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ĪSZIŅAS  

Šurp, grāmatas, uz skolu! Vecākai 
un vidējai paaudzei noteikti labā at-
miņā šis pantiņš, kuru neiztrūkstoši 
skaitījām katrā Zinību dienā. Iespē-
jams, kāds žēlosies, ka vasara paskrē-
jusi nemanot, īsti pat izbaudīt nepa-
spējot, taču vēl pavisam nedaudz, un 
zīmīgais pirmais datums būs klāt. 
Par tā tuvošanos liecina gan asteres, 
dālijas un gladiolas, kas ziedēšanas 
krāšņumā sacenšas mūsu dārzos, gan 
rindas grāmatnīcās. Skolas sākumu 
un atkalredzēšanos ar klasesbied-
riem vairums bērnu gaida ar priecīgu 
satraukumu, īpaši liels notikums tas 
ir pirmklasniekiem. Taču ne mazāk 
svarīgs skolas laiks ir vecākiem, jo arī 
viņi ļoti labi apzinās, ka  pēc īsas atel-
pas atkal tiks ierauti deviņu mēnešu 
„maratonā”. Sagatavoties jaunajam 
mācību gadam – tas nav nieks! Ne ti-
kai materiālā ziņā, arī morāli tam jā-
nobriest, lai jau pēc pirmajām nedē-
ļām skolas solā nevajadzētu žēloties, 
sak, kaut ātrāk pienāktu brīvlaiks. 
Novadā ir ļoti maz ģimeņu, kurām 
ar skolu nav nekādas saistības – ja arī 
pašu bērni ir izauguši, tad mācības 
turpina mazbērni un mazmazbērni. 
Tāpēc informēt par notikumiem lie-
lākajās pagastu iestādēs IR SVARĪGI 
(to nosaka arī noteikumi par pašval-
dību izdevumiem). Un to arī darīsim, 
taču, iespējams, ne tā kā līdz šim. Lū-
gums jums, lasītāji un skolu kolektī-
vi! Izsakiet savus priekšlikumus par 
to, kādā formā (tematiski, vizuāli, 
procentuāli no kopējā avīzes apjo-
ma utt.) jūs vēlētos lasīt skolu ziņas 
mūsu izdevumā. Jūsu ierosinājumus 
gaidīšu līdz 15.septembrim. Kāpēc 
šāda aptauja tiek rīkota? Lai precī-
zāk izprastu lasītāju intereses un vēl-
mes un to, kādu informāciju skolas 
ir gatavas piedāvāt publicēšanai. Es 
ārkārtīgi cienu cilvēkus, kuri „nekuļ 
tukšus salmus”, bet argumentēti iz-
saka savu viedokli. Protams, ne jau 
vienmēr visas idejas ir realizējamas, 
jo ir ļoti daudz faktoru, kas ierobe-
žo – noteikumi, prasības, iespējas. 
Tomēr vienmēr ir vērts uzklausīt sa-
biedrības domas (ja vien tās nav klaji 
bezatbildīgas vai izaicinošas). Alfa-
bētā visi burti ir svarīgi, tāpēc esiet 
atsaucīgi, jo varbūt tieši jūsu priekšli-
kums būs tas mazais punktiņš uz „i”, 
kas piešķirs krāsainību un saturisko 
daudzveidību! 

22. septembrī plkst.17:49 iestājas 
astronomiskais rudens, kas, kā vēsta 
laika zīmes, būšot agrs un garš, kā 
arī pārsvarā pavēss un mitrs. Neļau-
simies pesimismam un izbaudīsim 
ikvienu zeltainā rudens dienu, jo 
muļķīgi ir satraukties par lietām, ko 
nespējam ietekmēt! 

Dzidra Ješkina

■ Pērn Aksels Vanags (Axel Wannag) visām novada skolām un pagastu bibliotēkām dāvāja norvēģu rakstnieka 
Turbjērna Ēgnera pasaku grāmatu “Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā”. Sakarā ar autora simtgadi 
un Norvēģijas vēstniecības atbalstu no 24.septembra līdz 7.oktobrim četrpadsmit vakarus šo pasaku varēsim 
klausīties radioraidījumā „Labu nakti”. Grāmatas varoņu lomās iejutīsies un dziesmas izpildīs Leļļu teātra aktie-
ris Edgars Lipors.
■ Taurenes pirmsskolā vasarā veikts remonts sanitārajā mezglā –  atbilstoši higiēnas prasībām modernu, plašā-
ku, krāsaināku  izskatu ieguvusi tualete, duša un virtuvīte. Darbus veica firma „Warss+”. KNHM  projekta ietva-
ros pirmsskolas grupu laukumā izveidots videi draudzīgs, izglītojošs, attīstošs, interaktīvs laukums  pirmsskolas 
un sākumskolas bērniem. Laukumā  bērniem būs iespēja netradicionāli gūt zināšanas un sevi attīstīt fiziski. 
Darbu veica  novada pašvaldības atbalstītā projekta „Nāc un sāc!” darba grupa „Kopā”.
■ Taurenes pamatskolā, ņemot vērā skolas vecāku padomes ierosinājumu un skolēnu un vecāku viedokli, no šī 
mācību gada 1.-9. klašu skolēniem tiek ieviestas skolas formas.
■ 8. augustā Vecpiebalgas novadā pieredzes apmaiņā viesojās Jelgavas novada pašvaldības Sociālā dienesta dar-
binieki.
■ 21. augustā pašvaldību apmeklēja Aremarkas un Markeras (Norvēģija) politiķi.
■ 23. augustā novada domes priekšsēdētāja un izpilddirektors sveica novada skolu labākos skolēnus un skolotā-
jus. Pateicību par labu un kvalitatīvu darbu saņēma 62 mācību iestāžu audzēkņi un 20 pedagogi.  

Labdien!

Mums tāpat kā putniem – lai lidotu – vajag abus spārnus:
vienu – apziņu, cik labi, ka tev ir tas, kas ir,

un otru – ilgošanos – tas ir mērķi, uz kuru tiekties,
un ceļavēju, kas pavada. (A. Valova.)

Jaunais – 2012./2013.– jaunu zināšanu un jaunu iespēju gads. 
 Sveicam Vecpiebalgas novada skolu kolektīvus Dzērbenē, Inešos, Taurenē, Skujenē un Vecpiebalgā,visus, 

kuri mācās, māca un palīdz mācīties, Zinību dienā!
 Novēlam ar pārliecību sākt jauno mācību gadu, jo – kā soli spersiet, tā ceļu veiksiet! 

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Jau kļavu lapas sārtojas un dzērves rindā kārtojas –
Uz siltām zemēm dzērves trauc – mūs šodien visus skola sauc!

Zinību dienas svinīgais sarīkojums un
2012./2013. mācību gada uzsākšana

Dzērbenes vidusskolā 3. septembrī plkst. 9.00
Inešu pamatskolā 3. septembrī plkst. 9.00
Skujenes pamatskolā 1. septembrī plkst. 11.00 
Taurenes pamatskolā 1. septembrī plkst. 10.00 
Vecpiebalgas vidusskolā 1.septembrī plkst. 9.00
dievkalpojums baznīcā, plkst. 10.00 svinīgā līnija
skolas pagalmā
Dzērbenes mūzikas skolā 3. septembrī plkst. 19.00
Inešu pamatskolas programmā „Vizuāli plastiskā māksla”
4. septembrī plkst. 16.00
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2012. gada 15. augustā

Deputāte vienbalsīgi 
nolēma:

1. No 2012. gada 26. augusta 
iecelt Lolitu Žagari par Vec-
piebalgas vidusskolas direkto-
ri, nosakot pārbaudes laiku – 3 
mēneši. 

2. No 2012. gada 21. augusta 
iecelt Uldi Blīgznu par Dzēr-
benes vidusskolas direktoru, 
nosakot pārbaudes laiku – 3 
mēneši.

3. Nodot atsavināšanai Vec-
piebalgas novada pašvaldībai 
piederošos nekustamos īpašu-
mus: „Muilēni 2” (Kaives pa-
gasts), „Lazdas” (Kaives pa-
gasts). Noteikt atsavināšanas 
veidu – pārdošana izsolē.

4. Apstiprināt Piebalgas mu-
zeju apvienības „Orisāre” no-
likumu un vidēja termiņa dar-
bības stratēģiju 2012.-2016.
gadam.

5. Piedzīt bezstrīda kārtībā 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu no divām personām. 

6. Piekrist jaunu īpašumu 
izveidošanai, kas atdalīti no 

PROJEKTI

2012.gada 10.maijā Vec-
piebalgas novada pašvaldī-
ba parakstīja līgumu ar SIA 
„Cēsu Specceltnieks”  par 
projekta „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Vec-
piebalgas novada Inešu cie-
mā” būvdarbu veikšanu par 
līguma summu Ls 411 509,53 
(ar PVN). Būvuzņēmējs tika 
izvēlēts publiskā iepirkumā, 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas 
novada Inešu ciemā

Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada 
Vecpiebalgas ciemā 

2012. gada 16. jūlijā Vecpie-
balgas novada pašvaldība pa-
rakstīja līgumu ar SIA „Belss” 
par projekta „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Vecpiebalgas 
novada Vecpiebalgas pagasta 
Vecpiebalgas ciemā” būvdar-
bu veikšanu par līguma sum-
mu Ls 461 953,29 (ar PVN). 
Būvuzņēmējs tika izvēlēts 
publiskā iepirkumā, kur piedā-

Starptautiska jauniešu apmaiņa
„Act Today For Better Tomorrow”

No 2012. gada 30. jūlija līdz 
8.augustam Vecpiebalgas no-
vadā Eiropas Savienības prog-
rammas „Jaunatne darbībā” 
ietvaros norisinājās jauniešu 
apmaiņa „Act Today For Bet-
ter Tomorrow” (līg.Nr.LV-31-
E1-2012-R1). Jauniešu apmai-
ņas laikā satikās 18 jaunieši no 
Vecpiebalgas novada, Gruzijas 
un Maltas vecumā no 18 līdz 
25 gadiem, lai kopīgi veidotu 
izpratni par to, kā uzlabot savu 
dzīvi, nepametot savu lauku 
reģionu. Jaunieši dalījās pie-
redzē par savu lauku dzīves 
realitāti, diskutēja par kopīgo 
un atšķirīgo iesaistīto valstu 
lauku reģionos, apmeklēja da-
žādus vietējos uzņēmumus, lai 
uzzinātu viņu pieredzi lauku 
biznesa uzsākšanā, mācījās 
rakstīt CV, motivācijas vēstu-
les un savus biznesa plānus, 
diskutēja par meža nozīmi 
iesaistīto valstu iedzīvotāju 
dzīvē, iepazinās ar citu valstu 
kultūrām un tradīcijām latvie-
šu, maltiešu un gruzīnu na-
cionālajos vakaros, iesaistījās 
dažādās radošajās darbnīcās, 
kuru ietvaros veidoja izpratni 
par to, kas ir materiālu otrrei-
zējā pārstrāde un kā no dažā-
dām vienreiz lietotām precēm 
var iegūt jaunus praktiskus 
interjera un stila elementus, 
veidoja pastkartes no saviem 
lauku vides fotoattēliem.

„Jauniešu apmaiņa bija patie-
si fantastisks piedzīvojums, jo, 
nepametot dzimteni, varējām 
ciešāk iepazīt ne tikai jaunie-
šus no Maltas un Gruzijas, bet 
arī šo tautu kultūru un tradīci-
jas. Redzot, ar kādu sajūsmas 
dzirksti acīs cittautieši novēr-

tēja Latvijas dabas skaistumu, 
arī mēs paši kārtējo reizi spē-
jam atgādināt sev, cik unikāla 
un lieliska ir mūsu valsts lauku 
vide. Analizējot lauku vides 
nozīmi mūsu dzīvēs, varējām 
justies lepni par to, cik daudz 
no ikdienā nepieciešamajiem 
resursiem mēs paši spējam ie-
gūt no Latvijas dabas. Šajā ap-
maiņā patiešām novērtēju ne-
formālo izglītību, jo pieredzes 
un zināšanu savstarpējā ap-
maiņa, grupas saliedēšanās un 
„dažādā” pieņemšana notika ik 
uz soļa. Šī bija unikāla iespē-
ja iepazīt lieliskus cilvēkus no 
Gruzijas un Maltas un saprast, 
ka, neskatoties uz dažādo kul-
tūru, ticību un tradīcijām, mēs 
tomēr visi esam vienādi, jo 
esam jaunieši ar vienotu mēr-
ķi –  „Rīkoties šodien labākai 
rītdienai!”,’’ ar saviem iespai-
diem dalās jauniešu apmaiņas 
dalībniece Santa Burjote.

Paldies visiem, kas palīdzē-
ja, lai šis pasākums varētu 
veiksmīgi notikt, īpaši mīļš 
paldies Valdai Sakenfeldei, kas 
uzņēma mūs savā saimniecībā 
un deva iespēju jauniešiem 
uzzināt, kā var iegūt dažādus 
produktus no piena, un Dainai 
Šmitei, Leldei Slaidiņai - Zaļ-
akmentiņai un Vecpiebalgas no-
vada bērniem un jauniešiem, kas 
palīdzēja noorganizēt jautru, in-
teresantu neaizmirstamu latviešu 
nacionālo vakaru.

* Šī publikācija atspoguļo 
vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildī-
bu par tajā ietvertās informā-
cijas jebkuru iespējamo izlie-
tojumu.

Lelde Burjote

Liene Pētersone, Linda Veinberga, Vaho no Gruzijas un Santa Burjote 
pēc Piebalgas porcelāna galerijas apmeklējuma.

kur piedāvājumus iesniedza 
4 būvniecības uzņēmumi. 
Būvuzraudzību projektam veic 
SIA „Warss+”, līgums par au-
toruzraudzību ir noslēgts ar 
SIA „Belss”. Projekta realizā-
cijas termiņš ir 20.10.2012.

Projekta galvenais mērķis ir 
kvalitatīva dzeramā ūdens pie-
gādes nodrošināšana un ūdens 
resursu aizsardzība, notek-

ūdeņu un attīrīšanas kvalitā-
tes uzlabošana, ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšana. Projekta rezultātā 
tiks sasniegti vides kvalitātes 
uzlabojumi. Sakārtojot ūdens-
apgādes sistēmas, tiks nodroši-
nāts normatīvo aktu kvalitātes 
prasībām atbilstošs dzeramais 
ūdens 61% Inešu ciema iedzī-
votāju.

vājumus iesniedza viens būv-
niecības uzņēmums. Būvuz-
raudzību projektam veic SIA 
„Vide un Būve”, līgums par 
autoruzraudzību ir noslēgts ar 
SIA „Belss”. Projekta realizā-
cijas termiņš ir 30.12.2012.

Projekta galvenais mērķis ir 
kvalitatīva dzeramā ūdens pie-
gādes nodrošināšana un ūdens 
resursu aizsardzība, notek-

ūdeņu un attīrīšanas kvalitā-
tes uzlabošana, ūdensapgādes 
pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšana. Projekta rezultātā 
tiks sasniegti vides kvalitātes 
uzlabojumi. Sakārtojot ūdens-
apgādes sistēmas, tiks nodroši-
nāts normatīvo aktu kvalitātes 
prasībām atbilstošs dzeramais 
ūdens 90% Vecpiebalgas cie-
ma iedzīvotāju.

nekustamajiem īpašumiem 
„Muguri” (Dzērbenes pa-
gasts), „Vecbrēdiķi” (Taurenes 
pagasts).

7. Izstrādāt zemes ierīcī-
bas projektus nekustamiem 
īpašumiem „Kalna Vecsmei-
ļi” (Vecpiebalgas pagasts) un  
„Salnas” (Dzērbenes pagasts) 
zemes vienību sadalīšanai. 

8. Izbeigt zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesības ar „Dainas” 
un „Kalna Dainas” (Dzērbenes 
pagasts), „Saliņas” (Dzērbenes 
pagasts), „Mazpuriņi” (Dzērbe-
nes pagasts), „Demska saimnie-
cība” (Kaives pagasts), „Kalna 
Kubuliņi” (Vecpiebalgas pa-
gasts), „Ēdene” (Dzērbenes pa-
gasts),  „Kalna Dabari” (Inešu 
pagasts), „Pļavēni”  (Vecpieb-
algas pagasts), „Talkaskalns” 
(Vecpiebalgas pagasts), „Lī-
dumi” (Inešu pagasts),  zemes 
pastāvīgajam lietotājam. 

9.  Apstiprināt SIA „Latvijasmer-
nieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamam īpašumam 
„Upeslīči” (Dzērbenes pagasts).

Domes ārkārtas sēde 
2012. gada 20. augustā

Deputāti, atklāti bal-
sojot (PAR – A.Avens, 
V.Cīrulis, A.Kamerāde, 
I.Radziņa. L.Ozoliņa, I.Sakss, 
D.Skrastiņa, S.Sniedze, 
E.Frīdvalde-Andersone, 
PRET – nav, ATTURAS 
– M.Supe), nolēma: 

1. Atcelt domes 2012.gada 
15. augusta sēdes lēmums Nr.1 
„Par Vecpiebalgas vidusskolas 
direktora iecelšanu”. Neap-
stiprināt atklāta konkursa uz 
amatu „Vecpiebalgas vidus-
skolas direktors” komisijas 
protokolu Nr.2 (09.08.2012.) 
un Nr.3 (20.08.2012.). Izsludi-
nāt atkārtotu atklātu konkursu 
uz amatu „Vecpiebalgas vidus-
skolas direktors”. 

Nākamā Vecpiebalgas 
novada Domes sēde notiks 
2012.gada 19. septembrī 
plkst.16.00 Vecpiebalgas 
pagastā.

Ieguldījums Tavā nākotnē

Ieguldījums Tavā nākotnē 
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KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES   

Saulainajā jūlija nogalē, pa-
teicoties Dzērbenes Sarkanā 
Krusta vadītājai Velgai Pum-
purei un Haldenas Sarkanā 
Krusta brīvprātīgajiem, 8 bērni 
no Dzērbenes pagasta devās uz 
vasaras nometni Norvēģijā. 

Norvēģijā bērnus sagaidī-
ja jauki un sirsnīgi Haldenas 
Sarkanā Krusta pārstāvji, kas 
šajās dienās kļuva par bērnu 
draugiem. Nometne atradās ļoti 
skaistā vietā – Bøkevangen.

Katra nometnes diena bija rū-
pīgi saplānota, lai bērni varētu 
interesanti un atraktīvi pavadīt 
laiku. Pirmā diena norisinājās 
sportiskā garā, kad bērni pro-
fesionāļu pavadībā apguva loka 
šaušanas prasmes, spēlēja bou-
lingu brīvā dabā un spēkojās 
piena kannu mešanā. 

Nākamajā dienā bērni nokļu-
va īstā zinātnes pasaulē – centrā 
„Inspiria”, kur pašu spēkiem iz-
mēģināja jaunākās tehnoloģijas 
un pārbaudīja dabas likumus. 
Kādam pat izdevās kustināt 
priekšmetus ar domu spēku.  

Pārsteiguma pilns atausa nā-
kamais rīts, kad ieradās īsti 
makšķernieki un aicināja bēr-

Dzērbenieši  patīkami pārsteigti par norvēģu draugu viesmīlību 

nus doties makšķerēt uz tuvējo 
ezeru. Prieks un sajūsma vir-
moja istabā, kad katram bērnam 
tika pasniegti makšķerēšanas 
piederumi un siltas jakas, lai 
nekavējoties varētu doties lie-
lā loma meklējumos. Vakarpu-
sē piedzīvojums turpinājās pie 
skaista un īpaša ūdenskrituma, 

kas atrodas Norvēģijas kaimi-
ņos – Zviedrijā. 

Neizpalika arī aizraujoša 
un pārsteidzoša mācību stun-
da vēsturē. Bērni apmeklēja 
Fredrihstenas cietoksni un tajā 
izveidoto muzeju Haldenā. Va-
karpusē bērni nokļuva vēstu-
risko amerikāņu auto pasaulē. 

Pilsētiņā bija sapulcējušās sim-
tiem retro automašīnas. Uhh, 
kā gribētos izmest kādu loku! 
Sapņi piepildās! Pēc brokastīm 
bērni vien nebeidza smieties un 
čalot, jo tik tiešām ir ieradušies 
vīri no 70. gadiem savos lepna-
jos retro auto! Kad bērni jau sa-
sēdušies auto,  brauciens varēja 

sākties! Braucām uz Zviedriju 
aplūkot savvaļas aļņus!

Pēdējā diena nometnē. Saule, 
ezers un brīnišķīga kopā būša-
na. Izbraucām ar kanoe laivām, 
katamarānu un baudījām nebei-
dzamos ūdens priekus. 

Jau sapakotas somas uz mā-
jām, bet prieks un sajūsma neri-
mās! Kopīgs pikniks, gardumi 
un draudzības spēles! Vēl pē-
dējo reizi kārtīgas ūdens kau-
jas, tad jau gan pie miera!

Brīnišķīgas draudzības sā-
kums!

Paldies jaukajiem un sirsnīga-
jiem draugiem Norvēģijā, kuri 
bija kopā ar bērniem šajās die-
nās. Paldies arī draugiem, kuri 
nevarēja būt līdzās, bet ieguldī-
ja daudz darba un enerģijas, lai 
šī nometne izdotos.

Liels paldies Velgai Pumpu-
rei un Dzērbenes Sarkanajam 
Krustam, Anitai Kamerādei un 
Vecpiebalgas novada Sociāla-
jam dienestam, šoferītim Val-
dim Grinbergam par atbalstu 
un ieguldīto darbu! 

Nometnes brīvprātīgo vārdā 
Sanda

Pozitīvām emocijām 
piepildīta diena Latgales pusē

18. jūlijā mēs, Taurenes pa-
gasta pensionāri, devāmies vie-
nas dienas ilgā izbraukumā uz 
Latgali. Tikām sirsnīgi sagaidīti 
Jaunkalsnavā, klūdziņu pinējas 
Elzas Galviņas darbnīcā, kur 
varējām apskatīt un iegādāties 
viņas pinumus, tikām iepazīsti-
nāti ar šī darba specifiku – klūgu 
sagatavošanu un pīšanas paņē-
mieniem.

Tālāk mūsu ceļš veda uz „Sap-
ņu namiņu” pie amatnieku meis-
tara Staņislava Geidas, apbrīno-
jām viņa daudzpusīgo talantu 
koka apstrādē un rotu darināša-
nā.

Brauciena turpinājumā ar Prei-
ļu pilsētas Tūrisma informācijas 
centra atraktīvās gides Irēnas 
palīdzību iepazinām pilsētu, tās 
vēsturi, veco pili un parku. Sa-
jutām, cik ļoti tās iedzīvotāji mīl 
savu pilsētu un rūpējas par to. In-
teresants bija unikālā Leļļu mu-

zeja apmeklējums, kur katram 
bija iespēja uz brīdi pārvērsties 
par augstdzimušu dāmu vai kun-
gu, iemūžinot to fotogrāfijās. 

Ne mazāk aizraujošs bija lau-
nags viesu namā  „Pie Pliča”, kur 
baudījām īpašu siera zupu un sie-
ra kūku. Atraktīvais viesu nama 
saimnieks iepazīstināja ar viņa 
izveidotu savdabīgu Latgales 
vēstures muzeju, kā arī Latvijas 
mazāko baznīcu.

Pozitīvu emociju pilni atgrie-
zāmies mājās, priecājoties par 
plašajiem, labu ražu sološiem 
labības laukiem, sakoptajām mā-
jām un pagalmiem.

Pateicamies Vecpiebalgas no-
vada Domei un Sociālā dienesta 
vadītājai Anitai Kamerādei par 
iespēju rast jaunus iespaidus, būt 
vietās, kur vairākums no mums 
individuāli nekad neaizbrauktu.

Taurenes pagasta pensionāru 
vārdā Dzidra Vītola

Taurenes pensionāri gandarīti, jo ekskursija uz Latgali ienesa patīkamu 
pārmaiņu viņu ikdienā. 

„Ideālais sadancošanās randiņš”
Kaives parkāSkaista, saulaina pēcpusdie-

na, un Kaives muižas parkā sāk 
pulcēties dalībnieki uz trešo 
sadejošanās un sadziedāšanās 
festivālu, šogad ar nosauku-
mu „Ideālais randiņš “ . Aici-
nājumam atsaukušies  Ieva un 
Aivars Lapšāni kopā ar Stalbes 
dziedātājām, Zosēnu „Vēlais 
pīlādzis” , Taurenes „Pavasa-
ra sapņi”, Dzērbenes  „Juve-
ris”, Cēsu  „Gaujmalietes” un  
„Kaiva” no Kaives.  „Ideālajam 
randiņam” izraudzīts staltākais 
Kaives vecpuisis Jānis, kuram 

vakara gaitā no kupli pārstāvētā  
daiļā dāmu pulka jāizvēlas vie-
na „ īpašā” .  Uzdevums nav no 
vieglajiem,  jo dāmas centušās 
un priekšnesumus gatavojušas   
nopietni. Jānim tiek palīdzēts 
gan ar dzejas lasīšanu, gan runas 
vingrinājumiem, gan atjautības 
uzdevumiem, jo arī viņam sevi, 
neapšaubāmi, jāparāda no labā-
kās puses.  Uzdevums nav no 
vieglajiem, un Jānis izvēli atliek 
vēl uz gadu, jo izvēlēties vienu 
īpašo no tik daudzām skaistām 

un valdzinošam dāmām ir neie-
spējami. Vakara gaisotni omulī-
gāku  palīdz veidot vakara va-
dītāja Judīte, piemetot jautrības  
dzirkstelīti ar atraktīviem kustī-
bu elementiem. 

Novēlējums, gaidot nākamās 
vasaras sadancošanos:

Es vēlētos, lai mūsu sejās sta-
ro smaids,

jo tas nemaksā neko, bet spēj 
tik daudz!

Es vēlētos, lai mēs būtu atvēr-
ti un gaiši,

jo gaišums izstaro un dara 
gaišus pārējos!

Es vēlētos, lai mums ir daudz 
Draugu,

kuri neprasa neko un kuriem 
nav jādod vairāk kā smaids un 
labs vārds.

Jo Draugi ir kā zvaigznes –
ne vienmēr redzam, bet zi-

nām, ka ir.
Es vēlētos, lai mēs vairāk mī-

lam –
mīlam sevi, savus tuvākos un 

pavisam svešus,
bet – lai mīlam.
Mīlam tā, kā katrs mākam –
ar vārdiem, ar acu skatienu, 

ar domām,
kaut klusu ciešot.
Mīlam šodien, rīt, bezgalīgi,
bet, lai mīlam,
un tad – mīlēs arī mūs.

Vecpuisi Jāni izprecināt
vēlējās  Guna Kalniņa

Uz  ideālu sadancošanos aicina Guna Kalniņa un Jānis Ošs. 

Norvēģijas brauciens.
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Mākslas pasaulēLaiku laikos Piebalga vien-
mēr ir aicinājusi ar savu īpa-
šo kultūrvēsturisko auru un 
ne velti lepojusies ar saviem 
rakstniekiem, mūziķiem un 
māksliniekiem. Novada vadī-
ba ir patiesi ieinteresēta, lai arī 
šodien novada bērni var sevi 
daudzpusīgi pilnveidot.

Sen lolotā iecere par jauno 
mākslinieku kalvi Vecpiebal-
gas novadā īstenojas.

Jau divus gadus Inešu pa-
matskolā ir iespēja apgūt pro-
fesionālās ievirzes izglītības 
programmu „Vizuāli plastiskā 
māksla”. Decembrī veiksmīgi 
noritēja programmas akredi-
tācija, un iegūts valsts budžeta 
finansējums. 

Aizvadītajā mācību gadā 
1.klasē iestājās 16 audzēkņi, 
bet 2.klasē mācības turpināja 
14 audzēkņi. Tāpat kā pērn, 
divas pēcpusdienas nedēļā cī-
tīgi tika pilnveidotas prasmes 
zīmēšanas un gleznošanas 
nodarbībās un radošos darbos 
iepazītas dažādu materiālu 
īpašības. Starpbrīžos bērni pār-
runāja savu veikumu, cienājās 
ar līdzpaņemtiem kārumiem 
un malkoja tēju no pašu ap-
gleznotām, „Piebalgas porce-
lāna fabrikas” īpašnieka Jāņa 
Roņa dāvātajām krūzēm. Prie-
cē, ka dažādo vecumu skolēni 
ir atraduši domubiedrus jauna-
jā kolektīvā, veidojas jaunas 
draudzības saites un tradīcijas. 

 Veiksmīga ir izveidojusies 
mūsu sadarbība ar Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeju un novadā dzīvojoša-
jiem māksliniekiem. Muzeja 
mākslas izstāžu organizatore 
Inese Jakobi jau pagājušajā 

SKOLU ZIŅAS

gadā laipni uzņēma mūs mācī-
bu gada noslēguma pasākumā, 
bet šogad ikreiz mīļi aicināja 
un gaidīja dažādajos pasāku-
mos. Rudens pusē vērtīga bija 
tikšanās ar biedrības „Grafikas 
kamera” dalībniekiem. Izstā-
des atklāšanas reizē ne tikai 
iepazinām dažādu paaudžu 
un raksturu mākslinieku dar-
bus, bet arī uzzinājām daudz 
jauna par grafikas tehnikām. 
Martā pie mums viesojās mu-
zeja mākslas nodaļas vadītāja 
Danute Vēze. Mākslinieces 
vadībā iepazinām nejaušību 
pilnās monotipijas tehnikas 
paņēmienus. Mācību gada 
nogalē māksliniece, grāmatu 
ilustratore Irēna Lūse rosināja 
skolēnus izzināt un izmēģināt 
savu varēšanu grāmatu grafi-
kā. Viena no 2.klases audzēk-
ņu mācību prakses dienām 

noritēja gleznotājas Kristīnes 
Rozenbergas un viņas kolē-
ģu vadībā. Šajā reizē ikviens 
pilnveidoja savu prasmi un ie-
guva jaunu pieredzi apkārtējās 
vides attēlošanā. Gan  pēdējā 
semestra, gan mācību prakses 
radošo darbu klāstu līdz sep-
tembrim ir iespēja ikvienam 
interesentam aplūkot Inešu 
pamatskolas un „Radošo darb-
nīcu ” telpās.

Līdztekus nodarbībās veica-
majiem uzdevumiem audzēk-
ņi pamazām krāj pieredzi, pie-
daloties valstī organizētajos 
konkursos. Esam saņēmuši 
pateicību par dalību KNMC 
Dziesmu un deju svētku logo 
ideju konkursā ar devīzi “Lih-
go” un vizuālo darbu konkur-
sā “XXV Vispārējos latviešu 
dziesmu un XV deju svētkus 
sagaidot”. Trīs audzēkņi pār-

baudīja savus spēkus ikgadē-
jā valsts konkursā, šoreiz tika 
veikti uzdevumi kompozīcijā. 
Lai arī neesam godalgoto skai-
tā, iegūtie rezultāti ir ieprieci-
noši. 

Šī gada jaunums ir Mazās 
Mākslas dienas Vecpiebalgas 
novadā, kas tika organizētas, 
atsaucoties uz Vecpiebalgas 
vidusskolas mākslas studijas 
vadītājas Anitas Balodes iero-
sinājumu. Mākslas program-
mas pedagogu aicināti, 25. 
aprīlī Vecpiebalgas muižas 
pilī un parkā ieradās radošākie 
novada skolu pārstāvji, rotāju-
šies ar pavasarīgās noskaņās 
veidotiem tērpu aksesuāriem. 
Paldies par uzdrīkstēšanos 
daudzveidīgo ieceru īstenoša-
nā dalībniekiem un pedago-
giem! Jautram iepazīšanās brī-
dim sekoja plenērs mākslinieku 

Jāņa Roņa un Sanda Mūrnieka 
vadībā un neizpalika arī bohē-
mas starpbrīdis skolas ēdnīcā. 
Pēcpusdienas izskaņā - svaigi 
tapušo radošo kopdarbu izstā-
de un pozitīvo emociju apmai-
ņa skolas zālē. Cerams, ka tas 
bija jauks aizsākums jaunai 
tradīcijai!

Katra mācību semestra no-
slēgumā organizējam radošo 
darbu skates. Šajās reizēs īpa-
ši tiek gaidīti ciemos mākslas 
programmas audzēkņu vecāki, 
kas ar interesi un gandarīju-
mu atzinīgi novērtē gan sava 
bērna, gan citu jauno māksli-
nieku veikumu. Programmas 
vadītāja Gunta Dadeika ikreiz 
parūpējas, lai tie būtu jauki un 
interesanti kopā būšanas mir-
kļi. Kāda janvāra pēcpusdiena 
pagāja rotaļās, dejās, atrakci-
jās un Ziemassvētku vecīša 
gaidās, bet jūnijā, kopīgi aiz-
dedzot ugunskuru un dziedot 
līgodziesmas, ielīgojām Jāņus 
„Radošo darbnīcu” pagalmā.

Nu vasara jau sasniegusi 
pilnbriedu gan dabā, gan no-
vada kultūras dzīvē. Vēl tikai 
mazs laika sprīdis, kad ģime-
nēs aktuālas kļūs rūpes par 
skolas vecuma bērnu gatavo-
šanu jaunam mācību gadam, 
viņu izvēli saturīgai brīvā laika 
pavadīšanai un sevis pilnvei-
dei. Esošie un jaunie mākslas 
programmas audzēkņi, uz tik-
šanos septembrī!

Sīkāka informācija par prog-
rammas darbību un audzēk-
ņu uzņemšanu pa telefonu 
22026815.

Sanita Cimdiņa,
programmas „Vizuāli plas-

tiskā māksla” skolotāja

Radošo darbu skate pulcēja gan esošos, gan potenciālos audzēkņus un viņu vecākus.

„Lielā skolas soma” atrod jaunos saimniekus
11. augusta rīts Taurenes 

pamatskolas, kā arī pārējo 
četru novada skolu 1. - 4. kla-
šu bērniem sākās ar priecīgu 
satraukumu. Gaidāma tikša-
nās ar vasarā neredzētajiem 
skolasbiedriem un brauciens 
uz starptautiskās organizāci-
jas „GAiN” rīkoto pasākumu 
„Lielā skolas soma” Zaubē. 
„GAiN” ir labdarības organi-
zācija, kas sniedz atbalstu un 
palīdzību tiem, kam tā visvai-
rāk nepieciešama. Organizāci-
jā darbojas jaunieši no Vācijas, 
, bet pasākumā piedalījās arī 
brīvprātīgie no Latvijas, kas 
atbalsta šo organizāciju. Gan-
drīz visi vācu jaunieši runāja 
latviski!

Pasākums sākās ar kopīgi 
dziedātu iepazīšanās dziesmu, 

kuru varēja ne tikai dziedāt, 
bet arī rādīt zīmju valodā, kas 
bērniem šķita interesanti un 
ko viņi ar lielu aizrautību arī 
darīja.  Ļoti īsu,  bet saturīgu 
sprediķi teica mācītājs. Vēlāk  
vienā no „pieturām”, kurās 
bērniem bija jāveic dažādi uz-
devumi, organizācijas pārstāvji  
dāvāja katram bērnam  Jauno 
Derību un bērniem saprotamā 
valodā izskaidroja, kā to lasīt, 
kad gadījušās sliktas atzīmes 
vai ķīviņš ar draugiem un sir-
sniņa sāp. „Godājiet savu māti 
un tēvu, jo tad jūs ilgi dzīvo-
siet un jums labi klāsies” – šie 
vārdi, šķiet, aizķērās katrā ma-
zajā sirsniņā.

   Kā jau minēju, pie skolas so-
mām, kas tik kārdinoši stāvēja 
izliktas pagalmā, bērni uzreiz 

viss netika. Pasākumā piedalī-
jās ļoti daudz bērnu, mēs varē-
jām vien apbrīnot, cik pārdo-
māti un organizēti viss notika. 
Bērni tika sadalīti 10 „vilcie-
niņos”, un katram vilcieniņam 
vajadzēja izbraukt 10 pieturas, 
kurās bija jāveic dažādi uzde-
vumi – gan jāpiedalās stafetē, 
gan jāizpilda futbola elementi, 
gan ar aizsietām acīm pašam 
sev jāatrod dāvaniņa, gan jā-
uzraksta īsa vēstulīte cilvē-
kiem, kas bija sarūpējuši šīs 
skolas somas. Laiks paskrēja 
nemanot. Tad vēl pietura, kurā 
bērni varēja iestiprināties ar 
maizītēm un cepumiem, un 
tad jau atkal visi pulcējās zālē 
uz kopīgām dziesmām un āt-
rāko „vilcieniņu” apbalvoša-
nu. Un, protams, uz svarīgāko 

brīdi – skolas somu saņemša-
nu. Viss bija pārdomāts, katrs 
bez steigas un satraukuma pie 
savas somas tika. Pārsteigums 
un prieks atspoguļojās bērnu 
sejās tad, kad viņi savas somas 
atvēra! Katrā somā bija zī-
muļi, burtnīcas, krāsas, bloki, 
mapes, penāļi, pildspalvas un 
otas. Apskatījuši savas somas 
saturu, bērni ar lielu interesi 
aplūkoja arī draugu somu satu-
ru, jo tas katram kaut nedaudz 
atšķīrās. Un nevienu reizi ne-
dzirdēju vārdus: „Cik tev forša 
lieta vai soma, žēl, ka man tā-
das nav.” Tas nozīmē, ka  mūsu 
bērnos nav skaudības par to, ka 
kādam citam kaut kas ir labāks 
vai savādāks.

Mājupceļā, daloties iespai-
dos ar skolotājām Antu Paeglī-

ti un Ivetu Kallīti, priecājāmies 
par interesanti un labi pavadī-
tu dienu un secinājām, ka, lai 
gan tā izvērsās ļoti gara, mūsu 
bērniem pietika pacietības un 
izturības, arī prāts uz blēņām 
nenesās.

   Visu vecāku vārdā gribu 
pateikt lielu paldies novada 
sociālā dienesta vadītājai Ani-
tai Kamerādei, sociālā dienesta 
darbiniecēm Sintijai Dubovai 
un Velgai Berķei, kā arī Taure-
nes pamatskolas darbiniekiem, 
kas palīdzēja šo braucienu no-
organizēt. Paldies arī šoferī-
šiem par novada skolu bērnu 
jauko izvizināšanu!

Gunita Gedroica- Jurago
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Par 12.klašu eksāmenu sesiju 

2011./2012.mācību gadā
Beidzies eksāmenu darbu pār-

skatīšanas un pārvērtēšanas laiks, 
kas apelāciju ziņā bijis vislielā-
kais centralizēto eksāmenu vēs-
turē – saņemti vairāk nekā 400 
iesniegumi un 16% gadījumu vēr-
tējums mainīts. Tāda ir statistika, 
bet ziņu atsevišķi par katras sko-
las iesniegumiem šobrīd nav. Zi-
nāms, ka lielākais apelāciju skaits 
ir latviešu valodā, angļu valodā 
un matemātikā.

Lasot novada avīzē rakstu par 
aizvadīto mācību gadu Dzērbe-
nes vidusskolā, neizpratni raisīja 
Dzērbenes vidusskolas bijušās 
direktores Marijas Grīnbergas 
paustais viedoklis par eksāme-
nu sesijas norisi Vecpiebalgas 
vidusskolā. Saprotu, ka ceļā uz 
demokrātisku sabiedrību katram 
indivīdam ir tiesības paust savu 
viedokli, bet situācijas risināšanas 
modeļi Latvijas izglītības sistē-
mā ir atrunāti, un te nav runa ti-
kai par indivīda viedokli, bet arī 
par bijušo iestādes vadītāju, kuras 
pienākumos ir saglabāt godīguma 
principu, ievērot ētikas normas 
un pedagoga profesionālās ētikas 
kodeksu.

Marija Grīnberga raksta: ,,Visi 
eksāmeni bija jākārto prom no 
savas skolas – Vecpiebalgas vi-
dusskolā. Tā bija pārdomu ba-
gāta dzīves pieredze, kas reizēm 
balansēja uz ētikas un godīguma 
robežas, bet mūsu skolēni spēja 
objektīvi vērtēt redzētās situācijas 
un stāvēts tam visam pāri, un go-
dīgi tiekties uz maksimāli labāko 
rezultātu.” ISEC jau pirmajā gadā 
izstrādāja instrukciju par centrali-
zēto eksāmenu norises kārtību, tā 
ir uzlabota – niansēs ir mainītas 
atsevišķu eksāmenu organizatoris-
kās daļas, bet nemainīga ir paliku-
si darbu atvēršanas un darbu no-
sūtīšanas kārtība, kas maksimāli 
nepieļauj negodīgu rīcību. Skolu 
direktoriem ir zināma instrukcija 
par centralizēto eksāmenu norises 
kārtību, un lielākā daļa pēc šīm 
instrukcijām arī vadās. 12. klašu 
skolēnus ar eksāmenu kārtošanas 
noteikumiem iepazīstina klases 
audzinātājs.

Es, Māris Krams, ilgus gadus 
vadu centralizēto eksāmenu no-
risi Vecpiebalgas vidusskolā un 
cenšos ievērot visas instrukcijas, 
manu un skolēnu darbību vēro 
skolotāji – novērotāji no citām 
skolām, un šogad tie bija visnotaļ 
profesionāli un prasīgi pedagogi 
no Inešiem, Taurenes, Jaunpiebal-
gas. Ja rodas problēmas eksāmena 
gaitā, tad tās tiek novērstas. Īste-
nībā darba vadītāja galvenais uz-
devums eksāmena laikā ir ievērot 
eksāmena daļu izpildes laikus un 
gādāt, lai skolēni strādātu patstā-
vīgi un ar savu darbību netraucē-
tu pārējiem darbu, kā arī precīzi 
savietot konvertos darbus kodu 
secībā un atdot tos eksāmena ko-
misijas priekšsēdētājam nogādei 
ISEC. Ar instrukcijas pilnu tekstu 

var iepazīties ISEC mājas lapā. 
Šai informācijai nav ierobežota 
piekļuve!

Kārtība, kādā tiek novērsta ne-
godīga rīcība, ir zināma visiem 
eksāmenos iesaistītajiem – var 
vērsties pie eksāmena vadītāja, 
eksāmena novērotāja, eksāmena 
komisijas priekšsēdētāja vai ap-
vienotās skolu valdes vadītāja, kā 
arī ISEC uzticības tālrunī atstāt 
savu informāciju. Par nekārtībām 
eksāmena norises laikā katra da-
lībnieka pienākums ir informēt 
vadību. Juristi šādos gadījumos 
saka – tie ir tukši vārdi, bez argu-
mentiem, pierādījumiem, iespē-
jams, ka uz tādiem nevajadzētu 
reaģēt, bet tādai bezkaunībai arī 
nedrīkst dot vaļu, jo tas skar ne 
tikai konkrētos pedagogus, bet arī 
visu Vecpiebalgas novadu. Hitle-
ra ideologs Gebels teicis, ka ,,me-
liem jābūt tik lieliem, lai neviens 
tos nevarētu apšaubīt”, baidos, ka 
Marija Grīnberga arī ir vadījusies 
pēc šī principa.

Kā darba vadītājs es arī saskatu 
netaisnību un neestētiskas darbī-
bas, bet nezinu, vai kādam tās ir 
interesanti zināt. Piemēram, sko-
lēni eksāmena telpā ienāk kodu 
secībā (skolas ir kodētas, skolē-
niem piešķirts individuālais kods), 
un X skolas pārstāvjiem jāsēž pie 
loga, Y – pie sienas, Z – kaut kur 
pa vidu, kādam – tuvāk pie komi-
sijas galda, kādam – tālāk, jā, nav 
visiem pilnīgi vienādi apstākļi. 
Eksāmena telpā šogad tika atļauts 
lietot dzeramo ūdeni, daži ienesa 
kolu, citi – limonādi, jā, nevie-
nāda attieksme no komisijas. At-
sevišķas meitenes uz eksāmenu 
ierodas blūzītē, kam padziļināts 
griezums krūšu rajonā, daži zēni 
pirms atbildīgā pasākuma ievelk 
garāku dūmu, kas izelpā nepaliek 
nepamanīts, tad vēl stress par sevi 
apliecinošiem dokumentiem, un 
beidzot priekšrocības tiem, kam 
šīs telpas ir labāk pazīstamas – tie 
vienmēr jutīsies drošāki, brīvāki, 
vienam eksāmena kārtotājam šī 
brīvā sajūta (skatīšanās apkārt, 
visu skolas biedru saskatīšanās) 
varēja maksāt ar eksāmena kārto-
šanu nākamajā gadā.

Vecpiebalgas vidusskolas di-
rektore Marija Supe no saviem 
skolotājiem vienmēr ir prasījusi 
precīzu darbu, korektu attiek-
smi pret katru skolēnu, un arī šis 
gads nebija izņēmums. Es arī ie-
stājos par produktīvu sadarbību, 
kas nākotnē nes labus augļus, un 
nevajag tikai tagad kārt ordeņus 
pie krūtīm par labiem rezultātiem 
centralizētos eksāmenos vai grimt 
pesimismā par neveiksmi konkrē-
tajā brīdī – laiks katru ieliks savā 
vietā. 

Jaunajā mācību gadā vēlu vi-
siem pacietīgi un sistemātiski ap-
gūt zināšanas, un tad panākumi 
jūs visus iepriecinās. 

Vecpiebalgas vidusskolas
skolotājs Māris Krams
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Šajā vasarā Vecpiebalgas novada pludmales volejbola čempionāts pirmo reizi tika 
organizēts trijos posmos (iepriekš čempionus noskaidrojām vienā turnīrā). Vadoties pēc nolikuma, 
kopvērtējuma uzvarētāji tika noskaidroti pēc divu labāko posmu rezultātiem, tādējādi dodot 
sportistiem iespēju variēt. Sacensības ilga divus mēnešus, interesanti, ka pēdējais posms tika 
izspēlēts olimpisko spēļu priekšvakarā. Pirmajos divos posmos  piedalījās 11 komandas, kas ir labs 
rādītājs. Trešajā posmā spēlētāju skaits nedaudz saruka, tāpēc varējām piedāvāt  spēlētājiem izjust 
īsto pludmales volejbola „garšu” – maksimālu izspēles garumu. Jāpiezīmē, ka sportistiem nebija 
viegli, jo daždien termometra stabiņš bija tuvu +30 grādiem. Šajā posmā, mainot spēles partneri, 
uzvarēja komanda ,,Bokseri”, kurā spēlēja Raitis Glāzers un Krists Krastiņš, otro vietu izcīnīja 
komanda ,,Divi” - Andris Jermacāns un Kaspars Konošonoks, trešie – Jānis Jurkāns un Kaspars 
Krieviņš. Lai arī uzvaras laurus plūkt neizdevās, priecē, ka šovasar kā līdzvērtīgus pretiniekus sevi 
parādīja  pamatskolas labākie spēlētāji Gundars Tomašs, Jēkabs Zommers, Artūrs Krams. 

Summējot 2 posmu rezultātus, par uzvarētāju kļuva Raitis Glāzers, mainot spēles partnerus, 
otrajā vietā Jānis Daļeckis un Gatis Slavēns, trešajā - Kārlis Bērziņš un Toms Strelkovs. 
 Pēc labi padarīta darba novada sportisti varēja vērot mūsu valsts labāko pludmales 
volejbolistu sniegumu olimpiskajās spēlēs un priecāties par Mārtiņa Pļaviņa un Jāņa Šmēdiņa 
milzīgajiem panākumiem. Ļoti ceru, ka šo puišu piemērs iedvesmos arī mūsu jauniešus nopietni 
pievērsties volejbolam. Paldies visiem, kam ir interese spēlēt šo interesanto, aizraujošo spēli! 
 
 

Rezultāti 
(1.posms 26.05.2012, 2.posms 09.06.2012, 3. posms 28.07. 2012.) 

 
 

Spēlētāja vārds, uzvārds Komandas  
nosaukums 

1.p. 
vieta 

2.p. 
vieta 

3.p. 
vieta 

1.pos
ma 
punkti 

2.pos
ma 
punkti 

3.posma 
punkti 

Reitinga 
punkti 

Atvars Vilde,       Raitis 
Glāzers, Krists Krastiņš 

Smilšu ruļļi 1. - 1. 20+20 - 20+20 80 

Kārlis Bērziņš,    Toms 
Strelkovs 

Aizveries, 
Bērziņ! 

2. 2.  18+18 18+18 - 72 

Jānis Daļeckis,    Gatis 
Slavēns 

Bērziņam 
starp. 

3. 1.  16+16 20+20 - 72 

Gatis Zvejnieks,  Kaspars 
Krieviņš, Jānis Jurkāns 

Pekši 4. 4. 3. 15+15 15+15 16 +16 62 

Aivis Šulcs,        Jānis 
Jurkāns 

Feju princeses 5. -  14+14 - - 28 

Reinis Praulītis, Edžus 
Ķaukulis, Rūsiņš Otersons 

Sasvīdušie 
bērni 

6. 6. 4. 13+13 13+13 15 + 15 56 

Jānis Zārdiņs,      Selvijs 
Ozoliņš 

Dēļi 7./8. -  12+12 - - 24 

Andris Jermacāns, Vitālijs 
Dušs 
Normunds Vītiņš, Kaspars 
Konošonoks 

Divi 7./8. 5. 2. 12+12 14+14 18 +18 60 

Jēkabs Zommers, Artūrs 
Krams, Gundars Tomašs 

Tīkla grauzēji 9. 7./8. 5. 10+10 12+12 14+14 52 

Normunds Vītiņš, Rihards 
Vītiņš 

Kaives Vanagi 10. -  9+9 - - 18 

Jānis Slavēns,  Normunds 
Gailins 

i.i. 11. 11.  8+8 8+8 - 32 

Matīss Valdbergs,  Kārlis 
Miķelsons 

Susurs - 9.  - 10+10 - 20 

Kārlis Balodis, Voldemārs 
Dzenis 

Gunpaki - 10.  - 9+9 - 18 

Toms Praulītis, Māris 
Pilsētnieks 

Protektors - 7./8.  - 12+12 - 24 

Jānis Stepiņš, Jānis Krūze Ozoli - 3.  - 16+16 - 32 
    

Māris Krams

Šajā vasarā Vecpiebalgas nova-
da pludmales volejbola čempio-
nāts pirmo reizi tika organizēts 
trijos posmos (iepriekš čempionus 
noskaidrojām vienā turnīrā). Va-
doties pēc nolikuma, kopvērtēju-
ma uzvarētāji tika noskaidroti pēc 
divu labāko posmu rezultātiem, 
tādējādi dodot sportistiem iespē-
ju variēt. Sacensības ilga divus 
mēnešus, interesanti, ka pēdējais 
posms tika izspēlēts olimpisko 
spēļu priekšvakarā. Pirmajos di-
vos posmos  piedalījās 11 koman-
das, kas ir labs rādītājs. Trešajā 
posmā spēlētāju skaits nedaudz 
saruka, tāpēc varējām piedāvāt  
spēlētājiem izjust īsto pludmales 

volejbola „garšu” – maksimālu 
izspēles garumu. Jāpiezīmē, ka 
sportistiem nebija viegli, jo daž-
dien termometra stabiņš bija tuvu 
+30 grādiem. Šajā posmā, mainot 
spēles partneri, uzvarēja komanda 
,,Bokseri”, kurā spēlēja Raitis Glā-
zers un Krists Krastiņš, otro vietu 
izcīnīja komanda ,,Divi” – And-
ris Jermacāns un Kaspars Kono-
šonoks, trešie – Jānis Jurkāns un 
Kaspars Krieviņš. Lai arī uzvaras 
laurus plūkt neizdevās, priecē, ka 
šovasar kā līdzvērtīgus pretiniekus 
sevi parādīja  pamatskolas labākie 
spēlētāji Gundars Tomašs, Jēkabs 
Zommers, Artūrs Krams.

Summējot 2 posmu rezultātus, 

par uzvarētāju kļuva Raitis Glā-
zers, mainot spēles partnerus, ot-
rajā vietā Jānis Daļeckis un Gatis 
Slavēns, trešajā – Kārlis Bērziņš 
un Toms Strelkovs.

Pēc labi padarīta darba novada 
sportisti varēja vērot mūsu valsts 
labāko pludmales volejbolistu 
sniegumu Olimpiskajās spēlēs un 
priecāties par Mārtiņa Pļaviņa un 
Jāņa Šmēdiņa milzīgajiem panā-
kumiem. Ļoti ceru, ka šo puišu 
piemērs iedvesmos arī mūsu jau-
niešus nopietni pievērsties vo-
lejbolam. Paldies visiem, kam ir 
interese spēlēt šo interesanto, aiz-
raujošo spēli!

Rezultāti
(1.posms 26.05.2012, 2.posms 09.06.2012, 3. posms 28.07. 2012.)

Māris Krams

Lai arī šajā čempionātā konkurenti,  Atvars Vilde un Jānis Daļeckis mēdz uzspēlēt kopā. 
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Biatlonisti arī vasarā nopietni trenējas un 
piedalās sacensībās

Vasaras Olimpiskās spēles 
aizvadītas, bet biatlonisti un 
slēpotāji nopietni gatavojas 
ziemas sezonai. 3 mēneši 
aizvadīti sūrā treniņu darbā. 
Nākamajā rītā pēc Jāņiem 
devāmies uz treniņnometni 
Madonā, kur tika veikts liels 
darbs gan šautuvē, gan roller-
trasē. Patīkami bija strādāt, 
jo visi nometnes dalībnie-
ki bija ļoti darboties griboši 
un disciplinēti. Jaunākie au-
dzēkņi brīvajā laikā apmek-
lēja saimniecību, kurā audzē 
zirgus. Bija iespēja jāt, lēkt 
uz batuta, samīļot trušus. Lai 
dažādotu treniņu procesu, jū-
lijā piedalījāmies fiziskās sa-
gatavotības sacensībās. Vairis 
Stūrītis izcīnīja 2. vietu 1000 
metru skrējienā. Viņa prieks 
bija milzīgs, jo tā bija pirmā 
medaļa. Dzintars Daļeckis 
ieguva 2. vietu skriešanā un 
3. vietu spēka vingrinājumā. 
Savukārt Madonas sporta 
skolas rīkotajās biatlona sa-
censībās ,,spīdēja’’ meitenes. 
500 metru krosā 2.vietā Sani-

ja Gobiņa, 4.vietā Marta Pun-
dure, bet Mairita Sļadzevska 
sašāva visus desmit mērķus.

 Priecē arī novada lielie bi-
atlonisti. Latvijas pieaugušo 
izlasē ir 3 Vecpiebalgas no-
vada pārstāvji –  Inga Paš-
kovska, Mārcis Paeglītis un 
Toms Praulītis. Puiši vasarā 
trenējās kopā ar izlasi, kat-
ru mēnesi 3 nedēļas pavadot 
treniņnometnēs Madonā un 
Priekuļos. Mārcis jau devies 
uz Somiju, bet Toms ar izlasi 
gatavojas Igaunijā. Septem-
bra pirmajā pusē paredzēta 
nometne Austrijā, kur ie-
plānots arī slēpot. Savukārt 
Inga, kura gatavojas indivi-
duāli, Latvijas čempionātā 
vasaras biatlonā junioru gru-
pā izcīnīja divas 1.vietas, kā 
arī svinēja uzvaru sacensībās 
Igaunijā. Latvijas čempionā-
tā vasaras biatlonā piedalījās 
arī Vecpiebalgas novada jau-
nie sportisti. Divas uzvaras 
arī jauniešu grupas uzvarētā-
jai Kristai Razgalei. Pirmajā 
dienā (skriešana + šaušana) 

3.vietu izcīnīja Egons Brie-
dītis, bet jaunākajā grupā 
4.vietā Rūdis Balodis. Līdz 
kārotajai 3.vietai pietrūka 
viens precīzs šāviens, lai 
gan trīs šāvienus no trāpīju-
ma šķīra daži milimetri. Ot-
rajā dienā (skrituļslēpošana 
+šaušana) 3. vietā Kristers 
Slavēns. Šoreiz šī gogalga 
gandarījumu nesniedza, jo 
bija cerēts uz uzvaru. Pir-
majā šautuvē 4 kļūdas no 
pieciem šāvieniem, otrajā 1 
kļūda un uzvara ,,aizceļoja” 
uz Cēsīm. Līdz 2.vietai pie-
trūka viena sekunde. Ne jau 
katram audzēknim izdodas 
iekļūt laureātu pulkā, bet 
katram no viņiem sacensībās 
ir savs mērķis. Viens grib 
uzveikt draugu, cits sašaut 
visus mērķus, cits uzlabot 
rezultātu. Tas arī dod viņiem 
gandarījumu par veikto dis-
tanci. Priecājamies, ka Uldis 
Sļadzevskis uzrāda atzīstamu 
ātrumu distancē, ka Emīls 
Galiņš ļoti labi veic piešau-
des šāvienus, ka jauniešu 

olimpietis Jānis Slavēns no-
pietni gatavojas, ka Ints, Al-
vis un Reinis čakli strādā, ka 
mūsu jaunie Elgars, Renārs, 
Vairis, Jancis ir regulāri tre-
niņos. Vasarā treniņu nodar-
bības apmeklēja vairāk nekā 
40 novada jauniešu, kuri vē-
lējās sportot. Vecpiebalgas 
vidusskolas futbola laukums 
bija pārpildīts. Negaidīti 
daudz bija meiteņu. Jauki, 
ka visi kopā pratām sportot, 
draudzēties un patusēt. Lai 
varētu plānot treniņu slodzi 
atkarībā no sagatavotības un 
veselības stāvokļa, augustā 
Rīgas sporta dispansera ārsti 
audzēkņiem veiks medicīnis-
ko pārbaudi. 

Pie durvīm jau jaunais mā-
cību gads. Lai nezustu vasarā 
ieguldītais darbs, turpināsim 
trenēties atkarībā no vecuma 
2-5 reizes nedēļā pie Vecpie-
balgas vidusskolas un Inešu 
pamatskolas. Lai gan jaunie 
stundu saraksti vēl tikai top, 
plānojam nodarbības sākt jau 
14.30. To ilgums atkarīgs no 

audzēkņu vecuma. Vecāko 
grupu audzēkņi treniņus uz-
sāks vēlāk.

Aicinām uz nodarbībām 
arī jaunus sportot gribētājus. 
Nepieciešams treniņtērps un 
vēlme darboties. Nodarbības 
paredzētas ārā, lai norūdītu 
bērnus un cīnītos pret maz-
kustīgo dzīvesveidu. Cen-
tīsimies kopīgi risināt jau-
tājumus par nodrošināšanu 
ar vienkāršāko slēpošanas 
inventāru un dalību koptre-
niņos.

Atcerēsimies, ka katrs sā-
kums ir grūts, un tāds tas bija 
arī mūsu audzēkņiem, kuri 
jau mācās augstskolās un 
turpina aktīvi piedalīties da-
žāda līmeņa sacensībās. Rū-
pēsimies par bērnu veselību 
un sportosim! Par nodarbību 
laikiem interesēties pa tele-
fonu 26256211. 

Trenere Aija Praulīte

Par jaunumiem un problēmām izglītības jomā
Kad lasītāji saņems šo avī-

zes numuru, līdz notikumam, 
kurš atkārtojas katru gadu, 
bet tāpēc nav mazāk svarīgs 
gandrīz katrai Latvijas ģime-
nei, proti, līdz 1.septembrim, 
būs palikušas tikai nedaudzas 
dienas. Tāpēc šoreiz par to, 
kādas pārmaiņas jau notiek 
vai kurām vajadzētu notikt 
tuvākajā laikā tieši izglītības 
„frontē”.

Vispirms par jauno tiesīb-
sarga Jansona kunga ieceri 
nodrošināt katram bērnam to, 
ko faktiski viņam jau garantē 
mūsu konstitūcija, proti, tie-
sības uz bezmaksas izglītību 
līdz vidusskolas absolvē-
šanai. Tiesībsargs uzskata, 
jādomā, ka pamatoti, ka šī 
norma dzīvē tiek realizēta 
tikai daļēji – skolēni gan ir 
atbrīvoti no mācību maksas, 
valsts vai pašvaldības ap-
maksā skolotāju darbu, tāpat 
arī nodrošina visus tehniskos 
parametrus, kā apkuri, ap-
kopi, remontus utt., bet pa-
liek tā vai tā liela problēma 
ievērojamam skaitam ne tik 
labi situētu ģimeņu, proti, 
nepieciešamo mācību līdzek-
ļu iegāde, pirmkārt, grāmatu, 
kuras skolu bibliotēkas nevar 
pilnībā nodrošināt, un, otr-
kārt, darba burtnīcas, kuras ir 
neadekvāti dārgas un kuras to 
specifikācijas pēc ir jāiegādā-
jas katru gadu jaunas. Tiesīb-
sargs iesaka vecākiem, kuru 
bērniem skola uzliek par pie-
nākumu iegādāties minētos 

mācību līdzekļus, vērsties 
viņa birojā ar iesniegumu, lai 
tālāk varētu tiesas ceļā risināt 
jautājumu par konstitucionā-
lo tiesību normu pārkāpumu. 
Jāsaka, ka nedaudzi vecāki 
šo iespēju jau ir izmantoju-
ši, taču lielākais vairums ap-
taujāto uz šādu ierosinājumu 
raugās visai skeptiski. Toties 
gandrīz visi uzskata, ka mā-
cību grāmatu izdošanu un 
citu didaktisko materiālu ra-
žošanu valstij nekādā gadīju-
mā nevajadzētu atdot privāt-
uzņēmēju rokās. Rezultāts ir 
tāds, ka, piemēram, izdevnie-
cības „Zvaigzne ABC”, kura 
ir lielākā spēlētāja šajā tirgū, 
īpašniece ir kļuvusi par mil-
jonāri, bet mācību grāmatu 
un līdzekļu producēšanā val-
da pilnīgs haoss – nav nedz 
pamatojuma, kāpēc šī jaunā 
grāmata būtu labāka par ie-
priekšējo, nedz pēctecības, 
jo pie nākamās grāmatas nā-
kamajai klasei jau strādā cits 
autoru kolektīvs vai arī tā 
vispār tiek tulkota no kādas 
citas valodas. Arvien biežāk 
speciālisti sāk apšaubīt darba 
burtnīcu lietderību atsevišķu 
priekšmetu vai tēmu apgu-
vei utt. Ar interesi sekosim 
lietas tālākajai attīstībai, vēl 
jo vairāk tāpēc, ka arī pašam 
tiesībsargam nav īsti skaidrs, 
piemēram, ko pieskaitīt pie 
mācību līdzekļiem, vai zīmu-
ļus un klades arī jānodrošina 
valstij, ko darīt ar vecāku ap-
maksātajiem pulciņiem, tie tā 

kā arī pieder pie vispusīgas 
attīstības veicināšanas fakto-
riem. Šo uzskaiti vēl varētu 
turpināt, jautājumu bez sava 
gala, bet no valsts puses gan 
atbilde, kā vienmēr, skaid-
ra –  šādām lietām mums 
naudas nav un droši vien arī 
nebūs.

Toties visai nopietni tiek 
apsvērts izglītības ministra 
Ķīļa kunga priekšlikums ap-
mācības procesa modernizā-
cijai apgādāt katru skolēnu 
ar klēpjdatoru. Cik tas varē-
tu izmaksāt valstij, grūti pat 
iedomāties, bet ir vēl viens 
„bet” – jau tagad bērni lielu 
daļu sava brīvā laika pavada 
pie datora, atstājot novārtā 
nepieciešamo uzturēšanos 
svaigā gaisā, sportošanu, de-
jošanu utt., un bail pat iedo-
māties, kas notiks, ja viņiem 
šī nodarbe būs pieejama vi-
sur un vienmēr un droši vien 
ar interneta pieslēgumu, jo 
citādi datora izmantošana 
nebūtu pilnvērtīga. Nav arī 
ticams, ka skolotājam būs 
iespējams pilnībā izsekot, kā 
un cik lietderīgi šis jaunie-
vedums tiek izmantots kaut 
vai skolas sienās. Šķiet, ka 
šī ideja gan vairāk izskatās 
pēc kādas lielas datorražotā-
ju firmas lobēšanas vai pēc 
mēģinājuma kļūt atpazīsta-
mam – sak, ministri nāk un 
iet, kas  mani citādi atcerē-
tos. Starp citu, Igaunija, kuru 
uzskata par vienu no moder-
no tehnoloģiju pionieriem 

Eiropā, līdz kaut kam tādam 
vēl nav aizdomājusies, toties 
šajā valstī visiem skolēniem 
pamatskolā ir nodrošinātas 
bezmaksas pusdienas. Ir par 
ko padomāt, vai ne? 

Un vēl par vienu intere-
santu un plaši diskutētu jau-
tājumu. Ņemot vērā to, ka 
praktiski katrā skolā, varbūt 
ne katrā klasē, ir bērni, kuri 
ar savu agresīvo, neadekvāto 
uzvedību apdraud savu sko-
las biedru veselību, reizēm 
pat dzīvību, izglītības minis-
trija ir iesniegusi apsprieša-
nai normu, kura paredz šādu 
skolēnu izslēgšanu no skolas 
uz kādu laika periodu, pie-
mēram, uz dažām nedēļām 
vai pat mēnešiem, lai vērstu 
vecāku uzmanību uz nepie-
tiekamu kontroli no viņu 
puses un vāju sadarbību ar 
skolu. Katrs loģiski domā-
jošs cilvēks saprot, ka šie 
bērni pārsvarā nāk no nelab-
vēlīgajām ģimenēm, kuras tā 
vai tā nespēs nodrošināt nedz 
pietiekamu uzraudzību, nedz 
uzņemties atbildību par viņa 
izglītošanu šajā laikā, kā to 
paredz minētais projekts. Ja 
mūsu vienmēr par paraugu 
izvēlētajā zemē, proti, ASV 
tiek darīts viss iespējamais, 
lai kāds pusaudzis nepaliktu 
uz ielas (atsevišķos štatos ir 
pat speciālas policijas vie-
nības, kuras apbraukā skolā 
neieradušos dzīves vietas, 
lai noskaidrotu prombūtnes 
iemeslus), jo lieliski saprot, 

ka tieši tur var sākties ceļš 
uz noziedzību, narkomāni-
ju u.c. negācijām, tad mūsu 
izglītības „korifeji”, acīm 
redzot, izvēlējušies pretē-
jo ceļu – ja agresīvais bērns 
nav skolā, tad mums par viņu 
nav jāatbild. Protams, rodas 
jautājums – kāda tad ir izeja, 
jo, saprotams, ka daudziem 
nepieņemami ir arī tas, ka 
viņu bērniem jādodas uz 
skolu, kur viņi tiek reāli ap-
draudēti. Domāju, ka izeja ir 
šo agresīvo bērnu izolēšana, 
tas, protams, nevar būt cie-
tums, bet speciālas mācību 
iestādes, kur turpinās šo pus-
audžu izglītošana, vienlaikus 
saņemot arī nepieciešamo 
medicīnisko palīdzību, jo 
nav nekāds jaunatklājums, 
ka liela daļa šo agresoru ir ne 
tikai nepietiekami un nepras-
mīgi audzināti, bet arī ar psi-
hiskām novirzēm un citām 
kaitēm. Lai cik to arī nepatī-
kami būtu dzirdēt – tām jābūt 
slēgta tipa iestādēm, jo līdz-
šinējie eksperimenti ar brīva 
režīma „sanatorijām” ir izrā-
dījušies absolūti nesekmīgi, 
un tagad būs stipri grūti atrast 
kādu pašvaldību, kura būtu ar 
mieru savā teritorijā uzņemt 
iestādi, kuras kontingents ne 
tas labākais, protams, iedzen 
bailes vietējos iedzīvotājos 
un traucē normālu dzīves rit-
mu. Kā redzat – viegli nav, 
bet izeja jāmeklē.

Juris Sīmanis
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LM aicina piedalīties 
konkursos Eiropas 

gada ietvaros

Labklājības ministrija (LM) 
aicina piedalīties Eiropas Sa-
vienības (ES) konkursos, ko 
organizē Eiropas gada aktī-
vai novecošanai un paaudžu 
solidaritātei (2012) ietvaros. 
Diviem no tiem pieteikšanās 
termiņš ir 2012.gada 1.sep-
tembris.

Interesants izaicinājums ir 
sociālo uzņēmēju konkurss, 
kurā iespējams pretendēt uz 
naudas balvām līdz 10 tūksto-
šiem eiro. Šajā konkursā LM 
aicina piedalīties uzņēmējus, 
kuri izmanto inovatīvas ide-
jas, radošumu un neatlaidību 
sociālo problēmu pārvarē-
šanai, neorientējoties tikai 
uz finanšu labuma gūšanu. 
Tāpat kritērijs, lai piedalītos 
konkursā, ir iniciatīvu īsteno-
šana, kas vērstas uz aktīvām 
vecumdienām un paaudžu 
solidaritāti.

Latvijas sociālos uzņēmē-
jus no Latvijas vērtēs nacio-
nālā žūrija, kurā būs pārstāvji 
no LM,  Latvijas Darba de-
vēju konfederācijas, Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienī-
bas, kā arī pārstāvis no aka-
dēmiskās vides. No katras 
ES dalībvalsts izvēlēs vienu 
finālistu, kuru līdz ar citu da-
lībvalstu finālistiem vērtēs 
Eiropas Komisijas žūrija.

Lai piedalītos konkursā, 
līdz 1. septembrim uzņē-
mējiem jāaizpilda anketa un 
augšupjāielādē materiāli tieš-
saistes režīmā Eiropas Ko-
misijas izveidotajā Eiropas 
gada (2012) interneta vietnē 
http://europa.eu/ey2012/ey-
2012main.jsp?catId=1027&l
angId=lv. Noteikumi par da-
lību konkursā pieejami:

http://activeageingawards.
pauservers.com/sites/default/
files/Entrepreneurs_rules_
LV.pdf. 

Savukārt līdz 16. septem-
brim turpinās pieteikšanās 
„Dzīvesstāstu” konkursam, 
kurā ir iespēja dalīties ar ie-
dvesmojošiem stāstiem par 
aktīviem, drosmīgiem, lab-
sirdīgiem un cēlsirdīgiem 
senioriem. Iedvesmojošos un 
interesantos dzīvesstāstus ir 
iespējams iesniegt latviešu 
valodā atbilstoši dzīvesstāstu 
konkursa nolikumam un no-
teikumiem, kas ir atrodami 
šeit: http://www.11492009-
gats.historypin.com/en/page/
life-stories/.

Latvijas iedzīvotāju pie-
teiktos dzīvesstāstus vērtēs 
nacionālā žūrija, kura no vi-
siem pieteiktajiem stāstiem 

izvēlēsies vienu. To vērtēs 
kopā ar citu ES dalībvalstu 
dzīvesstāstiem. Konkursā ir 
iespēja pretendēt uz naudas 
balvām līdz 2000 EUR.

LM atgādina, ka līdz 1. 
septembrim turpinās pie-
teikšanās žurnālistu kon-
kursam. Tajā LM aicina 
piedalīties drukātās preses, 
TV, radio un tiešsaistes plaš-
saziņas līdzekļu žurnālistus 
ar rakstiem un sižetiem, kas 
ieinteresētu un iedvesmotu 
auditoriju, vienlaikus liekot 
aizdomāties un iedziļināties 
jautājumos par aktīvu dzī-
vesveidu un sadarbību paau-
džu starpā. Labāko darbu au-
tori pretendēs uz balvām līdz 
2000 EUR.

Lai piedalītos konkursā, 
līdz 2012. gada 1. septem-
brim žurnālistiem jāaizpil-
da anketa un augšupjāielādē 
materiāli tiešsaistes režīmā 
Eiropas Komisijas izveido-
tajā Eiropas gada (2012) in-
terneta vietnē http://euro-
pa.eu/ey2012/ey2012main.
jsp?catId=1027&langId=
lv. Materiāliem jābūt pub-
licētiem vai pārraidītiem 
plašsaziņas līdzekļos lai-
kā no 2011.gada 1.oktobra 
līdz 2012.gada 31.jūlijam. 
Konkursa nolikums latviešu 
valodā pieejams šeit: http://
activeageingawards.pauser-
vers.com/sites/default/files/
Journalists_rules_LV.pdf

Latvijas žurnālistu pieteik-
tos darbus vērtēs nacionālā 
žūrija, kurā būs LM, Eiropas 
Komisijas pārstāvniecības 
Latvijā, Eiropas gada (2012) 
vadības komitejas pārstāvis 
no nevalstiskās organizācijas 
un Eiropas gada (2012) La-
bas gribas vēstnieks. Viena 
finālista darbu līdz ar pārējo 
ES dalībvalstu izvēlēto finā-
listu iesniegtajiem materiā-
liem vērtēs Eiropas Komisi-
jas žūrija.

Atgādinām, ka Eiropas 
gada aktīvai novecošanai un 
paaudžu solidaritātei (2012) 
ieviešanai Latvija ir izvirzī-
jusi četras prioritātes: starp-
paaudžu sadarbības veicinā-
šana, senioru vērtības celšana 
sabiedrībā, vecuma diskrimi-
nācijas darba tirgū mazināša-
na, kā arī aktīva un veselīga 
dzīvesveida sekmēšana. 

Zane Brīvmane, Komu-
nikācijas nodaļas sabied-
risko attiecību speciāliste, 
67021666, 26134505,  zane.
brivmane@lm.gov.lv

SKOLOTĀJAS
ĀRIJAS BLĪGZNAS

(1939.g. 21. jūlijs – 2012.g. 14.augusts)
PIEMIŅAI

Augusta diena atnesa sēru vēsti – mūžībā aizgājusi skolēnu 
un kolēģu mīlēta un cienīta pamatskolas skolotāja Ārija Blīgz-
na (dz. Reņģe). 

Ārija dzimusi Gulbenes rajona, Rankas ciema Rēveļu „Vec – 
mežsiliešos” zemnieku ģimenē. Bērnībā un skolas laikā izjutu-
si trūkumu, radusi būt darbīga, uzņēmīga, rūpīga un pacietīga. 

Mācījusies Rēveļu 7-gadīgajā skolā, 1953. gadā iestājusies 
Valmieras pedagoģiskajā skolā un 1957. gadā to pabeigusi, 
iegūstot pamatskolas skolotājas – vecākās pionieru vadītājas 
kvalifikāciju.

Darba gaitas sākās Bauskas rajona Mežotnes 8- gadīgajā sko-
lā, pēc sešiem gadiem turpinājās Alūksnes rajona Gaujienas in-
ternātskolā, kur arī aizvadīti seši radoša un spraiga darba gadi. 

Gaujienas laiks saistīts ar romantiku, tur 1965. gada decembrī 
viņa savija savu dzīvi ar skolotāju Kārli Blīgznu.

Kopš 1969. gada skolotāji Blīgznas sāka darba gaitas Skuje-
nes 8- gadīgajā skolā. Ārija bija sākumskolas skolotāja, inter-
nāta un klases audzinātāja, mācīja matemātiku 5. un 6. klasē, 
vēlāk arī meitenēm rokdarbus, bet lielu darbu jaunatnes au-
dzināšanā ieguldīja, būdama pionieru vadītāja. Kopā ar kolē-
ģiem un skolēniem tika veikts pamatīgs darbs novadpētniecībā, 
novadpētniecības un skolas uzskates materiālu noformēšanā. 
Skatēs iegūtas godalgotas vietas. Mācīja skolēniem uzstāties 
un prezentēt skolu un skolas darbu dažādos pasākumos rajona 
un republikas mērogā, organizēja skolas un ārpusskolas pasā-
kumus. 

Precīza, prasīga un neatlaidīga pret sevi un audzēkņiem. Sko-
lotāja Ārija Blīgzna skolēnus audzināja ar pozitīvu personīgo 
piemēru, necieta paviršību.

Skolotājas darbs novērtēts ar pateicībām, atzinībām un Goda 
rakstiem.

Skolas 40 gadu svinībās 2004. gadā skolotājas Ārijas Blīgz-
nas skolas dzīvē ieguldītā darba 35 gadi nominēti „Par ilggadē-
ju ieguldījumu skolēnu izglītošanā un ārpusklases audzināšanā 
Skujenes pamatskolā”.

Ārijas vīrs tika aizsaukts mūžībā 1994. gada 17. decembrī. 
Savu mīlestību un darba tikumu viņa dāsni dāvāja saviem au-

dzēkņiem, dziļi cilvēcīgi un rezultatīvi veicot grūto un atbildī-
go skolotājas darbu. Paldies par to! 

Bijušie kolēģi un audzēkņi
Skujenes pamatskolā

Nu paliek pagalms, Tavu soļu vīts,
Un puķe, kam Tu sauli dāvājusi...
Šķiet, arī darbs ir beidzot padarīts,
Kur, mīlot sevi, esi izteikusi!
(K. Apškrūma)



8                                                    VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                                      2012. gada augusts

SĒRU VĒSTS
Nav rītdienas, ir tikai vēju balss.
Un kādai mīļai, labai sirdij
Nekad vairs nesāpēs, ne arī sals.

PASĀKUMI APSVEIKUMI

Mūžībā aizgājuši:
  

Vitālijs Slūka Dzērbene;
Zigrīda Pilsētniece Ineši;
Raimonds Bitītis Ineši;

Miervaldis Bormanis Taurene.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

INFORMĀCIJA PATEICĪBA

VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
Dzērbenes tautas nams sadar-

bībā ar Dzērbenes bibliotēku 
izsludina spoku stāstu un zīmē-
jumu konkursu. Šī gada tēma 
„Rēgi”. Spoku stāstiem jābūt 

noformētiem uz A4 lapas dator-
drukā vai rokrakstā. Zīmējumi 
jāiesniedz jebkādā tehnikā uz 

A4 vai A3 lapām. Lai piedalītos 
konkursā, darbi jāiesniedz līdz 
1.oktobrim Dzērbenes tautas 

namā vai Dzērbenes bibliotēkā. 
Zīmējumus un stāstus gaidīsim 

no visa novada bērniem un 
jauniešiem.

Kaives pagastā 
14. septembrī  no plkst.15.00 

pie Kaives pagasta pārvaldes 
(nojumē) aicinām uz „Ražas 
svētku pēcpusdienu 2012”:

* Garākā, resnākā dārzeņa
mērīšana;
* Rudens veltes
(degustācija);
* Neparastie  dārzeņi
(izstāde);
* Dārzeņu cepšana un
grilēšana.
Garāko un smagāko dārzeņu 

audzētājiem, interesantāko 
recepšu autoriem tiks piešķirtas 
veicināšanas balvas.

Laipni visi aicināti ar savām 
interesantajām rudens veltēm!

Taurenes pagastā
1. septembrī plkst.22.00  

Taurenes estrādē sezonas no-
slēguma zaļumballē “stampā-
sim atkal grīdu” kopā ar grupu  
„Vēja radītie” no Siguldas.

Gaidīsim skolēnus un viņu 
vecākus, studentus, skolotājus, 

pasniedzējus u.c.
Ieejas maksa

līdz plkst.23.00 – Ls 2,00
Ieejas maksa

no plkst.23.00 – Ls 2,50  
Darbosies bufete!

28. septembrī plkst.12.00 
projekta „Cieres taka”

noslēgums. 
 Uz tikšanos „Cieres takā”! 

Vecpiebalgas kultūras 
namā

28. septembrī 22.00 – 03.00 
rudens sezonas atklāšanas 

ballīte kopā ar grupu
‘‘Transleiteri”

(Edžus svin dzimšanas 
dienu!)

Ieejas maksa – Ls 2,00

PĀRGĀJIENS 
„BRIŅĢU

APLIS”
Pārgājiena starts š.g. 1. 
septembrī plkst 13.00 
Inešu sporta laukumā.
Dalībnieku pieteikša-

nās no 12.00 līdz 12.4� 
(sacensību nolikums 

pašvaldības mājas lapā 
www.vecpiebalga.lv / 

Sports/ Aktuālais).

Nu tavai dziesmai 
jauna skaņa klāt,
Mazs akordiņš tev 
mīļi sacīs: „Mā-

miņ, tēt!”

Jaunākie
Vecpiebalgas

novadā: 
Ieva Bērziņa

Kaives pagastā;
Druvis Daniels
Kļavs - Kļaviņš

Taurenes pagastā;
Klāvs

Smidrovskis
Vecpiebalgas

pagastā.

Sveicam mazuļus 
un

viņu vecākus!

Mums pieder pasaule,
mēs piederam viņai,
tu – man, es – tev,
tā līdz bezgalībai.

Sveicam:
Ievu Puķīti un

Guntaru Kāpostiņu,

Baibu Baltvilku un 
Janu Ignaciju 

Vitajevski,

Alisi Jēgeri un
Jāni Odziņu,

Līgu Glāzeri un
Intaru Spalviņu,

kopēju dzīves
ceļu sākot!

    Pasaulē ir divas laimes: 
viena maza – būt laimī-
gam pašam, otra liela – 
darīt laimīgus citus.
Paldies Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai par 
atbalsta sniegšanu sievie-
šu vasaras skolai „Prieks 
9”, kas augustā notika 
Priekuļos. 

Nometnes dalībnieču
vārdā Anda Pipcāne

Audzēkņu  uzņemšana  Dzērbenes mūzikas skolā 
vijoles, čella, klavieru un flautas klasēs 27. augustā un 5. septembrī

14.00 - 18.00.

5-6 gadus veciem bērniem iespēja mācīties mazo dziedātāju – solistu grupā. 
Mācības 1 reizi nedēļā.

Jaunums!
2012./2013. mācību gadā iespēja iestāties deju programmā.

Mācību ilgums šajā programmā 6 gadi. Iestāties var no 8 gadu vecuma. Mācī-
bas notiks 1 reizi nedēļā.

BIŠKOPJIEM
Tiksimies 7.septembrī plkst.11.00 kafejnīcā „Ūdensroze”.
Tēma: Bišu saimju sagatavošana ziemai.
Info: 29493629 (Aivars).

LŪGUMS PALĪDZĒT
Vecpiebalgas pagasta „Jaun-Tašķēnos” nozagta rotējošā pļaujmašīna. Ja kādam 

ir zināma informācija, lūdzu, zvaniet Mārim Krišjānim (t.29695303).

AICINĀM UZ TALKU!
2.septembrī plkst. 11.00 aicinām visus aktīvos sportistus un interesentus uz 

talku, lai izveidotu slēpošanas un riteņbraukšanas trases Vecpiebalgā.
Līdzi ņemt zāģus, trimmerus, cirvjus. 
Pulcēšanās pie vidusskolas kopmītnēm. 
Kontakttālrunis: 26633643 (Andris Praulītis)

NĀC UN PIEDALIES!
No septembra Vecpiebalgā un Taurenē nodarbības atsāk Veselīga uztura grupa. 

Aicināti visi interesenti, kas vēlas iemācīties pareizi ēst, samazināt un nostabilizēt 
svaru, uzlabot savu veselību, pareizi izvēloties uztura produktus.

Nodarbības notiks trīs mēnešus vienu reizi nedēļā. Šajā laikā iepazīsimies ar 
dažādām tēmām:  

- olbaltumvielu nozīme uzturā,
- pareizas brokastis,
- ogļhidrāti un cukuri,
- vielmaiņa,
- produkti veikalu plauktos,
- maltītes ārpus mājas,
- organisma attīrīšana,
- fiziskās aktivitātes,
- antioksidanti, kalcijs
- sirds veselība.
Ja ir interese darboties savas veselības labā, zvaniet 29445310 (Ņinai).

Aizplūdīs dienas kā skanīgi ūdeņi,
Apšalcot gadu vistālāko līci.
Tāda būs ziema, un tādi būs rudeņi,
Cik mēs no vasaras paņemsim līdzi.
(L.Vāczemnieks)

Sveicam Tevi, septembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki: 

60 - Fruzja Aļmjaševa  Inešos
       Guntis Grīnbergs Taurenē
70 - Aina Aplociņa Inešos
       Genovefa Berezovska Vecpiebalgā
        Raitis Gosiņš Vecpiebalgā
80 - Imants Lapselis Dzērbenē
        Maiga Ješkina Kaivē
        Jānis Krēsliņš Taurenē
93 - Ženija Zvaigzne Dzērbenē

*****

*****

*****

*****


