Šajā numurā:

■ Novada domes aktualitātes
■ Skolas gatavojas vasaras
brīvlaikam
■ Ielūdzam uz kultūras un mākslas
nedēļu “Vecpiebalga atver durvis”

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

No 15.jūlija
līdz 21.jūlijam
Vecpiebalgā jau otru reizi
notiks saiešana slātaviešu
garā „Vecpiebalga
atver durvis”
Tavas vasaras aizraujošākie, skanīgākie, romantiskākie, jautrākie un atmiņā
paliekošākie mirkļi 7 dienas Vecpiebalgas novada 5 pagastos! Ieplāno, piedalies, nāc,
iemīlies Vecpiebalgā!
Pirmdiena, 15.jūlijs. Viesmīlīga sagaidīšana Inešos
18.00 Ingunas Baueres grāmatas „Piedod, Karolīna” un „Pie tevis eju…” atvēršanas svētki.
(Apgāda „Zvaigzne ABC” grāmatu tirdzniecība).
20.00 Svinīgs saiešanas atklāšanas pasākums pie Vecpiebalgas muižas ar cienīgu personu
uzstāšanos un novadnieku izrādīšanos.
Īpaši pārsteigumi muižas parkā.
Otrdiena, 16.jūlijs. Smaržīgas lilijas un iedvesmojoša mūzika Taurenē
19.00 Izcilā kontrtenora Sergeja Jēgera koncerts Jāņa Lūsēna un Aspazijas programmā „Tas
vārds” Nēķena muižas pilī (Taurenes kultūras namā).
Biļešu cena Ls 3.00
Viskrāšņāko ziedu izstāde un spirdzinošs vīna malks Nēķena muižas pagrabos.
Trešdiena, 17.jūlijs. Aizraujoši teatrāli piedzīvojumi Dzērbenē, Kaivē un Vecpiebalgā
17.00 Vecpiebalga un Dailes teātris. Krustpunkti un paralēles. Izrāžu kostīmu izstādes
atklāšana ar dzīvajām bildēm Vecpiebalgas kultūras namā. Īpašais viesis - Dailes teātra
iestudējuma „Pasaka par vērdiņu” Ansis - Intars Rešetins. Izstāde atvērta no 18.jūlija līdz
11.augustam (T,C,P,S,Sv. 10.00 - 18.00, ieejas maksa Ls 0.50).
18.00 Dzērbenes pilī un dārzā Rūdolfa Blaumaņa izrāde „Ugunī”, teatrāls ceļojums,
režisore Ināra Čakste, teātra studija „Rampa”.
20.00 PIRMIZRĀDE. Nopietna pārpratumu komēdija ar mūziku „Latviešu kāzas”
„Antēnu” sētā, Kaives pagastā.
Lomās: Esmeralda Ermale, Jānis Jarāns, Artis Robežnieks, Lienīte Osipova, Mārtiņš Počs,
Artūrs Putniņš, Anna Putniņa, Jānis Vimba, Edgars Lipors u.c. Luga, režija – Lauris Gundars.
Biļešu cena Ls 5.00
Izrādes arī 18., 19., 24., 25., 31. jūlijā pl.20.00
23.00 Novatoriskas mūzikas provokācijas Augstā kalna estrādē Dzērbenes pagastā.
Piedāvā eksperimentālās mūzikas grupas „puseH puseW”, Toms Auniņš un Mārtiņš Roķis,
Nepieradinātā Folka Orķestris Pingvīnu Cirx un DJ Edijs.
Biļešu cena Ls 2.00
Ceturtdiena, 18.jūlijs. Romantiskas sastapšanās Vecpiebalgā
No 15.00 Bērnu pēcpusdiena K. Skalbes „Incēnos”. Radošās darbnīcas - šujam, naglojam,
zāģējam, līmējam un skrūvējam. Rotaļas, dziesmas, pasaku spēles un citas jautras nodarbes
pasaku noskaņās. Gatavošanās pasaku izrādei.
17.00 Pie „Saulrietiem” muzikāla izrāde pēc K.Skalbes pasaku „Kaķīša dzirnavas” un
,,Kalna gars” motīviem ,,Baltā Kaķīša brīnumvārdi”. Librets - Inguna Bauere, mūzika - Jānis
Lūsēns, režisors - Varis Brasla, lomās: Valdis Liepiņš, Andris Keišs, Inese Pudža, Januss
Johansons.
Biļešu cena Ls 2.00
21.00 Saulrieta nakts mistērijas K. Skalbes „Saulrietos” kopā ar Uģi Rozi, Andri Ērgli,
Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Lūsēnu un mūziķu grupu.
Biļešu cena Ls 3.00
Brīvdabas pasākumi. Skatītāji aicināti gādāt saliekamus krēslus, pledus un tam līdzīgus
„rīkus” sēdēšanai.
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VECPIEBALGAS NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM!
Vēlētāju apvienības „Novada attīstībai” vārdā saku paldies visiem, kuri 2013.
gada 1.jūnijā pašvaldību vēlēšanās balsoja par mūsu apvienības sarakstu, visiem,
kuri ticēja savām acīm un sirdij.
Mēs strādāsim, lai arī turpmāk attaisnotu jūsu uzticību. Gaidīsim jūsu
priekšlikumus un ierosinājumus kopīgiem darbiem, lai dzīve mūsu novadā kļūtu
vēl labāka.
Vēlētāju apvienības vārdā domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone

Sveiki jūsmājās!

Kad Jāņu zāles izsmaržojušas un ugunskuru dzirkstis izplēnējušas īsākās nakts burvībā, laiks jauniem
darbiem un notikumiem. Nenoliedzami, nākamajā mēnesī mūs gaida vairāki grandiozi pasākumi – Vispārējie
latviešu Dziesmu un Deju svētki, kurus daļa no mums vēros „aizkadrā”, bet vairāk nekā pusotram simtam
novada iedzīvotāju (protams, pēc sūra un pacietīga darba) ir dota iespēja kļūt par svētku dalībniekiem.
Neliela vienas nedēļas atelpa… un durvis būs atvērtas kultūras un mākslas nedēļai. Savukārt jūlija nogalē,
kā ierasts, visus uz Inešiem aicinās Imanta Kalniņa mūzika un grupa „Autobuss debesīs”. Manuprāt, gana
daudz vienam mēnesim, un tikai retais piedāvātajā pasākumu klāstā neatradīs savai gaumei un interesēm
atbilstošāko. Protams, visam pa vidu ikdienas darbi. Tāpēc, šķiet, īsti vietā būtu atgādināt sen zināmo
patiesību – pēc labi padarīta darba nāk labi pelnīta atpūta (zinu, zinu, druvā katra minūte dārga!).
Ir pagājuši četri gadi, kopā esam veidojuši (un arī lasījuši) 48 „Vecpiebalgas Novada Ziņu” numurus.
Lielākā daļa novada iedzīvotāju no mūsu izdevuma gaida pozitīvo informāciju, jo negatīvās jau tāpat
pietiekot – atliek tikai nospiest televizora pogu, un visi „nesmukumi” kā lavīna pārveļas pāri. Lai avīzīte
būtu gaidīts viesis jūsu mājās arī uz nākamajiem četriem gadiem, aicinu aizpildīt 3. lpp. ievietoto anketu
un iesniegt Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā vai sava pagasta pārvaldē līdz 17.jūlijam. Nelielas pārmaiņas
jūs sagaida jau pavisam drīz, jo sakarā ar to, ka Vecpiebalgas novada domes sēdes notiks katra mēneša
ceturtajā trešdienā, turpmāk izdevums „Vecpiebalgas Novada Ziņas” iznāks mēneša sākumā (līdz
5.datumam). Tas nozīmē, ka nākamo avīzīti jūs savā pastkastītē ieraudzīsiet augustā, bet turpmāk
gan – katru mēnesi.
Lai jums veiksmīga šī vasara! Un priecāsimies par mūsu bērnu, draugu, radu, paziņu, kaimiņu
panākumiem un sasniegumiem! Pozitīvais vairo enerģiju!
Dzidra Ješkina

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒS SĒDĒ
17.jūnijā notika pirmā jaunā deputātu sasaukuma sēde, kurā par domes priekšsēdētāju
vienbalsīgi tika izvirzīta un ievēlēta Ella Frīdvalde – Andersone, par domes priekšsēdētājas
vietnieku tika izvirzītas 2 kandidatūras – vēlētāju apvienība „Novada attīstībai” izvirzīja Valdi
Cīruli, „Par katra pagasta izaugsmi” – Jāni Vīlipu, kurš savu kandidatūru atsauca. Ar 8 balsīm
„PAR”, 1- „PRET” par novada domes priekšsēdētājas vietnieku ievēlēja Valdi Cīruli.
Sēdē tika izvēlēti arī domes pastāvīgo komiteju locekļi:
Finanšu komiteja: Ella Frīdvalde - Andersone, Edgars Bērzkalns, Valdis Cīrulis, Ilona Radziņa,
Jānis Vīlips.
Sociālo, izglītības, kultūras jautājumu komiteja: Līva Grudule, Viesturs Melbārdis, Inese
Navra, Daina Skrastiņa.

Piektdiena, 19.jūlijs. Pa baltajiem lielceļiem uz Kaivi
17.00 Vecpiebalgas 2.padomju retro auto brauciens. Braucienu vada Marianna Okolokolaka,
asistē Arodbiedrība. Apģērbs un aksesuāri - autentiski padomju vai radoša pieeja aizgājušo
laiku modei.
20.00 Novada pašdarbības kolektīvu priekšnesumi Kaives muižas parkā P. Putniņa lugas
„Ar būdu uz baznīcu” noskaņās.
Brīvdabas pasākumi. Skatītāji aicināti gādāt saliekamus krēslus, pledus un tam līdzīgus
„rīkus” sēdēšanai.
Lustīga ballēšanās zaļumos kopā ar Igauņu ģimeni.
Sestdiena, 20.jūlijs. Lielā diena novadā
No 13.00 Seno amatu pratēju izrādīšanās un tirgus šeptes Brāļu Kaudzīšu muzejmājas
pagalmā.
,,Mērnieku laiku” kolorītāko personāžu iemaisīšanās tautiešu pulkā, kā arī citi prieki „Kalna
Kaibēnu” pļavās.
20.00 Noslēguma lielizrādīšana ar dzīvajām bildēm „Tad būs laba lustēšana” Alauksta
estrādē.
Ingunas Baueres tekstu salikumi, Jāņa Lūsēna muzikālie komponējumi. Režisors - Varis
Brasla. Lomās: Ģirts Ķesteris, Uldis Dumpis, Uldis Anže, Ivars Puga, Andris Keišs, Gundars
Grasbergs, Kristīne Zadovska, Kristīne Nevarauska, Baiba Sipeniece- Gavare, Valdis Liepiņš,
Aigars Vilims, Ilona Muižniece, Dace Everss, Inese Ramute, Kristaps Rasmims, Inese Pudža,
Mārtiņš Meiers, Inese Pilābere un drosmīgākie novada pašdarbnieki.
Tautas sadziedāšanās talantīgā kordiriģenta Egīla Vētras pārliecinošā vadībā.
Zaļumballe. Spēlē „Tālbraucēji”.
Biļešu cena Ls 3.00
Svētdiena, 21.jūlijs. Apcerīgas atvadu noskaņas Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā
13.00 Dievkalpojums (vada mācītājs Intars Jonītis)
14.00 Jāņa Lūsēna koncertprogramma „Mazu brīdi pirms...”, dzied Kristīne Zadovska,
Ingus Pētersons, mūziķu grupa Jāņa Lūsēna vadībā.

No kreisās: Deputāti Ilona Radziņa, Viesturs Melbārdis, Daina Skrastiņa, Jānis Vīlips, Līva
Grudule, Ella Frīdvalde – Andersone, Valdis Cīrulis, Inese Navra, Edgars Bērzkalns.

Vēlos pateikt paldies Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem par izrādīto atbalstu
vēlēšanu apvienībai „Par katra pagasta izaugsmi”. Ar vēlētāju atbalstu esmu ieguvis
deputāta statusa tiesības, lai strādātu Vecpiebalgas novada domē. Strādājot domē,
vēlos atbalstīt domes lēmumus, kas būtu iedzīvotāju interesēs.
Pirmajā domes sēdē par Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju tika
izvirzīta un atbalstīta Ella Frīdvalde - Andersone. Ar savu balsi es atbalstīju domes
priekšsēdētāju, jo vēlēšanu apvienība „Novada attīstībai” ir uzvarējusi vēlēšanās
un Ella Frīdvalde - Andersone ir labākā kandidatūra no deviņiem deputātiem. Par
domes priekšsēdētājas vietnieku tika izvirzīts un atbalstīts Valdis Cīrulis. Uzskatu,
ka Valdis Cīrulis nav slikts domes priekšsēdētājas vietnieks, taču, pēc manām
domām, vietniekam būtu jābūt no cita pagasta. Es par domes priekšsēdētājas
vietnieku izvirzīju Jāni Vīlipu, jo viņš ir pārstāvis no Taurenes pagasta.
Nobeidzot šo rakstu, vēlos novēlēt iedzīvotājiem un deputātiem izdošanos,
veidojot labāku nākotni novadā.
Edgars Bērzkalns
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ĪSZIŅAS
■ Aicinām novada amatniekus un mājražotājus laicīgi ieplānot savu piedalīšanos saiešanas
slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis 2013” amatnieku tirgū, kas notiks 20. jūlijā Brāļu
Kaudzīšu muzeja „Kalna Kaibēni” teritorijā. Lūdzam savu dalību pieteikt Dagnijai Kupčei (t.
26054322) vai Zigrīdai Ruicēnai (t.26493591).
■ 6.jūnijā Vecpiebalgas novada bibliotēkas pieredzes apmaiņā  apmeklēja Baldones novada
bibliotekāri un kultūras darbinieki. Kolēģi atzinīgi novērtēja   mūsu bibliotēku vizuālo
tēlu un iedibinātās pasākumu tradīcijas, kā arī bija gandarīti par interesanto ekskursiju -   
viesošanos „Saulrietu”  un „Kalna Kaibēnu” muzejā un Vecpiebalgas muižā Inešos. Paldies
muzeju darbiniekiem Ilonai Muižniecei, Aivaram Ošiņam un Mārtiņam Frīdvaldam par
atsaucību un atraktīvo stāstījumu!
■ Ceļu pie lasītājiem sākušas 5 Ingunas Baueres grāmatas. Apgādā „Zvaigzne ABC” jau iznācis
romāns „Līdz septītai paaudzei” un teju (kuru katru dienu)   lasītāju rokās ieguls „Piedod,
Karolīna”, kas vēsta par Kronvaldu Ata dzīvi, sērijā “Lata romāns” ir iznācis rakstnieces
jaunākais darbs „Melu māja”, izdevniecībā „Jumava” – „Marta, mana Andromeda” un
visbeidzot esam sagaidījuši arī grāmatu par mūsu novadu „Pie tevis eju…”, kuras teksta
autore ir Inguna Bauere, foto mākslinieks Aivars Ošiņš. Apsveicam!
■ Uz Dziesmu un Deju svētkiem Rīgā dosies vairāk nekā 150   mūsu novada pašdarbnieku
– deju kolektīvu „Slātaviņa”, „Balga” „Mudurainis”, „Juveris” dejotāji, kora „Pie Gaujas” un
„Muižas kora” dziedātāji un Vecpiebalgas audēju kopas audējas. 30.jūnijā plkst.13.30 visos
novada pagastos pie pārvaldēm tiks pacelts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju
svētku karogs.
■ Dzērbenes, Inešu, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta bibliotēkas lasītāji var iesaistīties  
jaunajā lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija 2013”. Par žūrijas ekspertu var kļūt
ikviens, kuram ir vēlēšanās lasīt un izteikt savu viedokli – gan bērni un jaunieši, gan vecāki.
Šī gada dalībniekus gaida plašs un interesants grāmatu klāsts, katrai grupai būs jāizlasa 6
grāmatas.
■ 14.jūnijs uz mūžu paliks daudzu Latvijas iedzīvotāju sirdīs. Šajā dienā Taurenē, kā katru
gadu, represētie, viņu tuvinieki un pašvaldības pārstāvji pulcējās pie komunistiskā terora
upuru piemiņas akmens Nēķena muižas parkā. Ar klusuma brīdi tika pieminēti represijās
bojā gājušie, pieminekļa pakājē sagūla ziedi, pēc piemiņas brīža sanākušie devās uz
bibliotēku, lai dalītos atmiņās par piedzīvoto izsūtījumā. Vēsturi nedrīkst aizmirst! - bija
kopīgs klātesošo atzinums.

PROJEKTI
Apstiprināti divi projekti programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros

2013.gada 24.aprīlī „Jaunatnes starptautisko programmu
aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas novada pašvaldības
jauniešu apmaiņas projektu iesniegumus „Open Your Mind”
un „Let’s make a new Legend!”, kas tika iesniegti programmas
„Jaunatne darbībā” ietvaros.
Projekta „Open Your Mind” galvenā tēma ir cilvēktiesības,
diskriminācijas novēršana un Eiropas apzināšanās. Projekta ietvaros no 28.augusta līdz
5.septembrim Vecpiebalgas novadā satiksies 18 jaunieši no Vecpiebalgas, Gruzijas un Francijas
vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Jauniešu apmaiņas mērķis ir pievērst jauniešu no dažādām valstīm
uzmanību cilvēktiesību un vienlīdzīgu tiesību jautājumu nozīmei šī brīža un nākotnes sabiedrībā.
Projekta “Open Your Mind” uzdevumi ir likt jauniešiem aizdomāties par cilvēktiesībām un
vienlīdzīgām tiesībām kopumā, par dzimumu un vienlīdzību, par identitāti un seksualitāti, par
reliģijas un nacionalitātes nozīmi; veidot diskusijas starp dažādu valstu jauniešiem, lai mācītos
no citām kultūrām; veicināt jauniešu uzskatu maiņu, līdzdalību un iniciatīvu pārmaiņu veidošanā
pastāvošajā sabiedrībā; atbalstīt lauku jauniešu izaugsmi un attīstību; mazināt diskrimināciju un
veicināt jauniešu piederības veidošanos Eiropai un izpratni par Eiropas pilsonību; izveidot grāmatu,
kas apvienos dažādas jauniešu domas un uzskatus par cilvēktiesībām un vienlīdzību.
Projekta „Let’s make a new Legend!” galvenā tēma ir Eiropas apzināšanās un māksla. Projekta
ietvaros no 16. līdz 24.septembrim Vecpiebalgas novadā satiksies 24 jaunieši no Vecpiebalgas,
Jaunpiebalgas un Polijas vecumā no 15 līdz 17 gadiem. Projekta mērķis ir veicināt dalībnieku
izpratni par tagadni un nākotni vienotā Eiropā caur kopējo vēsturisko pieredzi. Projekta uzdevumi:
veicināt jauniešu piederības veidošanos un izpratni par Eiropas pilsonību, tās vērtībām un
tiesībām; izmantojot vēsturisko pieredzi, radīt jauniešos izpratni par labākas tagadnes un nākotnes
veidošanas iespējām; caur teātri un mākslu kā metodi veidot jauniešos izpratni par cilvēktiesībām,
cilvēku vajadzībām un problēmu risināšanas veidiem; izveidot bukletu, kas atspoguļos projekta
ideju un sasniegtos rezultātus; ar teātra izrādes palīdzību iepazīstināt vietējo sabiedrību ar projektā
sasniegtajiem rezultātiem.
* Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Publikācija atspoguļo vienīgi autores
uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo
izlietojumu.
Lelde Burdaja

Vecpiebalgas novada ezerus papildinās
ar zivju krājumiem

Taurenieši piemiņas brīdī pie pieminekļa padomju varas represijās cietušajiem.

Novada delegācija projekta konferencē Itālijā
No 25. līdz 27.maijam Vecpiebalgas novada pašvaldības delegācija piedalījās TERRA
MIRABILIS projekta III konferencē Casalborgonē (Itālijā) par ainavu aizsardzību un pārvaldību,
Eiropas kultūras mantojumu un kultūrvēsturiskās vides vadību, dabas ainavu saglabāšanu un
Eiropas ilgtspējīgu attīstību. TERRA MIRABILIS ir Eiropas projekts, kas veltīts vides aizsardzībai
un teritorijas attīstībai. Projekta vadošais partneris ir Casalbargones pašvaldība Itālijā, kas 2011.
gadā saņēma Eiropas Komisijas apstiprinājumu projektam programmā „Eiropa pilsoņiem”,
iesaistot pašvaldības Mellieha - Maltā, Vecpiebalga - Latvijā un Cugir - Rumānijā. 2011.gadā tika
noslēgts sadarbības līgums ar mērķi uzlabot, veicināt un stiprināt teritoriālo aizsardzību, izmantojot
atjaunojamos enerģijas avotus un izmantojot kultūras un vides potenciālu. Projekta laikā notika
trīs Eiropas līmeņa konferences - divas Itālijā, viena Maltā. Konferenču fundamentālais
jautājums - kopīga diskusija par vides un teritoriālo aizsardzību.
Konferencē tika runāts par mūsu teritorijas nākotnes perspektīvu, par vides un teritoriālo
aizsardzību, notika diskusijas par iespējamiem kopuzņēmumiem nākotnes Eiropas projektos.
Ņemot vērā, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība atrodas aizsargājamo ainavu apvidū, konferenču
diskusijas mūsu speciālistiem bija ļoti vērtīgas un noderīgas, kā arī esam ieguvuši jaunus kontaktus
un idejas nākotnes projektiem.
Plašāk par projektu: http://www.terramirabilis.eu/web/en/ .

Jau pavasarī Zivju fonds atbalstīja Vecpiebalgas
novada pašvaldības projektu „Zivju resursu pavairošana
un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”, „Zivju
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada
Juvera ezerā”, „Zivju resursu pavairošana un atražošana
Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā” realizāciju, kas
finansējuma saņemšanai tika pieteikti fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un
atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.
Šovasar projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā”
ietvaros tiks ielaisti 24 790 zandartu mazuļu Ineša ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 2999,59 lati.
Zivju fonda finansējums sastāda 90%, Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 10%.
Zandartu mazuļi uz novada ezeriem atceļos no zivju audzētavas „TOME”.
Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” ietvaros
tiks ielaisti 15 000 līdaku mazuļu Juvera ezerā. Projekta kopējās izmaksas 2994,75 lati. Projekts
tiks īstenots ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, kas ir 1437,33 lati, pārējos projekta izdevumus
segs Vecpiebalgas novada pašvaldība. Līdaku mazuļi uz novada ezeriem atceļos no SIA „Rūjas
zivju audzētava”.
Projekta „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā” ietvaros
tiks ielaisti 15 000 līdaku mazuļu Taurenes ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 2994,75 lati.
Projekts tiks īstenots ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, kas ir 539,00 lati, pārējos projekta
izdevumus segs Vecpiebalgas novada pašvaldība. Līdaku mazuļi uz novada ezeriem atceļos no SIA
„Rūjas zivju audzētava”.
Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam, ne tikai saglabājot vērtīgo zivju populāciju
Ineša, Taurenes un Juvera ezerā, bet arī veicinot tūrisma attīstību novadā, piesaistot tūristu un
makšķernieku vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem. Tas veicinās interesi par dabas un ūdeņu
bagātību, paaugstinās novada un visas valsts vērtību kopumā.

Alauksta estrādes kompleksa
atjaunošana un uzlabošana

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada
pašvaldības projektu pieteikumus „Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija”, „Pašvaldības
ceļa „Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija” un „Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Alauksta
ezera”, kuri tika iesniegti Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros.
Projekta „Alauksta estrādes vienkāršota rekonstrukcija” mērķis ir labiekārtot un uzlabot
sabiedriski nozīmīgu, daudzfunkcionālu objektu pie Alauksta ezera. Veicināt tā saglabāšanu,
atbalstīt, dažādot un uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas un kvalitāti brīvā dabā,
veicināt saudzīgu attieksmi pret dabu, tādā veidā atjaunojot un saglabājot novadam nozīmīgu
infrastruktūras objektu un teritorijas pievilcību novada iedzīvotāju, tūristu un zvejnieku acīs.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 520,52 LVL, no kurām EZF finansējums ir 13 068,47
LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Projekta „Pašvaldības ceļa „Estrāde – Raskumi” rekonstrukcija” mērķis ir uzlabot
Vecpiebalgas novada ceļa „Estrāde - Raskumi” kvalitāti, rekonstruējot to, ar to uzlabojot ceļa posma
funkcionālo spēju, kas veicinās dzīves vides kvalitāti novadā un līdz ar to arī zivsaimniecības un
tūrisma attīstību un saglabāšanos. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 19 778,40 LVL, no
kurām EZF finansējums ir 17 800,56 LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Projekta „Publiskās peldvietas labiekārtošana pie Alauksta ezera” mērķis ir uzlabot
peldvietas funkcionalitāti, veicot labiekārtošanas darbus pie Vecpiebalgas novada lielākā publiskā
ezera, sniedzot dažādotas aktīvās atpūtas iespējas novada iedzīvotājiem un tūristiem. Projekta
kopējās attiecināmās izmaksas ir 14 770,49 LVL, no kurām EZF finansējums ir 13 293,44. Projektu
līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Projekti tiks īstenoti 2013.gada vasarā.
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Vecpiebalgas novada jaunieši Gruzijā

No 30.maija līdz 8.jūnijam Vecpiebalgas novada jaunieši piedalījās apmaiņas pasākumā Gruzijā,
Rustavi pilsētā, kas tika organizēta Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” apstiprinātā
projekta „Healthy mind in a Healthy body” ietvaros. Šī bija neaprakstāma iespēja satikties 28
jauniešiem no Latvijas, Gruzijas, Slovākijas un Azerbaidžānas, lai iepazītos, diskutētu par veselīgu
dzīves veidu, dalītos pieredzē un, protams, mācītos. Aktivitāšu dažādība, kas sākās ar iepazīšanās
un grupas saliedēšanas spēlēm un beidzās ar fiziskām aktivitātēm ik dienu, ļāva mums novērtēt
mūsu emocionālo atvērtību, iepriekšējo pieredzi un fizisko sagatavotību. Šo dienu laikā attīstījās
un palielinājās visu iesaistīto jauniešu komunikācijas spējas, tāpēc mums bija viegli sarunāties,
diskutēt, iepazīt citam citu un dalīties pieredzē. Tuvāk iepazināmies arī ar gruzīnu kultūru, tautas
mentalitāti un tradīcijām. Lai arī jauniešos no sākuma bija manāms kulturšoks par Gruzijā esošo
dzīves līmeni, kas krietni atšķiras no Latvijas, tas zuda, iepazīstot šo maģisko valsti tuvāk. Cilvēku
atvērtība, labsirdība un sirsnība mūs pavadīja ik uz soļa, šo ļaužu neizsmeļamais optimisms ļāva
arī mums padomāt par mūsu dzīvē izvirzītajām vērtībām un vajadzībām. Kopumā pavadot 10
dienas ar šiem cilvēkiem, mēs nonācām pie secinājuma, ka mums ir, ko mācīties vienam no otra.
Latviešiem vajadzētu iemācīties baudīt dzīvi, būt neviltoti labsirdīgiem, labestīgiem un atvērtākiem
pret ciemiņiem, savukārt gruzīniem - mācīties tiekties uz savu un savas valsts izaugsmi, uz sevis
izglītošanu un attīstību. Darbojoties kopā ar pārējo valstu dalībniekiem, bija manāmi dažādi uzskati
un pieņēmumi, ko ietekmē katras tautas kultūra, tradīcijas un reliģija, taču pārliecinājāmies, ka
nav nozīmes, no kuras pasaules malas tu nāc, mērķi mums, jauniešiem, ir kopīgi. Mēs vēlamies
mācīties, tapt gudrāki, izzināt pasauli, dalīties savā pieredzē un palīdzēt cits citam. Mēs vēlamies
attīstīties - gan intelektuāli, gan emocionāli.
Pensionāri Cepuru ballē.

„Lai mūsu mūžs ir līdzīgs rudzu maizei,
Kam tikai zemes spēks ir īstais raugs…
Gaist rūgtums, bēdas, nedienas un raizes,
jǌsmƗjƗs!
Ja maizesSveiki
riecienu
sniedz draugam draugs.”
Kad JƗƼu zƗles izsmaržojušas(L.Vāczemnieks.)
un ugunskuru dzirkstis izplƝnƝjušas ƯsƗkƗs nakts burvƯbƗ,
laiks jauniem darbiem un notikumiem. Nenoliedzami, nƗkamajƗ mƝnesƯ mǌs gaida vairƗki
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Klubiņa „Pīlādzītis” dalībnieki
Dzidra Ješkina

Liene Pētersone, Santa Burjote, Guntars Bērziņš, Lelde Burdaja, Andris Karpovs, Uģis Veinbergs,
Jānis Burjots gatavi iekarot Kaukāza kalnus.

Šis bija lielisks brauciens, jo bez kultūras apmaiņas mēs varējām iepazīt arī Gruzijas pārsteidzošo
dabu, apskatīt kultūrvēsturiskos pieminekļus, baznīcas un skaistās pilsētas. Mūsu favorītpunkts šajā
apmaiņā bija Kaukāzu kalnu Kazbegi virsotnes iekarošana, kur varējām pārliecināties, ka „Māte
Daba” ir visapbrīnojamākā māksliniece - upes, lejas, kraujas, ziedi, pļavas un pat sniegi, viss kopā
radīja neaprakstāmu sajūtu mutuli, kas elpai lika aizrauties ne vienu reizi vien.
Santa Burjote

ANKETA LASƮTƖJIEM
Lǌdzu, izlasiet jautƗjumu un pasvƯtrojiet (vai apvelciet) pareizo atbildi.
1 ) Jǌs „Vecpiebalgas Novada ZiƼas” lasƗt:
b) tikai interesƝjošƗs tƝmas
a) no sƗkuma lƯdz galam;

ZAAO informācija:
kā pareizi šķirot
atkritumus

2 ) Vai Jǌs apmierina avƯzes izplatƯšanas un saƼemšanas veids?
a) JƗ
b) NƝ;
Jǌsu priekšlikums
__________________________________________________________________
3 ) KƗdas tƝmas avƯzƝ Jums šƷiet interesantƗkƗs (lǌdzu, sarindojiet interešu secƯbƗ!):
Ƒ intervijas ar novada iedzƯvotƗjiem;
Ƒ raksti, kurus iesǌtƯjuši mǌsu lasƯtƗji;

mƗjsaimniecƯbƗ. ArƯ jums ir pieejami konteineri atkritumu šƷirošanai. Tie paredzƝti sekojošiem
atkritumu veidiem KONTEINERS STIKLAM:
DRƮKST MEST
NEDRƮKST MEST
Stikla iepakojuma atkritumus un lauskas
Logu, durvju, automašƯnu, pakešlogu stiklu,
Visa veida stikla pudeles un burkas (tƯras)
spoguƺus, traukus, keramiku („BalzƗma”
dzƝrienu pudeles)

Ƒ pašvaldƯbas dienestu un speciƗlistu sniegtƗ informƗcija;
Ƒ raksti par kultǌras dzƯvi;
Ƒ skolu ziƼas;

Ƒ sporta notikumi;
Ƒ citi (kƗdi?) _____________________________________________________________

4 ) Par kƗdu jaunu tƝmu vai kuru cilvƝku Jǌs vƝlaties lasƯt nƗkamajos numuros?
___________________________________________________________________________
5 ) ProblƝmas, kuru risinƗšanƗ avƯzƯtei bǌtu jƗiesaistƗs. (Kas Jǌs visvairƗk uztrauc novada vai
pagasta dzƯvƝ?)
____________________________________________________________________________
VispƗrƝja informƗcija par anketas aizpildƯtƗju.
Jǌsu dzimums:
a ) V.;
b) S.
Jǌsu vecums:
lƯdz 20;
20 - 25;

26 - 35;

36- 45;

ZAAO informƗcija : kƗ pareizi šƷirot atkritumus

Atkritumu dalītās vākšanas būtība ir atdalīt no kopējās atkritumu plūsmas tos atkritumu
veidus, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei un izmantot atkārtoti. Atkritumu šķirošana
Atkritumu dalƯtƗs vƗkšanas bǌtƯba ir atdalƯt no kopƝjƗs atkritumu plǌsmas tos atkritumu
ir garš un uzmanību prasošs process, kura sākums ir pareiza atkritumu šķirošana jau katrā
veidus, ko iespƝjams nodot otrreizƝjai pƗrstrƗdei un izmantot atkƗrtoti. Atkritumu šƷirošana ir
mājsaimniecībā. Arī jums ir pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. Tie paredzēti šādiem
garš un uzmanƯbu prasošs process, kura sƗkums ir pareiza atkritumu šƷirošana jau katrƗ
atkritumu veidiem:

46 - 55;

56 un vecƗks

Paldies par atsaucƯbu!
Iesniegt Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā vai sava pagasta pārvaldē līdz 17. jūlijam.

KONTEINERS PAPƮRAM, PET PUDELƜM, POLIETILƜNAM, METƖLAM
DRƮKST MEST
NEDRƮKST MEST
PAPƮRA UN KARTONA ATKRITUMI
PAPƮRA UN KARTONA ATKRITUMI
Biroja papƯrs, avƯzes, žurnƗli, grƗmatas,
NedrƯkst mest vienreizƝjƗs lietošanas traukus,
iepakojuma papƯrs, kartons, gofrƝts kartons,
papƯra dvieƺus un salvetes, folija iepakojuma
pƗrtikas dzƝrienu tetrapakas. MateriƗliem
materiƗlu (þipšu pakas, saldƝjuma papƯrus),
jƗbǌt tƯriem, bez organisko materiƗlu
lƯmpapƯrus, fotopapƯrus utt.
piejaukumiem (Ɲdienu atlikumi, eƺƺas u.c.).
Kartona kastes pirms izmešanas konteinerƗ ir
jƗizjauc un jƗsaplacina.
POLIETILƜNA ATKRITUMI
NedrƯkst mest keþupa un eƺƺas pudeles,
PolietilƝna plƝves un plastmasa kannas,
vienreizƝjas lietošanas plastmasas traukus,
pudeles, sadzƯves ƷƯmijas un kosmƝtikas
krƝjuma un margarƯna trauciƼus, skƗbbarƯbas
plastmasas iepakojums (LDPE; HDPE).
ruƺƺu plƝves, rotaƺlietas u.c. cietƗs plastmasas
Tiem jƗbǌt tƯriem. PET dzƝrienu pudeles, var veidu izstrƗdƗjumus (PP; PS; PVC).
bǌt ar korƷiem un etiƷetƝm, nav jƗmazgƗ,
pirms izmešanas jƗsaplacina.
METƖLS
Visa veida metƗla iepakojumus un metƗla
priekšmetus
AtcerƝsimies! Atkritumu šƷirošana – tƗ ir iespƝja taupƯt pašiem savus finanšu resursus un

Atcerēsimies!
Atkritumu
– tā ir iespēja
pašiem poligonos
savus finanšu
resursus un
mainƯt ieradumus,
veicinot šķirošana
otrreizƝjo izejvielu
pƗrstrƗditaupīt
un samazinot
noglabƗjamo
mainīt
ieradumus,
veicinot otrreizējo izejvielu pārstrādi un samazinot poligonos noglabājamo
atkritumu
apjomu.
atkritumu apjomu.
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Vecpiebalgas novads ir interesants radošo profesiju pārstāvjiem – daudzi no rīdziniekiem
labprāt izvēlas vasaras un brīvdienas pavadīt lauku klusumā gleznainā vidē. Šeit labi
raisoties fantāzija un domām esot cits dziļums. Neapšaubu šo vārdu patiesumu, jo ne velti
ar Piebalgas pusi saistīti tik daudz Latvijas vēsturē ierakstītu izcilu personību vārdi. Inešu
pagastā brīvdienas un vasaras vada Didzis Sedlenieks – rakstnieks, žurnālists, kurš studiju
laikā „darbojies arī kā restaurators un pats savām rokām uzsēdinājis tornī Doma baznīcas
gaili”, kalnu slēpošanas un airēšanas entuziasts, pirms pāris gadiem nodibinājis Vecpiebalgas
airēšanas biedrību un šobrīd ir „Gaujas XXL” galvenais rīkotājs, aktīvs Vecpiebalgas novada
patriots. Pirmie stāsti tapuši jau vidusskolas gados. Taču par rakstniecības pirmsākumiem
rakstnieks mēdz atbildēt ar īstu piebaldzēna humoru : „Pirmo reizi ar grāmatām saskāros
tieši un visai sāpīgi. Vectēva kabinetā bija milzīgs grāmatplaukts – līdz pašiem griestiem.
Kādu dienu sakārojās tuvāk iepazīties ar grezni iesietajām Meijera enciklopēdijām, kas
nelaimīgā kārtā atradās pašā augstākajā plauktā. Tālākais patiesībā nebūtu jāstāsta, jo katrs
pats var iztēloties, kas notiek, ja piecgadīgs zeņķis rāpjas augšā pa grāmatplauktu. Tieši tā –
kāds plaukts bija nestabilāks par citiem. Pēc maza lidojuma biju uz grīdas un zem pamatīgas
grāmatu grēdas. Man patīk stāsta forma, patīk fantastika un fantāzija, patīk izklaide ar
grāmatu rokā. Kāpēc gan to nepiedāvāt arī citiem? Lūdzu, lidosim kopā fantāzijas laukos ar
fantastikas spārniem!” Rakstnieks ir apceļojis vairāk nekā pusi pasaules, bijis arī “karstajos
punktos”, trīs reizes redzējis debesīs nezināmus lidojošus objektus, bet jokojot apgalvo, ka ar
citplanētiešiem sazināties nav izdevies, tomēr vislabāk viņš jūtas savās lauku mājās Briņģos.
Autora kaislība ir zinātniskā fantastika, un savos stāstos viņš piedāvā asprātīgas versijas.
Daži no tiem tapuši, pateicoties mūspusē dzirdētajiem nostāstiem un redzētajiem notikumiem.
Lūk, Līgo svētku atskaņās un Pēterdienas gaidās piedāvājam vienu no tiem.

Didzis Sedlenieks

Pētera nedienas

Reiz dzīvoja Vecpiebalgas novadā kāds zēns vārdā Pēteris. Vienkārši Pēteris, viņa uzvārdu
neviens neatcerējās, jo visos darbos un nedarbos šis zēns un vēlāk vīrs bija zināms tikai kā Pēteris.
Bija viņš kaut kad dzimis, bija kādreiz mamma un tētis, bet tas nudien mūsu stāstā nav svarīgi.
Puikas gados viņu, protams, neviens par Pēteri nedēvēja, vienkārši Pēcis vai Pičuks. Puika bija
varen zinātkārs, visu viņam vajadzēja zināt, pamēģināt un pagaršot, tikai nelaime tāda, ka Pičuka
bērnība sakrita laikā ar 2. pasaules kara beigu cēlienu, kad dažādas armijas nāca un gāja. No rīta
vācieši, pēcpusdienā krievi, tad atkal vācieši, un tā savas septiņas nedēļas no vietas. Pičuks tolaik
galvu nelauzīja par tādiem sīkumiem, spridzekļi bija gan vieniem, gan otriem. Pamīšus bēgot, abas
armijas izkaisīja munīciju pa labi un pa kreisi. Tieši tā, Pičuks apguva sapiera amatiera mākslu,
iemanījās atlauzt tādu un šādu munīciju, zināja, kā dabūt vaļā tādu un šitādu spridzekli. Vēl labu
laiku pēc abu naidīgo armiju aiziešanas Inešos šur tur kaut kas sprāga, pa gaisu svelpdami skrēja no
lielgabalu lādiņiem izlobītie “makaroni”, aiz sevis atstādami dzeltenu dūmu asti. Vienkārši puikas
spēlēja kariņu ar īstām lietām, nevis koka pistolītēm.
Pienāca pirmie pēckara Jāņi, Pičuks jau bija sasniedzis visnotaļ cienījamo 16 gadu vecumu, viņu
maz interesēja varas maiņas un citas blēņas, par ko pieaugušie lēja gaužas asaras vai gluži pretēji
- priecājās. Jā, bija Jāņu priekšvakars, un Pičuks bija saderējis ar draugiem, ka aizies uz veikalu un
nopirks ... Eh, nav svarīgi ko un kā viņš tur pirka, vēl 50 gadus pēc šī notikuma pārdevēja Anniņa,
ieraugot Pičuku, bēga palīgtelpās, bet tas jau ir pavisam cits stāsts.
Vai uz katra pakalna dega pa ugunskuram, vainagotie Jāņi ar alus kausiem staigāja no viena pie
otra un visam pāri skanēja varens “Līīīīgo”. Arī mūsu Pičuks nestāvēja malā, varētu pat teikt, ka
viņš bija visam pa vidu. Jo, raugi, Pičuks nez no kurienes bija izracis vācu kravas automobili - tas
esot kaut kur mežā mētājies. Kā nu nepadižosies meiteņu priekšā, viņš ielēca automobilī un laida
goda aplī.
Laida vienu reizi, laida otro, sestajā reizē Pičuks skatītāju barā pamanīja kādu svešu vīru – melnās
drānās, sarkanām kvēlošām acīm, ar baltu lakatiņu ap kaklu un gardibeni galvā. Liesmains bija tam
vīram skatiens, no tiesas ugunīgs, un vīrs māja Pičukam ar roku kā senam paziņam.
„Ko’a?” – Pičuks iebrēcās, jo motora troksnis neļāva dzirdēt, ko svešais teica. Viņš atvēra pretējās
puses durvis un brēca svešajam, ko šim vajagot. Mašīna bija veca, durvju eņģes sarūsējušas.
Vēriens iznāca tiks spēcīgs, ka durvis nolūza un Pičuks izvēlās no auto un – tavu nelaimi! – tieši
zem automobiļa aizmugures rieteņiem!
Liesmainās acis pazuda, Pēteri ieskāva nelaba tumsa. Ļembasts, protams, bija pamatīgs, ne
katru dienu kāds šoferis pats sevi sabrauc! Tuvi un tāli saskrēja ap cietušo, ātri vien atžilbināja un
konstatēja, ka nelaimīgajam šoferim lauzta kāja. Štrunts, teica Pēteris, bet tik un tā tika aizgādāts
uz slimnīcu Jaunpiebalgā.
Pagāja daži gadi, Pičuks jau bija kļuvis par miesās brangu Pēteri, strādāja nule izveidotajā kolhozā
par traktoristu un dzēra trakāk par vienu otru pieredzes bagātāku vīru. Vācu kravas automobilis bija
nezkur pačibējis, Pēteris tagad stūrēja traktoru. Bija viņš gan pa grāvjiem izbraukājies, gan sētas
pārbaudījis, pāris reizes pat purvā bijis. Neviens gan šajās avārijās necieta, tikai traktors, un Pēteris,
gods un slava viņam, pats savām rokām to allaž salaboja.

Kādu vakaru, drīz pēc kārtējiem Jāņiem, kad darbs bija galā un ikdienas dzīres arī, Pēteris
līksmu prātu brauca ar traktoru mājup. Ceļš labi zināms, Pēteris varētu to veikt arī aizsietām acīm.
Šodien gan acis viņam bija plati atvērtas, ceļš veda cauri meža skupsnai. Pēteris priecīgs stūrēja
savu traktoru un pēkšņi pamanīja, ka no meža kāds nāk ārā. Mūsu varonis ieskatījās – kā tad, tas
pats ar liesmaino skatu un gardibeni. Paskatījies zemāk, Pēteris vai pārakmeņojās bailēs – zem
mēteļa rēgojās āža kāja un aizmugurē nikni kulstījās aste ar sarkanu pušķīti galā. Un svešais jau
tvēra traktora durvju rokturi, jau vēra tās vaļā un grasījās trausties iekšā. Pēteris bija nobijies ne pa
jokam, bet neba tālab pasaulē nācis, lai no visādiem mošķiem baidītos – viņš atlaida stūri un grūda
mošķi ārā. Tik stipri grūda, ka abi izvēlās ārā. Svešais, protams, tūdaļ piecēlās kājās un ķiķinādams
ierikšoja mežā. Pēteris nebija tik veikls, un traktora aizmugures ritenis pārbrauc viņam pāri.
Rīta pusē ganu zēns Pēteri atrada grāvī guļam ar lauztām abām kājām. Atkal slimnīca, atkal
ģipsis, Pēteris izcieta nepilnu nedēļu, noskrubināja ģipsi un pa logu aizmuka. Jā, tāds viņš bija,
mūsu Pēteris, ne dienu nevarēja būt mierā. Tomēr pēdējā tikšanās ar svešo bija Pēterī kaut ko
mainījusi. Nē, dzeršanu viņš nebija atmetis, bet parādījās kāda īpašība – viņš vairs nebaidījās
elektrības – taustīja slapju vadu ar roku un bojājuma vietā teica, ka te kaut kas kutinot.
Pagāja pāris gadi, Pēteris apprecējās, viens pēc otra piedzima divi dēli, tomēr nekas nespēja
remdēt nedz Pētera slāpes, nedz trako garu. Riteņtraktors kādu dienu nogrima purvā, ārā rēgojās
tikai izpūtēja caurule un nevienam negribējās ķēpāties ar tā ārā vilkšanu. Pēterim piešķīra kāpurķēžu
traktoru un norīkoja meliorācijas darbos. Kādu gadu nekas īpašs nenotika, Pēteris strādāja – dzēra
– lāpījās – dzēra – strādāja, un tā katru dienu. Pienāca kārtējie Jāņi, atkal dega ugunskuri, Pēteris ar
ozola vainagu stūrēja savu kāpurķēžu braucamo uz nākošo pakalnu, kur skanēja skaļš Līīīīgo.
Ceļš vijās cauri mežam, starmeši knapi spēja izgaismot priekšā redzamo. Tik vāji, ka pašam
nemanot, Pēteris bija nobraucis no ceļa un brauca aizvien dziļāk silā. Galva reiba, un viņš lāgā
nesaprata, vai brauc, vai stāv uz vietas. Traktors rēca un kratījās, Pēteris mēģināja kaut ko darīt
ar stūres kloķiem, bet beidzot mašīna pret kaut ko atspiedās un apstājās. Starmešu gaismā viņš
ieraudzīja resnu koku, traktors bija atspiedies pret to un nikni kārpīja kāpurķēdēm zemi.
“Nost no ceļa!” Pēteris iebļāvās.
“Neiešu viss!” koks ieķiķinājās.
„Ko? Tu man te vēl runāsi? Kā ņemšu cirvi, skaidas vien paliks pāri!”
„Cērt ar, ja vari!” smējās koks.
Pēterim vai tumšs gar acīm sametās, viņš sagrābstīja zem sēdekļa cirvi un trausās ārā un ar cirvi
rokā devās pie traktora priekšgala, kur starmešu gaismā rēgojās pļāpīgais koks. Pēteris atvēzējās un
blieza, bet kāda nodevīga sakne izkustējās un aizlika viņam kāju priekšā. Mūsu varonis visā garumā
izstiepās sūnās, koks par to skaļi smējās. „Pagaidu tu man!”, Pēteris šņāca un, pie sasodītā koka
turēdamies, slējās kājās. Kas tad tas? Kokam nebija mizas, tas bija tērpts drānās! Pēteris paskatījās
uz augšu un ieraudzīja divas liesmainas acis. “Nu? Vai cirtīsi tagad, varoni?” koks iesmējās. Pēteris
pieslējās visā augumā un blieza ar cirvi tieši starp abām sarkanajām acīm.
Pagaisa acis, pagaisa koks, un traktors sāka braukt. Pēteri atrada tikai nākošās dienas vakarā,
traktors bija pārbraucis viņam pāri un salauzis teju visas ribas. Jebkurš cits būtu uz vietas pagalam,
tikai ne Pēteris - pēc trim nedēļām viņš atkal bija pie sava traktora kloķiem un ārēji nekas neliecināja,
ka kaut kas būtu noticis.
Arī šī nelaime bija Pēterī kaut ko mainījusi - viņš varēja dzert, cik vien gribēja, bet nereiba. Ne
jau tā, ka nemaz, vienkārši viņš visu laiku bija vieglā reibumā. Ne vairāk un ne mazāk.
Svešais vairs nerādījās, Pēteris dzīvoja kā dzīvodams, dēli pieauga un sieva viņu pameta. Pastāvīgā
reibuma dēļ viņam vairs nekādu tehniku neuzticēja, Pēteris strādāja gan fermās, gan meliorācijā,
gan privāti piepelnījās. Vārdu sakot, Pēteris strādāja tieši tik daudz, lai nemitīgi uzturētu pastāvīgā
reibuma stāvokli. Draugi cits pēc cita apmira, bet Pēteris turpināja dzīvot savā mūžīgajā miglā.
Pagāja Jāņi, Pēteris iejūdza zirgu un ratos izvadāja kritušos biedrus pa mājām, to bija tik daudz,
ka tikai nākošās dienas vēlā vakarā viņš varēja pagriezt ilksis māju virzienā. Vecais Laucis rāmu
garu klidzināja pa ceļu, Pēteris zvilnēja ratos un kratījās vienā ritmā ar apkaltajiem koka riteņiem.
Vienā pusē Briņģu ezers, otrā pusē lazdu audze, virs galvas zvaigžņu deķis ar Piena Ceļu viducī,
Pēteris kaut ko domāja pusbalsī, kad pamanīja zvaigžņotajai debesij pārlaižamies kādu ēnu. Viņš
pieslējās ratos sēdus un pamanīja zirgam mugurā jātnieku.
„Nū! Kusties, ādniek!” jātnieks iesaucās un ar asti spēcīgi uzplāja zirgam pa krustiem. Pameta
atpakaļ liesmainu skatu, ar roku pieturēja gardibeni un palaida zirgu auļos. Pēteris iekrampējās ratu
malās, lai neizkristu. Viņš labi zināja, ka aiz līkuma būs stāvs lejup ejošs ceļš, pa kuru auļos nu
nekādi. Tikām svešais slānīja ar asti zirgu un dzina to uz priekšu aizvien ātrāk un ātrāk.
Laucis nekad mūžā tā nebija auļojis, rati lēkāja no vienas ceļa malas uz otru, līdz atrāvās no
zemes un uzšāvās tieši gaisā. Pēteris novēlās zemē un kā palēninātā filmā vēroja, ka apkaltais
ritenis gāžas lejā un trāpa viņam pa kāju.
Pēc dažām stundām Pēteris atdarīja acis, ceļa malā Laucis rimti plūca zāli, apkārt izmētāti
salauzto ratu gabali. No svešā jātnieka ne vēsts, atkal pār galvu mirgoja zvaigznes. Pēteris mēģināja
piecelties, bet negantas sāpes kājā lika viņam atkrist atpakaļ.
Pēterim jau bija tik daudz gadu, ka no slimnīcas viņš aizbēga tikai pēc nedēļas. Pēc tam
garāmejošie kaimiņi un tūristi itin bieži redzēja Pēteri tupam jumta čukurā un kaut ko labojam. Ja
neskatījās tieši uz viņu, bet nedaudz iesāņus, tad varēja redzēt, ka līdzās Pēterim sēž tāda kā ēna
- slaids vīrs garā gardibenē ar baltu lakatiņu ap kaklu. Citi stāstīja, ka reizēm tā ēna atskatās, un tad
varot redzēt sarkanas, liesmainas acis.
Pēteris mierīgi nodzīvoja atlikušo laiku bez piedzīvojumiem, bet tika ierakstīts Vecpiebalgas
vēstures grāmatā kā vienīgais, kurš pats sevi sabraucis četras reizes.

SKOLU ZIŅAS
SKOLU ĪSZIŅAS
Inešu pamatskolā:
• 12.jūnijs. 9. klases skolēnu ekskursiju uz Kurzemi.
• 15.jūnijs. 9. klases izlaidums.
• No 26. jūnija līdz 22. jūlijam mākslas programmas audzēkņi
piedalīsies izstādē „Dziesmu svētku ceļš” Rīgā, tirdzniecības centrā
„Galerija Centrs”. Laipni aicināti visi dalībnieki un viņu tuvinieki!
• No 18. līdz 26. jūnijam 15 skolas audzēkņi īsteno Latvijas un
Polijas sadarbības projektu „Veselā miesā vesels gars” Kety pilsētā
(Polija).
17.maijā pavasara ziedu smaržas pārņēma skolu. Dziedot skolas
himnu „Atmiņu zvans”, sniedzām ziedus 9.klases skolēniem un sakām
tiem: „Lai veicas eksāmenos!”
21.maijā „Mammadaba” ietvaros 6.,7. un 8.klases skolēni Latvijas
Valsts mežos stādīja kokus, bet 1.-3.klases skolēni devās mācību
ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.
23.maijs – skolā pārgājienu diena, kā arī vakarā nakts pasākums
skolā „Zem zilās debesu bļodas”.
28.maijā visi mīļi aicināti uz Taurenes kultūras namu, kur jauno
vokālistu konkursā „DO-RE-MI” dziedās skolas drosmīgākie
skolēni.
No 27. līdz 30.maijam skolā projektu nedēļa „Mēs un māksla”, kura
noslēgsies ar muzikālo izrādi „Mauglis” Taurenes kultūras namā.
31.maijā pirmsskolas grupas „Pūcēni” izlaidums.

Mācību gada noslēgumā 13. jūnijā Inešu pamatskolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņi devās
ekskursijā uz Rīgu. Apmeklēja Saules muzeju, Andrejostas radošo profesiju darbnīcas un Jāņa Akuratera muzeju.
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Cilvēks vidē
Kas ir atkritumu pārstrādāšana? Kāpēc gan ar to būtu
jānodarbojas? Kā to labāk darīt? Daudz jautājumu,
daudz atbilžu. Varbūt citiem liekas, ka šī problēma rūp
tikai pieaugušajiem, bet patiesībā par to ļoti raizējas arī
pusaudži. Tāpēc arī Vecpiebalgas vidusskolas 9.klases
skolēni piedalījās vides projektā, kura ietvaros visa gada
garumā organizējām konkursus, lai uzlabotu apkārtējo
vidi.
Pirmajā konkursā „Dzīvo taupīgi, pārstrādā kārtīgi” mēs
rosīgi vācām makulatūru, kopā savācot ap 2 tonnām. Ik
dienas mums cītīgi to piegādāja skolēni no 1.līdz 12.klasei.
Otrais konkurss bija „Jauna dzīve tekstilizstrādājuma
materiāliem”, kurā 5.-12.klases skolēni darināja somiņas no
jau reiz izmantotiem materiāliem. Paralēli šim konkursam
norisinājās arī fotogrāfiju konkurss „Mūsu dabas vērtība,
sakoptas un tīras tuvākās vietas”, kurā bija jāiesūta foto ar
sakoptu dabas stūrīti ap māju, skolu u.c. Konkursā uzvarēja
Agija Baumane un Elīza Oša. Trešais lielais konkurss „Par
tīru Latviju!”. ZAAO projekta „ Cilvēks vidē” ietvaros
rīkojām bateriju vākšanas akciju, kuras laikā savācām 45
kg ar izlietotajām baterijām. Visčaklāk veicās 3.klasei, kura
ieguva 1.vietu. 2.vietu ieguva 2.klase, bet 3.vietā - 9.klase.
Individuāli visčaklākie skolēni bija Kristaps Zivtiņš (4,5
kg), Jurģis Vološins (4,3 kg), Renārs Pundurs (3,8 kg),
Kristaps Krūmiņš (3 kg) un Laura Kupča (2,8 kg). Akciju
atbalstīja un sponsorēja z/s „ Vec-Kurmji” īpašnieks Jānis
Freimanis. Interesants bija PET pudeļu vākšanas konkurss,
aktīvākais šī konkursa dalībnieks Jurģis Vološins atnesa
5m3 ar plastmasas pudelēm, kuras arī tika nodotas ZAAO
otrreizējai pārstrādei.
Kopumā mums šis gads bija ļoti darbīgs. Mēs, 9.klases
skolēni - Anna Kalniņa, Alise Gulbe, Elīza Oša, Kitija
Paeglīte, Sanda Pelša, Mārtiņš Arājs, Mārcis Freimanis,
Toms Budrēvics, Nauris Kuzmans un Ints Sarmulis - ,
kuri piedalījāmies šajā vides projektā, esam izdarījuši
lielu darbu vides un arī savā labā. Protams, tagad, kad
mācību gads beidzas, turpināsim sakopt vidi, jo tā mēs
darām labu Latvijai. Ceru, ka šis vides projekts turpināsies
arī nākamgad –tiks rīkoti konkursi vides, sabiedrības un
dzīves uzlabošanai.
Vēlamies teikt lielu paldies Freimaņu ģimenei, kas
atbalstīja mūs ar balvām uzvarētājiem, un skolotājai Antrai
Eškinai, kura visa gada garumā virzīja, lai mēs mērķtiecīgi
pabeigtu iesākto.
Vecpiebalgas vidusskolas 9.klases skolniece
Anna Kalniņa

Bērnu prieks ir arī
vecāku prieks –
pārliecināti Ģimeņu
sporta dienas
dalībnieki
Tā ir bijis un tā būs, ka bērniem patīk viss, kur pašiem aktīvi
jādarbojas: jāskrien, jāmeklē un jāatrod, jāmet un jānoķer,
jāmērķē un jātrāpa. Tikpat ļoti bērniem patīk to visu darīt
kopā ar savu ģimeni, ar saviem mīļajiem cilvēkiem. Tāpēc
šajā gadā bērnudārzā organizējām Ģimeņu sporta dienu.
Nē, tur nebija jāuzstāda sportiski rekordi vai jāpierāda, kurš
ir ātrākais, veiklākais vai stiprākais. Šo svētku mērķis bija
stiprināt ģimeņu sportisko garu, jautrību, komandas (ģimenes)
saliedētību, vienlaikus, protams, mudinot un aicinot ģimenes
vairāk kopā sportot, ievērot veselīgu dzīvesveidu.
Saulītes sasildītas un pavasara smaržu apvītas, 24.maija
rītā 48 ģimenes satikās bērnudārza laukumā. Komandās
bija ne tikai māmiņas un tēti, bet arī krustmātes, omītes un
opīši, brāļi un māsas, pat kaimiņi. Bija dots arī mājasdarbs
- sadomāt savai komandai īpašu ietērpu. Tad nu bija atnākuši
indiāņi (Muižnieku ģimene), Havaju pirāti (Rudzīšu
ģimene), klauni (Volmaņu ģimene), Pepijas (Luīze Skalbe
ar krustmāti), Rozā komanda (Poguļu ģimene) un citas
krāsainas un priecīgas komandas.
Sportisti zina, ka iesildīšanās pirms sportošanas ir obligāta,
tāpēc arī visi sporta dienas dalībnieki to izdarīja jautras
mūzikas ritmos. Bet tad, saņēmuši ģimeņu sporta kartes
un laba noskaņojuma vēlējumus, devās pildīt 12 dažādus
uzdevumus. Nu varēja celt „Pizas torni”, spēlēt „kastu
futbolu”, šaut mērķī ar ūdenspistoli, veikt fotoorientēšanos
un smilšu boulingu, kļūt par vešerienēm vai skriet zaķa taku,
kļūt par „pārcēlājiem” vai vērt skaistākās krellītes, mest
lidojošo šķīvīti, „ķert vēju” vai vingrināt kāju pirkstus pirms
pliko kāju sezonas.
Ja bērniem ir labs prāts, viņi smejas un ir darbīgi, prieks
ir visiem- gan skolotājiem, gan vecākiem. Tā jutāmies
svētku noslēgumā pie strūklakas, kad visi saņēma uzslavas
un dāvaniņas par cītīgo darbošanos. Salocījuši laiviņas un
kuģīšus ar labām domām un drošas, siltas un interesantas
vasaras vēlējumiem, visi kopā, fanfarām skanot, palaidām
tos peldēt. Protams, kliņģerim un konfektēm pēc aktīvas
darbošanās bija īpašs smeķis!
Sportisku vasaru vēlot, Vecpiebalgas vidusskolas direktora
vietniece pirmsskolā Agita Šulca

     

                                                                     

Konkurss „Piebalgas Zeltenīte”

Bija patiešām skaista diena maija vidū. Saule spīdēja, zilajās
debesīs slīdēja milzīgi, balti mākoņi. Skaisti. Laba diena, lai būtu pie
dabas. Ierodoties Vēveros, kur „Piebalgas Zeltenīte” notiek jau 25.
reizi, kā jau ierasts, mūs sagaidīja smaidošais un atvērtais muzeja
gids Raitis. Šogad šeit pulcējās 11 meitenes un viņu skolotājas no
Taurenes pamatskolas, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas vidusskolas.
Arī pašas meitenes ieradās smaidošas, atvērtas un draudzīgas,
nemaz nedomājot par to, kura uzvarēs, jo galvenais bija piedalīties
un labi pavadīt dienu. Viss sākās ar iepazīšanos, kas meitenēm
bija jau pie pirmajiem vērtēšanas kritērijiem, kur, protams, visas
meitenes ieguva maksimālos punktus, jo visas prata ar sevi un savu
dzīves gudrību jeb moto iepazīstināt. Interesanti bija klausīties,
kādi ir meiteņu moto: Nedari otram to, ko negribi, lai tev dara;
Maza adata lielu darbu padara; Taisiet lietas paši - jūs vienmēr
būsiet oriģināli. Nākamais uzdevums bija par saimniecisku tēmu
- nācās pēc izskata atpazīt dažādas zāļu tējas un pastāstīt, ko tās
palīdz ārstēt. Šeit bija arī papildu uzdevumi, piemēram, jāsastāda
ēdienkarte atbilstoši trauku izkārtojumam.
Saistībā ar Dziesmu un deju svētkiem šogad īpaša uzmanība tika
veltīta tautastērpa tēmai. Uzdevums bija papildināt tautasdziesmas
tekstu par tautastērpu. Nebija viegli. Meitenēm bija arī jāatpazīst,
kura no skolotājas Vijas Jansones austajām jostām ir atbilstošākā

Vecpiebalgas
novadam
No
skolotājas Vijas uzzinājām, ka
tekstilmākslinieku darbus, lai tos
varētu prezentēt Dziesmu svētku
izstādē un skatē, ļoti rūpīgi vērtē
kompetenta komisija. Vecpiebalgas
audēju kopa ir uzaicināta svētkos
piedalīties ar lielajiem lakatiem,
šatiera segām un Vecpiebalgas
tautas tērpa komplektu.
Meiteņu pēdējais un lielākais
uzdevums bija radošais darbs,
kurā bija jāparāda savas prasmes
– ar pašdarinātiem ziediem kādā no
tekstiltehnikām jāizrotā koka rāmīši
lietus lāses formā. Kamēr meitenes
veica šo uzdevumu, mēs -žūrijaizvērtējām
Zeltenīšu
atvestos
mājasdarbus. Katrs darbs bija
gatavots no sirds un piesaistīja ar
ko īpašu. Meiteņu veikums liecina,
ka mūsdienu jauniešus interesē ne
tikai sērfošana sociālajos tīklos,
bet arī rokdarbi. Kad uzdevums bija
pabeigts un gatavie darbi novietoti izstādē pie muzeja ārsienas,
meitenes devās apskatīt dzirnavas. Kopīgā čalošana, smiešanās,
starojošā jautrība un smaidi parādīja to, ka meitenēm šeit patīk un
šis konkurss ir tā vērts, lai tur piedalītos, lai iegūtu jaunus draugus
un saprastu, ko tu pats vari un proti.
Noslēgumā katra meitene ieguva savu titulu. Par „Piebalgas
Zeltenīti” kļuva Armanda Višņova no Vecpiebalgas vidusskolas, jo
tieši viņas veidotā kompozīcija, ziedu krāsa un vienkāršums bija
tas, kas katru no mums uzrunāja. Kā radošāko meiteni godināja
Vitu Skosu no Jaunpiebalgas, bet talantīgāko - Kristu Kristiānu
Spirģi no Vecpiebalgas. Centīgākā konkursā bija Andra Annemarija
Krūmiņa no Jaunpiebalgas un Renāte Sniķere no Vecpiebalgas.
Par atjautīgāko tika izvēlēta Nikola Strazda no Vecpiebalgas.
„Čaklākās Zeltenītes” titulu ieguva Kitija Sarmule un Diāna Tunte
no Vecpiebalgas, bet „Saimnieciskākās Zeltenītes” tituls Laurai
Taljinskai no Taurenes. Meitenes bija priecīgas pabūt Vēveros un
cer, ka šis - 25. - konkurss nav pēdējais. „Piebalgas Zeltenīte” ir
skolotājas Vijas Jansones lolota ideja, un skolotāja aicina meitenes
uz jaunām un radošām idejām!
Laura Kupča,
līdzdzīvotāja, uzmundrinātāja un pati bijusī zeltenīte

Baltijas jūras projekta konference
„Ūdens” Pumpuros

Simona Klodža, Kristīne Kuzmane, Santa Gruele, Intars Valainis un skolotāja Agita Bērziņa.

10. maijā 11.klases skolēni Simona Klodža, Santa Gruele, Kristīne
Kuzmane, Intars Valainis un bioloģijas skolotāja Agita Bērziņa
devās uz Pumpuru vidusskolu, lai piedalītos Baltijas jūras projekta
konferencē „Ūdens”, kura bija veltīta ANO Starptautiskajam ūdens
sadarbības gadam. Konferencē piedalījās skolēni un skolotāji no
14 skolām.
Lekciju par Latvijas mazo upju ūdens kvalitātes uzlabošanas
iespējām lasīja eksperts Andris Urtāns. UNESCO Asociēto skolu
programmas nacionālā koordinatore Ilze Dalbiņa iepazīstināja
ar pasākumiem Latvijā, kuri veltīti ANO Starptautiskajam ūdens
sadarbības gadam.
Diena turpinājās ar došanos pie jūras. Sadalīti trijās grupās,
pētījām noteiktu jūrmalas teritoriju un aizpildījām projekta
programmas „Krasta vērošana” protokolu. Vērojām piekrastes
piesārņojumu, pētījām ūdenī sastopamos augus un dzīvniekus.
Kopumā, divas stundas staigājot pie jūras, uzzinājām daudz jauna

par tajā sastopamajiem dzīvniekiem un augiem. Protokola lapas
bija angļu valodā, tādējādi varējām arī uzlabot savas angļu valodas
zināšanas. Dienas noslēgumā apkopojām rezultātus un secinājām,
ka Pumpuru pludmale ir tīra. Kāds no skolēniem bija atradis zobus,
un pat biologi nevarēja noteikt, kam tie pieder. Pēc tam notika
konkurss „Ko mēs zinām par ūdeni? ”, kurā bija jāatbild uz 15
jautājumiem.
Gatavojoties konferencei, apsekojām Balgas upi un aizpildījām
protokolu, kā arī izveidojām fotoavīzi par Ūdens dienas pasākumiem
mūsu skolā.
Visa diena kopumā bija interesanta, jo šāda veida pasākumā
piedalījāmies pirmo reizi. Uzzinājām daudz jauna par ūdeni, kuru
ikdienā lietojam tik daudz, ka nemaz neiedomājamies, ka tam arī
ir nepieciešama palīdzība. Paldies skolotājai Agitai Bērziņai par
iespēju piedalīties šajā konferencē.
Simona Klodža
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Zēnu koru salidojums pulcē
60 korus no visas Latvijas

RezultƗti priecƝ

Klase
2.

1.vieta
RƝzija KrieviƼa (8.5)

3.

Marta Agnese Asare (8.5)

4.

Anna Balode (8.60)
Loreta Loþmele
ValƝrija Tolkunova
Andris Brauers (9.18)

5.
6.
7.

Maija beigās Cēsīs notika zēnu koru salidojums. Šis pasākums notiek reizi piecos gados. Lai
tur piedalītos, jāgatavojas ilgi un nopietni. Divu gadu garumā apguvām svētku repertuāru -19
dziesmas. Izturējām šogad divas skates, kurās veicās ļoti labi, un nokļuvām Latvijas 60 koru skaitā,
kas piedalījās svētkos.
Svētki sākās ar gājienu cauri Cēsīm uz Pils parku, kur dalībniekus uzrunāja Valsts prezidents
Andris Bērziņš. Dziedošos puikas viņš nodēvēja par „valsts nākotni.”
Kopā ar puikām muzicēja Raimonds Pauls, Jānis Jubalts un dziedāja Renārs Kaupers. Viņš bija
ļoti priecīgs par tikšanos, jo kopā dziedāja speciāli sacerētu dziesmu šim notikumam. Arī Renārs
Kaupers kādreiz ir dziedājis zēnu korī, tāpēc uzteica puikas par pacietību un darbu, ko prasa
dziedāšana. Koncertu varēs redzēt 1. septembrī LTV1.
Starp mēģinājumiem un koncertu paspējām izsportoties un apmeklējām “ Zinoo centru”.
Man ir prieks, ka pēc svētkiem puikas ir apņēmības pilni turpināt dziedāt. Paldies novada
pašvaldībai, skolai un vecākiem, kas palīdzēja mums to visu piedzīvot! Un, protams, paldies kora
puikām!
Inta Apalupa

Starptautiskajā skolēnu pētniecisko
darbu konkursā ievērību gūst Inešu un
Vecpiebalgas skolēni
25.maijā Inešu pamatskolas
skolnieks Toms Vaļkins un
skolotāja Gunta Dadeika, kā
arī Vecpiebalgas vidusskolas
skolnieces
Kristīne
Kleinberga, Alīda Vuškāne
un skolotāja Agita Bērziņa
piedalījās
starptautiskā
skolēnu radošo un pētniecisko
darbu konkursa „Vēsture ap
mums” laureātu apbalvošanas
pasākumā. Konkursa mērķis
ir veicināt skolēnu interesi par
Latvijas vēsturi, kā arī kritiskās
domāšanas, avotu analīzes
prasmju un radošo spēju
attīstīšana. Šogad konkursa
tēma bija „Mācīšanās, izglītība
un skolas Latvijā”. Konkursā
piedalījās 165 skolēni ar 135 darbiem no 82 skolām. Konkursa dalībniekus sveica un uzvarētājus
apbalvoja Valsts prezidents Andris Bērziņš, kas ir konkursa patrons. Ikviens dalībnieks saņēma
atzinības rakstu, grāmatu un piemiņas velti. Pasākums Melngalvju namā bija jauka svētku diena,
kas iedvesmoja skolēnus turpināt pētījumus un piedalīties konkursā arī turpmāk.

Rezultāti priecē

LielƗkƗ daƺa skolƝnu jau bauda vasaras brƯvlaiku, arƯ 9.klases un 12.klases skolƝniem
Lielākā
daļasesija
skolēnu
jaumuguras,
bauda vasaras
brīvlaiku,
arīatskatƯties
9.klases un
skolēniem
eksƗmenu
nu aiz
tƗpƝc ir
Ưstais laiks
uz 12.klases
paveikto. Un
rezultƗti eksāmenu
patiesi
sesija
nu aiz muguras, tāpēc ir īstais laiks atskatīties uz paveikto. Un rezultāti patiesi iepriecina.
iepriecina.
Vecpiebalgas
vidusskolā
2012./2013.mācību
gadu argadu
augstiem
vērtējumiem
beidza beidza
(saņēma
Vecpiebalgas
vidusskolƗ
2012./2013.mƗcƯbu
ar augstiem
vƝrtƝjumiem
liecību,
kurā
visos
mācību
priekšmetos
gadā
tikai
8,
9
vai
10
balles)
13
skolēni:
Rēzija
Krieviņa
(saƼƝma liecƯbu, kurƗ visos mƗcƯbu priekšmetos gadƗ tikai 8, 9 vai 10 balles) 13 skolƝni: RƝzija un
Mārtiņš
Šatrovskis
(2.klase),
Marta(2.klase),
Agnese Asare,
Diāna Davidova,
Sanija
GobiņaSanija
un Laura
Kuhta
KrieviƼa
un MƗrtiƼš
Šatrovskis
Marta Agnese
Asare, DiƗna
Davidova,
GobiƼa
(3.klase),
Anna
Balode
un Valērija
Tolkunova
(4.klase),
Andris Brauers
Silvestrs
Pētersons
un Laura
Kuhta
(3.klase),
Anna Balode
un ValƝrija
Tolkunova
(4.klase),unAndris
Brauers
un
(5.klase),
Maira
Asare un
Jēkabs Zommers
(8.aklase),
Žanete
Zommere
(12.klase).
Žanete Zommere
Silvestrs
PƝtersons
(5.klase),
Maira Asare
un JƝkabs
Zommers
(8.aklase),
(12.klase).

8.a
8.b
9.
10.E
10.V
11.E

Jolanta Kuþinskaite (8.14)
Annija Sniedze (8.20)
Nikola Strazda
Adrija Žagare
Maira Asare (8.88)
Alfa Toka (7.88)
Agija Baumane (8.25)
Ringolds Zvaigzne (8.60)
ElƯna ZivtiƼa (7.94)
Simona Klodža (8.44)

11.V
12.E
12.V

LabƗkie mƗcƯbƗs
GadƗ
2.vieta
MƗrtiƼš Šatrovskis (8.0)
DiƗna Davidova (8.0)
Sanija GobiƼa
Laura Kuhta
Ralfs Kuzmans (8.40)

Silvestrs PƝtersons (8.82)
Arta PipcƗne (8.0)
Paula Diana Šulca (7.47)

KƗd
uzƼ
nov
S.B
akti

UzƼ

3.vieta
BeƗte BƗliƼa (7.5)
Rǌdolfs RudzƯtis
Roberts Sniedze
Kristaps Agafonovs (7.5)
Marta Pundure
Elizabete Kate Antone (8.3)
Uldive Ksenija Baltputna
(7.55)
Agnese Štimmere (7.93)
Kitija Sarmule (7.27)
Kristers SlavƝns
Sintija Igaune (8.44)
MƗris Kaštanovs (7.19)
Alise Gulbe (7.94)
JƝkabs Brauers (7.80)
KristƯne Kleinberga ( 6.69)
KristƯne Kuzmane (7.56)

Lauma LƗce (6.33)

JƝkabs Zommers (8.56)
Krista Kristiana SpirƧe (7.56)
LƯva Brauere (8.13)
Ingus PƝtersons (8.20)
KƗrlis Apalups (7.06)
Santa Gruele (7.69)
Dita Kazakeviþa
Intars Valainis (6.21)

Žanete Zommere (9.40)
MƗris JermacƗns (7.50)

Ance Liene Šatrovska (8.33)
Santa Pavloviþa (6.69)

Ilze Lapko (8.27)
KristƯne PujiƼa (6.31)

Kalvis Gorovenko (5.95)

kombinƝtajƗ
novƝrtƝjumu
ieguva:
1.dienƗMarta
MartaAgnese
Agnese Asare
Asare ––10
3.klases 3.klases
kombinētajā
ieskaitēieskaitƝ
augstuaugstu
novērtējumu
ieguva:
1.dienā
10 balles, Kristaps Agafonovs, DiƗna Davidova, Sanija GobiƼa, Marta Pundure un Laura Kuhta
balles, Kristaps Agafonovs, Diāna Davidova, Sanija Gobiņa, Marta Pundure un Laura Kuhta – 9
– 9 balles, Esmeralda Inga Aƺeksejeva, Kristians Briedis un Adrians VišƼovs – 8 balles, 2.dienƗ
balles, Esmeralda Inga Aļeksejeva, Kristians Briedis un Adrians Višņovs – 8 balles, 2.dienā Sanija
Sanija GobiƼa, Armands Pundurs un Laura Kuhta – 10 balles, Kristaps Agafonovs, Marta
Gobiņa,
Armands Pundurs un Laura Kuhta – 10 balles, Kristaps Agafonovs, Marta Agnese Asare
Agnese Asare – 9 balles, Esmeralda Inga Aƺeksejeva, MatƯss DƗvids CinƗts un DiƗna Davidova –
– 9 balles,
Esmeralda Inga Aļeksejeva, Matīss Dāvids Cināts un Diāna Davidova – 8 balles.
8 balles.
Arī 6.klases
nokārtoja
veiksmīgi:
matemātikā
9 balles
ieguvaieguva
Niklāvs
ArƯ skolēni
6.klases valsts
skolƝniieskaites
valsts ieskaites
nokƗrtoja
veiksmƯgi:
matemƗtikƗ
9 balles
Babris,
Paula
Graudiņa,
Jolanta
Kučinskaite
un
Sandijs
Stībelis,
8
balles
–
Arturs
Sandris
Avens,
NiklƗvs Babris, Paula GraudiƼa, Jolanta Kuþinskaite un Sandijs StƯbelis, 8 balles – Arturs
ArtaSandris
Pipcāne,
Artūrs
Edgars
Šmits
un Edgars
Elēna Zeltiņa,
valodālatviešu
8 balles
saņēma
Jolanta
Avens,
Arta
PipcƗne,
Artǌrs
Šmits unlatviešu
ElƝna ZeltiƼa,
valodƗ
8 balles
Kučinskaite,
Arta Pipcāne
un Agnese
Štimmere,
dabaszinībās
9 balles
nopelnīja9 Kristiāna
Kalniņa,
Arta PipcƗne
un Agnese
Štimmere,
dabaszinƯbƗs
balles nopelnƯja
saƼƝma Jolanta
Kuþinskaite,
Kerija
Krastiņa,
Arta Pipcāne
un Agnese
Štimmere,
– Niks
Reinis8Niklass,
Babris,
KristiƗna
KalniƼa,
Kerija KrastiƼa,
Arta
PipcƗne 8
unballes
Agnese
Štimmere,
balles –Niklāvs
Niks Reinis
Jolanta
Kučinskaite,
Kristaps
Zaķītis
un MārcisKristaps
Klapars.
Niklass,
NiklƗvs Babris,
Jolanta
Kuþinskaite,
ZaƷƯtis un MƗrcis Klapars.
9.klases eksāmenos: latviešu valodā 9 balles Līvai Brauerei, 8 balles Agijai Baumanei, Alisei
Gulbei, Annai Kalniņai, Elīzai Ošai un Kitijai Paeglītei, angļu valodā 9 balles Mārtiņam Arājam,
Līvai Brauerei un Kitijai Paeglītei, 8 balles Alisei Gulbei un Annai Kalniņai, matemātikā 9 balles
Naurim Kuzmanam, vēsturē 9 balles Mārtiņam Arājam, Agijai Baumanei, Līvai Brauerei un Alisei
Gulbei, 8 balles Annai Kalniņai.
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Dzērbenes vidusskola. Pirms
došanās vasaras brīvlaikā

Maijs mūsu skolā bija ļoti darbīgs mēnesis - notika dažādi pasākumi un ekskursijas. 18.maijā
skolotāja Mārīte Šķēle organizēja Muzeja nakti; 23.maijā stādījām mežu; 27.,28.maijā notika
tūrisma dienas (jau 20. reizi!), kuras organizēja skolotāja Sarmīte Stērste; 27.maijā notika
literatūras lasīšanas konference ( organizēja latviešu valodas skolotāji); 30.maijā devāmies
ekskursijā uz Okupācijas muzeju, Kara muzeju, Saulkrastu Velosipēdu muzeju, atpūtāmies pie
jūras; 31.maijā dziedātāji, dejotāji, runātāji parādīja gada laikā apgūto, skolēni, skolotāji un vecāki
saņēma pateicības par darbu mācību gada laikā. 1.jūnija agrā rītā 3.-7.klases dejotāji devās uz deju
svētkiem Liepājā „Latvju bērni danci veda”.
Taču skolā pats galvenais ir mācību darbs. Par izcilām un teicamām sekmēm pateicību saņēma
Līva Ņizina un Rēzija Veronika Laumane, par labām un teicamām sekmēm - Beta Grimma, Justīne
Liene Laumane, Ernests Kancēvičs, Roze Diāna Aukšmukste, Elza Marija Ozolante, Samija Daniela
Vītoliņa, Nils Rūdolfs Tēts, Nauris Kancēvičs, Marta Šmite, Dārta Kancēviča, Fēliks Aukšmuksts,
Dārta Nora Dubulte. Vislielākā izaugsme mācību darbā bija 2.klases skolniekam Dāvim Ķepītim.
Liels paldies skolēnu vecākiem un vecvecākiem par ieguldījumu bērnu izglītībā: Laumaņu,
Ņizinu, Grimmu, Kancēviču, Aukšmukstu, Ozolantu, Vītoliņu, Dubultu, Šmitu, Tētu ģimenēm!
Paldies Leldei Slaidiņai- Zaļakmentiņai, Dainai Šmitei, Inesei Gusmanei, Ingai Ozolantei,
Ivandei Laumanei par aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē!
Paldies muzeja atbalsta grupai - Olitai Samsonei, Dacei Eglītei, Ēvaldam Keišam, Brigitai Plasei,
Dainai Slaidiņai, Inesei Gusmanei, Ingum Krieviņam, Eleonorai Skripko, Dainai Šmitei - par aktīvu
līdzdalību Muzeja nakts norišu sagatavošanā un topošās grāmatas par Dzērbeni veidošanā!
Jauku vasaru!
Ērika Arāja

TƗd

vƝlƝ

Mācību gada pēdējā dienā tika paziņoti skolēnu atestācijas rezultāti pamatskolā un
vidusskolā: mācību darbā par labākajiem tika atzītas Maira Asare (8.akl.) un Žanete
Zommere (12.kl.), mākslinieciskajā pašdarbībā – Adrija Žagare (7.kl.) un Jolanta Jurkāne
(12.kl.), sabiedriskajā darbā – Mārtiņš Arājs (9.kl.) un Laura Kupča (12.kl.), sportā – Rūdis
Balodis (7.kl.) un Toms Strelkovs (12.kl.), saskarsmes kultūrā – Andris Brauers (5.kl.) un
Ance Liene Šatrovska (12.kl.).
Vidusskolas klasēs vislabāk necentralizētos eksāmenus kārtoja: Kristīne Kuzmane (informātikā
9 balles), Simona Klodža (informātikā 8 balles) un Zigurds Baumanis (psiholoģijā 8 balles).
Spraiga izvērtās cīņa par erudītākās klases titulu, ko ieguva 6.klase (audz. Vizbulīte Kalniņa),
un labākās klases titulu, ko atkārtoti ieguva 1.klase (audz. Biruta Kuzmane), 5.klase (audz. Līga
Glāzere-Spalviņa) un 10.klase (audz. Agita Bērziņa), katra saņemot balvā Ls 100 ekskursijai.
Paldies skolēniem un skolotājiem par darbu, vecākiem – par ieinteresētību un atbalstu!
Saulainu vasaru vēlot,
Vecpiebalgas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā
Ilona Strelkova

JƗnis VoldemƗrs ƶepƯtis

8,0

4.kl.

EdvƯns EglƯtis
Arita KarƯna BraƷe
Mikus CimdiƼš
Elgars MƗrtinsons
Anete Paukša
Madara Ilze EglƯte
PƝteris Ronis

7,9
7,9
7,8
7,8
7,7
7,6
7,5

5.kl.
9.kl.
5.kl.
5.kl.
8.kl.
5.kl.
7.kl.
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Ieva Annele Ludborža
7,9
8.kl

TƗdi esam....
TƗdi esam....

Tādi esam....

NoslƝdzies 2012./2013. mƗcƯbu gads, kas Inešos aizvadƯts skolas 20 gadu jubilejas zƯmƝ.
NoslƝdzies 2012./2013. mƗcƯbu gads, kas Inešos aizvadƯts skolas 20 gadu jubilejas zƯmƝ.
KƗdi sagaidƯjƗm
skolas jubileju?
godprƗtƯgi
padarƯtiem
darbiem!
Par skolas
attƯstƯbu
ir
Noslēdzies
2012./2013.
mācībuAr
gads,
kas Inešos
aizvadīts
skolas
20 gadu
jubilejas
zīmē.
KƗdi sagaidƯjƗm
skolas
jubileju?
godprƗtƯgi
padarƯtiem
darbiem!
Par skolas
attƯstƯbu
ir
NoslƝdzies
2012./2013.
mƗcƯbu
gads, par
kas
InešosAr
aizvadƯts
skolas
20padarītiem
gadu
jubilejas
zƯmƝ.
uzƼemta
filma.
Paldies
darbu
gada
garumƗ
filmas
veidotƗjam
Aldim
SlišƗnam!
AtzinƯgi
Kādi
sagaidījām
skolas
jubileju?
Ar
godprātīgi
darbiem!
Par
skolas
attīstību
ir
uzƼemta
filma.
Paldies par
darbu gada
garumƗ
SlišƗnam! AtzinƯgi
di sagaidƯjƗm skolas
jubileju?
Ar godprƗtƯgi
darbiem!
Parfilmas
skolasveidotƗjam
attƯstƯbu ir Aldim
novƝrtƝts
skolas
darbs projektƗ
„Mammadaba”.
Klašu
audzinƗtƗjas
- S. Aldim
BerƷe, I.CƯrule,
uzņemta
filma.
Paldies
parpadarƯtiem
darbu
gada
garumā
filmas
veidotājam
Slišānam! Atzinīgi
novƝrtƝts
skolas
darbs
projektƗ
„Mammadaba”.
Klašu
audzinƗtƗjas
S.
BerƷe,
I.CƯrule,
Ƽemta filma. Paldies
par darbu
gada garumƗ
filmas
veidotƗjam
Aldim ŠajƗ
SlišƗnam!
AtzinƯgi
S.Balodeieguvušas
projekta
Meistara
diplomu.
mƗcƯbu
gadƗ esam piedalƯjušies
27 dažƗdƗs
novērtēts
skolas
darbs
projektā
„Mammadaba”.
audzinātājas
- S. Berķe,
I.Cīrule,
S.Balodeprojekta
Meistara
diplomu.
ŠajƗKlašu
mƗcƯbu
vƝrtƝts skolas darbs
projektƗ ieguvušas
„Mammadaba”.
Klašu
audzinƗtƗjas
- S. BerƷe,
I.CƯrule,gadƗ esam piedalƯjušies 27 dažƗdƗs
aktivitƗtƝs
starpnovadu
un
valsts
lƯmenƯ.
S.Balodeieguvušas
projekta
Meistara
diplomu.
Šajā
mācību
gadā
esam
piedalījušies
27
aktivitƗtƝs
starpnovadu
un
valsts
lƯmenƯ.
Balode- ieguvušas projekta Meistara diplomu. ŠajƗ mƗcƯbu gadƗ esam piedalƯjušies 27 dažƗdƗs

di esam....

dažādās
ivitƗtƝs starpnovadu
unaktivitātēs
valsts lƯmenƯ.starpnovadu un valsts līmenī.

UzƼƝmƝja JƗƼa RoƼa speciƗlo balvu saƼƝma olimpiƗžu un konkursu laureƗti:
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1.vieta satrpnovadu
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1.vieta CƝsu novada rudens
krosƗ
sk. A.PraulƯte
krosƗ
krosƗ
2. vieta starpnovadu
Nauris
Metums
2. vieta
starpnovadu 2. vieta starpnovadu
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3. vieta konkursƗ „TƗ runƗ
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Anete3.CƯrule
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2. vieta CƝsu novada skolu
2. vieta CƝsu
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Annele
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sk. E.Leiboma
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MƗcƯbu darbƗ svarƯga ir katra skolƝna izaugsme un atbildƯba par sava darba
rezultƗtiem,
tƗpƝc
skolƗ
organizƝjam
konkursu
par vidƝjƗ
vƝrtƝjuma
kƗpinƗjumu,
kur zelta
Mācību
darbā
svarīga
ir katra skolēna
izaugsme
un atbildība
par sava
darba rezultātiem,
medaƺutāpēc
iegǌst
katrs,
kas
mƗcƯbu
gadu
noslƝdzis
ar
augstƗku
vidƝjo
vƝrtƝjumu
kƗ
1.
semestrƯ.
skolā organizējam konkursu par vidējā vērtējuma kāpinājumu, kur zelta medaļu
iegūst ŠƯ
konkursa
uzvarƝtƗji:
katrs,
kas mācību gadu noslēdzis ar augstāku vidējo vērtējumu kā 1. semestrī. Šī konkursa
uzvarētāji:
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E.Vizulis
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M.I.EglƯte
M.CimdiƼš

sk. A.SkaidrƗ
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6.kl.
I.Starostins
D.Vizulis
S.Fukse

7.kl.
P.Ronis
T.Vaƺkins

8.kl.
I.A.Ludborža
E.ƶepƯtis
K.Ribakovs

9.kl.
M.CimdiƼa
K.KƺaviƼa
L.MiƷelsone

Sākumskolā lielu vērību veltām skolēnu lasītprasmes pilnveidošanai, un mācību gada
garumā
klašu lielu
audzinātāji
dažādas lasƯtprasmes
aktivitātes, laipilnveidošanai,
rosinātu skolēnu
interesi par
SƗkumskolƗ
vƝrƯbuorganizē
veltƗm skolƝnu
un mƗcƯbu
gada
grāmatām.
Čaklākie
grāmatu
lasītāji
mūsu
skolā:
1.klasē
Ance
Rutka,
Ralfs
garumƗ klašu audzinƗtƗji organizƝ dažƗdas aktivitƗtes, lai rosinƗtu skolƝnu interesiReinsons,
par
Nauris Metums, 3.klasē - Līva Beāte Vozņesenska, 4.klasē - Jānis Voldemārs Ķepītis.
grƗmatƗm.
ýaklƗkie grƗmatu
lasƯtƗji
mǌsu skolƗ:
1.klasƝAr
- Ance
Rutka, Ralfs
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Daudzveidīga
bijusi skolas
ārpusstundu
darbība.
atzīstamiem
rezultātiem
esam
Naurispiedalījušies
Metums, 3.klasƝ
- LƯva
VozƼesenska,
4.klasƝ
- JƗnis VoldemƗrs
ƶepƯtis.lomas
skatuves
runasBeƗte
konkursā
Cēsīs, deju skatē
Vecpiebalgā,
izspēlētas galvenās
Mazajās teātra
Mākslas skolas
audzēkņu
darbi pārstāvējuši
skoluesam
konkursos
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bijusidienās
skolasskolā.
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konkursƗ
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galvenƗs
lomas
pretoties globālai problēmai – mazkustīgam
dzīvesveidam.
KƗ veicies šajƗ
mƗcƯbu gadƗ Taurenes pamatskolƗ?

MazajƗs teƗtra dienƗs skolƗ. MƗkslas skolas audzƝkƼu darbi pƗrstƗvƝjuši skolu konkursos
Balvos, Ɯrgƺos, CƝsƯs, RƯgƗ. SkolƝnu iecienƯtas ir kopƯgƗs KustƯbu dienas, kurƗs mƝs cenšamies
sk. A.PraulƯte
MƗcƯbu
gads ir– mazkustƯgam
noslƝdzies ar vidƝjo
vƝrtƝjumu skolƗ 5.86 balles, AtzinƯbas rakstus saƼ
sk. A.PraulƯte
pretoties globƗlai
problƝmai
dzƯvesveidam.
skolƝni:
Jaunie solisti savus klausƯtƗjus iepriecinƗjuši konkursƗ „Do –re- mi”, drosmƯgƗkie un
Ɓ par ƺoti labu, teicamu un izcilu mƗcƯbu darbu 1. - 3. klasƝs:
Jau vairƗkus
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ar uzƼƝmƝja
CƯruƺa finansiƗlu
mƗcƯbu gada atbalstu mācību gada noslēgumā
Jau
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gadusValda
ar uzņēmēja
Valda atbalstu
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Jau vairƗkus
ar uzƼƝmƝja
CƯruƺa
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slƝgumƗ skolƝni
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prƝmijas
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10, 5LsvƝrtƯbƗ.
Šogad
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labu
mƗcƯbu atbalstu
darbu
1.klasƝ- Mareks GreizƗns un Edgars Rumba;
skolēni
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10,
5 Valda
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par mƗcƯbu
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Valda
CƯruƺa
finansiƗlu
atbalstu
mƗcƯbu
gada darbu un
noslƝgumƗ
skolƝni saƼem prƝmijas Ls 15, 10, 5 vƝrtƯbƗ. Šogad prƝmijas par labu mƗcƯbu darbuDienas centra audzƝkƼiem pilnveidojuši savas prasmes nodarbƯbu ciklƗ „ƶipars dara”.
sabiedrisko aktivitƗti
saƼƝma:
sabiedrisko
aktivitāti
saņēma:
noslƝgumƗ
skolƝni saƼem
prƝmijas Ls 15, 10, 5 vƝrtƯbƗ. Šogad prƝmijas par labu mƗcƯbu darbu
3.klasƝ- Alvis Jakovƺevs.
un sabiedrisko aktivitƗti saƼƝma:
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31.maijƗ!
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klase
Marta CimdiƼa
9,2
9.kl.Vid. vƝrtƝjums
klase
Vid. vƝrtƝjums
Ar labi 2.klasƝpadarƯtaRolanda
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8,8
6.kl9,2
Marta CimdiƼa
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Kate KƺaviƼa
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MƗcƯbu darbƗ svarƯga ir katra skolƝna izaugsme un atbildƯba par sava darba
zultƗtiem, tƗpƝc skolƗ organizƝjam konkursu par vidƝjƗ vƝrtƝjuma kƗpinƗjumu, kur zelta
daƺu iegǌst katrs, kas mƗcƯbu gadu noslƝdzis ar augstƗku vidƝjo vƝrtƝjumu kƗ 1. semestrƯ. ŠƯ
nkursa uzvarƝtƗji:
5.klase
E.Vizulis
M.Metums
M.I.EglƯte
M.CimdiƼš

6.kl.
I.Starostins
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S.Fukse

7.kl.
P.Ronis
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8.kl.
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9.kl.
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K.KƺaviƼa
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Ɓ par labu mƗcƯbu darbu 1. - 3. klasƝs:
Ilze CƯrule,
direktores
mƗcƯbu un audzinƗšanas darbƗ
1.klasƝ
– Daniela
Pinka un vietniece
Oskars GuoƧis.
Ɓ par centƯgu mƗcƯbu darbu 1. - 3. klasƝs:
BILDE
skolai
20 31.
maijƗ
Inešu pamatskola svinƝja 20. dzimšanas dienu.
2.klasƝ
– Melisa
PolƯna
StepƗne;
3.klasƝ- Linda Ance Ansviesule un Evija Auce Cimberga.
Ɓ par labu un teicamu mƗcƯbu darbu 4.-9.klasƝs naudas balvas saƼem 4 skolƝni:
5.klasƝ- Lǌcija Mende;
4.klasƝ – Anete Plǌme;
7.klasƝ – JƗnis Kuþinskis;
maijāBabris.
Inešu pamatskola svinēja 20. dzimšanas dienu.
8.klasƝ –31.
Helvijs
Jaunie solisti
savus
klausītājus
iepriecinājuši
konkursā
–re- mi”, rakstu
drosmīgākie
Ɓ par centƯgu mƗcƯbu darbu
4.-9.klasƝs
grƗmatu„Do
un AtzinƯbas
saƼem un
1 skolƝns:
erudītākie pārbaudījuši savus spēkus konkursā „Es pats”, bet jaunāko klašu skolēni kopā ar
6.
klasƝ
Samanta
Laura
Libere.
Dienas centra audzēkņiem pilnveidojuši savas prasmes nodarbību ciklā „Ķipars dara”.
ƁƁ
par godalgotu
vietu20iegǌšanu
mƗcƯbu
olimpiƗdƝs
1.-9.klasƝs
Jubilejas
kliņģerī
jau nopūstas
svecītes. starpnovadu
Ieceru mumsskolu
daudz!
Paldies
par labiem
balvu
saƼem
14
skolƝni:
vēlējumiem skolas dzimšanas dienas svinībās 31.maijā!
Mareks
GreizƗns
par vasaras
iegǌto 1.vietu
Ar labi1.klasƝ
padarīta– darba
sajūtu
dodamies
atpūtā! kombinƝtƗ olimpiƗdƝ;
Cīrule,
7.klasƝ- JƗnis Kuþinskis par iegǌto 2.vietu mƗjturƯbas un tehnoloƧijuIlze
olimpiƗdƝ;
vietniece
mācību un
audzināšanas darbā
8.klasƝ- Roberts KlƗvs UžƗns pardirektores
iegǌto 2.vietu
ƧeogrƗfijas
olimpiƗdƝ;
6.klasƝ – Agate Ansviesule, 8.klasƝ – LƗsma KristiƗna KƗrkliƼa un 9.klasƝ – EvelƯna Ɩbol
iegǌto 1.vietu un ieguldƯto darbu krievu valodas konkursƗ – olimpiƗdƝ (vokƗlƗ mƗkslƗ);
5.klasƝ - Lǌcija Mende, MƗrtiƼš GuoƧis, Aleksandrs Muraško un Rinalds JƗnis KƗrkli
iegǌto 2.vietu dambretes sacensƯbƗs D grupƗ;
9.klasƝ – EvelƯna ƖboliƼa un Viktors Žavoronkovs, 8.klasƝ – Roberts KlƗvs UžƗns un H
iegǌto
2.vietu dambretes
sacensƯbƗs
B grupƗ.
☼☼☼ Babris
Labākāpar
liecība
ar augstāko
vidējo vērtējumu
– 8,45
balles - Lūcijai Mendei. Balvā
– pūcīte. ƁƁƁ LabƗkƗ liecƯba ar augstƗko vidƝjo vƝrtƝjumu – 8,45 balles - Lǌcijai Mendei. B
☼☼☼ pǌcƯte.
Augstākais klases vidējais vērtējums - „Ceļojošo pūci” iegūst 5. Klase - vidējais
vērtējums 6,31
balle.
ƁƁƁ
AugstƗkais klases vidƝjais vƝrtƝjums - „Ceƺojošo pǌci” iegǌst 5. Klase - v
vƝrtƝjums 6,31 balle.
VidƝjais vƝrtƝjums
semestrƯ
+; - ar iepriekš.
Klase
2012./2013.m.g. 2012./2013. m. g. periodu
4. klase
6,29
6,21
-0,08
5. klase
6,05
6,31
+0,26
6. klase
6,01
5,99
-0,02
7. klase
5,58
5,68
+0,10
8. klase
5,60
5,73
+ 0,13
9. klase
5,61
5,57
- 0,04

Kā veicies šajā mācību gadā
Taurenes pamatskolā?

SƗkumskolƗ lielu vƝrƯbu veltƗm skolƝnu lasƯtprasmes pilnveidošanai, un mƗcƯbu gada
rumƗ klašu audzinƗtƗji organizƝ dažƗdas aktivitƗtes, lai rosinƗtu skolƝnu interesi par
Mācību
gads
ir noslēdzies
vidējo
vērtējumu
skolā
5.86 balles, Atzinības rakstus saņem
matƗm. ýaklƗkie
grƗmatu
lasƯtƗji
mǌsu skolƗ:ar
1.klasƝ
- Ance
Rutka, Ralfs
Reinsons,
skolēni:
uris Metums,18
3.klasƝ
- LƯva BeƗte VozƼesenska, 4.klasƝ - JƗnis VoldemƗrs ƶepƯtis.
udzveidƯga bijusi
Ɨrpusstundu
darbƯba.
Ar atzƯstamiem
☼ skolas
par ļoti
labu, teicamu
un izcilu
mācību rezultƗtiem
darbu 1. -esam
3. klasēs:
dalƯjušies skatuves
runas konkursƗ
deju skatƝ
VecpiebalgƗ,
izspƝlƝtas galvenƗs lomas
1.klasēMareksCƝsƯs,
Greizāns
un Edgars
Rumba;
azajƗs teƗtra dienƗs skolƗ. MƗkslas skolas audzƝkƼu darbi pƗrstƗvƝjuši skolu konkursos
3.klasē- Alvis Jakovļevs.
lvos, Ɯrgƺos, CƝsƯs, RƯgƗ. SkolƝnu iecienƯtas ir kopƯgƗs KustƯbu dienas, kurƗs mƝs cenšamies
☼
par labu
un ļoti labu
mācību darbu 1. - 3. klasēs:
toties globƗlai problƝmai
– mazkustƯgam
dzƯvesveidam.
1.klasēIndra Gita
Bērziņa, Ģirts
Jakovļevs
un Jurģis
Zommers;
Jaunie solisti
savus klausƯtƗjus
iepriecinƗjuši
konkursƗ
„Do –re- mi”,
drosmƯgƗkie
un
udƯtƗkie pƗrbaudƯjuši
savusRolanda
spƝkus konkursƗ
bet jaunƗko
klašu skolƝni kopƗ ar
2.klasēĢēģere„Es
unpats”,
Nikola
Spalviņa.
enas centra audzƝkƼiem
prasmes
nodarbƯbu
☼ par pilnveidojuši
labu mācībusavas
darbu
1. - 3.
klasēs:ciklƗ „ƶipars dara”.
Jubilejas kliƼƧerƯ jau nopǌstas 20 svecƯtes. Ieceru mums daudz! Paldies par labiem
1.klasē – Daniela Pinka un Oskars Guoģis.
Ɲjumiem skolas dzimšanas dienas svinƯbƗs 31.maijƗ!
☼ par
centīgu
- 3. klasēs:
Ar labi padarƯta
darba
sajǌtu mācību
dodamiesdarbu
vasaras1.
atpǌtƗ!

2.klasē – Melisa Polīna Stepāne;

Ilze
CƯrule,Linda
direktores
vietniece
mƗcƯbu un
un audzinƗšanas
3.klasēAnce
Ansviesule
Evija Auce darbƗ
Cimberga.

☼ par labu un teicamu mācību darbu 4.-9.klasēs naudas balvas saņem 4 skolēni:
5.klasē- Lūcija Mende;
4.klasē – Anete Plūme;
7.klasē – Jānis Kučinskis;
8.klasē – Helvijs Babris.
☼ par centīgu mācību darbu 4.-9.klasēs grāmatu un Atzinības rakstu saņem 1 skolēns:
6. klasē - Samanta Laura Libere.
☼☼ par godalgotu vietu iegūšanu starpnovadu skolu mācību olimpiādēs 1.-9.klasēs naudas
balvu saņem 14 skolēni:
1.klasē – Mareks Greizāns par iegūto 1.vietu kombinētā olimpiādē;
7.klasē- Jānis Kučinskis par iegūto 2.vietu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē;
8.klasē- Roberts Klāvs Užāns par iegūto 2.vietu ģeogrāfijas olimpiādē;
6.klasē – Agate Ansviesule, 8.klasē – Lāsma Kristiāna Kārkliņa un 9.klasē – Evelīna Āboliņa
par iegūto 1.vietu un ieguldīto darbu krievu valodas konkursā – olimpiādē (vokālā mākslā);
5.klasē - Lūcija Mende, Mārtiņš Guoģis, Aleksandrs Muraško un Rinalds Jānis Kārkliņš par
iegūto 2.vietu dambretes sacensībās D grupā;
9.klasē – Evelīna Āboliņa un Viktors Žavoronkovs, 8.klasē – Roberts Klāvs Užāns un Helvijs
Babris par iegūto 2.vietu dambretes sacensībās B grupā.

BILDE skolai 20 31. maijƗ Inešu pamatskola svinƝja 20. dzimšanas dienu.

ƁƁƁƁ „100% stundu apmeklƝjums!”

☼☼☼☼
„100%Indrai
stunduGitai
apmeklējums!”
1.klasƝBƝrziƼai;
1.klasē- Indrai Gitai Bērziņai;
3.klasƝPƝrlei
Johannai
BƝrziƼai;
3.klasē- Pērlei Johannai Bērziņai;
6.klasē - Samantai Laurai Liberei;
8.klasē – Lindai Čemodanovai, Sintijai Ķuzei un Laurai Taujinskai.
☼☼☼☼ ☼ „Glītākā dienasgrāmata!”
2.klasē - Melisai Polīnai Stepānei;
3.klasē - Alvim Jakovļevam;
8 klasē - Lāsmai Kristiānai Kārkliņai , Laurai Taujinskai un Kintijai Kukošai;
9.klasē - Evelīnai Āboliņai.
Paldies Taurenes skolas Atbalsta fondam par balvām - naudas prēmijām (Ls 100 kopsummā)
4. – 9.klašu skolēniem. Lai ikkatrā ģimenē un ikvienam no jums ir darbīga, krāsaina, rotaļīga,
prieka un mīlestības pilna vasara!
Direktores vietniece mācību darbā
Ilona Žagare
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Pateicības pēcpusdiena
Vecpiebalgas vidusskolā

Izlaidums Skujenes
pamatskolā

Čaklākie 12.klases skolēni Pateicības pēcpusdienā.

Izlaidums Skujenes pamatskolā. No kreisās: Madara Fridrihsone, Kristaps Bormanis,
Sandijs Sautiņš, Līva Jukneviča, Elvijs Jakovļevs.

Paldies - it kā pavisam mazs un īss vārdiņš. Taču patiesībā šie 7 burti izsaka bezgala daudz
siltuma un mīļuma kā mazam ķiparam, tā pieaugušam cilvēkam.
16.jūnija pēcpusdienā Vecpiebalgas vidusskolas aktu zāli jau 8.reizi pārņēma pavisam īpaša
atmosfēra - čaklākie 12.klases skolēni, viņu vecāki un skolotāji vienojās īpašā paldies stāstā
- Pateicības pēcpusdienā. Šī diena ir svētki - kavēšanās atmiņās un atskats uz visiem tiem
labajiem darbiņiem, ko 12-tie savā skolas ceļā paveikuši, cik daudz darba, enerģijas, sirds
siltuma ieguldījuši, nesot savu un Vecpiebalgas vidusskolas vārdu novadā un Latvijā.
No skolotājiem saņemtajiem mīļajiem paldies vārdiem bija dubulta vērtība, jo mēs (varbūt
pat pēdējo reizi pirms lielās „lidojuma” dienas) sajūtām, cik ļoti lepojamies un cik ,,dadzīgi”
esam cits citam, savām otrajām mammām un otrajām mājām pieķērušies.
Pateicības pēcpusdiena mūsu skolai ir kā Latvijai Dziesmu un deju svētki - kaut kas
neatņemams, neaizstājams un grūti ar vārdiem aprakstāms. Par to liecināja arī drūmo lietus
mākoņu izklīšana un saules staru atkal parādīšanās pie Vecpiebalgas debesīm - ar domām un
emocijām kopā izkrāsojām savas sirds debesis!
Paldies visiem „rūķīšiem”, kas palīdzēja tik skaistai, emociju pārpilnai dienai tapt - mūsu
audzītei Ilonītei, skolas vadībai, skolotājiem un muzikālo priekšnesumu sniedzējiem!
12.klases skolniece Ance Liene Šatrovska

SPORTS
■ Cēsu čempionātā šautriņu mešanas sezonas noslēguma
kārtā piedalījās 17  kungi un sešas dāmas no Cēsīm,
Priekuļiem, Limbažiem, Veselavas, Vecpiebalgas, Valmieras
un Smiltenes.  Uzvarētājas lauri  Avelīnai Lācei no Inešiem,
2. vietā ar 44 punktiem Kristīne Kuzmane no Vecpiebalgas.
Apsveicam!
■ Sacensībās šaušanā biatlonistiem Priekuļos 2.vietā
kopvērtējumā Krista Razgale, 3.vietā Rūdis Balodis, B
grupā - 3.vietā Ints Sarmulis, A grupā 2.vietā Jānis Slavēns.
Atsevišķos vingrinājumos starp trīs labākajiem ierindojās
Egons Briedītis un Kristers Slavēns.

Novada volejbola
čempionāta
spraigās cīņas
Maija otrajā pusē notika Vecpiebalgas čempionāta pludmales
volejbolā posms, kurā piedalījās 22 komandas. Visvairāk komandu
bija no Vecpiebalgas, bet bija ieradušies spēlētāji arī no Liezēres un
Madonas, kas sacensības padarīja aizraujošākas. Novada sportisti,
startējot šāda veida turnīros trešo gadu, ir labi iepazinuši MK
noteikumus un spēj tos ievērot sacensību laikā.
22 komandas tika sadalītas 4 apakšgrupās, un pirmajā kārtā, katrai
komandai spēlējot ar katru, cīņa notika par 1.-3. vietu apakšgrupā,
lai nākamajā kārtā cīnītos vienmīnusu sistēmā. Tādu taktiku
izvēlējāmies gan lielā komandu skaita, gan arī laika apstākļu dēļ.
Sacensībās piedalījās viens meiteņu pāris – Anete Dzene un
Simona Klodža, 4 jauktie pāri, kā arī viens senioru pāris - Normunds
Vītiņš un Vitālijs Dušs.
Visas dienas garumā lija smalks lietus, kas neatbaidīja spēles
dalībniekus un netraucēja sacensību gaitai. Prieks bija vērot jaunos
censoņus, kurus nenobiedēja lietus. Jauniešiem vēl grūti spēkoties
ar pieaugušajiem un uzvara nāk ļoti grūti, jo bez tehniskām
prasmēm šādos apstākļos svarīga ir taktika, sīkas viltībiņas, kad ir
jāpriecājas par katru izcīnīto punktu un nedrīkst zaudēt ticību, ka
nākamajā reizē šo punktu būs vairāk un spēlē izdosies uzvarēt.
Par uzvarētājiem kļuva komanda ,,Aizveries, Bērziņ!” (Jānis
Daļeckis un Edmunds Malta), 2.vieta ,,Zobsiksnām” (Jānis Vītiņš
un Aleksejs Aļeksējevs), 3. vietā ,,MK-3” (Kaspars Krieviņš un
Jānis Jurkāns). Uzvarētāji saņēma Vecpiebalgas novada čempionāta
medaļas un balvas.
6. jūlijā Vecpiebalgā paredzētas Latvijas mēroga sacensības “Beachbols” viens no posmiem.
Māris Krams

14. jūnija pēcpusdienā Skujenes pamatskolā valdīja svētku noskaņa. Gaiss zālē un gaiteņos
bija pildīts vīstošu meiju, jasmīnu un pujeņu smaržās.
Satraukums un prieks mijās kopā ar skumjām, jo nozīmīgs dzīves posms ir noiets vienpadsmit
gados, sākot ar diviem mācību un rotaļu gadiem pirmsskolas grupā, turpinot deviņus gadus
pamatskolā.
Izlaidumā apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma pieci jaunieši. Saņemot šo
dokumentu, absolventi pateicās un sveica savus vecākus, skolotājus un skolas darbiniekus.
Īpaši pateicās saviem audzinātājiem Andai Oltei (1. – 3. kl.), Ilonai Sopulei – Žēperei (4. – 7.
kl.) un Mārtiņam Žēperam (8. – 9. kl.).
Svētku reizē skolas direktore pateicās šo skolēnu vecākiem par pozitīvu attieksmi un
personīgo ieguldījumu sadarbībā ar skolu.
Skolai sirsnīgus pateicības vārdus veltīja arī bērnu vecāki. Pašvaldības vārdā absolventus
sveica Kaives pagasta pārvaldes vadītāja Rita Čičkanova. Pasākumu ar muzikāliem
priekšnesumiem papildināja Cēsu mūzikas vidusskolas pūšamo instrumentu kvartets, kā arī
Kaspars un Jēkabs Dimiteri.
Jums spārni ir doti, lidojiet tālāk un augstāk!
Valda Miķelsone

Pārdomas pēc Latvijas Sporta
kongresa

Bieži masu medijos izskan doma - jāglābj jaunatne
no negatīvām tendencēm. Mūsu novadā redzam, ka
jaunieši ir izveidojuši savas interešu grupas un negaida,
ka kaut ko pienesīs uz paplātes, bet paši organizē
spēles, pārgājienus un kultūras pasākumus. Šie jaunieši
ir aktīvi visās jomās.
Valsts mērogā skolēnu fiziskā sagatavotība ir kritusies
par 75%, bet mūsu skolēniem tā tomēr ir labāka,
pateicoties sporta pedagogu darbam skolās. Šajā gadā
novadā lielāka uzmanība pievērsta skolu sportam - tika
organizētas kopīgas sacensības skolēniem. Skolu sporta
pasākumu skaitu vēl varētu palielināt, bet ir grūti atrast
laiku, lai netiktu traucēts mācību process. Projektu
vadītāja Lelde Burdaja izstrādāja visām novada skolām
kopīgu projektu valsts izsludinātajā konkursā Par
sporta inventāra iegādi ar pašvaldības līdzfinansējumu
(nupat saņemta ziņa, ka šis projekts ir apstiprināts).
Latvijas 6.Sporta kongresā daudz tika runāts par
bērnu un jauniešu sportu - sportam atvēlētais laiks
vispārizglītojošās skolās samazinājies uz pusi, sporta
stundas efektivitāte samazinājusies, nav normatīvās
vērtēšanas, bērnu-jauniešu fiziskās sagatavotības
līmenis krities par 70% . Cēloņi - bērni negrib
piepūlēties, kā arī skolu vadības neizpratne par sporta
nozīmi bērnu garīgajā attīstībā.
Sporta treneru algas ir iztikas minimuma līmenī.
Palielinājies alkohola un narkotiku lietotāju skaits
jauniešu vidū. Lauku apvidos fiziskajām aktivitātēm un
sportam trūkst atbilstošas vides. Kongresā diskusijas
izraisīja jautājums par 8-10 gadus veciem Latvijas
čempioniem. Šajā vecumā vēl nedrīkstētu būt nekāda
sporta specializācija. Ļoti bīstama ir tendence, ka
vecāki paši sāk trenēt un prasīt no bērna šajā vecumā
rezultātu. Par specializāciju varam sākt runāt 15-17
gadu vecumā. Agrā specializācija sabojā pat talantīgus
bērnus, sportiskā izaugsme apstājas. Valsts attieksmi
pret jaunatnes sportu rāda skaitļi - Izglītības un zinātnes
ministrija uz vienu sporta skolas audzēkni 2012.gadam
iedalījusi 116 latus, bet Kultūras ministrija uz vienu
mākslas vai mūzikas skolas audzēkni 365 latus gadā.
Kongresa noslēgumā tika pieņemta atbalsta vēstule
projektam Sporta politikas pamatnostādnes 2013.2020.gadam. Tajā aktualizēti uzdevumi:
- izstrādāt grozījumus pamatizglītības un vidējās
izglītības programmās, nosakot 4 sporta stundas nedēļā
1.-9.klasēm,
- turpināt obligāto peldēt apmācības programmas

īstenošanu 1.-4.klašu audzēkņiem,
- mācību priekšmetā ,,Sports’’ iekļaut tēmas par
veselības mācības jautājumiem.
Cerēsim, ka no tā visa kaut kas arī īstenosies.
Vecpiebalgas novadā sporta jomā darbojas viens
profesionāls sportists un 6 augstas klases sportisti –
amatieri. Tie ir mūsu novada sportisti, kuri mērķtiecīgi
trenējas un ir valsts izlases kandidāti. Tautas sportā
piedalās aptuveni 60 aktīvisti, kuri individuāli vai
interešu grupās piekopj veselīgu dzīvesveidu. 72 no
420 skolēniem ar sportu nodarbojas sporta skolas
grupās vai klubos, bet vispārizglītojošajās skolās
darbojas sporta pulciņi.
Šoziem pēc Ilmāra un Alda Glāzeru iniciatīvas un
ar Vecpiebalgas novada domes finansiālu atbalstu
tika izveidota 5 km gara slēpošanas trase. Regulāri
tika sagatavotas distances un radīti teicami apstākļi
slēpotāju treniņiem un sacensībām. Vecpiebalgas
novada sacensībās distanču slēpošanā piedalījās 164
iedzīvotāji. Aktīvu darbību veica šautriņu mešanas
un spēka trīscīņas interesentu grupas. Notiek treniņi
BMX, distanču slēpošanā, biatlonā un volejbolā. Plašu
sporta veidu daudzveidību novadā nav iespējams
realizēt, jo iedzīvotāji dodas strādāt uz pilsētām un ir
strauji samazinājusies dzimstība.
Uzskatu, ka jārisina jautājums par to, lai novada
pirmsskolas iestādēs nodrošinātu sporta nodarbības,
pie tam tās jāvada sporta speciālistam. Savukārt 1.4.klašu skolēniem nepieciešamas 3 sporta stundas
+2 tautisko deju stundas. Jāveic darbs ar vecākiem,
izskaidrojot sporta nozīmi garīgajā attīstībā. Jāpārskata
sporta bāžu attīstības un izmantošanas statūti. Novada
iedzīvotājiem šiem pakalpojumiem jābūt pieejamiem
bez maksas, tā tiek deklarēts arī valsts programmās,
bet līdzekļi, protams, šim mērķim netiek iedalīti.
No sporta celtnēm, pirmkārt, novadā ir vajadzīgs
peldbaseins, lai varētu realizēt valsts peldēt apmācības
programmu 1.-4.klašu skolēniem, kā arī izmantot to
kā rehabilitācijas centru novada iedzīvotājiem. Pilnīgi
pietiktu ar 3 celiņiem 25 m garumā.
Fiziskās aktivitātes ir cieši saistītas ar skolu sportu.
Ja neieaudzināsim sportošanas tradīcijas bērnībā, tad
nevaram gaidīt, ka fiziskās aktivitātes kļūs par ikdienas
nepieciešamību, sekmēs fizisko un garīgo attīstību,
uzlabos veselību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu un
sociālo saskarsmi.
Sporta darba organizators Andris Praulītis
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Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiādē Vecpiebalgas
novadam BMXā ZELTS

     

                                                                     

Ventspilī no 13. līdz 15. jūnijam notika Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde, kurā atzīstamu
sniegumu parādīja arī Vecpiebalgas novada sportisti - BMX braucēji Helvijs Babris un Arvis
Kārkliņš un triatloniste Krista Rezgale.
Pirmā no mūsu novada 13.jūnijā startēja triatloniste Krista Rezgale, izcīnot olimpiādē
godalgoto 6.vietu. Ikdienā Krista trenējas slēpošanā, taču, neskatoties uz to, jaunā sportiste
vēlējās izmēģināt spēkus triatlonā, kas arī izdevās ļoti veiksmīgi. Kristai bija jāpeld apmēram
700 m, jābrauc ar riteni 10 km un jāskrien 2,7 km . Visas šīs disciplīnas Krista paveica
ar apbrīnojamu cīņas sparu, tas bija viņai labs pārbaudījums un pierādījums, lai turpmāk
piepildītu visu, ko vēlas sasniegt sportā.
Savukārt sestdien, 15.jūnijā, turpinājās vasaras olimpiāde BMX sporta veidā, kur piedalījās
28 dalībnieki no visas Latvijas, tostarp divi BMX braucēji no Vecpiebalgas novada, kuri
ierindojās olimpiskajā sešiniekā. Helvijs Babris izcīnīja uzvaru - godalgoto 1.vietu. Arvis
Kārkliņš - olimpisko 6.vietu. Jāpiezīmē, ka sacensības bija spraigas un ne tik vienkāršas.
Finālbraucienos cīņa notika starp Valmieras, Smiltenes un Vecpiebalgas novadu, kā pirmais
startu „izcēla” valmierietis Viesturs Ceplītis, kurš pirmajā virāžā piedzīvoja kritienu, rezultātā
vadībā izvirzījās jaunākais dalībnieks Mikus Strazdiņš, pēdējā virāžā Mikus Strazdiņš un
Helvijs Babris „saķērās”. Helvijam izrādījās labāka trajektorija, kas viņam pēdējā taisnē ļāva
izrauties vadībā, viņam sekoja Kristaps Virskulis, Kārlis Brigmanis, Mikus Strazdiņš, Pēteris
Kalniņš un Arvis Kārkliņš, šādā secībā arī finišējot. Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiāde mūsu
novada 3 sportistiem noslēdzās ļoti veiksmīgi - viena zelta medaļa un divas 6.vietas.
Liels paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par sniegto atbalstu sportistiem, sagādājot
parādes tērpus un visu, kas bija nepieciešams, lai veiksmīgi nokļūtu un startētu 2013.
gada olimpiādē. Paldies par atbalstu novada sportistiem arī Vecpiebalgas novada sporta
organizatoram Andrim Praulītim.
Ceram, ka pēc diviem gadiem Latvijas Jaunatnes olimpiādē mūsu novadu pārstāvēs lielāks
dalībnieku pulks un būs arī vairāk olimpisko medaļu. Novēlu siltu un saulainu atlikušo vasaru
un veiksmīgus startus turpmākajās sacensībās!
Visus interesentus un BMX atbalstītājus aicinām uz trases atklāšanas sacensībām
Vecpiebalgā 2013.gada 20.jūlijā.
Sporta kluba „Vecpiebalga” pārstāvis un Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādes 2013
aktīvs līdzjutējs Sandis Kārkliņš

Par kadru politiku
valsts pārvaldē
Kā solīts, turpinām tēmu par problēmām valsts pārvaldes
organizēšanā, jeb, kā pagājušo reizi smējāmies, kāpēc pie
mums nav „īsto cilvēku īstajās vietās”. Tātad, pirmkārt,
ārkārtīgi trūcīga kadru izvēle, ko nosaka divi faktori,
proti, partijas jau koalīcijas veidošanas laikā nosaka savas
atbildības jomas, kas savukārt nozīmē, ka attiecīgajam
postenim kandidātus var meklēt tikai kūrējošā politiskā
spēka biedru vai atbalstītāju vidū. Jāņem vērā, ka LR partijas
nevar lepoties ar kuplu dalībnieku skaitu (apmēram 0,6% no
iedzīvotāju daudzuma, Igaunijā 10 reizes vairāk), pie tam
opozīcijas partijas, kā likums, netiek laistas pie „siles”, bet
pašreiz gandrīz puse deputātu ir no šiem „atstumtajiem”,
tātad nu jau vairs tikai ap 0,3%, partiju vietējie vadītāji
pie tam sūdzas, ka praktiski visus jautājumus izlemj šaurs
cilvēku loks – „partiju spices”. Šādā situācijā nav jābrīnās,
ka pie teikšanas dažādās valsts pārvaldes struktūrās ir
vieni un tie paši cilvēki, bieži bez attiecīgas izglītības,
pieredzes darbā šajā jomā, nereti tādi, kuri jau izmēģinājuši
„roku” kādā citā amatā un atzīti tur par nederīgiem. Tātad,
neskatoties uz vadošo partiju lielīgajiem paziņojumiem,
ka viņi varētu ar saviem kadriem formēt vēl nezin cik
valdības un pārvaldīt nezin cik jomas, patiesībā viņu
„rezervistu soliņš” ir visai īss un nekvalitatīvs. Pie reizes
arī jautājums, ko pēdējā laikā samērā bieži apspriež masu
informācijas līdzekļos, proti, cik demokrātisks var būt
politiskais režīms, kur valsts likteņus izšķir tikai neliels
cilvēku pulciņš, kas arī pārstāv (te domāts „tieši”) tik
nelielu sabiedrības daļu. Var, protams, iebilst, ka vainīga
pati sabiedrība, kura tik negribīgi papildina esošo partiju
rindas. Pretarguments – nākas lasīt daudzus komentārus,
kur iedzīvotāji stāsta par nesekmīgajiem mēģinājumiem
pievienoties tai vai citai partijai, esot izrādījušies vai nu
par gudriem vai godīgiem (iemesli, protams, minēti citi).
Otrkārt, draugu – radu būšana kadru izvēlē. Par to jau tik
daudz rakstīts (Šlesara „šofera dēls”, ostas pārvaldnieka
Loginova – „Latvijā visi ir radinieki”), ka kaut ko jaunu
pateikt grūti. Varbūt pēdējais lielu jautrību izraisījušais
gadījums, kad Garkalnes mērs pēc KNAB aizrādījuma, ka
pēc likuma viņš nedrīkst iecelt par savu preses sekretāru
miesīgo dēlu, iecēla šajā amatā …savu meitu. Kā saka,
komentāri lieki.
Treškārt, nav pēctecības un normālas karjeras izaugsmes.
Domāju, ka ikvienu kādreiz pārņēmis izbrīns, redzot TV
kādu tikko augstskolu beigušu „dāmīti”, par kuru kadrā
redzamie titri liecina, ka viņa ieņem tik augstu amatu,
par kuru var sapņot daudzi, kuri šajā jomā strādājuši
daudzus desmitus gadus. Man, pasarg’ Dievs, nav nekādu
aizspriedumu pret jaunajiem speciālistiem, bet, ja es redzu,
ka Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamentu
(tieši par Krimināllikuma nepilnībām mēs nepārtraukti
saņemam aizrādījumus no starptautiskajām organizācijām)
vada persona, kurai pēc izskata nekādi nav vēl pat 30 gadu,
neviļus rodas jautājums, kā viņa tur nokļuvusi. Mana
pārliecība ir, ka vismaz valsts pārvaldē, droši vien citur
arī, visam jāattīstās kā dabā – pēctecīgi, pamatoti, loģiski.
Pretējā gadījumā acīmredzot jāraksta – skatīt punktu
2. Vēl dīvaināk tas šķiet tāpēc, ka tagad cilvēkiem, kuri
augstskolas ir beiguši jau neatkarības laikā, ir pāri par 40,
tātad – ir, no kā izvēlēties, un arī tas „padomju mantojums”,
no kura visi tā baidās, viņiem nevelkas līdzi.

Ceturtkārt, uzblīduši štati un atbildības trūkums kā
sekas. Lai pildītu ES direktīvas, bet praktiski neko
nemainītu, departamenti pie ministrijām tiek pārveidoti
par aģentūrām, centriem, inspekcijām utt. Tas ļauj Eiropai
stāstīt par valsts pārvaldē nodarbināto samazinājumu
par 1/4 daļu, īstenībā nododot funkcijas tiem pašiem
cilvēkiem, mainot tikai plāksnītes pie durvīm. Dabiski, ka
darba kvalitāte jau no tā neuzlabojas un lozungs „mums
vajag nelielu, bet efektīvu valsts pārvaldi” paliek tikai
lozunga līmenī. Šī funkciju sadales neskaidrība savukārt
noved pie bezatbildības visaugstākajā līmenī. Ņemsim
kaut vai, tā saucamo, „obligātā iepirkuma komponenti”.
Vienkārši runājot, valsts ir apņēmusies uzņēmējiem, kuri
ražo elektrību no atjaunojamajiem resursiem (ūdens, vējš,
biomasa), maksāt par piegādāto enerģiju pēc paaugstināta
tarifa, kuru caur „Latvenergo” sedz visi patērētāji. Tieši
tāpēc, neskatoties uz to, ka mums ir savi HESi, kuri ražo
salīdzinoši lētu enerģiju, elektrības cenas mums ir vienas
no augstākajām Eiropā. Sevišķi cieš lieli, ražotāji, izrādās,
ka LR šī cena lielajiem patērētājiem ir augstākā pasaulē!
Kāda te konkurence! Un tagad, kā tas saistās ar mūsu tēmu?
Izrādās, ka joprojām nevar atrast vainīgo, kurš izstrādājis
šādu dažiem izdevīgu, bet visai sabiedrībai galēji neizdevīgu
likumprojektu un kurš to virzījis apstiprināšanai. Runā
tikai par komisijām, MK, Saeimu, šķiet, ka komisijas
telpa aizgājusi pie MK telpas un abas vienojušās. Nekādu
cilvēku, kuru vārdiem vajadzētu būt protokolos un kuru
parakstiem vajadzētu būt uz visiem dokumentiem, vispār
nav bijis. Kā saka, pasakaina kolektīvā bezatbildība un
nekādu sankciju, pamudinājums – turpiniet vien, brālīši,
tāpat tālāk.
Šo uzskaitījumu varētu, protams, vēl turpināt un
pieminēt to, ka liela daļa vadītāju savas aprobežotības un
pašpārliecinātības dēļ necieš sev blakus gudrus, loģiski
domājošus cilvēkus un visādos veidos cenšas no tiem
atbrīvoties (pavisam jau necieš „brīvdomātājus”, kuri pretēji
attiecīgās partijas „spices” uzskatiem meklē racionālus
nevis merkantilus risinājumus attiecīgajai problēmai).
Zemais intelekts, vājā izglītība ir iemesls arī tam, ka daļa
augstus amatus ieņemošu ierēdņu nespēj komunicēt ne ar
presi, ne ar TV, ne ierindas pilsoni, kurš ieradies risināt
kādas savas problēmas pie attiecīgās amatpersonas,
tāpēc nepieciešami preses sekretāri, sabiedrisko attiecību
nodaļas un pat departamenti, kuru darbinieki, bieži
vien pēc attiecīgas sagatavošanas, ir iemanījušies tikai
nevis sarunāties, bet atrunāties ar gludām, svešvārdiem
piebārstītām, bet neko neizsakošām frāzēm, nereti nekādi
nesaistītām ar uzdotajiem jautājumiem. Tā sacīt - „viens
par zaldātiem, otrs - par kāpostiem”.
Un nobeigumā – kāpēc par visu iepriekšminēto jālasa,
jādomā? Nedaudz vairāk nekā pēc gada – nākamās Saeimas
vēlēšanas, daudziem vienīgā iespēja kaut kā ietekmēt valsts
tālākās attīstības gaitu. Daudzi droši vien atceras padomju
laika lozungu – „kadri izšķir visu”. Zināma taisnība tur
ir – protams, ne visu, bet daudz gan. Tāpēc ir tik svarīgi
pasekot katras partijas, kā mēdz teikt, kadru politikai,
cik no tā, kas minēts iepriekš, ir raksturīgs tam vai citam
politiskajam spēkam, lai izdarītu pareizu, pamatotu izvēli.
			

Juris Sīmanis

Un gadu simtiem cauri
skan latvju dziesmas
mūžīgi
Klāt lielie Dziesmu svētki latvju tautā,
un atkal meitenes nāk
baltās zeķēs
un cēli dziedātāji sirmie.
Bet jāatceras mums,
kā bija toreiz,
kad Dziesmu svētki
latviešiem bij pirmie.
Mums dziļā cieņā Neikens Juris Dikļos,
bet pirmos Vispārējos dziesmu svētkos
kļūst slavens Kronvaldu Atis
savos vārdos stipros.
Svētku otrās dienas vakarā
latvju biedrības goda mielastā
varenākie runasvīri
kopā sanāk.
Tad provāciskais Jānis Cimze saka:
„Mums cieņā jāpateicas svētītajam caram
un dižai vācu kultūrai, ka
latvju dziesmas skaisti dziedāt varam.”
Vēl reti aplausi
nav lāgā sākušies,
kad Kronvaldu Atis droši
runu teic kā nākamais.
„Nē, Cimzes kungs, ne vācu kultūrai,
bet latvju tautas dvēselei
ir jāpateicas mums
par Dziesmu svētkiem šiem.
Jo latvju dziesmas mūžīgas skan tās Piebalgā un Bārtā,
skan gadu simtos nedienās
un līgo svētku sārtā.”
Pēc Kronvaldu Ata droši teiktā
grand aplausi pa visu zāli.
Un viņa vēsturiskā runa
atskan tautā tāli.

Adolfs Bruno Pugulis,
Dzērbenē
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APSVEIKUMI

Pasākumi
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Inešu pagastā

27.jūlijā plkst. 20.00 muižas parkā Mazās Kalniņa
dienas. Jau par tradīciju kļuvis, ka grupa „Autobuss debesīs”
izpilda dziesmas kopā ar Vecpiebalgas novada jaunajiem
talantiem. Šogad šī iespēja būs novada jauno solistu konkursa
uzvarētājiem Adrijai Žagarei un Kārlim Apalupam.
Pēc koncerta zaļumballe.

Kaives pagastā

2.augustā plkst.20.00 Kaives parka estrādē Skujenes
amatierteātra izrāde - komēdija „Pilsētnieki”.

Taurenes pagastā

26.jūlijā plkst.23.00 Taurenes estrādē Annas dienas
zaļumballe.

PATEICĪBAS
Smeiļu mājas bērni ir ļoti priecīgi par smiltīm rotaļu
kastē. Par to ļoti liels paldies Andim Dzenim.
Paldies visiem, kuri bija kopā ar mani un manu
ģimeni, pavadot manu tēti Jāni Belkovski pēdējā
gaitā.
					
Rigonda Prīse
Gadi kā jūras viļņi
Dienas virpulī griež.
Šodien pie kājām
Pārdomu dzintaru sviež.
Sirsnīgi pateicos novada pašvaldībai, pensionāru
klubiņam „Pīlādzītis”, kafejnīcai „Laura”, radiem,
draugiem, kaimiņiem par jaukajiem vēlējumiem
apsveikumos manā dzīves jubilejā.

Ilga Becīte

Atvērts FABERLIC AĢENTU PUNKTS Vecpiebalgā „Dadži”
(Ainas Slišanes masāžas kabinetā, t. 29119419).
Pasūtījumu izsniegšana: ceturtdienās 16.00 -18.00.
Katru ceturtdienu plkst.17.00 Faberlic produktu prezentācija.
Aicinu visus interesentus!
Jauni apģērbi no Polijas un Lietuvas (pielaikot un iegādāties
iespējams masāžas kabinetā katru ceturtdienu 9.00 - 12.00; 13.00
- 18.00).
Katra mēneša pirmajā piektdienā tirgošu apģērbus
Vecpiebalgā, laukumā pretī kultūras namam.
Var pieteikties uz prezentāciju „Peptīdi cīņā ar slimībām un
novecošanos” (par Sanktpēterburgas bioregulācijas un gerontoloģijas institūtā zinātnieku izstrādātiem peptīdu preparātiem, kuri
pagarina aktīvo dzīvošanu, atjauno cilvēka organisma šūnas).
Izbraucu pa Vidzemi ar prezentāciju uz sieviešu klubiņiem
(pieteikties pa tālr. 29119419).

BIŠKOPJIEM

Tiekamies 5.jūlijā plkst.11.00
Vecpiebalgas „Upmaļos”:
• apskatīsim jaunās bišu mātes;
• degustēsim jauno medu;
• pārrunāsim Vislatvijas biškopju saieta
Info: 29493629
apmeklējuma iespējas.

(Aivars Radziņš),
www.piebalgasmedus.lv  

KAPUSVĒTKI

7. jūlijā plkst.15.00 Krustkalnu kapos
27. jūlijā plkst.15.00 Dzērbenes Jaunajos kapos; 			
plkst.16.00 Dzērbenes Vecajos kapos
27. jūlijā plkst.14.00 Vecpiebalgas kapos
10. augustā plkst.12.00 Ķemerkalna kapos
10. augustā plkst.13.00 Sila kapos
4.augustā plkst.11. Skujenes ev.lut. baznīcā;
plkst.13.00 Skujenes kapos
10.augustā plkst.15.00 Lodes - Apšu kapos
11. augustā plkst.12.00 Leimaņu kapos
* Par kapusvētkiem Katrīnas kapos sekot līdzi 			
informācijai pašvaldības mājaslapā.

„Labām lietām cilvēks nekad nav
par vecu...”

(Z.Mauriņa)

Sveicam Tevi, jūlija
jubilār!

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte
Kura būs jādzīvo!

(L.t.dz.)
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Īpašie gaviļnieki:
60 - Anna Spara Dzērbenē
Lilita Tēta Dzērbenē
Andris Vilde Dzērbenē
Aina Ozoliņa Inešos
Jānis Riža Kaivē
Valentīns Katiņš Taurenē
Modris Reke Taurenē
Jānis Pavlovičs Vecpiebalgā
70 - Valdis Niedrītis Inešos
Dzintra Lāce Taurenē
Pēteris Drozds Taurenē
Vija Jansone Vecpiebalgā
Marija Kandere Vecpiebalgā
80 - Olga Apse Dzērbenē
Jānis Eglītis Taurenē
90 - Ausma Smukule Vecpiebalgā
91 – Lilija Apine Dzērbenē
98 - Kārlis Eglītis Taurenē
99 – Ida Riekstiņa Inešos

Emīlija Aplociņa
Inešu pagastā;
Paula Kļaviņa
Inešu pagastā;
Zane Ruča
Taurenes pagastā;
Ēriks Rumba
Taurenes pagastā.
Sveicam mazuļus un
viņu vecākus!

PĀRDOD

Saules mūžu nodzīvot,
Gredzentiņus nemainot!

Ugunsdrošos ķieģeļus (200 gb), elektrisko pagarinātāju (100 m) un 3 dzīslu
elektrokabeli (16 m). T. 28660055.
Govi (nāks slaucama jūlija sākumā). T.
28261387.
Biškopības inventāru, krainas rases
bišu mātes, atdaleņus, pavasara ziedu
medu.
T. 29493629 (Aivars Radziņš).

PĒRK
Nolietotu lauksaimniecības
tehniku - traktorus, piekabes, mucas u.c.
T.26111202.
Jebkura veida krāsainos un melnos metāllūžņus - automašīnas,
lauksaimniecības tehniku, dažādus
metāla izstrādājumus. Veicam dažādas
sarežģītības demontāžas darbus,
izvešanu. Samaksa tūlītēja. Izsniedzam
automašīnas utilizācijas sertifikātu.
Strādājam bez brīvdienām. 29423168.

AICINĀM UZ KONFERENCI!

13. jūlijā 10.00 – 14.00 Inešu
tautas namā notiks zinātniski
vēsturiska konference
„Voldemārs Ozols”. Aicinām
visus interesentus!

Sveicam

Zani Gavari un Indriķi Putniņu;
Kristīni Grobiņu un Mārtiņu Sniedzi,
kopēju dzīves ceļu sākot!

SLUDINĀJUMI
Muzikants (balss, sintezators) spēlē latviešu
mūziku kāzās, jubilejās u.c. privātos un publiskos pasākumos (arī diskotēka, karaoke,
apskaņošana, gaismas). Tel.25985566.
Pašvaldības administratīvajā centrā (kasē) un
pagastu pārvaldēs var iegādāties grāmatu par
Vecpiebalgas novadu „Pie tevis eju…” (teksta
autore Inguna Bauere, foto mākslinieks Aivars
Ošiņš, māksliniece Anita Lūsēna). Grāmatas
cena Ls 5,00.

SĒRU VĒSTS
Tie, kurus esam mīlējuši,
atgriežas un dzīvo mūsu atmiņās…
Mūžībā aizgājuši:
Vilma Priedīte Dzērbene,
Vija Reinsone Dzērbene,
Olga Zēģele Ineši,
Arvīds Tomsons Ineši,
Jānis Belkovskis Vecpiebalga.

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”.

(K.Skalbe)

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.

