viens mūsu vaļasprieks 
ir ceļošana. Pēdējos gados gan esam 
paņēmuši nelielu pauzīti – jaunbūve 
ir prasījusi lielāko daļu mūsu laika 
un līdzekļu. Tomēr vienu atziņu no 
visiem ceļojumiem esam atvedu-
ši:  kamēr neesi bijis citur, Latvijas 
skaistumu neredzi. 

Dzidra Ješkina 

Līgotāji, esiet droši – Jāņu kalniņā ugunskurs būs! 
Līga un Jānis svētkiem sāk gatavoties jau laikus. 
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IZLAIDUMI
8. jūnijā plkst.18.00 Inešu pamatskolā 9.klases izlaidums
8. jūnijā plkst.18.00 Dzērbenes vidusskolā 9. klases izlaidums
9. jūnijā plkst.16.00 Dzērbenes vidusskolā 12. klases izlaidums
9. jūnijā plkst.16.30 kultūras namā Taurenes pamatskolas 
      9. klases izlaidums 
16. jūnijā plkst.18.00 Skujenes pamatskolā 9. klases izlaidums
9. jūnijā. plkst.19.00 kultūras namā Vecpiebalgas vidusskolas      
      9. klases izlaidums 
22. jūnijā. plkst.18.00 kultūras namā Vecpiebalgas vidusskolas
     12. klašu izlaidums 

IELŪDZ DZĒRBENES 
VIDUSSKOLA

2012. gada 16. jūnijā Dzērbenes vidusskola svin 55 gadu jubi-
leju. Reģistrācija no plkst. 16.00. Svinīgais svētku pasākums plkst. 
18.00. Svētku balle ap plkst. 20.00  Dalības maksa Ls 2,00. 

No plkst. 14.00 skolas telpās būs atvērtas tematiskās izstādes, kas 
stāstīs par vidusskolas 55 gadu ilgo vēsturi, tradīcijām. 

SKOLU ZIŅAS
Projekts „Cilvēks vidē” 

Skujenes pamatskolā
2012. gada 3. maijā norisinājās 

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija” 
(ZAAO) rīkotais vides izglītības 
projekta „Cilvēks vidē” noslē-
guma pasākums. Šogad tā dalīb-
niekus laipni uzņēma Valmieras 
sākumskola. Pasākumā piedalījās 
260 bērni un pedagogi no Ziemeļ-
vidzemes reģiona novadu 44 sko-
lām un 22 pirmsskolas izglītības 
iestādēm. Mūsu skolu pārstāvēja 
Kristaps Žēpers (2.kl.), Maija Mi-
ķelsone, Elīna Jakovļeva (4. kl.) 
un Līva Ragozina (6.kl.)

Vides projekts „Cilvēks vidē” 
norisinās jau vienpadsmito gadu 
un visu šo laiku tajā šķiroto at-
kritumu vākšanas akcijā iesaistās 
arī Skujenes pamatskola. Šogad 
savācām un pārstrādei nodevām 
9m3 presētas makulatūras un 4m3 
presētu PET pudeļu.

Bērniem noslēguma pasākuma 
laikā bija iespēja izpausties radoši, 
zīmējot ZAAO komiksu „Viens, 
divi, trīs, iegriez atkritumus iekšā 
dzīves ciklā un esi brīvs!”. Četr-
desmit minūšu laikā tapa Ziemeļ-
vidzemē garākais – 32 metrus 
garais komikss par atkritumu un 
vides tēmu. Komiksa zīmēšanā 
piedalījās 158 skolēni no 41 sko-
las. Tālāk tas tiks sagatavots elek-
troniskā formātā un izsūtīts Zie-
meļvidzemes reģiona skolām. 

Komiksu aplūkot iespējams 
ZAAO kontā: http://www.youtu-
be.com/watch?v=1kjXIbE_ROs&
feature=channel&list=UL 

Noslēguma pasākumā saņēmām 
Pateicības rakstu par dalību pro-
jektā „Cilvēks vidē” un dāvanu 
kartes kancelejas preču iegādei.

ZAAO saka lielu PALDIES vi-
siem dalībniekiem par ieguldīto 
darbu vides izglītībā un aicina arī 
turpmāk iesaistīties uzņēmuma 
piedāvātajās vides izglītības akti-
vitātēs! Šajās aktivitātēs arī turp-
māk aicinām iesaistīties vietējo sa-
biedrību un sadarboties ar skolu.

Aprīlī Skujenes pamatskolā di-
vas nedēļas norisinās PET pudeļu 
un makulatūras vākšanas akcija 
„ĀrprāC”, kuras laikā pie skolas 
veidojas šķiroto atkritumu kau-
dzes: makulatūra un PET pudeļu 
maisi.

Šogad mūsu centīgākie maku-
latūras vācēji un viņu vecāki ir:

1.vieta Kristaps Žēpers 2. klase
 792,5 kg

2.vieta Inese Bondare 9. klase
 632 kg

3.vieta Līva Ragozina 6. klase
 437 kg

Mūsu centīgākie PET pudeļu 
vācēji un viņu vecāki ir:

1. vieta Inese Bondare 9. klase 
7443 gab.

2.vieta Maija Miķelsone 4. klase 

2859 gab.
3.vieta Einārs Lazdiņš 9. klase

  1599 gab.
Mūsu centīgākie bateriju vā-

cēji un viņu vecāki ir:
1.vieta Līva Ragozina 6. klase

  9,730 kg
2.vieta Dāvis Kalniņš 7. klase

  7,440 kg
3.vieta Mārcis Bērziņš 3. klase

  5,160 kg
Mūsu centīgākie PET pudeļu 

korķīšu vācēji un viņu vecāki 
ir:

1.vieta Inese Bondare 9. klase
  2552 gab.

2.vieta Rita Ozola 7. klase 
  2051 gab.

3.vieta Maija Miķelsone 4. klase 
667 gab.

Paldies visiem, kuri izrādījuši 
aktivitāti šajās akcijās, jo vērtīga 
ir katra paceltā pudele, katrs papī-
ra izstrādājums, kas pārvēršas par 
jaunu produktu. Pēc SIA „ZAAO” 
datiem Vecpiebalgas novadā esam 
savākuši vislielāko makulatūras 
un PET pudeļu daudzumu, ar ko 
patiesi arī lepojamies, jo esam par 
tīru un sakoptu vidi. Gaidīsim arī 
nākamgad visus, kas vēlas nodot 
šos atkritumus pārstrādei. Par tīru 
Latviju!

Agnese Caunīte-Bērziņa, 
Skujenes pamatskolas skolotāja

Draugos ar vārda 
mākslu

Līdzās dejas solim, skanīgai 
dziesmai un mākslas pasaulei Ine-
šu pamatskolā audzēkņi apgūst arī 
skatuves runu. Studijā ,,Vārds” šajā 
mācību gadā darbojas 20 dalībnie-
ki. 

Nodarbībās skolēni iepazīst folk-
loru un tautas tradīcijas, mācās runāt 
dzeju, apgūst pirmās iemaņas teātra 
mākslā. Kopīgs darbošanās rezul-
tāts ir izveidotie folkloras uzvedu-
mi, rakstnieku un dzejnieku jubileju 
atzīmēšana, Dzejas dienu tradīcijas, 
uzstāšanās skolas pasākumos, pie-
dalīšanās vēsturiskā Cēsu rajona 
skatuves runas konkursos. Tajos 
esam bijuši gan finālisti, gan arī lau-
reāti. Bet vislielākā ,,izrādīšanās” ir 
Mazā Teātra diena, kas katru gadu 
notiek aprīli, kad ikviens dalībnieks 
iejūtas kādā skatuves tēlā.

Šogad visus interesentus studijas 
,,Vārds” dalībnieki aicināja uz sa-
tikšanos kafejnīcā ,,Atkal, atkal ir 
debesis pušu”, lai rosinātu domāt 
atbildes uz jautājumiem: Kas man 
par to būs? Uzmanību, vai no tevis 
bēg? Kas ir datārponis? Aplausi, 
ziedi, vēlējumi, svētku kliņģeris, 
neviltots prieks un, protams, kopīgā 
,,Lilioma” dziesma – viss kā īstos 
Teātra svētkos.

Tomēr vislielākais gandarījums 
par to, ka skolēni kļūst atraisītāki, 
drošāki, bagātinās viņu vārdu krā-
jums, pilnveidojas izteikšanās pras-
mes, kas sekmē labākus rezultātus 
pārbaudes darbu runāšanas daļā. Ie-
gūtās prasmes vienmēr lieti noderēs 
arī turpmākajās gaitās.

Sarmīte Balode, skolotāja 

Inešu pamatskolas studijas “Vārds” dalībnieki Mazajās Teātra dienās.
1. rindā no kreisās puses:    Kārlis Ivars Braķis, Līva Beāte Vozņesenska, 

Karīna Tomsone, Līva Miķelsone, Imants Starostins, Alita Sarmule, 
Madara Eglīte;

2. rindā no kreisās:  Mikus Cimdiņš, mūzikas skolotāja Evita Leiboma, 
Mārtiņš Metums, Sintija Eglīte, Dace Dārzniece, Zane Riekstiņa, Kate 

Kļaviņa, Pēteris Ronis, studijas vadītāja skolotāja Sarmīte Balode, Arita 
Karīna Braķe, Viktorija Gailuma, Laura Denova, Anete Paukša, Ieva 

Annele Ludborža, Anete Cīrule.

SKOLU ĪSZIŅAS
Dzērbenes vidusskolā
 22. maijā 7. klases skolēnu 

komanda piedalījās konkursa 
„Vienoti vidē” fināla pasākumā, 
kas notika VARAM. Skolēniem 
bija tikšanās ar vides ministru Ed-
mundu Sprūdžu, kā arī izglītojo-
šas nodarbības un ekskursija.
 7. klases skolniece Līva Ņizi-

na ieguva 3. vietu bērnu un jau-
niešu radošo darbu konkursā „Ei-
ropa skolā”. Konkursa tēma „Ko 
es varu mācīties no gados vecā-
kiem cilvēkiem?”. 
 Latvijas Universitātes A. Lie-

pas neklātienes jauno matemātiķu 
konkursā 3. vietu ieguva Rēzija 
Veronika Laumane (6. klase), bet 
atzinību Justīne Liene Laumane 
(5. klase). LU 39. atklātajā mate-
mātikas olimpiādē sekmīgi startē-
ja Rēzija Veronika Laumane (6. 
klase), Justīne Liene Laumane (5. 
klase), kā arī 7. klases meitenes 
Elīza Katlapa un Līva Ņizina.
 12. klases skolēni Laura La-

puteva, Vita Kukoša un Guntis 
Davidovs ieguva atzinību SK-
RIVANEK organizētajā angļu 
valodas eseju konkursā „Limits 
of my language are the limits of 
my world”. Vita Kukoša šajā kon-
kursā saņēma arī latviešu valodas 
aģentūras specbalvu par nacionā-
lu nostāju valodu skolas „Skriva-
nek Baltic” rīkotajā literāro darbu 
konkursā. 
 18. maijā 1. – 5. klašu skolēni 

piedalījās METSO organizētajā 
meža izglītības pasākumā Prieku-
ļos „Meža sveiciens tev!”. 
 15. maijā ar meža stādīšanu, 

ko veica 4. – 12. klašu skolēni, ir 
sekmīgi noslēdzies meža izglītī-
bas gads un Mammadaba meis-
tarklases projekts.
 2. maijā notika tradicionālais 

mūzikas jauno talantu konkurss, 
kurā par laureātiem kļuva Renāte 
Anne Sakse, Nils Rūdolfs Tēts un 
Dārta Kancēviča. 
 7. klases skolniece Elīza Kat-

lapa veiksmīgi startēja orientēša-
nās sacensībās. Rīgas čempionā-
tā, kas notika Baldonē 12. un 13. 
maijā, individuālajā vērtējumā 
viņa ieguva čempiones titulu. 
 Dejotāji 25. maijā piedalījās 

deju koncertā Ērgļos, bet 1. jūni-
jā piedalīsies Cēsu pilsētas bēr-
nu un jauniešu dziesmu un deju 
svētku koncertā „Un debesis tik 
zilas ...”.

Vecpiebalgas vidusskolā 
 Maijā 4.-9. klašu audzēkņi 

aicināja savas vecmāmiņas uz 
savdabīgu pasākumu mājturības, 
interešu izglītības kabinetos –  uz 
Vecmāmiņu pēcpusdienu. Pa-
sākuma laikā skolēni iesaistīja 
vecmāmiņas praktiskā darbībā 
mājturības jomās, sniedza nelielu 
koncertu un cienāja ar pašu gata-
votiem cienastiem.
 Māmiņu dienas pasākumā 

skolas saime pulcējās Vecpiebal-
gas ev.lut. baznīcā, lai visi kopā 
atzīmētu svētkus. Klātesošos uz-
runāja mācītājs I. Jonītis, bērni lū-
dza piedošanu saviem vecākiem, 
deva solījumu būt labākiem, sko-
lēnu kori un individuālie izpildītā-
ji priecēja klātesošos ar skanīgiem 
sniegumiem. Pasākums noritēja 
sirsnīga, labestīgā gaisotnē.
 LR Valsts robežsardzes pār-

stāvji iepazīstināja skolēnus ar 
darbu Valsts  robežu sardzē. Sko-
las pagalmā kineloga pavadībā 
tika demonstrētas (beļģu aitas ) 
robežsardzes suņa prasmes, stās-
tīts par apmācību. Skolēni uzdeva 
jautājumus suņu apmācītājiem un 
saņēma visai interesantas atbil-
des.
 Mākslinieciskās pašdarbības 

kolektīvi pulcējās kultūras namā, 
lai Vecpiebalgas novada sabied-
rībai sniegtu krāšņu pavasara 
koncertu  un iepriecinātu ar savu 
veikumu gada laikā – tautiskajās 
un netradicionālajās dejās, korī 
iemācītās dziesmās.
 Viesojās laikraksta ,,Druvas” 

žurnāliste Mairita Kaņepe, kura  
iepazinās ar skolas izglītības jau-
tājumiem, aktivitātēm skolēnu re-
dzesloka palielināšanā.
 Vidzemes Augstskolas lektori 

9.-12. klašu skolēniem lasīja lek-
cijas par demokrātiju, par loģisti-
ku un krīzes sekām Latvijā.
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Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu 
sasniegumi aprīlī, maijā

Vidzemes reģiona 3. klašu mate-
mātikas olimpiādē Valmierā 3.vieta 
Ralfam Kuzmanam. Skolotāja B. 
Kuzmane.

Starpnovadu lietišķās informāti-
kas olimpiādē 2. vieta Diānai Tuntei 
(7.kl.). Skolotāja S. Upeniece.

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpi-
ādē atzinība Zigurdam Baumanim 
(11.V). Skolotāja A. Piruška.

Atklātā valsts olimpiādē mājturī-
bā Helēnai Lāpselei (7.kl.) atzinība 
1. kārtā, simpātijas balva kopvērtē-
jumā. Skolotāja V. Jansone.

Latvijas 39. atklātā olimpiādē 
matemātikā atzinība Mairai Asa-
rei (7.kl.) un Naurim Kuzmanam 
(8.kl.). Skolotāja R. Šarkovska.

Atklātā skolēnu pētniecisko labo-
ratorijas darbu olimpiādē atzinība 
Žanetei Zommerei, Jolantai Jurkā-
nei (11.E0, Laumai Lācei (10.V), 
Naurim Kuzmanam (8.kl.). Skolo-
tājas A. Eškina, B. Grunska.

Konkursa „Tik vai cik” četrās 
kārtās 1.vieta Andrim Braueram 
(4.kl.), 2.vieta Silvestram Pēterso-
nam (4.kl.). Skolotāja A. Glāzere.

Konkursa „Jaunie matemātiķi” 
4.kārtā Mairai Asarei (7.kl.) 3.vieta, 
5.kārtā Alfai Tokai (7.kl.) 3.vieta, 
Kristai Kristianai Spirģei (7.kl.) at-
zinība. Kopvērtējumā 3.vieta Mai-
rai Asarei un Alfai Tokai, atzinība 

Paulai Diānai Šulcai (6.kl.). Profe-
sora Cipariņa kluba 6. kārtā Mairai 
Asarei 3.vieta un Alfai Tokai atzi-
nība. Skolotājas A. Glāzere, R. Šar-
kovska.

Adrija Žagare jauno izpildītāju 
konkursā (popgrupām) „Nāc sa-
dziedāt!” ieguva 3. vietu, jauno 
izpildītāju konkursā „Jaunās zvaig-
znes”– 2.vietu, „Balss pavēlnieks”– 
atzinību. Skolotāja G. Stade.

Skatuves runas konkursā And-
rim Braueram 1.vieta Cēsu novadā, 
2.vieta Vidzemes reģionā. Skolotā-
ja A. Brauere.

Konkursā „Cielavas gudrība” 
2.vieta Elēnai Zeltiņai (5.kl.), atzi-
nība – Kristiānai Kalniņai (5.kl.), 
Paulai Diānai Šulcai, Tomam Niko 
Krūmiņam, Kristeram Slavēnam 
(6.kl.). Skolotāja A. Bērziņa.

Rokdarbu izstādē konkursā 1.vie-
ta Kristiānai Kalniņai (5.kl.), 3.vie-
ta Dēzijai Smirnovai (9.kl.), atzi-
nība Agnesei Štimmerei, Sandijai 
Kārkliņai (5.kl.), Helēnai Lāpselei 
(7.kl.). Skolotājas V. Jansone, I. 
Kazaka.

Starpnovadu domrakstu konkursā 
1.vieta Ancei Lienei Šatrovskai (11.
E). Konkursā vidusskolēniem atzi-
nība Laurai Prūsei (12.V). Skolotā-
ja I. Strelkova.

Jauno vides pētnieku konkursā 

atzinība Kristīnei Kuzmanei (10.
E), Žanetei Zommerei, Tomam 
Strelkovam. Annai Iknerei (11.E), 
Laurai Kupčai (11.E). Starpnovadu 
skolēnu pētniecisko darbu konkur-
sā 1. pakāpe Līvai Brauerei (8.kl.), 
2.pakāpe Alisei Gulbei, Annai Kal-
niņai (8.kl.), 3.pakāpe Montai Puri-
ņai (8.kl.). Skolotājas A. Bērziņa, A. 
Eškina.

Konkursā „Zeltenīte” 1.vieta He-
lēnai Lāpselei, 2.vieta Līgai Balt-
putnai, 3.vieta Kristai Kristianai 
Spirģei, Amandai Višņovai (7.kl.). 
Skolotāja V. Jansone.

Cēsu novada atklātā tautas bum-
bas sacensībās 3.vietu ieguva 
komanda – Kristiāns Freimanis, 
Renārs Pundurs, Arvis Jekimovs, 
Valērija Tolkunova, Amanda Kana-
packa, Armanda Silabriede (3.kl.). 
Skolotāja A. Krama.

Deju skatē 1.pakāpe 4.-6.klases 
kolektīvam – Adrija Žagare, Annija 
Sniedze, Nikola Strazda, Alīna Če-
remniha, Paula Diāna Šulca, Kitija 
Sarmule, Ilze Kaštanova, Sandis 
Cīrulis, Artūrs Krams, Rūdis Ba-
lodis, Geidars Suļeimanovs, Artis 
Laursons, Kārlis Gailins, Arvis 
Kaštanovs (6.kl.), Agnese Štimmere 
(5.kl.), Andris Brauers (4.kl.). Sko-
lotāja M. Lācgalve.

Tur nebija nevienas 
meitenes!

Tā teica puikas, atgriežoties no 
Talsiem, kur piedalījāmies zēnu 
koru saietā „Zaļā bumba”. Lai 
pasākumā piedalītos, bija jāap-
gūst īpašs repertuārs un  papildus 
9 dziesmas, ko cītīgi darījām divu 
mēnešu garumā.

Grūtais darbs vainagojās ar bur-
vīgu dienu 3. maijā, kad 6.00 no 
rīta jau sākām braucienu uz Tal-
siem. Tūlīt pēc ierašanās divas 
stundas ilga mēģinājums, pēc kura 
sekoja īsta jautrība. Pa dažādiem 
Talsu pakalniem notika sacensības, 
atrakcijas un jautrības stafetes, kur 
savācām 5 aploksnes ar uzlīmēm, 
ko ielīmēt talsinieku dāvātajā 
grāmatā „Zaļās bumbas dziesmas 
zēnu koriem”. Vakarā koncertā 
dziedājām kopā ar Intaru Busuli. 

Starp zēnu dziedātajām dziesmām 
uzstājās arī Liepājas cirka māksli-
nieki un Talsu kinoloģiskās biedrī-
bas suņi. Mums bija patiess prieks 
un gandarījums dziedāt kopā ar 
vairāk nekā 1000 puikām no visas 
Latvijas. Tālākie bija atbraukuši  
no Daugavpils un Rēzeknes.

Par šo burvīgo dienu esam patei-
cīgi novada pašvaldībai un Vecpie-
balgas vidusskolai, kas apmaksāja 
transportu un pusdienas. Paldies 
arī skolotājiem, klašu audzinātā-
jām un vecākiem, kas zēnus mudi-
nāja strādāt, iet uz mēģinājumiem, 
jo tikai pēc grūta darba var piedzī-
vot patiesu prieku un gandarīju-
mu, sajust piederību koru kustības 
tradīcijai Latvijā.

Inta Apalupa

Zēni aktīvi iesaistās dažādās sporta sacensībās un atrakcijās. 

COMENIUS projekta noslēgums 
Vecpiebalgas vidusskolā  

Laikā no 23. līdz 27.aprīlim Vec-
piebalgas vidusskolā dzīve ritēja 
citādāk nekā pārējā mācību gada 
laikā. Pie mums bija ieradušies viesi 
no trim Eiropas Savienības valstīm: 
Kipras, Bulgārijas un Polijas. Co-
menius projekta ietvaros skolēni un 
skolotāji no mūsu skolas jau bija ap-
ciemojuši šīs valstis, un Latvija bija 
pēdējā pietura – projekta noslēguma 
posms.

Kopumā uzņēmām 19 skolēnus 
un 9 skolotājus no trim stipri atšķi-
rīgām valstīm. Turklāt skolēni šīs 
nedēļas laikā dzīvoja viesģimenēs. 
Arī es biju viena no tiem 15 skolē-
niem, kuri savās ģimenēs uzņēma 
kādu ārzemnieku. Visu nedēļu kopā 
ar viesiem piedalījāmies dažādās 
aktivitātēs – devāmies ekskursijās, 
mācījāmies dejot latviešu tautas de-
jas un tvistu, izklaidējāmies un glu-
ži vienkārši centāmies iepazīt cits 
citu, parādīt viņiem, kādi ir latvieši 
un Latvija. 

Lai gan jau svētdienā kopā ar poļu 

un bulgāru delegācijām tika apmek-
lēta Sigulda un Turaida, projekta 
noslēguma posms oficiāli tika at-
klāts pirmdienā, 23.aprīlī. Katra de-
legācija prezentēja savu valsti, viesi 
apmeklēja mācību stundas, mācījās 
latviešu valodu. Vakarā kopīgi vadī-
jām laiku diskotēkā.

Otrdiena bija mākslas un sporta 
diena. Tika apmeklēta Inešu porce-
lāna darbnīca, vēlāk skolā radošajās 
darbnīcās veidots viens no Vecpie-
balgas simboliem – ūdensroze. Die-
nas gaitā notika orientēšanās spēle 
pa Vecpiebalgu un sporta aktivitā-
tes – florbols un volejbols. Intere-
santi bija tas, ka viesiem florbols 
bija nezināms sporta veids.

Trešdiena skolā bija stipri vien 
klusa, jo kopīgi ar viesiem devā-
mies ekskursijā uz Rīgu. Apmeklē-
jām Saules muzeju, Motormuzeju, 
izlīkumojām Vecrīgas šaurās ieli-
ņas, bet pats interesantākais bija TV 
torņa apmeklējums. Uzbraukuši ar 
liftu 97 metru augstumā, redzējām 

Rīgu kā uz delnas. Diemžēl bija ap-
mācies, tādēļ skats nebija tik skaists 
un plašs.

Ceturtdien mūsu viesi apmeklēja 
Vecpiebalgas muižu, lai tiktos ar 
novada domes pārstāvjiem, bet pēc 
tam pievienojāmies viņiem mēģinā-
jumā, lai sagatavotos lielajam nos-
lēguma koncertam. Turpmākā die-
nas daļa tika pavadīta ,,Vēveros”, 
kur kopīgi kūlām sviestu, cepām 
maizi un izklaidējāmies brīvā dabā. 
Bulgāriem šķita, ka visgardākais ir 
tieši latviešu sviests. Arī lielais ban-
kets viesu mājā ,,Lielkaibēni” lielis-
ki izdevās.

Piektdiena pienāca jau ar skum-
jām sirdī par drīzo šķiršanos. Ģe-
nerālmēģinājums, prezentāciju ga-
tavošana par nedēļas iespaidiem, 
pēdējais brīvsolis tikai tuvināja 
atvadām. Vakarā krāšņā koncertā 
parādījām viesiem, ka esam kļuvuši 
par draugiem. Par spīti valodas un 
kultūras atšķirībām, vienojāmies 
dejā.

Atvadas vienmēr ir skumjas. Bet 
mēs vienmēr varēsim atcerēties, 
ka Comenius projekta viesus Vec-
piebalgā pārsteidza un ielīksmoja 
vardes, tīrā un sakoptā vide, zvaig-
žņotās debesis, laipnie un atsaucīgie 
cilvēki, lielais dziedātprieks, ,,Slā-
taviņa’’ un vēl daudz kas cits. Mēs, 
skolēni, no projekta esam ieguvuši 
bezgala daudz un pilnīgi noteikti 
esam neizsakāmi pateicīgi skolo-
tājai Velgai Jēriņai par šī projekta 
radīšanu un koordinēšanu. Lai gan 
mēs esam atšķirīgi, mēs tagad esam 
draugi, un draugs – tā ir pati lielākā 
bagātība.

Žanete Zommere, 
Vecpiebalgas vsk. 11. klaseVecpiebaldzēni un viesi labprāt piedalījās rotaļās etnogrāfiskajā 

muzejā „Vēveri”.

Sarunas par Bībeli 
Vecpiebalgas vidusskolā

Šodienas sabiedrībā cilvēkam ir 
jābūt vispusīgam un jāprot orien-
tēties dažādās dzīves jomās, dis-
kutējot un izsakot savu viedokli 
par tām. Skolas vadība vidussko-
lēniem piedāvāja iespēju apmeklēt 
četras lekcijas par Bībeli, kuras 
vadīja Vecpiebalgas evaņģēliski 
luteriskās baznīcas draudzes mācī-
tājs Intars Jonītis.

 Mācītājs vidusskolēnus iepazīs-
tināja ar Bībeli, ar baznīcas tradī-
cijām, runāja par to, kam kristieši 
tic. Tie, kuri atnāca uz lekcijām, 
kļuva garīgi bagātāki, jo informā-
cija, kuru sniedza Intars Jonītis, 
bija noderīga un svarīga ne tikai 
no kristīgā, bet arī vēsturiskā as-
pekta. Vairākkārt viņš uzsvēra, ka 
Kristus piedzimšana ir vēstures 
viduspunkts. Ritēja interesantas 
diskusijas par piedošanas būtību. 
Kristīgajā pasaulē ikvienam par to 
nākas maksāt – par mūsu grēkiem 
ir samaksājis Kristus. Tāds arī bija 
sarunu mērķis – paplašināt skolēnu 

redzesloku, nevis pārliecināt viņus 
par to, ka ir jātic Dievam un ka tā 
ir vienīgā patiesība. Mācītājs spēja 
atklāt jauniešiem liecības, kas ir 
Bībele, nevis balstoties uz vispārī-
giem stereotipiem, bet gan pama-
tojoties uz vēsturiskiem faktiem 
un uz kristiešu dzīves pieredzi.

 Katrs jaunietis guva ko jaunu, 
labu, noderīgu un, protams, no-
stiprināja un atkārtoja jau zināmo 
informāciju. Iepriecinoši bija tas, 
ka skolēni mācītājam Intaram Jo-
nītim aktīvi uzdeva jautājumus par 
kristīgo ētiku un vērtībām. Iesaku 
arī citām skolām padomāt par šādu 
lekciju organizēšanu, jo tās palīdz 
cilvēkam augt un cerēt uz garīgās 
gaismas esību. Liels paldies Vec-
piebalgas evaņģēliski luteriskās 
draudzes mācītājam Intaram Jo-
nītim par garīgajām sarunām un 
vienošanos lūgšanā!

Laura Kupča, Vecpiebalgas 
vidusskolas 11. klases skolniece  
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matemātikas konkursa-olimpiādes 
,,Tik vai...Cik?” uzvarētājus Latvijas mērogā – 

ANDRI BRAUERU ar 1. vietu, 
SILVESTRU PĒTERSONU ar 2. vietu!

Abi zēni piedalījās šī konkursa trijās kārtās un, 
iegūstot maksimālo punktu skaitu, tika uzaici-
nāti piedalīties starptautiskajā olimpiādē kopā 

ar Lietuvas 4. klases skolēniem. Šajā olimpiādē 
skolēni guva pieredzi un iespēju risināt uzdevu-

mus, kādus risina lietuviešu skolēni. 

SVEICAM
17. jūnijs– 
Latvijas 

Republikas 
okupācijas diena
Lielākais dārgums
Baltijas jūrai
ir latvju tauta,
dota tai pūrā.

Četrdesmitā gada jūnijā
ar sarkano miglu
sākās baigā vasara,
latvju tautas rūgtā asara.

Šai laikā jau 
sabruka viss,
jo Eiropā karš
klāja debesis.

Kur bija, Dievs,
Tava vara.
kad sadega
Latvija brāļu karā?

Bet tagad, Dievs, lūdzam
Tev – nepaej garām,
lai latvji kā tauta,
mēs izdzīvot varam.

Adolfs Bruno Pugulis Dzērbenē

Andris (no kreisās) un Silvestrs kopā ar matemātikas 
skolotāju Antoņinu Glāzeri.

Par apdraudējumiem – patiesiem un izdomātiem  
Pirms neilga laika presē parādī-

jusies informācija, ka aizsardzī-
bas ministrs Pabrika kungs kādā 
no daudzajām konferencēm kār-
tējo reizi paziņojis, ka Krievija 
joprojām ir nopietns drauds Lat-
vijas neatkarībai, pilnīgi loģiski 
raisīja manī izbrīnu un spieda uz-
dot dažus retoriskus jautājumus, 
proti, pirmkārt, vai tad Latvijas 
amatpersonas domā, ka pārējās 
NATO valstis negatavojas pildīt 
līguma 5. punktu, kurš paredz, 
ka uzbrukums jebkurai dalīb-
valstij tiek traktēts kā uzbrukums 
visai organizācijai, kas savukārt 
izraisa sekas, proti, prettriecie-
nu agresoram ar visiem alianses 
rīcībā esošajiem militārajiem 
resursiem. Otrkārt, varbūt mūsu 
aizsardzības ministrs šaubās par 
NATO spējām sakaut šādu agre-
soru, šajā gadījumā Krieviju. Pēc 
militāro apskatnieku  domām, 
Krievija joprojām ir ievērojama 
militārā lielvara, taču pašreizējā 
momentā nespējīga stāties pretī 
Ziemeļatlantijas bloka valstu ko-
pējam militārajam potenciālam. 
Negribas ticēt, ka aizsardzības 
ministrs to nezina vai ka viņš ne-
uzticas saviem sabiedrotajiem, 
tātad runa, acīm redzot, ir par 
mēģinājumu ietekmēt sabiedris-
ko domu, lai nostiprinātu klausī-
tāju apziņā pārliecību par to, ka 
attiecību uzlabošana starpvalstu 
līmenī nav iespējama, jo kā tad 
tu sadarbosies, nerunāsim par 
draudzēšanos, ar lielvaru, kura 
tevi pastāvīgi apdraud. Laikam 
jau saprazdams, ka gluži tik 
viegli šādu atklāsmi „iesmērēt” 
nebūs iespējams, tālākajā runas 
daļā Pabrika kungs uzsvaru pār-
ceļ atkal uz tik pierasto nacionālo 
vai pareizāk etnisko jautājumu, 
uzsvērdams, ka Krievijas un arī 
Latvijā krieviski vēstošie masu 
informācijas līdzekļi spēcīgi un 

pieaugoši iedarbojas uz Latvijas 
iedzīvotāju un, protams, pirmām 
kārtām uz, tā dēvēto, krievvalo-
dīgo apziņu, graujot viņos uzticī-
bu valstij, pilsoniskuma izpratni 
utt. un veidojot LR praktiski, tā 
saucamo, „piekto kolonnu”, kura 
varētu savukārt apdraudēt valsts 
pastāvēšanu un palīdzēt poten-
ciālajam agresoram. Par agresoru 
– skatīt iepriekš uzdotos jautāju-
mus, bet par masu informācijas 
līdzekļiem jāsaka sekojošais. Ja 
mēs patiesi uzskatām, ka dzīvo-
jam demokrātiskā sabiedrībā, 
tad jebkurš mēģinājums ierobe-
žot to darbību ir nosodāms, vēl 
jo vairāk, ja šis laikraksts vai TV 
kanāls ir privāts, tātad būtībā to 
īpašnieku, lai kas tie arī būtu, no-
stājas, pārliecības, protams, arī 
izpratnes par mākslinieciskumu, 
paudējs. Kādam vai kādiem tas 
var patikt vai nepatikt, taču, ja 
tas pastāv, tad tam, acīm redzot, 
ir sava lasītāju vai skatītāju audi-
torija, tas kādai iedzīvotāju daļai 
ir vajadzīgs, iespējams, tiesa ne 
vienmēr, tas nes  saviem īpašnie-
kiem peļņu. Vienīgais ierobežo-
jums šeit varētu būt– darbības 
ar pretlikumīgu raksturu, proti, 
melīgas informācijas vai kādas 
personas nepatiesi nomelnojošu 
faktu izplatīšana, kara vai var-
darbības propaganda, rasu vai 
nacionālā naida kurināšana. No 
tā izriet nākamais jautājums – ja 
šie krievu valodā vēstošie me-
diji patiešām izplata nepatiesu, 
sagrozītu informāciju, mēģina 
nomelnot mūsu valsti, ietekmēt 
mūsu pilsoņu apziņu negatīvi, kā 
to apgalvo ministrs, - kāpēc mūsu 
tiesībsargājošās institūcijas, kuru 
mums ir tik daudz kā, varbūt, ne-
vienā citā valstī, neiet likumā pa-
redzēto ceļu un neiesūdz šādu iz-
devumu vadību tiesā, lai pēc tam 
panāktu informācijas atsaukšanu, 

un arī soda sankcijas pret pārkā-
pējiem līdz pat attiecīgo mediju 
slēgšanai. Pēdējā laikā ir minams 
tikai viens tāds gadījums– 1.Bal-
tijas kanāls tika saukts pie tiesas 
par reportāžā par 16.marta pasā-
kumu pie Brīvības pieminekļa 
pieļauto nekorekto montāžu. Tas 
arī viss – kad bija iepriekšējā 
reize, pat neatceros. Ja jau mūsu 
tiesiskie priekšstāvji neprot vai 
negrib rīkoties atbilstoši pašu 
izstrādātajai likumdošanai, ko 
tad ministra kungs tā brīnās par 
ietekmes palielināšanos. Un vēl 
par ietekmi – domāju, ka šāda 
nostāja spilgti parāda pie varas 
esošo domas par saviem darba 
devējiem– tautu, vai tiešām viņi 
tic, ka ar propagandas palīdzību, 
lai cik tā būtu profesionāla, var 
izmainīt tautas lielumlielās daļas 
nostāju tādā svarīgā jautājumā 
kā valsts neatkarība. Ja mums no 
kaut kā šajā aspektā ir jābaidās, 
tad tikai no tā, ka bēdīgā ekono-
miskā stāvokļa rezultātā valsts 
var palikt bez pamatnācijas, kura 
vai nu izmirs vai dosies darbā uz 
ārzemēm, tad gan jautājums par 
valsts neatkarību var kļūt ļoti pat 
aktuāls.

Varbūt šiem jautājumiem vis-
pār nevajadzētu veltīt tik lie-
lu uzmanību, sak, gan jau viņi 
tur, augšā, paši tiks galā ar šīm 
problēmām, ja nebūtu viena 
liela „bet”, proti, starpvalstu 
attiecības būtiski ietekmē eko-
nomisko sakaru attīstību, tātad 
iespēju pelnīt uzņēmējiem un 
caur nodokļiem arī valstij, kas 
nu gan katram no mums ir sva-
rīgi. Neskatoties uz to, ka ES un 
citas starptautiskās organizāci-
jas pastāvīgi mūs mudina uzla-
bot sadarbību ar kaimiņvalstīm, 
lai patiesi kļūtu par „tiltu” starp 
Austrumiem un Rietumiem, kā 
mēs to mīlam deklarēt, progresa 

kā nav, tā nav. Nav grūti iedomā-
ties, ka šajā gadījumā šīs „tilta” 
funkcijas veikt būs vairāk nekā 
apgrūtinoši, kam gan vajadzīgs 
„tilts” līdz upes vidum. Vēl slik-
tāk ir tas, ka savstarpēja neuzti-
cēšanās noved pie pilnīgi nevaja-
dzīgiem, bezmērķīgiem tēriņiem 
no valsts budžeta, kura stāvoklis, 
kā zināms, nepavisam nav spī-
došs. Daži piemēri. Valdība uz-
stājīgi virza tālāk projektu par sa-
šķidrinātās gāzes termināļa būvi, 
visticamāk, Rīgā. Pamatojums 
– Krievijas gāzes piegādes regu-
laritātei nevar uzticēties. Zinoši 
cilvēki min pretargumentu– gāzi 
no Krievijas mēs saņemam jau 50 
gadus, un visā šajā laikā vienīgās 
diskusijas ir bijušas par cenu, kas 
ir gluži dabīgi (starp citu, sašķid-
rinātās gāzes piegādes pa jūru 
no Tuvo Austrumu valstīm būs 
daudz dārgākas). Bez tam mūsu 
rokās ir tāds varens arguments 
kā Inčukalna gāzes krātuve (tāda 
nav Lietuvai vai Igaunijai), kura 
nodrošina piegādes Rietumeiro-
pai maksimālā patēriņa laikā un 
ar kuras krājumiem LR pietiktu 
3 gadiem, ja Krievija sadomātu 
nepildīt noslēgtos līgumus. Tāds 
pats stāsts ir par Visaginas AES, 
kur Latvija gatavojas ieguldīt 
1miljardu latu, lai pēc tam pirktu 
saražoto enerģiju par tām pašām 
tirgus cenām, kādas pastāvētu, 
ja šīs stacijas nebūtu. Trakā-
kais, ka mums šīs jaudas nemaz 
nevajag, pašreiz mēs nespējam 
noslogot pat rekonstruēto TEC 
- 2– speciālisti spriež, ka elek-
troenerģijas patēriņš pie tam nā-
kotnē drīzāk samazināsies nekā 
palielināsies (pamats – cenšanās 
ekonomēt kā mājsaimniecībās, 
tā ražošanā – iegūt varētu ap 15 
% jaudu). Kāds tad pamatojums 
tiek minēts no valdības puses 
– tas pats vienīgais, proti, uz 

pašreizējiem piegādātājiem no 
Austrumiem nevar paļauties, bez 
tam nāk klāt vēl viens arguments 
– jāpalīdz brāļiem lietuviešiem 
pēc Ignalinas AES slēgšanas. Te 
nu jāpiesauc senā krievu paruna, 
kura brīvā tulkojumā skanētu ap-
mēram šādi: „Draudzība ir drau-
dzība, bet naudiņa katram atse-
višķi.” Vispār rodas iespaids, ka 
mūsu par ekonomiku atbildīgie 
ierēdņi pārāk aizņemti ar politis-
ku nevis saimniecisku vērtēšanu, 
bieži izplatot arī dezinformāciju, 
lai iekļautos savu politiski moti-
vēto aktivitāšu rāmjos. Piemērs – 
pēc ES sankciju noteikšanas pret 
Baltkrieviju valdība steidza mie-
rināt uztrauktos uzņēmējus, ap-
galvojot, ka tirdzniecības bilan-
ce ar šo valsti ir tik niecīga (kādi 
3%), ka nekādam uztraukumam 
nav pamata, „aizmirstot”, pro-
tams, ka mūs interesē šajā gadī-
jumā reeksports – preču plūsma 
pa Latvijas dzelzceļu, lai pēc tam 
Latvijas ostās tās iekrautu kuģos 
(Liepājas mērs Seska kungs ap-
galvo, ka kravas no Baltkrievijas 
sastāda 30% no ostas apgrozīju-
ma). Šādu uzskaitījumu vēl varē-
tu turpināt, taču skaidrs ir viens 
– ekonomikas politizācija nevar 
dot labumu nevienai valstij, arī 
LR ne. Ja mēs varam tirgoties ar 
Ķīnu, kur ar cilvēktiesību ievēro-
šanu ne tuvu viss nav kārtībā, ja 
mēs gatavojamies importēt gāzi 
no Arābijas pussalas valstīm, 
kuras pēc valsts pārvaldes for-
mām un baznīcas lomas vairāk 
atgādina „tumšos” viduslaikus, 
kāpēc mēs nevaram atteikties no 
politikas pārspīlētās ietekmes uz 
saimniecisko dzīvi, it sevišķi, ja 
tas nes tikai zaudējumus. 

Juris Sīmanis
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SPORTS

Kas ir pauerliftings?
Pauerliftings jeb spēka trīscī-

ņa ir smagatlētikas sporta veids, 
kurā ietilpst piesēdieni ar svara 
stieni uz muguras, spiešana guļus 
un stieņa vilkšana no zemes. Šīs 
trīs kustības smagatlētiem pazīs-
tamas jau sen. Kā sporta veids tas 
sāka veidoties pagājušā gadsimta 
60.-70. gados.

Spēka trīscīņa šobrīd ir visstrau-
jāk augošais smagatlētikas sporta 
veids Latvijā. Šis skarbais  „dzel-
žu sports” attīstās arī Vecpiebal-
gas novadā. Mūsu atlēti regulāri 
piedalās Latvijas un reģionālajos 
čempionātos, gūstot neatsveramu 
pieredzi un uzrādot labus rezultā-
tus. Nopietns darbs, labs treneris 
un pareizi ieguldīti līdzekļi panāk 
savu – Inešu pauerliftinga  klubs 

2012. gada Latvijas čempionātā 
komandu vērtējumā iegūst 3. vie-
tu. Emīls Ogriņš jau otro gadu ir 
kļuvis par Latvijas čempionu jau-
niešiem (svara kategorijā  līdz 74 
kg 2011. gadā un līdz 83 kg 2012.
gadā). Jānis Burjots otro gadu ir 
nosargājis Latvijas vicečempiona 
titulu junioriem (svara kategori-
jā līdz 120 kg). Raivis Bazjuks 
šī gada  čempionātā uzrādīja re-
zultātu, kas par 10 kg atpaliek no 
Latvijas sporta meistara, uzstā-
dot Latvijas rekordu pietupienos 
260 kg svara kategorijā līdz 83 
kg junioriem.(2011. gadā Raivis 
izcīnīja 3. vietu), savukārt Mā-
rim Jermacānam svara kategorijā 
līdz 83 kg jauniešiem 2. vieta, bet  
Matīsam Zemgalim svara kate-

Komandas gars vieno un palīdz. Inešu pauerliftinga kluba atlēti: 
2.rindā no kreisās:  Matīss Zemgalis, Jānis Burjots, Edmunds  

Knāķis, Raivis Bazjuks; 1.rindā no kreisās: Valters Balodis, Ilgmārs 
Černiševs, Emīls Ogriņš un Māris Jermacāns.

Klasiskā volejbola sezona 
noslēgusies

Vecpiebalgas vidusskolā ar 
jaukto komandu turnīru, kurā star-
tēja septiņas komandas, noslēdzās 
zāles volejbola sacensības. Sešās 
komandās bija spēlētāji tikai no 
Vecpiebalgas, viena – uzaicinātā 
komanda no Madonas. Lai gan 
sacensības notika svētdien un daļa 
dalībnieku iepriekšējā dienā pie-
dalījās braucienā apkārt Piebalgas 
ezeriem, bet daļa uz sacensībām 
ieradās no svinībām, spēlētāju 
dažāda noguruma pakāpe nema-
zināja sacensību spriegumu un 
vēlmi uzvarēt, jo savstarpēji visi 
bija pazīstami un katram gribējās 
parādīt, uz ko šobrīd komanda ir 
spējīga.

Sacensību pirmā kārta notika 
apakšgrupās, katrai komandai tie-
koties ar katru, un tālāk – kausa 
izspēles princips, nosakot vietas. 
Veiksmīgāka un meistarīgāka šajā 
turnīrā  bija komanda ,,Toms” 
(Dita Dzene, Gatis Slavēns, Kār-
lis Bērziņš, Jānis Daļeckis), otro 
vietu izcīnīja ,,Apsītes” (Raitis, 
Uldis, Ilmārs, Ģirts, Aldis Glā-
zeri), trešie ,,Metinātāji” (Artūrs 
Zvejnieks, Kaspars Grejs, Vasilijs 
Trusovs, Rita un Ilze Rubules). 
Uzvarētāji no Vecpiebalgas no-
vada sporta dzīves vadītāja Andra 
Praulīša saņēma dāvanu kartes, 
kuras sarūpēja Vecpiebalgas no-

vada pašvaldība. 
Vecākais spēlētājs Ilmārs Glā-

zers, kas labu laiku nebija zālē 
spēlējis volejbolu, rādīja atzīsta-
mu sniegumu un apliecināja pa-
tiesību – ja kaut ko esi iemācījies, 
tad tas ir uz ilgu laiku.

Visu ziemu Vecpiebalgas novada 
volejbola komanda trenējās divas 
reizes nedēļā un piedalījās Cēsu 
novada atklātajā čempionātā un 
Kausa izcīņas sacensībās, koman-
dā spēlēja Rihards un Normunds 
Vītiņi, Toms un Dāvis Strelkovi, 
Gatis un Artūrs Zvejnieki, Jānis 

Jurkāns, Kaspars Krieviņš, Aivis 
Šulcs, Dāvis Balodis.

Pirmo reizi Vecpiebalgas nova-
da volejbola komanda bija pie-
teikta Latvijas olimpiādei, kurā 
cīnījās Vidzemes zonā ar res-
pektējamām komandām ,,Rīga”, 
,,Limbaži”, ,,Cēsis” un nospēlēja 
savu spēju līmenī, pakutinot ner-
vus citām komandām. Komandā 
spēlēja Arnis Tunte, Atvars Vil-
de, Kārlis Bērziņš, Gatis Slavēns, 
Mārtiņš Krams, Ģirts Glāzers, 
Edgars Žagars, Raitis Glāzers 
(Vecpiebalga), Edmunds Malta, 
Raimonds Dzenis, Gatis Berdins-
kis. Kopā šie spēlētāji sanāca īsi 
pirms atlases un nospēlēja pāris 
pārbaudes spēles. Paldies Arnim 
Tuntem par ieinteresētību, zāles 
un treniņa partneru sameklēšanu!

Nākamās sacensības pludmales 
volejbolā, atlases sacensības Lat-
vijas olimpiādei.

Paldies visam Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības kolektīvam un 
personīgi Ellai Frīdvaldei-Ander-
sonei par ieinteresētību un atbal-
stu!

 APSVEICAM!
Latvijas Jaunatnes čempionā-

tā volejbolā B -1 grupā:
2. vieta – Jānis Jurkāns Cēsu 

PSS komandā;
2. vieta – Kaspars Krieviņš 

Cēsu PSS komandā.
Māris KramsUzvarētāji! Komanda „Toms” 

(Jānis Daļeckis,  Kārlis Bērziņš, Dita Dzene, Gatis Slavēns). 

Medaļu komplekts 
velobraucējiem 

sadalīts
Sestdien, 5. maijā, Vecpiebalgā 

aizvadīts kārtējais – septītais –  
tautas velobrauciens „Apkārt 
Piebalgas ezeriem”, kas bija arī 
sacensību seriāla SportLat Balva 
2012 5. posms. Sacensības orga-
nizēja sporta pasākumu rīkotājs 
„Biedrība Sporta klubs SportLat” 
sadarbībā ar Vecpiebalgas novada 
Domi.   

Dalībnieki – amatieri un pro-
fesionāli velobraucēji – varēja 
mēroties spēkiem divās atšķirī-
ga garuma distancēs – 35 km un 
50 km. Bez tam sacensību starta 
vietā pie kultūras nama notika arī 
bērnu velosacensības trīs dažādās 
vecumam atbilstoša garuma dis-
tancēs. 

Velobrauciens „Apkārt Piebal-
gas ezeriem” ir iekarojis stabilu 
vietu Latvijas sporta dzīvē un ie-
mantojis lielu velobraucēju ievē-
rību. Arī šajā gadā uz starta līnijas 
stājās vairāki simti dalībnieku. 
Vērtēšana sacensībās notika pa 
vecuma grupām sievietēm un vī-
riešiem. Godalgotās vietas tika 

apbalvotas ar SPORT2000 sarū-
pētām balvām. 

50 km distancē pirmo vie-
tu vīriešu konkurencē dalīja 
Raivis Ritums (X Sports Cyc-
ling team) un Arnis Pētersons 
(ZZK – Cēsis), bet sieviešu kon-
kurencē – Inese Zvirgzdiņa (PSK 
Skanste/ MySport). Otrajā vietā 
vīriešu konkurencē ierindojās 
Oļegs Meļehs (TREK -PHILIPS) 
un Mārtiņš Blūms (ZZK- Cesis), 
bet trešajā Raivis Zīmelis (TREK 
-PHILIPS). Savukārt no sievie-
tēm otrā bija Jeļena Dovgaļuka 
(Veloclub), bet trešā finišēja Līga 
Glāzere (Radi un Draugi).

 35 km distancē pirmo vietu vī-
riešu konkurencē ieguva Renats 
Lapacinskis, bet sieviešu konku-
rencē – Ulla Trukšāne (Salaspils 
Zīriņi/RRS).

Voldemāra Cīruļa piemiņas kau-
su starp labākajiem Vecpiebalgas 
zēniem izcīnīja Toms Budrēvics.

Pārējie dalībnieku rezultāti ap-
skatāmi: http://www.sportlat.lv/
results.php?id=344 

50 km distanci trešā veica Līga Glāzere. Sveicam!

Komanda “Apsītes” – Ilmārs, Uldis, Ģirts un Raitis Glāzeri.

gorijā līdz 105 kg  junioriem 3. 
vieta. 

Ja arī tu vēlies kļūt spēcīgāks 
un pārliecinātāks par sevi, spēka 
trīscīņa ir tieši tas,  kas tev vaja-
dzīgs! Cītīgi trenējoties rezultāti 
būs acīmredzami!

Jānis Burjots, 
Inešu pauerlifting kluba 

treneris
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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”. 

SĒRU VĒSTS
Tu nenāksi.
Kaut kur būs tava elpa.
Bet tikai citā laikā, citā telpā.
     (I.Auziņš.)

PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
1. jūnijā plkst. 22.00 

Augstā kalna estrādē zaļumballe.
Spēlē grupa „Emburgas zēni”.

Darbosies kafejnīca.
Ieeja Ls 2,00

22. jūnijā plkst. 19.00 
Augstā kalna estrādē koncerts 

„Kur Augstais kalns, kur Etna”.
Piedalās deju grupas no apkārtējiem 
novadiem un Dzērbenes un Taurenes 

amatiermākslas kolektīvi. 
Sumināsim Dzērbenes Līgas un Jāņus!

Plkst. 22.00 zaļumballe. 
Spēlē grupa „Pusnakts”.

Darbosies kafejnīca. 

Inešu pagastā
10. jūnijā plkst. 14.00 

Inešu tautas namā viesosies 
Lauteres kultūras nama 

amatierteātris “Aronieši” ar
 L.Zorina komēdiju 

“Vīrietis un sieviete”.

Kaives pagastā
29. jūnijā plkst. 19.00 

Kaives muižas parkā  amatierteātra 
„Aka” pirmizrāde 

Baiba Juhņeviča „Par  pankūkām”
Sadzīviska joku luga 3 cēlienos.

Pēc izrādes zaļumballe.

Taurenes pagastā
9. jūnijā plkst. 23.00 

Taurenes estrādes sezonas 
atklāšanas pasākums.

Zaļumballe kopā ar grupu
 „Vēja radītie” no Siguldas.

Gaidīsim absolventus un viņu vecākus, 
skolotājus, radus,  draugus, 

ciemiņus u.c. 
Ieeja Ls 2,00  (līdz plkst.24.00); 

Ls 2,50 (pēc  plkst.24.00)
Darbosies bufete 

                                                 
14. jūnijā plkst. 14.00 

Komunistiskā  genocīda upuru piemi-
ņas dienā tiksimies piemiņas vietā 

 „Ar sapni par Dzimteni”.

Vecpiebalgas pagastā
23. jūnijā 

Vecpiebalgas tirgus laukumā
no plkst. 9.00 

Līgo rīta tirgus
plkst. 11.00 svētkus ieskandinās 

un Jāņu guni degs 
Vecpiebalgas pašdarbnieki!

Aicinām pārdot un pirkt gribētājus 
un visus, kas grib sajust 
Līgo svētku noskaņu!

T.26493591, 26323454

PĒRKAPSVEIKUMI

SLUDINĀJUMI

Mūžībā aizgājuši:
  

Jānis Šulte, Dzērbene 
Vladimirs Kondratjevs, Dzērbene 

Anita Sērmūksle, Dzērbene
Nadežda Marcinkeviča, Vecpiebalga 

Aleksandrs Bērziņš, Vecpiebalga 
Austra Skaidrīte Avena, Vecpiebalga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Sveicam Tevi, jūnija jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

60 – Jānis Garais Inešos 
Vilis Logins Kaivē
Mārīte Baltputne 
Vecpiebalgā
Līga Žēpere Vecpiebalgā

70 – Valentīna Krūmiņa 
Taurenē
Miervaldis Āzacis 
Vecpiebalgā

80 – Aija Jandava  Inešos
Biruta Rība Vecpiebalgā 

92 – Kārlis Lapiņš Taurenē
93 – Alfrēds Bērziņš Inešos

Alīne Rāviete Vecpiebalgā
97 – Marta Grāvele 

Vecpiebalgā

Bērnība ir mazs krāsains graudiņš
No mūža varavīksnes.
 (A.Krūklis.)

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Patrīcija Briede 
Taurenes pagastā; 
Kristaps Klodžs 

Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

PATEICĪBA
Sirsnīgs paldies z/s „Liel-Kaibēni” va-

dītājam Voldemāram Zivtiņam par at-
balstu un ieinteresētību Vecpiebalgas vi-
dusskolas apkārtnes labiekārtošanā. Ērtie 
un dekoratīvie soli priecē gan mūs, skolas 
kolektīvu, gan arī daudzos viesus, kuri 
apmeklē mūsu mācību iestādi.

Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs

Visa veida meža zemi un lauksaimnie-
cības zemi (var būt ar ēkām). Vajadzības 
gadījumā palīdzēšu nokārtot īpašuma un 
mantojuma tiesību dokumentus. Bez-
maksas juridiskā konsultācija. Izskatīšu 
visus piedāvājumus. T. 29289217.

Senlaicīgas mēbeles, gleznas, radioapa-
rātus, naudu, motociklus, mašīnas un ci-
tas senas lietas. T. 26120353.

Pārdod skaldītu malku ar piegādi. 
T. 26443959.

PĀRDOD

INFORMĀCIJA
BIŠKOPJIEM
1. jūnijā plkst. 11.00 tiekamies  kafej-

nīcā „Ūdensroze”, kur runāsim par vei-
camajiem darbiem dravā. Pēcpusdienā 
praktiskās nodarbības „Jaunu saimju vei-
došana” pie Aivara Radziņa „Upmaļos”. 
Info: 29493629.

AICINĀM UZ SALIDOJUMU
14. jūlijā plkst. 12.00 memoriālajā 

muzejā „Kalna Kaibēni” Kaudzīšu sko-
las absolventu un darbinieku salido-
jums.

Mīļi aicinām!

IEVĒRĪBAI
Mājdzīvnieku vakcinācija pret tra-

kumsērgu Dzērbenes pagastā tiks 
veikta 2012. gada 11. jūnijā. Plā-
notais maršruts: 9.00 – „Kleķeri”; 
10.00 – „Apši”; 12.00 - centrs (vei-
kals „Viva”); 13.00 - stacija (veikals); 
16.00 - Dzērbene (“Līvānu” mājas).   

 Tālr. informācijai: 29497494. 
                 Vetārste Anda Ārne

Ir visu notikšanu sākums
Vienā vārdā – mīlestība – sakāms.
 (A.Līce.)

Sveicam
Annu Brūveri un 
Tomu Šķerbergu,

kopēju dzīves ceļu sākot!

Veikalā “Mežroze” jauns preču pieve-
dums (somas, gultas veļa u.c.).

Jūnijā 10% atlaide jostām, kaklasaitēm, 
bižutērijai.

Veikala darba laiks: 
P, O, T, C, P �.00- 1�.00
S. �.00-17.00
Sv. - brīvdiena.

ZOBU HIGIĒNISTA 
PAKALPOJUMI 

No 18. līdz 22. jūnijam bērniem būs 
iespēja apmeklēt zobu higiēnistu pie Vec-
piebalgas pašvaldības ēkas. Iepriekšēja 
pieteikšanās. T. 22031720 (Benita Zvej-
niece). 

Gribi kaut ko dārzam savam,
Tā, lai ir pa prātam tavam?
Tad tik nāc uz „Nodus” pusi 
Un sev nopērc kaut ko klusi.

Ja vēl gribi šo to košu, 
Liec tik tālāk soli drošu,
„Stādu Andelē” tad būsi,
Stādus sev vai draugiem gūsi!

SIA „Nodus” plašā izvēlē rūpniecības, 
saimniecības un pārtikas preces. 

Laipni aicināti!

Muzikants spēlē latviešu mūziku pri-
vātos un publiskos pasākumos, karaoke, 
diskotēka, deju šovs, vakara vadītāja pa-
kalpojumi. Tālr. 25985566.

Klausies uz priekšu –
Skan gadi kā mūzika.
Ņem tos un dzīvo!
 (J.Gavars.)


