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■ Kultūras aktualitātes
■ Bērni – mūsu šodiena
un nākotne
■ Novada sportistu
panākumi

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums		

Redaktores sleja
Nezinu, kā jūs, bet es šomēnes
patiesi izjutu, ko nozīmē, ka „laiks
skrien vēja spārniem”. Šķiet, tikko
vēl baudījām maija brīvdienas, bet
kalendārs spītīgi rāda – rit pavasara
skaistākā mēneša pēdējās dienas
un, skat, teju, teju klāt būs gada
jautrākie svētki. Tāpēc neatlieciet
darbus un sāciet jau laikus posties
pienācīgai līgotāju uzņemšanai: ravējiet dārzus, sakopiet māju, gatavojiet sieru... Dzīvē simt un vienu
reizi ir pierādījies, ka gaidīšana un
gatavošanās mēdz būt jaukāka par
pašu notikumu. Un, nedod Dievs, ja
sagadās, ka līst kā pa Jāņiem... Lai
nu paliek sliktās prognozes, viss
notiks tik labi (vai labāk), cik esat
iecerējuši.
Lai arī jūnijs ir vasaras saulgriežu laiks, šī numura galvenā tēma ir
cita – bērni. Un ne tikai tāpēc, ka
1.jūnijs ir Starptautiskā Bērnu tiesību aizsardzības diena. Dabā turpinās ziedēšanas bums, pavasara ziedu krāšņumu nomaina jāņuzāļu
skurbums, vēsās dienas kļūst siltākas... Viss norāda uz to, ka vasara
beidzot ir klāt! Arī brīvdienas skolēniem un atvaļinājumu laiks pieaugušajiem. Šis brīdis ir kā radīts, lai
vecāki vairāk varētu veltīt uzmanību bērniem un bērni vecākiem. Kā
mūsu sarunā atzīst Taurenes bērnudārza audzinātāja Sandra Zommere, bērniem nevajag abstraktu brīvību, viņiem vajag, lai vecāki ar
viņiem darbotos.
Devītklasniekiem un divpadsmitajiem, kuriem ir sācies satraukuma
pilnais eksāmenu laiks, novēlu, lai
izdodas veiksmīgi apliecināt iegūtās zināšanas un piepildās nākotnes
ieceres! Visiem pārējiem – lai veicas vasaras darbiņos un priecīgu līgošanu!
Dzidra Ješkina

17. jūnijs – Latvijas
Republikas
okupācijas diena
Manai tautai
pie Baltijas jūras
bij’ gadsimtos
likteņgaitas sūras.
Cik sen(i)s iebruka
te vāci, krievi, zviedri,
tik manā tautā
lija asinssviedri.
Līdz beidzot
brīves karu sīvo,
mēs sveicām
Latvju valsti brīvo.
Kad Eiropu pāršalc
pēdējais karš,
brūk latvju valsts,
nāk bēdu laiks garš.
Pēc sveštautu ilgām,
represīvām varām, lai
šodien mēs Latviju
svētītu darām!
Un katra īsta
latvieša sirds vēlas,
trīs zvaigznes lai
mūžīgi brīvībā mirdz.
Ādolfs Bruno Pugulis
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JŪNIJĀ ATZĪMĒSIM

Uzlīgosim tevim kroni
No baltajiem jasmīniem,
Lai redzēja tevi tālu
Pār zaļam pakalnam,
Lai slavēja tavu vārdu
Līdz citam gadiņam.

1. jūnijs – Starptautiskā Bērnu tiesību aizsardzības diena
14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
17. jūnijs – Latvijas Republikas okupācijas diena
22. jūnijs – Varoņu piemiņas diena
23. jūnijs – Līgo diena
24. jūnijs – Jāņu diena

/V.Kokle – Līviņa/

Vasaras saulgrieži ir vieni no skaistākajiem
latviešu svētkiem. Paaudžu paaudzēs piebaldzēni
šos svētkus ir pratuši godam sagaidīt un nosvinēt.
Priecīgus un līksmus Līgo svētkus un skanīgu Jāņu
dienu! Lai jūsmājās valda prieks un saticība, lai
saimniecēm iznāk smaržīgi pīrāgi un garšīgi siera
rituļi, lai puto alus un koši liesmo ugunskuri!

SVEICAM VASARAS SKANĪGO
VĀRDU GAVIĻNIEKUS –
53 LĪGAS UN 291 JĀNI –
VECPIEBALGAS NOVADĀ!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

APSVEICAM!
Sveicināti, mīļie, tuvie un
tālie novadnieki un visi citi
līdzīgi domājošie!
Jūs uz sarunu aicina māksliniece
Dzintra Vilks. Dažam zināma, citam –
nē. Esmu idejas autore par vērpjamo
ratiņu kopāsaripošanu Vecpiebalgā –
Latvijas vērpjamo ratiņu dzimtenē.
Manā vadībā, bet ar jūsu atsaucību un
Vecpiebalgas pagasta atbalstu saripojām kopā četrus gadus. Tad uznāca tā
nelaime vārdā „krīze”. Arī man. Nolaidās rokas, sāpēja sirds par to postu,
kādu ieraudzījām pēc lepnajām Latvijas
augšgala dzīrēm. Galda nokopšana ir
atstāta lejasgala ziņā. Apjukums, kauns, neziņa, apātija... Netaisni, bet jāsaņemas. Jānokopj, jāsatīra, jāsāk atkal
viss no gala. Skumji tikai, ka uzdzīvotāji uz mūsu rēķina šoreiz ir pašu ļaudis. To nevajag aizmirst, bet jāmēģina
piedot.
Kā saka Māra Zālīte, lai kā, bet „man
viņa (Latvija) ir visskaistākā”, un tāpēc
es līdzīgi ceļos un aicinu arī jūs. Būs
labi. Būs vienkārši un tāpēc labi. Strādāsim, cienīsim un mīlēsim sevi un citus un godāsim tos, kas to pelnījuši. Arī
mūsu senčus – krietnus darba darītājus.
Kas mācēja gan strādāt, gan baudīt darba augļus. Tāpēc arī es atsaucos uz
mūsu jaunā, lielā (ļoti ceru, ka draudzīgā) novada vadītāju Ellas FrīdvaldesAndersones un Valda Cīruļa aicinājumu
turpināt tradīciju „Vērpjamo ratiņu saripošana” novada svētkos. Jo īpaši tāpēc, ka jaunajam novadam top jauns
ģerbonis. Uz zila pamata sudraba vērpjamais ratiņš visā diženumā un godībā.
Zilā – tā ir ticības un uzticības krāsa.
Arī senlatviešu sagša ir tumši zila. Arī
novada daudzie ezeri, kas mūs pavada

cauri dzīvei, ir zili. Kāpēc sudraba ratiņš? Tāpēc, ka mums, latviešiem, sudrabs ir zelta vērts. Tāpēc, ka mēs, latvieši, ejam „caur sudraba birzi un ne
lapiņas nenoraujam”. Tāpēc, ka mums,
latviešiem, ir sudraba vītoli – lieli un
stipri kā mūsu tēvi un dēli. Un vēl tāpēc, ka kādai latviešu dziesmai ir vārdi
„labāk runāšanas sudrabs, nekā klusēšanas zelts”. Patiesi.
Ir jārunā! Runāsim vispirms ar sevi,
tad ar bērniem, ar vecākiem, ar draugiem, kaimiņiem un arī ar naidniekiem.
Ir jārunā, ja nezini padoma. Jārunā, ja
zini to – neslēp, dalies, dod otram, būs
divtik. Ir jārunā, ja sirds pilna gan laimes, gan nelaimes – viegli kļūs. Ir jārunā, lai zinātu, kā un ko darīt. Un mēs
taču visi zinām, cik daudz un labi var
izdarīt, ja dara kopā, plecu pie pleca.
Un tad – pēc padarītā – var arī mierīgi
atpūsties un paklusēt.
Tāpēc es jūs – visus „ratiņniekus” –
aicinu: sanāksim, sabrauksim, sariposim atkal Vecpiebalgā 24. jūlijā Vecpiebalgas novada svētkos! Ar ratiņu pār
muguru visi kopā iesim svētku gājienā
zem jaunā Vecpiebalgas novada karoga,
kuru rotā Piebalgas strādīgo ļaužu darbarīka simbols – vērpjamais ratiņš. Visus, kuri vēlas atsaukties uz manu aicinājumu un piebiedroties „Vērpjamo
ratiņu saripošanai”, lūdzu līdz 15. jūlijam pieteikties Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā centrā pie
sekretāres vai pa tālr. 64107279.
Cerībā uz atsaucību, ar cieņu un mīlestību:
Dzintra Vilks

Vecpiebalgas vidusskolas skolotājai GUNTAI RIŽAI piešķirts
Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par nozīmīgu
ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā. Guntai, kura arī pati ir
šīs skolas absolvente, ar Vecpiebalgas vidusskolu saistās darba mūža
lielākā daļa – 31 gads ir pagājis, mācot skolēniem latviešu valodu un
literatūru. Skolotājas panākumi ir apliecinājums viņas profesionālismam,
izkoptai saskarsmes prasmei, pašaizliedzīgai spējai radīt skolēnos
motivāciju darbam un aktīvai līdzdalībai sava novada vērtību
saglabāšanā.
SIRSNĪGI SVEICAM!

Skolotāja Gunta Riža kopā ar savām audzēknēm
Lauru Burdaju (kreisajā pusē) un Mariju Āboliņu.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Par zemes nomu
Pagājušā gada nogalē Vecpiebalgas
novada pašvaldība izvērtēja pašvaldībai
piekrītošās zemes un pieņēma lēmumus
par aptuveni 1500 hektāriem zemes,
kura nepieciešama pašvaldībai tās funkciju veikšanai: koplietošanas ceļu uzturēšanai, ēku uzturēšanai, komunālo pakalpojumu nodrošināšanai un citām
vajadzībām. Lielu daļu no visas platības – vairāk nekā 400 ha – aizņem lauksaimniecības zemes. Daļa no tām ir iznomāta ar noslēgtiem nomas līgumiem,
daļa tiek izmantota, bet nomas līgumi
vēl nav noslēgti, bet atlikušo daļu, kas
pašlaik ir neizmantota, pašvaldība labprāt iznomātu. Lai vieglāk būtu tikt
skaidrībā par to, ko varam iznomāt, nepieciešama jūsu palīdzība! Ja izmantojat pašvaldības zemi, bet nomas līgums
līdz šim nav bijis noslēgts vai tas zaudējis spēku, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu un
tiks sagatavots jauns līgums. Ja nomāto

pašvaldības zemi turpmāk neizmantosiet, lūdzu, uzrakstiet iesniegumu par
nomas līguma pārtraukšanu. Tas ir ļoti
svarīgi, lai varētu sagatavot sarakstu ar
zemēm, kuras varēsim iznomāt, un jūsu
izmantoto zemi nepiedāvātu nomāt citiem. Inešu pagastā lielākā daļa nomas
līgumu šogad ir atjaunoti. Tuvākajā laikā jāatjauno arī visi Vecpiebalgas pagastā noslēgtie nomas līgumi. Atbilstoši
LR MK Noteikumiem Nr. 735 „Par
valsts vai pašvaldību zemes nomu” nomas līgumos būs precizēta norēķinu
kārtība – noteikts, ka nomnieks maksā
gan nomas maksu (0,5 vai 1,5 % no
kadastrālās vērtības + PVN), gan nekustamā īpašuma nodokli (1,5 % no
kadastrālās vērtības). Tuvāka informācija pa tālr. 64170464, 26115317,
26420236.
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste

Mācīties amatu
Sagaidot Latvijas valsts svētkus,
2006. gadā par pašvaldības apbalvojuma „Vecpiebalgas lepnums” laureātu kļuva Jānis Neimanis. Laikam
gan nevienam nav jāskaidro, kāpēc.
Jāņa veikums latvju zīmju veidošanā
un popularizēšanā Piebalgas atpazīstamības veicināšanā, plaši pārskanējis Latvijas robežas, pazīstams krietnā daļā pasaules valstu. Šopavasar
Jānis Neimanis atzīmēja nozīmīgu jubileju – 80 gadus. Pēc svinīgā brīža
saviesīgā sarunā gaviļnieks atklāj, ka
meklē savam darbam turpinātāju. Uzņēmīgie, talantīgie un zinātkārie, uz
priekšu! Pieredzei, vecumam un profesijai nav nozīmes. Arī Jānis pats,
nebūdams galdnieks, šo amatu – izgatavot senās latviešu rakstu zīmes –
apguva pašmācības ceļā. Galvenais ir
interese un vēlēšanas nodarboties ar
šo filigrāno darbu. Jānis Neimanis atzīst: „Rakstu zīmes un senlatviešu
tradīcijas man jau no bērnības ir asinīs. Māte bija audēja, adītāja, vecākais brālis – dievturu kustības piekritējs. No puikas gadiem labi atceros,
kā svinējām Ziemassvētkus: bluķa
velšana, ugunskurs, nekā mākslīga,
izskaistināta. Tolaik tie bija emocionāli spēcīgi svētki, kad likās, ka pats
Dieviņš, galda galā apsēdies, dod
savu svētību. Tas latviskais man nāk
līdzi no ģimenes, padomju gados par
šīm lietām runāt nevarēja, bet, kad
80. gadu beigās sākās Atmoda, bija
īstais laiks ķerties klāt savam sirdsdarbam. Sākumā no līstītēm darināju
auseklīšus, tad izdomāju arvien sarežģītākus un smalkākus rakstus. Un
visu laiku nepārtraukti meklēju, lasīju, mācījos un apguvu jaunu informā-

ciju par zīmju vēstījumu un nozīmi.”
Kā saka Jānis, darbs nav grūts, galvenā nozīme ir precizitātei, pacietībai
un mīlestībai. Detaļas ir nelielas, katra novirze vai sīka kļūmīte gala rezultātu padara nelietojamu. Arī pats viņš
sākuma gados „ne mazums krāsns
kurināmo materiālu izgatavojis”.
Meistars labprāt dalītos pieredzē, zināšanās un informācijā ar cilvēkiem,
kuri seno zīmju izgatavošanas prasmi
vēlotos turpināt. Spējīgam un uzcītīgam māceklim viņš ir gatavs bez atlīdzības dāvāt savus amata rīkus. Lielu
naudu ar šo nodarbi sapelnīt nevar,
bet tas var kļūt par zināmu atspaidu
pamatdarbam vai arī par nopietnu vaļasprieku. Kā stāsta Jānis, materiāla
gādāšana lielas galvassāpes nesagādājot, daudz koksnes nevajagot, taču
tai jābūt ļoti kvalitatīvai. Cilvēkiem,
kuri vēlētos pie Jāņa mācīties, svarīgi
zināt, ka ar tehnisku prasmju apguvi
vien nebūšot līdzēts. Lai pievērstos
latvisko rakstu zīmju izgatavošanai,
jākļūst par rakstos ietverto vēstījumu
pētnieku. „Darbnīcā glabājas vairāk
nekā simts dažādu rakstu zīmju variantu rasējumu, esmu gādājis un pielāgojis darbam iekārtas, savācis nopietnu informatīvo materiālu klāstu.
Šajos gados esmu ticies ar neskaitāmām tūristu grupām, kuras, apmeklējot Piebalgu, iegriežas arī pie manis.
Cilvēkiem interese par zīmju simbolisko nozīmi ir liela. Kamēr vēl spēks
un veselība, vēlētos amatu nodot tālāk. Ja jūs interesē, lūdzu, zvaniet pa
tālruni 64161451,” aicina Jānis Neimanis.
Dzidra Ješkina

Jānis un Annele Neimaņi sveicēju pulkā.
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PROJEKTI
Projektu pieteikumu izvērtējums
6. maijā žūrijas komisija (A.Glāzers, A.Grīnfelds, H.Duksis, S.Breikša, N.Opdams), tiekoties ar projektu
konkursa „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” dalībniekiem, izlēma, kurus projektu pieteikumus apstiprināt realizācijai. Idejas
bija daudzveidīgas, to realizācija sabiedrībai noderīga. Līdzvērtīgu punktu summu ieguva 6 pieteikumi (pēc
nolikuma šogad realizējami 5 projekti). Bet, Nīderlandes pārstāvim N.Opdamam piekrītot, žūrija vienojās par
visu 6 līdzvērtīgo projektu apstiprināšanu. Tātad Nīderlandes fonda
KNHM piešķirtais finansējums (puse
no līdzekļiem) – 2500 eiro sadalāms
uz 6 projektiem. Realizācijai apstiprinātie projekti:

Projekta nosaukums

Mērķis

Brāļu Kaudzīšu muzeja
Atjaunot muzeja pagalma daļu tā
„Kalna Kaibēni” dārza
vēsturiskajā izskatā, papildināt
atjaunošanas darbu 3. kārta ābelīšu, viengadīgo puķu
stādījumus
Piebalgas ziemas
Apzināt ziemas tautastērpa
tautastērpi
variantus, sagatavot materiālus un
izgatavot 2 komplektus sieviešu
ziemas tautastērpu
Lapene ar kamīnu atpūtai Izveidot lapeni ar kamīnu – radīt
pie Alauksta ezera
atpūtas vietu
Mana bērnudārza pagalms Izveidot jaunu bērnudārza pagalma
segumu, nobruģējot to
Audz vesels!
Izveidot materiālo bāzi sporta
nodarbībām pirmsskolā
Saulaina klase
Veikt kosmētisko remontu 1.
pirmklasniekiem
klases telpā

Darba grupas
vadītāja
Ilona
Muižniece
Dagnija
Kupče
Vita Gruele
Līga Teriška
Ingrīda
Mālniece
Agita Šulca

Daiga Šatrovska, KNHM projekta koordinatore

Jauns labdarības projekts “Labiedarbi.lv”
Labdarības portāls Labiedarbi.lv,
kas veidots sadarbībā ar SMScredit.
lv un draugiem.lv, aprīlī uzsāk ilgtermiņa labdarības projektu, lai finansiāli atbalstītu un veicinātu Latvijas
iedzīvotāju personīgās attīstības un
profesionālās izaugsmes iespējas.
Labiedarbi.lv ir interaktīvs projektu konkurss, kurā var piedalīties vai
līdzdarboties ikviens interneta lietotājs. Tā ideja ir nodrošināt iespēju talantīgiem, apdāvinātiem, ideju bagātiem, apņēmīgiem un uz izaugsmi
orientētiem Latvijas iedzīvotājiem
viegli un ātri saņemt finansiālu atbalstu viņu individuālo mērķu sasniegšanā.
Viens projektu pieteikums var pretendēt uz līdz pat Ls 2000 lielu finansiālu atbalstu. Kopējais konkursa ikmēneša finansējuma fonds ir mainīgs
no Ls 5000 līdz Ls 6500 (un vairāk),
kas dod iespēju atbalstīt vidēji 5 projektus ik mēnesi (50 līdz 70 projektus
gadā).
Labiedarbi.lv atbalsta:
 talantu, dotību un prasmju attīstīšanu;
 radošu ideju realizēšanu un sapņu piepildīšanu;
 jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas;

 radošus, izglītojošus un sportiskus pasākumus;
 izglītības ieguves un turpināšanas iespēju meklējumus.
Projektu konkurss norisinās divās
kārtās:
Pirmajā kārtā tiek vērtēta pieteikumu atbilstība konkursa nolikuma
prasībām un kritērijiem (http://www.
labiedarbi.lv/lv/konkursa-nolikums/). 10 labākie pieteikumi tiek
izvirzīti konkursa otrajai kārtai, kas
ir bezmaksas publiska balsošana portālos Labiedarbi.lv. un Draugiem.lv.
Balsošana abos portālos ir sinhronizēta – neatkarīgi no tā, kurā portālā
apmeklētājs nobalso par projektu, saņemto balsu skaits automātiski skaitās kopā un ir identisks abos portālos.
Balsot un sekot līdzi balsojuma rezultātiem var 24 stundas diennaktī.
Projektu konkursā var piedalīties
bērni, jaunieši un pieaugušie bez vecuma ierobežojuma, un bezpeļņas organizācijas. Interesenti pirmajam
projektu konkursam var pieteikties
jau šodien, elektroniski aizpildot pieteikuma formu portālu www.labiedarbi.lv sadaļā „Iesniedz projektu”
vai www.draugiem.lv.
Šobrīd jau norisinās pieteikšanās
pirmajam projektu konkursam. 6.

maijā tiek pieņemti pēdējie pieteikumi un sākas to izskatīšana. 10. maijā
sāksies balsošana, kas ilgs līdz 31.
maijam ieskaitot. Taču turpmāk projektu ikmēneša konkursiem varēs
pieteikties līdz katra mēneša 25. datumam, un balsošana sāksies līdz ar nākamā mēneša pirmo datumu.
Labiedarbi.lv šobrīd ir vienīgā šāda
veida labdarības iniciatīva Latvijā:
1) projektu konkurss ir pieejams
visiem interneta lietotājiem – gan fiziskām personām, gan organizācijām;
2) tam pieteikties ir vienkārši un
ērti, elektroniski aizpildot pieteikumu
formu, kurai var pievienot attēlus, video u.c. failus;
3) pieteikumu izskatīšana notiek
ļoti ātri – vidēji 5 dienu laikā;
4) uzvarētājus viena mēneša laikā
nosaka sabiedrība, nevis vairāku cilvēku žūrija;
5) uzvarētāju noteikšanā var līdzdarboties ikviens Latvijas iedzīvotājs,
jo uzvarētāji tiek noteikti publiski ar
bezmaksas balsojuma palīdzību – tā
ir iespēja ikvienam atbalstīt savus ģimenes locekļus, radiniekus, draugus
un paziņas.
Sīkāka informācija par projektu: www.labiedarbi.lv vai www.draugiem.lv

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība”
izsludina atklāta konkursa projektu
iesniegumu pieņemšanu
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
Projektu iesniegumu pieņemšana
ELFLA fonda ietvaros notiks šādām rīcībām:
1.1. Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai, pieejamais finansējums
35 731,52 LVL;
2.1. Vides kvalitātes nodrošināšana
un
dabas
resursu
ilgtspējīga
izmantošana, pieejamais finansējums
26 798,65 LVL;
2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana vietējiem iedzīvotājiem, pieejamais finansējums 44 664,41 LVL;
2.3. Publisku pakalpojumu pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes
uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem,
pieejamais finansējums 44 664,41
LVL;
3.1. Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un attīstība, pieejamais finansējums 26 798,65 LVL;

Projektu iesniegumu pieņemšana EZF fonda ietvaros notiks šādām rīcībām:
1.2. Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību
dažādošana, pieejamais finansējums
14 710,10 LVL;
2.4. Pašvaldības ceļu būvniecība
vai rekonstrukcija teritorijās, kurās
veic zivsaimniecības darbības, pieejamais finansējums 73 550,51 LVL;
2.5. Teritorijas, kurās veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana
un attīstība, pieejamais finansējums
58 840,41 LVL;
2.6. Ar zivsaimniecību un tūrismu
saistītas maza mēroga infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība, pieejamais
finansējums 147 101,02 LVL;
Piedalieties projektu konkursā un
saņemiet finansējumu ELFLA fonda

projektiem līdz 14 000LVL un EZF
fonda projektiem līdz 20 000LVL!
Projektos nepieciešams nodrošināt
līdzfinansējumu. Projektu pieteikumus iesniegt biedrības „Cēsu rajona
lauku partnerība” birojā Jāņa Poruka
iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
320. kabinetā no 2010. gada 21. maija līdz 2010. gada 21. jūnijam. Ar
papildu informāciju var iepazīties
biedrības „Cēsu rajona lauku partnerība” birojā, mājas lapā www.partneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv vai pie Māra Cīruļa
(maris@partneriba.lv,
tālr.
29782159).
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SKOLU ZIŅAS
Mākslas dienas “Vēveros”
12. maijā, piedaloties Vecpiebalgas vidusskolas, Inešu pamatskolas
un Cēsu mākslas skolas audzēkņiem
un skolotājiem, norisinājās Mākslas
dienas “Vēveros”. Spīdēja spoža saulīte, pūta neliels vējiņš – šādos laika
apstākļos zīmēt brīvā dabā bija liels
prieks. Vairāki dalībnieki izvēlējās
attēlot dzirnavas, jo tās piesaista daudzu skatienus, bet tika zīmētas arī
“Vēveru” ēkas, koki, dabas ainavas,
šķūnis un klēts. Pēc labi padarīta darba nāk atpūta – kamēr žūrija vērtēja
zīmējumus, skolēni cepa desiņas,
spēlēja dažādas spēles, dziedāja un
vienkārši baudīja skaisto dienu.
Mākslas dienu noslēgumā Cēsu
mākslas skolas pasniedzēja Dace Cēdere katram zīmējumam deva savu

nomināciju. Kā labākos un interesantākos darbus var pieminēt Viļņa Kalniņa darbu nominācijā ,,Piebalgas
egļu vidū”, Anetes Dzenes darbu nominācijā ,,Vērīgā acs”, Lauras Kupčas darbu nominācijā ,,Platekrāna
panorāma”, Diānas Kupčas darbu nominācijā ,,Tumša nakte, zaļa zāle”,
Inešu pamatskolas skolēnu Pētera
Roņa un Toma Vaļķina darbus nominācijā ,,Ātrums”, Zanes Riekstiņas
darbu nominācijā ,,Inešu ainava”.
Savdabīgu skatījumu vērojām Cēsu
mākslas skolas skolēnu Montas Atvaras, Lienes Neimanes un Romāna Beskrovnija darbos. Paldies Mākslas
dienu organizatoriem, ļoti ceram uz
tikšanos nākamgad!
Laura Kupča

Jaunie talanti: (no kreisās) Dēzija Elīza Smirnova, Kristīne Kleinberga,
Elīna Zivtiņa un Anete Dzene.

Patīkami jaunumi radošajā
studijā “Saulesota”
28. aprīlī Madonā notika vēsturiskā Vidzemes novada Bērnu un jauniešu lietišķās un vizuālās mākslas
izstāde „Ritmu spēles” un tērpu kolekciju konkurss „Tērpies „zaļāk”!”.
Inešu pamatskolas skolēni ir godam
pārstāvējuši Vecpiebalgas novadu –
Līvas Miķelsones (6. klase) zīmējums
„Aitas, aitiņas” un Mikus Cimdiņa
(2. klase) „Auto dizains Piebalgā” ieguva 1. pakāpes diplomu, bet Lauras
Denovas (6. klase) „Piebalgas mežos” – 3. pakāpes diplomu. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku laikā šie darbi būs izstādīti Rīgas Kongresu namā.

Tērpus – tapoto vestīšu un ziediem
rotāto tamborēto somiņu kolekciju
„Satikšanās pavasarī!” – skatei piedāvāja radošās studijas čaklās rokdarbnieces Anna Mairita Vilka, Anete
Cīrule, Laura Denova, Kate Kļaviņa,
Marta Cimdiņa, Arita Braķe , par ko
saņēma 2. pakāpes diplomu. Priekšnesumu kuplināja Leldes Vozņesenskas stāstījums un Rūdolfa Cīruļa muzikālais pavadījums. Skolēniem
izstādei un skatei sagatavoties palīdzēja skolotājas Vita Miķelsone un
Sanita Cimdiņa.



Ieklausās vītols – brīnumi gan!
Zaros man dziesmas un mūzika skan!
Ieklausās zeme, ieklausās strauts –
Putni uz pirmo koncertu sauc!

			

Tik tiešām 24. aprīlī ikviens tika
ielūgts uz koncertu, kurā Melnais
stārķis un Putnubiedēklis visus aicināja vidžināt, trallināt un patīkami
pavadīt laiku pašos pirmajos mazo
vokālistu sadziedāšanās svētkos
„Mazputniņš”. Putnu skaņu apburtas
un iedvesmotas, Vecpiebalgas pirmsskolas audzītes ļāvās šai dziesmotajai
idejai un aicināja tuvāko un tālāko
pagastu un pat novadu pirmsskolas
un sākumskolas bērnus pievienoties
dziedātāju pulkam.
Lai gan laukā valdošie laika apstākļi nelutināja mazos dziedoņus un
atbalstītājus, tomēr vēlme ar dziesmām un priekšnesumiem priecēt sevi
un apkārtējos bija lielāka. Tā nu kultūras namā pulcējās Vecpiebalgas
bērnudārza bērni no “Pūces skolas”,
“Dzenīša skolas”, „Cīrulīšu” un
„Zvirbulēnu” grupas. Viņu raibajam
pulkam pievienojās Sanija Gobiņa,
Laura Kuhta, Marta Pundure un Kristaps Zivtiņš, kā arī Silvestrs Pētersons
un Andris Brauers no sākumskolas.
Bijām priecīgi sagaidīt Pērli Johannu
Bērziņu, Annu Balodi, Sendiju Kārkliņu un Keriju Krastiņu no Taurenes,
kā arī Patrīciju Pļešakovu no Skujenes. Mūs apciemot ieradās arī Roze
Diāna Aukšmukste, Estre Zirne un
Tīna Baltvilka no Dzērbenes, kā arī
tuvākie kaimiņi Anete Cīrule un Pēteris Ronis no Inešiem. Jauki, ka atbrauca arī tālāki viesi no Liezēres:
māsiņas Maija Mairita un Māra
Madara Imšas.
Šķiet, ka kultūras nams šādu skaņu
un krāsu daudzveidību sen nebija pie-

(Dz.Rinkule-Zemzare)

dzīvojis. Tas bija baudījums gan
acīm, gan dvēselei! Šis koncerts atšķīrās no citiem ar to, ka tajā solistu
priekšnesumi mijās ar muzikālām aktivitātēm, kurās tika aicināti gan paši
solisti, gan arī klātesošie čivinātāji,
trallinātāji un vīterotāji. Arī zālē esošajiem koncerta baudītājiem bija uzdevums vērot, klausīties un ausīties,
jo pēc muzikālā snieguma katrs varēja nobalsot par, viņuprāt, visjaukāko,
visskanīgāko u.c. priekšnesumu, tā
atbalstot savu dziedoni. Uzaicināto
viesu vidū bija “Balss pavēlniece”
Adrija Žagare, kura visus zālē esošos
priecēja ar skanīgo priekšnesumu, kā
arī pēcāk palīdzēja pasākuma vadītā-

Vecpiebalgas pirmsskolas audzinātājas Sveta Kociņa un Inese Kuzmane
pievienojas rotaļnieku pulkam.

“Izrāviens 2010”

Lattelecom, Swedbank un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra izsludina konkursu mazajiem un vidējiem eksporta uzņēmumiem Izrāviens
2010. Konkursa mērķis ir uzlabot
Latvijas uzņēmumu konkurētspēju
eksporta tirgū, desmit konkursa laureātiem sniedzot īpašu bezmaksas
biznesa risinājumu kompleksu uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai.
Aizsākas vērienīgākais eksporta
veicināšanas projekts mazo un vidējo
uzņēmumu segmentā – Izrāviens
2010. Tā organizatori – Lattelecom,
Swedbank un LIAA – aicina mazos un
vidējos eksportējošos uzņēmumus
piedalīties konkursā, lai iekļūtu desmit finālistu lokā, kas bezmaksas
konsultāciju veidā saņems detalizētus
uzņēmējdarbības efektivitātes risinājumus.
Līdz šā gada 19. jūnijam mazo un

vidējo eksportējošo uzņēmumu pārstāvji varēs pieteikt savu uzņēmumu
konkursam, aizpildot anketu projekta
Izrāviens mājas lapā www.izraviens.
lv. Mēneša laikā pēc pieteikuma termiņa beigām konkursa kandidātus
izvērtēs speciāli izveidota Lattelecom, Swedbank un LIAA ekspertu komisija, ņemot vērā to atbilstību
konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem.
Konkursa uzvarētājiem tiks nodrošināts uzņēmuma darbības detalizēts
audits, ko veiks projektā iesaistīto
pušu eksperti, lai varētu piemērot
efektīvākus risinājumus eksportspējas palielināšanai. Uzņēmumi saņems
arī speciālistu rakstiski sagatavotus,
katram uzņēmumam īpaši pielāgotus
risinājumus IT & T, finanšu, uzņēmuma darbības procesu un eksporta tirgu jomās.

Vecpiebalgas novadā atrasts liels daudzums
sprādzienbīstamu priekšmetu

Radošā studija “Saulesota” un skolotājas Sanita Cimdiņa un Vita Miķelsone.

10. maijā Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās
munīcijas neitralizēšanas (NMN) rotas karavīri devās uz Vecpiebalgas
novadu. Inešu pagasta Cirstos bija atrasts liels daudzums kara laika nesprāgušās munīcijas: 80 artilērijas lādiņi, 18 rokas granātas un 56
mīnmetēja mīnas. Šo munīciju NMN
karavīri neitralizēja. Šogad NMN
rota Latvijas teritorijā neitralizējusi
jau vairāk nekā 1100 sprādzienbīstamus priekšmetus.
Nacionālie Bruņotie spēki lūdz iedzīvotājus būt uzmanīgiem un, atro-

jiem jeb, kā Melnais stārķis teica, –
konferansjē vadīt dziedoši spārnoto
sadziedāšanās koncertu.
Pēc labi padarīta darba solisti savā
īpašumā saņēma saldas veicināšanas
balvas, kā arī savu atbalstītāju balsis
baltu oliņu formā un pateicības rakstus ar visu audzinātāju autogrāfiem.
Domāju, ka ikvienam mazajam
dziedātājam sirsniņā iedegās vēlme
būt vienam no dziedošajiem solistiem, kurš varētu pārstāvēt savu bērnudārzu vai skolu. Un, ja vien mēs kā
vecāki izteiksim atbalstu šāda koncerta organizēšanai, tad arī nākamgad
šī skanīgā sadziedāšanās aicinās mūs
tikties Vecpiebalgā.
Pateicos visām skolotājām, kuras
sagatavoja bērnus šiem svētkiem!
Paldies arī atbalstītājiem: Zivtiņu ģimenei un Vecpiebalgas novada pašvaldībai!
Līga Zvaigzne,
Marka un Esteres māmiņa

dot priekšmetus, kas varētu būt sprādzienbīstami, neaiztikt un nepārvietot.
Vieta, kurā šie priekšmeti atrasti, iespēju robežās jāiezīmē un par atradumu jāziņo tuvākajā policijas nodaļā
vai pa telefonu 112. Pēc informācijas
saņemšanas uz notikuma vietu dosies
NMN speciālisti, kas atrastos priekšmetus neitralizēs.
Kristiāna Štrāle, 3. Zemessardzes
novada štāba speciāliste

“Cenplēsis
2010”

Jau pēc nepilna mēneša no 4. līdz
14. jūnijam Ķīpsalā notiks vēl nebijis
projekts – atlaižu lielveikals „Cenplēsis 2010”, kurā ir aicināti piedalīties
uzņēmēji, lai iztirgotu savus labākos
ražojumus un pakalpojumus par neredzēti zemām cenām. „Cenplēsis
2010” ir unikāla iespēja uzņēmumiem
vienpadsmit dienu laikā realizēt saražotās un iepirktās preces, izpārdot
pagājušā gada kolekcijas, kā arī piedāvāt savus pakalpojumus ar ievērojamām atlaidēm plašam apmeklētāju
lokam, kas novērtē kvalitatīvas preces par zemākām cenām. „Cenplēsis
2010” plašā ekspozīcija būs veidota
pēc nozarēm vairākās sadaļās: preces
mājai, mēbeles un interjera preces,
lielā un mazā sadzīves tehnika; sporta
preces, apģērbi, apavi un aksesuāri
un pat auto un autoaksesuāri.
Šajās dienās pie Ķīpsalas halles
darbosies zemnieku tirdziņš, kurā apmeklētāji varēs degustēt un iegādāties
pašmāju gardos ražojumus un iegūt
īpašumā amatnieku izstrādājumus.
Turpat āra ekspozīcijā būs atrakciju
un atpūtas zona, kur bērniem izdauzīties, kamēr vecāki ļausies iepirkšanās
trakumam.
Atlaižu lielveikals – preču izpārdošana “Cenplēsis 2010” – notiks no 4.
līdz 14. jūnijam Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Vienpadsmit
dienas Ķīpsalā valdīs iepirkšanās atmosfēra un tiks pirktas un pārdotas
dažādu nozaru preces un pakalpojumi
par ievērojami zemākām cenām nekā
citviet. „Cenplēsis” internetā: http://
www.cenplesis.lv
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STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU TIESĪBU AIZSARDZĪBAS DIENĀ

Ik gadu 1. jūnijā tiek atzīmēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības
diena. Atzīstiet, bērnus audzināt nav
vienkārši – tas ir ļoti nopietns darbs,
divdesmit četras stundas diennaktī,
septiņas dienas nedēļā. Man ļoti iepatikās kāda no Andas Līces atziņām: „(..)Viss, ko mēs zinām par
bērniem, ir tas, ka viņi ir brīnums,
ko varbūt zem Lielā Visuma Kāposta, varbūt citur atrod un kā pieneņpūku mums atnes kāds kosmiskais
vējš. Viņi nav neaprakstīta lapa, kā
to daži apgalvo. Viņos tik daudz kas
ar neredzamo tinti jau ierakstīts. Viņos manifestējas dzīvības noslēpums, ne velti tik daudzām sievietēm
dzīves laimīgākie mirkļi saistās ar
bērna piedzimšanu…” Ļoti patiesi,
vai ne? Zinu, ka mūsu novadā ir ļoti
daudz jauku ģimeņu, kurās bērni
aug mīlēti un sargāti. Viena no tām
ir Zommeru ģimene Taurenē.
Pārfrazējot visiem zināmo jautājumu, vaicāju Sandrai, vai viegli trīsbērnu ģimenei laukos.
Vizītkarte
– Esmu zemgaliete no Mežotnes,
Liepājas Pedagoģiskajā institūtā izmācījusies par sākumskolas skolotāju, tagad jau trīs gadus kopā ar ģimeni dzīvoju Taurenē un strādāju
par bērnudārza audzinātāju. Manu
izvēli – kļūt par sākumskolas skolotāju – nenoteica ne ģimenes tradīcijas, ne arī kādi stereotipi. Cik sevi
atminos, vienmēr esmu bijusi ļoti
apzinīga un kārtīga skolniece, tāpēc
brīdī, kad vajadzēja izvēlēties profesiju, bez šaubīšanās izlēmu, ka studēšu pedagoģiju, kas man saistījās
ar stabilitāti un noteiktību. Pašai
šķiet, ka esmu gana mierīga, apdomīga, jā, arī optimiste. Sevi ir ļoti
grūti raksturot, jo tas, ko domāju es,
var ļoti atšķirties no kolēģu vērtējuma. Kad stājos darbā Taurenē, teicu,
lūk, diplomi, kvalifikācijas apliecinājumi, bet, ja vēlaties zināt ko vairāk, zvaniet uz manām bijušajām
darbavietām.
Vieta, kur dzīvojam
– Piebalgai manā sirdī un dzīvē ir
īpaša vieta. Abi ar vīru esam no četrdesmitgadnieku paaudzes. Ja atceraties, padomju gados modē bija tā
saucamās studentu vienības. Arī mēs
Liepājā tādu noorganizējām, un tā es
savulaik uz pāris vasaras mēnešiem
nokļuvu Inešos. Iespējams, ka nekāda īpaša labuma kolhozam no mums
nebija, īsti pat nemācēšu pateikt, ko
darījām, cik atceros, bija jātīra un no
krūmiem jāatbrīvo estrāde pils parkā. Kā jau noprotat, mūsu vienībā
vairums bija topošās skolotājas, kas
vietējiem puišiem šķita gana aizraujoši un amizanti. Tad nu vakaros un
brīvdienās pie mūsu apmešanās vietas spietoja velosipēdisti un motobraucēji. Tā es iepazinos ar savu
vīru Jāni. Tiesa gan, līdz kāzām pagāja zināms laiciņš, tomēr nu jau
kādus 20 gadus esam kopā. Pēc
augstskolas beigšanas pāris gadus
nostrādāju par sākumskolas skolotāju Zaubē. Nevarētu teikt, ka man tur
nepatika, bet īsti par savu šo vietu
saukt nevarēju. Pēc kāzām sākām
dzīvot Inčukalnā, Jāņa vecmammas
mājā. Vīram darbs saistījās ar kokapstrādi, es turpināju mācīt bērnus

Bērni iemāca ļoti daudz:
domāt par dzīvi, cēloņiem un sekām
Inčukalna bērnudārzā. Iemesls, kāpēc pirms trim gadiem nolēmām
pārcelties uz Piebalgu, bija ļoti vienkāršs – visā Latvijā sākās būvēšanās
bums, un Inčukalns no mierīga un
klusa piepilsētas pagasta kļuva par
bagātu cilvēku guļamrajonu. Vecpiebalgas pusi izvēlējāmies ne tāpēc,
ka Jānim šeit dzīvo vecāki. Vairāk
mūs vilināja tas, ka šis novads ir apvīts ar gaišu auru, no citiem tas atšķiras ar savu pagātni un šodienas
cilvēkiem. Latvijā ir ne mazums
vietu, kas uz Piebalgas fona izskatās
krietni bēdīgāk. Mums ļoti daudz ir
bezmaksas skaistuma, un man žēl to
cilvēku, kuri uzskata, ka vērtība ir
tikai tam, par ko tu maksā. Pirms novada izveides kaislības par apvienošanās labumiem vai ļaunumiem nerimās ilgi. Tagad, šķiet, viļņošanās ir
norimusi. Ja sākumā pagasti meklēja, ko cits no cita var paņemt, tagad
liekas, ka tagad vairāk domā par to,
ko cits citam var dot.
Mums laimējās, ka varējām iegādāties šo īpašumu Taurenē. Paziņas
un draugi gan bija pārsteigti, jo ēkas
nebūt nebija labākajā stāvoklī, patiesībā tās bija diezgan nožēlojamas.
Ar Jāni spriedām – māju var uzcelt
un izveidot, kādu vien vēlas, bet
skats, kas paveras no Ramdotu kalna, ir vienkārši lielisks. Savu izvēli
nožēlojuši neesam nevienu brīdi.
Pamazām, apgūstot daudzas līdz šim
nedarītas lietas, māju atjaunojam.
Remontdarbos galvenais strādnieks
ir vīrabrālis Uldis.
Ģimene
– Dažādi un ļoti atšķirīgi raksturos, man visi trīs bērni ir vienādi
mīļi. Kādi viņi ir? Viens man šorīt
saka: „Mammu, es zinu visas valodas, vienīgi nezinu amerikāniešu un
krieviešu valodu, bet, kad izaugšu,
vispār zināšu visas, visas.” Tāds
mums ģimenē ir viens cilvēciņš –
viņš visu zina, visu prot, par visu ir
pārliecināts. Un tas, protams, ir
mūsu Jurģis, kuram ir 4 gadiņi un
kurš ikdienā kopā ar mani mēro ceļu
uz Taurenes bērnudārzu. Dēls Jēkabs ir piektklasnieks Taurenes pamatskolā – labi mācās, labi sporto
un labi spēlē čellu. Viņš lieliski tiek
galā ar pienākumiem, bet īstas pārliecības par to, ko vēlas darīt, viņam
nav. Žanete, mūsu lielā māsa, šogad
beigs 9. klasi Vecpiebalgas vidusskolā. Viņa ir ļoti patstāvīga, apzinīga, raksturā diezgan noslēgta. Žanete arī mācās mūzikas skolā, apgūst
klavierspēli. Žanete ir pienākuma
cilvēks – ko iesākusi, pabeigs. Meitai mācības padodas viegli, viņa ir
zinātkāra, daudz lasa, nereti gadās,
ka tieši Žanete ir tā, kura spēj sniegt
atbildes uz sarežģītākiem jautājumiem. Atšķirībā no Jēkaba, kurš pagaidām vēl ļoti vienkārši tver lietas,
Žanete satraucas, ka nevar atrast
jomu, kas viņai būtu tuva. Latviešu
valodas eksāmenam gatavojoties,
skolā tika pārrunāta tēma par to, ko
skolēni darīs pēc pamatskolas beigšanas. Savā domrakstā Žanete rakstīja, ka pieaugušie ļoti daudz ko gaida, bet patiesībā bērni ir diezgan
apjukuši, jo vēl nesaprot, ko vēlas.
Tik daudz viņai ir skaidrs, ka turpinās mācīties Vecpiebalgas vidussko-

lā un, iespējams, eksaktā novirziena
klasē. Dažkārt man jautā, kāpēc bērni mācās katrs savā skolā, vai nebūtu vienkāršāk, ja visi no rītiem dotos
uz vienu mācību iestādi. Kad atnācām uz Taureni, apbraukājām visas
apkārtējās skolas, kurā skolā mācīties, noteica paši bērni. Esmu priecīga, ka Žanete jaunajā skolā ir atradusi sev draugus, jo iepriekšējā vietā
viņa turējās diezgan savrupi.
Par dzīvi
– Vai viegli audzināt 3 bērnus?
Esam vidusmēra latviešu ģimene
laukos. Nesūdzamies, jo, salīdzinot
ar vairumu ģimeņu, esam samērā
pārtikuši – abiem ar vīru ir darbs.
Neesam no tiem, kuri ir nokļuvuši
ļoti sarežģītā situācijā un kuriem ir
jādomā par maizes riecienu. Varbūt
mums vieglāk ir arī tāpēc, ka nekad
jau nav bijis tā, ka naudas ir ļoti
daudz. Nenoliegšu, ka bija gadi, kad
varējām padzīvot arī nedaudz plašāk, lai gan pašā sākumā, kad nodibinājām ģimeni, arī īpaši spoži neklājās, vajadzību bija ļoti daudz.
Mūsu ģimenē ir pierasts, ka izdevumus vienmēr plānojam.
Dzīve jau nesastāv no materiālām
vērtībām vien. Ar bērniem ir jādarbojas, viņi prasa nepārtrauktu uzmanību. Strādājot bērnudārzā, redzu,
kā uz dārziņu dažkārt tiek atvesti
piecus gadus veci bērni trīsgadnieku
līmenī. Un ne jau tāpēc, ka Dieviņš
viņus būtu apdalījis, bet gan tās ir
sekas nevērībai. Arī naudas trūkumu
šādos gadījumos nevar vainot, visticamāk, ka vecākos iestājies tāds kā
morāls panīkums. Agrāk mums no
augšas diktēja noteikumus – mēs
darīsim to, mēs iesim un uzcelsim...
Tad tagad vairs neviens neko priekšā nesaka un cilvēki apjūk, nezina,
ko iesākt, ko darīt. Saprotu, ka bērni
mēdz vecākus nokausēt un ir brīži,
kad atļaujam viņiem darīt visu ko
citu, lai tikai tas neskar mūs pašus,
lai varam ļauties atpūtai. Taču bērniem nevajag abstraktu brīvību, viņiem vajag, lai palīdzam izvēlēties.
Liela loma uzskatu izveidē ir tam,
kādi vērību kritēriji ir tiem cilvēkiem, pie kuriem augam, iepazīstam
pasauli, mācāmies. Kopš dzimšanas
brīža cilvēks nonāk priekšmetu, lietu un cilvēku materiālajā pasaulē.
Bērns ieiet lielveikalā un ierauga veselu pasauli spilgtu, krāsainu kastīšu, viņš jau nezina, kas kurā kastītē
iekšā. Viņam vajag to skaistāko. Tas
pats notiek skolā – bērns nezina,
kas, piemēram, ir ķīmija, fizika vai
bioloģija, tās viņam ir tādas pat kastītes, kas piedevām ne vien nav
skaistas, bet ir ļoti abstraktas. Un tikai mēs, pieaugušie, spējam palīdzēt
ieraudzīt pērles un briljantus, ko
sniedz šīs zinātnes. Bērni uz bērnudārzu atnāk dažādi. Ar gadiem jūtu,
ka viņi kļūst arvien atraisītāki, ātrāk
pārslēdzas no vienas nodarbes uz
citu. Tās mūsdienu laikmeta sekas,
kad viss notiek arvien straujāk, kad
esam vairāk iztraucējami. Mums ir
mobilie sakari, internets, dažādas
elektroniskas spēlītes... Nereti gadās, ka vecāki un bērni, pastarpināti
sazinoties, viens no otra attālinās.
Neesmu datoru nīdēja, saprotu, ka
bērniem ir jāļauj darboties, bet lai-

Zommeru trīs paaudzes. No kreisās Uldis, Žanete, tētis Jānis,
mamma Sandra ar mazo Jurģi, vecvecāki Mirdza un Klāvs.

kam, ko bērns pavada virtuālajā pasaulē, ir jābūt ierobežotam. Jā, gadās, ka kādreiz piekāpjamies un
ļaujam spēlītes paspēlēt ilgāk, līdz
zināmai robežai tā ir mīlestības izpausme. Ja vecāki piekāpjas pastāvīgi, tā jau ir vienaldzība, ja vecāki
bērniem nepievērš uzmanību, viņi
aug savvaļā, dara ko grib un kā grib.
Un tad sākas problēmas bērnudārzā,
skolā, vēlāk dzīvē. Savas grupiņas
vecākiem tā arī saku – bērni ir paliekošas vērtības. Es ar viņiem darbošos šo gadu, varbūt arī nākamo, bet
jums viņi, bērni, būs visu mūžu. Par
problēmām vienmēr runāt būs grūti,
bet kopīgiem spēkiem tās ir vieglāk
atrisināt. Bērniņš ir kā tāds sevī apmaldījies cilvēciņš, pasaule jau kaut
kādā veidā viņam ir jāapgūst. Un, ja
neviens viņam nepalīdz, viņš dara,
kā prot. Nereti izskan viedoklis, ka
agrāk bērni nebija tika nerātni, nepaklausīgi, arī agresīvi. Manuprāt, vaina nav jāmeklē bērnos – vienkārši
senāk bija vairāk lietu, kuras bija
aizliegtas, bērni mazāk tika pakļauti
emocionālajam stresam. Paskatieties, kā tas ir jūsu ģimenē: visu laiku
skan mūzika, darbojas TV, fonā ir
dažādi trokšņi. Bērnam visu laiku
gribas būt kontaktā. Ja tu ko stāsti,
viņam noteikti gribas ko iestarpināt,
viņš nevar nosēdēt mierīgi un koncentrēties uz lietām, jo ir pieradis,
ka visapkārt taču ir nepārtraukta
kustība. Ir izjukuši rituāli. Mums
pietrūkst vakara pasaciņu, kas kādreiz bija svēta lieta, pietrūkst sarunu.
Cik bērniem vakaros pirms miega
vecāki palasa priekšā grāmatu? Novērojumi rāda, ka tādu nav daudz.
Kā jums šķiet, ko vecāki izvēlas bērniem dāvanā? Visbiežāk tās ir lietas,
kuru pašiem bērnībā ir trūcis vai kuras kādreiz esam iekārojuši. Tāpēc
nevajag brīnīties, ka skolas gados
grāmatu uztver kā slogu, ka mums
aug nelasītāju paaudze. Nepiekrītu
arī uzskatam, ka pilsētas skolās mācās gudrāki bērni. Vienkārši laukos,
kur dzīve ir daudz praktiskāka, vecāki mazāk uzmanības pievērš bērnu izglītošanai dažādos pulciņos.

Taču arī praktiskā dzīves pieredze
nebūt nav peļama, tā daudz ko iemāca. Ar bērniem ir kopīgi jādarbojas,
jāstrādā, tad cilvēks slikts izaugt
vienkārši nevar.
Teiksiet, gudri parunāja, bet nezin
vai pašu ģimenē ar bērnu audzināšanu viss rit tik gludi. Varu pateikties
augstāk stāvošiem spēkiem, ka mūsu
ģimenē nav tādu problēmu, par kurām vajadzētu pārāk uztraukties. Ja
arī kādreiz rodas domstarpības un
kāds no manējiem – par saviem saucu ne vien trīs savus, bet arī astoņpadsmit bērnudārza grupiņas bērnus –
izdara blēņas vai ir nepaklausīgs,
saņemu viņu cieši aiz rokas, notupstos un ļoti nopietni, cieši acīs skatoties, runāju, līdz spējam vienoties.
Lomas mūsu ģimenē lielos vilcienos
ir sadalītas – es vairāk rūpējos par
to, lai bērni ir nodarbināti, savukārt
tētis ir mūsu stiprais balsts gan materiāli, gan morāli. Lai arī Jānis ir
nedaudz stingrāks, es – pieļāvīgāka,
nereti novēroju, ka ar tēti bērniem ir
interesantāk – viņi kopā var draiskoties un jokoties, ar mani reizēm varbūt ir garlaicīgi. Ja jāsaka godīgi,
klupšanas akmens mūsu ģimenē ir
pienākumu sadale. Jā, bērni palīdz
sanest malku, nomazgāt traukus, sakopt istabas. Bet tādu noteiktu uzdevumu, kurus viņi veiktu bez atgādinājuma, nav. Dažkārt šajos
jautājumos mums ar vīru rodas domstarpības, jo Jānis uzskata, ka bērni
vairāk jāradina pie darba. Bet, ja
esmu mājās, nav taču grūti padarīt
darbiņus, kurus citā ģimenē varbūt
veic tikai bērni.
Nobeiguma vietā
– Neuzskatām sevi par paraugģimeni, bērnus neaudzinām pēc gudru
grāmatu padomiem, bet vienkārši
esam viņiem līdzās un cenšamies
palīdzēt izvēlēties svarīgāko starp
nesvarīgām lietām, dalāmies ar savu
pieredzi un audzinām viņus par patstāvīgiem cilvēkiem.
Dzidra Ješkina
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RITI RAITI, VALODIŅA!
Šopavasar pastnieks Vecpiebalgas
vidusskolas pirmsskolas un sākumskolas kolektīvam atnesa pārsteigumu – Atzinības rakstu skolotājai Anitai Pizānei
no Latvijas Universitātes par izcili
veiktu pētījumu, izstrādājot diplomdarbu pedagoģijas zinātņu nozarē „Fonemātiskās uztveres attīstīšana un aktivizēšana 5 – 6 gadus veciem bērniem ar
fonētiski fonemātiskiem traucējumiem”.
Anita, tu augstāko izglītību jau
biji ieguvusi, apguvusi biji arī pedagoģijas gudrības Rīgas Pedagoģiskajā skolā. Kāpēc izlēmi mācības turpināt, apgūstot vēl vienu specialitāti?
– Strādājot daudzus gadus pirmsskolā un veicinot bērnu runas attīstību nodarbībās, grupās bieži gadījās bērni,
kuri nesaklausa skaņas vārdos, nevar
noteikt to secību vārdā, jauc vai aizstāj
skaņas „l” un „v”, „č” un „ķ” un citas.
Palielinājās un arī tagad pieaug to bērnu
skaits, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, tādēļ gadījās, ka nevarēju atrast pareizās metodes, kā novērst šos traucējumus. Vēlējos uzzināt, kāds ir cēlonis
runas attīstības traucējumiem, tādēļ uzsāku studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē speciālās izglītības programmā, lai apgūtu
logopēda specialitāti.

Kā tu raksturotu savu studiju laiku? Kādi ir ieguvumi?
– Studijas ilga 2,5 gadus. Tās bija
interesantas, pieredzi bagātinošas, jo
lekcijas lasīja Dr. paed. asoc. profesore
Sarmīte Tūbele un docente Irēna Miltiņa. Šo pasniedzēju grāmatas, īpaši I.
Miltiņas darbus, izmantoju kā rokasgrāmatas, turot tās uz galda, lai ik brīdi
būtu iespēja tās atšķirt un pārliecināties,
kādu korekcijas paņēmienu vēl pielietot, lai uzlabotu skaņu izrunas traucējumu novēršanu. Docente Dr. paed. Rasma Vīgante vadīja praksi un
iepazīstināja ar vairākām Rīgas speciālajām izglītības iestādēm. Liepājas speciālās skolas direktora vietniece mācību
darbā Kaiva Žimante vadīja ārkārtīgi
vērtīgas lekcijas, ieliekot pamatus diagnostikā un dalījās ar savu praktisko pieredzi.
Uzzināji tik daudz jauna, uzklausīji pieredzes bagātus pasniedzējus...
Ko viņi saka par to, kādi ir galvenie
cēloņi, kādi ir iemesli tam, ka bērnu
runa diemžēl pasliktinās un pieaug to
bērnu skaits, kuriem ir valodas traucējumi?
– Jaunākie pētījumi pierāda, ka vecākiem par sava bērna valodas attīstību
jāsāk domāt jau kopš ieņemšanas brīža,
tātad to ietekmē māmiņas veselības stā-

voklis grūtniecības laikā (rēzus faktoru
nesaderība, vīrusu infekcijas, medikamentu iedarbība, alkohols, smēķēšana,
narkotikas, vibrācija, traumas), arī bojājumi dzemdību laikā (pārāk ātras vai
arī pretēji – ilgas dzemdības, skābekļa
trūkums), protams, ietekmē dažādi kaitīgi faktori pēc dzemdībām (izslimots
meningīts, encefalīts, smagas iekšējo
orgānu saslimšanas, arī dažādas slimības bērna pirmajos dzīves gados: vidusauss iekaisumi, deguna dobuma un deguna
blakusdobumu
iekaisumi).
Nenoliedzami māmiņām jāvēro bērni,
lai konstatētu, vai nav īsa zemmēles
saitīte. Īpaši jāsaudzē mazi bērni, lai negūtu galvas traumas, jo tās var radīt
traucējumus centrālajā vai perifērajā
nervu sistēmā. Fonemātiskās, tas ir skaņu uztveres, attīstību var veicināt jau
tad, kad bērniņš vēl ir māmiņas puncī:
sarunājoties vai klausoties mūziku,
dziesmas, kuras dzied pati māmiņa. Vecākiem jāpievērš uzmanība, lai līdz 4
mēnešu vecumam neizpaliktu dūdošana un gugināšana, pēc pāris mēnešiem
arī lalināšana un čalošana. Noteikti jāvēro, vai bērns pēc 4 mēnešu vecuma ar
dzirdes kontroli atdarina pats sevi un
pieaugušos. Ja tas nenotiek, jāvēršas
pie ģimenes ārsta. Ļoti nozīmīgs posms
bērna runas attīstībā ir rāpošana. Šajā


pozā, izrādās, mēle ieņem pareizu stāvokli un žoklim ir iespēja kustēties.
Pārvietojoties rāpus, zīdainis trenē kakla, mēles un žokļa locītavas muskuļus,
kas vēlāk noderēs, izrunājot skaņas,
veidojot zilbes un vārdus. Nopietna vecāku kļūda ir mazuļu pāragra sēdināšana, jo, kad pienāks laiks, viņš iemācīsies to pats! Šāda poza viņam neļauj
iemācīties pareizi elpot un vēlāk arī runāt. Rau, cik daudz dažādu faktoru, bet
tie ir tikai daži!
Kādas sekas varētu būt skaņu izrunas traucējumiem, kurus izjutīs
jau vēlāk skolā?
– Ir pierādīts, ka lasīšanas un rakstīšanas traucējumi ir mutvārdu runas attīstības traucējumu sekas. Bērni, kuriem
bērnudārzā tiek konstatēta nepietiekami
attīstīta fonemātiskā, tas ir skaņu, uztvere, kas nozīmē, ka bērns nespēj noteikt skaņu skaitu un secību vārdā, skolā rakstot būs grūtības pareizi uzrakstīt
vārdu, tas ir, neizlaist burtus, uzlikt garumzīmes, atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus.
Kādi būtu tavi vēlējumi vecākiem,
lai mēs visi kopā – bērni, skolotāji un
vecāki – palīdzētu apgūt šo sarežģīto
lietu – valodu?
– Manuprāt, būtu nepieciešama bērnu un vecāku saskarsme uz labvēlīga
emocionālā fona (sarunas, kopīga grāmatu lasīšana un dziesmu dziedāšana).

Neaizstājama ir patiesa vecāku ieinteresētība un iesaistīšanās korekcijas darbā,
jo bez vecāku atbalsta nav iespējams
gūt labus rezultātus. Arī mājās, sarunājoties ar bērnu, ir jākontrolē bērnu skaņu izruna. Svarīgi ir darboties kopā ar
bērnu, nodrošinot materiālus, kuri veicina sīkās pirkstu muskulatūras attīstību. Lai veicinātu rakstītprasmi, kopā
ritmiski izrunāt zilbes, paralēli soļojot
vai sitot plaukstas, padiktēt tekstu, kopā
izrunājot un tad rakstot. Jātrenē arī kļūdu meklēšana, tas ir, jānorāda, ka ir neprecizitātes, bet jāatrod tās pašam un
jāizlabo. Lai atvieglinātu uzdevumu,
var iezīmēt kļūdaino rindu, tad kopā izrunāt vārdu pa zilbēm.
Optimālu rezultātu sasniegšanai nepieciešama skolotāju, vecāku un logopēda sadarbība, tāpēc, ja ir kas neskaidrs, aicinu vecākus: vaicājiet, jo
labprāt palīdzēšu, lai veicinātu bērnu
skaņas izrunas un rakstītprasmes apguvi.
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs
sveic skolotāju Anitu Pizāni par saņemto Atzinības rakstu un novēl
veiksmi un radošus panākumus darbā.
Agita Šulca

TALKAS ATSKAŅAS
30. aprīlī Vecpiebalgas novadā risinājās vērienīgi sakopšanas darbi –
Lielā talka. Talciniekus uz darba varonību
un
uzvarām
aicināja
Vecpiebalgas novada talkas patronese
teļkope Marianna Okolokolaka (Ilona Muižniece) un biedrs Pumpišs
(Rigonda Prīse), kuri pabija visās talkošanas vietās: Dzērbenes pagastā –
Augstajā kalnā, Inešu pagastā – Ķemeru kalnā, Kaives pagastā – Parka
kalnā, Taurenes pagastā – Brežģa kalnā, Vecpiebalgas pagastā – Grišku
kalnā un Incēnu kalnā. Noslēgumā
visi talcinieki tika gaidīti novada centrālajā – Brežģa – kalnā uz lielajā
katlā vārītas Piebalgas jēra gaļas zupas baudīšanu, čaklāko talcinieku godināšanu un videolentē iemūžinātās
talkas dienasgrāmatas noskatīšanos.
Vecpiebalgas novada Lielajā talkā
piedalījās vairāk nekā 130 dalībnieku. Organizatori ir gandarīti un pateicas par talcinieku organizētību, vienotību un radošo pieeju. Vairākās
vietās paralēli atkritumu un lapu vākšanai notika labiekārtošanas darbi,
piemēram, turpmāk Brežģa kalna apmeklētāji varēs priecāties par krāšņajiem dabasskatiem, sēžot uz Taurenes
mežniecības darbinieku rūpīgi darinātajiem soliem.

Grišku kalns var uzņemt tūristus. No labās: Sanita Breikša, Iveta Ģērmane,
Irēna Kauzmane un Ilzīte Sarmule.

Marianna (Ilona Muižniece) un biedrs Pumpišs (Rigonda Prīse) kopā ar
izpilddirektoru Hugo Duksi pārliecinās, vai talcinieki darbam gatavi.

Talkai nav robežu – pārliecinātas Inese Saliņa (pirmā no kreisās), Sandra
Sniedze un Daina Skrastiņa.

Kur mans grozs? Taurenieša Māra Bērziņa darināto beku apbrīno Ginta
Babre un mazā talciniece Marta Šmite.

Uz jaunajiem soliem sēdēšana laba.
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MUZEJU NAKTS 2010 PIEBALGĀ
Ar kupli apmeklētu Muzeju nakts
pasākumu 15. maijā Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” sākusi tūrisma
sezonu. Statistika liecina, ka Muzeju
naktī visos „Orisāres” muzejos kopā
iegriezušies ap 1100 apmeklētāju, lielākā daļa apceļojuši visus 4 apvienības muzejus. Pie Emīla Dārziņa
„Jāņaskolas” ciemiņi iestādījuši 61
atraitnīti.
Tā ir statistika, bet aiz tās milzum
daudz pozitīvu un gaišu emociju.
Ievu aromāta piesātinātā un siltā
nakts, kad pati daba bija ar mums un
lietus vienubrīd tikai atsvaidzināja
pasauli, auto uguntiņu ņirboņa „Kaibēnu Kalnā”, kas iztālēm atgādināja
grandiozu jāņtārpiņu pastaigu Piebalgas pakalnos, Lauras Aderes mūzika
kopā ar „Saulrietu” sveču gaismu
veidoja vārdos neaprakstāmas, kā
kāda apmeklētāja raksturoja „negribasietprom”, emocijas.
Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņu dižkoncerti „Jāņaskolā”, aizkustinošs un emocionāli piesātināts jauno
talantu sveiciens Muzeju nakts viesiem, un droši varu apgalvot, ka kaut
kur no gaiša mākoņa maliņas savu
svētību tam visam deva arī pats Emīls
Dārziņš. Sadarbība ar mūzikas skolu
bija ļoti veiksmīga, par to esam pateicīgi skolas direktorei Ilgai Ozolai.
Kāda apmeklētāja man stāstīja, ka
dabas glezna – pa lodziņu samanāmās
pamalē rietošās saules stari –, Antona
Austriņa portrets, vienkāršā istabiņa
un kāds ziediņš vāzītē atklājis viņai
„Kaikašu” burvību un rakstniekmāja
iekritusi sirdī uz visiem laikiem. Savukārt Ingunas Baueres grāmata par
Lizeti Skalbi un iespēja satikt pašu
grāmatas autori ne vienu vien mudinājusi doties uz „Incēniem”, un kāda
kundze apgalvoja, ka tikai pēc grāmatas izlasīšanas viņai radusies vēlme doties uz „Saulrietiem” atkal un
Muzeju naktī viņa tos ieraudzījusi
gluži citādāk.
Izgaismotā Vecpiebalgas baznīca
un iespēja tur pakavēties bija ne tikai
emocionāls brīdis, tas aicināja mūs
aizdomāties par sadarbības iespējām

nākotnē. Šķiet, šajā naktī labvēlība
staroja no tik daudzām Vecpiebalgas
vietām, ka arī tūrisma sezona nevar
neizdoties.
Tās ir tikai dažas no atsauksmēm,
kuras uzklausījām Muzeju naktī, un
mums tās bija kā krietna spēka maizes rika jaunās sezonas darbam, nepārvērtējama, un tādēļ mēs visi esam
ļoti pateicīgi gan par Vecpiebalgas
novada cilvēku lielo atsaucību, gan
priecīgi, ka pārstāvēta bija visa Latvija un vēl vairāk.
Protams, neiztika bez starpgadījumiem, un no kļūdām mēs mācīsimies,
tādēļ, lūdzu, nesodiet pārāk bargi par
to, kas nebija īsti labi! Kad nakts melnumā garāmsteidzot ieraudzīju sveces un laterniņas uz „Saulrietu” darbistabas galda, bija jau par vēlu, tādēļ,
piedod, Inguna, ka atstājām Tevi tumsā. Un piedodiet tie, kuri tā arī neieraudzīja naktī slīgstošos „Incēnus”!
Ar šo vēlos paziņot, ka visas Mērnieka jaunskunga darbības „Kalna
Kaibēnos” bija saskaņotas ar vadību,
diemžēl kukuļu somas saturs nu jau
paliek muzejnakts publiski neatklātais noslēpums, bet varu ar pilnu atbildību paziņot, ka visi kukuļi tiks
izlietoti cēliem mērķiem.
Muzeju nakts nevarētu notikt bez
atbalsta, ko mums sniedza gan vietējie uzņēmēji, gan muzeju draugi. Bijām priecīgi un ļoti patīkami pārsteigti, ka šajos ekonomiski sarežģītajos
apstākļos Vecpiebalgas uzņēmēji uz
mūsu lūgumu atsaucās uzreiz un iesaistījās ar savu iniciatīvu un rūpi.
Tādēļ vēlreiz gribu izteikt vissirsnīgāko paldies Vecpiebalgas tirgus
saimniekiem un veikalam „Mežroze”– Ķiršu ģimenei un Ilzītei Sarmulei –, bijām patiesi gandarīti par veiksmīgo sadarbību.
Paldies atsaucīgajam „SIA Larko
V” kolektīvam un Valdim Cīrulim
(„riekstu gaņģi” un citi skalbiskie
pārsteigumi dāvanā muzejnakts apmeklētājiem noteikti bija jauks punkts
uz „i”), paldies izdomas bagātajam
veikala „Elvi” kolektīvam un Čačku
ģimenei (galvenās balvas ieguvēji ar

VIENKĀRŠAS PATIESĪBAS
Kā jau tas reizēm gadās, ierosmi
šīm pārdomām deva nejauši Krievijas TV skatīts sižets par to, kā Maskavas jaunieši, tieši jaunieši, galvenokārt pēc skata vidusskolu vecāko
klašu audzēkņi un studenti milzīgā
sporta pilī atzīmēja 9. maiju – Uzvaras 65. gadadienu. Protams, jaunieši
nesēdēja rātni ierādītajās vietās, kā to
būtu darījuši veterāni, bet uzvedās
gluži kā kādā rokkoncertā, brīvi staigāja apkārt, dejoja, bet pats galvenais – dziedāja līdzi kara laika un karam veltītajām dziesmām, kuru teksti
tika demonstrēti uz milzīgiem ekrāniem un kuras izpildīja ne tikai pazīstami vecākās paaudzes estrādes
mākslinieki, bet arī jauniešu elki –
Krievijā populāri rokmūziķi. Sevišķi
aizkustinoši bija redzēt asaras daudzu
meiteņu acīs, iespējams, atceroties
savus karā kritušos, tagad jau droši
vien tikai vectēvus, kurus viņām tā
arī dzīvus nebija lemts redzēt. Varam
ilgi un neauglīgi diskutēt par to, kurš
šajā karā bija pareizajā, kurš nepareizajā pusē, cik liels bija katras valsts
ieguldījums fašisma sagrāvē utt., bet

par vienu pēc šī koncerta noskatīšanās šaubas neradās ne mirkli – šeit
notika pārdomāta, efektīva un jauniešu auditorijai pieņemama patriotiskā
audzināšana caur vēsturisko atmiņu,
kuras izpausmes, protams, ir dziļākas, ja tās saistās ar kādu pagrieziena
punktu valsts vēsturē kā šajā gadījumā ar karu, kurš varēja izšķirt arī šīs
paaudzes likteni.
Un tagad salīdzinājumam. 4. maijā
Latvijas Valsts televīzija gandrīz visu
vakara un nakts programmu bija balstījusi uz tā saucamajām „tautas sadziedāšanām”, tātad ierakstiem par
kopdziedāšanu, kuri tapuši, atzīmējot
dažādus svarīgus notikumus valsts
vai atsevišķu pilsētu dzīvē. Ideja par
publikas līdzdalību ir vienkārši lieliska, sevišķi Rīgas 800-gades pasākumos, bet, klausoties tos 4. maijā, neviļus radās jautājums, vai kāds arī ir
padomājis par tādu dziesmu atlasi,
kuras būtu piemērotas tieši šim gadījumam – „Ak, kā man garšo alus...”
laikam gan nav tas piemērotākais
šādā brīdī, kuru lieliski varētu izmantot sevišķi jaunatnes patriotiskajā au-

Mērnieka jaunskungs (Andris Koks)
„Kalna Kaibēnos”.

Jūsu gādību varēja turpināt muzejnakti arī pēc oficiālajām beigām),
paldies izpalīdzīgajam veikalam
„Slātava” un Tupiņu ģimenei (cik patīkami ne tikai gūt atbalstu, bet arī
dzirdēt, ka esat gatavi dot vairāk, ja
nepieciešams), paldies z/s „Vec-Ļūdiņi” (tik draudzīga Vecpiebalgas
maizes baudīšana kā pusnaktī tirguslaukumā bieži negadās) un paldies z/s
„Lejas Barackas” (esam pateicīgi par
sapratni). Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai un saimnieciskajam
dienestam. Tāpat liels paldies mūsu
lieliskajiem, nesavtīgajiem brīvprātīgajiem palīgiem Laurai Aderei, Annai
Muižniecei, Jānim Balodim, Valteram Balodim un Sanitai Saulītei, kura
izglāba mūs pēdējā brīdī. Paldies kolēģiem „Orisārē”, lai nepietrūkst spēka un entuziasma arī turpmāk! Sevišķs paldies Rigondai Prīsei
(„Arodbiedrība” bija īsts jautrības un
prieka vulkāns, par viņu vēl ilgi pēc
tam ļaudis runāja ) un, protams, mūsu
Mariannai Okolokolakai! Ceru, ka
„Arodbiedrība” un Marianna mūs
nepametīs arī turpmāk, un ticu, kas
tas bija tikai sākums!
Muzeji sezonu sākuši, tādēļ gaidām
ikvienu ciemos arī dienā! Sezonu sācis arī Tūrisma informācijas punkts
Taurenē, kur ikvienu novada apceļotāju laipni gaida Andris Koks.

Un nakts var sākties! Pasākumu atklāj Vecpiebalgas tirgus saimnieks Juris
Ķirsis un Marianna Okolokolaka (Ilona Muižniece).

Piebalgas muzejus apmeklēt aicina apvienības vadītāja Līva Grudule (no
labās) un pasākuma amizantais tēls „Arodbiedrība”(Rigonda Prīse).

Vēlos atgādināt, ka kopš šīs sezonas „Kalna Kaibēnu” personāla mājas telpas iespējams noīrēt jūsu svētkiem vai atpūtas brīdim, iepriekš
sazinoties ar muzeja pārzini Aivaru
Ošiņu, tālr.26185382.
25. maijā „Saulrietos” notiks

K. Skalbes literārās prēmijas konkursa noslēgums, par konkursa uzvarētājiem un pasākumu – nākamajā avīzītē.
Līva Grudule, Piebalgas muzeju
apvienības „Orisāre” vadītāja

Par patriotismu uz ekrāna un dzīvē
dzināšanā, kuras nepietiekamība tiek
tik bieži apspriesta presē. Jāsaka, ka
mums pašreiz vispār nav aktuālu patriotisku dziesmu. Tās, kuras tika
dziedātas Atmodas laikā, ir savu mērķi sasniegušas – „latvieši ir savesti
mājās”, bet vecās, būtībā galda dziesmas, jaunieši vairs nezina un tās viņus arī neuzrunā.
Vēl viens šīs audzināšanas aspekts–
audzināšana ar paraugu. Vienalga, vai
skatāmies atpakaļ pagātnē vai vērojam mūsdienu norises, secinājums ir
viennozīmīgs – mums, latviešiem,
praktiski ir ļoti maz personību, sevišķi
politikā, par kurām varētu teikt – lūk,
paraugs, rīkojies kā viņš. Visbiežāk
lietojamais raksturojums, vienalga,
vai runātu par Kārli Ulmani vai Vairu
Vīķi-Freibergu, ir „pretrunīga personība”. Vēstures pagrieziena punkti
mums arī tādus īstus varoņus nav dāvājuši – ja labi padomā, tad pat latviešu strēlnieki I pasaules karā, par kuriem mūsu literatūrā var atrast tik
daudz pozitīva, būtībā varonīgi un
prasmīgi kāva tādus pašus vācu strādniekus un zemniekus, kuriem šis karš

bija tikpat nevajadzīgs un faktiski palīdzēja saglabāt Krievijas impēriju,
kura bieži tika raksturota kā „tautu
cietums”, tātad arī latviešu tautas.
Vienīgais izņēmums varētu būt Brīvības cīņas, visos pārējos gadījumos
latvieši ir lējuši asinis par vācu, zviedru, poļu, krievu, fašistu un komunistu
interesēm. Kā redzams no teiktā, vēsturē meklēt bāzi patriotiskajai audzināšanai mums būtu diezgan sarežģīti.
Savukārt, ja es teiktu, ka par paraugiem var kalpot mūsdienu Latvijas
politiķi, es droši vien iemantotu ne visai gudra cilvēka slavu. Atmodas laika vadoņi pārsvarā ir nogājuši no politiskās skatuves vai pēkšņi kļuvuši
par bagātiem namīpašniekiem kā Inkēns, pretējās nometnes pārstāvji – interfrontisti, čekisti prezentējas kā
veiksmīgi uzņēmēji, radot pamatu
bieži izteiktajām šaubām par Atmodas
patiesajiem mērķiem un virzītājiem,
politikā valda savtīgas intereses, savstarpējas ķildas un neuzticība – kur te
meklēt varoņus vai paraugus. Briesmīgākais, ka valsts vairs nespēj sekmīgi pildīt tās funkcijas, kuru nodro-

šināšanai tā ir radīta, proti, garantēt
drošību un iespēju izglītoties, saņemt
medicīnisko un sociālo palīdzību, darboties izvēlētajā jomā.
Atsevišķi panākumi zinātnē, kultūrā, sportā drīzāk ir nevis valsts nopelns, bet gan sasniegti, pateicoties
atsevišķu cilvēku un viņu ģimenes locekļu entuziasmam un pašaizliedzībai.
Tas viss, protams, rada nepieciešamo bāzi patriotiskajai audzināšanai,
tāpēc arī nav jābrīnās, ka pēc dažādu
aptauju rezultātiem līdz pat 2/3 no vidusskolu absolventiem nesaista savu
nākotni ar Latviju, gatavojas doties
mācīties un pēc tam strādāt ārzemēs.
Ko darīt? Skaisti lozungi, apelēšana pie nacionālajām jūtām te nelīdzēs,
skolas vienas pašas arī šo problēmu
neatrisinās. Ja pie varas esošie nemainīs savu politiku, nekļūs par paraugiem, nenodrošinās valsts normālu
funkcionēšanu, mēs šo jauno paaudzi
pazaudēsim, kas savukārt nozīmē iznīcību tautai un neatkarības zaudēšanu valstij.
Juris Sīmanis

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada maijs

Apkārt Piebalgas ezeriem

SPORTS

Telpu volejbola sezona
noslēgusies
Vecpiebalgas novadā viens no
pieejamākajiem un masveidīgākajiem sporta veidiem ir volejbols,
kurā regulāri ar dažādu intensitāti
darbojas četras treniņu grupas, tas
ir, ap 50 jauno censoņu. Šogad Cēsu
PSS absolvēs 6 audzēkņi – D. Dzene, V.Sniedze, K.Bērziņš, D. Balodis, J. Gavars, A. Vilde, kas volejbolu spēlēt mācījušies 7 gadus.
Telpu volejbola sezona sākas septembrī, bet beidzas aprīlī, vasaras
mēnešus atvēlot pludmales volejbolam. Jaunieši, kas vasarā trenējas
volejbolā, atgriežoties telpu volejbolā, fiziski un veselības ziņā ir
krietni stiprāki, protams, arī individuālajā tehniskajā sagatavotībā ir
krietni meistarīgāki, jo bīču spēlē
divi.
Vecpiebalgas novada „A” grupas
zēnu komanda – Toms Strelkovs,
Gatis Slavēns, Gatis Brokāns, Kristaps Vāvers, Kārlis Bērziņš, Dāvis
Balodis, Valters Krams, Jānis Gavars, Atvars Vilde – šo sezonu nospēlēja augstā līmenī, Latvijas kausā izcīnot 4.vietu un līdzvērtīgā cīņā
piekāpjoties Rīgas RVS, Kuldīgas
NSS, SK „Vecumnieki”. Savukārt
meiteņu komanda ieguva 9. vietu.
Ziemas garumā Vecpiebalgas vidusskolas komanda piedalījās Cēsu
novada atklātajā čempionātā vīriešiem, kur izcīnīja 3.vietu. Komandā
spēlēja: Kārlis Bērziņš, Dāvis Balodis, Jānis Gavars, Atvars Vilde,
Toms Strelkovs, Eduards Upens,
Aivis Šulcs, Ivars Pretkalniņš, Sandis Krieviņš.
Divus mēnešus volejbola treniņi
nenotika sporta zāles remonta dēļ,
tajā laikā darbojāmies trenažieru
zālē. Šīs īslaicīgās neērtības attaisnojās, jo, pateicoties Vecpiebalgas
novada deputātiem, tika pieņemts
lēmums par vienkāršoto sporta zāles renovāciju. Paldies visiem, kas
atbalstīja un veltīja pūles, lai zāli
varētu kvalitatīvi izremontēt!
Latvijas jaunatnes čempionāts
volejbolā līdzekļu taupības nolūkos
šogad tika rīkots pēc saīsinātās formulas. Apakšgrupu spēlēs Vecpiebalgas novada zēni, kas vienlaikus
ir Cēsu PSS I komanda, smagās cīņās izcīnīja 1.vietu, bet meiteņu
„A” grupas komanda – 3.vietu. Finālsacensībās Kuldīgā zēni izcīnīja
4. vietu, bet meiteņu komanda, kurā



spēlēja D. Dzene, V. Sniedze, Z.
Zvejniece, M. Virsniece, E. Krama,
L. Kaparkalēja, L. Dzene, D. Miesniece, S. Peisahovska – 11.vietu.
Pavasarī notika starpnovadu sacensības volejbolā 3 vecumu grupās, visās startēja Vecpiebalgas vidusskolas komandas. Jaunākajā
grupā kā zēni, tā meitenes izcīnīja
1.vietu, kā treniņos uzcītīgākos varētu minēt A. Sniedzi, K. Pēču, N.
Strazdu, K. Sarmuli, S. Elliņu, A.
Gulbi, E. Ošu, E. Upenu, A. Kramu,
M. Kaštānovu. Vidējā grupā zēni
ieguva 2.vietu, un patīkami, ka komandai varēja palīdzēt bijušie volejbolisti, kas pašlaik cītīgi trenējas
slēpošanā – K. Balodis un J. Slavēns. Vidusskolu grupā uzvarēja
Vecpiebalgas vidusskolas zēni un
meitenes. Kā labākos un cītīgākos
volejbolistus var minēt D. Dzeni, L.
Dzeni, E. Kramu, D. Miesnieci, L.
Karparkalēju, M.Virsnieci, V. Sniedzi, K. Bērziņu, A. Vildi, T. Strelkovu. Pārējiem jaunajiem volejbolistiem vēl krietni daudz ir jāveic,
lai sasniegtu augstāku meistarību.
Visaugstāko panākumu ir sasniedzis Atvars Vilde, kurš SK „Cēsis” komandas sastāvā Nacionālajā
līgā izcīnīja 1.vietu. Komandā spēlēja vēl 2 vecpiebaldzēni – Ģirts
Glāzers un Mārtiņš Krams. Šajā
līgā spēlēja vēl 3 bijušie Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņi: Arnis
Tunte, Gatis Slavēns un Valters
Krams. Par lielu sasniegumu var
uzskatīt Atvara Vildes, Valtera Krama, Gata Slavēna iekļūšanu Latvijas junioru izlases sastāvā, kas spēlēja
Eiropas
čempionāta
kvalifikācijas sacensībās Slovākijā.
(Tiesa gan, Gatis īsi pirms izbraukšanas uz čempionātu guva traumu
un neaizbrauca.)
Velētos, lai jaunie volejbolisti
pierastu pie regulāra treniņu darba,
neraugoties uz to, ka ir nodarbināti
daudzās citās jomās. Volejbolistu
un treneru vārdā saku lielu paldies
Vecpiebalgas novada pašvaldībai
par transporta nodrošināšanu, audzēkņu vecākiem par atbalstu, sapratni un savu bērnu virzīšanu regulārai spēles prasmes apgūšanai,
kas veido jauniešu raksturu un lielāku sapratni par veselīgu dzīvesveidu.
Māris Krams

„A” grupas zēnu komanda ar rezultātu ir apmierināta.

8. maijā Vecpiebalgā, pulcējot vairāk nekā 250 velosporta cienītājus,
norisinājās tautas velobrauciens „Apkārt Piebalgas ezeriem”. Dalībniekiem tika piedāvātas divas distances
– sporta klases dalībnieki mēroja 55
km, tautas klases – 35 km. Savukārt
bērniem, atkarībā no vecuma grupas,
bija iespēja pievarēt 400 – 1000 m
distances. Vīriešiem uzvarētājus noteica deviņās vecuma grupās, savukārt dāmu konkurencē – septiņās.
Dalībnieku skaits bija atšķirīgs – vīriešiem visvairāk pārstāvētās bija
V20 un V40 grupas, savukārt dāmu
konkurence vissīvākā bija S20 un
S30 grupās.
Sporta klasē uz starta izbrauca 28
dalībnieki, distanci veica 24. Priecājamies par vecpiebaldzēna Matīsa
Kaula panākumiem, kurš savā vecu-

ma grupā izcīnīja augsto 1.vietu, bet
kopvērtējumā sporta klases dalībnieku vidū ierindojās 8. vietā.
Viskuplākais dalībnieku pulks startēja tautas klasē – 210 (distanci veica
193). Kopvērtējumā vislabāk veicās
Armandam Mivreniekam, viņam 10.
vieta. Tautas klasē dažādās vecuma
grupās labus rezultātus uzrādīja vairāki mūsu novada velobraucēji: S20
grupā 2. vieta Līgai Glāzerei (Vecpiebalga), V12 – 1. vieta Helvijam Babrim (Taurene), 3. vieta Arvim Kārkliņam (Dzērbene), V15 – 3. vietā Toms
Budrēvics (Vecpiebalga), V50 1.vieta
– Ilmāram Glāzeram (Vecpiebalga).
Savas spējas un prasmes riteņbraukšanā rādīja arī mazie sportisti, un, kas
zina, ieguvuši pieredzi Vecpiebalgas
velobraucienā, varbūt nākotnē viņi
plūks laurus starptautiskās sacensī-

bās. Mūsu novadu īsajās distancēs
godam pārstāvēja Deniss Regnars
Steļmačenoks un Niklāvs Babris no
Taurenes, Kristaps Zivtiņš, Dagmāra
Gulbe, Kristiāns Freimanis, Klāvs
Vilde, Rinalds Kārkliņš, Artis Elliņš
no Vecpiebalgas.
Paldies pasākuma atbalstītājiem:
SIA „Sportlat”, SIA „Polap”, Latvijas
Olimpiskajai komitejai, SIA „Piebalgas alus”, SIA „Klips-B”, laikrakstam
„Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai”, Newline, izdevumam „Sports”, SIA
Mathern, Vecpiebalgas novada pašvaldībai, policijas darbiniekiem, Neatliekamās medicīniskās palīdzības
Taurenes punkta mediķiem, Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvam un kultūras nama darbiniekiem.
Aivars Krancis

Voldemāra Cīruļa piemiņas balvu saņēma vecpiebaldzēns Toms Budrēvics (1. no labās).

Sports, bērni, jaunieši
Jau ilgāku laiku tiek novērots, ka
bērni atpaliek savā fiziskajā sagatavotībā. Latvijā vairāk kā 30% bērnu
ir problēmas ar lieko svaru. 4.-9. klašu skolēni telpās vidēji pavada 7 – 8
stundas. Bērni ir noguruši, bet ne no
fiziskas slodzes. Rodas vienaldzība,
garīgs nogurums, negribas vairs piedalīties fiziskajās aktivitātēs.
Visiem mums zināma veca patiesība, ka mācību darbam var koncentrēties 3 – 4 stundas, pēc tam, lai atjaunotu skābekļa apriti organismā, ir
vajadzīgas fiziskas aktivitātes. Novērots, ka arvien vairāk bērnu slimo ar
alerģiskām slimībām, ir zudusi imunitāte pret apkārtējo vidi, bērniem
strauji pasliktinās redze, tie kļūst nervozi, agresīvi. Pārbaudēs pie sporta
ārsta katram septītajam bērnam atklāj
sirds asinsvadu problēmas. Bērniem,
kļūstot fiziski aktīvākiem, veselības
stāvoklis strauji uzlabojas.
Kādreiz arī Skandināvijas valstīs
atklājās šādas problēmas. Viesojoties
Zviedrijā, nedaudz pavērojām, kā bērnudārzā tiek organizētas nodarbības.
Interesanti, ka tur 40 bērni četru audzinātāju uzraudzībā dienas lielāko
daļu pavada svaigā gaisā, spēlē dažādas spēles, rotaļājas, atrodas kustībā.
Skandināvijas valstīs sports ģimenēs
ir goda lieta, brīvdienas tiek pavadītas
dažādās fiziskās aktivitātēs. Sportā izveidota klubu sistēma. Finansējums?
To nodrošina biedru naudas, sponsori,
peļņa no masu sacensību organizēša-

nas. Klubus vada bijušie sportisti,
pensionāri. Par augstas klases sportistu sagatavošanu un piedalīšanos valsts
mēroga sacensībās klubam papildus
tiek piešķirts arī valsts finansējums.
Pašvaldības atbalsta sporta pasākumus un labākos sportistus.
Visvairāk mūs pārsteidza rīti pilsētā, kur jauni un gados veci cilvēki
veic rīta rosmi – cits nūjo, cits skrien,
katram pretimnācējam dzīvespriecīgi
uzsaucot tradicionālo „Hei!”.
Ko mēs varam līdzēt, lai mūsu bēr-

ni izaugtu par vispusīgiem, fiziski un
garīgi attīstītiem cilvēkiem? Dienā
bērniem un jauniešiem 2 – 3 stundas
jāpavada svaigā gaisā. Sākumposmā
bērniem ieteicams nodarboties ar cikliskajiem sporta veidiem – vieglatlētiku, riteņbraukšanu, distanču slēpošanu. Tuvojas vasara, sekosim līdzi
savu bērnu dienas gaitām, mazāk ļausim uzturēties telpās, spēlējot datorspēles, bet vairāk nodarbināsim viņus
svaigā gaisā!
Andris Praulītis

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

PASĀKUMI

APSVEIKUMI

PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Inešu parka estrādē
Sanāciet, Jāņu bērni,
Sagaidiet Jāņu dienu!
Jāņu diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.
23. jūnijā plkst. 23.00
ZAĻUMBALLE.
Spēlēs grupa “Liepavots”.
Ieejas maksa – Ls 2,00
Līgām un Jāņiem (uzrādot apliecinošu
dokumentu) ieeja par brīvu.
Darbosies bufete.
Laipni aicinām kopā pavadīt Līgo
vakaru un sagaidīt Jāņu dienu.
Līgo, līgo!
Kaives estrādē
18. jūnijā plkst. 19.00
Kaives amatierteātra pirmizrāde:
Baiba Jukņeviča
“Viss kārtībā, gandrīz...”
Pēc izrādes zaļumballe kopā ar grupu
“Alise”.
Ieejas maksa Ls 2,00
Taurenes estrādē
19. jūnijā plkst. 19.00
PIRMSJĀŅU KONCERTS.
Koncertā piedalās:
• Atis Auzāns un pavadošā grupa;
• Kaimiņu novada amatiermākslinieki;
• Vecpiebalgas novada
amatiermākslinieki.
Ieejas maksa koncertā Ls 1,50
Pēc koncerta zaļumballe kopā ar Ati
Auzānu un pavadošo grupu.
Ieejas maksa zaļumballē Ls 2,50
(Lietus gadījumā pasākums notiks
kultūras namā.)
Vecpiebalgas kultūras namā
4. jūnijā plkst. 22.00
balle – groziņu vakars
“RETRO DISKO balle – maskarāde
MADE in USSR”.
Pasākums retro disko tērpu stilā un retro
disko ritmos. Saldo 70. un 80. gadu
ārzemju un latviešu padomju hītu
oriģinālas versijas. Gatavojiet tērpus!
Stilam, modei un vecumam nav
nozīmes. 3 atbilstošāko RETRO DISKO
tērpu autori saņems diplomu un balvas.
Ieejas maksa no plkst. 22.00 līdz
plkst. 23.00 – Ls 2,50;
pēc plkst.23.00 – Ls 3,00.
11. jūnijā plkst. 19.00
Vecpiebalgas vidusskolas
9. KLAŠU IZLAIDUMS.
19. jūnijā plkst. 19.00
Vecpiebalgas vidusskolas
12. KLAŠU IZLAIDUMS.
Vecpiebalgas tirgus laukumā
22. jūnijā plkst. 16.00 ZĀĻU TIRGUS
(aicināti visi Jāņu labumu pārdot un
pirkt gribētāji).
22. jūnijā plkst. 18.00
JĀŅU IELĪGOŠANA kopā ar
Vecpiebalgas pašdarbniekiem.

Dziesmiņa, dziesmiņa, paliec
Vienmēr un visur man klāt!
Kopā ar tevi es būšu
Laimīgs un pasargāts.
(A.Ķirškalne)
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Martins Ģēģeris Taurenes pagastā
Līva Fukse Inešu pagastā
Deniss Sluka Taurenes pagastā
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

2010. gada maijs

Lai tādi paliekam, kā esam –
Ar savām rūpēm, priekiem, asarām,
Lai dzīvesprieku allaž sirdī nesam
Vēl ilgi cauri skaistām vasarām.
(Ā.Āre)
Gaišas domas, priecīgu prātu un
stipru veselību, jūnija jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
60 – Aina Vadekaite Dzērbenē
Aina Zālīte Taurenē
70 – Jānis Līnis Dzērbenē
Lija Štimmere Vecpiebalgā
90 – Kārlis Lapiņš Taurenē
91 – Alfrēds Bērziņš Inešos
95 – Marta Grāvele Vecpiebalgā

Ir jūra, krasti divi,
ir savienotājs
saules pavediens,
kad mīlestības
kamols satinams.
(B.Bičole)

Zušu
cienītājiem
Mūsu novadā zuši dzīvo Alauksta, Tauna
un Ineša ezerā. Katru pavasari noteiktu vecumu sasniegušie zuši dodas ceļojumā no
Alauksta ezera uz Sargasa jūru, lai nekad neatgrieztos mūsu ezeros. Lai nozvejotu promejošos zušus, no Alauksta ezera iztekošajā
grāvī tiek likts zušu ķērājs. Zušiem savu ceļojumu vislabāk patīk sākt siltās, tumšās un lietainās pērkona negaisa naktīs. Tad zvejnieki
var noķert vairākus desmitus kilogramu zušu.
Diemžēl tik labvēlīgi apstākļi nav bieži un
dažreiz tiek noķerti tikai daži zuši pa visu
nakti. Pie licencētā zušu ķērāja pēc grafika
brīvprātīgi dežūrē vairāki zvejnieki. Nozvejotais loms tiek nosvērts un ierakstīts zvejas
žurnālā un par to tiek paziņots grāmatvedībai.
Pašlaik ir noteikta cena – seši lati par svaigu
zušu kilogramu. Ja vēlaties iegādāties zušus,
vispirms, zvanot pa tālruni 26577450, jānoskaidro, vai zuši ir pārdošanā, un jāsamaksā
SIA „Taurenes KP” kasē Vecpiebalgā attiecīgā summa. Neskaidrību gadījumā zvanīt pa
tālr.: 29451641 vai 29194103.

Sveicam Vecpiebalgas pagastā
Ilzi Kaklautiņu un Juri Brokānu,
kopēju dzīves ceļu sākot!

SLUDINĀJUMI
PIESAKIES UN
SVINI!
Bērnības svētki

Vecpiebalgas novada
pirmsskolas vecuma bērniem
notiks š.g. 17. jūlijā.
Dalības maksa Ls 8.00.
Lūgums vecākiem pieteikt
savas atvases pasākumam
līdz 1. jūlijam
(tālr. 22030747, 64107279).

KURSI

Piedāvāju tamborēšanas kursus iesācējiem un arī lietpratējiem, bērniem un pieaugušajiem Taurenes pagasta centrā.
Kursu maksa būs atkarīga no dalībnieku
skaita. Tamborēsim skaistas lietas: lādītes,
ziedus, piespraudes u.c. Kursos apgūtais
palīdzēs ekonomēt un par saprātīgiem līdzekļiem izveidot dāvanas. Ieskatam varat
apskatīt paraugus manā profilā portālā
draugiem.lv .
Kursi paredzēti sestdienās, to ilgums 2 –
4 stundas, par izdevīgāko laiku vienosimies. Sīkāka informācija pirmajā tikšanās
reizē.
Interesēties pa tālr. 26218607
(Inguna Krūmiņa).

Kosmoenerģētiķe sakārto biolauku, noņem noskaudumus, lāstus, kodēšanas, zombēšanas u.c., kā rezultātā uzlabojas veselības stāvoklis un dzīves līmenis. Attīru
telpas un mašīnas no negatīvās enerģijas.
Veicu arī klasisko masāžu. Tālr. 29119419
(Aina Zahare).

♦♦♦♦♦
Mīļie novada iedzīvotāji! Vecpiebalgas
vidusskolas kolektīvs gatavojas
absolventu salidojumam augustā un
veido skolas vēstures muzeju. Ļoti
lūdzam un būsim pateicīgi, ja radīsiet
iespēju dāvināt topošajam muzejam
ģimenē saglabātos priekšmetus un
lietas, kuras saistītas ar skolu dažādos
periodos, līdz ar to muzeja ekspozīcija
kļūs interesantāka.
Skolotāja Daina Jansone
(tālr. 28369001).
♦♦♦♦♦
Iznomā zemi Vecpiebalgas centrā.
Tālr. 26426630 (Artis Riemeris).
♦♦♦♦♦
Piedāvāju kolekcijai
vīriešu kaklasaites.
Tālr. 26582215 (Aina).
♦♦♦♦♦
PĒRK
Pērku aužamās stelles darba kārtībā
par saprātīgu cenu.
Tālr. 26486152.

MĀJDZĪVNIEKU
ĪPAŠNIEKIEM
Dzērbenes pagastā mājdzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu tiks veikta 14. un
15. jūnijā. Maršruts un plānotie laiki:
14. jūnijs 10.00 – Kleķeri; 12.00 – Apši;
15.00 – Dzērbenes centrs.
Maršruta ietvaros notiks arī liellopu izmeklēšana uz leikozi saimniecībās: Brocēni, Lejas-Elki, Trullēni, Kļaviņi, Apši, Hriņevicka, Līņi, Lakstīgalas, Dzintari,
Grēdas, Rozēni, Gruntāļi.
15. jūnijs 10.00 – Līvānu mājas; 11.00
– Aptieka; 12.00 – Saknītes.
Maršruta ietvaros notiks arī liellopu izmeklēšana uz leikozi saimniecībās: Kaļļi,
Amane, Tēts, Jaunauļi, Vīksnas, Ābele, Lapiņa, Ūdri, Slušas, Sniķeri, Mendes.
Grafika laikos iespējamas izmaiņas.
Tālr. 29497494.
Anda Ārne

SĒRU VĒSTS
Tas ir visskumjākais brīdis,
Kad nevaram līdzēt.
Vien blakus būt
Un – klusēt.
Mūžībā aizgājuši
Anna Ķuzule, Dzērbene
Aivars Rugājs, Dzērbene
Klaudija Šube, Ineši
Jānis Šļaukstiņš, Kaive
Raimonds Silavs, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

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”.

