Šajā numurā:
■ Gatavojamies svētkiem 		
“Vecpiebalga atver durvis”
■ Skolas sācies vasaras
brīvlaiks
■ Mūsu viesi –
Rasma un Uldis Burvji

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums
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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”.

9. jūlijā

17.00 Vecpiebalgas muižā (Inešu pagasts) saiešanas slātaviešu garā
„Vecpiebalga atver durvis” atklāšana.
Būs apskatāma Piebalgas Porcelāna
fabrikas mākslinieku darbu izstāde,
darbosies porcelāna 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 koncerts. (Ieeja bez maksas).

11. jūlijā

No 16.00 līdz 19.00 K. Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti” un dzejnieka dzimtajās mājās „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
koncertprogramma „Zelta sirds”. Piedalās Liepājas zvanu ansamblis CAMPANELLA, Zigfrīds Muktupāvels un
Jānis Lūsēns. (Brīvdabas koncerts, uz
kuru skatītāji aicināti ierasties ar saviem saliekamajiem krēsliem u.tml.
sēdēšanai). (Biļetes cena uz koncertu
Ls 2,00).

12. jūlijā

14.00 no Vecpiebalgas autopieturas
(pie kafejnīcas „Ūdensroze”) padomju retro auto brauciens pa baltajiem lielceļiem uz Kaivi – ekskursija,

9. jūlijs – 15. jūlijs
Vecpiebalgas novads
ko vada P. Putniņa lugas „Ar būdu
uz baznīcu” tēli – Marianna Okolokolaka un Arodbiedrība. (Braucienā
aicinām piedalīties visus padomju
perioda auto, moto īpašniekus ar saviem spēkratiem tehniskā kārtībā. Ja
padomju laika spēkrata nav, brauciet
droši ar saviem mūsdienu auto! Ģērbšanās stils– padomju laikmetam atbilstošs!).
16.00 Kaives muižas parkā novada tēlniecības mākslinieku darbu izstāde.
Noslēgumā – launags kolhoznieku
gaumē un koncerts-zaļumballe ar
Andri Daniļenko. (Ieeja bez maksas).
18.00 E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņaskola” (Jaunpiebalgas novads) Ivara Bezprizvanova čella, Kārļa Vanaga saksofona,
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
skatītāji aicināti ierasties ar saviem
saliekamajiem krēsliem u.tml. sēdēšanai). (Biļetes cena uz koncertu Ls
2,00).

Mīļais draugs!
Ļoti cienījamā un augsti godātais!
Ikviens, kam sirdī mūžīgs pavasar’s!

Nu jau Tu esi sapratis, ka jūlija 2. nedēļa jāpavada Vecpiebalgā! Saiešana slātaviešu garā
“Vecpiebalga atver durvis” būs Dižnotikums! Arī es centīšos to kuplināt, balstīt un izvest
tautās, un ievest tautu Vecpiebalgā. Tādēļ joprojām ĻOTI GAIDU līdzbraucējus!
Kad gan, Tu, mans draugs, pēdējo reizi esi bijis pie Svaru būdas, kad apbraucis
Ineša ezeru un, galu galā, vai Tu maz zini, cik tīkama vieta ir Kaive? Uzpos savu
padomju auto un aidā! Pievienojies man un Arodbiedrībai 12. jūlijā braucienā no
Vecpiebalgas pagasta uz Kaives pagastu!
Ja Tev nav sava padomju auto, brauc ar to, kas ir! Iespējams, Tavā skapī aizķērusies kāda sen pēc valkāšanas noilgojusies kremplīna kleita vai kas cits tikpat mīļš
un padomju periodā valkāts, šī ir tā reize, kad jāuzpucējas!!!
Brauciena laikā – tematiskas pieturas, dziesmas un jautrība, galamērķī – Kaives muižas parkā – launags kolhoznieku stilā un Andris Daņiļenko ar savu dziesmu pūru!
Brauciena sākums un tikšanās vieta 12. jūlijā pl. 14.00 pie kafejnīcas “Ūdensroze”! Priecāšos par zvanu 26494406!		
MARIANNA OKOLOKOLAKA

13. jūlijā

17.00 Taurenes pagasta Nēķena muižas
parkā amatnieku tirgus šeptes un viesu
–Saldus pagasta Druvas amatierteātra
izrāde –Eduardo Skarpeti „Skrandaiņi
un augstmaņi” (itāļu komēdija).
20.00 Taurenes estrādē Vecpiebalgas novada pašdarbības kolektīvu koncerts
kopā ar Kārli Anitēnu un Annu Šteinu.
22.00 zaļumballe ar Līgatnes pūtēju orķestri un grupu „Bruģis” (Ieeja bez
maksas).

14. jūlijā

12.00 „Kalna Kaibēnos” Kaudzīšu skolas
absolventu un darbinieku salidojums.
13.00 memoriālā muzeja „Kalna Kaibēni” dārzā Vecpiebalgas novada seno
amatu pratēji piedāvās iespēju katram
pašam iemēģināt roku senajās 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
ielūgšana...” melodisku dziesmu
caurvīta labestīga humora pilna
mistērija 7 ainās par Vecpiebalgas
tēmu, kuru izspēlēs labākie Latvijas
teātru aktieri kopā ar novada pašdarbniekiem. Lieluzvedumā krustojas un savijas laiki, satiekas dižie
piebaldzēni.
 Režisors V. Brasla. I. Baueres teksts, J.
Lūsēna mūzika. Lomās: Ģ. Ķesteris,
A. Keišs, I. Puga, G. Grasbergs, D.
Eversa u.c.
 Latviešu tautas tērpu konkursa noslēgums, Voldemāra Cīruļa piemiņas
balvas pasniegšana.
 Vakara noslēgumā – tautas sadziedāšanās.
 Balle ar grupām „Vēja runa” un „Rolise” (Biļetes cena uz vakaru Ls 2,00).

15. jūlijā

13.00 Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā
dievkalpojums.
14.00 Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā Jāņa
Lūsēna 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 ielūgšana...” – 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.
Biļetes iepriekšpārdošanā – Vecpiebalgas
novada pašvaldībā pie kasieres, pagastu
pārvaldēs un K. Skalbes muzejā „Saulrieti”
Tālr.info. 26493591, 26573868
Ja nepieciešams transports, lūgums pieteikt
pagastu pārvaldēs!
Tūrisma informācija, naktsmītnes:
Vecpiebalgas novada TIP
T. +371 26110724
E: info.vecpiebalga@inbox.lv
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Labdien jūsmājās!
Gatavošanās festivālam „Vecpiebalga atver durvis” iegājusi finiša
taisnē. Lai iepazīstinātu ar Vecpiebalgas novada pašvaldības un
muzikālā teātra „Ars nova” kopīgo
projektu un popularizētu to plašākai sabiedrībai, jūnija sākumā Rīgā
Teātra restorānā notika preses konference. Domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde-Andersone,
uzrunājot
mediju pārstāvjus, atgādināja par
mūsu novada unikalitāti: „Latvijā
daudziem mūsu novads saistās ar
ūdensrozēm, Vecpiebalgā tās ziedēs
arī šogad, īpaši skaisti jūlijā, tomēr
galvenais, ko mēs ar šo festivālu vēlamies parādīt, ir mūsu bagātā kultūrvēsture. Pasākumu programma
atklāj mūsu priekšstatu par ideālo
Latviju.” No 9. līdz 15. jūlijam ik
dienu dažādi sarīkojumi notiks kādā
no mūsu pagastiem, kas dos iespēju
labāk iepazīt mūsu novadu viesiem,
savukārt mums pašiem – izrādīt
viesmīlību un paskatīties uz dzimto
vietu no cita skatu punkta. Tautastērpu izstādi, kurā ar savu veikumu
piedalīsies audēji no visas Latvijas,
iecerēts rīkot kā tradicionālu pasākumu – gadu pirms dziesmu un deju
svētkiem. „Piebalga jau vairākus
gadsimtus ir slavena ar saviem audējiem kā Krievijā, tā citur pasaulē.
Novada slava var būt arī šāda. Doma
par tautastērpu konkursu radās jau
pirms 5 gadiem. Piebaldzēniem ir
veicies, ka pašvaldība visos laikos
ir turējusi rūpi par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Šogad
pirmo reizi tiks piešķirtas balvas
gan tautastērpu darinātājiem, gan
valkātājiem, viena no tām – bijušā
priekšsēdētāja Voldemāra Cīruļa

balva,” iecerēs dalījās Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma Lietišķās mākslas centra vadītāja Linda
Rubena.
Par lieluzvedumu, kas risināsies
14. jūlijā, plašāku ieskatu žurnālistiem sniedza tā veidotāji – libreta
autore Inguna Bauere, režisors Varis
Brasla un komponists Jānis Lūsēns.
Par izrādes vietas izvēli laikam gan
nevienam šaubas neradās. Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais – nekas
nepazūd, viss tikai mainās. Daudziem
no mums vēl labā atmiņā ir grandiozās „Mērnieku laiku” izrādes. Ir pagājuši pāris gadu desmiti un atkal
Alauksta estrāde aicina uz lieluzvedumu, kura režisors Varis Brasla atzīst: „Vecpiebalgas novads ir vilinošs
gan skaistās dabas, gan arī uzņēmīgo
cilvēku dēļ. Iestudējums ir interesants
ar to, ka tajā vienuviet varēsim satikt
novada dižļaudis, kuriem satikšanās
dzīves laikā dažādo paaudžu dēļ nebija lemta. Skatītājiem būs iespēja
vērot, kā izrādē risināsies notikumi
„Saulrietos”, kur pēc Kārļa Skalbes
ielūguma pulcēsies Matīss un Reinis
Kaudzītes, Andrejs Pumpurs, Antons
Austriņš, kā arī Pietuka Krustiņš,
Švauksts un Prātnieks no „Mērnieku
laikiem”, kā arī citi tēli, kurus atveidos Ģirts Ķesteris, Uldis Anže, Ivars
Puga, Andris Keišs un citi pazīstami
aktieri. Uzvedumu kuplinās novada
amatiermākslas kolektīvi.”
Preses konferencē piedalījās arī
Kristīne Zadovska un Ingus Pētersons, kuri dziedās Jāņskolā un baznīcā.
Jūlijā visi ceļi vedīs uz mūsu novadu. Nestāvi malā, piedalies arī Tu!
Dzidra Ješkina

Uz saiešanu slātaviešu garā aicina: D. Kupče, L. Rubena,
E. Frīdvalde-Andersone, I. Bauere, V. Brasla.

Preses pārstāvju uzmanību izpelnījās audēju kopas demonstrētie
tērpi, kurus prezentēja Dagnija Kupče: „Vasarā un tradicionālajos
pasākumos ierasts redzēt tautastērpus bez mēteļiem un cepurēm, bet
ziemā ir vajadzīgs šim gadalaikam atbilstošs apģērbs, tāpēc Vecpiebalgā
projekta ietvaros esam darinājuši piebaldzēnu ziemas tautastērpus.”
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2012. gada 20. jūnijā
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Iznomāt SIA “Taurenes Koģenerācijas Stacija” Vecpiebalgas
novada pašvaldības īpašumā esošā
zemesgabala „Katlu māja” (Taurenes pagasts) daļu, 746 m2 platībā
uz 12 gadiem biomasas koģenerācijas stacijas būvniecībai. Noteikt ,
ka nomas maksa ir 1,5% apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktā zemes gabala kadastrālās vērtības un
ka nomas maksai papildus maksājams nekustamā īpašuma nodoklis.
2. Iegādāties no SIA „Dzērbenes
siltums” dzīvokli Nr.4 Dzērbenes
pagastā „Tauriņi 2”. Apmaksas
summa – Ls 1064,81.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada publisko
gada pārskatu.
4. Atcelt Vecpiebalgas novada
domes 21.03.2012. lēmumu Nr.18
„Par īpašuma sadalīšanu un nosaukuma piešķiršanu”.
5. Atcelt ciema statusu Vecpiebalgas novada Inešu pagasta ciemiem
Briņģi, Cirsti, Grinēni, Naurēni,

Reinkaļvi un Sviļi.
6. Dzēst likvidētās SIA „MONDEO” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par ēkām „Zilākalna
ferma” , zemi „Zilākalna ferma” un
„Moderado” Kaives pagastā.
7. Piekrist īpašumu „Kalna Aļmi”
(Vecpiebalgas pagasts), „Kauliņi”
(Taurenes pagasts), „Spuldzēni”
(Vecpiebalgas pagasts) un „Mazbumbi 27” (Kaives pagastā) sadalīšanai.
8. Apstiprināt zemes ierīcības
projektu nekustamajiem īpašumiem
„Grantiņi” (Dzērbenes pagasts) un
„Jaunantēni” (Kaives pagasts).
9. Piešķirt finansiālu pabalstu Ls
200,00 pludmales volejbola komandai un tās dalībniekiem Arnim
Tuntem un Ģirtam Glāzeram, lai
varētu sagatavoties Latvijas olimpiādei, Latvijas atklātā pludmales
volejbola čempionāta posmiem un
Austrumeiropas zonālās līgas sacensībām.
10. Piešķirt finansiālu pabalstu
Ls 350,00 Pēterim Lācim sakarā

ar piedalīšanos Eiropas čempionātā
Nīderlandē un gatavošanos Paralimpiskajām spēlēm Londonā.
11. Piešķirt finansiālu pabalstu Ls
500,00 deju kolektīvam „Slātaviņa”
transporta izdevumu segšanai dalībai deju festivālā Eiropiāde, kas no
2012.gada 11.- 16.jūlijam norisināsies Itālijas pilsētā Bolzano.
12. Atlikt jautājumu par Dzērbenes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Uzdot Dzērbenes vidusskolas direktorei Marijai Grīnbergai
papildināt Dzērbenes vidusskolas
nolikumu atbilstoši normatīvo aktu
prasībām un iesniegt apstiprināšanai Vecpiebalgas novada Domē līdz
2012. gada 1. septembrim.
13. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus 50 m
Alauksta ezerā Vitai Gruelei. un
25 m Kaupens ezerā Uldim Radziņam.
Nākamā Vecpiebalgas novada
Domes sēde notiks 2012. gada 18.
jūlijā plkst. 16.00 Vecpiebalgas
pagastā.

Par neesošu ēku dzēšanu no Zemes
dienesta datiem

Ja jūsu īpašumā reģistrētas dabā
neesošas ēkas, izmantojiet iespēju
līdz šī gada 1. oktobrim šādas ēkas
izdzēst no Kadastra reģistra bez
maksas. Ierakstu par būvi Valsts
zemes dienests dzēsīs no Kadastra
informācijas sistēmas uz pašvaldības būvvaldes izsniegtā dokumenta
pamata. Tātad jāsāk ar būvvaldes
apmeklējumu (bijušā Cēsu rajona apvienotās būvvaldes adrese:
J. Poruka iela 8-318, Cēsīs, tel.
64127915, būvinspektors Artūrs
Repšs, tel. 29243611, būvvaldes
vadītājs, arhitekts Juris Jaunozols,
tel. 29157995). Atzinumu par ēkas
neesamību Būvvalde varēs sniegt,
ja ēkas tiešām dabā nav, nav nekādu ēkas palieku, vieta ir nolīdzināta
un sakopta. Ja uz esošajiem ēkas pamatiem kādreiz domājat celt jaunu
ēku, ēku no Kadastra datiem dzēst
nevajadzētu. Ja neesat pārliecināti,

kādas ēkas reģistrētas jūsu īpašumā, pajautājiet pašvaldības darbiniekiem, kuri strādā ar nekustamo
īpašumu programmu. Pēc 1. oktobra par vienas palīgēkas dzēšanu no
Kadastra informācijas sistēmas būs
jāmaksā Ls 6,50.
Par ēkām, kas nav reģistrētas
Zemes dienesta datos
Ja ēkas ir uzceltas, bet nav reģistrētas kadastra reģistrā, saskaņā ar
2012. gada 10. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”,
pašvaldībai ir tiesības turpmāk būves kā nekustamā īpašuma nodokļa objektus Kadastra informācijas
sistēmā reģistrēt, pamatojoties uz
pašvaldības kā nodokļa administrācijas aizpildītu deklarāciju, kas šajā
gadījumā aizstāj būves kadastrālo
uzmērīšanu un nodrošina minimāli

nepieciešamo datu ieguvi būves kadastrālās vērtības aprēķinam. Izdevumus, kas saistīti ar šo pasākumu,
atbilstoši domes lēmumam būs jāsedz ēkas īpašniekam, tiesiskajam
valdītājam vai lietotājam.
Par zemes nomas līgumiem
Zemes nomnieki, kas pieteikušies
platību maksājumu saņemšanai,
pārbaudiet, vai noslēgtajiem nomas
līgumiem nav beigušies termiņi un
vai tos nevajag pagarināt! Nomas
līgumam jābūt spēkā uz 15. jūniju,
lai gadījumā, ja jūsu saimniecība
tiks pārbaudīta, to varētu uzrādīt
LAD darbiniekiem. Lai izvairītos
no lieka stresa, labāk dokumentus
sakārtot laikus.
Ja ir kādas neskaidras lietas,
noteikti zvaniet – 641 70464,
26115317, 26420236.
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste

Kad nepieciešama medicīniskā palīdzība...

Nacionālā veselības dienesta Vidzemes nodaļas sagatavotā informācija par Vecpiebalgas novadā pieejamajiem VALSTS APMAKSĀTAJIEM veselības aprūpes pakalpojumiem (saskaņā ar Veselības ministrijas 2012.
gada 9. februāra rīkojumu Nr.30 „Par rīcības plānu sekundāro neatliekamās medicīniskas palīdzības izsaukuma
skaitu samazināšanai”).
Primārās veselības aprūpes pakalpojuma sniedzēji:
Ārstniecības iestādes nosau- Ārstniecības iestādes adrese
Tālruņa Nr.
kums
Vecpiebalgas doktorāts, SIA
„Doktorāts”, Vecpiebalgas pagasts, 64161317
Vecpiebalgas novads
Taurenes feldšeru vecmāšu Krasta iela 15, Taurenes pagasts, 64170281
punkts
Vecpiebalgas novads
Zobārstniecības pakalpojumu sniedzēji

Valsts apmaksātie pakalpojumi
Primārā veselības aprūpe,
veselības aprūpe mājās
Primārā veselības aprūpe,
veselības aprūpe mājās

Ārstniecības iestādes
nosaukums
Vecpiebalgas doktorāts,
SIA

Valsts apmaksātie
pakalpojumi
Zobārstniecība

Ārstniecības iestādes adrese
„Doktorāts”, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads

Tālruņa Nr.
64161317

Nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu gadījumos vai hronisku slimību saasinājuma gadījumos iedzīvotāji var
vērsties pie ĢIMENES ĀRSTIEM UN FELDŠERIEM.
Savukārt ārpus ģimenes ārsta darba laika darbojas ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS TĀLRUNIS
66016001 (pieejams darba dienās 18.00 – 8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti).
Ja trauma vai saslimšana ir veselībai un dzīvībai bīstama, tad jāzvana NEATLIEKAMAJAI MEDICĪNISKAJAI PALĪDZĪBAI 113.
Informāciju par visiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību
iedzīvotāji var iegūt arī, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta BEZMAKSAS INFORMATĪVO TĀLRUNI
80001234 (darbdienās no 8.30 līdz 17.00).
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2012. gada jūnijs



APSTIPRINĀTI PROJEKTU PIETEIKUMI

„Act Today For Better Tomorrow”
Apstiprināts projekta iesniegums
„Act Today For Better Tomorrow”
2012. gada 13. aprīlī valsts
aģentūra „Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības jauniešu apmaiņas projekta
iesniegumu „Act Today For Better Tomorrow”, kas tika iesniegts
programmas „Jaunatne darbībā”
ietvaros. Projekta galvenā tēma ir
lauku reģionu attīstība un jauniešu
bezdarbs. Projekta ietvaros no 30.
jūlija līdz 8. augustam Vecpiebalgas
novadā satiksies 18 jaunieši no Vecpiebalgas, Gruzijas un Maltas vecumā no 18 līdz 25 gadiem, lai dalītos
pieredzē un domātu par risinājumu
meklēšanu, kā uzlabot savu dzīvi,
nepametot savu lauku reģionu. Projekta galvenais mērķis ir veicināt

jauniešu līdzdalību ilgtspējīgā savu
lauku teritoriju attīstībā un veicināt
jauniešos lepnumu par savu lauku
reģionu. Lai sasniegtu šo mērķi,
jaunieši iesaistīties dažādās komandas veidošanas aktivitātēs, radošajās darbnīcās, grupu aktivitātēs, biznesa plānošanas aktivitātēs,
mācīsies rakstīt CV un motivācijas
vēstuli, veidos prezentācijas un
kultūras vakarus, apmeklēs vietējos uzņēmējus, iegūs zināšanas par
to, kāda veida uzņēmējdarbību var
veidot laukos, kā arī veidos izstādi
ar visu iesaistīto valstu lauku teritoriju fotogrāfijām.
* Šis projekts tiks finansēts ar
Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

„2Create, 2See, 2Learn, 2Enjoy”
2012. gada 28. maijā Izglītības
un zinātnes ministrija apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta pieteikumu „2Create,
2See, 2Learn, 2Enjoy”(līguma Nr.
07.4-14/14/05.06.2012.) Projekta
vispārējais mērķis ir nezaudēt jaunatnes iniciatīvu centra „Balgas
Strops” popularitāti jauniešu vidū,
ejot līdzi laikam un piedāvājot
jauniešiem aktuālas, saistošas un
interesantas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Projekta mērķauditorija ir ikviens Vecpiebalgas novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25
gadiem, kas vēlēsies iesaistīties
piedāvātajās aktivitātēs. Projekta ietvaros tiks iegādāts jaunatnes
iniciatīvu centram „Balgas Strops”
nepieciešamais aprīkojums, lai dotu
iespēju jauniešiem organizēt kvali-

tatīvus filmu un karaoke vakarus,
kā arī mācīties filmēt un fotografēt
pašiem; izveidots pārgājienu cikls
„Ceļojums pa Vecpiebalgas novadu”, lai veicinātu jauniešu veselīgu
dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu ārpus telpām; izveidota video
un fotoreportāža „Ceļojums pa Vecpiebalgas novadu”, lai dotu jauniešiem iespēju apgūt video veidošanas un fotografēšanas pamatus.
Projekts tiks īstenots Jaunatnes
politikas valsts programmas 2012.
gadam valsts budžeta finansējuma
ietvaros.
Tiek plānots, ka pārgājienu cikls
pa visiem pieciem Vecpiebalgas
novada pagastiem tiks organizēts
pasākumu nedēļas „Vecpiebalga
atver durvis” laikā. Ikviens Vecpiebalgas novada jaunietis, kas vēlas
doties ceļojumā pa savu novadu
un kopā apmeklēt pasākumus, ir
mīļi gaidīts pievienoties. Līdz 4.
jūlijam pieteikties pie JIC „Balgas
Strops” vadītājas Leldes Burdajas
(tel.25618443, e-pasts lelde.burdaja@vecpiebalga.lv).
Lelde Burdaja

Par demokrātiju un godīgumu
Sākšu ar to, ka daudzi droši vien
nemaz nav pamanījuši, ka kopš LR
neatkarības atgūšanas ir pagājuši
22 gadi, tātad tieši tikpat ilgs laiks,
cik vispār pastāvēja, tā saucamā,
Pirmā republika, bet, ja ņem vērā,
ka tas bija juku laiks un valsts tā
pa īstam sāka funkcionēt tikai pēc
Satversmes pieņemšanas 1922.
gadā, tad pašreizējā neatkarība ir
pat ilgstošāk nekā pirmā. Dabīgi
rodas vēlme salīdzināt, ko tad ir
izdevies sasniegt tagad, salīdzinot
ar to laiku (jāuzsver – tolaik bija
pēckara un pasaules ekonomiskās
krīzes periods). Vilcieni joprojām
apstājas, tā saucamajos, Ulmaņlaikos celtajās stacijās, bērni, sevišķi,
mazpilsētās, joprojām dodas uz tajā
laikā celtajām skolām, daži, kurus
nav paspējuši nolikvidēt, uzņēmumi ar pazīstamiem zīmoliem nu jau
citu īpašnieku pakļautībā turpina
sekmīgi reprezentēt mūsu valsti tuvākās un tālākās ārzemēs, joprojām
pulcējamies pie tajos laikos radītajiem pieminekļiem un piemiņas
vietām, izmantojam tā laika sabiedriskās celtnes. Tagad skats uz mūsdienām – neskaitāmi
lielveikali,
izklaides vietas, atpūtas kompleksi,
vietām kāds uzņēmums, par kura
eksistenci jāpateicas kādam uzņēmīgam cilvēkam vai kompānijai.
No tiem objektiem, kurus ceļ un
cēla par valsts vai pašvaldību naudu, var minēt tikai bēdīgi slaveno
„zelta tiltu” un Nacionālās bibliotēkas ēku, kuri varētu kalpot par sabiedrības nodokļu veidā iemaksātās
naudas nelietderīgas izmantošanas
piemēriem. Laime vēl, ka daļa objektu tiek celta ar ES līdzfinansējumu, tad vismaz iespējama nedaudz
stingrāka kontrole, taču problēmu
tas kopumā neatrisina – atšķirība
starp 1. un 2. republiku visspilgtāk izpaužas valsts un pašvaldību
naudas lietderīgā, mērķtiecīgā, uz
progresu virzītā izmantošanā (atcerēsimies no tiem laikiem kaut
vai atbalstu zemniekiem mūra ēku
celšanai, kad valsts sedza kredītu
daļu, lai radītu spēcīgas, ilgtspējīgas saimniecības, arī piemaksas par
augstas kvalitātes pārtikas preču ražošanu).
Dabiski, ka arī pašreiz pie varas

un naudas esošajiem gribas palepoties ar kādiem sasniegumiem (par
tādiem, protams, nevar uzskatīt
vienu no zemākajiem dzīves līmeņiem ES, faktu, ka pāri par 80% LR
iedzīvotāju grūtības sagādā kārtējo
maksājumu veikšana, ¼ miljona darbspējīgo došanos praktiski
emigrācijā, viszemāko finansējumu
zinātnei un veselības aizsardzībai,
pirmās vietas ES pašnāvību skaita
ziņā utt.). Tāpēc parasti tiek minēti 3 argumenti – iestāšanās ES un
NATO, un demokrātijas attīstība.
Par pirmajiem diviem jau esmu
vairākkārt rakstījis, tikai atgādināšu – šie soļi ir tikai līdzeklis, lai sasniegtu mērķi, par kuru neatkarības
atgūšanas laikā runāja no visām tribīnēm, bet par kuru tagad varas vīri
un sievas kautrīgi klusē, proti, „nodrošināt visiem LR iedzīvotājiem
cilvēka cienīgus dzīves apstākļus”.
Šoreiz vairāk pievērsīsimies trešajam aspektam – kā tad mums ir
ar to demokrātijas, kā kādreiz saka,
iedzīvināšanu.
Sāksim no pašas augšas. Kad nesen Latvijā viesojās Igaunijas prezidents Lennarts Meri, visi masu
informācijas līdzekļi izteica izbrīnu
par to, kādu cieņu un popularitāti
šis cilvēks bauda savas valsts iedzīvotāju vidū un centās arī izzināt
šīs parādības cēloņus. Izrādījās, ka
iemeslu var formulēt vienā vārdā –
atpazīstamība. Rakstnieks, publicists, karjeras diplomāts, cilvēks
ar saviem, bieži oriģināliem uzskatiem, kurus viņš nebaidās paust
plašas auditorijas priekšā, labi pazīstams kā neatkarības cīnītājs jau
ilgi pirms tam, kad viņš kļuva (pēc
atkārtotiem uzaicinājumiem) par
prezidentu. To pašu var teikt arī par
otras kaimiņzemes prezidenti Daļu
Gribauskaiti, kura kļuva pazīstama
ar to, ka, ieņemot augstu posteni
ES vadošajās struktūrās, dedzīgi un
konsekventi aizstāvēja savas valsts
intereses, sevišķi finanšu jomā. Un
tagad salīdzinājumam – Latvija.
Viens prezidents – slavena uzvārda
nesējs, prezidente – kompromisa
figūra, kad valdošās partijas nevar
vienoties par kopēju kandidātu, tad
„zoodārza prezidents”, kuru par
labu atzina oligarhu finansētās par-

tijas, un beidzot – prezidents, kas
par tādu kļuva pārpratuma pēc, jo
partijas nenobalsoja tā, kā bija solījušās. Kurš šos cilvēkus pazina
pirms viņi stājās pie savu pienākumu pildīšanas, kādi bija viņu nopelni, ka izvēlējās tieši viņus, nevis
kādu citu? Acīm redzams, ka pie varas esošajiem ir vajadzīgi tieši šādi
prezidenti – bez autoritātes, bez atbalsta sabiedrībā, tāpēc arī tik nikni tiek apkarota pati ideja par tautas
vēlētu prezidentu. Kas attiecas uz
mūsu likumdevēju, tad žurnālistu,
politologu un arī pašu politiķu vidū
valda pilnīga vienprātība – katra
nākamā Saeima ir pakāpi vājāka
par iepriekšējo, arvien biežāk šeit
redzami cilvēki, kuri spēj tikai
darboties lozunga līmenī, apkarot
viens otru, nevis sekmīgi piedalīties likumdošanas procesā. Tāpēc
izbrīnu neizraisa fakts, ka Saeima
arvien vairāk kļūst tikai par tādu kā
Ministru kabinetā pieņemto lēmumu apstiprinātāju – pēdējais spilgtais piemērs – jautājums par piedalīšanos Visaginas AES celtniecībā.
Tikai pēc asiem ZZS iebildumiem
šīs problēmas (mūsu dalība palielinātu LR parādsaistības aptuveni
par ¼) apspriešana tomēr notiks arī
Saeimā, nevis tikai šaurā MK lokā,
kuru mēs, kā zināms, neievēlam, to
formē premjers, apstiprina prezidents, tātad demokrātisms ir stipri
ierobežots. Jāpiemin arī Saeimas
nespēja tikt galā ar, tā saucamajiem, „staigātājiem”, kad atsevišķi
deputāti (šoreiz „Olšteina grupa”)
tiek ievēlēti no vienas partijas listes, bet pēc tam pāriet pie cita politiskā spēka vai veido neatkarīgu
grupu, tādējādi ignorējot vēlētāju
demokrātisko gribas izpausmi.
Daudz pārmetumu veltīts arī
tiesu varai. Šeit jārunā, pirmām
kārtām, par nepareizu tiesu varas
neatkarības izpratni, kas ir patiešām pārsteidzoši, jo runa ir par
cilvēkiem ar augstāko juridisko
izglītību. Tiesnešu lielākā daļa (to
parādīja viņu cīņa par tiesībām pašiem sev noteikt darba algas) uzskata, ka šī neatkarība nozīmē nevis nepieļaujamību iejaukties tiesu
darbā sprieduma formulēšanas un
pasludināšanas laikā, bet gan pilnī-

gu neatkarību no sabiedrības, proti,
neskaidrojot lēmumu pieņemšanas
pamatotību, nevēloties piekrist reformām, kas varētu optimizēt tiesu
darbu utt. Visa tā rezultātā LR ir
bijusi spriesta pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas lēmumiem izmaksāt
cietušajiem ap ¼ miljona eiro, jo
parasta prakse ir procesu novilcināšana, balstīšanās uz apšaubāmiem pierādījumiem, kas savukārt
rada aizdomas par vēlmi manipulēt
ar tiesas procesiem, lai gūtu sev
materiālas priekšrocības.
Ceturtā vara, proti, masu informācijas līdzekļi, ir pēc savas būtības
aicināti veicināt demokrātisku procesu sabiedrībā. Jāsaka, ka tas tiek
arī pietiekami plaši darīts – „Nekā
personīga”, „De facto”, raksti laikrakstos, žurnālā „Ir”, radio, tagad
arī internetā, spektrs ir pietiekami
plašs, nelaime tikai viena – absolūta neprasme vai nevēlēšanās
novest lietas līdz galam, proti, izsekot, vai atklātās negācijas tiek
novērstas, vai vainīgie ir saņēmuši
pelnīto sodu. Pat padomju laikos
laikrakstos bija rubrika „Pa publicēto materiālu pēdām”, tagad nekā
tamlīdzīga nav. Daudzi žurnālisti ir
arī vāji kā profesionāļi, neprot noformulēt jautājumus interviju laikā,
būt neatlaidīgiem, piespiest sarunu
biedru dot konkrētu atbildi. Bez šīs
atgriezeniskās saites un konkrētības viņu darbs kļūst neefektīvs un,
var pat teikt, demokrātijas attīstību
neveicinošs, sak, parunājām un paldies.
Raksta apjoms man, protams,
neļauj skart visas ar demokrātisma
attīstību sabiedrībā saistītās problēmas, taču domāju, ka taisnība ir
vairākiem publicistiem, kuri pēdējā
laikā internetā savos rakstos velk
paralēles starp demokrātismu un
godīgumu, kur nav godīguma, tur
nav arī demokrātijas, demokrātija
nevar pastāvēt melu, savtīgu interešu realizācijas, tiesiskā nihilisma
atmosfērā. Tas savukārt nozīmē,
tā uzskata autori, ka bez godīguma mums nekad neizdosies panākt
ne tikai ES vadošās valstis, bet arī
mūsu kaimiņus – igauņus.
Juris Sīmanis

Noslēgusies
projektu
konkursa
„Sabiedrība ar
dvēseli. Iedzīvotāji
veido savu vidi”
2.kārta

Maijā
noslēdzās
Vecpiebalgas novada
pašvaldības un Nīderlandes fonda KNHM
kopīgi rīkotā projektu konkursa
„Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” 2. kārta. Ja
projektu konkursā, kura mērķis ir
uzlabot dzīves kvalitāti un veicināt
Vecpiebalgas novada iedzīvotāju
privātu iniciatīvu, pagājušajā gadā
par iespēju īstenot savu ideju cīnījās trīspadsmit projekti, no kuriem
apstiprināt varēja tikai piecus, tad
šogad tika iesniegti vairs tikai četri
projekti, kas arī guva atbalstu.
Šo aktivitātes trūkumu var skaidrot ar šī gada projekta nolikuma
noteikumu, ka projekta iesniedzējam savas idejas realizācijā ir jāiegulda līdzfinansējums 50% apmērā
no kopējām projekta izmaksām. Šī
brīža ekonomiskā situācija, protams, ir ietekmējusi un ierobežojusi daudzu cilvēku iespējas īstenot
savas idejas un sapņus, taču žēl, ka
ir tik maz cilvēku, kas ir gatavi rīkoties, darīt un ieguldīt arī kaut ko
no sevis, ne tikai gaidīt, kad kāds
cits sakārtos apkārt esošo vidi viņu
vietā, tomēr liels prieks, ka šādi cilvēki vēl ir, kas tic saviem sapņiem
un vēlas padarīt savu un blakus
esošo cilvēku ikdienu krāšņāku.
Savam sapnim nu jau otro gadu pēc
kārtas varēs pietuvoties Līga Steķe un Antēnu komanda, kas šoreiz
projekta „Peldvietas izveide „Jaunantēnu” rijas tuvumā” ietvaros
attīrīs Ogres upes krastu no kokiem
un krūmiem, sēs zāli, nostiprinās
upes krastu, izgatavos trepes, ģērbtuvi, tualeti, galdu un krēslus, kā
arī lapeni. Agnese Caunīte-Bērziņa
ar domubiedru grupu Mēs Kaivei
projekta „Kaives audējas” ietvaros iegūs aušanai piemērotu vietu
un inventāru, mācīsies aust, veidos
„draudzības” segu un savu darbu
izstādi. Daina Šmite un Dzērbenes
tautas nama sieviešu klubs „Nianse” festivāla „Vecpiebalga atver
durvis” ietvaros mūs priecēs ar nedēļu ilgu puķu kompozīciju izstādi,
ko būs veidojušas projekta „Ziedu
dienas atver durvis Dzērbenē” ietvaros. Vasaras beigās Taurenes
pagasta bērnus vecumā no 1,5 līdz
11 gadiem sagaida liels notikums,
jo blakus pamatskolai tiks izveidots videi draudzīgs, izglītojošs,
attīstošs, interaktīvs laukums, kas
bērniem dos iespēju gūt zināšanas
netradicionālā veidā un attīstīt sevi
fiziski. To ir apņēmusies paveikt
Dace Potaša un grupa KOPA projekta „Nāc un sāc!” ietvaros.
Lelde Burdaja,
projektu koordinatore
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Pensionāri, apceļojot dzimto zemi,
dodas uz Liepāju
13. jūnijs – Vecpiebalgas pagasta pensionāru ekskursijas diena uz
Liepāju. Turpceļš aizrit pārrunās,
Zemgales labības lauku un Kurzemes skaisto dabas skatu apjūsmošanā. Liepājā mūs sagaida gide, un
ekskursija pa pilsētu, kurā „piedzimst vējš”, var sākties. Vispirms
iepazīstamies ar Svētās Trīsvienības baznīcu, tās vēsturiskajām ērģelēm (arī mēs dodam savu artavu
un ziedojam to rekonstrukcijai),
tālāk seko brauciens ar Liepājas
tramvaju – tā iepazīstam pilsētu.
Apskates laikā noskaidrojas, ka
starp mūsu pensionāriem ir viena
bijusī liepājniece – Sarmīte Bērziņa pirmos sešus savas dzīves gadus
ir pavadījusi šajā vēju pilsētā, kur
viņas tēvs dienējis Latvijas armijā
un apņēmis par sievu kurzemnieci. Pēc ļoti ilgiem gadiem Sarmīte
satikās ar savu dzimto pilsētu. Savukārt mūsu skolotājām Dainai un
Vijai negaidīta tikšanās ar bijušo
kolēģi Irēnu Avotiņu, kuru daudzi
atceramies kā bērnu un mazbērnu
skolotāju Vecpiebalgas vidusskolā. Pēc vizināšanās gides pavadībā
dodamies apskatīt Rokkafejnīcu,
mūziķu aleju, Amatnieku namu,
kurā darbojas dažādu daiļo mākslu
pratēji – audēji, ādas apstrādātāji,
gleznotāji. Šeit varam aplūkot arī
garākās dzintara krelles pasaulē (to
garums 123 m, bet dzintara gabaliņus tām ziedojuši paši liepājnieki).
Un kā gan, esot Liepājā, var neaiziet līdz jūrai! Diena ir saulaina, bet
ļoti vējaina un vēsa, tāpēc ūdeni

No 20. jūnija novada iedzīvotāji Kaives pagasta pārvaldes telpās otrdienās no plkst. 16.30 varēs
apgūt aušanas prasmes. Šo iespēju
piedāvā domubiedru grupas “Mēs
Kaivei” īstenotais projekts „Kaives
audējas”, kurš guva atbalstu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”
un kuru sadarbībā ar Nīderlandes
fondu KNHM izsludināja Vecpiebalgas novada Dome.
Projekta grupas vadītāja Agnese

Kara ostas apmeklējumu noslēdzām ar bijušā cietuma apskati.
Drūmi!
iemēģina vien tikai daži drosmīgie. bet vienmēr omulīgā un dziedāt neKlausām arī gides brīdinājumam – nogurstošā Valtera Brauna un viņa
dzintara graudus nemeklējam, jo kundzes Elzas „Zeikaros”. Šī tikšavēl joprojām ļoti bieži jūra izskalo nās mums tāda īpaša – Jāņu ielīgofosfora gabaliņus. Ekskursija no- šana, jo mūsu vidū ir gan Jānis, gan
slēdzas ar braucienu uz Kara ostu, Līga, kurus arī suminām svētkos.
apmeklējam arī cietumu. Drūmi! Paldies Braunu ģimenei par viesBet arī šī vēstures lappuse ir jāiepa- mīlību, vasarīgo cienastu – auksto
zīst. Mājupceļš paiet dziesmās un zupu un uzkodām. Neizpalika arī
jautros nostātos. Paldies Vecpiebal- dažādu siera šķirņu degustēšana
gas novada pašvaldībai par doto ie- un vērtēšana, bet pāri visam – atkal
spēju apmeklēt Liepāju, kā arī mīļš dziedāšana.
paldies šoferītim Andim Saliņam
Paldies Ieviņai par interesanti
par vizināšanu un iecietīgo izturē- noorganizēto ekskursiju un jūnija
šanos pret mūsu raibo kompāniju.
pasākuma pārsteigumiem. Uz tikKad ekskursijas putekļi noskaloti šanos 12. jūlijā Retro braucienā uz
un elpa atvilkta, 17. jūnijā pensio- Kaivi un citos pasākumos! Veiksmi
nāru klubiņš „Pīlādzītis” pulcējās dārza darbos un siena pļavā!
pie mūsu klubiņa vecākā (gados),
Laima Teriška

Drīzumā Cieres takas apmeklētājus
sagaidīs patīkams pārsteigums
Taurenes pagastā gar Gaujas–
Vidzemes un Piebalgas skaistākās
upes – krastu izveidotā tūrisma
dabas taka šovasar iegūs jaunus
akcentus. Gintas Babres vadītās
grupas projekts „Cieres taka” ir
guvis atbalstu Vecpiebalgas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā „Dažādojam savu
ikdienu”. Kā stāsta projekta vadītāja, ideja par tūrisma takas izveidi radusies pirms 5 gadiem, kad
novadpētniecības muzeja vadītāja
Spodra Ergarde kādā sarunā ieminējusies par senajām liecībām, kas
vēstot par to, ka 19. gadsimta 80.
gados, Nēķena ziedu laikos, muižas preilenes mīlējušas pastaigāties gar upes krastiem. 2007. gadā
taurenieši ar projektu par Cieres
takas izveidi piedalījās Cēsu rajona projektu konkursā „Iedzīvotāju
iniciatīvas un mūžizglītības iespēju
veicināšana”, iegūstot pirmo finansējumu dabas takas izveidei. Pēc
gada, startējot projektu konkursā
atkārtoti, darbi tika turpināti un
dabas taka pilnveidota, tostarp izveidota arī apskates platforma ar
laipām, kas ved uz bebru „saimniecību”, sakopta senā peldvieta, pie
ozola iekārtota ugunskura vieta ar
soliņiem. Par palīdzību un kvalitatīvu darbu Ginta Babre īpaši uz-

Aicina apgūt aušanas
prasmes

teic Ginta Pumpura brigādi. Katru gadu pavasarī dabas taka tiek
atjaunota – izzāģēti krūmi, novākti
kritušie koki, sakopta avotiņa apkārtne. Šovasar darbi turpināsies
un pastaigu cienītāji laiku ceļā gar
upes krastu varēs īsināt (vai tieši
otrādi – pagarināt), aplūkojot dažādus floristikas veidojumus, kurus
sagatavot uzņēmusies taureniete
Zigrīda Komarova.
Cieres taku iecienījuši ne tikai
taurenieši, nereti ceļmalā piestāj
caurbraucēji, lai pasmeltu avotiņa ūdeni vai vienkārši atpūstos
brauciena starplaikā. „Upes krasti
ir skaisti visos gadalaikos, arī ziemā. Visā takas garumā vērojama
liela augu daudzveidība un dzīvās
radības klātbūtne. Klusākos vakaros šeit var ne tikai ieklausīties
dzeguzes dziesmā, bet dažkārt
arī sastapt ežu ģimeni, kas šķērso taciņu, vai vērot bebra kunga
darbošanos, būvējot aizsprostu.
Darba grupa jau ķērusies pie projekta realizācijas. Ja laika apstākļi
mūs nepievils, tad jau pavisam drīz
Cieres taka pastaigu cienītājus sagaidīs ar jauniem pārsteigumiem.
Šovasar par pašvaldības projektu
konkursā iegūto finansējumu Cieres taku papildinās dabas materiālu
veidojumi, sniedzot priekšstatu par

Caunīte Bērziņa aicina kaivēniešiem piepulcēties interesentus arī no
citiem pagastiem: „Izvēlieties jau
savlaicīgi krāsas savam jaunajam
paklājiņam jeb lupatu sedziņai! Lai
raitāk ritētu aušanas darbi, mājās
vēlams sagatavot auduma strēmeles aušanai 5 cm platumā un veidot
lielus kamolus. Šim nolūkam var izmantot vecas, nevajadzīgas drēbes.
Tiksimies nodarbībās!”

Īsi pirms Jāņiem uzstādītās stelles gaida audējus!

Ielīgojam Jāņus Dzērbenē!
Pēc viena gada pārtraukuma atkal
Jāņus ielīgojām Dzērbenes estrādē.
Šogad ar pavisam neierastu svētku
moto „Dzērbene un Sicīlija, mūsu
Augstais kalns un Etna sniedz man
ziedus vienam vainagam”. Tā, jūsmojot par Dzērbenes apkārtnes
dabu, teicis dzērbenietis, gleznotājs un dzejnieks Karls Gothards
Grass. Turpinot viņa domu, šogad
Jāņu ielīgošanu uzsāka kāds tūrists
(lomā iejutās Inese Gusmane), kas,
ņemot līdzi arī skatītājus, izstaigā-

ja Dzērbenes ievērojamākās vietas,
kur satika Dzērbenes ļaudis – skolā bērnu deju kolektīvu, pie Juvera
ezera deju kolektīvu „Juveris”, par
kādreizējo nabagmāju pastāstīja
folkloras kopa „Māras bērni”, pils
spoku noraksturoja bērnu ansamblis „Isidora pagalms” un Augstajā
kalnā ar līgo dziesmām sagaidīja un
Dzērbenes Jāņus un Līgas sveica
koris „Pie Gaujas”.
Daina Šmite,
Dzērbenes tautas nama vadītāja

Jāņskolā mācās skaisti svinēt
Jau desmito (!!!) gadskārtu tie,
kas vēlas skaisti, saturīgi un latviski
svinēt Jāņus, varēja gūt iedvesmu
un padomu, apmeklējot Jāņu mācības dažādās Latvijas vietās. Tradicionāli arī Piebalgas muzeji iesaistījās šajā akcijā. Šogad Jāņu mācības
notika E. Dārziņa un J. Sudrabkalna
memoriālajā muzejā „Jāņaskola”.
15. jūnija vakarā Jāņu dziesmas un
rotaļas mācīja, savā pieredzē dalījās folkloras kopa „Budēļi”. Aiz
loga mijās lietus ar sauli, Piebalgas

pakalnos balti mirdzēja tikko uzziedējušās margrietiņas, un vakars aizritēja prieka un saskaņas gaisotnē.
Sanākušo mācību dalībnieku vārdā
uzdrošinos apgalvot, ka tas bija saturīgi un iedvesmojoši pavadīts laiks.
Cik aizraujošas var būt mūsu tautas
rotaļas, cik interesantas Jāņu ierašas,
cik dažādas dziesmu melodijas! Bet
visskaistākās Jāņu dziesmas nāk no
Piebalgas, par to šaubu nav, un tās
arī šajā vakarā iemācījāmies! Līgo!
Līva Grudule

„Ļoti ceram, ka mūsu pūles apmeklētāji cienīs un novērtēs. Par
cilvēka kultūras līmeni liecina
arī fakts, cik sakoptu vidi viņš
atstāj aiz sevis pēc atpūtas dabā,
tāpēc nekurināsim ugunskurā
soliņus, neizmatosim galdu par
šūpolēm vai kā citādi nepostīsim
izveidoto,” aicina projekta vadītāja Ginta Babre.

dzīvniekiem, kas dzīvo upē un tās
krastos, un augiem, kas sastopami
mūsu apkārtnē,” stāsta projekta autore Ginta Babre.
Dzidra Ješkina

Visskaistākās Jāņu dziesmas nāk no Piebalgas, to atzīst arī
folkloras kopa „Budēļi”.
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Tautas atmiņai nav noilguma

14. jūnijā Taurenē pie piemiņas
akmens okupācijas varas upuriem
pulcējās vietējie iedzīvotāji. Lai arī
katru gadu arvien mazāk paliek to
taureniešu, kuri ir pārdzīvojuši deportāciju un atgriezušies dzimtenē,
komunistiskā genocīda upuru piemiņai jādzīvo mūžīgi. Mums katru
gadu ir jāatgādina šie skarbie pagājušā gadsimta četrdesmito gadu
notikumi – zinot un atceroties, kas
tajā laikā notika, mēs novērsīsim
kaut ko līdzīgu nākotnē. Sanākušos
uzrunāja Vecpiebalgas novada pašvaldības vadītāja Ella FrīdvaldeAndersone. Kā katru gadu kopā ar
savējiem bija Saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips, izsūtītajiem
veltījumu dzejā bija sagatavojusi
Velta Straume, bet par pasākuma
organizatorisko pusi rūpējās kultūras nama vadītāja Ginta Babre. Pēc
ziedu nolikšanas pie piemiņas akmens sanākušie pulcējās bibliotēkā, lai kopīgi pie tējas tases dalītos
atmiņās un pārrunātu arī ikdienišķus jautājumus.
Represēto tikšanās aizsācējs
Taurenē ir Antons Kalniņš, kas jau
Atmodas pirmajos gados pulcēja
kopā vietējos iedzīvotājus, lai atgādinātu par mūsu neseno pagātni. Arī ideja par piemiņas akmens
izveidi ir Kalniņa kunga izlolota.
Šobrīd Taurenes pagastā dzīvo 14
represētie, daudzi no viņiem jau
sasnieguši ļoti cienījamu vecumu.
Divi no viņiem – Kārlis Lapiņš un
Kārlis Eglītis – krietni pārkāpuši
pār deviņdesmitgadnieku slieksni,
tāpēc uz tikšanos 14. jūnijā ierasties nevarēja, bet, kā stāsta pasākuma organizatore Ginta Babre, vēl
pavisam nesen abi kungi neiztrūkstoši bijuši klāt katrā pasākumā, lai
godinātu padomju represijās cietušos un dalītos kopīgas atmiņās.

Godinot komunistiskā terora upuru piemiņu (no kreisās): Genovefa
Eglīte, Andris Koks, Dzintra Lāce, Jānis Vīlips, Ella FrīdvaldeAndersone, Pēteris Šķesteris, Jānis Elsiņš, Velta Straume, Laima
Kalniņa, Ilga Priede, Agita Barone.
Ziedus pie piemiņas akmens slimnīcā. Vēlāk mamma mani ilgi
reizē ar citiem izsūtītajiem taure- meklēja, kamēr atrada. Nokļuvām
niešiem nolika Dzintra Lāce, kura, Tomskas apgabalā. Ko atceros no
atceroties 71 gadu senos notiku- tā laika? Sākumā sadzīves apstākļi
mus, stāsta: „ Mūsu ģimeni izsūtīja bija drausmīgi, pārtikas tikpat kā
dažādos gados – tēvu paņēma jau nebija, mammu neredzējām – bija
četrdesmit piektajā, mammu, brāli, jāstrādā, vietējo attieksme bija novecmammu un mani – 1949. gada raidoša, par fašistiem mūs saukāja.
25.martā. Labi cilvēki jau iepriekš Vēlāk jau saradām, jo krievi, samūs brīdināja, lai mājās nesēžam, pratuši, ka nekādi nezvēri neesam,
bet mamma neticēja – nebijām taču daudz no latviešiem mācījās – kā
neko nogrēkojušies, vaina vien tik dārzus kopt, kā par lopiem rūpēliela, ka kopām savu 50 hektārus ties un kā māju kārtībā uzturēt. Es
lielo zemes īpašumu. Un kur gan Krievijā pabeidzu skolu, pēc tam
viena sieviete ar diviem mazgadī- Lauksaimniecības
tehnikumu,
giem bērniem un astoņdesmitga- brālis – augstskolu. Nav tā, ka es
dīgu vecmāmiņu lai būtu gājusi, ja turētu ļaunu prātu, bet dzīvi izsūtīkūtī lopi prasīt prasa pēc kopšanas. jums mums, visai ģimenei, sabojā25.marta rītu atceros ļoti labi. Kad ja. Tēvs no izsūtījuma neatgriezās,
pēc mums atbrauca, vēl nebijām vecmammu apglabājām Sibīrijā,
cēlušies. Mamma raudāja, neko arī brālis turpat palika. Mēs ar
sakarīgi padomāt nespēja. Labi, ka mammu atgriezāmies 1964. gadā.
krievu armijnieki bija tik līdzcietī- Viņa teica: „Dzīvot šeit var, bet
gi, ka palīdzēja mums savākt gan nomirt gribu dzimtenē. Ja nebūtu
siltāku apģērbu, gan pārtiku pirma- izsūtīti, šodien, iespējams, dzīvotu
jam laikam. Ceļā smagi saslimu, savādāk.”
neatceros precīzi vietu, bet kādā
Dzidra Ješkina
stacijā mani izsēdināja un nogādāja



Novada jaunieši,
viesojoties Maltā, diskutē
par tehnoloģiju lietošanu
un iegūst jaunus draugus
No 15. līdz 25. maijam Vecpiebalgas novada jaunieši piedalījās
jauniešu apmaiņas programmā
Melliehā, Maltā, kas tika organizēts Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekta
„Young@Heart” ietvaros. Projekta
ietvaros satikās jaunieši vecumā no
13 līdz 25 gadiem no Vecpiebalgas,
Maltas un Rumānijas. Jauniešu
apmaiņas galvenā tēma bija jautājums, vai tehnoloģijas ir barjera vai
tilts starp dažādām vecuma grupām. Pasākuma ietvaros dalībnieki apmeklēja Melliehas pansionātu,
kurā sarunājās ar vietējiem pensionāriem, mācīja viņiem strādāt ar

datoru un aplūkoja brīvajā laikā
veidotos rokdarbus; mācījās domāt
par dabas resursu saudzēšanu, tās
nepiesārņošanu un vāca atkritumus
vietējā kempinga teritorijā; piedalījās dažādos starptautiskos grupu darbos un radošajās darbnīcās,
gatavoja kādu no savas valsts tradicionālajiem ēdieniem; iepazina
Maltas vēsturi un kultūras tradīcijas, iepazīstot ne tikai Melliehi, bet
arī apmeklējot citas Maltas pilsētas;
ieguva jaunus draugus un izbaudīja
neaizmirstamos Maltas dabas skatus un Vidusjūras zilo ūdeni.
Lelde Burdaja

Liene Pētersone, Lāsma Kristiāna Kārkliņa un Kitija Paeglīte
sarunās ar vietējām pensionārēm Melliehas pansionātā.

Norvēģu delegācijas viesošanās Dzērbenē aizrit
aktīvi darbojoties

6. jūnijā Dzērbenes pagastu apmeklēja ciemiņi no mūsu novada
sadraudzības komūnas Norvēģijā – Aremarkas. Šoreiz vizītes
mērķis bija iepazīties un nodibināt kontaktus ar sieviešu organizāciju „Nianse”. Tūre Johansens, šīs
vizītes organizators, ievadrunā teica: „Jau pirms 5 gadiem ar Dainu
vienojāmies, ka aktīvajām lauku
sievietēm no abām mūsu pašvaldībām nepieciešams iepazīties, jo,
apskatot rokdarbu izstādi, sapratu,
ka viņām ir kopīgas intereses.”
No Aremarkas bija ieradušās 6
aktīvas sievietes un grupas vadītājs
Tūre, Dzērbenes pilī viesus sagaidīja 10 Dzērbenes sieviešu klubiņa
„Nianse” dalībnieces. Iepazīšanās
aplī pastāstījām par savu aizraušanos ar rokdarbiem, par lekcijām un
citām mums svarīgām lietām. Arī
pārstāves no Aremarkas atzina, ka
viņām svarīgi ir mācīties, popularizēt un nodot tālāk senās amatu
prasmes – aušanu un izšūšanu, bet
viņas mācās arī jaunos, modernos
rokdarbus. Interesanti, ka viņas
kopīgi gatavo arī senos ēdienus,
lai tie nepaliktu aizmirstībā, tāpat
lielu daļu viņu laika aizņem brīvprātīgais darbs, jo pārsvarā visas
ir pensionāres. Mums izvērtās ļoti

jauka saruna, kuras noslēgumā
vienojāmies, ka jādomā par kopīgu
vasaras skolu, kur atkal satikties.
Pēc sapazīšanās dzērbenietes
kopīgi ar viesiem darbojās radošajā darbnīcā, kur katrs sev varēja
izgatavot piespraudi zieda vai figūras formā dažādās tehnikās. Pilī
bija izveidota arī neliela mūsu kluba rokdarbu izstāde, kuru norvēģu
sievietes labprāt apskatīja un arī
kaut ko iegādājās.
Tad devāmies uz pils zāli, kur ar
jautru polku mūs sagaidīja Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi un
pedagogi, pēc koncerta Aremarkas orķestra vadītāja pēc norvēģu
tradīcijas bērniem pasniedza Aremarkas medaļu. Tālāk ceļš veda uz
Dzērbenes vidusskolu, kur ēdām
pusdienas, un direktore Marija
Grīnberga pastāstīja par mūsu skolu. Ekskursija turpinājās līdz aptiekai, kur vadītāja Ingrīda Siliņa mūs
sagaidīja ar piparkūkām un bērzu
sulām, apskatījām baznīcu, sevišķi sirsnīga ciemošanās izvērtās pie
Rūtas un Alekša Rubeņiem–degustējam mājas vīnu, iemēģinājām
roku stellēs un apskatījām Rūtas
rokdarbu izstādi. Atsveicinoties no
viesiem, Rūta katram dāvināja pa
austai galdsegai.

Norvēģu viesi, viesojoties pie dzērbeniešiem Rūtas un Alekša Rubeņiem.

Vizītes noslēgumā Juvera ezera
krastā „Ezerjokos” folkloras kopas
„Māras bērni” un bērnu ansambļa
vadībā dziedājām, gājām rotaļās,
pinām vainagus un risinājām saru-

nas. Šķiroties nolēmām iesākto turpināt un arī nākamajā gadā tikties,
lai draudzības saites stiprinātu.
Paldies visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja jauki uzņemt Norvē-

ģijas sievietes! Vislielākais paldies
Leldei Burdajai un Gatim Slavēnam par tulkošanu.
Daina Šmite, sieviešu
kluba „Nianse” vadītāja
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Vispirms centies saprast un tikai tad – tikt saprasts!
Maija nogalē dzērbenieši Rasma un Uldis Burvji atzīmēja zelta kāzas. Piecdesmit gadus nevar
nodzīvot bez mīlestības, pacietības
un dzīvesprieka. Un Rasmai un Uldim nekā no tā nav trūcis! Lielākā
bagātība ir dēls un meita, četri
mazbērni, viena mazmazmeitiņa,
kā arī radi, draugi un kaimiņi, kas
pāri sveica nozīmīgajā jubilejā. Arī
es, pievienojoties sveicēju pulkam,
neilgi pēc svinīgā notikuma dodos
uz Dzērbenes pagasta „Ozoliem”,
lai mēģinātu atklāt stipras ģimenes
noslēpumu. Vēl ilgi pēc viesošanās
nepamet sajūta, ka laimīga laulība
nes sevī mieru un drošības sajūtu,
kas neizgaist pat tad, ja ne viss iegrozās tik gludi, kā mēs vēlētos.
Pirmā tikšanās – mīlestība, aizraušanās, jūtas...
Rasma: Esam rīdzinieki – dzimuši, auguši, skolojušies un visu
aktīvo darba mūžu pavadījuši lielpilsētā. Mūsu satikšanās nesākās
ar mīlestību no pirmā skatiena,
par kuru tik ļoti visiem patīk lasīt
grāmatās vai skatīties romantiskajās filmās. Protams, gluži secen
arī mums negāja tā sauktais „tauriņu lidojums”, taču tikai pēc pāris
gadiem sapratām, ka esam viens
otram īstie. Ar Uldi mani, piecpadsmitgadīgu knīpu, iepazīstināja brālis. Nenoliedzami, tas, ka uz
mani „met aci” pilngadīgs jauneklis, jo Uldim tolaik bija jau astoņpadsmit, ļoti glaimoja manai patmīlībai. Drīz pēc mūsu sapazīšanās
Uldim bija jādodas armijā, zināmā
mērā tas attiecībām bija nopietns
pārbaudes laiks. Rakstījām viens
otram vēstules un, atklājot savas
slēptākās domas, pamazām tuvinājāmies.
Vairāk nekā trīs atšķirtības
gadi ir liels laika posms. Vai Uldi
nemāca šaubas, ka viņu sagaidīsiet?
Uldis: Nē. Zināju, ka Rasma ir
ļoti nopietns un pamatīgs cilvēks.
Rasma: Vilinājumi jau pilsētā
ir dažādi, bet man nebija ne laika,
ne patikšanas uz ballītēm skraidīt.
Mācījos vakarskolā, bet pa dienu
strādāju bērnudārzā par audzinātāju, palīdzēju vecākiem. Biju pārāk
aizņemta, lai domātu par izklaidēm.
Un mūsu jaunībā jau arī tikumi bija
daudz atšķirīgāki nekā šodien. Atbildības sajūta bija lielāka, ar solījumiem nemētājāmies. Laikam jau
arī tāds bija mūsu liktenis – satikties uz mūžu. Lai arī laulība nav
nostiprināta baznīcā, šķiet, ka tā ir
svētīta debesīs. Vispār dzīve ir izvērtusies laimīga – esam viens otru
pasargājuši.
Pēc šodienas mērauklas kāzas
svinējāt ļoti jauni.
Rasma: Man līdz deviņpadsmit
gadiem bija atlikušas trīs dienas,
Uldim bija nepilni divdesmit divi.
Jauni? Toreiz tā nedomājām, jo tad
jau tā bija ierasts. Pavasarī Uldis
pārnāca no armijas, pāris mēnešu
vēl pastaigājām uz randiņiem un tad
nāca bildinājums. Negaidīts tas nebija, jo jau iepriekš bijām runājuši
par to, ka vajadzētu savas attiecības
nokārtot juridiski. Abi bijām stingri
audzināti, tāpēc par kaut kādu kopā
padzīvošanu un pieslīpēšanos pat
domāt nedomājām. Aprīlī aizgājām
uz dzimtsarakstu nodaļu pieteik-

ties, tai pat dienā par savu lēmumu
informējām vecākus. Protams, viņiem sākumā bija liels šoks. Kāzas
pēc mēneša? Pašā tukšākajā laikā,
kad dārzos vēl nav ienākusies raža!
Ja ļoti vēlas, visu var izdarīt. Bija
gan baltā kleita un plīvurs, gan bagātīgs kāzu galds. Viesi mūsmājās
līksmoja divas dienas. 1962. gada
26. maijs bija saulains, vien vakarā nedaudz uzlija. Tautā saka, ka tā
esot svētība. Tāpat arī zelta kāzās –
saule un lietus. Viss kā dzīvē.
Stīvena R.Koveja grāmatā
„Ļoti veiksmīgu ģimeņu 7 paradumi” teikts, ka stipras ģimenes
nerodas pašas par sevi, tām nepieciešams visu ģimenes locekļu
vienotais spēks, spējas, vēlme,
vīzija un nodošanās.
Rasma: Viedi vārdi, jo par visu,
kas ar mums ir bijis un noticis, mēs
esam pateicīgi Dievam un savai
ģimenei. Nereti dzirdēts, ka jaunie
mūsdienās sūrojas, ka grūti laiki.
Domājat, ka sešdesmitajos gados
bija vieglāk? Vienmēr ir bijis un
arī būs jādomā gan, kā nopelnīt,
gan par to, kā izaudzināt bērnus.
Pēc mazuļu piedzimšanas drīz
vien bija jāatgriežas darbā, bērnudārza nebija... Labi, ka mamma
varēja palīdzēt un vismaz sākumā
mazbērnus pieskatīja. Vēlāk, kad
sagaidījām savu rindu bērnudārzā,
atkal sākās citas problēmas – paši
dzīvojām Vecmīlgrāvī, bet dārziņš
atradās netālu no VEF rūpnīcas.
Rītos bija ļoti agri jāceļas, lai līdz
darba laika sākumam varētu bērnus atstāt audzinātāju uzraudzībā,
bet vakarā jāpaspēj līdz slēgšanai viņus no turienes izņemt. Nav
mums gājušas secen ne sadzīviskas
problēmas, ne bērnu slimošanas,
ne naudas trūkums. Pirmos pāris
gadus mitinājāmies pie vecākiem
caurstaigājamā istabiņā, otrā – dzīvoja brāļa ģimene. Domājat – viegli bija? Izķepurojāmies. Lai visu
paspētu, sadalījām pienākumus,
piemēram, Uldis Gintaru vadāja uz
nodarbībām bagiju sekcijā un uz
sacensībām, es – Ingunu uz mākslas vingrošanas un deju pulciņiem.
Saimnieciskos darbus dalījām uz
pusēm, tiesa gan, pa virtuvi vairāk
šiverēt iznāca man, toties Uldis bija
uzņēmies visas ar tehniku saistītās
lietas.
Ko jūs ieteiktu jaunajiem, kuri
vēl tikai domā par laulībām?
Rasma: Man šķiet, ka vieglāk
klājas tiem pāriem, kuri saiet kopā,
pirms vēl nav iestājusies trīsdesmitgadnieku krīze. Jo mazāk gadu,
jo vieglāk pieslīpēties, pieņemt
vienam otra raksturu un paradumus. Pirms kāzām jau visiem ir
„rozā brilles”, īstā pazīšana nāk
vēlāk, dažkārt tikai ar gadiem. Ir
vajadzīga milzīga pacietība un sapratne. Un vēl es teiktu – vajadzīgs
ir arī katram savs stūrītis, savs kaktiņš vientulībai. Lielākoties jau visi
strīdi iznāk par sīkumiem. Kaut vai
par to, kuru raidījumu televīzijā
skatīties. Visas nesaskaņas vajag
izrunāt, nevajag krāt rūgtumu sevī,
jo viens mazs strīda sērkociņš aizdedzina nākamo, līdz beidzot jau
pagale liesmās. Nevajag gaidīt,
kamēr sākas ugunsgrēks, jo tad to
nodzēst būs nesalīdzināmi grūtāk.
Vispirms centies saprast un tikai

tad – tikt saprasts!
Jums izdodas ievērtot šos principus?
Rasma: Pēc horoskopa esmu
Dvīnis, savukārt Uldis ir dzimis
Ūdensvīra zīmē. Astrologi uzskata,
ka šīs abas zīmes kopā labi līmējas.
Esmu šerpa, strauji uzšvirkstu, bet
tikpat ātri norimstu, dusmas ilgi neturu. Uldis savukārt ir lēnāks, apdomīgāks, vārdus lieki netērē (to,
starp citu, tiekoties pamanīju arī
es. Dz.J.). Taču, ja ko saka, tad viņa
lēmumā der ieklausīties. Es vairāk
esmu runātāja, Uldis – darītājs.
Uldis: Kāda nozīme visiem runāt, ja neviens neklausās. Nereti,
darbus darot un kopā dzīvojot, vārdi ir lieki.
Bez lielām vētrām esat aizdzīvojuši līdz zelta kāzām!
Rasma: Plašas svinības neplānojām, vairāk to vēlējās bērni. Dēls
sacīja: „Kurš tad šodien tik ilgi kopā
nodzīvo? Noteikti jāsvin, kaut vai
tāpēc, lai rādītu jaunajiem piemēru,
ka var arī tā.” Sākumā spurojāmies,
bet pārspēks bija jauno pusē. Labi,
ka paklausījām – tagad, kad svētki
beigušies, varam kavēties skaistās
atmiņās.
Kas jūs, dzimušus rīdziniekus,
atvilināja uz Dzērbeni?
Rasma: Uz Dzērbeni pārcēlāmies pirms četrpadsmit gadiem.
Bija deviņdesmito gadu beigas,
tikko abi ar Uldi bijām aizgājuši
pelnītā atpūtā – es no darba Nodarbinātības valsts aģentūrā, Uldis no
kolhoza „9.maijs”. Iespējams, ka
būtu vēl varējuši strādāt, taču laiki
bija neskaidri, darba tirgū valdīja
cilvēku pārpalikums, dārdzība ar
katru dienu pieauga. Abi bijām vēl
spēka pilni, šķita, ka daudz ko varētu paveikt. Bet ko gan var izdarīt
mikrorajona dzīvoklīša šaurībā?
Izlēmām, ka to pārdosim un iegādāsimies īpašumu laukos, bet īstam
rīdziniekam lauki sākas tūlīt aiz
pilsētas robežām. Sākumā gribējām
atrast ko tuvāk Rīgai, jo neesam jau
vairs nekādi jaunie – tomēr ārsti
pa rokai, arī bērni un mazbērni var
biežāk atskriet. Brīdī, kad nopietni
lūkojāmies pēc nākamās mājvietas,
vedeklas māte piedāvāja aizbraukt
uz Dzērbeni. Vēlamais attālums
gan sanāca krietni prāvāks, bet atbraucām, apskatījāmies – smuka
vieta, labs piedāvājums un sapratām: jā, tas mums derēs. Varētu
teikt, ka „Ozoli” paši mums iekrita
rokās.
Uldis: Dzīvē tomēr viss notiek
tā, kā tam jānotiek. Nezinu, liktenis
tas vai augstākie spēki, bet sagadījās, ka, neko nenojaušot, bijām nopirkuši māju, kurai kaimiņos atrodas znota mantotais īpašums. Kad
nu patiesība atklājās, pierunājām
arī meitas ģimeni mums pievienoties.
Rasma: Tā jau gluži nebija, kā
saka Uldis, jo arī viņi paši jau apsvēra domu doties uz laukiem.
Meita cerēja, ka šeit darbu varēs
atrast ātri un vienkārši, būs piemājas saimniecība, sava iztikšana.
Īstenība izrādījās krietni rūgtāka...
Laukos algotu darbu sameklēt ir vēl
sarežģītāk, bet ar piemājas saimniecībā sarūpēto vien pašu galdam
sanāk, par peļņu vispār runāt nevar. Jā, ir jau arī savi plusi – svaigs

gaiss, daba, veselīga pārtika. Ļoti
vilinoši. Sapņot par lauku dzīvi ir
jauki, tomēr, kad tiekam līdz darīšanai, viss izrādās daudz prozaiskāk.
Ja ir atbilstoši līdzekļi, komforta
līmeni laukos mūsdienās iespējams
nodrošināt. Grūtākais ir to noturēt.
Ja tev nav darba un stabilu ieņēmumu, tas ir neiespējami. Galīgi aplams priekšstats par laukiem ir tiem
pilsētniekiem, kuri domā, ka šeit
viss rodas bez lielas piepūles, sak,
dzīvo savā viensētā un priecājies
par harmoniju savā apkārtnē. Viens
liels „galdiņ, klājies”!

Rasma un Uldis zelta kāzās kopā ar saviem mīļajiem – dēlu Gintaru,
meitu Ingunu un mazmazmeitiņu Aneti.... un pirms 50 gadiem.

Jūs taču arī esat pilsētnieki...
Rasma: Mums ar Uldi priekšstats
par dzīvi laukos un saimniekošanu
bija daudz praktiskāks. Bērnība un
jaunība man pagāja Vecmīlgrāvī.
Jaunie jau vairs nezina, bet mana
paaudze atceras, ka vēl piecdesmitajos sešdesmitajos gados tur
cilvēki dzīvoja kā laukos–dārzā
izaudzēja ziemas krājumus, kūtī
turēja lopiņus. Mums arī bija sava
piemājas saimniecība. Ai, kā man
nepatika agrie rīti, kad bija jādzen
lopi ganos! Cik apnicīgas un garas
likās vagas, kuras mamma lika ravēt! Ar skaudību skatījos uz centra
bērniem, kuri tām mocībām (kā
man tolaik likās) nebija pakļauti.
Kāds atvieglojums bija Hruščeva
rīkojums, kas aizliedza pilsētas nomalēs turēt lopus, lai sāktu jauno
mikrorajonu celtniecību. Vienīgi žēl
bija vecāku, jo nebija viņiem viegli
šķirties no pašu celtās mājas. Kad
atnācām uz Dzērbeni, dūša mums
bija liela – sagādājām cūkas, vistas,
kazas, pat zosis audzējām. Pietika
pašu galdam un vēl padalīties varējām, vienīgi ar to peļņu īsti nekas
nesanāca. Laikam jau nepratām atrast pareizo noieta tirgu. Saka: ko
tad laukos, tur jau visu var izaudzēt,
taču, ja tev nav spēka, neko tu nevari izdarīt. Pat lāpstu smagā zemē
iedurt nespēj... Kad sākās veselības problēmas, no mājlopiem atteicāmies. Pašlaik vēl turamies pie
mazdārziņa, kur savām vajadzībām
izaudzējam dārzeņus un kartupeļus.
Labi, ka kaimiņš palīdz to apstrādāt
un mazbērni izravēt.
Ar ko tagad, kad saimniecisko
rosību esat samazinājuši, aizpildāt brīvo laiku?
Rasma: Kādreiz man likās svarīgi būt kopsolī ar sabiedrībā notiekošo. Vientulība un savrupība? Tas
nav priekš manis. Pēdējos gados
esmu kļuvusi par lielāku vienpatni,
protams, satiekos ar kaimiņiem, jo

laukos vientuļniekam izdzīvot ir
pat grūti, taču kopš slimība ir sākusi progresēt, lielākoties vadām
savas dienas klusi un mierīgi savā
sētā. Darbu jau netrūkst. Es televizoru tāpat vien skatīties nevaru,
palieku nervoza – tik daudz negāciju, ka nezini, uz kuru pusi pasaule
iet. Lai nomierinātos, sāku nodarboties ar rokdarbiem. Laikam jau
kaut kas ir gēnos, jo mamma bija
liela rokdarbniece. Agrāk no lupatām darināju tepiķus, šoziem daudz
tamborēju, iemācījos somiņas gatavot, pērļot piespraudes... Nekādos kursos gājusi neesmu, pati visu
apguvu. Pietiek vienreiz redzēt, lai
zinātu, kā jādara. Esmu diezgan
spītīga: ja kaut ko redzu, man tas ir
jāpamēģina. Nesanāk? Tādu vārdu
nepazīstu – daru tikmēr, kamēr rezultāts apmierina. Mazajai Anetei
drīz būs dzimšanas diena, tagad gatavojam aplicētus ielūgumus.
Atskatoties uz aizvadītajiem 50
gadiem, jūs teiktu, ka...
Rasma: Esam viens otru atbalstījuši gan priecīgos, gan ne
tik priecīgos brīžos. Dzīvē svarīgākais mums ir bērni, ģimene un
darbs. Esam, kā nu pratuši, to visu
apvienojuši. Bērni ir izauguši par
godīgiem, kārtīgiem, strādīgiem
cilvēkiem, tāpat viņi ir audzinājuši
savus bērnus. Un, paldies Dievam,
mazbērni ir izauguši par kārtīgiem
cilvēkiem. Esam priecājušies par
mazmazmeitiņas Anetes piedzimšanu, kuras audzināšanā mēs esam
ņēmuši dalību. Esam bijuši smagi
slimi, pārcietuši operācijas, bet ar
Dzērbenes draudzes un mācītāja
Edija Kalniņa kopīgām lūgšanām
un ģimenes atbalstu esam tikuši
pāri visām smagām slimībām. Ikvienam novēlam dzīvi nodzīvot tā,
lai, uz to atskatoties, nemāktu nožēla – ne par to, ko esi darījis, ne
par to, ko neesi paveicis!
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS
Vecpiebalgas vidusskolā noskaidrota
„Erudītākā klase- 2012”
Jau otro gadu Vecpiebalgas vidusskolā visa mācību gada ilgumā tika
organizēts erudītu konkurss starp
klasēm. Konkursa mērķis – noskaidrot erudītāko klasi, pilnveidot
skolēnu zināšanas mācību priekšmetos, kā arī dot iespēju katram
skolēnam apliecināt savas zināšanas kādā no mācību priekšmetiem.
Konkursā piedalījās skolēni no 4.
līdz 12. klasei. Tika piedāvāti jautājumi sešās kārtās (septembrī, oktobrī – latviešu valodā un literatūrā,
novembrī – vēsturē un sociālajās
zinībās, janvārī – matemātikā un informātikā, februārī – dabaszinībās,
martā – svešvalodās, aprīlī – mākslā
un sportā). Jautājumi tika izstrādāti
katrai klašu grupai atbilstoši mācību
vielai un programmu specifikai.

Katrā kārtā no klases varēja piedalīties 5 skolēni. Jautājumi un atbildes bija jāpilda pie datora. Lai
noteiktu erudītāko klasi, tika saskaitīti iegūtie punkti visās kārtās.
Saņemot sertifikātu „Erudītākā klase skolā”, skolēni un audzinātāja
var doties vienas dienas izglītojošā
ekskursijā pa Latviju.
Šajā mācību gadā titulu „Erudītākā klase skolā” ieguva 6. klases skolēni un audzinātāja Lolita
Žagare. Lai viņiem jauka atpūtas
diena ceļojot!
Pārējām klasēm novēlu – nākamajā gadā būt erudītākām nekā šogad un, kas zina, varbūt paveicas!
Sigita Upeniece, direktores vietniece informātikas jautājumos

Mācību gads noslēdzies
Pēdējā mācību dienā skolas saime pulcējās skolas estrādē uz gada
noslēguma pasākumu, kurā tika sumināti labākie mācībās.
Turpinot tradīciju, arī šī mācību
gada beigās skolēnu parlaments
un skolotāji – metodisko komisiju
vadītāji – piešķīra nominācijas 5
virzienos 2 vecuma grupās – pamatskolā un vidusskolā. Šogad par
labākajām mācībās tika atzīti Žanete Zommere un Andris Brauers,
sabiedriskā darbā – Laura Kupča
un Ingus Pētersons, uzvedībā un
sabiedrisko normu ievērošanā – Di-

āna Miesniece un Andris Brauers,
sportā – Matīss Kauls un Kristers
Slavēns.
Konkursā ,,Labākā klase” uzvarēja 4. klase (audzinātāja Antoņina
Glāzere, klases vecākais Silvestrs
Pētersons) pamatskolā un 11.ev
klase (audzinātāja Ilona Strelkova,
klases vecākais Zigurds Baumanis)
vidusskolā.
Visiem vasaras mēnešos uzkrāt
spēkus, vairot gribēšanu veikt labus
darbus un tiekamies 1. septembrī!
Māris Krams, direktores
vietnieks izglītības jomā

Pasaku konkurss
28. maijā Kārļa Skalbes muzejā
„Saulrieti” 14. reizi notika skolēnu literāro pasaku konkurss, kurā
piedalījās interesenti no Jaunpiebalgas, Raunas, Vecpiebalgas un
Priekuļu vidusskolas.
Rīts bija saulains. Kreimenīšu
reibinošā smarža, zilais neaizmirstulīšu paklājs, pieneņu un ābeļziedu
plaukums, patīkamie laika apstākļi
un labais garastāvoklis vēstīja, ka
diena izvērtīsies jauka un radoša.
Konkursa organizatores Vecpiebalgas vidusskolas latviešu valodas
skolotājas Vitas Lapiņas aicināti,
nolikām ziedus
Vaktskalniņā –
Skalbju ģimenes atdusas vietā.
Šogad literāro pasaku tēma –
„Uz zvaigžņu ceļa”. Pasakas rakstīt
varējām, kur vien vēlējāmies – muzeja telpās vai kādā „Saulrietu” dabas stūrītī. Es izvēlējos vietu pakalnē, kur spīdēja saule un koku ēna
mani neskāra. Skalbes mājas aura
vienmēr ir veicinājusi fantāziju vis-

skaistākajām pasakām. Pēc stundu
ilgās rakstīšanas pulcējāmies muzejā uz sarunu ar rakstnieku Viku.
Biju patiesi priecīga par šo tikšanos! Interesantus faktus uzzinājām
par rakstnieka jaunības dienu piedzīvojumiem, par pirmo grāmatu
tapšanu un bērnības nedarbiņiem.
Ar nepacietību gaidījām žūrijas
novērtējumu. Šoreiz vecpiebaldzēni izpelnījušies godpilno 3. vietu
5. – 6.kl. grupā un 7. – 8.kl. grupā.
Apsveicam 6. kl. skolnieci Paulu
Diānu Šulcu (skolot. V. Kalniņa)
un 7. kl. skolnieci Mairu Asari
(skolot. V. Lapiņa)!
Bet tas, ko ieguvām mēs visi
kopā, bija saulainā, priekpilnā, fantāzijas raisošā bagātā diena! Paldies
muzeja kolektīvam par viesmīlību
un skolotājai Vitai par lielisko konkursu!
Diāna Tunte, Vecpiebalgas
vidusskolas 7. kl. skolniece

Jaunie pasaku meistari „Saulrietos”.

Hei, novadniek!
Ir pagājis kārtējais mācību gads.
Pilns gan uztraukuma, gan patīkamu sajūtu arī mums, Vecpiebalgas
vidusskolas 9. klases absolventiem.
Šo mācību gadu varētu nosaukt par
finiša taisni bērnībai un sākumu
jaunam dzīves posmam.
Šogad pirmo reizi kārtojām valsts
eksāmenus. Eksāmenu rezultāti ir
pat ļoti labi – četros eksāmenos no
pieciem rezultāti ir augstāki nekā
pērn.
Veselus sešus gadus mūsu audzinātāja bija Daiga Šatrovska. Kopā
piedzīvoti daudz patīkamu un aizkustinošu mirkļu, uz kuriem atskatījāmies izlaiduma koncertā 9. jūnijā. Paldies visiem, visiem skolas
skolotājiem un darbiniekiem!
Pēc izlaiduma devāmies ekskursijā uz Ventspili. Klasē nolēmām,
ka jāapskata šī piejūras pilsēta.
Ekskursijas laikā pabijām pie jūras,
Livonijas Ordeņa pilī, bijām tālākajā Latvijas ziemeļu punktā Kolkas

Nu jau bijušie devītie – laimīgi un apņēmības pilni.
ragā un citur.
Esam aktīva un radoša klase.
Katrs ir atradis savu nozari, kur izpausties. Citam tā ir dejošana, citam
mūzika, citam sports, vēl kādam
politika vai rokdarbi. Priecātos, ja
septembrī mūsu kolektīvu papildi-

nātu bariņš tikpat radošu un aktīvu
cilvēku.
Hei, novadniek, 9. klases absolvent, Tu esi gaidīts mūsu pulciņā!
Elīna Zivtiņa,
9. klases absolvente

Lepojamies ar labākajiem mācību darbā!
Noslēdzot 2011./2012. mācību gadu, liecību, kurā ir augstākie vērtējumi (8, 9, 10 balles), saņēma
Andris Brauers (4.kl.), Silvestrs Pētersons (4.kl.), Sintija Igaune (7. kl.), Maira Asare (7.kl).

Klašu labākie mācību darbā

Klase

Gadā

1.vieta
Brauers Andris 8,9
Pipcāne Arta 8,1
Sniedze Annija 8,5
Igaune Sintija 8,8
Asare Maira 8,8
Baumane Agija 8,0
Brauere Līva 8,0
9. Zivtiņa Elīna 8,3
Pētersons Ingus
10.E Klodža Simona 8,2
4.
5.
6.
7.b
7.l
8.

10.V
11.E
11.V
12.E

Valainis Intars 6,4
Zommere Žanete 9,0
Pavloviča Santa 6,9
Miesniece Monta 8,4

12.V Vītoliņa Signe 7,7
12.H Čukure Laura 7,3

2.vieta
Pētersons Silvestrs 8,6
Kučinskaite Jolanta 7,9
Strazda Nikola 8,2
Toka Alfa 7,8
Tomašs Gundars 7,9
Paeglīte Kitija 7,6
Gulbe Alise
Dzene Anete 8,1
Brauers Jēkabs
Kuzmane Kristīne 7,5
Gruele Santa
Gorovenko Kalvis 6,3
Lapko Ilze 8,1
Pujiņa Kristīne 6,1
Miesniece Diāna 8,0
Dzene Laura
Eizentāle Everita 7,1
Lieldiena Una 7,0

3.vieta
Kurzemnieks Kristaps 8,0
Zeltiņa Elēna 7,7
Žagare Adrija 8,1
Tunte Diāna 7,4
Lāpsele Helēna 7,5
Arājs Mārtiņš 7,4
Kalniņa Anna
Smirnova Dēzija Elīza 7,6
Burjote Kristīne Jolanta 6,6
Lāce Lauma 5,9
Šatrovska Ance Liene 7,9
Baumanis Zigurds 5,5
Kanušniece Antra 7,7
Prūse Laura 7,0
Židava Marija 6,8
Krūmiņa Ildze

Labākie mācību darbā – 1. vietas ieguvēji klasēs.
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Vecpiebalgas vidusskolas īsziņas
● 9. klasi absolvēja 23 skolēni,
visi sekmīgi nokārtoja pārbaudes
eksāmenus, 12 skolēni izvēlējās
izglītību turpināt vidusskolā. Aicinām novada 9. klašu skolēnus pievienoties 10. klašu skolēnu pulkam
Vecpiebalgas vidusskolā!
● „Comenius” projekta dalībnieki par projekta līdzekļiem pabija
vienas dienas ekskursijā pa Latvijas skaistākajām vietām.
● 2012./2013. mācību gadā, lai
varētu nodrošināt padziļinātāku
svešvalodu apguvi, tiks izveidots
un aprīkots ar tehnoloģijām svešvalodas kabinets.
● 18. jūnijā ekskursijā- pieredzes
apmaiņā viesojās Cēsu 2. vidusskolas pedagogi.
● No 22. jūnija darbu uzsāks
pirmā bērnu – jaunatnes nometne. Nometņu darbības turpināsies
līdz augusta vidum. Lūdzam vecpiebaldzēnus būt viesmīlīgiem un
pieņemt, ka vasaras mēnešos skolas
teritorija un telpas ir nodotas īrniekiem.

● 1. jūnijā Cēsu dziesmu un
deju svētkos piedalījās pieci skolas
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, ,,Slapjajā” koncertā vecpiebaldzēni sevi parādīja godam. Paldies
pacietīgajiem, varonīgajiem vecākiem par savu bērnu atbalstīšanu
pasākumā klātienē!
● 22. jūnijā Vecpiebalgas kultūras namā izlaidumu svinēja 43 vidusskolas beidzēji.
● Realizējot Vecpiebalgas pašvaldības projektu par infrastruktūras uzlabošanu pie Vecpiebalgas
vidusskolas, šobrīd tiek veikti ceļa
labiekārtošanas darbi. Turpmāk sakarā ar 1.-3. klašu skolēnu pārcelšanos uz mazo (sarkano) skolu būs
izmaiņas ceļu satiksmē, daļēji pie
skolas satiksme būs ierobežota.
● Labākie Vecpiebalgas jaunie
pludmales volejbolisti Gundars Tomašs un Jēkabs Zommers Latvijas
jaunatnes pludmales čempionāta
1.posmā Cēsīs ieguva 3. vietu, bet
Gulbenē izcīnīja 1.vietu.

Dzērbenes vidusskolā

Skolas jubileja
16. jūnijā Dzērbenes vidusskola
svinēja vidusskolas 55 gadu jubileju. Dzērbenes skolas vēsture gan
ir krietni senāka, jo jau 1858. gadā
tika iesvētīta Dzērbenes pagastskola, kas 1920. gadā kļuva par Dzērbenes pamatskolu. Skola strauji
attīstījās piecdesmitajos gados, un
1957. gadā notika pirmais vidusskolas izlaidums. Skolai ir tradīcijām un ar labiem sasniegumiem
bagāta vēsture. To gadu gaitā cieņā
ir turējušas, attīstījušas un pētījušas
tagadējās skolēnu paaudzes. Materiāli par skolas vēsturi savākti, apkopoti un noformēti krājas Skolas
muzejā, kas tika atklāts 2008. gadā.
Skolas muzejs ar savu bagātīgo materiālu klāstu sniedz skolēniem un
citiem apmeklētājiem audzināšanas
stundas par piederību savai skolai,
savai dzimtai. Skolēni te meklē un
atrod materiālus par savu vecāku
skolas dzīvi, savukārt pieaugušie
meklē atmiņas par savu skolas laiku.
Skolas muzejs bija arī atmiņu
tikšanās vieta jubilejas sarīkojumā.
Mācību kabinetos sakārtotas tematiskās izstādes stāstīja par bijušo
skolēnu ikdienas mācību darbu,
par ieguldījumu sportā un pašdarbībā, par darbu kopsaimniecībās,
par skolas ekskursijām un citiem
pasākumiem, kas darīja vidusskolā
pavadītos gadus par interesantu un
neatkārtojamu laiku katrā bijušā

skolēna dzīvē.
Svētku pasākuma svinīgais uzvedums stāstīja par izdzīvoto laiku
55 gadu garumā. Skolas vēsture
tika izrunāta un izdziedāta šodienas un daudzo absolventu paaudžu
jaunības dziesmās, uzsverot mūžīgās vērtības ikviena cilvēka dzīvē – draudzību, mīlestību, ticību,
darba tikumu, ģimeni. Šīs vērtības
ir bijušas līdzās visām absolventu
paaudzēm gan toreiz, gan šodien
ikdienas skolas dzīvē, kultūras
pasākumos, ceļojumos, literārajā
jaunradē un visur, kur jauns cilvēks
var apliecināt un pilnveidot sevi.
Šīs vērtības rada vēlmi satikties ar
saviem bijušajiem klases biedriem
un skolotājiem, atgriezties atkal un
atkal skolā, lai tiktos ar neatkārtojamo laiku katra dzīvē. Tas ir atmiņu
ugunskurs, pie kura var sildīties,
dalīties savos dzīves stāstos un ar
zināmu nostalģiju atcerēties laiku,
kas nekad neatgriezīsies.
Paldies visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem un skolēniem, kas
ar savu darbu sekmēja šī pasākuma
sagatavošanu un norisi! Paldies par
emocionālo svētku priekšnesumu!
Paldies visiem svētku dalībniekiem – bijušajiem skolēniem un
skolotājiem par šo jauko tikšanās
brīdi Dzērbenes vidusskolā!
Tiksimies nākamgad skolas 155
gadu jubilejā!
Marija Grīnberga

Dzērbenes vidusskolas 4. izlaidums savā bijušajā klasē un savās
vecajās vietās, tikai soli tagad ir citi.

2012. gada jūnijs

Tādi esam...

Inešu pamatskolā

Noslēdzies mācību gads, pēc uzrādītajiem rezultātiem varam secināt, ka mācību un audzināšanas darba organizācija ir bijusi produktīva, uz rezultātu vērsta, par to liecina arī mūsu sasniegumi pavasara mēnešos:
Līva Miķelsone
Arita Braķe

1. vieta CVĢ pētniecisko darbu konkursā „Seno
lietu pasaule”

Kate Kļaviņa
Edvīns Eglītis
Toms Vaļkins

2. vieta
Atzinība starpnovadu 4. kl. olimpiādē
2. vieta starpnovadu lietišķās informātikas un
6. kl. angļu val. olimpiādeē

Pēteris Ronis
Anete Cīrule

Atzinība starpnovadu 6.kl. angļu val. olimpiādē
Mazo Kalniņa dienu solistu konkursa laureāte
3. vieta vēsturiskā Cēsu rajona solistu konkursā
„Dziesmas spārnos”
1. vieta Cēsu novada atklātajās skolu sacensībās 4.
kl. krosā
1. vieta Cēsu novada atklātajās skolu sacensībās 4.
kl. krosā
Augstākā pakāpe starpnovadu skolēnu tautas deju
kolektīvu skatē
Augstākā pakāpe starpnovadu skolēnu tautas deju
kolektīvu skatē
2. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās futbolā

Madara Ilze Eglīte
Elgars Mārtinsons
1. – 3. kl. deju kolektīvs
4. – 7. kl. deju kolektīvs
Meiteņu futbola
komanda

Jau vairākus gadus ar uzņēmēja
Valda Cīruļa finansiālu atbalstu
mācību gada noslēgumā skolēni saņem prēmijas 15, 10, 5 Ls vērtībā.
Šogad prēmijas par labu mācību
darbu un sabiedrisko aktivitāti saņēma:

Marta Cimdiņa
Anete Cīrule
Toms Vaļkins
Edvīns Eglītis
Kate Kļaviņa
Madara Ilze
Eglīte
Elgars Mārtinsons
Ieva Annele
Ludborža
Anete Paukša
Arita Karīna
Braķe
Sintija Eglīte
Mikus Cimdiņš
Pēteris Ronis
Vairis Stūrītis
Jānis Valdemārs
Ķepītis
Agija Priedīte
Līva Miķelsone

Vid. vēr- klase
tējums

9,1
9,0
8,7
8,4
8,2
8,1

8.kl.
5.kl
6.kl.
4.kl.
8.kl.
4.kl.

8,1
8,1

4.kl.
7.kl.

8,0
7,9

7.kl.
8.kl.

7,9
7,8
7,8
7,7
7,5

9.kl.
4.kl.
6.kl.
4.kl.
3.kl.

7,5
7,3

9.kl.
8.kl.

sk. Gunta Dadeika

sk. Evita Leiboma
sk. Aelita Skaidrā
sk. Velga Zariņa-Romanova
sk. Velga Zariņa-Romanova
sk. Evita Leiboma
sk. Andris Vilders
sk. Aija Praulīte
sk. Aija Praulīte
sk. Līga Beķere
sk. Sandra Avotiņa
sk. Aija Praulīte

Mācību darbā svarīga ir katra skolēna izaugsme un atbildība par sava
darba rezultātiem, tāpēc skolā organizējam konkursu par vidējā vērtējuma
kāpinājumu, kur zelta medaļu iegūst katrs, kas mācību gadu noslēdzis ar
augstāku vidējo vērtējumu nekā 1. semestrī. Šī konkursa uzvarētāji:
4.kl.
5.kl.
6.kl.
7.kl.
8.kl.
9.kl.
M.Eglīte
D.Vizulis T.Vaļkins Dz.Daļeckis L.Miķelsone A.Kļaviņš
E.Eglītis
A.Cīrule P.Ronis V.Gailuma E.Tenbergs A.Priedīte
E.Mārtinsons I.Starostins
E.Ķepītis
Z.Riekstiņa
V.Stūrītis
I. Ludborža
I.Vilks
A.Paukša
R.Sarmulis

Skolas pagalmā iestādītie ceriņi jau nākamgad raisīs pirmos
ziedpumpurus.

Sākumskolā lielu vērību veltām skolēnu lasītprasmes pilnveidošanai, tāpēc mācību gada garumā klašu audzinātāji organizē dažādas aktivitātes, lai rosinātu skolēnu interesi par grāmatām . Čaklākie grāmatu lasītāji mūsu skolā
ir 4. kl. skolēni V.Stūrītis, M.I.Eglīte, E.Eglītis, E.Mārtinsons, 3.kl. J.V.Ķepītis.
Realizētas projekta „Radošuma pils Latvijai” ieceres. Pie skolas kuplo maijā veidotais Ģimeņu ceriņu dārzs,
aug mūsu stādītais mežs, vairākkārt esam bijuši ekskursijās, 1.septembrī katrs varēs aplūkot skolēnu veidoto
Radošās domāšanas sienu.
Atzinīgi ir novērtēts darbs projektā Mammadaba . Klašu audzinātājias E.Rutka, E. Leiboma, I.Cīrule, S.Balode,
S.Cimdiņa ir saņēmušas projekta meistarklases meistara diplomu.
Ar labi padarīta darba sajūtu dodamies vasaras atpūtā!
Ilze Cīrule, direktores vietniece mācību un audzināšanas darbā

Skujenes pamatskolā

Kad pasaule smaržo pēc vīstošām ziedu
meijām, ir sācies izlaidumu laiks...
Izlaidums ir viena no mācību
gada skaistākajām dienām skolā,
kad pasaule smaržo pēc vīstošām
svētku meijām, prieka un mazliet
pēc skumjām. Smaržo pēc atmiņām
par bērnību un neatkārtojamo skolas laiku.
9. klases absolventi pamatskolā
pavadījuši vienpadsmit gadus, jo
skolas gaitas sākušās jau piecu gadu
vecumā pirmsskolas sagatavošanas
grupā. Šajos gados jaunais cilvēks
ir audzis un veidojies, sasniedzis
jaunieša vecumu un ieguvis pamat-

izglītību.
16. jūnija vakarā mūsu skolā
valdīja satraukums un prieks, apliecības par vispārējo pamatizglītību
saņēma septiņi absolventi.
Saņemot šo izglītības dokumentu, absolventi pateicās un sveica
savus vecākus un skolotājus. Īpaši
pateicās savām audzinātājām Vandai Žemaitukai (pirmsskolā), Aldai
Lazdiņai (1. - 4. kl.) un Andai Oltei
(5. - 9. kl.).
Skolotājiem un darbiniekiem sirsnīgus pateicības vārdus veltīja arī

bērnu vecāki. Pašvaldības vārdā absolventus, vecākus un skolu sveica
kaivēniete Anna Caunīte.
Katru pavasari skolas durvis aizver tie, kuriem pamatskolas laiks ir
beidzies, lai satiktos pēc īsāka vai
garāka laika.
„Atkal – laika vairs nav!
Zvirbulēn, cik skaisti Tev spārni!
Kā tie saulē mirdz! Laiks ir aprast ar debesīm.
Lido nu prom!”
Valda Miķelsone, direktores
vietniece audzināšanas darbā

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2012. gada jūnijs

Skujenes pamatskolā

Valsts atklātajā matemātikas
olimpiādē no Latvijas 7. klasēm
3. vietu ieguvusi Skujenes
pamatskolas skolniece Rita
Ozola.
APSVEICAM!

Izlaidums Skujenes pamatskolā. 1. rindā no kreisās: Inese Bondare,
Iluta Zeile, Linda Preisa, Mairita Masaļska, Jolanta Cīrule; 2. rindā
no kreisās: Einārs Lazdiņš, Audzinātāja Anda Olte, Dāvis Ozols.

Taurenes pamatskolā

Kā veicies 2. semestrī?

Mācību gads ir noslēdzies ar vidējo vērtējumu skolā 5.9 (5.8 iepriekšējā periodā) balles.
Balvas un Atzinību par čaklu mācību darbu skolā saņem 20 skolēni:
☼ par teicamu mācību darbu 1. 4. klasēs balvas saņem 2 skolēni:
1. klasē – Rolanda Ģēģere;
4. klasē – Lūcija Mende.
☼ par labu un teicamu mācību
darbu 1. - 4. klasēs balvas saņem 3
skolēni:
1. klasē – Melisa Polīna Stepāne; Saulis Laputevs;
2. klasē – Alvis Jakovļevs.
☼ par centīgu mācību darbu 1.
- 4. klasēs Atzinības rakstu saņem
2 skolēni:
3. klasē – Anete Plūme;
4. klasē – Rinalds Jānis Kārkliņš.
☼ par labu un teicamu mācību
darbu 5.-9.klasēs naudas balvas saņem 5 skolēni:
6. klasē – Jānis Kučinskis;
7. klasē – Lāsma Kristiāna Kārkliņa, Jēkabs Zommers, Helvijs
Babris;
9. klasē – Lelde Ģēģere.
☼ par centīgu mācību darbu
5.-9.klasēs Grāmatu un Atzinības
rakstu saņem 1 skolēns:
5. klasē – Agate Ansviesule;
☼ 5.-9.klasēs Atzinības rakstu
saņem 5 skolēni:
5. klasē – Samanta Laura Libere – par centīgu mācību darbu;
7. klasē – Roberts Klāvs Užāns–
par centīgu mācību darbu;
8. klasē – Līva Tora; Amanda
Lemeša – par skolas vārda nešanu
ārpus novada;
9. klasē – Madis Lemešs – par

skolas vārda nešanu ārpus novada.
☼ par godalgotu vietu iegūšanu
starpnovadu skolu mācību olimpiādēs 5.-9. klasēs naudas balvu saņem 2 skolēni:
7. klasē – Roberts Klāvs Užāns–
1. vieta Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē;
9. klasē – Madis Lemešs – 2.
vieta Mājturības un tehnoloģiju
olimpiādē.
☼ Labākā liecība ar augstāko vidējo vērtējumu 8.1 balles ir Jēkabam Zommeram, balvā saņemot
pūcīti.
☼ Augstākais klases vidējais
vērtējums –„Ceļojošo pūci” iegūst
7. klase ar vidējo vērtējumu 6.12
balles.
☼ „100% stundu apmeklējums!”
1. klasē – Amandai StrazdiņaiGļebai un Melisai Polīnai Stepānei;
4. klasē – Lūcijai Mendei;
7. klasē- – Robertam Klāvam
Užānam;
8. klasē – Evelīnai Āboliņai;
9. klasē – Madim Lemešam.
☼ „Glītākā dienasgrāmata!”
1. klasē – Rolandai Ģēģerei;
2.klasē – Alvim Jakovļevam;
3.klasē – Anetei Plūmei;
4.klasē – Lūcijai Mendei;
7. klasē – Lāsmai Kristiānai
Kārkliņai un Lindai Čemodanovai;
8. klasē – Evelīnai Āboliņai;
9. klasē – Leldei Ģēģerei.
Paldies Taurenes skolas Atbalsta
fondam par balvām – naudas prēmijām (Ls 55 kopsummā)
5.– 9. klašu skolēniem.

„Ieguldītais darbs bija to vērts,” par saņemtajām balvām gandarīti
sākumskolēni (no kreisās): Lūcija Mende, Anete Plūme, Rolanda
Ģēģere, Melisa Polīna Stepāne, Rinalds Jānis Kārkliņš, Alvis
Jakovļevs, Saulis Laputevs.

Šajā mācību gadā raženi esam
startējuši starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs, t. i., 43.66%
no skolas skolēnu skaita. Esam piedalījušies desmit mācību priekšmetu
olimpiādēs. Četrās mācību priekšmetu olimpiādēs ir piedalījušies- 8.
klases skolniece Amanda Lemeša
un 9. klases skolēns Madis Lemešs.
Madis matemātikas olimpiādē ieguva atzinības rakstu, mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē zēniem- 2.
vietu, bet 7. klases skolēns Roberts
Klāvs Užāns ieguva 1. vietu. Trijās
olimpiādēs ir piedalījušies 5. klases
skolniece Agate Ansviesule un 7.
klases skolēns Helvijs Babris, bet
divās olimpiādēs – 9. klases skolniece Lelde Ģēģere, 6. klases skolnieks Jānis Kučinskis un 7. klases
skolnieks Jēkabs Zommers.
Amatas novada Apvienotās Izglītības pārvaldes PATEICĪBAS rakstu par rezultatīvu skolēnu sagatavošanu mācību olimpiādēm saņēma
skolotāji: Ivo Grundulis un Roberts
Nagainis.
Starpnovadu sākumskolas skolēnu mazajā pētnieciskajā konferencītē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” piedalījās”: 2. klases skolēns
Alvis Jakovļevs ar pētniecisko darbu „Zirgi” (konsultante skolotāja
Inguna Batņa), bet 4. klases skolēns
Rinalds Jānis Kārkliņš ar pētniecisko darbu „Plastilīns”( konsultante
skolotāja Iveta Kallīte), saņemot
Atzinību un pētniecības darbu konferencē Vidzemes reģionā nomināciju „Klausītāju simpātija”.
Konkursā
„Jaunais AMATNIEKS 2012” 7. klases skolēns Roberts Klāvs Užāns ieguva 2. vietu
nominācijā „Jaunais NAMDARIS”
(skolotājs Ivo Grundulis).
Veiksmīgi valsts pārbaudes darbus – ieskaites – ir nokārtojuši 3.
klases skolēni ar vidējo vērtējumu
7,1 balles un 6. klasē – 5,0 balles.
Tikpat veiksmīgi un sekmīgi visus
četrus eksāmenus ir nokārtojuši 9.
klases skolēni ar vidējo vērtējumu
5,84, kas salīdzinoši ar iepriekšējo
mācību gadu, ir nemainīgs. Veiksmi absolventiem, iegūstot nākamo
izglītības pakāpi!
Lai ikkatrā ģimenē un ikvienam
no jums ir darbīga, krāsaina, rotaļīga, prieka un mīlestības pilna vasara!
Ilona Žagare, direktores
vietniece mācību darbā



Taurenes pamatskolā
Ak, Velniņi, velniņi! pamanīt dažus bērnus, kuri ikdienā
Kurš spēj izskaitīt, cik pasaulē pasaku? Kurš var saskaitīt, cik reižu
tās stāstītas, pārstāstītas, atstāstītas
un pierakstītas? Neskaitāmas paaudzes uzaugušas, klausoties pasakas.
Varbūt cilvēks tieši caur pasaku
gribējis mācīt savam bērnam to, ka
pasaulē uzvar labais, ka brīnums iespējams un, ja tu pats esi labs, tad
labestība būs arī ap tevi.
Lai nu kā, bet pasaule noteikti nebūtu tāda, kāda tā ir, ja cilvēki viens
otram un saviem bērniem nestāstītu
PASAKAS!
Un, lūk, atkal tiek izstāstīta viena pasaka muzikālā veidā. Šoreiz
Taurenes pamatskolas saime 17.
maijā visus priecēja ar muzikālu
izrādi „Velniņi”. Koncertuzvedumā
piedalījās visi skolas bērni, šoreiz
kopskaitā 97.
Šie, nu jau par tradīciju kļuvušie koncerti patīk vecākiem, un tie
saliedē lielo skolas kolektīvu. Protams, mums kā vecākiem ir jāpiedomā pie masku veidošanas, bet
beigās tas atmaksājas, jo visi koncerti ir izdevušies – gan dziesmu
repertuārs, gan horeogrāfija.
Šoreiz lielus aplausus izpelnījās
pirmsskolas bērni, jo viņi ir vispatiesākie un, šķiet, pat vistalantīgākie aktieri. Izrādes laikā ir iespēja

ar savu talantu neizceļas. Šī ir ļoti
jauka ideja, kad uz skatuves ir visa
skolas saime un netiek veidota labāko mākslinieku atlase.
Šī ir visskaistākā un jaukākā atpūta maijā. Var ļauties sapņiem un
emocijām. Prieks, ka uz izrādi nāk
skatīties vecāki un vecvecāki, kuriem bērni Taurenes skolā nemācās.
Tas nozīmē, ka šī ideja ir ļoti jauka.
Paldies vecāku vārdā par realizēto ideju – mazajiem velniņiem,
mežmalas princesītei, saimniecei
un saimniekam, sunīšiem, laumiņām, vardēm, laupītājiem, zirgam,
saimniekmeitām, taureņiem, kaķēniem, ezīšiem, miega fejām, skatuves palīgiem, skolotājiem – Ingrīdai
Batņai, Dacei Potašai, Intai Apalupai, Anetei Batņai, Ivaram Žagaram, Gunitai Gedroicai-Jurago,
Ingunai Batņai, Andrim Vilderam,
dalībnieku vecākiem, gatavojot tērpus, Gintai Babrei, Dainai Šmitei,
Anitai Židelei, Lailai Dimsonei,
Annai Brezinskai, Ivetai Kallītei,
Aldim Slišanam. Novēlam turpināt
šo tradīciju un attīstīt bērnos jaunus
talantus.
Lai mums visiem jauka vasara!
Skolas vecāku padomes vārdā Vineta Ģēģere un Mārīte Jakovļeva

Veiksmīgs cilvēks prot
saņemt visu, ko dzīve spēj

lējis skolas vecāku padomes sapulces, kā arī ir liela atbalsta sniedzējs
klases audzinātājam.
Pavasara koncerta priekšvakarā
nominācija „Zelta ābols” tika pasniegta: Baibai Zemniecei, Mārītei
Jakovļevai, Inetai Plūmei, Sandrai Kārkliņai, Vinetai Ansviesulei,
Dainai Šmitei, Sandrai Zommerei,
Mārītei Torai, Vinetai Ģēģerei, Lindai Gnedlerei.
Lai mūsu sadarbība neizsīkst, bet
iesakņojas dziļāk un dziļāk, un ābelē ābolu – vairāk!
Dace Potaša, direktora vietniece
audzināšanas darbā

sniegt. Taču, ja tikai ņem un ņem,
straumes plūdums apsīkst. Svarīgi ir
dalīties ar citiem iegūtajā bagātībā,
tad tā vairojas un atkal nes augļus.
Šajā mācību gadā Taurenes pamatskolas saime aizsāka jaunu tradīciju – nominācijas „Zelta ābols”
īpašnieks. „Zelta ābolu” piešķir
kādam no vecākiem, kurš visa mācību gada garumā aktīvi iesaistījies
skolas dzīvē – apmeklējis vecāku
un skolas sapulces, kontaktdienas,
individuāli ticies ar skolotājiem, organizējis kādu pasākumu, apmek-

Lai ar kā un kur Tu mīti, noskūpstīt tak Tevi var,
Jo caur mīļu pīpenīti Tu man smaidi šovakar.
				
/Jānis Grots/
Paldies! Mēs sakām paldies visiem skolas labvēļiem, kuri palīdzējuši
ik mirkli, ik stundu, ik dienu…
Paldies Jums! Bez Jūsu palīdzīgās domas, smaida un rokas būtu lietas un darbi, kuri netiktu paveikti.
Taurenes pamatskolas saime

„Zem zilās debesu bļodas...”

Pēdējā skolas diena! To gaida ikviens skolēns, bet Taurenes pamatskolā to negaida ar domu, ka ātrāk
beigsies mācības, bet ar prieku un
satraucošu neziņu par to, kas sagaidīs šajā vakarā – krēsliņā, naktī –
tumsiņā un rīta mazā gaismiņā....
esot visai skolas saimei kopā. Mēs –
šī mācību gada 1. klases skolēni un
vecāki – varējām izbaudīt šo „lielo”
piedzīvojumu – nakšņošanu skolā,
kas ir skolas tradīcija jau ceturto
gadu. Pasākuma tēma, noslēdzot šo
mācību gadu, – „Zem zilās debesu
bļodas akmens laikmets”. Nācās iejusties akmens laikmeta tēlos – gatavot tērpus, ģimenes karogu, gatavot
priekšnesumu un pulcēties lielajā
bara saietā, kad ar lepnumu bija jāaizstāv savas „lielās ģimenes” gods.
Pirmās klases bērniem un vecākiem
tas bija kaut kas jauns un nebijis, bet
ļoti patīkams. Bija interesanti vērot,
kā veicās pārējiem klases kolektīviem ar ideju realizēšanu. Cik mūsu
bērni ir radoši! Arī skolotāju sagatavotais pārsteigums bija izdevies.

Mums ļoti patika puiši no grupas
RHYTHMICAL STORM. Pēc koncerta viņi mums ļāva pašiem izmēģināt, kā skan mucas, katli, pannas
un spaiņi.
Un tā bija klāt arī laiks ātrākajai
nakts daļai – nakts orientēšanās
skolas un pagasta centra teritorijā.
Pēc leģendas nācās meklēt kontrolpunktus, kurus atrodot, vēl papildus
bija jāveic kāds uzdevums. Veiksme
mums stāvēja klāt, jo orientēšanos
veicām kopīgi – skolēni, vecāki un
audzinātāja. Skrējām aši un rezultātā skolā atgriezāmies pirmie, jo izrādījās, esam apsteiguši visu skolas
saimi un godam nopelnījuši gardo
„nakts zupu”. Ņam, ņam! Tad vēl
tikai leģendas nobeigums, ovācijas,
un nakts ballīte var sākties.
Rīta gaiļi pirmās klases skolēnus
modināja ap 7.00 no rīta, jo skolas ēdnīcā gardi smaržoja brokastu
maizītes. Un nu laiks visiem doties
vasarā!
Taurenes pamatskolas 1.klases
vecāku vārdā
Sintija Steļmačenoka
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APSVEIKUMI

Pasākumi
28. jūlijā plkst. 20.00
Inešu estrādē

MAZĀS
KALNIŅA
DIENAS

Jau piekto gadu pēc kārtas Vecpiebalgas muižas
parkā Inešos notiks „Mazās
Kalniņa dienas”. Koncerta
pirmajā daļā skanēs dažādu tautas mūzikas ansambļu dalībnieku un grupas
„Autobuss debesīs” mūziķu veidots kopprojekts,
kas atskaņos Imanta Kalniņa dziesmas, kuru pamatā
ir tautas mūzikas tēmas gan
mūzikā, gan kino. Dziesmas
tiks izpildītas jaunos aranžējumos tautas mūzikai pietuvinātā skanējumā.
Koncerta otrajā daļā tradicionāli gaidāms grupas
„Autobuss debesīs” koncerts, kurā skanēs visu laiku
populārākās Imanta Kalniņa
dziesmas no grupas repertuāra.
Pēc koncerta svētku salūts un zaļumballe. Biļetes
cena Ls 3,00, biļešu iegāde
pirms koncerta tā norises
vietā.

PASĀKUMI
DZĒRBENES
PAGASTĀ

7. jūlijā visas dienas garumā
Augstajā kalnā projekta
“Mana istaba – Tava istaba”
„Pagalma svētki”.
*****
9.-10. jūlijam Dzērbenes pilī tiek
organizēta vasaras skola
„Ziedu dienas”, tēma „Durvis”.
Aicināti visi, kas vēlas iemācīties
ko jaunu floristikas mākslā vai
parādīt savas prasmes. Padarītā
rezultāti būs apskatāmi izstādē
no 10. jūlija. Informācija un
pieteikšanās dalībniekiem:
26347316 (Dace),
29408315 (Daina).

PĒRK
Pērk lauksaimniecības zemi Ineša
ezera tuvumā vai netālu no tā.
T. 26486105 vai 67358020.

PARDOD
Pārdod skaldītu malku ar piegādi.
T.26443959

Saviem bērniem mēs varam
		
atstāt
divus vērtīgus mantojumus.
Viens no tiem ir saknes,
otrs – spārni.

Jaunākie Vecpiebalgas
novadā:
Martins Bogdanovs
Inešu pagastā;
Emīlija Zvaigzne
Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu
vecākus!

Un Tavs ceļš būs manējais,
Tava māja un Tavs liktenis
Mans

Sveicam
Signi Kociņu un
Aleksandru Kremkovu,
kopēju dzīves ceļu sākot!
Tik augstas ir vasaras debesis,–
Tu tieši vidū tām esi.
Tev apkārt rozes un lilijas
Sien ziedošu padebesi.
Sveicam Tevi,
jūlija jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

60 – Ināra Cerusa
Dzērbenē
Gunārs Krūmiņš
Vecpiebalgā
Anatolijs
Stepānovs
Vecpiebalgā
70 – Rasma Eglīte Inešos
Zigmunds Zeiferts
Taurenē
Ādolfs Jumis
Vecpiebalgā
80 – Ausma Riekstiņa
Inešos
Eleonora Apalupa
Vecpiebalgā
90 – Lilija Apine
Dzērbenē
91 – Biruta Rīdere
Taurenē
97 – Kārlis Eglītis
Taurenē
98 – Ida Riekstiņa
Inešos

2012. gada jūnijs

sports

INFORMĀCIJA

BMX klubs „Vecpiebalga”
pasaulē, Eiropā un Latvijā
Šogad BMX kubam „Vecpiebalga”
sezona sākās ļoti agri. Ja iepriekšējos
gados sacensības notika jūlijā, tad šogad sakarā ar vasaras Olimpiskajām
spēlēm uz mačiem braucām jau maijā. Tas gan neliedza mūsu sportistiem
balvās atvest kausus kā no Eiropas, tā
pasaules līmeņa sacensībām.
No 5. līdz 6. maijam Francijā Orleānas pilsētā notika Eiropas čempionāts, kurā piedalījās četri BMX kluba
„Vecpiebalga” braucēji. Trase, kas atradās slēgtajā hallē, bija ar ļoti sliktu
segumu. Par to liecināja ļoti daudzu
sportistu kritieni, reizēm pat viena
brauciena laikā krita seši no astoņiem
sportistiem. Kritienu piedzīvoja arī
mūsu kluba braucēji. Pirmo reizi bijām
liecinieki, ka savu neapmierinātību izteica ne vien paši dalībnieki, bet pat
no skatītāju tribīnēm skanēja replikas
un kāju rībināšana par trases kritisko
stāvokli.
Neskatoties uz to, B-11 grupas finālistu vidū bija arī mūsu kluba braucējs
Rinalds Jānis Kārkliņš, kurš no čempionāta pārveda kausu un ierindojās
7.vietā (piedalījās 26 valstu sportisti). Rinalda mamma Sandra saka, ka
dēlam dalība Eiropas čempionātā bija
neaizmirstams piedzīvojums, jo varēja gūt jaunu pieredzi, pārbaudīt savus
spēkus, norūdīt raksturu. Šīs bija pirmās sacensības ārzemēs, uz kurām līdzi nebrauca vecāki, tāpēc sacensības
Francijā bija milzīgs pārbaudījums, jo
ar visu bija jātiek galā pašam.
No 23. līdz 27. maijam Anglijā
Birmingemas pilsētā notika BMX
pasaules čempionāts, kurā piedalījās
divi kluba „Vecpiebalga” BMX braucēji.

Latvijas komanda ieradusies uz
pasaules čempionātu. Mūsu novada
braucēji Helvijs un Niklāvs Babri
deg nepacietībā iemēģināt trasi.

B-14 grupā finālā iekļuva Helvijs
Babris, pārvedot kausu un ierindojoties pasaules čempionāta 7.vietā
(piedalījās sportisti no 40 valstīm, kopumā trīs tūkstoši braucēju no visas
pasaules).
Šovasar Latvijā jau notikušas un
vēl notiks vairākas BMX sacensības.
Mūsu novada braucēji jau ir parādījuši
atzīstamu sniegumu – Deniss Regnārs
Steļmačenoks, Rinalds Jānis Kārkliņš,
Niklāvs Babris, Arvis Kārkliņš un
Helvijs Babris guva godalgotas vietas
Rīgā, Valmierā un Tartu notikušajās
sacensībās. BMX klubs pamatoti lepojas ar savu braucēju labajiem panākumiem Eiropā, pasaulē un Latvijā un
pateicas Vecpiebalgas novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu, kas ļāva
mūsu kluba biedriem startēt Eiropas
un pasaules čempionātos.
Ļoti lūdzam ievērot pie Vecpiebalgas BMX trases izvietotos noteikumus un bez atļaujas trasē neatrasties
un to nebojāt!
BMX klubs „Vecpiebalga”

Vecpiebalgas novada skolu
sportistu viesošanās Norvēģijā
Jau šī gada sākumā Vecpiebalgas
novada pašvaldība saņēma uzaicinājumu uz bērnu un jauniešu futbola
turnīru Norvēģijā, ko rīkoja novada
sadraudzības pašvaldības Aremarka,
Markera un Romskoga par godu Aremarkas sporta kluba 100.dzimšanas
dienai. No visām Vecpiebalgas novada
skolām tika atlasīti skolēni, kas varētu
pārstāvēt novadu šajā futbola turnīrā,
un tika izveidotas divas futbola komandas. Visu agro pavasari līdz maijam skolēni trenējās, lai spētu veiksmīgi piedalīties futbola turnīrā. Pēc
cītīgiem treniņiem no 3. līdz 6.maijam
16 Vecpiebalgas novada skolēni Inešu
pamatskolas sporta skolotājas Aijas
Praulītes un jaunatnes lietu speciālistes
Leldes Burdajas uzraudzībā pavadīja

četras piedzīvojumiem bagātas dienas
Aremarkā, Norvēģijā. Aremarkā mūs
sagaidīja ne tikai cīnīšanās par futbola
kausiem, bet norvēģu draugi bija parūpējušies arī par bērnu un jauniešu izklaides programmu. Vecpiebalgas novada pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt
Aremarkas skolu, sporta halli, peldbaseinu, Orjes jauniešu centru un vizināties ar kuģīti pa vienu no komūnas ezeriem, bet kā lielākais pārsteigums bija
vietējās radio stacijas dāvātā iespēja
apmeklēt atrakciju parku Tusenfryd.
Visi skolēni bija ļoti laimīgi un apmierināti par pavadīto laiku Norvēģijā,
tāpēc saka lielu paldies Vecpiebalgas
novada pašvaldībai par doto iespēju
piedalīties un pārstāvēt savu novadu
šajā futbola turnīrā.

Līderis motosportā MX 50 klasē
Ir 31. maija rīts. Vecpiebalgas vidusskolas 3. kl. skolnieks Kristiāns
Freimanis jūtas omulīgi – rit pēdējā
mācību gada diena. Prieks par labo
liecību. Klases biedri un audzinātāja
Biruta Kuzmane stāsta, ka Kristiāns
ir sirsnīgs, spēcīgs, atklāts, dzīvespriecīgs un mērķtiecīgs un viņa vaļasprieks ir motosports.
Kristiāns atklāj, ka viņam ir labi
sasniegumi Latvijas čempionātos– iegūti 9 kausi un uzvara 2011. gada
Latvijas motokrosa čempionātā (50
kubikcentimetru klasē). Panākumu
pamatā ir sistemātisks darbs: rīta rosme, treniņi sporta zālē un „Veckurm-

ju” mototrasē, nometnes Latvijā un ārzemēs – pavasara brīvdienās Kristiāns
trenējās Itālijā. Jaunais sportists lepojas ar savu ģimeni un treneri Armandu
Mivrenieku un pateicas motosporta
klubam „Suzuki Latvia” par atbalstu.
Kristiānam ir sapnis aizbraukt uz pasaules motosporta čempionātu.
Lai cīņas spars un veiksme Kristiānam Freimanim palīdz jaunos startos!
Ikvienu sportistu stiprina olimpiskais moto: „Svarīgāka par uzvaru ir
pati piedalīšanās.”
Inese Žvīgure

Aicinām 9. klašu absolventus mācības turpināt Vecpiebalgas vidusskolā!
Piedāvājam:
• apgūt vispārējās vidējās izglītības
vispārizglītojošā virziena programmu,
• apgūt matemātikas, dabas zinību
un tehnikas izglītības programmu,
• iespēju iegūt stipendiju,
• papildus apgūt franču valodu,
• pilnveidot sevi mākslinieciskās
pašdarbības pulciņos, jaunsargu kustībā, debatēs,
• bezmaksas autovadītāju kursus,
• kopmītnes.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā no 18. jūnija.
Kancelejas darba laiks 9.00 -13.00,
tālrunis uzziņām 64161448.
BIŠKOPJIEM
6. jūlijā tiekamies kafejnīcā
„Ūdensroze”.
Programmā:
 jaunumi un aktualitātes;
 brīvdabas muzeja „Vēveri” apmeklējums;
 Lilitas dravas apskate.
Tālr. informācijai: 29493629.

PATEICĪBA
Daudz labu vārdu mums ir katram,
Tie spēj gan mierināt, gan sveikt.
Vai spējam tieši īstos atrast,
Ko katrā dzīves brīdī teikt?
Paldies Vecpiebalgas ev.lut. draudzes padomei un mācītājiem Intaram,
Artim, Didzim, pensionāru klubiņam
„Pīlādzītis”, Vecpiebalgas vidusskolas vadībai, skolotājiem un darbiniekiem, kafejnīcas „Ūdensroze”
īpašniekiem un darbiniekiem, mazdēliņam Ralfiņam ar draugu Kristapu,
Danai un Edgaram, Lindai un Aināram, visiem labajiem cilvēkiem, kuri
mani sveica skaistajā jubilejā!
Patiesā cieņā Aldona Bērzkalne

KAPUSVĒTKI
1. jūlijā plkst. 15.00
Krustkalnu kapos
28. jūlijā plkst.15.00
Dzērbenes Jaunajos kapos
28. jūlijā plkst.16.00
Dzērbenes Vecajos kapos
29. jūlijā plkst. 14.00
Vecpiebalgas kapos
4. augustā plkst. 12.00
Ķemerkalna kapos
4. augustā plkst. 13.00
Sila kapos
4. augustā plkst.15.00
Lodes kapos
5. augustā plkst. 13.00
Skujenes kapos
12. augustā plkst. 12.00
Leimaņu kapos
18. augustā plkst. 14.00
Katrīnas kapos

SĒRU VĒSTS
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars...
		
(O.Vācietis.)

Mūžībā aizgājuši:
Ilga Lūse, Dzērbene
Alīda Resnā, Vecpiebalga
Anna Ērika Dubulte,
Vecpiebalga
Kristians:
„Visa pamatā ir milzīgs darbs!”

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”.

