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SVĒTKI  SVĒTKI  

Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novada domes 

aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis 
   Ella Frīdvalde - Andersone

Esiet sveicināti 
vasarā!
Astronomiskā vasara ir sāku-

sies... Lietaina vai saulaina – tik un 
tā ir vasara, kas silda, atbrīvo un kaut 
drusku reibina, ļaujot mums būt bez-
rūpīgākiem. Kā vēja izpūsti ir skolu 
gaiteņi, darbavietās te viens, te otrs 
dodas atvaļinājumā un tiek īstenoti 
plāni, kas tiek briedināti ilgi pirms 
paša atvaļinājuma, reizēm visa gada 
garumā. Šķiet, ir vispiemērotākais 
brīdis, lai katrs no mums kaut dažas 
dienas izbaudītu vieglāku dzīvi. 

Pirms ļauties vasaras burvībai, 
jānovērtē aizvadītais mēnesis un jā-
sniedz nelieli paskaidrojumi lasītā-
jiem. Maija izdevumā „Vecpiebalgas 
Novada Ziņas” tika publicēts raksts 
„Par parakstu vākšanas kampaņām”. 
Esam saņēmuši deputāta Jāņa Dom-
bravas (Nacionālā apvienība „Visu 
Latvijai!” — “Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK””) atbildes vēstuli, kuru, ne-
skatoties uz to, ka parakstīšanās par 
valsts apmaksātu izglītību tikai lat-
viešu valodā ir jau noslēgusies, pub-
licējam. Nevēloties nostāties viena 
vai otra autora pusē, vēlos lasītājiem 
paskaidrot, ka, publicējot informāci-
ju, mēs necenšamies uzspiest noteik-
tu viedokli. Mūsu izdevuma mērķis 
ir rosināt iedzīvotājus salīdzināt, 
domāt, vērtēt, analizēt. Esmu pārlie-
cināta, ka abiem autoriem novada ie-
dzīvotāju vidū noteikti ir atbalstītāji. 
Un arī noliedzēji. Ļoti nevēlētos šo 
diskusiju izvērst vēl plašāku, jo, kā 
atzīst pat austrumu gudrie, „taisnība 
vienmēr ir kaut kur pa vidu” un, lai 
to atrastu, jāspēj būt objektīvam. Es 
ļoti cienu cilvēkus, kuri „nelokās 
līdzi vējiem” un savos uzskatos ir 
pastāvīgi. Latviešu vislielākā ne-
laime ir tā, ka mēs baidāmies paust 
savu personīgo viedokli, lai, nedod 
Dievs, kādu neaizskartu. Mums ir 
bailes kļūt nepieklājīgiem, neērtiem. 
Taču galvenais mūsu trūkums ir tas, 
ka tā vietā, lai cīnītos PAR kaut ko, 
mēs, patērējot neadekvāti lielu laika 
un enerģijas daudzumu, cīnāmies 
pret kaut ko. Kaimiņš pret kaimiņu, 
pagasts pret pagastu, viens novads 
pret citu novadu, pozīcija pret opo-
zīciju, viena politiskā partija pret 
otru. Aizmirstot, ka mūsu taču ir tik 
maz – vien nepilni 2 miljoni. Lasiet, 
domājiet, vērtējiet!

Pretēji politiskajiem procesiem, 
kur runas ir garas, bet darbs – īss 
(vismaz līdz šim), novada mācību 
iestādēs skolotāji iegulda milzīgu 
darbu, lai mūsu bērni un mazbērni 
saņemtu ne vien kvalitatīvu izglītī-
bu, bet arī izkoptu dažādas prasmes 
un iemaņas. Izsmaržojušas meijas 
un ziedi, izskanējušas apsveikuma 
runas, nožuvušas pedagogu un vecā-
ku aizkustinājuma asaras. Un skolu 
absolventiem ir kaut kas beidzies, lai 
atkal sāktos. Taču nekas nav beidzies 
pārējiem skolēniem, kuri arī vasaras 
mēnešos turpinās aktīvi sportot un 
piedalīties interešu pulciņos. Paldies 
skolu kolektīviem – šomēnes esmu 
saņēmusi ļoti daudz rakstu par jūsu 
iestādēs notikušajiem pasākumiem. 
Esiet čakli pastrādājuši. Turpiniet 
informēt novada iedzīvotājus par 
visu labo, ko esat paveikuši arī vasa-
rā – lai skolēniem ir stimuls censties, 
bet vecākiem un vecvecākiem – lep-
nums par savām atvasēm.

Saulainu un prieka pilnu vasa-
ras pilnbrieda laiku! 

Dzidra Ješkina
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2011. gada 6. jūnijā valsts aģentū-
ra „Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības projekta iesniegumu 
„Plan Today, Act Tomorrow”. Projekts 
dos iespēju jaunatnes iniciatīvas cen-
tram „Balgas Strops” veidot sadarbību 
ar Gruzijas organizāciju „Georgia You-
th for Europe” un Spānijas organizāciju 
„LIBERTAS INTERNATIONAL”. Pro-
jekta galvenā tēma ir jaunieši no lauku 
reģioniem. Projekta laikā divi pārstāvji 
no katras organizācijas tiksies Vecpie-
balgas novadā, lai izveidotu kopīgu 
sadarbības platformu lauku jaunatnes 
jomā un kopā radītu starptautisku jau-
niešu apmaiņas projektu. Tikšanās laikā 
katra organizācija prezentēs pētījumu 

par lauku jauniešiem savā pārstāvētajā 
reģionā, dalībnieki iesaistīsies disku-
sijās, radošajās darbnīcās un nākotnes 
projekta plānošanas aktivitātēs. Galve-
nais izpētes vizītes mērķis ir atrast visu 
pārstāvēto organizāciju kopīgās prob-
lēmas un vajadzības lauku jaunatnes 
jomā, lai kopā izveidotu starptautisku 
jauniešu apmaiņas projektu, kas balstīts 
uz kopīgām interesēm un vērtībām.

Šis projekts tiks fi nansēts ar Eiro-
pas Komisijas atbalstu. Šī publikācija 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

Lelde Burdaja

Plan Today, Act Tomorrow

Dzērbenes baznīcāDzērbenes baznīcā
15.00 Svētku dievkalpojums un koncerts 15.00 Svētku dievkalpojums un koncerts 
   Dzērbenes ev.lut. baznīcā. Piedalās: koris    Dzērbenes ev.lut. baznīcā. Piedalās: koris 
   „Pie Gaujas”, Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi   „Pie Gaujas”, Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi

Dzērbenes vidusskolāDzērbenes vidusskolā
16.00  Sporta aktivitātes, novadpētniecības 16.00  Sporta aktivitātes, novadpētniecības 
   muzeja apskate un vides projektu prezentācijas    muzeja apskate un vides projektu prezentācijas 
   Dzērbenes vidusskolā   Dzērbenes vidusskolā

Dzērbenes pilī un parkāDzērbenes pilī un parkā
15.00-18.00 Amatu diena pils parkā. Amatnieku 15.00-18.00 Amatu diena pils parkā. Amatnieku 
   un mājražotāju tirgus un radošās darbnīcas   un mājražotāju tirgus un radošās darbnīcas
15.00-17.00  Rūķa taka Pils parkā 15.00-17.00  Rūķa taka Pils parkā 
   (aktivitātes bērniem)   (aktivitātes bērniem)
No 15.00  Vecpiebalgas novada mākslinieku izstāde No 15.00  Vecpiebalgas novada mākslinieku izstāde 
16.00-17.00 Spoku stunda Dzērbenes pilī16.00-17.00 Spoku stunda Dzērbenes pilī
17.00  Svētku atklāšana un uzrunas pie Veismaņa 17.00  Svētku atklāšana un uzrunas pie Veismaņa 
   fon Veisenšteina kundzes un kunga   fon Veisenšteina kundzes un kunga

Taurenes estrādēTaurenes estrādē
19.00 Vecpiebalgas novada 2.dziesmu un 19.00 Vecpiebalgas novada 2.dziesmu un 
   deju svētku koncerts „Visapkārt Vecpiebalgas    deju svētku koncerts „Visapkārt Vecpiebalgas 
   pusē atkal baltas ūdensrozes zied”   pusē atkal baltas ūdensrozes zied”

Pēc koncerta zaļumballe. Spēlē grupa „Kokmuižas Pēc koncerta zaļumballe. Spēlē grupa „Kokmuižas 
muzikanti”. Ieeja Ls 2,-muzikanti”. Ieeja Ls 2,-

Svētku organizators – Vecpiebalgas novada pašvaldībaSvētku organizators – Vecpiebalgas novada pašvaldība

Plkst. 9.00 BIRZĪTĒ ... VISS SĀKĀS... 
Amatnieku un mājražotāju TIRGUS
Plkst. 10.00  VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMA MAZAJĀ ZĀLĒ
Vecpiebalgas audēju darbu izstādes atklāšana un audēju sumināšana
BIRZĪTĒ   ...VISS TURPINĀS UN VISS NOTIEK...
Plkst. 11.00
• Uzstājas folkloras kopa “Ore’’
• Piebalgas jostas aušana, kādu savā laika nēsājusi K.Skalbes māte. Katram 

interesentam būs iespēja uzaust gabaliņu jostas un atstāt savu vārdu 
vēsturei!

• Vērpjamo ratiņu saripojums.
• Radošās darbnīcas : * aušana,  * vērpšana,  * mazās formas trauku 

apgleznošana,  * dāvanu noformēšana,  * grafi ti.
Plkst. 13.00   ...VISS IET UZ BEIGU PUSI...
• Padarīto darbu izrādīšana, noaustās jostas mērīšana un nodošana muzejam.
• Audēju putras katla tukšošana...

Pieteikšanās tirgum un informācija: t. 26493591.    

Tu māsiņa,es,māsiņa,
Metīsim audekliņu:
Tu paliksi zelta šķietu,
Es sudraba sistaviņas.

30. jūlijs
AUDĒJU DIENA VECPIEBALGĀ

„Es uzaudu raibu 
jostu...”

LEADER projektu konkursā 
apstiprināts pirmais projekts

LEADER projektu konkursā apstip-
rināts Vecpiebalgas novada pašvaldības 
projekta pieteikums „Radošo darbnīcu 
izveide” (Nr. 11-09-LL29-L413202-
000003). Projekta mērķis ir radīt lab-
iekārtotu vidi dažāda vecuma grupu 
iedzīvotājiem radošai darbībai un paš-
izpausmei, veicot vienkāršotās renovā-

cijas darbus Inešu pils kompleksa saim-
niecības ēkas „Lauksaimnieki” daļai. 
Projekta kopējās izmaksas – 10512.18 
LVL (bez PVN 22%),  ELFLA fi nansē-
jums 7884,14 LVL. Darbi tiks uzsākti 
tuvākajā laikā un līdz rudenim radošo 
darbnīcu izveide tiks pabeigta. 

Ēkas rekonstrukcija Inešu pagasta 
jauniešu dienas centra izveidei

Inešu pagastā turpinās darbs pie 
projekta „Ēkas rekonstrukcija Inešu pa-
gasta jauniešu dienas centra izveidei” 
realizācijas, kura mērķis – nodrošināt 
lietderīgas brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas Vecpiebalgas novada Inešu pa-
gasta jauniešiem. Projekta realizācijas 
gaitā tiks nomainīts ēkas jumta segums, 
izbūvēts sanitārais bloks, izremontētas 
iekštelpas un atjaunota fasāde. Būv-
niecības darbus veic SIA „Warss +”, 
būvuzraudzību nodrošina  SIA „Flager” 

(būvuzraugs Deniss Dergunovs), autor-
uzraudzību realizē  SIA „Būvprojekts” 
(Aivars Šmits), projekta vadītāja Sani-
ta Breikša. Kopējās projekta izmaksas 
66 387,04 LVL (bez PVN),   59 748,34 
LVL sedz LAD ELFLA fonds. Jauniešu 
dienas centru plānots nodot ekspluatā-
cijā līdz 2011. gada 1. septembrim. Tas 
nozīmē, ka jau šoruden Inešu pagasta 
jauniešiem būs vieta, kur sportot un 
izkopt savas prasmes, darbojoties dažā-
dos pulciņos. 

Paveikts daudz, bet darāmā arī netrūkst. Interešu centra izveidi vērtē 
domes deputātes Alda Zālīte un Lilita Ozoliņa. 
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒVECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 
2011. gada 15. jūnijā

Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Atbalstīt LPS 22. kongresa rezo-

lūciju „Par attīstības vadības principu 
maiņu”. Aicināt Saeimu un Ministru 
kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolū-
ciju 2014.-2020. gadu ES budžeta ie-
tvaros.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 6/2011. “Par apstādījumu ierīkoša-
nu, uzturēšanu un aizsardzību”.

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības sniegto komunālo pakal-
pojumu tarifus. No 2011. gada 1. jūlija 
Kaives pagasta pārvaldē (bez PVN): 
aukstā ūdens piegāde – Ls/m³ 0,165; 
kanalizācijas pakalpojumi – Ls/m³ 
0,083. No 2011. gada 1. jūnija līdz 
31.augustam.Inešu pagastā (bez PVN): 
karstā ūdens piegāde – Ls/m3  4,797. 
Iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos nav uz-
stādīti karstā ūdens skaitītāji, ūdens pa-
tēriņu aprēķina pēc mājas kopējā karstā 
ūdens patēriņa un dzīvoklī dzīvojošo 
skaita vai dzīvoklī dzīvojošo skaita un 
ūdens patēriņa normām atbilstoši Latvi-

jas būvnormatīvam LBN 221 – 98 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija” – 
vienam iedzīvotājam 105 litri/diennak-
tī.

4. Piešķirt līdzfi nansējumu  2011./
2012. mācību gadā Cēsu pilsētas Sporta 
skolai biatlona, slēpošanas un volejbo-
la sporta veidu nodaļas atalgojumam 
(19 stundas nedēļā vai 0,905 likmes mē-
nesī, kas darba algā mēnesī sastāda Ls 
230,76 + Ls 55,59 (VSAOI 24,09%)).

5. Piešķirt fi nansiālu atbalstu biedrī-
bai „Latvijas Politiski represēto apvie-
nība” (Ls 50,00) Vecpiebalgas novada 
politiski represēto personu dalības 
maksājumam ikgadējā Latvijas politiski 
represēto personu salidojuma noorgani-
zēšanas izdevumu segšanai. Nodrošināt 
transportu Vecpiebalgas novada repre-
sēto personu nokļūšanai uz salidojumu 
Ikšķilē.

6. Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdz-
fi nansētā, Vecpiebalgas novada paš-
valdības iesniegtā projekta „Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība 
Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” 
īstenošanai 192 329,34 LVL, no kuriem 
157 647,00 LVL ir attiecināmās izmak-

sas un 34 682,34 LVL neattiecināmās 
izmaksas. Lai nodrošinātu iesniegtā 
projekta  īstenošanu, ņemt aizņēmumu 
Valsts kasē 58 329,39 LVL, no kuriem 
23 647,05  LVL paredzēt attiecināmo 
izmaksu segšanai un 34 682,34 LVL 
neattiecināmo izmaksu segšanai.

7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības 2010. gada publisko gada 
pārskatu.

8. Iznomāt zemes īpašumu „Gārņi” 
(Dzērbenes pagasts) 1,6 ha kopplatībā 
piemājas saimniecības uzturēšanai uz 
10 gadiem. Noteikt nomas maksu 0,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

9. Iznomāt zemes īpašumu „Grīvas” 
(Dzērbenes pagasts) 1,5 ha kopplatībā 
piemājas saimniecības uzturēšanai uz 
10 gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

10. Iznomāt zemes īpašumu „Val-
tiņi” (Vecpiebalgas pagasts) 0,911 ha 
kopplatībā piemājas saimniecības uz-
turēšanai uz 10 gadiem. Noteikt nomas 
maksu 0,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības.

11. Apstiprināt SIA „METRUM” 
izstrādāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam „Jaņi” (Taure-
nes pagasts). Noteikt atdalāmajai zemes 
vienību zemes izmantošanas mērķi – 
lauksaimniecība. Piešķirt no zemes 

vienības atdalāmajai zemes vienībai 
nosaukumu „Kalna Jaņi”, Taurenes pa-
gasts, Vecpiebalgas novads. 

12. Uz 5 gadiem noslēgt nedzīvoja-
mo telpu nomas līgumu ar I.U. „Atis”. 
Noteikt maksu par telpu nomu Ls 0,30 
par 1m2 mēnesī.

13.  Uz 5 gadiem noslēgt nedzīvoja-
mo telpu nomas līgumu ar Villiju Gin-
teri. Noteikt maksu par telpu nomu Ls 
0,30 par 1m2 mēnesī.

14. Piedzīt bezstrīda kārtībā nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu Ls 781,32 
apmērā.

15. Noteikt zemes vienībai „Ielejas” 
(Dzērbenes pagasts), kopplatība 3,07 
ha, nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi  – zeme, uz kuras  galvenā  saimnie-
ciskā  darbība ir lauksaimniecība.

16. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas 
novada Domes 20.04.11. lēmumā Nr. 
33 „Par zemes nomu” un iznomāt neap-
būvētu zemes vienību „Ielejas” (Dzēr-
benes pagasts) 2,89 ha kopplatībā lauk-
saimnieciskai izmantošanai uz 1 gadu.

17. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesī-
bas un zvejas limitus 75 m Briņģa ezerā 
Artūram Sleikšam, rūpnieciskās zvejas 
tiesības un zvejas limitus 30 m Kapsē-
tas ezerā Jānim Šultem, rūpnieciskās 
zvejas tiesības un zvejas limitus 30 m 
Ilzes ezerā Ainai Skrebelei.

18. Piešķirt nekustamajā īpašumā 
„Čiekuri” esošajai būvei adresi: „Čie-
kuri”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas 
novads.

19. Piekrist īpašuma „Lejas Ārnīši” 
(Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai. 
Piešķirt no īpašuma atdalītajai zemes 
vienībai jaunu nosaukumu „Gaujas Ār-
nīši”. Noteikt atdalāmajam īpašumam 
zemes izmantošanas mērķi – mežsaim-
niecība.

20. Uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašumam „Lejas 
Ķirkumi” (Dzērbenes pagasts). 

21. Sagatavot projekta pieteikumu 
dalībai ESF projektu konkursa 1.4.1.2.4. 
apakšaktivitātē „Sociālās rehabilitācijas 
un institūcijām alternatīvu sociālās ap-
rūpes pakalpojumu attīstības reģionos”. 
ESF fi nansējuma apmērs 100%.

22. Piešķirt Ls 100,00 sieviešu resur-
su centram „Prieks” vasaras nometnes 
rīkošanai.

23. Noteikt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības pārziņā esošajām ielām un 
autoceļiem uzturēšanas klases.

Nākamā Vecpiebalgas novada Do-
mes sēde notiks 2011. gada 20. jūlijā 
Taurenes pagastā. 

Pašvaldībā viesojas 
Cesvaines kolēģi

1. jūnijā Vecpiebalgā viesojās Ces-
vaines novada pašvaldības delegācija. 
Kaimiņu novada speciālistiem bija ie-
spēja novērtēt mūsu pašvaldības darbu 
un vietējo uzņēmēju viesmīlību. Ces-
vainiešus pa novada ievērojamākajām 
vietām pavadīja domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde- Andersone un izpilddi-
rektors Hugo Duksis, apmeklējuma no-
slēgumā ar kolēģiem tikās Vecpiebalgas 
novada Domes darbinieki. Pēc kons-
truktīvām sarunām, kuru gaitā abu no-
vadu speciālisti iepazinās ar kolēģu 
pieredzi, vecpiebaldzēni  tika aicināti 
uz atbildes vizīti Cesvainē. Prombrau-
cot viesi  pauda atzinīgus vārdus par 
mūsu novadā redzēto. Guna Graudiņa, 
„Cesvaines Ziņu” redaktore, atzīst: 
„Cesvainieši  bieži  mēdz  braukt  caur 
Vecpiebalgu, uzmanību vienmēr pie-
saista novada simbols – ūdensrozes. 

Šoreiz mēs Vecpiebalgas novada dabas 
un kultūrvēsturiskās bagātības iepazi-
nām labāk.  Inešu muižā daudzi no 
mums bija pirmo reizi – patīkami re-
dzēt, ka, lai arī sakārtotajā ēkā mājvietu 
radušas vairākas iestādes, tā tomēr ir 
saglabājusi savu vēsturisko unikalitāti. 
Nevarējām nenovērtēt arī romantisko 
estrādi un porcelāna meistara darbos 
ielikto sirdsprieku. Ar apbrīnu uzlūko-
jām Vecpiebalgas baznīcas majestātis-
ko arhitektūru un lielās  fotogrāfi jas 
draudzes namā. Patiesu interesi mums 
sagādāja tikšanās ar kolēģiem un dalī-
šanās pieredzē. Un vēl – tik garšīgu 
„gurķūdeni”, kādu to pasniedz „Ūdens-
rozē”, līdz šim baudījuši nebijām. Pal-
dies vecpiebaldzēniem par viesmīlību! 
Lai jums enerģiskās un radošās novada 
priekšsēdētājas vadībā viss iecerētais 
izdodas!”

Ar kolēģiem pieredzē dalās domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde - Andersone un projektu vadītāja Sanita Breikša.  

Aizvadītais gads jaunatnes iniciatīvas centrā 
„Balgas Strops”

Ir pagājis gads, kopš pirmo reizi 
2010. gada jūnijā ierados savā jaunajā 
darbavietā jaunatnes iniciatīvu centrā 
„Balgas Strops”. Tas, ko es tur ieraudzī-
ju, nebija ne tuvu tam, ko biju gaidījusi, 
bet varbūt labi, ka tā, jo tas deva man 
iespēju radīt pašai savu jaunatnes ini-
ciatīvu centra vīziju un izvēlēties darbī-
bas virzienus, kas man šķiet svarīgi.

Sākums nebija viegls, jo telpas un 
inventārs bija fi ziski un morāli noveco-
jis, jaunieši centru apmeklēja nelabprāt. 
Priecājos, ja dienā centrā iegriezās pie-
ci jaunieši. Klusā vasara man deva ie-
spēju pārdomāt, kādu tad es īsti vēlos 
redzēt jauniešu centru, kā arī uzrakstīt 
savu pirmo LEADER projektu „Jaunat-
nes iniciatīvu centra „Balgas Strops” 
labiekārtošana”, kas arī tika īstenots 
2010. gada beigās.

Rudens, skolas sākums un kopmīt-
ņu tuvums pavēra jaunas darbības ie-
spējas. Jaunieši sāka nodarboties ar 
Breakdance un Fingerboard, rīkojām 
fi lmu vakarus, atzīmējām Helovīnus, 
bijām ciemos pie Burtnieku novada 
jauniešiem, gada nogalē veidojām Zie-
massvētku apsveikumus vientuļajiem 
pensionāriem. Apmeklētāju skaits pie-
auga vidēji līdz divdesmit jauniešiem 
dienā.

Pēc centra labiekārtošanas un jauna 
inventāra iegādes 2011. gads iesākās ar 
pavisam citu sparu. Centra apmeklētāju 
skaits pieauga vidēji līdz četrdesmit 

pieciem jauniešiem dienā. Telpas, kas 
pusgadu iepriekš šķita lielas, klusas, 
neomulīgas un tukšas, kļuva pavisam 
šauras un dzīvas, jo jaunieši vienlaicīgi 
vēlējās iemēģināt visas jaunās galda 
spēles, spēļu galdus un datortehniku.

Lai jauniešu darbība centrā neapro-
bežotos tikai ar spēlēšanos, bet dotu ie-
spēju arī kaut ko iemācīties un radīt 
pašiem, Izglītības un zinātnes ministri-
jas projektu konkursā tika iesniegts 
projekts „Radi vidi pats!”, kas no šī 
gada maija dod iespēju centra apmeklē-
tājiem iesaistīties graffi ti un dekupāžas 
nodarbībās. Projekta galvenais mērķis 
ir ar iegūtajām prasmēm radīt jaunie-
šiem piemērotāku un mājīgāku vidi jau-
niešu centrā, apdekupējot dažādus 
priekšmetus un izveidojot kopīgu graf-
fi ti mākslas darbu uz vienas no centra 
sienām.

No 27. jūnija līdz 22. jūlijam jau-
natnes iniciatīvu centrs būs slēgts, taču 
jau jūlija beigās tas savu darbību atsāks 
ar iesākto projektu turpināšanu un jau-
nu projektu uzsākšanu. Valsts aģentūra 
„Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra” ir apstiprinājusi projektu 
„Plan Today, Act Tomorrow”, kas dos 
iespēju jaunatnes iniciatīvu centram 
„Balgas Strops” veidot sadarbību ar 
Gruzijas organizāciju „Georgia Youth 
for Europe” un Spānijas organizāciju 
„LIBERTAS INTERNATIONAL”. Pro-
jekta laikā divi pārstāvji no katras orga-

nizācijas tiksies Vecpiebalgas novadā, 
lai izveidotu kopīgu sadarbības platfor-
mu un kopā radītu starptautisku jaunie-
šu apmaiņas projektu, kas varētu tikt 
īstenots 2012. gada vasarā.

Augusts jauniešu centrā būs nomet-
ņu laiks. Augusta sākumā jaunieši do-
sies uz nometni „Youth, Politics and 
Europe” Norvēģijā, kuru rīko Eiropas 
biedrība „Innovation Circle Network”, 
kuras biedrs ir arī Vecpiebalgas novada 
pašvaldība. Augusta beigās jaunieši 
piedalīsies mākslas nometnē PATRIO-
TI Gruzijā, uz kuru mūs uzaicināja jau-
natnes iniciatīvu centra sadarbības or-
ganizācija „Georgia Youth for 
Europe”.

Jauniešu centrs ir iesaistījies arī pir-
majā Latvijas LEGO robotikas čempio-
nātā, kas paredz, ka no septembra bēr-
niem un jauniešiem vecumā no 9 līdz 
14 gadiem būs iespēja iesaistīties 
LEGO robotikas pulciņā, kurā būs ie-
spējams iemācīties strādāt komandā, 
projektēt robotus, likt tiem veikt kon-
krētas darbības, iegūt papildu zināšanas 
par kādu konkrētu tēmu un mācību 
gada noslēgumā piedalīties čempionā-
tā.

Kopumā gada laikā, manuprāt, arī 
jauniešos ir novērojamas izmaiņas. Ja 
sākumā uz visu notiekošo un mani jau-
nieši raudzījās ar neticību, tad šobrīd 
visi esam sadraudzējušies, jaunieši lab-
prāt brīvo laiku pavada centrā, labprāt 

iesaistās piedāvātajās aktivitātes, 
tomēr joprojām gribētos, lai viņi 
vairāk izrādītu savu iniciatīvu 
darbos, ne tikai nāktu pie manis ar 
idejām, ko vēlas redzēt jauniešu 
centrā un gaidītu, lai es tās reali-
zēju, bet arī paši apņemtos noor-
ganizēt kādu pasākumu vai uz-
rakstītu projektu, lai īstenotu kādu 
savu ideju vai sapni. Iespēju ir 
daudz, ir jābūt tikai nedaudz ne-
prātīgam, jāizsapņo vistrakākās 
idejas, jāapbruņojas ar drosmi un 
pacietību. 

Paldies Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai par atbalstu mūsu ide-
ju realizēšanā, paldies projektu 
vadītājai Sanitai Breikšai par 
sniegto palīdzību projektu rakstī-
šanā un paldies Sandim Mūrnie-
kam par brīvprātīgo darbu jaunie-
šu brīvā laika aktivitāšu 
dažādošanā. Ceru uz turpmāku 
veiksmīgu sadarbību un jauniešu 
centra darbības izaugsmi nākama-
jā gadā.

 Lelde Burdaja
Graffi ti meistardarbnīca. Jaunieši kopā ar centra vadītāju Leldi Burdaju 

(vidū) apglezno sienas.
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Atkalredzēšanās Taurenē
„Skola – jautrās, skumjās dienās 

Tu manas otrās mājas! Apskāvi mani 
savās rokās šos gadus.  Un neļāvi iz-
rauties no tām.Ja uz skolu nāktu tikai 
ar domu mācīties, tad tā būtu varbūt 
ļoti gudra, bet arī vientuļa un garlaicī-
ga skola... es uz skolu nāku dzīvot. 
Nāku domāt. Nāku satikt cilvēkus, kuri 
mani iedvesmo un kurus ar prieku sau-
cu par saviem draugiem. Nāku satikt 
savus skolotājus.”

  ( I. Goldgrēbere)

3. jūnija pēcpusdienā Taurenes pa-
matskola pie sevis aicināja bijušos sko-
lēnus, skolotājus, darbiniekus, savus 
draugus un viesus. 

Neaizmirsām arī vecās Taurenes 
skolas audzēkņus. Paldies, ka atsaucā-
ties, jo tieši jums bija veltīti atmiņu brī-
ži vecajā skolā!  Lūk, rindas no vēstules 
skolai, kuru parakstīja Maija un Dailis: 
„Sveika, skola!  Mēs satiekamies pēc 
50 gadiem. Pirms 10 gadiem mēs Tevi 
apstaigājām, iekšienes auru izjust neva-
rējām, jo ... Šodien mūsu atmiņas at-
griezās. Klase, guļamistaba, ēdamista-
ba.Bet kur bija bibliotēka, kur – skolo-
tāju istaba? Un tualete bija iekšā vai 
ārā? Bijām paņēmuši līdzi fotogrāfi jas, 
mēģinājām sazīmēt skolasbiedrus... 
Bija sirsnīga pēcpusdiena! Paldies Ai-
nāram Antonam par skolas uzturēšanu, 
atjaunošanu, par laipno tās izrādīša-
nu!”

Taurenes pamatskolu 283 absol-
venti šajos 25 gados var saukt par sa-
vām mājām.  Vai tas nav zīmīgi, ka 
skolas durvis atver mazs cilvēciņš, bet 
aizver jaunietis, kurš gatavs doties pa-
saulē un piepildīt savu sapni. Šobrīd 
mūsu skoliņu apmeklē jau 25 absolven-
tu bērni – otrā skolas paaudze.

 Jauki bija atkalredzēšanās brīži ar 
saviem klasesbiedriem, skolotājiem. 
Mums, skolotājiem, ir prieks un ganda-
rījums par mūsu „bērniem”, kuri nu jau 
ir pieauguši, mācās, strādā, ir  izveido-
juši savas ģimenes. Pārsteigums bija 

absolventu deju kolektīva uzstāšanās 
un iekļaušanās muzikālajā izrādē „Sprī-
dītis”.  Lai kur ietu, ceļš vienmēr atved 
uz mājām. 

Ceļu uz mājām – mūsu skolu – šajā 
vakarā  bija mērojuši  109 salidojuma  
dalībnieki. Pati pirmā reģistrējās skolo-
tāja Alma Tavare un absolvente Inga 
Paškovska. Pēc koncerta pulcējāmies 
pie skolas, lai kopā izteiktu vēlējumu 
skoliņai. Daudzbalsīgais sveiciens va-
kara krēslā izskanēja kā Gaismas vēlē-
jums visiem – gan bijušajai, gan taga-
dējai skolas saimei. „Vai tu atceries, 
kā... ?”. Šie vārdi skanēja bieži. Atmi-
ņas, atmiņas.  Tās turpinājās klašu tel-
pās, zālē dejojot, kā arī apskatot Gada 
grāmatas un izstādi par absolventu gai-
tām. Pusnaktī visi tikāmies pie uguns-
kura, lai nogaršotu tradicionālo saimes 
zupu. 

Pēdējie svētku dalībnieki skolu at-
stāja plkst. 5:45 no rīta. Rindas no viņu 
vēstules skolai: „Loti gribējās pildspal-
vas... Egils, Reno ... Bija jauki 9 gadi 
šeit. Cerams, ka mūsu bērniem un bēr-
nu bērniem arī šeit patiks! Novēlam 
jums jaukus šos gadus skolā! Tā, lai 
būtu ko atcerēties!  11. izlaidums un 
citi.”

Paldies kaimiņu skolu saimēm  – 
Vecpiebalgas vidusskolai, Inešu, Sku-
jenes, Sērmūkšu pamatskolai un to di-
rektorēm M. Supei, G. Dadeikai, A. 
Lukstiņai, I. Šmatei, Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības  priekšsēdētājai E. 
Frīdvaldei - Andersonei , Amatas nova-
da Apvienotās Izglītības pārvaldes va-
dītājai  D.  Dombrovskai par jaukajiem 
apsveikumiem!

Paldies A. Antonam par sirsnīgo un 
laipno uzņemšanu vecajā Taurenes sko-
lā! 

Paldies I. Žagaram par muzicēšanu 
ballē!

Trešais salidojums pagājis. Gaidī-
sim jūs, mīļie, atkal pēc 5 gadiem! 

     Lilita Ozoliņa,
Taurenes pamatskolas direktore 

Ar sapni par Dzimteni…
Šogad aprit 70 gadi kopš tām die-

nām, kad no Latvijas uz tālo Sibīriju 
izveda tūkstošiem cilvēku, veselām ģi-
menēm, ar maziem bērniem. Diemžēl 
lielākā daļa no šo deportāciju upuriem 
mājās vairs neatgriezās. Atzīmējot  Ko-
munistiskā terora upuru piemiņas die-
nu, otrdien, 14. jūnijā, Taurenē pie pie-
miņas akmens pulcējās politiski 
represētie un viņu tuvinieki, pašvaldī-
bas darbinieki un skolēni. Ar klusuma 
brīdi tika pieminēti represijās bojā gā-
jušie, nolikti ziedi. 

Klātesošos uzrunāja Vecpiebalgas 
novada Domes priekšsēdētāja Ella 
Frīdvalde - Andersone. Viņa pateicās 
visiem, kas pārcieta deportāciju šaus-
mas, par sīkstumu un možu garu un vē-
lēja izturību un veselību un  aicināja uz 
represēto salidojumu Ikšķilē 20. augus-
tā. Veltījumu rindas dzejā skandēja Vel-
ta Straume, bet Vilis Pikurs dalījās at-
miņās par tām baigajām dienām, kad 
tika izsūtīti bērni un pieaugušie. Repre-
sētie runāja daudz –  par mūsu valsts 
atbildību piemiņas dienas saglabāšanā, 
par valdības pasīvo nostāju represēto 
jautājumā, par nacionālās pašapziņas 

saglabāšanu un „baltajām vēstures lap-
pusēm”. Dažkārt vieglāk ir aizmirst no-
tikušo, taču mūsu uzdevums ir paturēt 
atmiņā vēsturiskos notikumos un stāstīt 
tos tālāk nākamajām paaudzēm. Tāpēc 
ļoti iepriecināja, ka pasākumā piedalījās 
arī jaunieši no Vecpiebalgas. Spodra Er-
garde ir apkopojusi ziņas par Taurenes 
pagasta politiski represētajiem iedzīvo-
tājiem. 2008. gada izdevumā „Novad-
nieks” viņa raksta „1941. gadā 14.  jūni-
jā moku ceļu sāka Ziediņu piecu cilvēku 
ģimene no „Ļūdiem”. 17. jūnijā no „Lā-
čplēšiem” izveda Lāčplēša Kara ordeņa 
kavaliera Markusa Gailīša sievu un  
meitu. 1949. gadā ceļu lopu vagonos no 
Dzērbenes stacijas sāka 74 taurenieši, 
kuru vidū bija 20 bērni.”

Pēc svinīgā brīža pasākums turpi-
nājās bibliotēkā. Neformālā atmosfērā 
pie tējas tases raisījās atmiņas, sanāku-
šie noskatījās arī fi lmas, veltītas repre-
sēto piemiņai, fragmentu, kurā par savu 
dzīvi un Sibīrijā pavadītajiem gadiem 
stāsta taureniete Laima Kalniņa. Šķiro-
ties represētie novēlēja cits citam vese-
lību un atkalredzēšanos nākamgad.

Ineta Rūnika

Cilvēki nesteidzās izklīst, dalījās atmiņās un pārdzīvojumos. 
Pie piemiņas akmens sarkanā terora upuriem gūlās ziedi.

„Latvenergo” 
aicina daudz-
bērnu 
ģimenes aktī-
vi izmantot 
iespēju un 
saņemt piedā-
vāto atbalstu

AS „Latvenergo” īsteno sociālā at-
balsta kampaņu daudzbērnu ģimenēm 
ar mērķi mazināt elektroenerģijas tarifa 
izmaiņu ekonomisko ietekmi uz māj-
saimniecības budžetu. Daudzbērnu ģi-
menēm papildus elektroenerģijas tari-
fos noteiktajām STARTA 1200 kWh 
tiek dāvināta kompensācija. Tā ļauj ģi-
menei norēķināties par papildu 2400 
kWh patērēto elektroenerģiju par cenu, 
kas atbilst STARTA tarifam. Kopā 
daudzbērnu ģimene līdz 2012. gada 31. 
martam varēs norēķināties par 3600 
kWh pēc STARTA tarifa.

Atbalsts var tikt piešķirts daudzbēr-
nu ģimenēm, kas atbilst nosacījumiem: 

1. daudzbērnu ģimenes apgādībā ir 
3 vai vairāk bērnu vai nepilngadīgu aiz-
bilstamo līdz 18 gadu vecumam;

2. daudzbērnu ģimenes pārstāvim, 
kas piesakās atbalsta saņemšanai, jābūt 
noslēgtam elektroenerģijas piegādes lī-
gumam ar AS „Latvenergo”.

Pieteikšanās: 
Atbalstam var pieteikties no 2011. 

gada 1. maija līdz 2011. gada 31. au-
gustam.

Pieteikties var: aizpildot elektronis-
ku pieteikumu AS „Latvenergo” mājas-
lapā (autorizējoties caur internetbanku)  
vai klātienē – klientu apkalpošanas cen-
tros (līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments). Īpašos gadījumos būs jā-
uzrāda arī citi dokumenti, kas pamato 
daudzbērnu ģimenes statusu, piemē-
ram, ja ģimenē ir audžu bērni vai bērni 
no citām laulībām.

Svarīgi: kompensācijas dāvinājums 
tiek piešķirts vienai personai par visu 
ģimenes (mājsaimniecības) patēriņu un 
to attiecina uz vienu elektroenerģijas 
piegādes līgumu. Uz kompensācijas dā-
vinājumu nevar pieteikties abi vecāki – 
vecākiem savā starpā jāvienojas, kurš 
uzņemsies noformēt pieteikumu. Ja 
kompensācijas dāvinājums būs pie-
šķirts vienam no vecākiem, otram tas 
tiks atteikts.

Neskaidrību gadījumā aicinām 
klientus zvanīt uz „Latvenergo” bez-
maksas informācijas tālruni 80200400 
vai arī rakstīt e–pastu: klientu.serviss@
latvenergo.lv. 

Uzsāks Eko projekta plānošanu 
Liezēres pagastā

Daudzi jau ir dzirdējuši par plānoto 
eko pilsētu Liezēres pagastā, kur pro-
jekta realizētāji ir iegādājušies zemi. 
Pirms Jāņiem uzņēmuma pārstāvji ar 
projekta ideju un plāniem iepazīstināja 
Vecpiebalgas novada domes deputātus. 
Eko pilsētas projekts vēl ir pašā pirmsā-
kumā:  ir iegādāti 800 hektāri zemes, un 
turpmākā projekta attīstība notiks pa-
mazām, soli pa solim. Šodien vēl nav 
precīzi skaidrs, kāda tieši izskatīsies 
pilsēta. Bet ir skaidri pamatprincipi, ka 
visiem plānotajiem darbības virzieniem 
jāatbilst ilgtspējas principam. Gan uz-
ņēmumiem, kas strādās šajā vietā, gan 
lauksaimniecībai, gan tūrismam un ie-
dzīvotāju dzīvesveidam ir jābūt tādam, 
kas ir līdzsvarā ar dabu.  Par to, kāda 
tieši būs pilsēta –– kuras teritorijas plā-
nots apbūvēt, kādi būs ceļi un piebrauk-
šana, no kādiem materiāliem būs būvē-
tas mājas –– par šīm lietām skaidrākas 
atbildes sniegs ģenerālplāns. Plānu šo-

brīd izstrādā pilsēt-
plānošanas birojs no Lielbritānijas, 
kuram ir ievērojama pieredze līdzīgu 
projektu/ pilsētu izveidē citur pasaulē. 
Paredzēts, ka pirmais ģenerālplāns būs 
gatavs nākamā gadā sākumā. Ar šo plā-
nu un tā idejām noteikti tiks iepazīstinā-
ti vietējie iedzīvotāji Madonas un Vec-
piebalgas novadā. Jau šobrīd projekta 
iniciatori aicina sabiedrību iesaistīties, 
izteikt idejas un priekšlikumus, uzdot 
neskaidros jautājumus, kā arī tālākos 
posmos aktīvi piedalīties projekta pub-
liskajā apspriešanā.

Projekta iniciatori darbu pie Eko 
pilsētas projekta izveides uzsāka 
2009. gadā. Pēc rūpīgas izpētes projek-
tam tika izvēlēta teritorija Madonas ra-
jona Liezēres pagastā. Noteicošie fak-
tori šīs vietas izvēlei ir lieliskā ainava, 
reljefs, zaļā un neskartā vide, vietējās 
kultūras tradīcijas un ģeogrāfi skā atra-
šanās vieta. Eko pilsētu pie sevis veidot 

vēlējās vairāk nekā 20 citas pašvaldības 
Latvijā.  

Projekta idejas autors un iniciators 
ir  pazīstamais uzņēmējs Valērijs Belo-
koņs, bet to realizē uzņēmumi AS “Her-
cogiste” un SIA “Terra Libre”. Līdz šim 
Eko pilsētas projektā investēti vairāk 
nekā miljons latu.

Eko pilsēta ir redzamākais, bet ne 
vienīgais “Hercogiste Eko” projekta 
darbības virziens. Parelēli Eko pilsētas 
plānošanai un viedošanai Liezērē tiek 
īstenoti arī mazāki projekti, kas atbilst 
projekta pamatprincipiem – draudzī-
gums videi, ilgtspēja un vides izglītība. 
“Hercogiste” Eko projekta īstenotāji 
apsver tādus biznesa virzienus kā eko-
loģiskās pārtikas ražošana, izglītības 
projekti, eko–tūrisms un citus.

Kontaktinformācija – jautājumiem, 
priekšlikumiem: info@terralibre.lv, 
ilona@hercogiste.eu. 

Atbilde uz iepriekš publicēto rakstu
2011. gada maijā laikrakstā „Vec-

piebalgas Novada Ziņas” tika publicēts 
Jura Sīmaņa raksts „Vienkāršas patiesī-
bas par parakstu vākšanas kampaņām”. 
Atsaucoties uz Vecpiebalgas novada ie-
dzīvotāju jautājumiem, es vēlos savā 
publikācijā sniegt atbildi izplatītajām 
puspatiesībām un meliem saistībā ar 
parakstu vākšanu par Satversmes grozī-
jumiem, kuri paredz pakāpenisku pār-
eju uz mācībām valsts valodā visās 
valsts fi nansētās skolās.

Pirmkārt, pamatprincips – Latvijas 
valsts pirmsākumos tika veidota kā lat-
viešu tautas vienīgā mājvieta. Ir tikai 
saprotams, ka valstī tiek saglabāta un 
attīstīta pamattautas valoda, kultūra, 
vēsture un dzīves izpratne.

Otrkārt, es vēlos izskaidrot vienu 
no lielākajiem mītiem saistībā ar pa-
rakstu vākšanu par Satversmes grozīju-
miem, ka šie grozījumi likvidēs mazā-
kumtautību skolas. Tie ir absolūti meli, 
jo jau šobrīd vairākas mazākumtautību 

izglītības programmas visus mācību 
priekšmetus pasniedz latviešu valodā. 
Te var minēt lietuviešu, ukraiņu un  
poļu mācību iestādes, kurās mācības 
jau šobrīd notiek valsts valodā, tajā 
pašā laikā mācību procesā skolēni pa-
stiprināti apgūst attiecīgās tautas valo-
du, literatūru, kultūru un vēsturi. Na-
cionālās apvienības piedāvātā izglītības 
reforma skars no padomju laikiem 
mantotās krievu skolas, kur mācības 
notiek svešvalodā un tādēļ jau mācību 
laikā šie cilvēki iekļaujas Krievijas in-
formācijas telpā. Galvnokārt par valsts 
naudu tiek izglītoti citas valsts pilsoņi. 
Tādēļ šie grozījumi paredz pakāpenis-
ku pāreju uz vienotu mazākumtautību 
izglītības sistēmu Latvijā, kur cittautie-
ši apgūst mācību priekšmetus latviešu 
valodā, tajā pašā laikā pastiprināti ap-
gūstot savas tautas valodu, literatūru, 
kultūru.

Treškārt, Sīmaņa kunga argumenti 
par bilingvālās izglītības efektivitāti ir 
maldīgi. Saskaņā ar IZM pētījumu 39% 

no bilingvālo skolu absolventiem valsts 
valodas zināšanas novērtē ar „slikti” 
vai „ļoti slikti”. 81% ik dienas rodas 
grūtības nepietiekamu valsts valodas 
prasmju dēļ. 80% atzīst, ka TV skatās 
krievu valodā. Satversmes grozījumi 
ļaus cittautiešiem nostiprināt valsts va-
lodas zināšanas, lai viņi varētu Latvijā 
sazināties latviešu valodā.

Ceturtkārt, izglītības reforma sniegs 
iespēju mazkvalifi cētos krievu skolu 
skolotājus aizstāt ar kvalifi cētiem, lat-
viešu valodu zinošiem skolotājiem, 
kuri šobrīd ir bez darba lauku skolu lik-
vidēšanas dēļ. Sīmaņa kungam arīdzan 
jāņem vērā, ka naudiskā izteiksmē ne-
var izmērīt cilvēka lojalitāti pret valsti, 
kurā viņš dzīvo. Latvija ekonomiski var 
attīstīties tikai tad, ja cilvēki cits citu 
saprot un ciena.

Jānis Dombrava,
10. Saeimas deputāts (Nacionālā 

apvienība „Visu Latvijai!” – 
“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”)

AKTUĀLIAKTUĀLI
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21. maijā Vecpiebalgas kultūras 
namā notika jaunatnes mūzikas festi-
vāls „Draugi 2011”, kuru sagatavoja un 
rīkoja Taurenes kultūras nama vokāli 
instrumentālā ansambļa vadītājs Edvīns 
Logins sadarbībā ar Vecpiebalgas  kul-
tūras namu.

Festivāls „Draugi” profesionālās 
mūzikas dzīvē ir populārs notikums, bet 
mūzikas skolotājs Edvīns Logins ir pa-
sākuma dvēsele. Vecpiebalgā viesojās: 
apvienotais orķestris „Draugi” (diri-
ģenti Solvita Loka un Aigars Dziļums), 
Cesvaines vidusskolas populārās mūzi-
kas grupa (vadītājs Alvis Duplinskis), 
Jēkabpils mūzikas skolas ģitāristu an-
samblis, Cēsu 1. pamatskolas ģitāristu 
ansamblis, Cēsu 1. pamatskolas vokāli 
instrumentālais ansamblis, Taurenes 

kultūras nama vokāli instrumentālais 
ansamblis (kolektīvu vadītājs Edvīns 
Logins), marimbas solo izpildīja Jāzepa 
Mediņa Rīgas mūzikas skolas audzēkne 
Elīna Fridvalde, pasākumā piedalījās 
Latvijas Nacionālās operas solists te-
nors Kalvis Jenčs.

Dalībnieku koncerts bija profesio-
nāls un aizraujošs, skanēja populāra 
klasiskā un mūsdienu mūzika. Šāds pa-
sākums Vecpiebalgā bija jaunums, ļoti 
iespējams, ka nākotnē tas kļūs par tra-
dīciju, piesaistot arvien lielāku interesi 
gan no dalībnieku, gan klausītāju puses. 
Paldies Vecpiebalgas  novada pašvaldī-
bai un skolotājam Edvīnam Loginam 
par dāvanu – iespēju dzirdēt un redzēt 
profesionāli izpildītu mūziku Vecpie-
balgas novadā!

Jaunatnes mūzikas festivāls 
„Draugi 2011” Vecpiebalgā

Jaunie talanti muzicē Vecpiebalgā.  

Piedzīvojām Jāņus Dzērbenē
Jūnijs ir ne tikai spraigs laiks izlai-

duma klasēm skolās. Jūnijs ir arī gata-
vošanās un Jāņu svinēšanas laiks un nav 
par skādi pamācīties , kā īsti tos Jāņus 
var svinēt. Laikraksts  „Diena” kopā ar 
Krišjāņa Barona muzeju šogad orga-
nizēja pasākumus Latvijas novados –
„Piedzīvosim Jāņus!”.

11. jūnijā folkloras draugu kopa 
„Savieši” pie Dzērbenes vidusskolas 
kupla ozola paēnā stāstīja par Jāņu 
svinēšanas svarīgākajiem darbiem un 
tradīcijām. Folkloras kopa „Savieši” ir 
dibināta jau 1980. gadā un pirmais tās 
vadītājs bija Valdis Muktupāvels. Paš-
laik grupu vada Amanda Jātniece un 
grupa galvenokārt darbojas pie Dabas 
muzeja.

Jaukajā pasākumā tika izdziedātas 
dziesmas atbilstoši katrai svētku nori-

sei, ar līgo dziesmām iziets caur skolu, 
vēlot, lai labi izdodas izlaidums un lai 
visiem skolā labi klājas. Tika pārrunā-
tas svētku mielasta receptes, atkārtotas 
zināmas un mazāk zināmas rotaļas un 
dažādi Jāņu ticējumi. Kopā ar folkloras 
grupu mācījāmies arī tieši Dzērbenē 
pierakstītu Jāņu dziesmu.

Kaut arī paši svētki vēl bija patālu, 
jaukās stundas uzbūra patīkamu Jāņu 
noskaņu.

Mazie pasākuma dalībnieki kopā 
ar Guntu Saksi varēja iemēģināt roku 
keramikā.

Cik gaiša būs Jāņu svinēšana mums 
katram, kam mēs ticam un uz ko ceram 
jaunajā Saules gadā – tas viss ir mūsu 
pašu rokās.

Mārīte Šķēle 

Dzērbenē mācās Jāņu tradīcijas. 

Pirmais dzimtu saiets Vecpiebalgā
Jūlijs ir ražīgs vasaras mēnesis, bi-

tēm medus vākšanas laiks. Arī mēs kā 
bites esam pētījuši dokumentus, meklē-
juši baznīcu grāmatu izrakstus, lai bei-
dzot varētu savākt vienkopus dzimtas 
zaru. Sestdien, 30. jūlijā, Vecpiebalgas 
kultūras namā kopā sabrauksim vai-
rāk nekā divdesmit dzimtas – Lazdiņi, 
Ķuži, Stērstes, Šļaukstiņi, Meisteri, 
Krišjāņi un Dindoņi. Pirms dzimtas sa-
ieta tiks izdots buklets, bet diemžēl visu 
informāciju neesam spējuši apkopot, 
kaut čakli strādājam jau 8 mēnešus. 

Gatavojoties salidojumam, mēs, 
Lazdiņu un Melderu dzimtu pārstāvji, 
noorganizējām ekspedīciju pa Vecpie-
balgas novadu ar mērķi apskatīt skais-

tākās vietas un apmeklēt mūsu dzimtas 
mājas.  Liekas, ka „mazs bij’ mūsu no-
vadiņš”, bet divās dienās visu pat ap-
skatīt nepaspējām. Kā atzina ceļotāji, 
kaut ko tik skaitu vēl redzējuši nebijām. 
Savu dzimtas sakņu meklēšanu uzsā-
kām Inešu pagastā. Ineši – neliels, bet 
ļoti sakopts pagasts, gleznainiem dabas 
skatiem pārbagāts. Mūsu dzimtas aizsā-
kumi saistās ar „Vecčolēniem”, kas kā 
kultūras piemineklis ar spēcīgu auru, 
labu ļaužu aprūpēts, sagaidīja mūs arī 
šovasar. „Arnīši”, „Vācvēveri”, „Kalna 
Aptekas” – tās visas ir mūsu senču mā-
jas. Pētot dzimtu saknes, esam daudz 
jauna uzzinājuši. Piemēram, meklē-
jām „Jukānus”, kur pēc dokumentiem 

dzīvojusi Ede Purvīts (precējusies ar 
Andreju Lazdiņu), bet atklājām, ka ir 
vairākas „Jukānu” mājas – gan Inešos, 
gan Vecpiebalgā Greiveru galā – ”Vec-
jukāni”, „Jaunjukāni” un Grotūžu mui-
žas „Jukāni”. Pateicoties Anitai Meis-
terei, mēs daudz uzzinājām.  Greiveros 
abas „Jukānu” mājas atradušās blakus 
viena otrai pie Alauksta ezera, bet kaut 
kad viena no tām pārcelta tuvāk ceļam. 
Varbūt kāds zina, kurā gadā tas noticis? 
Mēs to ļoti vēlētos noskaidrot. 

Uz tikšanos Piebalgā!
  

Ilga Lazdiņa
(t. 26525229)

SPORTSSPORTS
Uz goda pjedestāla BMX 
sporta  kluba braucēji  

12. jūnijā Madonā norisinājās 
BMX GRAND PRIX  LATVIA 2. 
posms, kurā piedalījās  Latvijas BMX 
klubi no Valmieras, Valkas, Saldus, 
Jelgavas, Rīgas, Mārupes, Ventspils, 
Madonas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 
Baltkrievijas un, protams, no Vecpie-
balgas. BMX klubs „Vecpiebalga” ir 
jauns klubs, bet jau ar ļoti stabiliem un 
rezultatīviem braucējiem. Šo apgalvo-
jumu apliecina arī sacensības Madonā, 
jo visi mūsu kluba riteņbraucēji ieguva 
godalgotas vietas. Par tik labu sniegu-
mu saņēmām daudz apsveikumu un at-
zinīgu vārdu no pārējiem klubiem.

Rīgas riteņbraukšanas federācija 
klubam „Vecpiebalga” ir uzdāvināju-
si divus BMX velosipēdus mazajiem 
braucējiem – iesācējiem. Jauniegūtie 
velosipēdi gaida mazos talantus, kas 
vēlētos piebiedroties jau esošo braucē-
ju pulkam. 

 

Intars Bitītis  (krūzeru grupa) –1. vieta
Niklāvs Babris (B–11 grupa) –1. vieta
Rinalds Jānis  Kārkliņš (B–10  grupa) – 2. vieta 

Helvijs Babris (B–13 grupa) – 2. vieta
Deniss Regnārs Steļmačenoks (B–7grupa)  – 3. v.
Arvis Kārkliņš (B–13 grupa) – 3. vieta 

Mūsu novada jaunie censoņi. Apsveicam!

BMX GRAND PRIX  LATVIA 2. posma rezultāti

Vieglatlētu panākumi
Maijā Vecpiebalgas vidusskolas 

vieglatlēti piedalījās starpnovadu skolu 
sacensībās Priekuļos. Tā kā rudenī sa-
censības sakarā ar ilgstošajām lietavām 
tika atceltas (starp citu, manā pedago-
ģiskajā darba praksē tas ir pirmais šāds 
gadījums), 2010./2011. mācību gadā šī 
bija vienīgā iespēja, kad skolēni varēja 
parādīt sportisko varēšanu. 

Pavasara vieglatlētikas sacensībās 
mūsu skolas 10 audzēkņi izcīnīja 17 
godalgotas vietas. Šoreiz panākumu 
laurus plūca Elīna Krama, kura bija 
absolūti labākā trīs disciplīnās – 100 
m skrējienā, tāllēkšanā, šķēpā mešanā. 
Pirmās vietas izcīnīja arī Ģirts Rozītis 
800 m skrējienā, Laura Dzene 400 m 

skrējienā un Gundars Pogulis šķēpa 
mešanā.

Uz goda pjedestāla otrā pakāpiena 
kāpa seši vecpiebaldzēni – Anete Dze-
ne (lodes grūšana), Simona Klodža (100 
m skrējiens), Valters Balodis (1000 m 
skrējiens), Gatis Zvejnieks (augstlēk-
šana), Madara Virsniece (lodes grūšana 
un šķēpa mešana). Mūsu skolas koman-
da izcīnīja arī 2.vietu 4x100 m stafetē 
(Līva Zilvere, Antra Kanušniece, Laura 
Dzene un Elīna Krama).

Trešo vietu izcīnīja Alise Gulbe tāl-
lēkšanā, Simona Klodža 800 m skrējie-
nā un Laura Dzene šķēpa mešanā.

Žēl, ka pamatskolas grupā atcēla 
augstlēkšanas sacensības, arī šeit bija ce-

rības iegūt kādu godalgotu vietu. Laika 
apstākļi iztraucēja parādīt augstvērtīgā-
kus rezultātus un labot skolas rekordus, 
bet tāda ir dzīve un daba – bieži neprog-
nozējama. Sestās klases skolēniem bija 
valsts ieskaite, tāpēc šajās sacensībās 
izpalika sava snieguma rādīšana, taču 
viņi šo iespēju varēs izmantot nākama-
jā gadā. Paldies skolas direktorei par 
atbalstu un nodrošināšanu ar transportu 
un bērniem par atsaucību. Priekšā va-
sara ar sportiskām aktivitātēm, dažāda 
veida rūdīšanos un veselības nostip-
rināšanu nākamajam gadam. Lai jūs 
daba lutina ar skaistu laiku un cilvēki – 
ar savu attieksmi!

Agita Krama,
sporta skolotāja 
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SKOLU ZIŅASSKOLU ZIŅAS

No šī mācību gada Vecpiebalgas 
vidusskolā ir aizsākta jauna tradīcija –  
skolēni, kuriem, 12 klasi beidzot,  gada 
vērtējums atestātā ir 9 un 10 balles, 
saņem pateicības rakstu. Šādu iniciatī-
vu atbalsta arī mūsu bijušie absolventi 
Kaspars Stupelis un Līga Glāzere, kas 
ar savu mērķtiecību, uzņēmību, smagu 
ikdienas treniņu darbu ir izcīnījuši vietu 
Latvijas sporta vēsturē. Pateicību par iz-
cilu vērtējumu kā pirmie saņēma Elīna 

Krama un Jānis Šatrovskis, par teicamu 
sportisko sniegumu – Baiba Dumpe, 
Zane Pogule, Madara Virsniece, Zane 
Zvejniece, Andris Balodis, Jānis Brau-
ers, Didzis Kuzmans, Matīss Zemgalis, 
Einārs Eškins.

Lai jums arī turpmākajās dzīves gai-
tās sportošana sagādā prieku, gandarīju-
mu, veselību!   

 Agita Krama,
sporta skolotāja

Jauna tradīcija Vecpiebalgas 
vidusskolā

Konkursa „Profesora Cipariņa klubs” 4. kārtā 3. vieta 
Jēkabam Braueram, Egitai Spirģei (8. kl.), atzinība – Aus-
mai Rāvietei, Simonai Klodžai, Kristīnei Kuzmanei (9. kl.). 
5. kārtā 2. vieta Kristīnei Kuzmanei (9. kl.), 3. vieta – Simonai 
Klodžai (9. kl.). 6. kārtā atzinība Kristīnei Kuzmanei (9. kl.). 
Kopvērtējumā atzinības Kristīnei Kuzmanei (9. kl.) un Ingum 
Pētersonam (8. kl.).Skolotāja R. Šarkovska.

Konkursā „Jaunie matemātiķi” 5. kārtā 3. Vieta Mairai 
Asarei un Alfai Tokai (6. kl.), atzinība Līvai Brauerei (7. kl.). 
Skolotāja A. Glāzere.

38. atklātajā matemātikas olimpiādē atzinības Sintijai 
Igaunei (6. kl.) un Egitai Spirģei (8. kl.). Skolotājas A. Glā-
zere un R. Šarkovska.

52. RTU studentu zinātniskajā un tehniskajā konferencē 
atzinība Selvijam Ozoliņam un Jānim Zārdiņam (11. E). Sko-
lotāja A. Eškina.

Starpnovadu skolēnu pētniecisko darbu konkursā 1. vieta 
Santai Gruelei(9. kl.) un 2. vieta Kristīnei Kuzmanei (9. kl.). 
Skolotāja A. Bērziņa.

DU atklātajā zinātnisko darbu konkursā (ģeogrāfi jas un 
ķīmijas sekcijā) 2. vieta Santai Gruelei (9. kl.), Zanei Zvej-
niecei (12. E), 3. vieta Didzim Kuzmanam (12. E), Baibai 
Lapiņai un Madarai Gasiņai (11. E). Skolotājas A. Bērziņa un 
A. Eškina.

DU zinātniski pētniecisko darbu konferencē atzinība To-
mam Strelkovam (10. E). Skolotāja I. Strelkova.

Jauno vides pētnieku konkursā atzinības Baibai Lapiņai 
un Madarai Gasiņai (11. E), Diānai un Montai Miesniecēm, 
Laurai Dzenei (11. E) un Santai Gruelei (9. kl.). Skolotājas 
A. Eškina un A. Bērziņa.

Jauno ūdens pētnieku konkursā atzinības Santai Gruelei 
(9. kl.), Antrai Kanušniecei un Lindai Kaparkalējai (11. E). 
Skolotāja A. Bērziņa.

Projekta „Cilvēks vidē” konkursa „Video reklāma” lau-
reāti Klāvs Kalniņš, Jānis Kociņš un Matīss Kauls (11. V). 
Skolotāja A. Eškina.

„Vienotības” jauniešu organizāciju eseju konkursā „Es 
savā valstī” Laura Čukure (11. H) iegūst diplomu „Vislabā-
kais eseju rakstītājs”. Skolotāja I. Žvīgure.

Popgrupu vokālajā konkursā „Tusiņš trīs priedēs” Adrija 
Žagare (5. kl.) ieguva 2. vietu. Skolotāja G. Stade.

Konkursā „Zeltenīte” 1. vietu un titulu „Piebalgas Zel-
tenīte 2011” ieguva Anna Kalniņa (7. kl.). 3. vieta un tituls 
„Talantīgākā Zeltenīte” Madarai Višņovai (8. kl.). Atzinības 
Elīzai Ošai (7. kl.) –„Čaklākā Zeltenīte”, Montai Puriņai 
(7. kl.) – „Centīgākā Zeltenīte”, Kristīnei Kleinbergai (8. kl.) –
 „Saimnieciskākā Zeltenīte”, Dēzijai Elīzai Smirnovai (8. kl.) – 
„Radošākā Zeltenīte”. Skolotājas V. Jansone un I. Kazaka.

Maija parka stafešu skrējienā A gr. 1. vieta – Līvai Zilvere 
(11. V), Laurai Dzenei (11.E) un Elīnai Kramai (12. E); B gr. 
2. vieta Simonai Klodžai (9. kl.), Madarai Višņovai un Dēzijai 
Elīzai Smirnovai (8. kl.). Skolotāja A. Krama.

Skolu sacensībās volejbolā vidusskolām 1. vietā – Madara 
Virsniece, Elīna Krama, Zane Zvejniece (12. E), Laura Dzene, 
Diāna Miesniece, Linda Kaparkalēja (11. E), Linda Lazdiņa, 
Dārta Vilde (11. V). 8. – 9. klašu grupā 2. vietā –  Simo-
na Klodža, Ausma Rāviete (9. kl.), Anete Dzene, Aleksandra 
Skoboļeva (8. kl.), Elīza Oša (7. kl.), Sintija Igaune, Kristī-
ne Šmita (6. kl.), Annija Sniedze (5. kl.) un 3. vieta – Jānis 
Jurkāns, Kaspars Krieviņš, Ivars Pretkalniņš, Atis Skudra (9. 
kl.), Nauris Kuzmans (7. kl.), Jurģis Virsnieks (6. kl.), Artūrs 
Krams (5. kl.); 5. – 7. klašu grupā 2. vietā – Elīza Oša (7. kl.), 
Sintija Igaune, Kristīne Šmita, Armanda Višņova, Diāna Tun-
te (6. kl.), Annija Sniedze, Paula Šulca, Ilze Kaštanova, Kitija 
Sarmule (5. kl.) un 2. vietā – Gundars Tomašs, Māris Kaš-
tanovs, Emīls Galiņš, Haralds Pranis (6. kl.), Artūrs Krams, 
Arvis Kaštanovs, Emīls Upens (5. kl.). Skolotāji A. Krama 
un M. Krams.

Koru skatē Cēsīs 2. pakāpe 1.–3. kl. korim, 3. pakāpe zēnu 
korim, 2. pakāpe jauktajam korim.

Konkursā „Jaunie matemātiķi” kopvērtējumā 3. vieta Lī-
vai Brauerei (7. kl.), atzinība – Mairai Asarei un Alfai Tokai 
(6. kl.). Skolotāja A. Glāzere.

LU organizētajās „Neklātienes nodarbības vidusskolē-
niem” 1. vieta Simonai Klodžai (9. kl.) un Antrai Kanušniecei 
(11. E), 2. vieta Kristīnei Kuzmanei (9. kl.), 2./3. vieta Žanetei 
Zommerei (10. E). Skolotāja B. Jēriņa. 

Popgrupu konkursā „Gaujas atbalss – 2011” Adrija Žaga-
re (5. kl.) ieguva 1. vietu. Skolotāja G. Stade.

Vecpiebalgas vidusskolas sasniegumi maijā

Saulainu vasaru vēlot
Vēl viens skolas gads aiz muguras. 

Jau ir izjustas pirmās īsti karstās vasaras 
dienas, saņemtas liecības un pamatsko-
las apliecības, vidusskolas absolventi 
vēl turpina gaidīt eksāmenu rezultātus.

Nu var atskatīties, kāds ir bijis šis 
mācību gads Dzērbenes vidusskolai. 
Saspringtā fi nansiālā režīmā ir veiksmī-
gi izdevies nodrošināt mācību procesu 
pilnībā visām klasēm un izglītības prog-
rammām, kā arī samērā plašas interešu 
izglītības iespējas. Izglītības piedāvāju-
mam ir nepieciešams motivēts izglītības 
saņēmējs. Ja skolas un ģimenes sadar-
bība ir mērķtiecīga, tad rezultāti ir labi. 
Paldies visām ģimenēm, kas ar atbalstu 
un sapratni veicināja savu bērnu izglīto-
šanu un interešu pilnveidošanu.

Tā kā skola īsteno arī vidējās iz-
glītības neklātienes programmu, tad te 
rezultāti visvairāk ir atkarīgi no paša 
skolēna. Diemžēl vairāki neklātienes 
programmas skolēni „kapitulēja” iz-
glītošanās grūtību priekšā, nespēdami 
sakārtot savu laiku un laikam īsti neat-
razdami mācīšanās motivāciju.

Šis mācību gads iezīmējās ar dau-
dzām darba veiksmēm. Sākumskolas 
un pamatskolas grupā ir gūti labi rezul-
tāti matemātikā gan starpnovadu, gan 
valsts mēroga konkursos. Vidusskolēni 
labi startēja starpnovadu vides projek-
tu olimpiādē un varbūt tikai pieredzes 

trūkums liedza pārvarēt to dažu punktu 
barjeru, lai piedalītos valsts olimpiādes 
fi nālā. Šogad 7. – 8. klašu skolēni veik-
smīgi piedalījās Vecpiebalgas vidus-
skolas organizētajā skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā. Vērtīgo 
pieredzi skolēni varēs izmantot citu pēt-
niecisko vai projektu darbu izstrādē.

Dzērbenes vidusskola ir sekmīgi 
piedalījusies 10 gadu garumā ZAAO 
organizētajos vides izglītības konkursos 
un kopvērtējumā ieguva 3. vietu. Darbs 
vides izglītībā ir nepārtraukts process, 
jo nāk jauni skolēni, kas šajā darbā ir 
jāievada.

Par atzīstamu sasniegumu ir vēr-
tējams arī 1.– 4.klases deju kolektīva 
darbs mācību gada laikā un piedalīšanās 
Cēsu novada svētkos 27.maijā.

Skolas gada rezultāti apliecina, ka 
arī mazā skolā katram ir dotas iespējas 
sevi izteikt un apliecināt savas spējas ar 
darbu un gūt atzīstamus rezultātus. 

Paldies visiem pedagogiem, kas 
palīdzējuši sasniegt labus rezultātus 
dažādās jomās! Paldies visiem pedago-
giem un darbiniekiem, kas ar ikdienas 
neatlaidīgo darbu ir nodrošinājuši labu 
mācību gadu!

Jauku, interesantu, patiesi saulainu 
vasaru un uz satikšanos 1. septembrī!

Marija Grīnberga,
 Dzērbenes vidusskolas direktore 

Sagaidot vasaru...
Jūnijs – padarīto darbu izvērtējuma 

laiks pamatskolās. Eksāmeni nokārtoti, 
9. klases skolēniem pirmie izglītības 
dokumenti saņemti, varam paskatīties 
uz padarīto šajā mācību gadā. Strādāts 
krietni, tāpēc neizpaliek arī rezultāti. Šo 
mācību gadu nobeidzot, 26% Inešu pa-
matskolas skolēnu mācību sasniegumu 
vidējais vērtējums gadā bija no 7,3  līdz 
9,14 ballēm. Šie bērni, pamatojoties uz 
skolas nolikumu par skolēnu apbalvo-
šanu, saņēma naudas prēmijas no Ls 5 
līdz Ls 15, pavisam tika izlietoti Ls 120. 
Naudu skolēnu apbalvošanai mums at-
vēlēja novada uzņēmējs un pašvaldības 
deputāts Valdis Cīrulis.

Lai “galvas zibenīgi” domātu, ne-
pieciešamas ir fi ziskās aktivitātes. Šajā 
jomā mums, skolotājiem, palīgā nāca 
skolas absolvents Gatis Praulītis, kas 
fi nansēja skolas sporta konkursu ”Aktī-
vākais sportists”.

Paldies mūsu atbalstītājiem! 
Jūsu vērtējumam mūsu paveiktais 

pēc mācību stundām.

Lai mums visiem skaista vasara!

Inešu pamatskolas 9. klases skol-
nieks Rūdolfs Cīrulis. Rīgā, Latviešu 
biedrības namā.

Gunta Dadeika,
Inešu pamatskolas direktore

KATE KĻAVIŅA  7. kl.
ATZINĪBA 5. – 8.KL. MATEMĀTIĶU KONKURSĀ
2.VIETA PROJEKTA RADOŠUMA PILS KONKURSĀ „RADI SPĒLI 
PATS”

sk. SANDRA BERĶE
sk.G.DADEIKA

LĪVA MIĶELSONE 7. kl. 3.VIETA CĒSU NOVADA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS DISTANČU 
SLĒPOŠANĀ sk. AIJA PRAULĪTE

ARITA BRAĶE     7. kl. 3.VIETA CĒSU NOVADA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS DISTANČU 
SLĒPOŠANĀ sk. AIJA PRAULĪTE

DZINTARS DAĻECKIS 6. kl.

3.VIETA LATVIJAS JAUNATNES ZIEMAS OLIMPIĀDĒ DISTANČU 
SLĒPOŠANĀ
2.VIETA CĒSU NOVADA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS DISTANČU 
SLĒPOŠANĀ

sk. AIJA PRAULĪTE

ELVIS ĶEPĪTIS 6. kl. 2.VIETA CĒSU NOVADA ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS DISTANČU 
SLĒPOŠANĀ sk. AIJA PRAULĪTE

MARTA CIMDIŅA  7. kl. ATZINĪBA R.MŪKAM VELTĪTAJĀ RADOŠO  DARBU KONKURSĀ
ATZINĪBA 5. – 8.KL. MATEMĀTIĶU KONKURSĀ

sk. SARMĪTE BALODE
sk. SANDRA BERĶE

LAURA DENOVA 7. kl. ATZINĪBA RADOŠO DARBU KONKURSĀ „KO, LATVIJA, TEV 
VARU DOT?’’ sk. SARMĪTE BALODE

TOMS VAĻKINS  5. kl. 2. VIETA 5. – 8.KL.MATEMĀTIĶU KONKURSĀ sk. SANDRA BERĶE

ANETE CĪRULE  4. kl. 2.VIETA VĒSTURISKĀ CĒSU RAJ. SKATUVES RUNAS 
KONKURSĀ

sk. SARMĪTE BALODE

AGIJA PRIEDĪTE 8. kl. 3. VIETA 5. – 8. KL.MATEMĀTIĶU KONKURSĀ sk. SANDRA BERĶE

DIĀNA RUTKA 9. kl. ATZINĪBA KONKURSĀ „LAUKU PERSPEKTĪVEI”
ATZINĪBA R. MŪKAM VELTĪTAJĀ RADOŠO DARBU KONKURSĀ

sk. GUNTA DADEIKA
sk. SARMĪTE BALODE

RŪDOLFS CĪRULIS 9. kl.

ATZINĪBA R. BLAUMAŅA LITERĀRĀS PRĒMIJAS KONKURSĀ
ATZINĪBA KONKURSĀ „LAUKU PERSPEKTĪVEI”
PĒTNIECISKO DARBU KONKURSA „VĒSTURE AP MUMS” 
LAUREĀTS

sk. SARMĪTE BALODE

sk. GUNTA DADEIKA

SKOLAS KOMANDAI
1. VIETA CĒSU NOVADA SKOLU ATKLĀTAJĀS SACENSĪBĀS 
FUTBOLĀ MEITENĒM
2.VIETA CĒSU NOVADA SKOLU PAVASARA KROSĀ 4. KLASĒM

sk. AIJA PRAULĪTE

VISAS SKOLAS KLASES
1.–9. kl.

A/S “LATVIJAS VALSTS MEŽI” PROJEKTA “MAMMADABA” 
MEISTARKLASES TITULS

SK. EVIJA RUTKA
SK. EVITA LEIBOMA
SK.SARMĪTE 
BALODE
SK. SANITA CIMDIŅA
SK. VITA MIĶELSONE

Jūsu vērtējumam mūsu paveiktais pēc mācību stundām.
Inešu pamatskolas skolēnu sasniegumi Latvijas mēroga konkursos,  sacensībās, 

projektos   2010./2011.m.g.

Vēstures pētniecisko darbu konkursa “Vēsture ap mums” laureāti. 
Kopā ar Valdi Zatleru.

Paldies pašvaldībai par izpratni un atbalstu, īstenojot radošās aktivitātes!
Gunta Dadeika,

Inešu pamatskolas direktore
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„Gada skolotājs – lepnums” 
Taurenes pamatskolā

Rudenī – uz skolu! Taurenes bērnudārza izlaidums.

TAURENES PAMATSKOLATAURENES PAMATSKOLA

Skolēnu dome arī šajā mācību gadā 
turpināja aizsākto tradīciju par konkur-
su „Gada skolotājs – lepnums”. Šajā 
mācību gadā aptauju skolēnu vidū or-
ganizējām maijā. 

Aptaujā piedalās visi skolēni no 1. 
līdz 9. klasei. Tiek noteikts „Gada sko-
lotājs – lepnums” 1.–4. klašu skolotāju 
vidū un 5.–9. klašu vidū, kā arī „Gada 
pulciņa skolotājs – lepnums” un „Kla-
ses audzinātājs – lepnums”. Turpinām 
arī noteikt „Jaukāko skolas darbinieku”. 
Pēc skolēnu aptaujas rezultātiem, šajā 
mācību gadā titulu „Gada skolotājs – 
lepnums 2011” 1.–4. klašu skolotāju 

vidū ieguva Inguna Batņa. Titulu „Gada 
skolotājs – lepnums 2011”  5.–9. klašu 
skolotāju vidū ieguva Sandra Kārkliņa, 
titulu „Gada pulciņa skolotājs – lep-
nums 2011” ieguva Dace Potaša, bet 
titulu „Klases audzinātājs – lepnums 
2011” ieguva Dzintra Brīvība un Ilona 
Žagare. Par „Jaukāko skolas darbinie-
ku – 2011” tika atzīta Lidija Vītoliņa. 

Apsveicam visus skolotājus un sko-
las darbiniekus, jo viņi visi mums ir 
labākie!

Lelde Ģēģere, 
skolēnu domes vārdā domes 

priekšsēdētāja

Uz tava sliekšņa, skolotāj!
Ar katru bērnu pasaule piedzimst 

no jauna. Ar katru sešgadnieku gatavo-
šanās skolai notiek pirmoreiz. Tāpēc, 
ka viņš ir šis Jūsu bērns, dzimis kādā 
dienā, Jūsu ģimenē, šajā valstī un pa-
gastā, par puiku vai meiteni... Un tā vēl 
tūkstotis citu lietu, kas bērnu pavada 
līdz skolas slieksnim. Un skolotājs ir 
cilvēks, kurš kādu brīdi iet Jūsu bērnam 
blakus šajā ceļā.

Tā nu šogad 8 mūsu sešgadnieki 
drūzmēsies izlaidumā pie zāles dur-
vīm. Pavasarī jūtam, ka skolu esam 
izstaigājuši krustu šķērsu. Labi pazīs-
tams bērnudārzs, audzītes un auklītes, 
kam pateikt–čau! Un apķerties ap vidu. 
Zāle, kur izsportoties un sēdēt pirmajās 
rindās koncertos. Ēdamzāle ar mīļām 
pavārītēm un jaukām smaržām. Mūzi-
kas klase, kur var aptaustīt īstus instru-
mentus. Ķīmijas laboratorija, kur var 
dabūt potes. Garderobes un tualetes, 
kur ir skolas „visneofi ciālākā” gaisot-
ne. Sešgadnieks zina skolas cilvēkus 
un paļaujas uz viņiem. Mūsu nākamie 
pirmklasnieki šo skolu jau uzskata par 

savējo. Un liekas, arī bērnu vecāki ir 
līdzīgās domās ar savu ieinteresētību, 
priekšlikumiem, palīdzību un draudzī-
go attieksmi. 

Tāds varētu izskatīties labs sākums. 
Vēl jo vairāk tāpēc, ka bērni prot zīmēt 
un līmēt, dziedāt un lasīt, dejot un šū-
poties, skriet un lipināt, just atbildību 
un skumjas, izcīnīt taisnību un pažēlot. 
Grūtāk ir ar pacietību un paklusēšanu 
paklusējamā brīdī. 

Bet nevar jau prast visu sešos ga-
dos. Šie skolas 8 jaunie pilsoņi grib, 
vēlas, ilgojas un gaida. 

Un es novēlu, lai mēs, pārējie, no 
šīs „pazīšanās” ar sešgadniekiem tikai 
iegūtu. Es reiz kādam puisim no septī-
tās klases teicu: „Bet viņi tevi vēro un 
novērtē!” Mēs, lielākie un lielie, varam 
darīt paši, kā mācām viņiem. Iemācās 
darot, nevis runājot par darīšanu.

Gaišu un notikumiem bagātu vasaru 
Lāsmai, Ilzei, Melisai, Amandai, Niko-
lai, Renāram, Denisam un Artūram!

Sandra Zommere, 
Taurenes pirmsskolas skolotāja

Taurenes pamatskola vokālistu konkurss 
“DO–RE–MI”

21. aprīlī Taurenes kultūras namā 
pulcējās pamatskolas dziedātāji, kuri 
vēlējās mēroties spēkiem vokālistu 
konkursā “DO–RE–MI”. Konkursā 
piedalījās trīspadsmit dalībnieki, kuri 
savu muzikālo prasmi izkopj, darbojo-
ties pie skolotājas Ingunas Batņas un 
Andra Vildera.

Konkurss tika vērtēts trijās grupās – 
pirmsskolas, sākumskolas un pamat-
skolas. 

Pirmsskolas grupā 1. vietu ieguva 
Marta Šmite, 2. vietu – Lāsma Kitija 
Mateusa un 3. vietu ieguva – Melisa 
Polīna Stepāne. 

Pamatskolas grupā 1. vietu ieguva 
Baiba Kuļikovska, 2. vietu Lāsma Kris-
tiāna Kārkliņa, 3. vietu Liene Dandena, 
bet atzinību saņēma Amanda Lemeša 
un Sintija Ķuze.

Sākumskolas grupā 1. vietu ieguva 

Lūcija Mende, 2. vietu Kerija Krastiņa, 
3. vietu Anna Balode, bet atzinību sa-
ņēma – Pērle Johanna Bērziņa, Sendija 
Kārkliņa un Romualds Romanovskis.

Paldies skolotājiem par ieguldīto 
darbu, bērniem – par vēlmi dziedāt, ve-
cākiem par atbalstu!

Dace Potaša, 
direktores vietniece 
ārpusstundu darbā

Taurenes pamatskolas skolēnu dalība 
ZAAO projektos

2011. gada 13. maijā norisinājās 
SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizācija” (ZAAO) 
rīkotais vides izglītības projekta „Cil-
vēks vidē” noslēguma pasākums. Šis 
bija desmitais jubilejas gads.

Pasākumā piedalījās vairāk nekā 
280 pārstāvji no Ziemeļvidzemes reģio-
na novadu 49 skolām un 23 bērnudār-
ziem un viesi no Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas, Valsts 
izglītības satura centra, Interešu izglī-
tības un tālākizglītības departamenta, 
Valmieras reģionālās vides pārvaldes, 
Valmieras izglītības pārvaldes un ZAAO 
ilggadējais sadarbības partneris –
Latvijas Zaļais punkts. 

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas Vides aizsardzības 
departamenta direktore Rudīte Vesere 
pasniedza īpašas pateicības ilggadē-
jiem projekta dalībniekiem: Amatas 
pamatskolai, Baumaņu Kārļa Viļķenes 
pamatskolai, Dzērbenes vidusskolai, 
Taurenes pamatskolai, Vecpiebalgas 
vidusskolai, Smiltenes ģimnāzijai, Jeru 
pamatskolai, Priekuļu PII „Mežmali-
ņa”, Limbažu pilsētas 3. PII „Spārīte”, 
Veselavas SPII „Vālodzes” par mērķ-
tiecīgi ieguldīto 10 gadu darbu vides 
izglītībā, piedaloties „SIA Ziemeļvi-
dzemes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija” organizētā vides projektā 
“Cilvēks vidē”.

Šajā mācību gadā skolēni savas 
prasmes izpauda radošā konkursā 
„ZAAO pastkarte”, veidoja video rek-
lāmas klipu un vides plakātus. Aktī-
va dalība noritēja nelegālo atkritumu 
vietu monitoringa konkursā un šķiroto 
atkritumu akcijā. Tāpat skolēni kat-
ru mēnesi atbildēja uz jautājumiem 
konkursā „ZAAO mēneša jautājums”. 
Savukārt bērnudārzu bērni kopā ar pe-
dagogiem savā bērnudārzā noskaidroja 
zaļo atkritumu ceļu, cītīgi zīmēja past-

kartes un veidoja vides instalācijas „Lai 
dzīvo atkritumi!”. Mazie bija arī čakli 
šķiroto atkritumu akcijas dalībnieki. No 
49 skolām mūsu skola kopvērtējumā ie-
rindojās 20. vietā. 

Pasākuma izskaņā ar muzikālu 
sveicienu priecēja radošā apvienība 
„Sus dungo” un pēc padarītā darba da-
lībnieki varēja baudīt svētku kliņģeri.

Dace Potaša, 
direktores vietniece 
ārpusstundu darbā

Taurenes bērnudārza kolektīvs aktīvi iesaistās Taurenes bērnudārza kolektīvs aktīvi iesaistās 
ZAAO aktivitātēsZAAO aktivitātēs

Matemātiķu II pusgads Taurenes pamatskolā
Šajā II semestrī matemātiķi noslē-

dza savu DACVĢ konkursu. Radziņa 
K. – 4. v., Babris H – 5. v., Ģēģerei L.–
7. v., Zommeram J. – 10. v. Skolas 
olimpiādē 1. v. Ieguva Osītis A. 9. kl., 
Ģēģere L. n 8. kl., Lemeša A. 7. kl., 
Zommers J. 6. kl.

Lauku skolu starpnovadu olimpiā-
dē piedalījās visi iepriekš nosauktie 
skolēni, kā arī Lemešs M. Atzinību ie-
guva Osītis A.

Sakarā ar Starptautisko matemā-
tikas dienu arī Taurenes skolā tika 
organizēta matemātikas nedēļa, kurā 
5 dienas skolēni veica dažādus uzdevu-
mus gan stundās, gan starpbrīžos, bet 
6. dienā notika konkurss klašu koman-
dām. Konkursā „Kā es mācos kārtējai 
stundai” (kas notika katru matemātikas 
stundu) uzvarēja 8. kl. Erudīcijas, „su-
doku” (Kārkliņa L. K. absolūtā čempio-
ne), rubika, datorkonkursā katra klase 
pa reizei uzvarēja. No 47 skolēniem 
15 dažādi skolēni konkursos individuāli 
ieguva godalgotās vietas! „Melnā cau-
ruma” dienā, kā arī daudzos starpbrīžos 
Armands O. mācīja skolasbiedriem sa-
likt rubika kubu. Vēlāk puisis turpināja 
attīstīt šo tēmu ZPD, ar to no skolas tika 
izvirzīts uz novadu, kur arī tika augstu 
novērtēts.

Komandu konkursā skolēni veica 
11 uzdevumus. Uzvarēja 6. kl., arī kop-
vērtējumā pēc punktiem uzvarēja 6. kl.

 Man palīdzēja šo pasākumu nova-
dīt A. Lemeša, M. Lemešs, ar līdzjutē-
jiem strādāja un tos novērtēja Lūse A. 
Labāk sagatavojušies un atraktīvākie  

līdzjutēji –7. kl., gudrākie – 6. kl.
 Paldies žūrijas skolotājām Potašai 

D., Švalbei I., Brīvībai Dz., kā arī foto-
korespondentei sk. Žagarei I.

Sezonas noslēgumā kā balva ma-
temātiķiem tika organizēta mūsu un 
Vecpiebalgas skolu labāko matemātiķu 
ekskursija uz „Ādažu čipsiem”, kokau-
dzētavu „Baltezers”, kura uzdāvināja 
katrai skolai 6 skujeņus, un uz lidostu 
„Rīga”.

Mācību gadu noslēdzot, saku pal-

dies par darbu gan matemātikas stun-
dās, gan ārpusklases, gan āppusskolas 
pasākumu dalībniekiem dambretistiem, 
„goistiem”, „Melnā cauruma” dalībnie-
kiem, matemātikas olimpiāžu un kon-
kursu dalībniekiem, skolēniem, kuru 
vid.atzīme matemātikā ir „7” un vairāk. 
Lai jums saulaina, atpūtas un labiem 
darbiem piepildīta vasara! 

Sveika, skola!
Maija Bārzdiņa,

matemātikas skolotāja 

Taurenes pamatskolas talantīgākie matemātiķi. Taurenes pamatskolas talantīgākie matemātiķi. 
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Ar skatu nākotnē
Pirms diviem gadiem 1.jūlijā darbu 

uzsāka jaunievēlētā Vecpiebalgas no-
vada Dome. Iesākums vienmēr ir grūts, 
viegli nebija arī jaunievēlētajai domes 
priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei - An-
dersonei. Ne tikai fi ziski grūti, visvai-
rāk nomāca  milzīgais emocionālais 
stress, jo apvienot zem vienas idejas 5 
ļoti atšķirīgus pagastus  nebija viegli. 
Pēc diviem gadiem lielākās kaislības 
pēc „piespiedu laulībām”, šķiet, ir ap-
rimušas, jo vislabāk par pašvaldību 
runā padarītie darbi katrā pagastā.  Kā 
domes vadītāja vērtē aizvadīto laiku un 
kādas ir nākotnes cerības – par to mūsu 
šī mēneša saruna.  

Pirms gada tikāmies līdzīgā saru-
nā un toreiz uz jautājumu, kādas ir 
otrā darba gada prognozes, tu atbil-
dēji, ka, lai arī valstī ir ļoti daudz ne-
sakārtotu jautājumu, mūsu pašvaldī-
bai šis gads ir cerīgs un ka fi nansiāli 
esam daudz stabilākā situācijā nekā 
2009. gada otrajā pusē. Vai šis opti-
misms ir apstiprinājies? 

– Manuprāt, pašvaldībai otrais darba 
gads ir pagājis gana veiksmīgi. Joprojām 
esmu noskaņota optimistiski, arī domas 
par to, ka mazie novadi var veiksmīgi 
funkcionēt, mainījusi neesmu. Salīdzi-
not ar iepriekšējo periodu, dažādu pro-
jektu realizācijai būtiski esam piesaistī-
juši ES fi nansējumu – 50% no pamat-
budžeta summas, un tā ir ļoti liela nauda.  
Pārsvarā līdzekļi ir ieguldīti infrastruk-
tūras projektos, kuri ir realizēti visos no-
vada pagastos. Mēs esam ļoti sabalansē-
juši budžetu un fi nansiāli jūtamies stabili. 
Domāju, ka arī iestāžu vadītāji un darbi-
nieki var būt puslīdz droši – to, kas ie-
plānots un budžeta ietvaros apstiprināts, 
varēs arī realizēt. Protams, fi nanšu lī-
dzekļu ir tik, cik to ir, vienmēr jau va-
ram vēlēties vairāk, vienmēr visam ne-
pietiks. Dzīvē jau vispār ļoti reti kad 
vēlmes sakrīt ar iespējām. 

Vai arī turpmāk dažādu ideju 
realizācijai tikpat aktīvi iesaistīsimies 
ES līdzekļu apguvē? 

– Pašlaik strādājam pie novada at-
tīstības programmas un teritorijas plā-
nojuma. Būs vairākas sabiedriskās ap-
spriešanas, tiks veidotas darba grupas, 
tāpēc es aicinu visus iedzīvotājus un 
pašvaldības darbiniekus aktīvi iesaistī-
ties diskusijās. Uz nākamo programmē-
šanas periodu, kas ilgs no 2014. līdz 
2020.gadam, ir plānots un arī cerība, ka 
no fi nansējuma, ko ES piešķirs Latvijai, 
30% tiks novirzīti  reģioniem un kon-
krēti novadiem pēc principa – nauda 
seko iedzīvotājam. Šī summa tiks sada-
līta proporcionāli iedzīvotāju skaitam, 
un pašvaldības attīstības programma 
būs kā „ēdienkarte”, uz kuru balstoties 
varēs izvēlēties, kādus projektus reali-
zēt. Svarīgi attīstības programmā ie-
kļaut objektus, ko mēs vēlamies sakār-
tot un kas mums novadā ir  nepieciešami. 
Viens no projektiem, ko ļoti vajag reali-
zēt, bet kam pašlaik mums nepietiek fi -
nanšu līdzekļu, ir sociālās mājas izvei-
de, jo liela daļa iedzīvotāju nespēj 
samaksāt par komunālajiem pakalpoju-
miem, viņi vēlētos mainīt savu dzīvokli 
pret mazāku un lētāku, tikai mēs nespē-
jam šādu maiņas variantu nodrošināt. Ir 
mums arī ģimenes, kurām nav, kur dzī-
vot vai kuras mīt šauros, jāsaka pat, ļoti 
sliktos apstākļos un saspiestībā. Pašlaik 
mums savas naudas tik lielam projek-
tam nepietiek, tāpēc mēģinām meklēt 
papildu iespējas, kā šo problēmu risi-
nāt.   

Sociālā situācija droši vien paš-
valdībā vispār ir ļoti aktuāla un pra-
sa tūlītēju rīcību.

– Situācija sociālajā jomā patiesi ir 
smaga un manas prognozes nemaz nav 
optimistiskas – tā paliks vēl smagāka. 
Šos 2 gadus pašvaldībām bija pieejams 
papildu fi nansējums sociālā drošības 
tīkla ietvaros. Sociālais spilvens labklā-
jības jomā sedza 50% no pašvaldību 
tēriņiem GMI un 20% – dzīvokļa pa-

balstam. Nākamajā gadā valdība sociā-
lās aizsardzības pasākumus ir atstājusi 
pašvaldību ziņā, neatvēlot šim mērķim 
nekādus līdzekļus. Man šķiet, ka, sastā-
dot 2012. gada budžetu, nāksies  pie-
ņemt ļoti smagus lēmumus, jo daudz 
līdzekļu būs jānovirza dažādiem pabal-
stiem. Tas ir kā apburtais loks – cilvē-
kiem nav darba, bet ģimenes ir jāuztur 
un arī citu vajadzību ir bez gala. Pašval-
dībām par saviem cilvēkiem ir jārūpē-
jas, bet arī mūsu iespējas ir ļoti ierobe-
žotas.

Uzņēmēji gan dažkārt apgalvo, 
ka bezdarba Latvijā nemaz neesot, 
viņiem trūkstot cilvēku, kas uzņēmu-
mos strādātu.

– Tiesa, arī es esmu uzklausījusi šā-
dus uzņēmēju apgalvojumus un tad, 
kad cilvēki atnāk uz domi ar lūgumu 
palīdzēt, es viņiem saku: uzņēmēji sū-
dzas, ka nav kas strādā un varbūt viņi 
var pameklēt darbu vienā vai otrā nova-
da uzņēmumā. Darba meklētājiem sa-
vukārt ir pretarguments – uzņēmējs par 
darbu negrib maksāt vai arī atalgojums 
ir ļoti zems. Uzņēmēji tam nepiekrīt – 
nauda ir jānopelna, viņi var samaksāt 
tikai par labi padarītu darbu. Sūdzības 
ir kā no vienas, tā otras puses. Es pat 
neredzu risinājumu – mehāniski no ma-
las arī neko ietekmēt nevar, tirgus jau 
sakārtojas pats. Viens gan ir skaidrs – 
ikviens uzņēmējs ir ieinteresēts nodar-
bināt tikai labus un kvalifi cētus speciā-
listus, savukārt uzņēmumos, kuri 
rūpējas par saviem cilvēkiem, strādnie-
ki uz brīvajām darbavietām stāv rindā.   

Un kā vērtē novada pašvaldības 
un uzņēmēju sadarbību?

– Lielākoties mūsu uzņēmēji ir at-
saucīgi un ieinteresēti savstarpējā sa-
darbībā. Esam uzklausījuši daudzus 
konstruktīvus priekšlikumus, gadās, ka 
saņemam arī kādu kritisku aizrādījumu, 
– ja tas ir pamatots, ņemam vērā un kļū-
das labojam.  Protams, ir arī tādi, kuri 
valsts un pašvaldības funkcijas jauc 
kopā un domā, ka pašvaldībai ir jāatbild 
arī par valsts pārvaldes neizdarībām. 
Mana pārliecība ir, ka pašvaldībai viens 
no galvenajiem uzdevumiem ir netrau-
cēt uzņēmējiem strādāt. Un to arī cen-
šamies ievērot. Galvenokārt jau pašval-
dības palīdzība uzņēmējiem izpaužas 
tādējādi, ka mēs, sakārtojot infrastruk-
tūru, radām labvēlīgu vidi uzņēmējdar-
bības attīstībai. Uzņēmēji savu iespēju 
robežās mūs vienmēr atbalsta, bet šajos 
krīzes apstākļos arī viņiem iet grūti. Uz 
sponsorēšanas lietām es pati skatos tā 
diezgan nosacīti, jo mums nav ļoti ba-
gātu uzņēmēju un mecenātu. Pirms kat-
ra pasākuma iet ar izstieptu roku un 
prasīt kādu palīdzību – tā nevajadzētu 
rīkoties. Tie, kuri var, tie arī palīdz un ir 
daudz sponsorējuši. Paldies viņiem par 
atbalstu! Dažkārt iedotais lats ir vērtī-
gāks, nekā citos apstākļos tūkstotis.  

Ko mūsu novads var piedāvāt cil-
vēkiem, kuri vēlētos šeit uzsākt biz-
nesu?

– Pašlaik, lūkojoties uz uzņēmēj-
darbības uzsākšanu, jāatzīst, ka šis ir 
inovāciju laiks – jauni, neordināri risi-
nājumi un piedāvājumi ir uzņēmēju tilts 
gan pie patērētājiem vietējā, gan eks-
porta tirgū. Es nedomāju, ka Piebalgā ir 
vajadzīga kāda liela rūpnīca vai fabrika, 
man liekas, ka mūsu novads ir mazo un 
vidējo uzņēmēju dzīves un darbavieta. 
Mūsu lielākā vērtība ir skaistā daba un 
kultūrvēsturiskais mantojums. Katrs tū-
rists, kurš apmeklē novadu, dod savu 
artavu arī biznesa cilvēku maciņos. 
Mazsvarīgs nav arī apstāklis, ka mēs 
esam ļoti atvērti dialogam. Uzņēmējam 
tāpat kā jebkuram iedzīvotājam ir svarī-
gi, lai ikvienu problēmu varētu risināt 
tad, kad tā ir, neskatoties uz pieņema-
majiem laikiem vai konkrētām tikšanās 
reizēm. Mēs esam pietiekami maza paš-
valdība, lai visus jautājumus varētu risi-
nāt operatīvi.

Par savām interesēm un pastāvē-
šanu cīnās arī iestādes un organizāci-
jas, tai skaitā arī skolas mūsu nova-
dā. 

– Es vēl joprojām uzskatu, ka mūsu 
novadā ir jāpaliek visām 5 skolām. Bēr-
nam pamatizglītība ir jāiegūst pēc ie-
spējas tuvāk dzīvesvietai Konkurence 
skolu starpā ir tikai uzteicama, tā veici-
na kvalitatīvas izglītības nodrošināša-
nu.  Esmu apmeklējusi un runājusi ar 
pedagogiem visās mūsu novada mācību 
iestādēs un varu tikai uzteikt pedago-
gus, viņi patiešām ir sava darba fanāti-
ķi.

Dzērbene šogad uzņems novada 
svētku dalībniekus. Vai gatavošanās 
svētkiem jau ir izgājusi fi niša taisnē?  

– Sākotnēji visi svētku pasākumi 
tika plānoti Dzērbenē, bet, izvērtējot 
Augstā kalna estrādes stāvokli, esam 
nolēmuši vakara koncertu pārcelt uz 
kaimiņu pagastu – Taureni.  Pārējās ak-
tivitātes, protams, notiks Dzērbenē. Par 
spīti dažādām pārdomām un pārmai-
ņām, es aicinu iedzīvotājus apmeklēt šī 
gada svētkus abos pagastos, jo prog-
ramma ir gana interesanta. 

Pārdomas raisa novada svētki vai 
kultūras joma kopumā? 

– Manuprāt, mēs esam pārmaiņu 
priekšā. Ir jānāk kopā kultūras cilvē-
kiem, iedzīvotājiem, deputātiem un jā-
rīko domu apmaiņa jeb „prāta vētra”. 
Kāpēc? Ir pasākumi, kuri pagastu laikā 
bija ļoti iecienīti, bet, integrējot nova-
dā, – tie neizdodas. Katrā pagastā jāsa-
glabā tas, kas ir bijis  labs. Protams, arī 
novada svētki, taču arī šim pasākumam 
jāizstrādā jauna koncepcija – lai iedzī-
votājiem būtu interesanti, lai izskanētu 
arī pāri novada robežai... Esmu uzklau-
sījusi dažādus priekšlikumus, piemē-
ram, ka šajā dienā pasākumiem būtu 
jānotiek katrā pagastā. Katrā ziņā šis 
ierosinājums ir apspriešanas vērts, tikai 
atkal jāskatās, kā to visu realizēt, jo tīri 
dēļ materiāliem resursiem iedzīvotā-
jiem pārvietošanās no viena pasākuma 
uz citu varētu būt ierobežota. Katrā ziņā 
mans uzstādījums paliek – visas labās 
tradīcijas ir jāsaglabā.

Vai ir arī kādas jaunas tradīcijas, 
ko esam uzsākuši, izveidojoties nova-
dam? 

– It kā ne jauna, bet pielāgota nova-
dam ir tradīcija, ka pēc talkošanas kat-
ram savā pagastā noslēgumu Lielajai 
talkai organizējam visi kopā. Iepriekšē-
jā gadā visi sabraucām Taurenē, šogad 
Kaivē. Jaunums ir arī pašvaldības pro-
jektu konkurss „Dažādosim savu ikdie-
nu!”. Ideja organizēt šādu konkursu ra-
dās, vērojot depresīvo vidi, kas šobrīd 

valda laukos, liekas, ka tā ir laba iespēja 
iedzīvotājiem, domubiedru grupām, ne-
formālām biedrībām realizēt kādu savu 
sapnīti. Kaut vai aizbraukt uz profesio-
nāla teātra izrādi Rīgā. Es gan biju cerē-
jusi, ka atsaucība būs vēl lielāka, jo sa-
ņēmām 8 projektu pieteikumus no 
četriem novada pagastiem. Mūsu pro-
jektu konkursā aizpildīt pieteikuma 
veidlapas nebūt nebija sarežģīts uzde-
vums. Tie, kuri uzdrīkstējās, ir tikai ie-
guvēji.  Ceru, ka arī nākamajā gadā mēs 
varēsim budžetā atrast līdzekļus šāda 
projektu konkursa fi nansēšanai. Iespē-
jams, ka tad jau iedzīvotāju atsaucība 
būs lielāka, jo viņi redzēs, ka projektu 
pieteikumu aizpildīt nebūt nav sarežģīti 
un ideju var realizēt pavisam vienkārši.

Šī projektu konkursa mērķgrupa 
bija iedzīvotāji, ne pašvaldības iestā-
dēm? 

– Jā, šis mūsu fi nansētais projektu 
konkurss ir vērsts uz iedzīvotāju ideju 
realizēšanu, pašvaldības iestādēm ir bu-
džets, kura ietveros savas vēlmes var 
realizēt, kā arī iespēja startēt nozaru un 
ES fi nansētos projektos, ko mēs arī da-
rām.

2 gadu laikā vairākas pašvaldības 
iestādes un uzņēmumi, izmantojot 
ES fi nansējumu, ir rekonstruējuši 
ēkas un labiekārtojuši telpas. Kādus 
lielus darbus plānojat tuvākajā nā-
kotnē? 

– Darāmā novadā mums ir vēl ļoti 
daudz, tāpēc, piesaistot ES fi nansēju-
mu, neviens no pagastiem aizmirsts ne-
tiek. Piemēram, vairākos novada ezeros 
turpinās zivju resursu pavairošana un 
saglabāšana. Vecpiebalgā pēc ilgiem 
sagatavošanas darbiem drīzumā uzsāk-
sim gājēju celiņa izbūvi, apstiprināts ir 
arī ūdenssaimniecības rekonstrukcijas 
projekts. Dzērbenē atjaunosim Augstā 
kalna estrādi un netālu no pils izveido-
sim sabiedrisko centru. Inešos nobeigu-
mam tuvojas jauniešu interešu centra 
izveide, nākamajā gadā uzsāksim 
ūdenssaimniecības attīstības projekta 
realizāciju. Taurenē nobeigumam tuvo-
jas ūdenssaimniecības projekts, drīzu-
mā uzsāksim siltumtīklu rekonstrukci-
ju. Tiesa gan, siltumtīklus izremontēsim 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Kaivē jau šovasar sportisti varēs iemē-
ģināt jauno volejbola laukumu, domā-
jam arī par parkā esošo ēku lietderīgu 
izmantošanu. 

Sadarbība ar starptautiskajiem 
sadarbības partneriem turpinās? 

– Sadarbība, var teikt, ir kļuvusi vēl 
ciešāka. Pavasarī Norvēģijā viesojās 
mūsu uzņēmēju delegācija, jūnijā Are-
markas  kolēģi ierodas Latvijā, lai šeit 

plānotu savu budžetu un, kā ierasts, pa-
viesotos arī mūsu novadā. Gada sāku-
mā norvēģu jaunieši labdarības koncer-
tos iegūtos 5000 latus ieskaitīja mūsu 
budžetā ar konkrētu mērķi – brīvpus-
dienu nodrošināšanai skolās. Ne reizi 
vien esam saņēmuši humānās palīdzī-
bas sūtījumus, kas mūsu iedzīvotājiem 
ir palīdzējuši grūtā brīdī. Nepārprotami, 
situācija abās valstīs ir atšķirīga, šobrīd 
norvēģu partneri spēj mūsu pašvaldībai 
sniegt vairāk nekā mēs viņiem. Tāpēc 
esam norvēģiem ļoti pateicīgi. Mūsu 
pašvaldība ir apstiprināta arī par  part-
neri starptautiskā projektā starp Latviju, 
Itāliju, Maltu un Rumāniju. Drīzumā 
speciālistiem būs iespēja aizbraukt un 
pamācīties partneru pieredzi vides aiz-
sardzības pasākumos. Vēlamies nodibi-
nāt sadarbību ar Maskavas pilsētas Še-
remetjevas rajonu. Domāju, ka mūsu 
uzņēmējiem Krievijas tirgus varētu būt 
ļoti interesants. 

Nebūtu pareizi, ja mēs runātu ti-
kai par pozitīvām lietām, jo droši 
vien netrūkst arī problēmu. 

– Visjūtīgākā ir sociālā joma. Arī 
sūdzības visvairāk saņemam tieši ar da-
žādiem  sociālajiem pabalstiem saistī-
tiem jautājumiem, jo vienmēr liksies, 
ka kādam pienākas vairāk, kādam ma-
zāk un ka kāds nav tik labi strādājis vai 
darbu meklējis. Tīri cilvēciski es to sa-
protu un vienmēr cenšos atrast vidusce-
ļu, kā sasāpējušo jautājumu atrisināt. 
Ļoti liela problēma ir  komunālo mak-
sājumu parādnieki. Saprotu arī iedzīvo-
tājus – ja arī darbs ir , algas ir nelielas 
un primārais ikvienam ir pabarot bēr-
nus. Bet komunālie parādi aug, baidos, 
ka nepienāk brīdis, kad pašvaldībai 
vairs nebūs līdzekļu, lai šo pakalpoju-
mu varētu nodrošināt. Tomēr, manu-
prāt, tādu ļoti lielu problēmu, kuras ne-
varētu atrisināt, mums nav. Ja vien 
valdība nesagādās nepatīkamus pārstei-
gumus. 

Valstī šobrīd valda liela nestabili-
tāte. Kā iespējamās Saeimas vēlēša-
nas varētu ietekmēt mūsu pašvaldī-
bas darbu? 

– Ļoti ceru, ka nekādi. Ietekmēt var 
jaunā valdība, pieņemot nepārdomātus 
lēmumus attiecībā uz  budžetu un no-
dokļiem.  

Novēlējums iedzīvotājiem, uzsā-
kot 3. darba gadu novadā ... 

– Saglabāt optimismu un cerību, ka 
dzīve Vecpiebalgas novadā ar katru die-
nu paliks labāka un interesantāka. Es 
tam ticu un pie tā arī strādāju. Ja mēs 
visi kopā tam ticēsim un  strādāsim, 
mums noteikti izdosies! Veiksmi un iz-
došanos!

Dzidra Ješkina

Deputāti un domes darbinieki  izbraukuma sēdē „Kalna Kaibēnos”.
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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 poligrāfi sts”. 

Aizsaulē aizgājuši:

Veronika Zvirbule, Taurene
Jānis Ervins Eglītis, Vecpiebalga
Guntis Zvejnieks, Vecpiebalga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.  

SĒRU VĒSTSSĒRU VĒSTS
Ar mūžiem tāpat kā ar svecēm –
Deg, kamēr nenopūš vējš...

(V. Kokle - Līviņa)

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI

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

Jaunākie 
Vecpiebalgas novadā:
Madara Asare Vecpiebalgas pagastā,
Niks Platacis Taurenes pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus! 

Dzīvē ir tik daudz skaista –
Ziedi, krītošs sniegs,
lecoša saule ...
Tomēr visskaistākais
ir cilvēks,
Cilvēka sirds, kas pati
staro,
Bet gaismu un siltumu
citiem dod ...
 (I. Ziedonis.)

Sveicam Tevi, jūlija jubilār!

Īpašie gaviļnieki
60  –  Anna Auziņa Kaivē
70  – Ilga Runce Inešos
   Gunars Janševics Vecpiebalgā
   Anna Jurkāne Vecpiebalgā
   Velga Ungure Vecpiebalgā

80  – Hedviga Kabraka Inešos
   Marta Olte Inešos
   Jānis Āre Kaivē

90  – Biruta Rīdere Taurenē  

91  – Kārlis Lapiņš Taurenē

96 – Kārlis Eglītis Taurenē

97 – Ida Riekstiņa Inešos

Tas nu ir noticis. Pirmo reizi valsts pastāvēšanas vēsturē prezi-
dents, šajā gadījumā Valdis Zatlers, ir izmantojis savas Satversmē 
noteiktās tiesības izsludināt tautas nobalsošanu par Saeimas atlaiša-
nu. Ņemot vērā to, ka politologi uzskata, ka apmēram 90% vēlētāju 
varētu atbalstīt šo lēmumu un 23.jūlijā balsot „par”, mums priekšā, 
acīmredzot, ir politiski „karsta” vasara ar tai sekojošām ārkārtas vē-
lēšanām jau septembrī. Patlaban nerimstas diskusijas par to, kas tad 
izraisīja patiesībā šādu prezidenta lēmumu, kas bija īstie iemesli, kas 
kalpoja par ieganstu, vai nākamā Saeima varētu būt labāka par paš-
reizējo – 10., vai būs labāk, vai tikai nedaudz savādāk. Par ieganstu 
viss tā kā būtu skaidrs – Saeima atteica lūgumam izsniegt atļauju 
kratīšanas veikšanai viena deputāta, proti, bieži par viena no LR oli-
garhiem dēvētā Aināra Šlesera īpašumos, KNAB veicot operatīvās 
darbības krimināllietā pret minēto personu. Tas būtu tas pēdējais pi-
liens, kurš pārpildīja prezidenta pacietības mēru, taču, kā norādīja 
Zatlera kungs, neapmierinātība ar esošās Saeimas un ar to saistītās 
valdības darbu bija krājusies visu šo vairāk nekā pusgadu, kopš tās 
ievēlēšanas pagājušā gada rudenī. 

Kas tad varēja būt šie patiesie iemesli? Pirmkārt, situācija val-
došajā „Vienotības” un ZZS koalīcijā, kad zaļzemnieki, izmantojot 
situāciju, ka bez viņiem nav iespējams izveidot nevienu un nekādu 
valdību, praktiski bija spējīgi bloķēt jebkuru savam neformālajam 
līderim Aivaram Lembergam nelabvēlīgu lēmumu, tādējādi padarot 
cīņu pret oligarhu pārlieko ietekmi un mēģinājumus nostiprināt tie-
siskumu valstī par mazefektīvu. Jāpiebilst gan, ka teorētiski pastāv 
iespēja veidot arī citu koalīciju, proti, pieaicinot „Saskaņas centru” 
(arī prezidents tā uzskata), bet tam nikni pretojas „Vienotības” sastā-
vā ietilpstošā „Pilsonības savienība” ar Kristovska kungu priekšgalā, 
jo viņiem, kuri stāv izteikti nacionālās pozīcijās, krievvalodīgos pār-
stāvošas partijas uzaicināšana valdībā šķiet absolūti nepieņemama. 

Otrkārt, tiesiskais nihilisms un ar to saistītās problēmas LR eko-
nomikā. Arvien vairāk tautsaimniecības speciālistu sliecas domāt, ka 
tā dēvētās „pelēkās” ekonomikas, kuru raksturo nodokļu nemaksā-
šana vai daļēja maksāšana, darbaspēka izmantošana bez līgumiem, 
„aplokšņu algas”, darījumu kārtošana, apejot ofi ciālās atbildīgās 
iestādes utt., īpatsvaram ir tendence pieaugt. Speciālisti uzskata, ka 
jau 40 – 50% no LR ekonomikas atrodas šajā „ēnu zonā”. Ja vēl 
pieskaita klāt 10 – 20% tā dēvētās „melnās ekonomikas” – kontra-
bandu, narkotiku un cilvēku tirdzniecību, slēpto prostitūciju – iz-
nāk, ka vismaz kāda 1/3 no iespējamajiem nodokļu ieņēmumiem (jo 
„pelēkā” ekonomika jau kaut ko maksā) aiziet garām valsts kasei. 
Loģiski domājošs cilvēks uzreiz teiktu – paklausieties, tad jau mums 
praktiski visi spēki būtu jākoncentrē tikai šo problēmu risināšanai, 
tad nevajadzēs aizņemties, celt nodokļus, samazināt algas un pabal-
stus. Diemžēl mūsu Saeima un, pirmkārt, valdība, kurai būtu jāro-
sina attiecīgas izmaiņas likumdošanā, jāpiešķir papildu līdzekļi, iz-
rāda absolūtu neieinteresētību. Nonācis jau tik tālu, ka attiecīgas ES 
struktūras spriež par LR muitnieku un robežsargu nomaiņu ar citu 
ES valstu attiecīgajiem dienestiem, lai pārtrauktu daudzu desmitu 
miljardu vērto kontrabandas kravu, pirmkārt cigarešu un narkotiku, 
plūsmu pāri ES austrumu robežai. (Taisnības labad gan jāsaka, ka 
arī citās, tā saucamajās, „vecajās” ES valstīs pilnībā izskaust „ēnu 
ekonomiku” nav izdevies, taču tur tā mērāma 5 – 8%).

Treškārt, ekonomikas kā tādas stagnācija, kuru mūsu valdībai 
patīk dēvēt par stabilitāti. (Nabadzība arī var būt stabila.) Īslaicīgo 
izrāvienu, kurš bija saistīts ar eksporta iespēju palielināšanos uz val-
stīm, kuras bija sākušas atkopties pēc ekonomiskās krīzes, nomainī-
jusi pavisam lēna attīstība (prognozējamais IK pieaugums pēc SVF 
domām ap 3,7%), kura ir nepietiekama, lai  risinātu mūsu aktuālās 
problēmas, piemēram, aizdevuma atdošanu. Izeja – radīt jaunas ra-
žotnes ar modernu, konkurētspējīgu aprīkojumu, taču trūkst naudas, 
lai šīs ieceres realizētu. Investori nāk negribīgi, iemesls – visur stāv 
ierēdņi ar pastieptu roku, bez kukuļa, praktiski, nav iespējams no-
kārtot nevienu lietu. Smieklīgākais visā šajā situācijā ir tas, ka mūsu 
valdība uzskata, ka viņu rīcība krīzes laikā ir bijusi tik vienreizēji pa-
reiza un atdarināšanas cienīga, ka Dombrovska kungs ir uzrakstījis 
grāmatu par savu pieredzi cīņā ar krīzes radītajām sekām. Domāju, 
ka „gudrās galvas” Ministru kabinetā lieliski saprot, kas ir viņu pa-
nākumu pamatā – tā ir latviešu mentalitāte, latviešu „ilgpacietība” 
(tāda vārda mūsu valodā gan nav, bet krievu gan). Gribētu redzēt, cik 
ilgi šāda valdība, kuras vienīgā funkcija ir „griezt un vēlreiz griezt” 
un pēc tam skatīties SVF mutēs, ko tad tie vēl ierosinās samazināt 
vai „iesaldēt”, noturētos tādās valstīs kā Spānija, Grieķija vai Portu-
gāle. Skaidrs ir viens – šādos kritiskos brīžos mums ir nepieciešama 
valdība „ar mugurkaulu”, valdības vadītājs ar stāju, nevis „lācītis”, 
kā viņu dēvē kolēģi partijā. 

Un, ceturtkārt, un tas traģiskākais. Kā rāda tikko noslēgusies tau-
tas skaitīšana LR, mūsu valstī vairs dzīvo nepilni 2 miljoni iedzīvo-
tāju (vēl 2000.gadā bija 2,38 milj.). Sava nozīme, protams, bijusi arī 
zemajai dzimstībai un augstajam mirstības līmenim (katru gadu mēs 
uz šīs starpības rēķina zaudējam pilsētiņu ar iedzīvotāju skaitu virs 
10 000), taču lielāko cilvēku resursu zudumus, bez šaubām, veido 
cilvēki, kuri pret valstī valdošo nesakārtotību, nākotnes perspektīvu 
trūkumu nobalsojuši „ar kājām gaisā”, proti, devušies uz vairāk vai 
mazāk pastāvīgu dzīvi ārzemēs. Sociologi uzskata, atgriezties varētu 
10 – 15%, pie tam tie, kuriem nav paveicies, tātad ne jau uzņēmī-
gākie, izglītotākie, čaklākie. Demogrāfi , piemēram Ilmārs Mežs, ceļ 
trauksmi – tendencēm saglabājoties, pēc 80 gadiem Latvijā būs pa-
likuši 10% no pašreiz LR dzīvojošo latviešu skaita. Vai tad tā varēs 
būt „vienīgā zeme pasaulē, kur var attīstīties latviešu valoda un kul-
tūra”? Domāju, ka visiem ir skaidrs – ultranacionāļu lozungi te neko 
nelīdzēs. Ja valsts nerealizēs citādu, vairāk uz sabiedrības interesēm 
vērstu ekonomisko politiku, jau pēc 5 – 7 gadiem (tā uzskata jomas 
speciālisti) nāksies vai nu atvērt robežas viesstrādniekiem no aus-
trumiem, vai par kādiem apšaubāmiem labumiem pieņemt bēgļus 
no Āfrikas un Tuvajiem Austrumiem, ar kuru plūsmām vairs netiek 
galā ES dienvidu valstis. 

Vai nākamā Saeima būs labāka? Politologi nav optimistiski – tik 
īsā laikā radīt jaunus, patiesi tautas labā strādājošus spēkus nav vieg-
la lieta. Bet savādāka viņa būs, tātad potenciāli varbūt tomēr labāka – 
uz to tad arī ceram, jo cerība, kā zināms, mirst pēdējā.

  Juris Sīmanis

Par to, vai būs labāk, 
vai tikai savādāk...

VIENKĀRŠAS PATIESĪBASVIENKĀRŠAS PATIESĪBASPASĀKUMI PASĀKUMI Vecpiebalgas novadāVecpiebalgas novadā

PAR BĒRNĪBAS SVĒTKIEMPAR BĒRNĪBAS SVĒTKIEM
Bērnības svētki Vecpiebalgas novada pirmsskolas 

vecuma bērniem notiks š. g. 20. augustā Dzērbenes 
pilī. Lūgums vecākiem pieteikt savas atvases pasāku-
mam līdz 10. augustam.

Sandra Sniedze,
dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
(tālr. 64107279 vai 22030747)

ĪRĒĪRĒ
Vēlos īrēt 1 vai 2 – istabu dzīvokli daudzdzīvokļu mājā Vecpie-

balgā. Zvanīt 22469551. 

PĒRKPĒRK
Pērk cara laika kapeikas (Ls 1 – 3. gab.). Tālr. 28660055.

PĀRDODPĀRDOD
Pārdod putupolisterola materiālu no norvēģu lašu kastēm (4 m3) 

un kaltētu maizi (1,5 maisi). Tālr. 28660055.

PATEICĪBASPATEICĪBAS
Draugs, pagājuši skolas gadi
Un tālēs aizsaukuši mūs,
Bet senie skolas zvani
Vēl atmiņās mums būs. 

Paldies Guntai Rižai, Ijai Kazakai, Valdai Bērziņai par jauko 
uzņemšanu un ekskursiju Vecpiebalgas vidusskolā. 

2001. gada absolventi (5. ģimnāzijas izlaidums)

Latvijas Sarkanā Krusta vārdā pateicos visiem, kas pie-
dāvāja mēbeles un sadzīves tehniku. Atvainojos par sagādātajām 
neērtībām.

   Velga Kalniņa

Vissirsnīgākais PALDIES Ilmāram Kuzmanam par sagādāta-
jiem materiāliem un ieguldīto darbu estrādes sakārtošanā. 

Vecpiebalgas vidusskolas kolektīvs

15. jūlijā plkst. 23:00 Taurenes estrādē 
piektdienas disenīte  jautram noskaņojumam 

„Tikšanās vieta nemainās!”

16. jūlijā plkst. 23:00 Kaives pagastā 
Esteres un Hermīnes zaļumballe 

Gaidām viesus!
 

30. jūlijā plkst. 19:00 Inešu estrādē 
MAZĀS KALNIŅA DIENAS

Koncerts, balle 
Ieeja – Ls 3,00

Ceriņi – mākoņi zili,
smaržojot
grimstam viņos.
Esi man mākonis maigs.
Šodien 
un nākamās dienās!

Sveicam 
Gintu Amani un Dāvi Zārdiņu, 

kopēju dzīves ceļu sākot!

Lustīgu līgošanu!


