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Šajā numurā:

■ Skolās noslēdzas
mācību gads
■ Tuvojas saiešana
slātaviešu garā
■ Mednieku stāsti

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums

2016. gada jūnijs Nr. 5 (87)

Taurenes pamatskolā
2016. gada 4. jūnijā skolas 30 gadu jubilejas - absolventu
un darbinieku salidojums

Lai līst vissiltākais lietus,
Visdzidrāko rasu dod rīts,
Un kaut ko no saulgriežu brīnuma
Lai katrs paņem sev līdz!

Salidojuma norise:
16.00 - 17.30; 20.00 - 22.00 - reģistrācija pie skolas, foto mirkļi, skolas telpu un
izstādes apskate;
18.00 - 20.30 - svētku svinēšana Taurenes kultūras namā (atmiņas, sveicieni,
koncerts - muzikāls uzvedums);
21.00 - līdz rīta gaismai - tikšanās klasēs, danči skolas zālē un pagalmā;
23.30 - pulcēšanās gaismas aplim skolas pagalmā;
24. 00 - salūts;
00.10 - saimes zupa pie ugunskura.
Līdzi jāņem groziņš.
Dalības maksa - 5,00 eiro
Tava skola, skolotāji, darbinieki, skolas un klases biedri mīļi aicina Tevi:
„Atbrauc ciemos!”

Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties konkursa
„Latvijas labākais tirgotājs 2016” aptaujā
Latvijas Tirgotāju asociācija sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tradicionāli rīko
ikgadējo konkursu “Latvijas labākais tirgotājs 2016”. Konkurss ir demokrātisks bezpeļņas pasākums, kura galvenie mērķi ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras
paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku profesionalitātes pieaugumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un pakalpojumu uzņēmumus un to darbiniekus. Konkurss
notiek divās kārtās: pirmajā kārtā nosaka pilsētu un novadu labākos uzņēmumus, kas tālāk
piedalās otrajā kārtā valsts mērogā.
Atsaucoties uz Latvijas Tirgotāju asociācijas aicinājumu, Vecpiebalgas novada pašvaldība
organizē iedzīvotāju aptauju „VECPIEBALGAS NOVADA LABĀKAIS TIRGOTĀJS
2016”. Aptaujas mērķis - noteikt Vecpiebalgas novada labāko tirdzniecības vietu, ēdināšanas uzņēmumu un pakalpojumu sniedzēju, kuru izvirzīt Latvijas Tirgotāju asociācijas izsludinātā konkursa „Latvijas labākais tirgotājs 2016” 2. kārtai.
Aizpildītu anketu vai brīvā formā rakstītu ieteikumu nosūtīt elektroniski uz e- pastu: vecpiebalga@vecpiebalga.lv vai iesniegt Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā
centrā līdz 1. augustam.
Lūgums vienā anketā atzīmēt tikai vienu labāko tirdzniecības vietu, vienu labāko ēdināšanas
uzņēmumu un vienu labāko pakalpojumu sniedzēju.
Galvenie vērtēšanas kritēriji:
• apkalpošanas kultūra;
• iekārtojums;
• preču klāsts;
• kārtība un tīrība;
• speciālie piedāvājumi un informācija.
Konkursa nolikums un aptaujas anketa: www.vecpiebalga.lv

APSVEICAM!

Cēsu deju apriņķa deju kolektīvu skatē, kas 7. maijā notika Vecpiebalgas kultūras namā, deju kolektīvs “Mudurainis” ieguva augstāko
pakāpi (vadītāja Antra Grinberga), “Balga” (vadītājs Klāvs Zārdiņš),
“Juveris” (vadītājs Uldis Blīgzna) un “Slātaviņa” (vadītāja Antra
Grinberga) - 1. pakāpi.

Vasaras Saulgrieži ir vieni no skaistākajiem latviešu svētkiem. Līgo
vakarā saulgriežu svētība ienāk mūsu mājās, kur, gaidot līgotājus,
apdarīti visi darbi. Ikvienam līgotājam novēlam izjust svētku gaisotni,
bet īpašus sveicienus sūtām gaviļniekiem 49 Vecpiebalgas novada Līgām un 243 Jāņiem.
Vecpiebalgas novada pašvaldība

No 25. līdz 31. jūlijam jau
5. reizi saiešana slātaviešu garā
„Vecpiebalga atver durvis”
Pirmdien, 25. jūlijā. Kultūrvēsturiska saiešanas ieskaņa.
13.00 - E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola” konference
„Piebaldzēni un mūzika”.
18.00 – Jāņa Lūsēna dziesmu programma. Izpilda Kristīne Zadovska.
Otrdien, 26.jūlijā. Saimnieču diena Vecpiebalgā.
18.00 - saimniece Dita Lūriņa un saimnieks Mārtiņš Egliens ielūdz uz Siera
svētkiem Vecpiebalgas kultūras namā.
Trešdien, 27. jūlijā. Tautas tradīciju diena Dzērbenē.
19.00 - Dzērbenes pilī vīru kopas „Vilki” koncerts.
Biļetes cena EUR 5,00
21.30 - Jāņkalniņā pie Lielā ozola folkmūzikas nakts.
Ceturtdien, 28. jūlijā. Ģimenes diena Taurenē.
14.00 - Bērnu pēcpusdiena Nēķena muižas parkā.
Novada pirmsskolas bērnu kolektīvu koncerts. Radošās darbnīcas, atrakcijas un
izklaides bērniem.
19.00 - Apšu baznīcā dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts.
Ieeja - ziedojums baznīcai.
Piektdien, 29. jūlijā.
10.00 - Ģimeņu sporta svētki Alauksta estrādē Vecpiebalgā.
Ģimenes komandā jābūt vismaz vienam pirmsskolēnam.
Mariannas Okolokolakas diena Kaivē.
18.00 - Mariannas Okolokolakas padomju retro auto brauciens Vecpiebalga Kaive.
Padomju laiku filmas un multfilmas Kaives kinozālē. Stafetes, rotaļas,
atrakcijas, bufetes, tematiskas izstādes Kaives parkā.
21.00 - Zaļumballe Kaives parkā. Spēlē grupa “Zvaigžņu lietus”.
Sestdien, 30. jūlijā. Lielā diena novadā.
10.00 - Amatnieku tirgus Vecpiebalgas birzītē.
17.00 - Imantdienām - 40! Atmiņu stunda „Jāņaskolā”. Austra Pumpure un
Austrasbērni.
Visas dienas garumā Viduslaiku svētki „Castrum Prebalge 2016”
Vecpiebalgas pilsdrupās.
Bruņinieku turnīri, viduslaiku mūzika, amatnieku paraugdemonstrējumi, spēles
un izklaides bērniem. Seno deju grupa „Ballare”.
20.00 - Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē. Grupa „Autobuss Debesīs”.
22.00 - Zaļumballe. Spēlē „Vēja runa”.
Biļetes cena - EUR 7,00
Svētdien, 31. jūlijā. Apcerīga saiešanas izskaņa.
10.00 - Svētku noslēguma dievkalpojums Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā.
12.00 - Vecpiebalgas ev. lut. Baznīcā Imanta Kalniņa dziesmu programma
„Kamēr vien gliemeži skrien”. Daumants Kalniņš - balss un oboja, Kaspars
Zemītis - balss un ģitāra.
14.00 - Kapusvētku dievkalpojums Vecpiebalgas Jaunajos kapos.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ

Domes ārkārtas sēde 2016. gada 9. maijā

Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,
Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Daina SKRASTIŅA,
Jānis VĪLIPS.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā (skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi)

Pieņemtie lēmumi:

1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projekta realizācijai. Pēc projekta realizācijas
atbilstoši MK noteikumiem Nr.598 (30.09.2014) „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības
attīstībai 2014.- 2020. gada plānošanas periodā”, MK noteikumiem Nr. 590 (13.10.2015)
„Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju””
un MK noteikumiem Nr. 599 (30.09.2014) „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības
garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un
zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai
un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.- 2020. gada
plānošanas periodā”, nodrošināt līdzfinansējumu 10% apmērā no LAD apstiprinātajām
projekta attiecināmām izmaksām. Projektā paredzēts Vecpiebalgas centrā izveidot novada tūrisma informācijas centra funkcijām un novada mājražojumu un citu oriģinālražojumu tirdzniecībai piemērotu ēku – Piebalgas klēti. Kopējās plānotās projekta izmaksas
līdz EUR 70 000,00.

Domes sēde 2016. gada 26. maijā
Sēdē piedalās deputāti: Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE,
Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA,
Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā (skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi)

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2016 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2016 “Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2016. gadam ”.
2. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Lielkalves” (Vecpiebalgas pagasts) zemes vienību
aptuveni 0,15 ha platībā un izveidot jaunu nekustamo īpašumu. Jaunradītajam īpašumam
piešķirt nosaukumu „Kalvītes” un noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
3. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Attīrīšanas iekārtas” (Vecpiebalgas pagasts) zemes
vienību aptuveni 1,1 ha platībā. Atdalītajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu „Gundegas” un noteikt lietošanas mērķi - lauksaimniecības zeme - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
4. Slēgt nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu 51,7 m 2 platībā ēkā
“Vecmuiža” (Taurenes pagasts) iznomāšanu. Nomas līguma termiņš - 12 gadi, nomas
maksa - EUR 0,21 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 21%. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam maksā Latvijas Republikas likumos noteiktos nodokļus.
5. Iznomāt nekustamo īpašumu „Silmalas” (Inešu pagasts) 2,3 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi, nomas maksa - 1,5 % apmērā
no zemes kadastrālās vērtības.
6. Iznomāt nekustamo īpašumu „Silvas” (Taurenes pagasts) zemes vienību lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,0 ha kopplatībā un „Jāņavoti” (Taurenes pagasts)
zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,0 ha platībā lauksaimnieciskai
izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi, nomas maksa - 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
7. Veikt dzīvokļa īpašuma „Elektroni”-18 (Vecpiebalgas pagasts) telpu grupas sagatavošanu atsavināšanai - dzīvokļa īpašuma reģistrēšanu VZD Kadastra reģistra informācijas sistēmā, nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu.
8. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas nolikumā (Apstiprināts ar Vecpiebalgas novada domes 2009. gada 15. jūlija
lēmumu (protokols Nr.3), izsakot nolikuma 1.4. punktu šādā redakcijā:
„Komisiju izveido un ievēl Vecpiebalgas novada dome trīs cilvēku sastāvā. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēl komisijas locekļi”.
9. Anulēt ziņas par vienas personas deklarēto dzīvesvietu.
10. Noteikt nekustamā īpašuma „Krasta iela 15” (Taurenes pagasts) zemes vienībai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme - ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, platība 0,1604 ha. Noteikt ēkai
„Krasta iela 15” būves nosaukumu - ambulance, būves galveno lietošanas veidu -ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas un būves tipu - ārstniecības vai veselības
aprūpes iestāžu ēkas.

2016. gada jūnijs

Apstiprināts aizsargājamā ainavu apvidus
“Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāns
Dabas aizsardzības pārvaldē noslēgusies 15 dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām Latvijā. Panākts kompromiss arī ar Vecpiebalgas novada
pašvaldību - domes deputāti apstiprinājuši pozitīvu atzinumu aizsargājamo ainavu apvidus (AAA) „Vecpiebalga” dabas aizsardzības plāna tālākai virzībai, un 2016. gada 29.
aprīlī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards apstiprināja
izstrādāto dabas aizsardzības plānu.
Vienošanās par dabas aizsardzības plāna AAA “Vecpiebalga” tika panākta 2016. gada
26. aprīlī paplašinātās uzraudzības grupas sanāksmes ietvaros, kurā piedalījās patstāvīgie uzraudzības grupas locekļi, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Vecpiebalgas novada pašvaldības, Dabas aizsardzības pārvaldes un dabas aizsardzības plāna izstrādātāju SIA “Estonian, Latvian and Lithuanian Environment” pārstāvji.
Sanāksmes gaitā puses vienojās, ka plāna izstrādes procedūra ir ievērota, kā arī nav
domstarpību par plāna saturu, ja netiek plānots mainīt AAA “Vecpiebalga” zonējumu un
izdot jaunus individuālos teritorijas aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Pašvaldības pārstāvji un Valsts meža dienesta pārstāve norādīja, ka nav iebildumu, ja īpašu dabas
vērtību aizsardzībai tiek veidoti mikroliegumi, jo mikroliegumu izveides pamatojumā ir
konkrēts eksperta vērtējums un tiek uzklausīts visu pušu viedoklis, tai skaitā katra zemes
īpašnieka viedoklis.

Iedzīvotājiem saistībā ar dabas aizsardzības plāna
apstiprināšanu jauni saimnieciskās darbības
aprobežojumi netiek noteikti, kā arī tuvākajā laikā
netiek plānots tādus noteikt, mainot
teritorijas zonējumu.
2016. gada 28. aprīlī Vecpiebalgas novada pašvaldības dome ar piecām balsīm par un
vienam deputātam atturoties nolēma apstiprināt pozitīvu atzinumu AAA “Vecpiebalga”
dabas aizsardzības plāna tālākai virzībai.
Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns sniedz rekomendācijas teritorijas apsaimniekošanai, lai ilgtermiņā nodrošinātu dabas vērtību saglabāšanu. Iedzīvotājiem saistībā ar dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu jauni saimnieciskās darbības aprobežojumi netiek
noteikti, kā arī tuvākajā laikā netiek plānots tādus noteikt, mainot teritorijas zonējumu.
Taču Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka AAA “Vecpiebalga” zemes īpašniekiem un iedzīvotājiem tāpat kā līdz šim jāievēro Ministru kabineta 2010. gada 16. marta
noteikumu Nr.264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 1. un 7. nodaļas prasības.
Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļa

Vidzemē notiks Zemessardzes mācības
No šī gada 8. līdz 10. jūlijam Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Raunas novadā Zemessardzes 27. kājnieku bataljons organizē lauka taktisko vingrinājumu „WENDEN 2016”.
Mācībās piedalīsies zemessargi no Studentu, 19. nodrošinājuma, 22., 25. un 27. kājnieku
bataljona, kā arī Igaunijas brīvprātīgās Aizsardzības līgas “Kaitseliit” (Zemessardzes) un
Dānijas bruņoto spēku Home Guard (Zemessardzes) pārstāvji. Plānotais mācību dalībnieku skaits - 300 zemessargi un profesionālā dienesta karavīri. Zemessargi no Cēsu,
Valmieras, Limbažu un Gulbenes novada, Rīgas un Pierīgas kopīgi trenēsies veikt aizkavēšanas operāciju.
Atbilstoši scenārijam nosacītais pretinieks no Jaunpiebalgas uzbruks Raunas virzienā
pa ceļu P29 posmā Jaunpiebalga-Rauna, V 300 ceļa posmā Drusti-Dzērbene un V299
ceļa posmā Dzērbene-Rauna, ieņemot apdzīvotas vietas - Drustus un Dzērbeni, savukārt „draudzīgo spēku” vienības veiks pretinieka aizkavēšanu, novājinot un apturot to
Raunā.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 22. jūnijā plkst.15.00
Vecpiebalgas pagastā.
Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

Piesaki uzņēmumu balvai
“BIZNESA LEPNUMS 2016!”

No 16. maija līdz 6. jūnijam žurnāls “iBizness” aicina mazos un mikrouzņēmumus pieteikties balvai “BIZNESA LEPNUMS 2016”. Uz balvu var pretendēt
uzņēmumi, kuri ieviesuši inovatīvu produktu, īstenojuši oriģinālu produkta virzības stratēģiju, apguvuši jaunus tirgus, lepojas ar strauju apgrozījuma pieaugumu vai augstiem produktivitātes rādītājiem.
Izvirzīt uzņēmumu balvai “BIZNESA LEPNUMS 2016” var līdz š.g. 6. jūnijam,
aizpildot pieteikuma formu http://ibizness.lv/lapas/biznesa-lepnums-2016
Vairāk informācijas: Linda Tunte, “iBizness” redaktore, bizness@ifinanses.lv,
linda@ifinanses.lv .

Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību laikā iepriekš minētajā teritorijā pārvietosies militārā tehnika un tiks pielietota
mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kā arī notiks kaujas imitācija apdzīvotā
vietā. Vēršam iedzīvotāju uzmanību, ka mācību munīcija rada troksni, bet neapdraud
cilvēku veselību un dzīvību.
Zemessardze lūdz iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām, radītajiem trokšņiem un iespējamiem satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kā arī
nedrīkst iesaistīties mācību norisē.
Kristiāna Štrāle,
3. Zemessardzes novada štāba
Civilmilitārās sadarbības speciāliste
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2016. gada jūnijs

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
Jettes dienas Lielā cimdu diena Dzērbenē

7. maijs kalendārā atgādina par
Jettes dienu, tā ir dzimšanas diena dzērbenietei Jettei Užānei,
tautā sauktai par Cimdu Jettiņu
(1924-2007). Šogad tā savijās
ar Mātes dienu, 2. pasaules kara
upuru piemiņas dienu un izskanēja jo īpaši sirsnīgi. Dzērbenes
pilī, gadskārtējā vietējo amatnieku izstādē, īpaša vieta tika
ierādīta cimdam. Uz aicinājumu
„Sasildi Dzērbeni!” pirmā ar agru
un ļoti siltu pavasari atsaucās
pati daba, pēc tam daudzas vietējās apkaimes sievas, kas garajos ziemas vakaros savus lolotos
rakstus ieadīja krāšņos cimdos.
Darbiem bija rūpīgi piemeklētas arī dzijas, ko norāda cimdā
ievietotās pavadzīmes, kurās bija
jānorāda adītāja vārds un cimda
stāsts. Starp cēliem debesu zvaigžņu rakstu cimdiem vidzemnieciskās šatierēs varēja ieraudzīt
vijīgu augu motīvu pašsaceres
un asprātības gluži vai pašas
Cimdu Jettiņas garā. Piemēram, Skaistumkopšanas salona
cimdi, Dzērbenes ezeru niedru velna nagu pirkstaiņi, lieli un
mazi Čiekuriņu cimdi, Pētera slēpošanas cimdi, Augstā kalna slavinājums, rūpīgo valdziņu etnogrāfiskie cimdi un pašas Jettiņas cimdu kopijas, starp tiem kā veltījums notikuma
dienai - Mātes mātes cimdi.

Jettiņas dzīvesstāsts pāri laikam
liek mūsu domām smilkstēt,
klaigāt, sanēt un stīgot.
„Pasaule nav ne laba, ne ļauna, ir
tikai tā, kā mēs to jūtam,”
rakstīja Jette Užāne.
Īpašs atklājums dzērbeniešiem bija Vita Elksne, kas dzīves
laikā tikusies ar Jetti. Vienas ziemas adīto cimdu pūrs bija
tik liels, ka cimdu konkursa „Sasildi Dzērbeni!” organizatore, Dzērbenes jaunpienācēja, māksliniece Ērika Māldere
nolēma eksponēt 40 pārus un pēc sarunas ar autori, adītāju
Vitu Elksni izvirzīja žūrijā kā izcilu novada cimdu adīšanas
amata pratēju. Konkursa žūriju vēl bija aicināta pārstāvēt pils
namamāte Daina Šmite un Diāna Jance, rakstnieku Edvarda
Virzas un Elzas Stērstes muzeja māju „Billītes” tiešā mantiniece, arī „Latvijas Avīzes” žurnāliste un Cimdu Jettiņas
cimdu un „Lejnieku” māju mantiniece Elīna Apsīte. Galvenajai balvai katrs žūrijas pārstāvis izvirzīja savu favorītu,
tālab uzvarētājs tika izlozēts ar Jettes cimdotu roku. Un
Rīgas salona „Senā klēts” izveidotājas, izcilās etnogrāfijas
pārzinātājas Marutas Grasmanes grāmata „Latvieša cimdi”

ar autogrāfu tika pasniegta Dacei Caunei. Bet Vecpiebalgas
novada pašvaldības dāvanu karte EUR 50 vērtībā tika Dzidrai Balodei. Žūrija bija necerēti vienota, sadalot citas dāvanu
kartes, un par radošākā cimda autori atzina Olgu Stībeli, bet
labākās Jettiņas cimdu kopijas darinātājas gods tika Līvijai
Miezei.
Pēc fotogrāfa Gunāra Janaiša iemūžināto Cimdu Jettiņas
dzīves mirkļu un viņas īpašo darbu apskates sekoja Elīnas
Apsītes dokumentālās esejas „Kafeja pie Cimdu Jettiņas”
pirmizrāde. Tajā piedalījās aktieri Edgars un Lilija Lipori
un mūziķe Maija Švēdenberga. Kā rūpīgi cimdu valdziņi
virknējās Elīnas lasītie vārdi, veidodami dziļu pārdomu teikumus no Jettes Užānes dienasgrāmatām. Kustību izrāde
par garīgi ārkārtīgi stipru cilvēku ratiņkrēslā lika mest
kūleni klātesošo sajūtām un izkustēties no pelēkās ikdienas
ikvienai klausītāja sirdij. Ziedi sagūla kapsētas piemiņas
vietā, bet sarunas par šo īpašo cilvēku un tagadni ilgi nerima
„Lejnieku” māju pagalmā pie ugunskura.
Jettiņas dzīvesstāsts pāri laikam liek mūsu domām smilkstēt, klaigāt, sanēt un stīgot. Kā būt, kā labāk dzīvot savā
mājā, ģimenē, vietā, zemē? Kā pastāvēt, kā saglabāties un
nepārstāt garīgi augt - citam straujajā, citam gaudenajā
ikdienā. Ne ņemt, lūgties, zemoties, apklust un pakļauties,
bet dot, būt blakus ar plecu, ar skatu, ar vārdu, ar labu darbu.
„Pasaule nav ne laba, ne ļauna, ir tikai tā, kā mēs to jūtam,”
rakstīja Jette Užāne.
„Vai tu nāksi?” izrādē sauc balss. Bet vai tu, lasītāj, citugad
ar savu cimdu pāri un savu ieadīto stāstu nāksi uz Jettes
dienu Dzērbenē?
Ērika Māldere, māksliniece

Novada pirmsskolēnu
dziesmu un deju svētki

Pasākuma dalībniekus priecēja bijušo audzēkņu un
vecāku teātra iestudējums.

6. maijā Vecpiebalgas kultūras namā notika 4. Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki „Es
savai māmiņai”, ko organizēja Vecpiebalgas pirmsskola
sadarbībā ar Vecpiebalgas kultūras namu un kuros piedalījās audzēkņi no visām novada pirmsskolas izglītības
iestādēm. Kā jau ierasts, šie svētki bija krāsaini, interesanti, mīļi un neaizmirstami - gan ar atraktīvajām vadītājām Agitu Šulcu un Agitu Braueri, gan audzēkņu vecāku
un bijušo audzēkņu teātra iestudējumu un, protams, bērnu dziesmām un dejām, kas šajā reizē bija īpaši veltītas
mīļajām māmiņām un vecmāmiņām. Paldies visiem, kas
veidoja un svinēja svētkus! Nākamajā gadā svētki notiks
jau piekto reizi - tātad būs jubilejas svētki!
Zigrīda Ruicēna,
Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja

Tava diena Piebalgā un Muzeju nakts

21. maijā, tāpat kā liela daļa Latvijas muzeju, arī PMA ”Orisāre” iesaistījās Eiropas Muzeju nakts organizēšanā. Taču šī
gada jaunums bija tas, ka Vecpiebalgas TIP sadarbībā ar Jaunpiebalgas novada tūrisma speciālistiem jau dienā organizēja
Piebalgas apceļošanas akciju „Tava diena Piebalgā”. Akcijas
mērķis bija dot iespēju visplašākajam apmeklētāju lokam iepazīt abu novadu tūrisma piedāvājumu, iesaistoties dažādās
aktivitātēs, ko bija sarūpējuši katra objekta saimnieki. Katram, kas apceļoja visus 12 objektus vai tikai daļu no tiem, bija
iespēja noslēgumā piedalīties balvu izlozē. Pasākuma noslēgumā notika danči kopā ar folkloras deju kopu „Dandari”.
Akcijā piedalījās 51 dalībnieks no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Cēsīm, Rīgas, Cesvaines, Olaines un Ventspils. Gandrīz
visi dalībnieki bija paciemojušies katrā objektā. Atsauksmes
bija pozitīvas. Liels paldies visiem uzņēmējiem un iestādēm,
kas piedalījās pasākuma organizēšanā un norisē! Tie bija Piebalgas porcelāna galerija, brīvdabas muzejs „Vēveri”,
Brāļu Kaudzīšu muzejs „Kalna Kaibēni”, Piebalgas kūpinātava un kafejnīca „Ūdensroze”, Vecpiebalgas luterāņu baznīca, saimniecība „Piebalgā ievākts medus”, atpūtas komplekss “Chill Up”, lauku sēta „Lielkrūzes”, aitu saimniecība
„Mazvieķi”, slēpošanas kalns „Vanagkalns” un Jaunpiebalgas novadpētniecības ekspozīcija.

„Saulrietos” un „Incēnos” Muzeju
naktī bija 364 apmeklētāji,
„Jāņaskolā”- 250, „Kaikašos” - 190
un Taurenē - 40.
Vakarā katram interesentam bija iespēja apmeklēt Muzeju
nakts pasākumus. Šajā gadā tie norisinājās trīs PMA „Orisāre” muzejos, Taurenes novadpētniecības ekspozīcijā un „Vēveros”. Esam gandarīti par apmeklējumu, tas aizvien ir tik
optimāls, lai neveidotos rindas un cilvēki varētu baudīt muzeju piedāvājumu. „Saulrietos” un „Incēnos” Muzeju naktī
bija 364 apmeklētāji, „Jāņaskolā” - 250, „Kaikašos” - 190
un Taurenē - 40.

Mazi noslēpumi. “Lizetes Skalbes trīs atslēgas” - Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis” iestudējums „Saulrietos”.

Esam pateicīgi katram, kurš mums palīdzēja, lai pasākumi varētu notikt - Vecpiebalgas amatierteātrim „Sumaisītis”
par sirsnīgo veltījumu Lizetei Skalbei, „Balgas stropam” par
azartiski atvērtajām durvīm uz Eiropu, Vecpiebalgas audējām un Vecpiebalgas vidusskolas rokdarbniecēm par jauko
izstādi „Kaikašos”, piebaldzēniem, kuri atsaucās un atsūtīja
fotogrāfijas izstādei „Piebalgas durvis”, un Ilzei SaulīteiJansonei par Ralfa Jansona izstādes atklāšanas un koncerta
organizēšanu. Paldies!

Visas Muzeju naktī atklātās izstādes būs muzejos aplūkojamas līdz sezonas beigām. Priecāsimies, ja nāksiet ciemos.
Atvainojamies katram, kas vēlējās apmeklēt „Kalna Kaibēnus” Muzeju naktī. Aicinām turpmāk vērīgi sekot līdzi reklāmai, jo ne visi Latvijas muzeji šajos pasākumos iesaistās.
Tā ir katra muzeja brīva izvēle, izvērtējot savas iespējas un
resursus. Priecāsimies, ja brauksiet ciemos dienā.
Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja
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Mednieku, makšķernieku kluba „Vecpiebalga” vadībā paaudžu maiņa
Uzskata, ka medības ir vīru lieta, lai gan nereti tajās piedalās arī daiļā dzimuma pārstāves. Tās nav arī vienkārši
vaļasprieks, jo daudziem medniekiem medības drīzāk ir kā
dzīves un pasaules uztveres veids. Par medību lietām saruna
ar MMK „Vecpiebalga” ilggadējo vadītāju Ati Avenu un
jaunievēlēto - Guntaru Šļaukstiņu.
Atis: „Mednieku klubi ir brīvprātīgas mednieku apvienības
ar saviem - rakstītiem un arī nerakstītiem - iekšējās kārtības noteikumiem, statūtiem, valdi, kas pieņem lēmumus,
un vadītāju, kas risina dažādus organizatoriskos jautājumus.
MMK „Vecpiebalga” priekšgalā esmu bijis vairāk nekā 20
gadus. Kolektīvā ir 37 biedri, sieviešu gan mūsu vidū nav.
Dalībnieku skaits ik gadu nedaudz mainās, jo - viens pienāk, cits aiziet, gadās arī, ka esam spiesti kādu izslēgt no
kolektīva rindām, ja cilvēka darbība nesaskan ar mūsu statūtiem. MMK „Vecpiebalga” ir dažāda vecuma ļaudis - vecāko mednieku pieredze ir liela vērtība un labi, ka to apzinās
un no viņiem mācās arī jaunie. Ar šo gadu kolektīva vadības
stūri esmu nodevis Guntaram. Kamēr varēšu, medībās piedalīšos, arī padomu neliegšu, bet esmu sasniedzis cienījamu vecumu, jādod vieta citiem - lai darbojās tālāk. Manas
paaudzes mednieki droši vien atceras, kā savā laikā slotiņas
meža zvēriem sējām, zīles lasījām, sienu pļāvām, stigas tīrījām, gatavojām „vārnukājas”… Kā torņus cēlām un svētkus
svinējām kopīgi. Desmit gadus pēc kārtas kopā ar ģimenēm
apmeklējām mednieku festivālu „Minhauzens”, bija arī tradicionālās Ziemassvētku balles un ikgadējās pilnsapulces.
Pēdējos gados, kopš daļa pieredzes bagāto mednieku ”medī
citos medību laukos”, kopīga svētku svinēšana ir nedaudz
apsīkusi, grūtāk ir arī sapulcēties kopā uz pienākumu pildīšanu. Iespējams, ka pie vainas ir straujais dzīves ritms. Bet
varbūt jaunajiem medniekiem ir cita vērtību skala.”
Vai ar vadītāju maiņu MMK „Vecpiebalga” darbībā kas
mainīsies?
Guntars: „Lielas pārmaiņas neplānoju. Kolektīvā jābūt vienojošam elementam - kā medībās, tā atpūtas brīdī. Cilvēkus
ir jāorganizē kopā. Ja katrs darīs, ko gribēs, sāksies haoss.
Piemēram, plēsoņu medības. Ja nebūs kolektīva atbalsta,
šādas medības vispār nebūs iespējamas. Tradīcijas stiprina
ikvienu kolektīvu, tāpēc senākās mēģināsim atjaunot, varbūt padarīsim tās mūsdienīgākas, domāsim arī par jauniem
pasākumiem. Tāpat kā Atis, arī es cenšos būt maksimāli demokrātisks attiecībā uz visdažādākajiem jautājumiem, sākot
ar nosacījumiem, kādi dzīvnieki medījami, un beidzot ar medījuma dalīšanu un gaļas izlozi. Ceru, ka varēsim turpināt
arī pēdējos gados ieviesto tradīciju, kad gada beigās vienu
alni sagatavojam konservos, ko kā nelielu kompensāciju
izdalām lauksaimniekiem, kuru īpašumos meža zvēri ir pastrādājuši lielākos nedarbus. Runājot par medību kolektīvu,
nedrīkst aizmirst, ka medības - tā nav tikai atpūta, bet tā ir
arī atbildība. Lai kļūtu par mūsu kolektīva biedru, nepietiek
ar to, ka ir nokārtoti eksāmeni un iegūta mednieka apliecība. Statūti paredz, ka jaunajam biedram divus gadus ir jāstažējas, lai iepazītu kolektīva kārtību un orientētos medību
laukos. Tiem cilvēkiem, kas iestājas kolektīvā, papildus ir
jāveic arī vienreizēja iestāšanās maksa, bet pastāvīgajiem
biedriem - katru gadu jāmaksā biedru nauda, kā arī jāpiedalās biotehniskajos pasākumos. Pēdējā nosacījuma dēļ MMK
„Vecpiebalga” uzņemam tikai vietējos cilvēkus vai medniekus, kuriem šeit ir īpašumi. Pilsētnieki, kas tikai reizumis
var ierasties uz medībām, nevar pilnvērtīgi pildīt mednieka
pienākumus.”

Medībām ir savs virsuzdevums
- nodrošināt līdzsvaru dabā,
lai saglabātos daudzveidība,
bet neciestu arī cilvēks. Daļēji
par to neapšaubāmi rūpējas pati
daba, bet ar to vien nav gana,
tāpēc zināma atbildība par to
jāuzņemas arī medniekiem.
Abi esat mednieki ar stāžu. Vai varat palepoties arī ar
vērīgiem medību guvumiem?
Atis: „Vērtīgākā medību trofeja ir ragi. Man ir vieni aļņa
ragi, kas ieguvuši sudraba medaļu, diemžēl līdz šim nav gadījies nomedīt ne lūsi, ne vilku, kas skaitās dižmedījums.”
Guntars: „Mednieka stāžs man ir nedaudz vairāk kā desmit
gadi. Visvērtīgākā trofeja man ir lūšāda, kas tikai par deviņiem punktiem atpalika no Latvijas rekorda.”
Kāpēc cilvēkus tā saista medības?
Guntars: „Iespējams, tas ir saglabājies instinkts no pirmatnējās kopienas, ko civilizācija nav iznīcinājusi. Es eju medībās, jo tā ir atpūta dabā. Protams, nav mazsvarīgs arī pats
medījums. Bet mežs - tā ir cita pasaule, kuru vērojot un kļūstot par tās daļu, cilvēks relaksējas, gūst mieru un saskaņu.”
Atis: „Galvenais nav guvums, bet tikšanās ar draugiem,
izstaigāšanās svaigā gaisā, azarts. Visbiežāk interese par
medību lietām tiek pārmantota no paaudzes paaudzē. Taču
medības nav tikai izklaide vien, tās prasa arī nopietnu darbu
un diezgan prāvus ieguldījumus. Turklāt medībām ir savs
virsuzdevums - nodrošināt līdzsvaru dabā, lai saglabātos

No kreisās: Atis Avens un jaunais MMK „Vecpiebalga” vadītājs Guntars Šļaukstiņš.

daudzveidība, bet neciestu arī cilvēks. Daļēji par to neapšaubāmi rūpējas pati daba, bet ar to vien nav gana, tāpēc
zināma atbildība par to jāuzņemas arī medniekiem. Latvijā
no visiem dzīvniekiem medījami ir tikai daļa. Un šiem
dzīvniekiem ir noteikta medību sezona. Visu gadu ir atļauts
medīt tikai tos savvaļas zvērus, kas pārlieku savairojušies.”
Taču nereti lauksaimnieki pārmet, ka mednieki nespēj
pasargāt laukus no postījumiem…
Guntars: „Zvēri pārsvarā koncentrējās tur, kur viņiem ir
barības bāze. Obligāta prasība medniekiem ir barotavu izveidošana, kur regulāri izvietot pārtikas krājumus. Mēs
piebarojam meža zvērus, lai tie neietu meklēt barību uz
zemnieku īpašumiem un mazdārziņiem, bet mainījusies ir
zvēru uzvedība - viņi vairs nebaidās no cilvēkiem. Turklāt
daudzas no meža zvēru sugām ir savairojušās nekontrolējamā skaitā. Mainās arī vide - meži tiek izcirsti, ierastās
dzīves vietas tiek izpostītas, zvēri kļūst agresīvāki un savos klejojumos pārstaigā lielus attālumus. Mednieks arī ir
tikai cilvēks - katram ir savs maizes darbs, kas pa dienu
darāms. Medības - tas ir hobijs, kam tiek atvēlētas vakara
un nakts stundas vai brīvdienas. Un kurš, pa nakti negulējis,
otrā dienā ir strādnieks? Arī man šogad tīrumā ienāca cūkas,
savus nedarbus pastrādāja un aizgāja, tagad mēnesi neesmu
manījis.”
Atis: „Tas nav patīkami, ka lauksaimniekiem katru gadu
jārēķinās ar zināmu daļu izpostītas ražas. Ir vietas, kas mežacūkām ir vairāk iecienītas, bet ir arī tādas, kur ar zvēriem
vispār nekad nav bijušas problēmas. Turklāt mežacūkas nav
vienīgais ļaunums - lielus postījumus nodara arī bebri, kas
sabūvē aizsprostus, kā rezultātā applūst meža un lauksaimniecības zemes, un stirnas un aļņi, kas jaunaudzēs noplēš
jaunajiem kociņiem mizu un nokož galotnes. Medību likumā ir noteikti mednieku pienākumi, bet arī īpašniekam vai
zemniekam jādara viss iespējamais, lai savus tīrumus pasargātu. Es saprotu lauksaimniekus, jo nevar jau visam īpašumam apkārt žogu uzbūvēt, bet arī katram laukam blakus
mednieku nenostādīsi. Iespēju robežās darām, ko varam.
Ja mums īpašnieki zvana un saka, ka vajadzētu pavaktēt,
braucam, bet zvēri jau nevienam nestāsta, uz kuru pusi
naktī dosies - vienu nakti apciemos viena, citu - otra saimnieka laukus. Iespējams, ka, vienreiz pabijušas kādā kartupeļu laukā, cūkas vispār dosies pāri novada robežām. Tāpēc
bieži vien lauksaimnieku pārmetumi ir nevietā, piemēram,
pagājušajā gadā MMK „Vecpiebalga” bija 50 atļaujas mežacūku medībām, 45 tika nomedītas, kas ir viens no pēdējo
sezonu labākajiem rādītājiem. Varējām nomedīt 10 aļņus, to
arī izpildījām. Daudz tika izķerts bebru, kas ir nelicencētie
zvēri. Savulaik tie bija ierakstīti Sarkanajā grāmatā, jo viņu
populācija bija apdraudēta, taču pēdējos gadu desmitos bebru skaits ir stipri palielinājies, turklāt tie ir gana uzmanīgi
un, jūtot svešinieku, nerādās. Ja tik daudz šos grauzējus nemedītu, tad varbūt puse Vecpiebalgas jau būtu applūdusi, jo,
kur tik ir kāds grāvis vai upīte, tur bebra kungs tik zibina
savus zobus.
Ko, jūsuprāt, darīt, lai postījumu būtu mazāk?
Guntars: „Iespējams, ka situāciju nedaudz uzlabotu medību limitu palielināšana. Taču tur ir atkal cita problēma.
Šobrīd Vecpiebalgas pagastā ir reģistrēti divi medību kolektīvi. Esam dzirdējuši, ka tiek dibināts arī trešais. Tas nozīmē,
ka vienlaidu medību teritorijas, ko apsaimniekos viens medību tiesību lietotājs, saruks. Un limiti nevis palielināsies,
bet gan samazināsies. Rezultātā cietīs arī zemnieki. Šobrīd
mums platību, lai medītu lielos dzīvniekus, pietiek, bet esam

nobažījušies, ka nonāksim tiktāl, ka nepietiks nevienam.”
Varbūt nezinātājiem varat paskaidrot medību teritoriju
būtību?
Atis: „Lai medītu lielos pārnadžus - aļņus, staltbriežus, stirnas, mežacūkas - , medību iecirknim jāsasniedz noteikta minimālā platība, vismazākā tā ir stirnām - 200 ha, ieskaitot
meža un lauksaimniecībā izmantojamo zemi, mežacūkām
- 1000 ha, tai skaitā ne mazāk kā 200 hektāru meža zemes,
bet aļņu medīšanai jau nepieciešami vismaz 2500 ha vienlaidus meža platības. Medību kolektīvs ar zemes īpašnieku
vai lietotāju noslēdz līgumu un kļūst par medību tiesību lietotāju. Tas ir abpusēji izdevīgs darījums. Lai piekļūtu savām
medību platībām vai arī lai neveidotos pārrāvumi platībās, ir
jāslēdz līgumi arī par nelielu zemes gabalu nomu. Līdz šim
cilvēki ir bijuši saprotoši. Ceram, ka sadarbība turpināsies
arī nākotnē.”
Ir divi medību veidi - individuālās jeb gaides un kolektīvās medības ar dzinējiem. Kurām jūs dodat priekšroku?
Guntars: „Katram medību veidam ir savas priekšrocības un
sava pievilcība. Kolektīvās medības rada kopības sajūtu,
individuālās - iespēju uz brīdi saplūst ar dabu. Kolektīvajās
medībās obligāti jābūt medību vadītājam, kurš koordinē un
atbild par visiem medību dalībniekiem, turklāt, medījot kolektīvā, jārēķinās gan ar pienākumiem, gan atbildību, gan arī
sīkām nebūšanām (konfliktiem), jo visu vēlmes un intereses
apmierināt ir pagrūti.”
Atis: „Pieredze rāda - lai arī dzinējmedībās vislielākā atbildība ir jāuzņemas medību vadītājam, kuram ir jādomā par
drošību, mastiem, dzinējiem, suņiem, rīcības koordinēšanu,
papīru pildīšanu, tomēr tas ir kolektīvs pasākums, kur tikai
no dalībnieku - kā mednieku, tā dzinēju - saskaņotas darbības ir atkarīgs medību iznākums. Man pašam labāk patīk
kolektīvās medības, jo dzinējmedību pievienotā vērtība ir
kopīga gaļas dalīšana un izloze, kas ir neiztrūkstošs veiksmīgas medību dienas rituāls, sarunas un kopā būšana, bet
ir vairāki mūsu kolektīva biedri, kas labāk izvēlas gaides
medības.”
Cik droši mūspuses meži ir ogotājiem un sēņotājiem?
Guntars: “No plēsīgajiem zvēriem vairāk ir manīti lūši.
Šiem plēsoņām vislabāk patīk dzīvot stirnu baru tuvumā.
Vilki mūsu mežos ir retums, savu reizi kāds ieklīst no Palšu
purva, pirms pāris gadiem vienu nomedījām.”
Ticējums vēsta, ka medniekam nedrīkst vēlēt sekmīgas medības, jo tad tajās neveiksies. Tāpēc jāvēl: “Ne
spalvas!” vai “Šauj garām!”. Kā jūsu kolektīvs izpelnās
medību dievietes Diānas labvēlību?
Atis: „Īpašu pirmsmedību rituālu mūsu kolektīvam nav,
bet par kolektīvajās medībās nopūdelētu zvēru vaininiekam
draud ja ne gluži pārmetumi, tad labsirdīga izjokošana noteikti. Medniekam, kurš aizšāvis garām, pēc medībām kaklā
tiek uzlikts speciāli izveidots kareklis. Turklāt - jo lielāks
zvērs, jo lielāks rotājums. Lai attaisnotu neveiksmi, bieži
vien mednieki dažādi atrunājas. Un tas tad arī ir aizsākums
aizraujošajiem mednieku stāstiem.”
Ko mednieki dara vasarā?
Guntars: „Tradicionāli ar 1. jūniju mednieki dodas stirnu
āžu medībās. Tās ir individuālās gaides medības, kad galvenokārt sēžam torņos un gaidām medījuma iznākšanu. Gatavojam barības krājumus, lai varētu piebarot zvērus ziemā,
un iespēju robežās dodamies palīgā lauksaimniekiem sargāt
tīrumus no mežacūku postījumiem.”
Dzidra Ješkina
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Saticīgs un ilgs mūžs ir liela bagātība
Jau kopš viduslaikiem
katrai kāzu jubilejai ir
dots nosaukums. Ar laiku
tā tapa par tradīciju, kurā
laulātie var vēlreiz apliecināt savu mīlestību, laulības
noturību, atcerēties, kādēļ
izvēlējušies precēties tieši
ar šo cilvēku un atjaunot
laulību solījumus. 67 kopdzīves gadi tiek dēvēti par
Purpurkrāsas safīra kāzām.
23. maijā šo nozīmīgo laulības jubileju svinēja dzērbenieši Mirdza un Ādolfs
Bruno Puguļi. Kopīgi sagaidīti saullēkti un aizvadīti
saulrieti, dienas, mēneši un
gadu desmiti nomainījuši
cits citu, pārdzīvoti smagie
kara un pēckara gadi, tikai
šī pāra mīlestība palikusi
nemainīga.
Dzimuši pirmās Latvijas
brīvvalsts laikā, gredzenus
Mirdza un Ādolfs Bruno
mija 1949. gadā. Par kopā
nodzīvotiem gadiem Mirdza saka: „Vienmēr esam
daudz strādājuši, tāpēc
strīdiem vienkārši nekad nebija ne laika, ne iemesla. Ne viss vienmēr gludi gāja, bet
vienmēr esam pratuši kopīgi visas likstas pārvarēt un ar humoru strīdus un nesaskaņas
nogludināt. Tagad citi laiki... Ja tu neesi četrreiz šķīries, tad neesi moderns. Daudzi
nemaz nedomā par laulībām. Nav interesanti ilgi dzīvot ar otru kopā. Mūsu paaudzei
laulība ir svētums.”
Tikai īstā mīlestībā līdz pat mūža beigām prot cienīt otra labās īpašības un spēj pieciest otra trūkumus. Satikušies abi kara laikā, kad Ādolfs bija iesaukts vācu armijā, bet
Mirdzas ģimene no Lestenes devusies bēgļu gaitās. Par pirmo tikšanos Ādolfs stāsta:
„Man visu mūžu ir patikušas meitenes ar zilām acīm un dzeltenām cirtām, bet par
savu vienīgo es izvēlējos brūnaci ar tumšiem matiem. Esmu leģionārs. 1943. gadā
mani mobilizēja vācu armijā, pēc smagām kaujām karaspēka daļu pārcēla uz Snapjiem Tukuma pusē. Kad pirmo reizi Mirdzu ieraudzīju smeļam ūdeni, viņai nebija vēl
septiņpadsmit. Piesacījos palīdzēt, bet viņa mani lepni atraidīja. Tomēr acīs iekritusi
bija - vairākas bezmiega naktis pavadīju, prātodams, kā viņai tuvoties.” Mirdza, vīru
papildinot, atminas: „Tā bija mīlestība no pirmā acu skatiena, par ko tik skaisti raksta
romānos. Un Ādolfs jau nemaz nevarēja neiepatikties - gara auguma, stalts un vīrišķīgs, turklāt vīrieši formastērpā vienmēr piesaista uzmanību.”

Vienmēr esam daudz strādājuši, tāpēc
strīdiem vienkārši nekad nebija ne laika, ne
iemesla. Ne viss vienmēr gludi gāja,
bet vienmēr esam pratuši
kopīgi visas likstas pārvarēt un ar humoru
strīdus un nesaskaņas nogludināt.
Karš ienāca katrā mājā, nesot asaras, ciešanas un bēdas. Puguļu pāra dzīvesstāstā vēsturiskie notikumi ir cieši ievijušies. Ādolfs Bruno ir rīdzinieks, mācījies Mākslas akadēmijā glezniecību pie Augusta Annusa un Ludolfa Liberta. Karam
sākoties, Ādolfa tēvs tika mobilizēts padomju armijā, savukārt viņu pašu iesauca darba dienestā, vēlāk - 1943. gadā -, kad sāka formēt leģionus, mobilizēja vācu armijā. Pēc kara sekoja izsūtījums, tad atgriešanās Rīgā un sākumā darbs celtniecībā par
restauratoru, tad - līdz aiziešanai pensijā -Latvijas filharmonijā par administratoru.
Mirdza pirmos pēckara gadus dzīvoja Lestenē un pildīja kolhoza grāmatvedes pienākumus, pēc kāzām pārcēlās uz Rīgu un darba mūža lielāko daļu pavadīja, strādājot
veikalā. Ādolfs Bruno par to, kā būtu izveidojusies viņu dzīve, ja nebūtu kara, daudz
nedomā un nevienu nenosoda: „Tagad to politiku groza, kā vajag, un par leģionāriem
daudz nerunā. Bet kāds sakars leģionāriem ar fašismu? Mēs taču karu nepieteicām.
Dieva zemīte mums ir ļoti skaista. Mums jālepojas ar savu vēsturi, saviem varoņiem un
jābūt lepniem, ka esam latvieši - kulturāla, gudra, talantīga tauta. Komunisti un nacisti
sašķēla valsti un sadalīja tautu, izmantoja latviešu patriotismu savās interesēs un piespieda daudzus cīnīties vienā vai otrā pusē, nereti pretējās pozīcijās nostādot tēvu pret
dēlu, brāli pret brāli. Mūsu ģimene nebija izņēmums. Cik zinu, mans tēvs krita, forsējot
Aivieksti. Mani liktenis pasaudzēja. Staļins kompromitēja komunisma ideju, samocīja
krievu tautu. Vācieši bija augstprātīgi, ārkārtīgi precīzi un nežēlīgi visās lietās. Neko
labu mūsu valstij nedeva ne viena, ne otra svešā vara. Pēc kara leģionārus aizsūtīja uz
lāģeri, tur savu izcietu. Ir jāprot uzvarēt un jāprot arī zaudēt. Manas atmiņas aprakstītas
grāmatā „Sāpe mūža garumā”. Pie tā, ja mums šodien neiet, kā gribētos, vainot varam
vienīgi paši sevi. Man šķiet, ka mūsdienu cilvēku sirdīs ir par maz patriotisma jūtu.
Dzimtenes mīlestību, lūk, ko mums vajadzētu iemācīt saviem bērniem! Kāpēc visur
meklēt tikai slikto, ir jāpriecājas par labo, kas mums dots.”
Visu mūžu Ādolfam Bruno ir bijušas divas nopietnas aizraušanās - glezniecība un
dzeja, savukārt Mirdzas kundzes vaļasprieks arī cienījamā vecumā ir dārza darbi. Kopš
pārcelšanās uz Dzērbeni astoņdesmito gadu sākumā Puguļu ģimenei vienmēr ir bijusi
piemājas saimniecība, kur izaudzēti kartupeļi, dārzeņi un citi lauku labumi. „Katram
latvietim gēnos sēž zemnieks. Rīga ir daudznacionāla, multikulturāla pilsēta, latviešu
tauta jau ir laukos. Ulmaņu Kārlis bija valstsvīrs, kas rūpējās par to, lai zemniecība
plauktu. Mūsdienu politiķi diemžēl domā citādāk… Ja jau no bērnības esi radināts
pie darba, tad mierā nosēdēt nevar. Tagad gan dārziņu esam ievērojami samazinājuši,
jo spēks vairs nav agrākais. Kādreiz pat aizdomājos - vai vispār vajag? Ja zemīte ir,
jāstrādā,” tā Mirdzas kundze.
Sarunu noslēdzot, Ādolfs Bruno atzīst: „Mēs priecājamies un ļoti lepojamies ar savu
dēlu Arni un viņa ģimenīti, kas mums ir bieži ciemiņi un lieli palīgi. Gribas vēl daudz
ko paveikt, bet gadi liek sevi manīt - 92 nav nekāds nieks. Dakteri gan man sit uz
pleca un saka: „Tad līdz simts!” Jāsaka tāpat kā Ēvaldam Valteram: „Simts gadi, nu
kas tad tas ir?” Bet, ja man jautā, vai esmu laimīgs, tad es varu atbildēt tā - nebūtu zaudējis vecāko dēlu 17 gadu vecumā vilciena katastrofā, tad es būtu laimīgākais cilvēks
pasaulē.”
Dzidra Ješkina
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JAUNIEŠIEM
Vecpiebalgas jaunieši piedalās apmācībās “Film and
drama as tools for community develpoment”
20. aprīlī es - Diāna Tunte -, Aivis
Šulcs un Linda Ķaukule devāmies
piecu dienu ilgās apmācībās uz
Angliju. Šo dienu laikā apguvām
jaunas metodes, kā risināt jauniešu
problēmas un par tām informēt apkārtējos cilvēkus ar filmu palīdzību.
Apmācībās piedalījās jaunieši no
Latvijas, Vācijas, Igaunijas, Rumānijas, Anglijas, Turcijas un Norvēģijas. Mūsu pasniedzēji bija Kris
Deedigan un Wayne Bentley , kuri ir
izveidojuši savu kompāniju Anglijā
“MyLife productions”. Abi kopā ir
veidojuši dažādas īsfilmas par jauniešu problēmām un dažādus projektus,
lai iesaistītu jauniešus šo problēmu risināšanā.
Pirmajā dienā iepazināmies ar pārējiem apmācību dalībniekiem un dalījāmies pieredzē par jauniešu
problēmām. Dienas galvenais uzdevums bija izveidot divas grupas, lai organizētu savu filmu kompāniju un uzņemtu kādas filmas reklāmu. Katrā grupā bija desmit cilvēki, un gandrīz katram bija kāda
sava ideja. Grupā, kurā darbojos es, ilgi nespējām vienoties par filmas stāstu. Pēc ilgām diskusijām
vienojāmies, ka veidosim šausmu filmu par rehabilitācijas centru. Process bija interesants un, neņemot vērā to, ka sākumā izveidojām šīs filmas plānu, uzņemšanas laikā daudzas lietas tika mainītas.
Nākamajās divās dienās mācījāmies, kā pareizi veidot filmas stāstu, veidojām intervijas ar dažādiem
cilvēkiem un mācījāmies arī pielietot dažādu tehniku gan skaņas ierakstīšanai, gan apgaismošanai.
Laiks, kurā bija jāsagatavo filmēšanas telpa un jāsagatavo jautājumi intervējamajai personai, bija
ierobežots. Lai katrs grupas dalībnieks iemācītos pēc iespējas vairāk, savā starpā mainījām uzdevumus. Katrs varēja būt gan gaismotājs, gan video operators, gan atbildīgais par kvalitatīvu skaņas
ierakstīšanu.
Pēdējās divas dienas tika atvēlētas īsfilmu veidošanai. Šis arī bija apmācību galvenais uzdevums.
Lai darbs tiktu paveikts kvalitatīvāk, īsfilmas jau veidojām mazākās grupās. Mums bija jāatrod kāda
aktuāla problēma, par kuru veidot īsfilmu. Manā grupā šis uzdevums nesagādāja lielas problēmas,
tāpēc ātri vien vienojāmies, ka veidosim filmu par diskrimināciju. Lai atšķirtos no pārējām grupām,
nolēmām, ka par filmēšanas vietu varētu izmantot netālu esošo kafejnīcu. Visa komanda kopā devāmies uz to, lai saskaņotu filmēšanu ar kafejnīcas darbiniekiem. Biju pārsteigta par darbinieku atsaucību. Filmēšanas process bija interesants un jautrs, man bija prieks darboties kopā ar savas komandas
biedriem.
Pēdējā vakarā prezentējām savas filmas. Biju pārsteigta, ka cilvēki ar ļoti nelielām zināšanām kino
spēj izveidot diezgan labas kvalitātes īsfilmas. Mūsu veikumu varat noskatīties “Balgas strops” facebook lapā - www.facebook.com/balgasstrops .
Atbraucām mājās ar gandarījumu. Mans lielākais ieguvums bija iegūtās zināšanas - mūsu skolotāji
bija ļoti pretimnākoši un prata sniegt atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Lai Vecpiebalgas jauniešiem parādītu savu veikumu un dalītos savā pieredzē, 12. maijā jauniešu centrā prezentējām savas filmas un izstāstījām arī lielākos piedzīvojumus no brauciena. Paldies visiem, kuri ieradās, un paldies
par lielisko iespēju šajās apmācībās piedalīties!
Diāna Tunte

Pasākumi jauniešiem
Dzērbenes jauniešu centrā
Pirmdienās plkst. 15.00 - lasāmstunda bibliotēkā
Otrdienās plkst. 15.00 - spēļu diena
Ceturtdienās plkst. 15.00 - radošā darbnīca
1. - 27. jūnijs - stāstu konkurss “Mana sapņu vasara”
3. jūnijā - volejbola turnīrs
10. jūnijā - kulinārijas darbnīca
17. jūnijā - basketbola turnīrs

Vecpiebalgas JIC „Balgas strops”
Pirmdienās plkst. 15.00 - sapulce ar jauniešiem
Trešdienās plkst. 15.00 - radošās pēcpusdienas
Piektdienās plkst. 15.00 - čehu valoda kopā ar Ondreju
2. jūnijā plkst. 15.00 - „Mirklis Eiropas“ (viktorīna un debates)
9. jūnijā plkst.13.00 - ekspedīcijas pārgājiens uz Alauksta ezeru
14. jūnijā plkst.15.00 - gatavo kopā ar Ondreju
15. jūnijā plkst.13.00 – galda spēļu turnīri
16. jūnijā plkst. 13:00 - atvadu ballīte no brīvprātīgā Ondreja

Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde
Maijā no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras saņemts apstiprinājums Eiropas Savienības
programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un
jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā iesniegtajam projekta pieteikumam “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061).
Projekta ietvaros paredzēts, sadarbojoties jaunatnes lietu speciālistiem no Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada, izstrādāt jaunatnes politikas
stratēģiju. Projekta laikā plānotas tikšanās un diskusijas starp jauniešiem un dažādu pašvaldības
kompetencē esošu jomu ekspertiem. Tiks veikta dažādu mērķa grupu anketēšana, izpēte, iegūto datu
apstrāde un analīze, uz kā pamata tad arī tiks izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija.
Projekta īstenošanu plānots uzsākt septembrī. Stratēģijas izstrāde ilgs divus gadus - līdz 2018. gada
septembrim. Visas projekta aktivitātes tiek finansētas no Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem.
Šis jau ir otrais sadarbības novadu kopīgais projekts jauniešiem. Pirms diviem gadiem veiksmīgi
tika īstenots ES programmas „Jaunatne darbībā” projekts ,,Kas Es Esmu Eiropā” par Eiropas pilsoniskās apziņas veidošanu jauniešiem, rosinot viņus uzņemties aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā,
identificējot sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē.
*Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā
ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Diāna Briede, projekta vadītāja
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Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola

SKOLU ZIŅAS

Konkurss “Jaunie talanti”

Es eju pretī dienas sākumam…
Ar ceļasomu rokās
Un smaidu sejā.
Sveicam 9. un 12. klases absolventus,
noslēdzot nozīmīgu dzīves posmu!
Lai visi sapņi piepildās!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Maijs Inešu pamatskolā

Katru pavasari, skolas apkārtnes kokos skanot putnu balsīm, notiek skanīgo balsu konkurss
skolēniem “Jaunie talanti”. Šogad piedalījās un skolasbiedrus priecēja 15 jaunie talanti.
Repertuārs - pašu izvēlēts un mūzikas skolotājas ieteikts. Skanēja tautasdziesmas un tautā
populāras dziesmas, kuras mīļas pašiem izpildītājiem. 1. - 2. klašu grupā titulu “Skanīgākā
balss” ieguva Mareks Karpovs, 4. - 7. klašu grupā - Dārta Kancēviča un Marta Šmite.

Ciemos pie Cēsu ugunsdzēsējiem
17. maijā Latvijā svin Ugunsdzēsēju dienu. Mūsu skolā no paša rīta notika mācību
trauksme, kuras laikā skolēni un pirmsskolas audzēkņi ļoti organizēti atstāja skolas
telpas, nostājās skolas priekšā līnijā, skolotāji ziņoja par evakuāciju. Bija jau ieradusies ugunsdzēsēju mašīna, vīri pirmsskolēniem un sākumskolēniem demonstrēja
dažādas ugunsdzēšanas darbības. 5.- 8.
klašu skolēni devās uz Cēsīm, kur jaunajā depo iepazinās ar dažādām ierīcēm un
ugunsdzēsēju ikdienu. Bērni drīkstēja pacilāt darbarīkus, iekāpt mašīnās. Skolēni
secināja, ka ugunsdzēsēja darbs ir smags,
bīstams. Gids, kurš pats piedalījies arī veikala “Maxima” cietušo glābšanā, teica, ka
katram ekipāžas loceklim ir precīzi jāzina
noteikumi, jāpilda savi uzdevumi un jāprot strādāt komandā.

Vides pulciņa pārgājiens 2016

6. maijā Mātes dienas pasākums, kurā skolas interešu izglītības pulciņu un studiju dalībnieki skaistākās dziesmas, dejas un pašus skaistākos vārdus novēlēja savām māmiņām. Savukārt pirmsskolas bērni piedalījās novada Mātes dienas pasākumā Vecpiebalgā. Paldies
organizatoriem!
12. maijā dalība Vecpiebalgas novada skolu krosā.
13. maijā Vecpiebalgas muzeju darbinieces Līva Grudule un Ilona Muižniece pie mums
viesojās, līdzi atvedot “Valodu lustes”. Paldies par ieskatu latviešu valodas mantojuma
daudzveidībā!
Šīs dienas pēcpusdienā 8. klases skolēni un audzinātāja Sandra Berķe aicināja uz Zvana
svētkiem 9. klases audzēkņus un skolotājus.
20. maijā sākumskolas skolēni apmeklēja Latvijas TV ēku un noskatījās izrādi “Emīls un
Berlīnes zēni”.
21. maijs ir sestdiena, kas ir brīvdiena. Tomēr Inešu skolas bērni šajā dienā sporto, piedaloties pasākumā “Skrējiens apkārt Liepai”, un dzied dzejnieka Jāņa Rīta jubilejas koncertā
Cēsīs Vidzemes koncertzālē.
24. maijā pirmsskolas 5./6.- gadīgo audzēkņu grupa devās ekskursijā uz a/s „Latvijas Valsts
meži” mācību taku “Pakalnieši”, kur iepazina mežu noslēpumus un gudrības.
26. maijā Lielā skolas ekskursija. Šogad ceļojām uz tālu pagātni - viduslaikiem, iepazīstot
viduslaiku tirgotāju ikdienu, izbaudot viduslaiku pilsētu, darbojoties radošajās darbnīcās.
Mūsu maršruts: Valmiera - Limbaži - Straupe. Finansiālo atbalstu - EUR 400 - mūsu projekta
īstenošanai ieguvām Monreālas Latviešu sabiedriskā centra organizētajā konkursā “Pētīsim
un izzināsim Latvijas vēsturi”.
27. maijā skolas pētniecisko darbu konference un “Burtiņu svētki” pirmsskolai.
30. maijā mācību gada noslēgums - izvērtēšana, kad ikviens saņēma atalgojumu par savu
padarīto darbu.
Skaistu vasaru!
Gunta Dadeika, skolas direktore

Nordplus projekts „Sākumskolas skolēni eksperimentē,
pēta, veido un atklāj”
Maija sākumā Lietuvā, Šauļu pilsētas
Juventa proģimnāzijā, noslēdzās triju
Baltijas valstu skolu sadarbības projekts
„Sākumskolas skolēni eksperimentē,
pēta, veido un atklāj”.
Noslēguma pasākumu Šauļos kuplināja
arī Skujenes pamatskolas skolēnu 1. - 4.
klašu deju kolektīvs un aktīvie dabas un
tehnoloģiju pulciņa audzēkņi.
Igaunijas, Latvijas un Lietuvas skolotāji
vadīja aizraujošas eksperimentālas nodarbības dabaszinībās. No mūsu skolas
Šauļu sākumskolēnus eksperimentos iesaistīja skolotājas Agnese Caunīte-Bērziņa un Anita Pētersone. Sekoja zinātniskā
konference, kurā par dažādām mācību
darba organizācijas formām un metodēm
uzstājās visu projektā iesaistīto skolu pedagogi, tajā skaitā mūsu Agnese CaunīteBērziņa un Valda Miķelsone.
Skolotāja Ilona Sopule-Žēpere parūpējās
par skolēnu redzesloka paplašināšanu
brauciena laikā. Skolēni ceļā iepazina dabas objektus un kultūrvēsturiskas vietas
Latvijā un Lietuvā.
Projekta virzību organizēja skolas direktore Anda Lukstiņa, par skolēnu labsajūtu braucienā
gādāja skolas saimniece Ieva Šķerberga.
Biržu novadā vārdi „Kaut Tu zemē nogrimtu...” var piepildīties vistiešākajā nozīmē... Apakšzemes ūdenim zemes dzīlēs izskalojot šķīstošos ģipša, kaļķakmens, dolomīta, krīta un sāls
slāņus, zeme iegrūst - veidojas krasta kritenes, ko lietuviski sauc „smegduobės”.
Valda Miķelsone, Skujenes pamatskolas skolotāja

Mums skolā jau kādu laiku darbojas vides
pulciņš, kurā aktīvi piedalās 1.- 9. klašu
skolēni. Par tradīciju kļuvis divu dienu pārgājiens ar nakšņošanu mežā. Šī gada pārgājienā mēs devāmies uz Juvera pussalu. Pārgājienu mēs sākām pie skolas plkst. 8.00 un
devāmies meža ceļa virzienā “Krāces - Dzirnavas”. Pusceļā mēs iegriezāmies izcirtumā,
tad sekoja bebru apstrādāta grava pie vecā
dzelzceļa. Pagājuši pa veco dzelzceļu, mēs
atkal griezāmies mežā un devāmies Juvera
virzienā. Līdz Juverim šķērsojām arī daudzas
pļavas. Kad nonācām pie Juvera, pārgājiens
vēl nebija galā. Bija jānokļūst Juvera otrā
pusē līdz pussalai. Ceļš līdz pussalai bija
grūts, jo krastmala brīžiem bija stāva un grūti
caurejama. Agrā pēcpusdienā nometnes vieta
bija sasniegta, iekārtota un desas jau sprakšķēja ugunskurā. Ieturējuši ēdienreizi, daļa
grupas devās apskatīt tuvākos citus ezerus
šajā apvidū. Dažs arī izmēģināja roku spiningošanā. Tā pagāja laiks līdz vakaram, gatavojot ēst un gādājot malku. Nakts bija silta
un mierīga. Rīts sākās agri - ap plkst. 6.00,
dažam pat agrāk. Aptuveni līdz pusdienlaikam pavadījām laiku vēl pie ezera, izbaudot
vasarīgo laiku. Skolotāja katram uzsauca pa
saldējumam, kas mums atviegloja atlikušo
ceļu mājup.
Šī gada pārgājiens izdevies izcili! Kādam
tā bija jauna pieredze, bet daudziem jau kaut
kas bijis. Pārgājiens bija ļoti labi noorganizēts un tādēļ viegls. Par šo pārgājienu mēs
visi sakām lielu paldies skolotājai Sarmītei
Stērstei. Pateicoties skolotājai, ne tikai
pārgājiens bija interesants, bet arī viņas vadītās vides pulciņa nodarbības.

Cēsu jaunajā depo skolēni iepazinās ar dažādām ierīcēm un ugunsdzēsēju ikdienu.

Labi pavadīta diena Rīgā

19. maija rītā Dzērbenes sākumskolas skolēni devās kultūru un dabu izzinošā ekskursijā. Izbraukšana no skolas bija plkst. 8.15,
ceļa mērķis - Rīgas Leļļu teātra izrāde un
Zoodārza apmeklējums.
Leļļu teātris, lelles - tā ir iztēle, fantāzijas
pasaule, dzīvās mākslas forma. Mācību
ekskursija - tas ir veids, kā dažādot mācību
procesu un noteiktu izglītības satura tēmu
apgūšana neikdienišķos apstākļos. Veicināt
skolēnu izziņas procesu, bagātināt pieredzi,
pilnveidot praktisko iemaņu pielietošanu, sadarbības prasmes.
A. Ģirta izrāde “Izmeklētājs Caps” tapusi,
iedvesmojoties no A. Skaitļa un A. Brenča
80. gadu animācijas filmu sērijas. Leģendārais inspektors Caps šoreiz satiekas ar īstu
kriminālo pasauli.
Pēc teātra izrādes apmeklējām Rīgas Zooloģisko dārzu. Brauciens bija izdevies.
Skolēni guva pozitīvas emocijas un labas
sadarbības prasmes. Atgriežoties mājās, bērnu acīs bija ne tikai nogurums no brauciena,
jo diena bija gara, bet arī neviltots prieks par
redzēto.
Ilva Jeromāne
Ar skaistu audzēkņu koncertu noslēdzies
mācību gads mūzikas programmas skolēniem. Šogad apliecību ieguva klavieru klases audzēkne Andra Eva Riekstiņa.

Toms Ņizins, 7. klases skolēns

Stādām mežu!

Katru gadu mūsu skolas skolēni stāda mežu
Latvijas Valsts mežu teritorijā. Arī šogad
18. maijā 1.- 8. klases bērni devās uz mežu.
Darba lauks jau bija sagatavots. Vecākie
skolēni strādāja ar stādāmo ierīci, bet jaunākie lika stādus bedrītēs. Darbs veicās raiti,
jo kociņu stādīšanā visi ir piedalījušies un
zina, kas katram jādara. Apstādījām 1,5 ha
meža.
Kā jau katru gadu, arī šogad mežsargs mums
uzdāvināja informatīvu materiālu par mežu,
zīmēšanas blokus, grāmatzīmes. Noslēgumā
kurinājām ugunskuru, cepām desiņas, cienājāmies ar gardumiem. Lai kociņi aug vareni!
Dārta Kancēviča, 5. klases skolniece

Pie klavierēm mūzikas skolas absolvente
Andra Eva Riekstiņa.

Uzņemšana mūzikas programmās notiks
2016. gada 24. augustā.
Vecāki! Laiks pieteikt bērnus Dzērbenes skolas
pirmsskolas grupās! Tel. - 26336356.
Informāciju apkopoja skolas direktore Ērika Arāja
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2016. gada jūnijs

Kā veicies 2. semestrī Taurenes pamatskolā?
Līdz ar ābeļu ziedēšanu un skaļo putnu treļļiem finišējis
2015./ 2016. mācību gads. Kā tad mums ir veicies? Esam čakli
strādājuši, jo vidējais vērtējums 4. -9. klašu grupā skolā ir 6,54
balles. Tāpēc prieks par skolēniem, kas čakli mācījušies:
* teicams mācību darbs (1. pakāpe):
1. klasē - Toms Jakovļevs;
2. klasē - Sanita Greizāne;
3. klasē - Viktorija Muraško;
4. klasē - Mareks Geizāns ( 9,11)
* labs un teicams mācību darbs (2. pakāpe):
1. klasē - Rinalds Gnedlers, Ieva Greizāne,
Paula Pļaviņa, Ralfs Harjo;
3. klasē - Samanta Kendija Kūlīte;
4. klasē - Edgars Rumba (7,82), Jurģis Zommers (7,82);
8. klasē - Lūcija Mende ( 8,38)
* labs mācību darbs (3. pakāpe):
2. klasē - Daniels Marks Laputevs;
4. klasē - Indra Gita Bērziņa (8,0);
6. klase - Evija Auce Cimberga (7,71),
Alvis Jakovļevs (7,5);
* čakls mācību darbs:
4. klasē - Daniela Pinka (7,0 ), Ģirts Jakovļevs (7,0);
5. klase - Rolanda Ģēģere (7,36);
7. klasē - Anete Plūme - (7,67);
9. klase - Samanta Laura Libere (7,06).
* centīgs mācību darbs :
2. klase - Gustavs Pētersons, Alekss Vīlips - Janušonis.
4. -9. klašu skolēni no Taurenes pamatskolas Atbalsta biedrības
saņēma naudas balvas: 1. pakāpe - 22 eiro; 2. pakāpe - 15
eiro; 3. pakāpe - 8 eiro. Skolas Atbalsta biedrības balvas saņēma arī skolēni par iegūto 1. - 3. vietu konkursos, sacensībās
un citās ārpusstundu aktivitātēs.
M. Greizāns (4. kl.) - 1. vieta starpnovadu matemātikas
olimpiādē (22 eiro) ;
1. vieta konkursā „Hei, matemātiķi!” (22 eiro);
R. Ģēģere (5. kl.) - 1. vieta starpnovadu matemātikas olimpiādē (22 eiro);
A. Jakovļevs (6. kl.) - 1. vieta starpnovadu angļu valodas
olimpiādē (22 eiro),
1.vieta starpnovadu Draudzības olimpiādē angļu valodā
(22 eiro);
R.J. Kārkliņš (8. kl.) - 1.vieta amatniecības konkursā
„Jaunais amatnieks” (22 eiro);

J. Jankevičs (9. kl.) - 1. vieta starpnovadu Draudzības olimpiādē krievu valodā (22 eiro);
L. Mende (8. kl.) - 2. vieta starpnovadu radošo darbu konkursā (15 eiro);
2. vieta starpnovadu Draudzības olimpiādē vēsturē (15 eiro);
divas 3.vietas starpnovadu vieglatlētikas sacensībās (16 eiro);
M.P. Stepāne (5. kl.) - 3. vieta starpnovadu mājturības un
tehnoloģiju olimpiādē (8 eiro);
A. Plūme (7. kl.) - 3. vieta starpnovadu zinātniski pētnieciskajos darbos (8 eiro),
3. vieta starpnovadu vieglatlētikas sacensībās (8 eiro);
K. Osis (8. kl.) - 2. vieta starpnovadu vieglatlētikas sacensībās (15 eiro),
3. vieta starpnovadu vieglatlētikas sacensībās (8 euro);
J. Zommers (4. kl.), M. Greizāns (4. kl.), L. K. Mateusa
(5. kl.) - 3. vieta starpnovadu sacensībās dambretē ( komandai - 8 eiro);
M. Guoģis (7. kl.), L. Mende (8. kl.), R.J. Kārkliņš (8. kl.)
- 2. vieta starpnovadu sacensībās dambretē (komandai - 15
eiro);
* Labākā liecība ar augstāko vidējo vērtējumu 9,11 balles ir
Marekam Greizānam (4. kl.), un balvā viņš saņem ”Pūcīti”.
4. - 9. klašu grupā augstākais klases vidējais vērtējums - 7,43
balles - 4. klasei un balvā saņem „Ceļojošo Pūci”.
* PALDIES skolas Atbalsta biedrībai un Kasparam Rumbam par piešķirto naudas balvu fondu - 361 eiro!
Augstākais vidējais vērtējums 4. -9. klašu grupā (Top 10) :
1. M. Greizāns (4. kl) - 9,11 6. A. Plūme (7. kl.) - 7,67
2. L. Mende (8. kl.) - 8,38
7. A. Jakovļevs (6. kl.) - 7,5
3. I.G. Bērziņa (4. kl.) - 8,0 8. R. Ģēģere (5. kl.) - 7,36
4. E. Rumba (4. kl.) - 7,89
9. D. Pinka (4. kl.) - 7,22
J. Zommers (4. kl.) - 7,89 10. S.L. Libere (9. kl.) - 7,06
5. E.A. Cimberga (6. kl.) -7,71
Šis semestris prasīja daudz spēka, izturības, jo bija garāks par
iepriekšējo. Tāpēc priecājos par skolēnu, skolotāju un vecāku
labajiem darbiem, par čaklajām rokām, par centību, labsirdību,
cieņu, par sadarbību.
Novēlu visiem vasarā atpūsties, uzkrāt saules siltumu un
enerģiju, lietus spirgtumu un zemes spēku nākamajam mācību gadam!
Lilita Ozoliņa, Taurenes pamatskolas direktore

Maija aktivitāšu krāsainība Vecpiebalgas vidusskolā

3. maijā ar piedāvājumu uzsākt
brīvprātīgo darbu
un iespējām šajā
jomā skolā viesojās
portāla “Prakse. lv”
pārstāve, kas vidusskolēniem pastāstīja par mācību ekskursiju
iespējām
uzņēmumos un informācijas ieguves
avotiem. Karjeras
izglītība ir svarīgs
aspekts mūsdienu
darba tirgū, tāpēc
arī
Vecpiebalgas
vidusskolā
bieži
viesi ir dažādu organizāciju pārstāvji, kas jauniešiem skaidro iespējas uzsākt savu karjeru arī tad, ja
darba pieredze šobrīd vēl nav liela, bet darba devējs to prasa. Ļoti
aizraujoša tikšanās izvērtās arī ar mūsu skolas absolventu Jāni
Braueru, “Southwestern Advange” pārstāvi, kura interesantais sarunas veids mudināja jauniešus aizdomāties par mērķu izvirzīšanu un to realizēšanas procesu.
3. maijā konkursa “Mamma daba” dalībnieki devās atjaunot
meža bagātības.
6. maijs skolā bija īpaša svētku diena, jo tika atzīmēta 320. dzimšanas diena izglītībai Vecpiebalgā. (Pirmā konkrētā ziņa par draudzes skolas pastāvēšanu Vecpiebalgā datēta 1696. gada 4. maijā.)
Pēc skolas direktores uzrunas un palūkošanās skolas vēstures
lappusēs sirsnīgus apsveikuma vārdus skolas saimei veltīja Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone
un Skolas pašpārvaldes priekšsēdētāja Maira Asare. Kad bija nodziedāta skolas himna un sadalīta simboliskā konfekšu torte, 1.
- 5. klases audzēkņi svinības turpināja klasēs, bet pārējie pulcējās
gaiši izremontētajā aktu zālē, lai Dinastiju pēcpusdienā tiktos ar
četru ģimeņu triju paaudžu pārstāvjiem, kas mācījušies vai pašlaik mācās Vecpiebalgas skolā, kura gadu gaitā vairākkārt mainījusi savu nosaukumu. Tikšanos ar Kuzmaņu, Pētersonu, Asaru
un Igauņu ģimenes pārstāvjiem vadīja Sintija Igaune (11. klase)
un Kristers Slavēns (10. klase). Paldies viesiem par atsaucību un
sniegto iespēju kopīgi pašķetināt skolas laika atmiņu pavedienu!
8. maijā Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā skolēni ar savām māmiņām
un omītēm pulcējās uz sirsnīgu Mātes dienai veltītu koncertu.
10. maijā jau trešo gadu notika Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki, kas tika veltīti kā sirsnīgs sveiciens
svētkos visām māmiņām, vecmāmiņām un krustmāmiņām. Bērni
dejoja un dziedāja, rotaļājās un priecājās. Kā krāsaina, mīļa un
interesanta dāvana visiem klātesošajiem bija teātra izrāde, kurā
darbojās vecāki un 12. klases skolēni. Paldies par sagādātajiem
prieka un sirsnības mirkļiem!
10. maijā skolā viesojās Cēsu Bērnu un jauniešu centra “Zinoo”
vadītājs Pauls Irbins, kas aizraujošā un atraktīvā veidā nodarbībā
“Kā lasīt grāmatu” 5. - 8. klases skolēnos atraisīja interesi par
grāmatām un to lasīšanu.
12. maijā skolā viesojās AS “Sadales tīkli “ pārstāve, lai skolēniem atgādinātu par elektrības bīstamību, nepieciešamību ievērot
brīdinājuma zīmes, kā arī elektrodrošības noteikumu ievērošanu
mājās un pavadot laiku ārpus telpām. Nodarbība notika kampaņas
“Ar elektrību neriskē, izdzīvo!” ietvaros.

Ābeļziedi Taurenes pamatskolā
Klāt maijs! Skolā skan pavasarīgas dziesmas, skolēni vēl steidz
pēdējos darbiņus veikt, skolotāji - vēl pēdējās atziņas un ieteikumus
viņiem teikt. Vēl mazliet, mazliet, un Taurenes pamatskolas visu 9
klašu “tauriņi” drīz steigsies vasaras gaitās.
Maijā Taurenes pamatskolas saime atzīmēja šādus svētkus:
2. maijā 5.- 9. klases skolēni Meža dienas ietvaros stādīja eglītes.
Skolēni šo darbu veic katru gadu, tādēļ sagādātās jaunās eglītes ātri
vien bija sastādītas.
6. maijā Taurenes kultūras namā sirsnīgi sveicām savas māmiņas.
Skolēni ar klašu audzinātājām bija sagatavojuši īpašus priekšnesumus un jautras aktivitātes. Vakara gaitā visas meitenes un mammas tika kārtīgi izdancinātas.
11. maijs 4.- 9. klasei aizritēja matemātikas konkursa uz loģisko
domāšanu virzītajos uzdevumos. Visvairāk punktus un pirmo vietu
ieguva 7. klases komanda. Otro vietu dalīja divas komandas - 4.
un apvienotā 8.,9. klases komanda. Trešo vietu godam izcīnīja 6.
klases komanda.
12. maijā 5.- 9. klasei notika Dzimtās valodas diena, kur skolēni,
strādājot komandās, domāja un meklēja atbildes uz skolotājas āķīgajiem jautājumiem.
13. maijā notika glītrakstīšanas konkurss. Katrā klašu grupā tika
izvirzīti divi labākie darbi. Tika veikta aptauja un diplomus ieguva:
1. klasē Armands Groza		
17 punkti
1. klasē Paula Pļaviņa		
10 punkti
2. klasē Daniels Marks Laputevs
30 punkti
2. klasē Mārtiņš Ruķis		
10 punkti
3. klasē Viktorija Muraško		
33 punkti
3. klasē Samanta Kendija Kūlīte
5 punkti
4. klasē Edgars Rumba		
23 punkti
4. klasē Indra Gita Bērziņa		
12 punkti
13. maijā 9. klases skolēni Samanta Laura Libere, Jānis Osis, Līva
Megija Zaļaiskalna un Juliāns Jankevičs tika sveikti Zvaniņa svētkos. 8. klases skolēni un skolotāja viņiem bija sagatavojuši dažādus
āķīgus uzdevumus, ar kuriem viņi veiksmīgi tika galā. Katra klase
sirsnīgi sveica devītos un novēlēja labas sekmes un izturību.
20. maijā norisinājās ikgadējais jauno vokālistu konkurss “DO
- RE - MI”. Skolotājs Andris Jānis Vilders kopā ar pop-grupas “Kārumiņš” solistēm bija sagatavojis interesantu programmu. Dziesmas bija dažādas, cita par citu labāka. Pēc konkursa žūrijas lēmuma 1.vietu ieguva Lāsma Kitija Mateusa (“Saulīt rotā”) un Lūcija
Mende (“Mūsu laiks”), 2. vietu ieguva Indra Gita Bērziņa (“Shala-la”), 3. vietu ieguva Rolanda Ģēģere (“Nedalāmā”), Ieva un Sanita Greizānes (“Labu nakti, māmulīt”), Viktorija Muraško (“Tētis
šoferis”), Sarita Iršeina (“Melns-balts”) un Pērle Johanna Bērziņa
(“Tev atliek pasmaidīt”). Konkursa noslēgumā uzstājās Nikija Krivāne no Priekuļiem ar dziesmām “Miljons domu nakts”, “Sapņojam kopā” un latviešu tautasdziesmu “Es, meitiņa, kā rozīte”.
27. maijā Taurenes kultūras namā notika 2015./2016. mācību gada
noslēguma muzikāla izrāde pēc Annas Brigaderes lugas motīviem
“Maija un Paija”, kā arī varēja iepazīties ar skolēnu darbu izstādi.
Lai saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!
Ilze Vozņesenska, direktores vietniece

Piebalgai savas Zeltenītes

Pārstāvji no energoefektivitātes centra informēja par iespējām
izvēlēties videi draudzīgas elektroierīces, lai pēc iespējas ekonomiskāk izlietotu elektroenerģiju. Līdzi bija atvests stends ar
spuldzītēm, kā arī iekārta, kas radīja strāvas impulsu, kas nekaitē
cilvēka veselībai. Skolēni ar lielu interesi un aizrautību iesaistījās
eksperimentā. Vissaistošākie audzēkņiem šķita FIZMIX pārstāvju
demonstrētie eksperimenti. FIZMIX ir LATVENERGO veidots
mācību portāls, kurā var atrast informāciju par fizikas jautājumiem vienkāršā, saprotamā veidā.
13. maijā Pēdējais zvans izskanēja 9. un 12. klases audzēkņiem.
No šī brīža zvans viņus vairs neaicinās uz mācību stundām kā
citus, jo sākusies valsts pārbaudes darbu sesija. Izskanēja skolasbiedru un skolas direktores veiksmes novēlējumi eksāmenos un
aicinājums 9. klases audzēkņiem turpmākā izglītības ceļa izvēlē
būt par savas skolas patriotiem. Pasākuma noslēgumā pirms došanās uz pēdējo stundu, zvanam dzidri šķindot 1. klases audzēkņu rokās, 9. un 12. klases skolēni devās tradicionālajā gājienā ap
skolas dīķi.
13. maijā skolā viesojās Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre”
speciālistes Līva Grudule un Ilona Muižniece, lai 4. un 5. klases
skolēnus iesaistītu aizraujošā Valodas spēlē.
17. maijā skolā viesojās Valsts policijas Vidzemes reģionālās
pārvaldes Cēsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
Evita Kalniņa un lekcijā “Emocionālā un fiziskā vardarbība” sākumskolas un pamatskolas 4. - 8. klases skolēnus informēja par
vardarbības daudzveidīgajām izpausmēm, kā arī atbildību un sodiem, kas draud par likumdošanas ļaunprātīgu neievērošanu. Kā
informēja inspektore, statistika valstī ir nežēlīga, jo ar fizisko vai
emocionālo vardarbību skolā saskārušies gandrīz visi skolēni, ko
apstiprināja arī auditorijā paceltās audzēkņu rokas.
30. maijā visi audzēkņi kopā ar vecākiem pulcējās Gada noslēguma koncertā, kas notika Vecpiebalgas kultūras namā. Ar sirsnīgiem aplausiem un košiem ziedu pušķiem paldies tika teikts
pulciņu vadītājiem par ieguldīto darbu, lai šāds vērienīgs koncerts
varētu notikt un priecēt.
Visa gada garumā 5.- 6. klases skolēni aktīvi iesaistās Latvijas
Dabas muzeja organizētajā konkursā „Cielavas gudrības”, kas
notiek trīs kārtās. Tiesības piedalīties finālspēlē 7. jūnijā ieguva
6. klases skolnieces Sanija Gobiņa, Marta Agnese Asare un Marta
Pundure.
Informāciju apkopoja skolotāja Vita Lapiņa

11. maija saulainā dienā radošākās un prasmīgākās meitenes no
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas vidusskolas, kā arī Inešu pamatskolas pulcējās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiālē “Vēveri”, lai piedalītos tradicionālajā konkursā “Piebalgas Zeltenīte”.
Konkursa mērķis - meitenēm gūt pieredzi, attīstīt iemaņas, radoši
darbojoties, un popularizēt savas prasmes jauno saimnieču gudrībās.
Kā jau “Vēveros” pienākas, pirmā saruna bija par audēju amata
darba rīkiem. Meitenes sacentās vienkāršākajās “vēverīšu” amata
prasmēs. Konkursā jaunajām saimniecēm vajadzēja ne vien zināt
svara un mēra vienības, bet arī parādīt atjautību un čaklumu virtuves
darbos. Pēc tam sekoja praktiska darbošanās - dalībniecēm vajadzēja
darināt dekoru brīvi izvēlētā tekstildarbu tehnikā pēc tautasdziesmas
motīviem.
Muzeja apkārtnes zālāja paklājā atrastos pavasara ziedus meitenes
ietamborēja, iešuva vai kādā citā tehnikā iestrādāja savos darbos.
Savus darinājumus konkursantes dāvināja muzejam kā pateicību
par laipno uzņemšanu. Tie tika novietoti pie “Vēveru” saimes mājas
sienas un priecēs muzeja apmeklētājus visu sezonu.
Kamēr darbi tika vērtēti, meitenes apskatīja un guva ierosmi pašu
līdzpaņemto mīļāko darbu izstādē, apmeklēja dzirnavas, iepazinās
ar muzeju.
Titulu “Piebalgas Zeltenīte - 2016 “ ieguva Kate Elizabete Antone
(Vecpiebalgas vidusskola) un Anna Marija Kārkliņa (Jaunpiebalgas vidusskola), “Radošākā Zeltenīte” - Dagmāra Gulbe (Vecpiebalgas vidusskola), “Atjautīgākā Zeltenīte” - Marta Agnese Asare
(Vecpiebalgas vidusskola), “Talantīgākā Zeltenīte” - Sanija Gobiņa
(Vecpiebalgas vidusskola) un Krista Marta Kundrāte (Jaunpiebalgas vidusskola), “Saimnieciskākā Zeltenīte” - Karīna Tomsone (Inešu pamatskola), bet “Centīgākā un čaklākā Zeltenīte” - Silga Radvinskaite un Beāte Valdimiere Bišne (Jaunpiebalgas vidusskola).
Konkurss noritēja gaišā un draudzīgā noskaņā. Ja arī kādai no meitenēm rūpe sejā bija, ierodoties uz konkursu, tad mājās visas devās
apmierinātas, priecīgas un smaidīgas.
Šo pasākumu organizējot, bez labas atbalsta komandas neiztikt, tāpēc vissirsnīgākie pateicības vārdi pienākas mājturības skolotājām
Līgai Beķerei un Maijai Apsītei, kas atrada iespēju ne vien atvest
meitenes uz konkursu, bet arī palīdzēja novērtēt radošos darbus. Paldies kolēģei Ijai Kazakai par pleca sajūtu un līdzdarbošanos, Sarmītei Ērglei - par atbalstu un garšīgo zupu, Agitai un Mārim Kramiem
- par dalībnieču vizināšanu turp un atpakaļ. Īpaša pateicība muzeja
saimniekam Raitim Gosniņam par viesmīlību un sadarbību, par pašcepto rudzu maizi un augļu tēju, kādas nav nekur citur.
Vija Jansone,
Vecpiebalgas vidusskolas mājturības skolotāja
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2016. gada jūnijs

Novada pamatskolu kross Vecpiebalgā
12. maija saulainā ceturtdienā
Vecpiebalgas skolas apkārtnē
uz skriešanas sacensībām sabrauca visu novada skolu komandas. Uz starta stājās 107
skrējēji. Bērni sacentās 300 m,
500 m, 1000 m garās distancēs - atbilstoši vecuma grupai.
Sacensības notika ar intervāla
startu kā slēpošanā, tāpēc izpalika kontakta cīņa, grūstīšanās.
Balvas un medaļas ieguva visu
skolu dalībnieki, gandarīti arī
sporta skolotāji. Paldies organizatoram Andrim Praulītim par
izdevušos dienu!
Skolu medaļnieki.

PASĀKUMU AFIŠA
PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Māris Krams

APSVEIKUMI

19. jūnijā plkst. 14.00 Augstajā kalnā Rīgas teātra
studijas “Rampa” izrāde “Ak, tu mans mīļais!”
R. Blaumaņa garā. Kopā ielīgosim Jāņus
un iedegsim Saulgriežu ugunskuru!
Ieejas maksa - EUR 2,00

Sveicam Tevi, jūnija jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
65 -

70 75 -

Inešu pagastā

11. jūnijā plkst. 21.00 pils parka estrādē lielkoncerts
“Skrej dzirksteles debesīs!”
Piedalās: Tautas deju ansamblis “Līgo”, Vecpiebalgas
pagasta deju kolektīvs “Mudurainis” un “Balga”,
Ērgļu pagasta deju kolektīvu “Rūdolfs”
Ieejas maksa - EUR 1,50
Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu “Tev”
Ieejas maksa - EUR 4,00
Darbosies bufete

80 85 -

Benita Bogdanova Inešos
Andrejs Bogdanovs Inešos
Andrejs Ilsteris Inešos
Anna Kasimkanova Taurenē
Ilga Āzace Vecpiebalgā
Imants Kauls Dzērbenē
Aivars Alksnis Dzērbenē
Zinaida Freimane Dzērbenē
Inta Ģērmane Inešos
Līga Dubrovska Vecpiebalgā
Konstantija Ezeriete Vecpiebalgā
Velta Gusmane Dzērbenē
Lidija Simsone Dzērbenē
Velta Aļeksejeva Vecpiebalgā
Jānis Skrīveris Vecpiebalgā
Jānis Vasariņš Vecpiebalgā

Kaives pagastā

18. jūnijā plkst. 19.00 Kaivena runča teātra vakars.
Aicinām skatītājus uz amatierteātru satikšanos
muižas parka estrādē
Turpinājumā balle ar Pēteri Noslēpumaino
Ieejas maksa EUR 1,50
Mīļi aicināti!

Taurenes pagastā

14. jūnijs Komunistiskā genocīdu upuru piemiņas
diena. Plkst. 12.00 tikšanās pie piemiņas akmens
„Ar sapni par Dzimteni”
22. jūnijā plkst. 20.00 estrādē amatierteātris „Radi”
aicina uz pirmsjāņu ielīgošanu kopā ar folkloras
kopu „Māras bērni” un deju kopu „Juveris”
Ieeja - EUR 1,00 (Jāņu nakts nerātnībām)
Pēc ielīgošanas plkst. 22.00 deju lustes kopā
ar grupu „Pusnakts”
Ieeja uz deju lustēm - EUR 3,00
Darbosies bufete

Vecpiebalgas pagastā

10. jūnijā plkst. 18.00 kultūras namā Vecpiebalgas
vidusskolas 9. klases izlaidums
11. jūnijā plkst. 17.00 kultūras namā Vecpiebalgas
vidusskolas 12. klases izlaidums
18. jūnijā muzejā „Vēveri” Vasaras Saulgriežu
pasākums „Viss kā Jāņos’’:
• no plkst. 17.00 jāņu zāļu vākšana un vainagu pīšana;
• plkst. 19.00 Vecpiebalgas amatierteātra „Sumaisītis”
izrāde - R. Blaumanis „Skroderdienas Silmačos”.
Ieejas maksa uz izrādi EUR 3,00 (bērniem līdz 12
gadu vecumam ieeja bezmaksas)
• pēc izrādes - saules pavadīšana ar uguns rituālu,
danči, rotaļas, saules sagaidīšana kopā ar folkloras
kopām „Grodi” un „Garataka”, Jāņa tēvu - Andri
Kapustu, Jāņa māti - Aīdu Rancāni.

Lai Laimas rokas ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis savu ceļu,
Lai darba tikumu un gudrību tam dod,
Lai viņa bērnība kā pilna ziedu pļava!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Annija Ķuze
Taurenes pagastā;
Liene Brunzāte
Vecpiebalgas pagastā;
Mārtiņš Edgars Brunzāts
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Lai jūsu dzīvei salda liepziedu smarža,
ozola spēks un izturība!

Dzērbenes pagastā

11. jūnijā plkst.18.00 “Dzērbenes sēta” atzīmē
darbības pusgada jubileju un aicina uz svētku vakaru.
Jūs gaida dažādi konkursi bērniem un pieaugušajiem,
balvas, diskotēka, uguņošana.
Sīkāka informācija pa tel. - 20331256

APSVEIKUMI

informācijai
AICINA PIETEIKTIES EKSKURSIJAI
Taurenes pagasta pensionāru klubiņš 15. 06. 2016.
organizē ikgadējo ekskursiju. Maršrutu piedāvā tūrisma firma “Balt - GO”. Maršrutā plānotie apskates
objekti - Gaujienas pils, Zvārtavas pils, Munameģis,
brauciens ar bānīti- šovs, Stāmerienas pils un baznīca.
Pieteikties līdz 10. jūnijam, iemaksājot dalības maksu EUR 13,00.
Izbraukšana plkst.8.00 no Taurenes pagasta pieturas.
Pieteikties pa tel. 26957588 vai 64170202.
Silvija Aņina, organizatore
BMX SACENSĪBAS VECPIEBALGĀ
4. jūnijā Vecpiebalgas BMX trasē SMS CREDIT.LV 3.
posms. Treniņi no plkst. 11.00 līdz plkst.13.00. Sacensību sākums plkst. 13.00.
5. jūnijā Vecpiebalgas BMX trasē Vecpiebalgas novada kausa izcīņa BMX. Treniņi no plkst. 10.00 līdz
plkst.11.00. Sacensību sākums plkst. 11.00.
Sestdienas vakarā pirmo reizi Latvijā šovs - sacensības
bez ķēdes.
PĀRBAUDI SAVU VESELĪBU!

PATEICĪBAS
Vecpiebalgas novada pašvaldība izsaka pateicību uzņēmējam Aināram Pizānam par atbalstu pensionāru
apgādē ar kurināmo.
Paldies uzņēmējam Andim Dzenim par palīdzību un
atbalstu Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja „Kalna
Kaibēni” apkārtnes labiekārtošanas darbos.
Muzeja vadītājs Aivars Ošiņš
Pateicamies Mārcim Ločmelim un biedrībai „Piebalgas Attīstībai” par iniciatīvu, sapratni un atbalstu.
Liels paldies visiem ziedotājiem. Pateicoties jums, bērnudārza bērni varēs spēlēties interaktīvā rotaļu mājiņā.
Bērnudārza bērni un darbinieki

Ja tu vēlies mācīties vakarskolā...

Cēsu Pilsētas vidusskolas vakarskolas filiālē Taurenes pamatskolā uzņem audzēkņus 2016./2017. mācību gadam
10., 11. 12. klasē.
Mācības - 1 nedēļa mēnesī vakaros.
Iesniegums un dokumenti jāiesniedz līdz 20. jūnijam Taurenes pamatskolā darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst.15.30.
Informācija pa telefonu - 22013985.
PASTEIDZIES, jo nepieciešams pēc iespējas ātrāk nokomplektēt klases!
Vēlāk var būt par vēlu...

18. jūnijā, 23. jūlijā, 13. augustā no plkst. 10.00 līdz
plkst. 13.00 Vecpiebalgas Doktorātā pacientus no visiem novada pagastiem pieņems gastroenterologs
Hosams Abu Meri. Iepriekšēja pieteikšanās pa tel.
64161317 (Vita Antone).
IESPĒJA APMEKLĒT MOBILO DIGITĀLĀS
MAMOGRĀFIJAS KABINETU TAURENĒ
17. jūnijā Taurenes pagasta “Rudiņos” (pie Sociālā dienesta) plānots mobilā mamogrāfa izbraukums. Lai
pieteiktos uz izmeklējumu, zvanīt: 67142840; 27866655
vai rakstīt uz e-pastu: info@mamografija.lv .

Sacensības volejbolā
25. jūnijā plkst. 9.30 pie Vecpiebalgas vidusskolas notiks
novada pludmales volejbola sacensības.
Aicināti visi novada iedzīvotāji!
Nolikumu skatīt pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv

SĒRU VĒSTS
Priedes sērās šalko klusi,
Bērzi zaļās galvas liec…

Mūžībā aizgājuši:
Marta Olte, Ineši;
Gunārs Harjo, Kaive;
Ēriks Plinka, Taurene;
Gunārs Ķepītis, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr.: 64161335; 64107279, e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv. Maketētāja Aiva Nebare
Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

