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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:

Redaktores sleja

■ Novada domes 
aktualitātes

■ Klāt gadumija
■ Mūsu viesis – 
   Anna Caunīte

Ar pirmās sveces aizdegšanu 
Adventa vainagā aizsākas svētku 
maratons, bet katra nākamā mūs 
tuvina ziemas saulgriežiem– la-
bestības, pārdomu, gaišo domu 
svētkiem. Gada nogale ir brīdis, 
kad varam pārdomāt notikušo, 
izvērtēt savus darbus un savu 
atbildību: cik daudz esmu darī-
jis pats un cik prasīgs bijis pret 
apkārtējiem, cik paštaisni esmu 
mīlējis sevi un cik daudz devis 
citiem... Šķiet, ka godīgi atbildēt 
uz šiem jautājumiem nebūs vieg-
li, jo cilvēka dabā ir redzēt dzīvi 
tikai melnbaltās krāsās, aizmirs-
tot visus pārējos varavīksnes 
toņus un vienmēr taču liekas, ka 
esam pelnījuši vairāk nekā citi, 
bet saņēmuši – mazāk. Tomēr 
neaizmirsīsim, ka Ziemassvētki 
ir brīnumu laiks, tāpēc mums 
noteikti izdosies rast sirdsmieru 
un ceļu vienam pie otra. Teik-
siet, brīnumus un Ziemassvētku 
vecīti sastapt var tikai pasakās 
un vispār tās ir blēņas, kam pa-
tiesi tic tikai mazi bērni! Mēs, 
racionāli domājošie pieaugušie, 
uz blēņām neuzķersimies – šis 
mūsdienās ir kļuvis par komerci-
ālu laiku. Taisnība jau ir, tomēr 
gribas skeptiķiem oponēt, jo, lai 
radītu svētku sajūtu, nav nepie-
ciešama liela nauda, ir vajadzī-
ga tikai izdoma un dāvināšanas 
prieks. Dāvanai pat nav jābūt 
lielai un dārgai, pārsietai ar krāš-
ņu lenti. Tā var būt pavisam ne-
cila, bet tai jābūt gādātai no sirds 
(esat taču dzirdējuši teicienu, 
ka otram nav jādāvā lietas, kas 
pašam devējam šķiet liekas un 
nevajadzīgas). Katrs mazais sī-
kums– mīļš nieciņš, labs vārds, 
silts rokasspiediens – tavu un ap-
kārtējo cilvēku gada nogali pa-
darīs tikai gaišāku un skaistāku. 
Tad arī brīnums, ko tik ļoti gai-
dām un pēc kā zemapziņā ilgoja-
mies visu mūžu, notiks– vismaz 
kādu brīdi negatīvisma, stresa un 
grūtību pārpilnajā ikdienā, dāvā-
jot prieku citiem, arī paši jutīsi-
mies mierpilni un laimīgi. 

Pavisam drīz 2010.gada 365 
dienas būs aizvadītas. Pusnaktī, 
saskandinot šampanieša glāzes, 
pateiksimies aizejošajam gadam 
un vēlēsim cits citam laimi un 
veiksmi jaunajā gadā. Esmu pa-
teicīga „Vecpiebalgas Novada 
Ziņu” lasītājiem visos pagastos 
par sapratni, atbalstu un labajiem 
vārdiem. Pašvaldības izdevums 
ir daudzu cilvēku kopdarbs – bez 
pārvalžu vadītāju, kultūras dar-
binieku, pašvaldības speciālistu, 
skolu pedagogu atbalsta izveidot 
avīzi nebūtu iespējams. Paldies 
visiem, kuri šī gada laikā bijāt 
atsaucīgi rakstītāji, paldies vi-
siem, kuri nenobijās un piekrita 
izteikt savas domas intervijās (ti-
ciet man, tas nebūt nav viegli!). 
Lai jums nākamais gads atnāk 
labāks un mierīgāks, bet Ziemas-
svētki– mīļāki un gaismas pilni!

Tiksimies jau nākamā – 
Kaķa– gada janvārī!

Dzidra Ješkina 
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Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
ved mūs pretim kādam baltam
klusumam, aiz kura ir
kaut kas mīļš, sen aizmirsts
un pazaudēts, kas mums
atkal no jauna jāatrod...
  (K. Skalbe.)
Laikā, kad Vecpiebalgas novadu, tāpat kā visu Latviju, ieti-

nusi balta sniega sega, ir pienācis brīdis, kad sākam izvērtēt 
gada veikumu un domājam par nākamo gadu. Katram no mums 
šogad ir bijuši notikumi, kas palikuši atmiņā vairāk par citiem.

Es ļoti ceru, ka šis gads jums ir bijis veiksmīgs un ka tas ir 
arī palīdzējis sajust piederību mūsu kopējam novadam.

Pašvaldībai aizvadītais gads kopumā ir bijis veiksmīgs. 
Papildus pašvaldības budžetam esam piesaistījuši 1 120 200 
latus no Eiropas Savienības finansējuma, kas, manuprāt, ir 
ļoti ievērojama summa.

Īpašs prieks par rekonstruētajām pašvaldības kultūras ies-
tādēm, par pašvaldības autoceļa Kaives pagastā Dzirnavas-
Lācīši rekonstrukciju, par alternatīvās dienas aprūpes centru 
Taurenes pagasta „Rudiņos”.

Šajā mēnesī saņēmām ziņu par vēl diviem apstiprinātiem 
projektiem – „Vecpiebalgas novada Attīstības programma un 
teritorijas plānojuma izstrāde” un „Gājēju drošība gar valsts 
autoceļu P30 Vecpiebalga”.

Decembrī saņēmām ilgi gaidīto jauno 40 vietīgo autobusu 
skolēnu pārvadāšanai. Ceru, kad decembra mēneša novada 
avīze būs jūsmājās, pa mūsu novada ceļiem jau brauks kopu-
mā trīs jauni autobusi.

Ir izdevies sakārtot siltumapgādes jautājumus vairākos 
pagastos. Taurenes pagasta ūdenssaimniecības projekts arī 
tuvojas noslēgumam.

Esam saņēmuši apstiprinājumu Vecpiebalgas pagasta 
ūdenssaimniecības projekta tehniski ekonomiskajam pama-
tojumam.

Noslēgumam tuvojas arī ERAF projekts „Materiāli tehnis-
kās bāzes pilnveide kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei Vecpie-
balgas vidusskolā”.

Novada ezeri ir saņēmuši būtisku zivju resursu papildinā-
jumu.

Ar visiem projektiem, kurus realizējam novada pašvaldībā, 
jūs varējāt iepazīties novembra avīzē, tāpēc visus neuzskaitī-
šu, bet to patiesi ir daudz. 

Domes deputāti konceptuāli ir atbalstījuši manu ideju sarī-
kot projektu konkursu no pašvaldības līdzekļiem novada iedzī-
votājiem dažādu aktivitāšu atbalstīšanai. Ja viss veiksies, kā 
iecerēts, tad jaunā gada pirmajos mēnešos projekta konkurss 
tiks izsludināts un ikvienai iedzīvotāju iniciatīvas grupai būs 
iespēja tajā piedalīties.

Arī nākamais gads pašvaldībai būs darbīgs, jo jārealizē šo-

APSVEICAM!

Novada pašvaldība saņēmusi autobusu skolēnu 
pārvadāšanai Latvijas – Šveices sadarbības program-
mas līdzfinansētā projekta „Pašvaldību aktivitāšu īste-
nošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un ar to 
saistītos atbalsta pasākumus” ietvaros. Autobuss ir aprī-
kots ar 40 sēdvietām un 41 stāvvietu, kā arī ratiņkrēslu 
pacēlāju. No pirmdienas, 13.decembra, tas uz izglītības 
iestādi un atpakaļ uz mājām ved Vecpiebalgas vidus-
skolas skolēnus un bērnudārza audzēkņus. „Jaunais 
autobuss ir super. Tā mums visiem ir ļoti laba Ziemas-
svētku dāvana, tagad brauciens uz skolu šķiet daudz pa-
tīkamāks,” tā jauniegūto transportlīdzekli vērtē 6.klases 
skolniece Alfa Toka.

Eglītes iedegšana pie pašvaldības administratīvā 
centra ir patīkama un skaista tradīcija. Arī, rotājot iestā-
des un uzņēmumus, svarīgākais ir notvert Ziemassvētku 
noskaņu, lai tā ienāktu arī mūsu sirdīs. Svētku rotā tērp-
tā eglīte simboliski mudina, ka ir laiks izgaismot pašam 
savu dzīvi un palīdzēt līdzcilvēkiem atgūt cerību, prie-
ku un mīlestību. Pašvaldības centrālās egles aizdegšanā 
piedalījās struktūrvienību un pārvalžu vadītāji, kurus 
kopīgās rotaļās aicināja Krauklis (Selvijs Ozoliņš) un 
Mazā Raganiņa (Dārta Vilde).

 „Eglīt, iededzies!” Savu vēlējumu izsaka kultūras 
dzīves organizētāja Zigrīda Ruicēna un domes 

vadītāja Ella Frīdvalde-Andersone.

9.decembrī speciālisti un struktūrvienību vadītā-
ji devās pieredzes apmaiņā uz Jaunpiebalgas novadu, 
kur pulcējās pašvaldību delegācijas no septiņiem biju-
šā Cēsu rajona novadiem. Novadu pārstāvji iepazinās 
ar realizētajiem projektiem Zosēnu pagastā, apmeklēja 
Jaunpiebalgas vidusskolu, kur pēdējos gados dažādu 
projektu ietvaros ir paveikti vērienīgi rekonstrukcijas 
darbi – uzcelta sporta zāle, modernizēti dabaszinību ka-
bineti. Nozaru speciālisti atzinīgi novērtēja arī atjaunoto 
kultūras namu un tikās ar Jaunpiebalgas novada Domes 
jauno priekšsēdētāju Askoldu Liedskalniņu.

Direktore Ulla Logina iepazīstina pārnovadu 
speciālistus ar Jaunpiebalgas vidusskolu.

Šoferis Miervaldis Naglis un skolēni par jauno auto-
busu ir priecīgi – tas ir ērtāks, siltāks un, protams, 

modernāks.

gad apstiprinātie projekti, un vēl mums ir daudz jaunu ieceru, 
jo visi kopā vēlamies, lai dzīve mūsu novadā kļūtu ar katru 
dienu labāka.

Saku paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, kuri apzi-
nīgi dara katrs savu darbu un dod savu ieguldījumu novada 
attīstībā.

Īpašs paldies visiem uzņēmējiem, kuri darbojas mūsu no-
vadā. Jūs ar savu darbību uzturat mūsu novada ekonomis-
ko attīstību. Pats svarīgākais – dodat iespēju strādāt mūsu 
iedzīvotājiem. Katra jūsu izveidota un uzturēta darbavieta ir 
neatsverams ieguvums mūsu novadam. Pateicoties jums, 
mūsu novada bezdarba rādītāji nepārsniedz valsts vidējos 
rādītājus.

Mums ir svarīgs katrs novada iedzīvotājs. Paldies par 
priekšlikumiem, kurus esmu saņēmusi, lai mūsu novads būtu 
sakoptāks un lai mēs visi tajā justos labāk. Jūsu priekšliku-
mus labprāt saņemtu arī nākamgad.

Lai Jaunais gads veiksmīgs ikvienam no jums. Lai jums 
laba veselība, lai darbs ikvienam, kuram tas ir nepieciešams, 
un iespēja nodrošināt sevi un savu ģimeni.

SVĒTĪTUS UN SATICĪGUS ZIEMASSVĒTKUS! 
LAIMES UN PATIESA GANDARĪJUMA PIEPILDĪTU 

JAUNO –2011.– GADU!
 

Ella Frīdvalde-Andersone, domes priekšsēdētāja

Pirms iededz sveci egles zarā,
Dedz svētku liesmu sirdī savā,
Ar piedošanu, sapratni,
Ar mīlestības dzirksteli.
Un tici – tas ir tavā varā
Nest gaismu, kā to svece dara.
  (S. Vasiļevska.)

Gads atver savas pēdējo dienu lappuses... Vēlētos teikt, ka 
aizvadītā gada piemērotākais raksturojums novadam būtu – mēs 
pastāvam, jo maināmies. Izmaiņas notiek visās darbības sfērās, 
izmaiņas notiek arī mūsos pašos. 

Pats galvenais ir ticība labajam, tas ir kā gaismas pavediens, 
kas uzziedina ikvienu cilvēku. Ikkatrs izteiktais labais vārds dāvā 
mums spēku uzvarēt brīžus, kad dienu vējgāzes liekas neuz-
varamas. 

Gribu jums, visiem novada ļaudīm, vēlēt gaišu gada nogali, 
kas ienāktu jūsu mājās ar Ziemassvētku labestību un mīlestību. 
Lielākā vērtība, kas mums šinī pasaulē dota – ir laiks. Un tikai 
no mums pašiem ir atkarīgs, kā to izmantojam. Atvēlēsim vairāk 
laika būt kopā ar saviem mīļiem un tuviem cilvēkiem. Dāvāsim 
siltus vārdus, smaidu līdzcilvēkiem, jo tas ir dārgums, ko varam 
dot no sirds. 
Dzērbenes pagasta pārvaldes vārdā – vadītāja Anita Zvaigzne

Ziemassvētki – tas ir laiks, kad mēs vēlam viens otram vis-
labāko,

tas ir laiks, kad mācāmies mīlēt un piedot,
 tas ir laiks, kad kļūstam labāki...
Neaizmirsīsim šajos gaišajos svētkos samīļot savus mazos, 

neaizmirsīsim samīļot savus vecākus un vecvecākus. Neaizmir-
sīsim viens otram uzsmaidīt un pateikt labus vārdus.

Lai katrā mājā svētkos smaržo piparkūkas, gaiši deg svecī-
tes un ienāk Ziemassvētku brīnums sirdīs, jo šis taču ir brīnumu 
un cerību laiks!

Bet pirms Jaunā gada sagaidīšanas mums būtu jāatvadās 
no Vecā gada nepabeigtajiem darbiem– kļūdām, nožēlas, ne-
veiksmēm un vilšanās. Katru dienu mēs mācāmies ko jaunu, 
krājam pieredzi, katrs gads nāk ar jaunām ilgām, cerībām un 
darbiem. 

Lai Jaunais – 2011.– gads visiem nes veiksmi, lai tas visiem 
svētīts ar baltām domām un baltiem darbiem!

Kaives pagasta pārvaldes darbinieki un
Kaives pasta nodaļa

Kad rīts tik īss
Un diena apmākusies staigā, 
Visvairāk saules atgriešanos gaidām,
Lai asara tad pati nožūst vaigā,-
Šis Ziemassvētku laiks nāk tieši laikā.
Tas klauvē visos aizdarītos vārtos
Ar ticību, ka viss reiz gaišāks kļūs...
  (M.Svīķe.)

Vislabākie vēlējumi gada nogales svētkos visiem novada ļau-
dīm un it īpaši taureniešiem no Taurenes pagasta pārvaldes. 

Aizejošais –2010.– gads katram no mums ir bijis atšķirīgs – ci-
tam atnesis gandarījumu par paveikto vai prieku ģimenē, citam 
vilšanos, vēl kādam – sāpes un izmisumu. Bet atkal mums tiek 
dotas cerības uz jaunu Sākumu. Un šis laiks mums būs jāizdzī-
vo, spītējot krīzēm un rūpēm, jo gluži vienkārši citas izvēles nav. 
Mācīsimies krāt prieku, labestību un sirsnību, ne tikai mantu, 
gudrību vai slavu un nepazaudēsim  patieso vērtību mēru! 

Lai maziem un lieliem ziemas aukstumā nesalst rokas un sir-
dis! Lai Ziemassvētki dod ticību brīnumiem! Lai Jaunais gads 
atnes saticību ģimenēs un darba kolektīvos, stipru gribu sasniegt 
iecerēto, un par visu vairāk – labu veselību! 

Inese Saliņa, Taurenes pagasta pārvaldes vadītāja

Konkursā „Lielā lasītāju balva 2010” godalgu iegūst mūsu novadniece, rakstniece 
INGUNA BAUERE. „Lizete, dzejniekam lemtā” oriģinālprozas darbu vidū ir kļuvusi par otro 

lasītāko grāmatu Latvijā. 

Laikraksta „Druva” lasītāju aptaujā par „GADA CILVĒKU 2010” atzīts uzņēmējs JURIS ĶIRSIS. 

Laikraksta „Druva” lasītāju aptaujā titulu „PAR NESAVTĪBU ĀRSTA DARBĀ” ieguvis ģimenes 
ārsts ULDIS VASIĻEVSKIS.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2010. gada 15. decembrī 
 
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma stā-

ties NVO „Inovācijas apļa sadarbības 
tīkls”.

2. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” nolikumu.

3. Deputāti vienbalsīgi nolēma no 
2011.gada 1.janvāra apstiprināt 2 jau-
nas štata vienības „Gadījuma darbu 
strādnieks” (1 – Vecpiebalgas vidus-
skola; 0,5 – Taurenes pamatskola; 0,5– 
Dzērbenes vidusskola). Apstiprināt 
amata likmi jaunatnes iniciatīvas centra 
„Balgas Strops” vadītājai.

4. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt jaunatnes iniciatīvas centra 
„Balgas Strops” iekšējās kārtības no-
teikumus.

5. Deputāti vienbalsīgi nolēma no 
2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 
31. augustam piešķirt pašvaldības fi-
nansējumu Vecpiebalgas novadā strā-
dājošiem Cēsu pilsētas Sporta skolas 
treneriem (19 stundas jeb 0,90 likmes).

6. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
šķirt cūku kūtij „Ķulmas” (Kaives pa-
gasts) adresi: „Lejas Ķulmi”, Kaives 
pagasts, Vecpiebalgas novads.

7. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
šķirt īpašumā „Upes Akmentiņi” (Inešu 
pagasts) esošai aitu kūtij, tehnikas no-
vietnei un pirts jaunbūvei adresi: „Upes 
Akmentiņi”, Inešu pagasts, Vecpiebal-
gas novads.

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
krist īpašuma „Mazzēniņi” (Vecpie-
balgas pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no 
īpašuma „Mazzēniņi” atdalītajai zemes 
vienībai jaunu nosaukumu „Skujupe”. 
Noteikt atdalāmajam īpašumam zemes 
izmantošanas mērķi– lauksaimniecība.

9. Deputāti vienbalsīgi nolēma no-
teikt zemes vienībām Vecpiebalgas 

pagastā (Alauksta iela 7, Alauksta iela 
7 A, Alauksta iela 8, Alauksta iela 9, 
Meža iela 2, Ziemeļu iela 1, Ziemeļu 
iela 2, Ziemeļu iela 3, Ziemeļu iela 4, 
Ziemeļu iela 5, Ziemeļu iela 6, Ziemeļu 
iela 7, Ziemeļu iela 8, Ziemeļu iela 9, 
Ziemeļu iela 10, Ziemeļu iela 11, Zie-
meļu iela 12) nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķi  – individuālo dzīvojamo  
māju apbūve.

10. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
dzīt bezstrīda kārtībā no 6 personām, 
kuru īpašums atrodas Vecpiebalgas 
novadā, nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma no-
dot zemes īpašumu „Ceplis”, „Gau-
jiņa”, „Cepļi” detālplānojumu pirmo 
redakciju sabiedriskajai apspriešanai. 
Detālplānojuma 1. redakcijas sa-
biedriskās apspriešanas termiņš 
noteikts 4 nedēļas – no 20.12.2010. 
līdz 17.01.2011. Materiāli šajā laikā 
būs izstādīti un apskatāmi Vecpiebal-
gas novada pašvaldības administratīvā 
centra zālē, kā arī Vecpiebalgas novada 
pašvaldības interneta mājas lapā: www.
vecpiebalga.lv sadaļas „Sabiedrības 
līdzdalība” daļā „Publiskās apspriedes”. 
Sabiedriskā apspriešanas sanāksme no-
tiks 11.01.2011. plkst.16.00 Vecpiebal-
gas novada pašvaldībā Alauksta ielā 4.

12. Deputāti vienbalsīgi nolēma uz-
sākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
un apstiprināt darba uzdevumu zemes 
ierīcības projekta izstrādei nekustamam 
īpašumam „Jaņi” (Taurenes pagasts).

13. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašval-
dības nekustamo īpašumu „Apiņi” un 
„Purvāji” cirsmu izsoli 10,6 ha platībā.

14. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt saistošos noteikumus Nr.14 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības au-
toceļu uzturēšanas klases”.

Par to, kā padarīt pasauli nedaudz labāku
Vēlme nebojāt tuvojošos svētku 

noskaņu bija pamatā tam, ka šoreiz 
nolēmu nepildīt doto solījumu rakstīt 
par mūsu valsts pašreizējo ekonomis-
ko stāvokli (jo tur daudz pozitīvu mo-
mentu vis neatrast), bet gan izvēlēties 
citu, vairāk varbūt tādu filozofisku un ar 
Ziemassvētkiem vairāk saistītu tematu. 
Par ierosmi kalpoja arī visai negaidīta 
(domāju – mums visiem) informācija 
presē par to, ka pēc valstī vienu no ba-
gātāko cilvēku, proti, miljardieru Geita 
un Bafita ierosmes un priekšzīmes vai-
rāk nekā 100 ASV miljardieru nolēmu-
ši daļu no savas bagātības (no 1/10 līdz 
pat pusei) ziedot labdarībai, un nevis 
pēc savas nāves, kā tas nereti notika 
līdz šim, bet gan tūlīt pat, vēl savas 
dzīves laikā. Nav gan vēl īsti skaidrs, 
kāds būs šo iespaidīgo summu liktenis 
– vai nauda tiks izmantota vairāk pašu 
ASV iekšējo problēmu risināšanai vai 
ar starptautisku organizāciju palīdzību 
novirzīta palīdzībai tā saucamajām tre-
šās pasaules valstīm, taču tas nemaina 
lietas būtību, runa te, pirmām kārtām, 
ir par attieksmes, uzskatu, domāšanas 
maiņu. Mūsdienu pasaulē, kur noslāņo-
šanās pēc materiālo labumu pieejamī-
bas principa ir sasniegusi bīstamu, var 
teikt, pat katastrofālu līmeni, šādas ini-
ciatīvas var uzskatīt par, pagaidām gan 
vēl grūti objektīvi novērtējamas, izejas 
meklējumiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka si-
tuācija, kad (pēc preses materiāliem) 
tikai 18 pasaules valstis (tiesa gan, nav 
minētas, kuras) ir bagātākas par vienu 
pašu atsevišķu cilvēku, proti, Bilu Gei-
tu, vai, kad golfa laukumu uzturēšanai 
lietošanas kārtībā tiek tērēts tik daudz 
naudas, ar kuru pietiktu, lai nodrošinā-
tu visus Āfrikas bērnus ar pamatskolas 
izglītību un primāro medicīnisko palī-
dzību, nevar turpināties mūžīgi. Ir acīm 
redzams, ka no šī stāvokļa ir tikai divas 
izejas – sociālās sistēmas maiņa, kura 
parasti saistās ar revolūcijām un pil-
soņu kariem, un ko, protams, neviens 
nevēlas, jo iepriekšējā pieredze rāda, 
ka neko labu tā sev līdzi nenes, vai arī 

cilvēku, un, pirmkārt, to, kurus mēs pie-
skaitām tā saucamajai elitei, domāšanas 
un rīcības maiņa.

Nav mums, vismaz oficiāli, Latvijā 
pagaidām miljardieru un arī dižu mul-
timiljonāru ne, taču ir pietiekami daudz 
cilvēku ar ienākumiem, kuri tālu pār-
sniedz „ierindas pilsoņu” vispārdrošā-
kos sapņus, taču nav dzirdēts, ka kāds 
no viņiem būtu pats ziedojis patiešām 
būtiskas summas labdarībai vai aicinā-
jis uz to savus „likteņa biedrus”. Sevišķi 
nepieņemami tas šķiet arī tāpēc, ka liela 
daļa šo, pēc Latvijas mērogiem, bagāto 
cilvēku pie savas pārticības tikuši tajos 
pārejas jeb, kā tautā saka, „juku laikos”, 
izmantojot to likumu nepilnības, kurus 
pašu angažēti juristi un politiķi bija ra-
dījuši atbilstoši naudas devēju vēlmei, 
tādējādi tiekot pie sabiedrībai piedero-
šas mantas likumīgi, bet nekādā ziņā ne 
godīgi. Par attaisnojumu nevar kalpot 
arī tas, ka daudzi uzņēmēji paši paš-
reiz pārdzīvo ne pašus labākos laikus, 
vairāki pat ļoti pazīstami biznesmeņi ir 
pat pieteikuši maksātnespēju. Domāju, 
ka ir jāsaprot, ka citiem, piemēram, 
daudzbērnu ģimenēm, klājas vēl daudz 
grūtāk, un vēl tāda ķecerīga doma, var-
būt šiem cilvēkiem nav veiksmes biz-
nesā tieši tāpēc, ka viņu darbībai nav 
svētības, viņi nekrāj sev plus punktus 
tajā sacensībā, kad liktenis izvēlas sev 
tīkamākos, lai tos izceltu un atmaksātu 
par labajiem darbiem. Diemžēl reizēm 
vērojams gluži pretējais – cilvēki, ku-
riem nudien „kurpe nespiež”, uzdroši-
nās piesavināties līdzekļus, kuri sazie-
doti cēliem mērķiem, piemēram, Bērnu 
slimnīcas vecāku mājas izveidei un 
pašas slimnīcas remontam un atsevišķu 
telpu rekonstrukcijai.

Uzreiz vēlētos arī piebilst, ka viss 
teiktais neattiecas tikai uz cilvēkiem, 
kuri naudu skaita tikai „simtniekos”. 
Katrs no mums, kuram paliek pāri kaut 
daži lati, var dot savu ieguldījumu šajā 
cēlajā ierosmē – prese, radio, televīzija 
ik pa laikam aicina ziedot kāda bērna 
dzīvības glābšanai, palīdzībai stihiskā 

nelaimē cietušajiem, kādam bērnu na-
mam nepieciešamā aprīkojuma iegādei 
utt. Nevajag sevi „nolikt”, domājot, ka 
mans lats vai divi tur jau neko nemainīs 
– ja tikai katrs mūsu valsts darbspējīgais 
iedzīvotājs noziedotu vienu latu – sa-
nāktu pāri par miljonu. Un vēl jāsaprot, 
ka šai palīdzībai tiem, kuriem klājas vēl 
grūtāk, var būt visdažādākās formas, 
reizēm tā var būt vienkārši sirsnīga, 
morāli atbalstoša saruna. Vienu gan va-
rētu vēlēties no sabiedriskajām organi-
zācijām un arī valsts apmaksātām amat-
personām, kuras organizē šīs kampaņas 
ziedojumu vākšanai, proti, padarīt tās 
visiem vieglāk pieejamas. Diezin vai, 
padzīvojuši cilvēki it sevišķi, mēģinās 
pārskaitīt naudu kaut kādos banku kon-
tos vai darboties caur internetbankām, 
varētu vēlēties arī pieejamāku informā-
ciju par naudas izlietojumu, jo devējam 
arī ir svarīgi zināt, ka viņa ziedojums ir 
nonācis tieši tur, kur viņš vēlējies. 

Un nobeigumā viens piemērs no 
klasiskās krievu literatūras. Kad 19.gs.
nogalē Pievolgas apgabalus piemeklēja 
neraža un bads, amerikāņu miljardieris 
Rokfellers ziedoja vairākus desmitus 
tūkstošus dolāru (kas toreiz bija ļoti 
liela nauda) palīdzībai trūkumcietē-
jiem. Blakus informācijai par šo faktu 
kādā Krievijas avīzē bija stāstīts arī par 
zemnieku ģimeni, kura savam kupla-
jam bērnu bariņam bija piepulcējusi 
arī sievas mirušās māsas bāreņus ar 
pamatojumu – „kur pietika maizes sep-
tiņiem, pietiks arī divpadsmit”. Krievu 
rakstnieks Ivans Turgeņevs devis šādu 
vērtējumu šīm paralēli publicētajām zi-
ņām – „tālu Rokfelleram līdz šai krievu 
sievietei”. Un tā tas arī ir – dot mazu-
miņu no mazumiņa, protams, ir daudz 
grūtāk, bet bieži arī daudz vērtīgāk, jo 
šāds devums ne tikai palīdz otram, bet 
ļauj arī pašam devējam kļūt labākam, 
atbildīgākam, izjust savu sūtību, ko vi-
siem arī novēlu.

Par ekonomiku tātad nākamreiz.
Juris Sīmanis

PAR CEĻU TĪRĪŠANU
Vecpiebalgas un Dzērbenes pa-

gastā ceļu tīrīšanas pakalpojumu pri-
vātajam sektoram sniedz pašvaldības 
saimnieciskais dienests. Lai saņemtu 
pakalpojumu, iedzīvotājiem jāgriežas 
sava pagasta pārvaldē ar iesniegumu. 
Pamatojoties uz jūsu iesniegumu, tiks 
sastādīts līgums, ko abas līguma slē-
dzējas puses parakstīs. Novada domes 
noteiktais izcenojums par 1 km ceļa tī-
rīšanu ir Ls 6. Pēc pakalpojuma saņem-
šanas iedzīvotājiem par privātā ceļa 
tīrīšanu ir jāparaksta darba pieņemša-
nas – nodošanas akts. Par ceļu tīrīšanu 
Dzērbenes un Vecpiebalgas pagastā at-
bildīgās amatpersonas ir saimnieciskās 

daļas vadītāji: Vecpiebalgā – Aivars 
Avens (t. 29153574; 64107279), Dzēr-
benē – Raitis Vulāns – (920242023; 
64107280). 

Inešu, Kaives un Taurenes pagastā 
ceļu tīrīšanu privātajam sektoram no-
drošina privātuzņēmēji.  Konkrēti par 
darbu veicējiem katrā pagastā jūs varat 
uzzināt savā pagasta pārvaldē un tad 
bez starpniekiem slēgt līgumu par ceļu 
uzturēšanu jūsu īpašumā. Informāci-
ja pa tālr.: Inešu pagasta pārvaldē – 
64129328, 22008446;  Kaives pagasta 
pārvaldē – 64125766, 22042033; Tau-
renes pagasta pārvaldē – 64170228, 
22007612.

NOLIKUMS
nominācijai „Jauno talantu atbalsts” 

Vecpiebalgas novadā 
Norises vieta: Vecpiebalgas novads. 
Laiks: Kalendārais gads. 
Mērķis: 
1. Atbalstīt Vecpiebalgas novada ta-

lantīgos bērnus un jauniešus par sasnie-
gumiem mākslas nozarēs un sportā. 

2. Veicināt Vecpiebalgas novada ta-
lantīgo bērnu un jauniešu vēlmi līdz-
darboties sabiedriskajās aktivitātēs. 

3. Apzināt Vecpiebalgas novada bēr-
nus un jauniešus, kuri ir veicinājuši pa-
gasta atpazīstamību novadā, valstī, aiz 
tās robežām. 

Mērķauditorija: Vecpiebalgas no-
vada bērni un jaunieši. 

Vērtēšana:               
1. Izcili sasniegumi novadā, valstī 

vai aiz tās robežām; 
2. Aktivitāte novadā, valsts mēroga 

pasākumos; 
3. Ieguldījums pagasta atpazīstamī-

bā, valstī, aiz tās robežām. 
Izvirzīšana nominācijai: 
1. Var izvirzīt ikvienu Vecpiebalgas 

novada bērnu un jaunieti līdz 19 gadu 
vecumam. 

2. Izvirza jebkurš Vecpiebalgas no-
vada iedzīvotājs vai kolektīvs, rakstiski 
iesniedzot motivētu pieteikumu un fo-
togrāfijas (CD) līdz kalendārā gada 9. 
februārim Vecpiebalgas novada pašval-
dības administratīvajā centrā vai pagas-
tu pārvaldēs. 

Vērtēšanas komisija: Vecpiebalgas 
novada sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja un kultūras nama 
vadītāji. 

 Rezultātu apkopošana, apbalvo-
šana:  

1. Rezultātus apkopo līdz kalendārā 
gada 9. februārim. 

2. Par aktivitāti un sasniegumiem 
kādā no jomām, pēc komitejas ieteiku-
ma, bērnus un jauniešus var apbalvot ar 
atzinības rakstu un piemiņas balvu. 

3. Apbalvošana notiek pasākumā 
„Pateicību pūra lāde”. 

Projektu konkurss 
„Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi”

Projektu konkursa „Sabiedrība ar 
dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” 
mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti un 
veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvo-
tāju privātu iniciatīvu. Tā kā Vecpie-
balgas pagasts projektā jau ir veiksmīgi 
piedalījies, tad šoreiz iespēja tiks dota 
Inešu, Kaives, Taurenes un Dzērbenes 
iedzīvotājiem. Konkursu organizēs 
Vecpiebalgas novada Dome sadarbībā 
ar Nīderlandes fondu KNHM.

Jebkura iedzīvotāju grupa, kurā ap-
vienojušies vismaz 5 – 10 iedzīvotāji, 
varēs iesniegt projektu, kas saistīts ar 
dzīves kvalitātes uzlabošanu un ko paši 
spēj īstenot. Tā var būt bērnu rotaļu 
laukuma izbūve, vietējas avīzītes izvei-
došana, kultūras nama vai citas visiem 
nozīmīgas ēkas restaurācija, sporta lau-
kuma vai izglītojoša maršruta izbūve, 
peldvietu sakārtošana. Izvēlieties paši 
savu projektu, izplānojiet to un īsteno-

jiet kopā ar saviem draugiem. Tas prasīs 
daudz darba, bet sniegs lielu gandarīju-
mu. Doma „darīt pašiem” ir konkursa 
pamatā, bet tas nenozīmē, ka nepiecie-
šamības gadījumā nevarēs pieņemt un 
izmantot cita veida palīdzību.

Dalībnieku grupu skaits tiks ierobe-
žots, 5 grupas varēs īstenot savus pro-
jektus. Ja pieteikumu skaits būs lielāks, 
žūrija izraudzīs 5 labākos. Šajā gadīju-
mā priekšroka būs tiem projektiem, kas 
būs labāk izstrādāti un finansiāli pama-
toti. Projekti, kas atbildīs kritērijiem, 
saņems 1000 EUR kā līdzfinansējumu 
projekta īstenošanai. Tās grupas, kas 
veiksmīgi īstenos savu projektu, saņems 
sertifikātu un nosaukumu „Sabiedrība 
ar dvēseli”. Pēc projektu īstenošanas 
žūrija rūpīgi izvērtēs visus projektus un 
izvēlēsies labāko – to, kas visvairāk un 
vispozitīvāk ietekmē vietējo labklājību. 
Tā grupa, kas būs īstenojusi vislabāko 

projektu, saņems 500 EUR naudas prē-
miju. 

Projektu konkurss tiks izsludināts 
2011. gada 16. februārī, un projekta 
pieteikumi būs jāiesniedz līdz 2011.
gada 11. martam. Konkursa nolikums 
tiks publicēts Vecpiebalgas novada mā-
jas lapā www.vecpiebalga.lv, kā arī būs 
atrodams Vecpiebalgas novada Domē 
un novada bibliotēkās.

Šobrīd, tieši Ziemassvētku laikā, es 
aicinu visus jau sākt aizdomāties ne ti-
kai par sevi un sev tuviem cilvēkiem, 
bet arī par vidi, kurā mēs dzīvojam, un 
par mūsu pašu iespējām kaut ko mainīt. 
Domājiet radoši, esiet uzņēmīgi un iz-
rādiet savu iniciatīvu, jo –  kas tad, ja ne 
mēs? Kā tad – , ja ne visi kopā? 

Lelde Burdaja, 
projekta koordinatore

Aicina dāvināt bibliotēkām laikrakstu abonementus
Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte ai-

cina Latvijas uzņēmējus un iedzīvotā-
jus iesaistīties labdarības akcijā Dāvini 
abonementu bibliotēkai! un ziedot laik-
rakstu un žurnālu gada abonementus 
bibliotēkām visā Latvijā, pārskaitot 
nepieciešamos līdzekļus Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai. 
Kultūras ministre atsaukusies uz aicinā-
jumu un bibliotēkām Latvijā ziedojusi 
19 žurnālu nākamā gada abonementus. 
Kultūras ministre uzsver, ka drukātās 
preses pieejamība bibliotēkās ir ļoti 
nepieciešama un cilvēku atbalsts bib-
liotēkām ir svarīgs. „Bibliotēku apmek-
lējums kopš ekonomiskās lejupslīdes 
sākuma ir strauji pieaudzis. Tās ir kļu-
vušas par moderniem sociālajiem ko-
pienu centriem, kur cilvēki var saņemt 
noderīgas zināšanas. Atbalsts bibliotē-

kām preses iegādei ir svarīgs, lai vei-
dotos pilsoniska sabiedrība un Latvijā 
nostiprinātos demokrātiskas vērtības. 
Tāpēc es lūdzu ikvienu, kura rocība to 
atļauj, uzdāvināt abonementu kādai no 
Latvijas bibliotēkām,” aicina S. Ēlerte.

Akcija Dāvini abonementu bibliotē-
kai! norisināsies līdz 27. decembrim. 
Tās ietvaros bibliotēkas visā Latvijā ir 
informējušas Kultūras ministriju, kādi 
preses izdevumi tām ir visnepiecieša-
mākie. Ikviens interesents var iepazīties 
ar bibliotēku sniegto informāciju– gan 
preses izdevumu nosaukumi, gan to 
abonēšanas cena ir pieejama labdarības 
akcijas mājas lapā www.km.gov.lv/lv/
ministrija/akcija.html.

Lai pēc iespējas vienkāršotu ziedo-
šanas procesu, Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas Atbalsta biedrība apņēmusies 

bez starpniecības maksas nodrošināt 
ziedojumu administrēšanu. Ziedotā-
jam nav jāmeklē konkrētās bibliotēkas 
konta numurs un adrese, bet pietiek ar 
līdzekļu pārskaitīšanu LNB Atbalsta 
biedrībai, maksājuma uzdevumā no-
rādot konkrēto bibliotēku un konkrēto 
laikrakstu vai žurnālu, kura abonements 
ir biedrībai jāiegādājas par saņemtajiem 
līdzekļiem. Sīkāka informācija par no-
rēķinu kārtību – konta numurs un bied-
rības rekvizīti – atrodama labdarības 
akcijas mājas lapā. Ziedot iespējams 
gan biedrības bankas kontos, norādot 
konkrēto bibliotēku un laikrakstu, kas 
abonējams, gan biedrības mājas lapā 
www.gaisma.lv, sadaļā „Ziedo ar kre-
dītkarti!”. 
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JIC „Balgas Strops” jaunieši viesojās 
Burtnieku novadā

27. novembrī Burtnieku novadam 
bija liela diena, jo tika dibināta Burtnie-
ku novada jauniešu Dome, kas turpmāk 
darbosies kā saikne starp Burtnieku 
novada Domi un novada jauniešiem. 
Burtnieku novada Domes deputāti ir 
pārliecināti, ka novada nākotne ir tā 
jaunieši, un, lai veicinātu dialoga vei-
došanos starp novada jauniešiem un 
novada Domi, tika izlemts dibināt 
Burtnieku novada jauniešu Domi, kurā 
tiktu pārstāvēti visi novada pagasti un 
kas pārstāvētu jauniešu intereses nova-
da Domē.

Par godu šim svarīgajam notikumam 
Burtnieku novada Matīšu pagastā tika 
rīkots Burtnieku novada jauniešu tik-
šanās pasākums „Sports+ Līdzdalība”, 
kurā piedalījās Burtnieku novada pa-
gastu jaunieši, darbā ar jaunatni iesais-
tītās personas un Burtnieku novada Do-
mes pārstāvji. Par pasākuma nozīmību 
liecināja arī Burtnieku novada Domes 
priekšsēdētāja Jāņa Leita klātbūtne, 
kurš sveica visus klātesošos ar šo nozī-
mīgo soli Burtnieku novada attīstībā.

Mums – jaunatnes iniciatīvu centra 
„Balgas Strops” jauniešiem – bija tas 
gods būt par šī pasākuma viesiem. Jau-
natnes iniciatīvu centra „Balgas Strops” 
jauniešu komanda „VotReālaGrupa” 
kopā ar Burtnieku novada pagastu jau-
niešiem piedalījās sportiski saliedējošās 
aktivitātēs, neformālās izglītības aktivi-
tātēs, kā arī sveica jauno Burtnieku no-

vada jauniešu Domi ar savu Breakdan-
ce priekšnesumu.

Visu komandas „VotReālaGrupa” 
jauniešu vārdā liels paldies Vecpiebal-
gas novada pašvaldībai par iespēju ap-
meklēt šo pasākumu, kā arī paldies Pie-
balgas Porcelāna fabrikas īpašniekam 
Jānim Ronim, kurš palīdzēja mums 
sarūpēt „ciema kukuli”.

Līdzdalība šādā pasākumā bija ne 
tikai iespēja aktīvi un interesanti pava-
dīt dienu, bet arī iespēja salīdzināt un 

„Balgas Strops” jaunieši Burtniekos.

padomāt par mūsu novada attīstību, par 
mūsu jauniešu vēlmi ņemt līdzdalību 
sava novada attīstībā, par to, cik mēs– 
Vecpiebalgas novada jaunieši – esam 
aktīvi, kādā mērā mēs jūtamies kā sava 
novada nākotne? Uz šiem jautājumiem 
es vienpersoniski nevaru atbildēt, bet es 
zinu, ka mēs – jaunieši – esam Vecpie-
balgas novada nākotne, tāpēc, vai nebū-
tu pienācis laiks rīkoties arī mums?

Lelde Burdaja

Koncertakcija 
„Ziemsvētku Roze 2010”

26.decembrī plkst.18.00 Taurenes 
kultūras namā notiks Latvijas evaņģē-
liski luteriskās Baznīcas un sabiedrībā 
iemīļotu un iecienītu mūziķu koncert-
akcija „Ziemsvētku Roze”. Tā notiks 
jau sesto gadu un ir iecerēta kā dāva-
na Latvijas novados dzīvojošajiem 
cilvēkiem Adventa un Ziemsvētku 
laikā. Ar pašvaldības atbalstu kultūras 
namā (nevis dievnamos) notiks kon-
certs, kurā skanēs gan kristīgu dziesmu 
aranžējumi atbilstoši katra mākslinie-
ka izvēlētajai iecerei, gan dziesmas no 
viņu aktīvā koncertrepertuāra. 

Tas ir neierasti un tomēr tik būtiski 
šajā laikā, kad garīgās vērtības ir tik ļoti 
nepieciešamas un sniedz mums lielu at-
balstu. Uzrunāti un atsaukušies uz uzai-
cinājumu ir mūziķi:

• Inita Āboliņa un Normunds Ķie-
tis no „Lauku muzikantiem”, 

• komponists Uģis Prauliņš kopā ar 
Loriju Vudu un Ivaru Cinkusu. 

• 2009. gada „Latvijas Gāze” Gada 
balvas labākās jaunā operas solistes 
balvas ieguvēja Inga Šļubovska ar pa-
vadošo sastāvu.

Katra koncerta ieskaņas daļā, kā arī 
koncerta gaitā īsus Bībeles tekstu lasī-
jumus sacīs mācītājs, lai vērstu vērību 
uz patieso šo svētku nozīmi. Koncerta 
gaitu vadīt parasti uzņemas paši mūzi-
ķi, padarot vakara gaitu svinīgi draudzī-

gu un nepiespiestu. 
Dziedātāja Lorija Vuda atzīst: „Roze, 

tas ir krāšņs pilnības un mīlestības sim-
bols. Tā nezied tikai vasarā, bet pārnes-
tā nozīmē tā zied arī laikā, kad gaidāma 
Kristus, paša Mīlestības iemiesojuma, 
dzimšana. Koncertakcijas dalībnieki, 
katrs sev vien raksturīgajā izpausmē 
papildus ierastajam repertuāram saga-
tavojuši Latvijas iedzīvotājiem īpašu 
Adventam un Ziemsvētku laikam pie-
mērotu programmu, kurā ietilpst garī-
gās dziesmas no luterāņu dziesmu grā-
matas.” Māksliniece arī uzsver, ka tieši 
garīgās dziesmas, to teksti un melodijas 
gadu simtiem ir uzrunājušas un aici-
nājušas Eiropas dvēseles ar gaišu sirdi 
gatavoties gada tumšākajam laikam, lai 
ikkatrs spētu saņemt un sniegt mīlestī-
bas dāvanas. 

 „Ziemassvētku Rozes” koncertakci-
jas idejas autors mācītājs Artis Eglītis 
atzīst, ka tā ir iespēja cilvēkiem, kuri 
dzīvo no skaļiem koncertiem aizmirstās 
vietās, tieši Adventa laikā saņemt lie-
lisku svētku noskaņas brīdi. „Mani ļoti 
iepriecina, ja pāris koncerta dziesmās 
var līdzdarboties arī vietējais ansamblis 
vai izpildītājs. Bieži ir bijis tā, ka sā-
kotnēji koncertprogramma visiem šķiet 
neierasta, bet, pasākumam beidzoties, 
cilvēki atzīst, ka tik emocionālu brīdi 
nav piedzīvojuši jau sen.” 

Apmeklē izstādi!
Jāņa Akuratera muzejā Rīgā, O.Vā-

cieša ielā   6a no 2010. gada 12. de-
cembra līdz 2011. gada 16. janvārim 
Rīgas Lutera draudzes mākslinieku 
izstāde – veltījums Ziemassvētkiem 
„Atgriezies Piebalgā!”.

Izstādē piedalās: Liene Ratnika– au-
dekls/akrils; Gunta Ploka – pasteļi; 
Gundega Zikmane – akvareļi; Daiga 
Aže – pasteļi, Helmuts Āķis – metāl-
māksla.

2009. gada vasarā bija pirmais drau-
dzes mākslinieku plenērs Vecpiebalgā. 
Iegūtie iespaidi bija tik spēcīgi, ka ie-
dvesmoja gan kopīgu izstādi „Vecpie-
balgas vasara” 2009./2010. gadu mijā, 
gan rosināja vēlreiz satikties un kopā 
gleznot Vecpiebalgu šogad augustā. 

Šīs vasaras iespaidi ir pārtapuši izstādē 
„Atgriezies Piebalgā!”. Tā ir kā sava 
veida atmiņas par visiem kopīgi un rei-
zē katra paša piedzīvoto un izjusto atkal 
Piebalgā. 

Šī gada izstāde ir reizē stāsts gan par 
Vecpiebalgas īpašo ainavu, gan par ne-
pieciešamību ATGRIEZTIES. Pasteļos, 
akvareļos un akrila tehnikā gleznotie 
darbi atklāj, kā dūmakas un miglas 
ieslēpj pakalnus, kā ūdensrožu dīķos 
atspīd debesis, kā saulespuķes un bišu 
āboliņš „izrāda” savu krāsu un formu 
greznumu.

Uzziņas pa tālruni 29451112 (Ruta 
Cimdiņa) un e-pastu: akuraters@me-
morialiemuzeji.lv, akuraters.muz@in-
box.lv .

Vecpiebalgas Muižas korim 
pirmais gadiņš nosvinēts

Nelielas atmiņas no kora īsās vēstu-
res: 2009. gadā 11. septembrī diriģenta 
Jāņa Sējāna vadībā sanācām uz pirmo 
mēģinājumu Inešu pilī. Pirmā uzstāša-
nās notika tā paša gada 18. novembrī– 
Latvijas svētkos. Bijām ļoti satrauku-
šies, jo īsā laikā sagatavot repertuāru ir 
ļoti grūti. Pēc tam sekoja uzaicinājums 
Ziemassvētkos dziedāt Nītaures un 
Zaubes baznīcā. Kora „Pie Gaujas” 25 
gadu jubilejā sapazināmies ar saviem 
kolēģiem – koristiem no Taurenes un 
Līgatnes. Mūsu korim ar līgatniešiem ir 
izveidojusies laba sadarbība. Turpinot 
atskatu kora darbības vēsturē, jāmin arī 
koncerts 4.maijā Vecpiebalgas baznī-
cā, Inešu pils atklāšanas pasākumā un 
šīgada Latvijas svētkos Taurenē. Bet 
pa vidu skaistajiem koncertmirkļiem ir 
ikdiena ar mēģinājumiem... Sava māka 
un varēšana bija jāpierāda arī koru ska-
tē, kur žūrija mūsu sniegumu novērtēja 
ar otrās pakāpes diplomu. Jaunizveido-
tam korim tas ir labs rādītājs. 

4. decembrī Muižas koris atzīmēja 

gada jubileju. Pasākumu, kuru vadīja 
Marianna Okolokolaka (Ilona Muiž-
niece) kuplināja viesi: koris „Līga” no 
Rīgas, vīru koris „Gaiziņš” no Madonas 
un Dzērbenes mūzikas skolas audzēk-
ņi. Īpašas skatītāju simpātijas izpelnījās 
Rūdolfa Cīruļa, Taurenes vokāli instru-
mentālā ansambļa, Santas Burjotes un 
Māras Sējānes sniegums. Kā jau jubi-
lejas reizē ierasts, saņēmām daudzus 
apsveikumus un laba vēlējumus turp-
mākajam darbam, arī no Vecpiebalgas 
novada Domes priekšsēdētājas Ellas 
Frīdvaldes-Andersones un tautas nama 
vadītājas Sarmītes Beķeres. Atskatoties 
uz aizvadīto gadu, ir prieks un ganda-
rījums par padarīto. Paldies diriģentam 
Jānim Sējānam par ieinteresētību un 
pacietību. Kora vadītāja vārdā vēlos 
uzaicināt skanīgu balsu īpašniekus pie-
biedroties mūsu korim, īpaši gaidām 
vīru balsis. Mēģinājumi notiek piekt-
dienās plkst.19.00 Inešu tautas namā. 

Saulcerīte Pundure, koriste

Teātra svētki Inešos
27. novembrī inesieši svinēja Pie-

balgas teātra svētkus. Ir pagājuši 140 
gadi, kopš Dziedāšanas biedrībā tika 
izrādīta pirmā luga „Lakstīgala un brā-
ļameita”. Piebalgas teātris laika gaitā 
var lepoties ar vairākiem vērienīgiem 
iestudējumiem, 20. gadsimta sākumā 
noticis pat muzikāli dramatisks vakars 
ar Raiņa piedalīšanos. Kā aktieri un re-
žisori Labdarības biedrības teātra kopā 
viesojušies Paula Jēgere, Emīls Mačs, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Jēps-Baldzēns. 
Daudzi ievērojami profesionālo teātru 
darbinieki nākuši tieši no Piebalgas pu-
ses. 20. gadsimta sākumā teātri rosīgi 
spēlē arī Leimaņos, Vecpiebalgas drau-
dzes skolā, Cirstos un citur. Sava kultū-
ras dzīve veidojas arī Zobolgalā. Laika 
posmā starp diviem pasaules kariem 
Vecpiebalgas pusē tiek izrādītas vairāk 
par 200 pašmāju un cittautu autoru lu-
gām. Un kā jau tas vēsturiski iegājies, 
Inešu ļaudis uz skatuves kāpj kopā ar 
vecpiebaldzēniem.

  1946. gadā teātra kopa tiek nodi-
bināta Inešos, režisore A.Ivanova. Vē-
lākos gados lugas tiek iestudētas H. 
Rūtes, J.Vanaga vadībā. J.Poļa grāmatā 
„Teātra gājums Vecpiebalgā” var lasīt 
ilggadējā režisora Valda Gobas atmi-
ņas par teātra kopas darbību Inešos: 
„(..) 1960.gadā paplašināja zāli, izre-
montēja skatuvi. Sarunāju kolektīvu 
– Vanagu ģimeni, A. Hiršu, A. Meijeri, 
Lūķu ģimeni, A. Saliņu. Klāt vēl nāca 
M. Sieriķe, Z.Pilsētniece, R. Keisters, 
J. Valdbergs, Oļģerts un Vija Frīdval-
di, J.Sējējs,     A. Daine, V. Lejniece. 
(..) Uz rajona skatēm ar zirgiem brau-
cām– ziemā, putenī. Vienmēr atgriezā-
mies ar godalgotām vietām”. 70.gados 
inešniekiem nav pastāvīga režisora, kas 
spēlēt alkstošos uzrunātu un ievadītu 
varoņu pasaulē, tāpēc izrāžu ir samērā 
maz. Tomēr bez kumēdiņiem jau nevar! 
Blakus jau pieredzējušiem kolēģiem 
varoņu tēlos iejūtas arī B. Tomsone, 
Kramu ģimene, Ē. Zadiņš, L. Kirš-
teins, A. Tomsons, A.Steķis, I. Rutka, 
A.Šteinberga un citi inešnieki. Un tad 
nāk 80.- 90.gadi – ar mūsu režisorītes 
Jasmīnas Ošiņas ienākšanu kolektīvā at-
sākas mēģinājumu drudzis, tiek uzves-
tas jaunas izrādes. Inešnieku sniegums 
tiek ievērots arī apkārtējos ciemos un 
izskan pat aiz rajona robežām. Intere-

santākais ir tas, ka līdzās vecākiem uz 
skatuves kāpj arī viņu bērni, teātrī ie-
nāk jaunā paaudze– L. Beķere, A. Bur-
daja, V. Burjots, I. Miķelsone, V. Sloka, 
A.Ziediņa-Ķīse, J.Polis un G.Pētersons. 
Īsts ieguvums mums ir teātra entuziasta 
Mārtiņa un „čukstiņa” Vijas Frīdvaldu 
atvases – Vita, Ella, Elmārs, Lauris, Ivi-
ta. Jauns gadsimts, jaunas izrādes, jauni 
talanti–  teātra spēlētājiem pievienojas 
Aivars Rozenovs, Sandra Berķe, Vilnis 
Vaļkins, Mareks Radvilavičs, Inese un 
Iveta Ģērmanes, Dace Radvilāviča, Jā-
nis un Zane Roņi. Ikvienam kolektīvam 
ir izrādes, pēc kuru noskatīšanās skatī-
tāji runā vēl ilgi. Inešniekiem visgrun-
tīgāk pie sirds iet „Ar būdu uz baznī-
cu” , „Jo pliks, jo traks”, „Žņaudzevas 
zelts”... Visas pat nenosaukt – ja spēlē 
savējie, vienmēr ir interesanti. 

Savulaik iedibinātā teātra spēlēšanas 
tradīcija (senie piebaldzēni teica– ku-
mēdiņu rādīšana) netiek aizmirsta, 
varētu pat teikt, ka ar gadiem tā kļūst 
arvien plašāka un varenāka. Tas, kurš 
reiz ar teātri sasirdzis, ar to sirgst visu 
mūžu. To lieliski apstiprina mūsu teātra 
kopas dalībnieki, kas, jaunībā iesākuši 
atveidot mīlētāju lomas, mūsdienu izrā-
dēs spēlē seniorus.

Šosezon dažādos tēlos iejutušies 15 
pagasta iedzīvotāji. Svētku pasāku-
mā, kad pēc vakara vadītāju Ābrama 
(Viesturs Burjots) un Trīnes (Vita Mi-
ķelsone) aicinājuma uz skatuves pāris 
stundās tika izdzīvotas pēdējo gadu iz-

rādes – „Sunītis un kaķītis”, „Skaistuma 
karaliene”, „Jo pliks, jo traks”, „Miljo-
nāra ugunsvieta”, „Žņaudzevas zelts”, 
„Pēc pirmā mītiņa”, skatītāju ovācijas 
zālē bija skaļas un neviltotas. 

Sirsnīgus sveicienus Inešu amatier-
teātris jubilejas reizē saņēma no Vec-
piebalgas un Kaives kolēģiem, kuri 
ciemkukulī bija atveduši fragmentus 
no savām pēdējos gados iestudētajām 
izrādēm. „Sumaisītis” izspēlēja Ingu-
nas Baueres lugu „Savedēji”, savukārt 
Kaives mākslinieki – atdzīvināja ainas 
no Baibas Jukņevičas lugas „Pavasara 
neprāts”. 

„Zelts, zelts neliek cilvēkiem mieru. 
Šo zeltu ne sagrābt, ne aiznest. Zelts 
ir mūsu kultūra. Mūsu novada ļaudis, 
kas šeit dzīvojuši un dzīvos” – atziņa 
no jaunākā iestudējuma „Žņaudzevas 
zelts” izsaka teātra gājumu Inešos. Mēs 
varam būt lepni, ka mūsu pusē ir tik ta-
lantīgi, aktīvi un radoši cilvēki. Ne katrs 
teātris (vismazāk jau amatierteātri) var 
lepoties ar tieši viņiem adresētām un sa-
rakstītām lugām. Pauls Putniņš, Inguna 
Bauere un Baiba Jukņeviča – rakstnie-
ki, kuru sirds pieder savam novadam 
un pagastam. Inešiem un Piebalgai ir 
Jasmīna Ošiņa – joprojām dvēselē jau-
na un idejām bagāta. Un cilvēki, kuri 
paaudžu paaudzēs ir sabiedriski aktīvi, 
rosīgi, kuri nežēlo vakara stundas, lai 
radītu prieku citiem. 

 Sarmīte Beķere, 
Inešu tautas nama vadītāja

„Vai tiešām tik daudz – 140?” 
prāto Ābrams (Viesturs Burjots) un Trīne (Vita Miķelsone). 
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Santīms pie santīma, lats pie lata
Ir ticējums: lai jaunais gads būtu 

veiksmīgs un laimīgs, vēl vecajā ir 
jānokārto visi parādi, jāpabeidz ie-
sāktie darbi un jāatrisina problēmas. 
Laikam jau sava taisnība vien būs, 
jo decembra nogale, kad vairums no 
mums sāk gatavoties svētkiem, grā-
matvežiem un finansistiem ir pats sa-
springtākais darba laiks. Cik naudas 
pašvaldības maciņā un vai tās pietiks 
nākamgad, par to saruna ar novada 
pašvaldības galveno finanšu lietu 
pārzinātāju ANNU CAUNĪTI. 

Šobrīd, kad notiek mūsu saruna, 
rit gada pēdējās nedēļas. Pastāsti, 
lūdzu, par 2010.gada budžeta izpil-
di?

– Nevēlos izklausīties pārlieku 
optimistiska, bet jāsaka, ka budžets 
kopumā ir pildījies atbilstoši plānota-
jam, un tas nozīmē, ka gadu pabeig-
sim samērā veiksmīgi. Situācijā, kad 
izdevumu ir vairāk nekā ieņēmumu, ir 
jādomā, kur ņemt trūkstošo naudiņu. 
Ja atceraties, iepriekšējā gada beigas, 
tad iztrūkstošo daļu nācās meklēt, sa-
mazinot darba laiku un pārejot uz čet-
ru dienu darba nedēļu. Šogad mums 
šāda situācija nedraud, jo, taupīgi rī-
kojoties un saprātīgi organizējot nau-
das plūsmu, esam spējuši izdevumus 
sabalansēt ar ieņēmumiem.

Tas nozīmē, ka pašvaldības ieņē-
mumi aizvadītajā gadā ir pildījušies 
atbilstoši prognozētajam?

– Protams, ja analizējam ieņēmu-
mus pa pozīcijām, ne viss atbilst ie-
priekš plānotajam, bet, izstrādājot 
nākamā gada budžetu, nekad nevari 
būt drošs, ka viss notiks tā, kā mēs to 
vēlamies vai kā tam pienāktos būt. Ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN), 
kuru mēs plānojām saņemt 92% ap-
mērā (Ls 763000) no 100% prognozes 
(Ls 829465), uz šā gada 14.decembri 
plāna izpilde ir 98,5% vai Ls 751774, 
trūkst vēl Ls 11226. Vai šo trūkstošo 
summu saņemsim atlikušajās 17 die-
nās – rādīs laiks. 2011. gadam prog-
noze izskatās bēdīgāka – plānotie 
96% no IIN prognozes paredz tikai Ls 
648289, kas ir par Ls 114711 mazāk 
nekā šogad. Otra lielākā ieņēmumu 
pozīcija ir dotācija no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda (PFIF). 
Šogad bija plānots saņemt Ls 492070, 
šā gada 11 mēnešos esam saņēmuši 
Ls 425508, no 11mēnešu plāna atpa-
liekam par Ls 25556 jeb 5,7 %. Maz 
ticams, ka līdz gada beigām mums to 
kompensēs. 2011.gada finanšu nepie-
ciešamības nodrošināšanai ir paredzē-
ta PFIF dotācija Ls 526718, kas ir par 
Ls 34648 vairāk nekā 2010.gada plā-
nā, tādējādi IIN samazinājums kopā 
ar NĪN un PFIF pieaugumu saruktu 
līdz Ls 67674, bet tā ir ļoti optimis-
tiska prognoze. Savukārt nekustamā 
īpašuma nodoklis (NĪN) ir pildījies ar 
uzviju. Šī gada laikā mainījās NĪN ap-
rēķināšanas metodika, līdz ar to gada 
sākumā paredzētā NĪN prognoze Ls 
75043 līdz gada beigām būs pārsnieg-
ta par apmēram Ls 23000, un varētu 
sasniegt Ls 98000. Nākamā gada bu-
džetam aprēķinātā NĪN prognoze ir Ls 
104813, t.sk. paredzēts iekasēt nodokli 
par zemi –Ls 93238, par ēkām– 7566, 
par inženierbūvēm – Ls 569, par mā-
jokļiem – Ls 3440, Finanšu ministrija 
šīs summas aprēķina, pamatojoties uz 
Valsts zemes dienesta apkopoto infor-
māciju par īpašumiem. Šobrīd varu 
teikt, ka iekasēto īpašuma nodokļu 
palielinājums ir gandrīz nosedzis ne-
saņemto valsts budžeta līdzekļu daļu. 
Kopā uz 14.decembri ieņēmumi ir Ls 
2403550, bet gada beigās ieņēmumu 

plānā tiks izdarīti grozījumi, precizē-
jot atsevišķas pozīcijas.

Un kā ar izdevumiem?
– Vienmēr var vēlēties mazākus 

tēriņus un lielākus ieņēmumus, tādēļ 
šoreiz gribu salīdzināt I pusgada ieņē-
mumu un izmaksu proporcijas 2009.
gadā vidēji 5 pagastos pirms apvieno-
šanās un šī gada pirmajos 6 mēnešos 
novadā. Uzturēšanas izdevumi (bez 
kapitālieguldījumiem) vidēji pagastos 
sastādīja 105,8% no ieņēmumiem, bet 
novadā I pusgadā – 84%. Ja uzturēša-
nas izdevumi pārsniedz ieņēmumus, 
tas liecina, ka līdzekļi tiek tērēti kār-
tējām vajadzībām, samazinot atliku-
mu un neieguldot attīstībā. Novadā 
šis rādītājs ir uzlabojies par 21,8%.
Vēl varētu paanalizēt atlīdzības iz-
devumu (darba algas un darba devēja 
sociālā nodokļa) īpatsvaru kārtējos iz-
devumos. Vidēji pagastos 2009.gada 
6 mēnešos tie bija 62.4%, novadā 10 
mēnešos – 63,3%, te vēl ir izaugsmes 
iespējas. Visiem novada darbiniekiem 
strādājot vienotā komandā, ir izdevies 
sabalansēt ieņēmumus ar izdevumiem 
un, pateicoties daudzajiem projektiem, 
veikt nopietnus kapitālieguldījumus 
infrastruktūrā un vides sakārtošanā. 
Nenoliedzami, gada laikā vairākkārt 
nācās veikt budžeta grozījumus, bet 
tas pārsvarā bija gadījumos, kad tika 
ieskaitīta papildus naudiņa, ko mēs 
nevarējām iepriekš paredzēt, un radās 
arī atbilstoši izdevumi. Piemēram, 
novembrī saņēmām Ls 70000 valsts 
finansējumu 2 autobusu iegādei sko-
lēnu pārvadājumiem. Nevar precīzi 
prognozēt arī cirsmu izsoļu ieņēmu-
mus, ja jūnija izsolē tie bija Ls 64500, 
tad decembra izsolē– Ls 63100. Ne-
lielus grozījumus veicām sociālajā 
budžetā un atsevišķās budžeta pozīci-
jās, bet tas viss notika plānoto līdzek-
ļu ietvaros. Varu tikai paslavēt iestāžu 
vadītājus par racionālu un apdomīgu 
izdevumu plānošanu un tērēšanu. 

Gan pašvaldības mājas lapā, gan 
arī mūsu izdevumā esam publicē-
juši informāciju par pašvaldības 
nekustamā īpašuma izsolēm. Kā-
diem mērķiem tiek novirzīti iegūtie 
līdzekļi?

– Līdzekļi, kurus iegūstam, pārdo-
dot kustamo un nekustamo īpašumu, 
nav paredzēti budžeta stutēšanai, 
pareizāk sakot, ikdienas izdevumu 
segšanai. Šo papildus iegūto naudiņu 
mēs izlietojam kā līdzfinansējumu da-
žādos projektos. Piemēram, realizējot 
Eiropas struktūrfondu līdzfinansētos 
projektus, kuriem atbalstu nevarēja 
saņemt projekta ietvaros, varēja iz-
mantot šos līdzekļus.  

Iepriekšējā avīzītē stāstījām par 
projektiem, kurus realizē novada 
pašvaldība. To ir gana daudz, lie-
lākajai daļai no tiem ir vajadzīgs 
līdzfinansējums. Vai arī nākamajā 
gadā pietiks līdzekļu, lai uzsāktu un 
realizētu jaunus projektus?

– Mēs nevienu mirkli nedrīkstam 
atteikties no attīstības, jo tad jau rīt 
mēs būsim zaudētāji. Tajā pašā laikā 
nevienas pašvaldības budžets nav tik 
liels, lai, nodrošinot līdzfinansējumu 
vērienīgiem darbiem, varētu iztikt 
bez kredītsaistībām. Tomēr jāatzīmē, 
ka ne vienmēr ņemam kredītus, vai-
rākiem projektiem līdzfinansējums 
nāk no budžeta līdzekļiem. Faktiski 
mēs savus kredītresursus izsmēluši 
neesam, Ministru kabineta noteikumi 
paredz, ka kredītsaistību apmaksai 
pašvaldības var tērēt līdz 20% no gada 
budžeta ieņēmumiem. Lai arī summas 
ir iespaidīgas, mūsu novadam ir pie-

tiekamas rezerves, ja saglabājas vis-
maz esošā ieņēmumu bāze. Patlaban 
kredītsaistību atmaksai tērējam vien 6 
-7%. Protams, ir atliktie maksājumi, 
daļai projektu kredīts atmaksāt jāsāk 
2012. vai 2013. gadā. Arī atmaksas 
termiņi ir dažādi, visbiežāk 10 – 20 
gadi. Manuprāt, īpaši satraukties ne-
vajadzētu, jādomā, ka arī nākotnē 
varēsim atļauties jaunus projektus, 
jo vajadzību mums patiesi vēl ir ļoti 
daudz. Bet, protams, viss būs atkarīgs 
no politiskajiem procesiem valstī un 
valdības lēmumiem. 

Finanšu ministrs ir iesniedzis iz-
skatīšanai jauno 2011. gada budže-
ta projektu. Vai arī tu jau esi ķēru-
sies pie nākamā gada ieņēmumu un 
izdevumu plānošanas?

– Pie šī jautājuma strādāju jau no 
rudens, tomēr konkrētus priekšliku-
mus domei iesniegt vēl nevaru – ka-
mēr Saeima nav apstiprinājusi kopē-
jo budžetu, mēs varam izteikt tikai 
provizoriskus aprēķinus. Arī iestāžu 
un struktūrvienību vadītāji jau ir uz-
sākuši darbu pie nākamā gada izdevu-
mu tāmēm, pamazām tiek apkopota 
informācija. Līdz Ziemassvētkiem 
iestāžu vadītājiem jābūt izstrādātām 
un iesniegtām izdevumu tāmēm, lai 
līdz decembra beigām varētu salikt 
visus skaitļus „lielajā rāmī”, paturot 
prātā, ka izdevumos samazinājums ir 
proporcionāls ieņēmumu samazināju-
mam, t.i., 68 līdz 80 tūkstoši latu jeb 
2-3%

Kurām nozarēm vai jomām arī 
nākamajā gadā būs jāatvēl krietna 
budžeta daļa?

– Prioritāte mums ir izglītība un, jā-
domā, ka arī nākamgad nekas nemai-
nīsies. Iespējams, ka nāksies palieli-
nāt sociālā budžeta daļu, jo nevienam 
jau nav noslēpums, ka mazturīgo un 
trūcīgo iedzīvotāju skaits mūsu no-
vadā, tāpat kā citur, strauji palielinās. 
Arī par tā saukto „simtlatnieku” prog-
rammu joprojām notiek lielas disku-
sijas. Zināma līdzekļu summa jāatvēl 
vispārējiem valdības dienestiem un 
kultūras iestāžu uzturēšanai. Sāpīgs 
un ievērojamus līdzekļus prasošs 
ir saimnieciskais sektors – siltuma, 
ūdensapgādes un komunālo maksāju-
mu parādu jautājumi.

Kur saredzi vislielākās ekonomi-
jas iespējas?

– Taupīt var jebkur, cits jautājums– 
cik lielā mērā. Ikdienā mēs katrs va-
ram ietaupīt kaut vai uz kancelejas 
preču rēķina, vairāk izmantojot inter-
neta sakarus, arī degvielas patēriņu 
varam ierobežot. Teiksiet – sīkumi! 
Bet kopumā salasās diezgan ievēro-
jamas summas. Nezinu, vai visi man 
piekritīs, bet pašvaldībai, ņemot vērā 
to, ka tehnika ir nolietojusies, nav 
ekonomiski uzturēt traktorparku. Ma-
nuprāt, nevajag nodarboties ar uzņē-
mējdarbību, jo ir pakalpojumi, kurus 
izdevīgāk var pirkt, dodot iespēju 
darboties uzņēmējiem. No padom-
ju gadiem joprojām mums līdzi nāk 
negatīva bagāža – dažkārt ar valsts 
naudu mēs rīkojamies paviršāk nekā 
ar privāto, savā maciņā mēs daudz 
rūpīgāk pārskaitām santīmus. Arī rī-
kojoties ar pašvaldības līdzekļiem, 
vajadzētu „piecreiz nomērīt un tikai 
tad nogriezt”. Nākamgad mēģināsim 
budžeta tāmēs iestrādāt vienotu nor-
matīvu salīdzināmajiem izdevumiem, 
piemēram, izdevumi kancelejas, higi-
ēnas precēm u.c. atkarībā no cilvēku 
skaita iestādē.

Novads ir plašs, vai viegli ir plā-
not un pārraudzīt naudas plūsmu?

– Pēc izglītības esmu 
grāmatvede – ekono-
miste, beigusi Latvijas 
Lauksaimniecības uni-
versitāti, tolaik – akadē-
miju. Papildus tam 2003.
gadā absolvēju Latvijas 
Universitātes maģistran-
tūru sabiedrības vadības 
zinībās, finanšu vadības 
programmā. Būdama 
pagasta padomes priekš-
sēdētāja, kopā ar grāmat-
vedi izstrādāju Kaives 
pagasta budžetu. Tāpēc 
darbs man ir zināms, vie-
nīgi nedaudz mainījies 
plānošanas mērogs un 
līdzekļu apjoms. Agrāk 
katrā pagastā saimniecība 
bija viegli pārredzama un 
vienkārša, novada paš-
valdības grāmatvedības 
uzskaitē ir 151 struktūr-
vienība, kam budžets ir 
jāsabalansē pa posteņiem 
un jāseko līdzi līdzekļu izlietojumam. 
Izveidojoties novadam, iesākums 
bija gana sarežģīts, jo katrā pagastā 
grāmatvedības darbā tika izmantota 
cita programma, bija jāpārorientējas, 
liela problēma bija vienotas uzskaites 
izveide. Pateicoties galvenās grāmat-
vedes lielajai pieredzei un pacietībai, 
diezgan ātri varējām visas lietas sa-
kārtot. Pirmais pusgads viegls nebija, 
taču ar katru gadu strādāt ir vieglāk, 
arī budžetu saplānot var precīzāk, jo 
ir lielāka skaidrība par vajadzībām un 
arī iespējām. 

Pirms novadu apvienošanas biji 
Kaives pagasta priekšsēdētāja. Vai 
nebija grūti pārorientēties no vadī-
tājas uz padoto?

– Man nav problēmu sastrādāties ar 
gudriem vadītājiem, manuprāt, ir pat 
labi, ja ir kāds, kas ieliek rāmjos. Ne-
skatoties uz to, ka Kaives pagastmājā 
nostrādāju no 1994. līdz 2009. gada 
jūlijam, nekad īpaši priekšniekos rā-
vusies neesmu. Vadīt pašvaldību nebūt 
nav viegli – tā ir liela atbildība. Pie-
ņemt lēmumus, meklēt kompromisu, 
būt tolerantam, to neiemāca neviena 
augstskola. Gudrība un pieredze nāk 
līdz ar gadiem. Šobrīd es jūtos ar dar-
bu ļoti apmierināta, daru to, kas man 
patīk un arī, domāju, padodas. Eko-
nomika un plānošana – tie nav tikai 
sausi skaitļi, tas ir radošs process. Var 
jau būt, ka kādā brīdī tas priekšnieces 
gars aiz pieraduma vēl izpaužas, nere-
ti arī vietējie cilvēki joprojām vēršas 
pie manis, lūdzot ko nokārtot. Bet es 
ļoti cenšos nejaukt pārvaldnieka dar-
ba pienākums ar savējiem. 

Kaive nav tava dzimtā vieta. Kā 
nokļuvi mūsu pusē?

– Esmu no Latgales, dzimtas sak-
nes ir Rēzeknes novadā. Savulaik uz 
Kaivi atnācu, jo kolhozam „Oškalns” 
vajadzēja grāmatvedi. Uzreiz gan jā-
saka, ka darbs kolhoza grāmatvedībā 
krasi atšķiras no pašvaldības. 70. ga-
dos Kaives pagastā dzīvoja tuvu pie 
800 cilvēkiem, pašlaik – nepilni četri 
simti. Lai gan teritorija praktiski nav 
mainījusies. Tūlīt nāk prātā kāds ku-
riozs atgadījums. Kolhoza gados jau 
pie Raušiem beidzās saimniecības 
lauki un sākās MRS teritorija. Tolaik 
uzskatīja, ka ciems beidzas tur, kur 
ir kolhoza robeža, un tātad „Katrī-
na” kaivēniešiem it kā nepiekrīt. Lai 
katrīnieši nokļūtu Kaives centrā, teju 
20 kilometri jāmēro, un tas tomēr ir 
liels attālums arī laukos. Iedzīvotāju 
Katrīnas galā maz – uz pirkstiem var 

saskaitīt –, un tiem, kuri vēl paliku-
ši, sadzīviskas lietas nokārtot izdevī-
gāk Ērgļos. Tā mēs dzīvojām laikam 
līdz 2000. gadam, kad Ērgļu pagasts 
pēkšņi pirms kapusvētkiem attapās, 
ka Katrīnas kapi nav viņu teritorijas 
plānos. Tā mēs atguvām domātos pār-
robežniekus.  

Kaivē esi nodzīvojusi 25 gadus, 
esi iepazinusi cilvēkus...

– Latgales cilvēki ļoti atšķiras no 
vidzemniekiem. Paklausieties vien, 
kā runā latgalieši! Ber vārdus kā pu-
pas, tādi ātri un impulsīvi viņi ir arī 
raksturā – ne velti saka „atklātā slāvu 
dvēsele”. Kad ierados šai pusē, bija 
grūti pierast ne vien pie vidzemnieku 
rāmuma un miera, bet arī runas ma-
nieres – „meitīna”, „pienīns”. Likās 
dīvaini, nu kā tā var vārdus stiept. Ta-
gad arvien biežāk pieķeru, ka pati tā 
esmu sākusi runāt. Kaive ir nomaļus 
no lielajiem ceļiem, visapkārt meži, 
pārsvarā viensētas, kuras arī pama-
zām kļūst tukšas. Cits aizbrauc darba 
meklējumos uz pilsētu, cits – uz ār-
zemēm, vecāka gadu gājuma cilvēki 
aiziet mūžības ceļos. Jauniešu mums 
maz, liela daļa no tiem tikai brīv-
dienas pavada laukos pie vecākiem. 
Skumji, bet es viņus nenosodu. Ag-
rāk, kolhoza gados, Kaivē bija liela 
rosība, saimniecībā darbu atrada jau-
nie speciālisti. Un kādus Jāņu šeit svi-
nēja! Aplīgojām vai puspagasta. Stai-
gājot pa mājām, pat īsti nezināji, kuru 
saimnieku esi aplīgojis, – tai burzmā 
gadījās, ka namatēvu ij nesatiki. Ta-
gad katrs vairāk pa sevi – klusi pasēž 
pie ugunskura vai aizbrauc uz kādu 
brīvdabas koncertu. Pagājis neilgs 
laika sprīdis, bet pārmaiņas ir ļoti jū-
tamas. Breša laikos, kad zemniekiem 
piesolīja 10 tūkstošus rubļu, daudzi 
veidoja saimniecības, arī pilsētnieki. 
Tad bija interese nākt uz laukiem. Ta-
gad? Vairs nav runa par ambīcijām, ir 
jāpriecājas, ka ir darbs. 

Tuvojas gadu mija. Vai jūsu ģi-
menē ir kādas īpašas tradīcijas? Un 
ko tu novēli iedzīvotājiem jaunajā 
gadā?

– Gan Ziemassvētki, gan Jaunais 
gads parasti tiek sagaidīti klusi un 
mierīgi tuvu cilvēku lokā. Mums vi-
siem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā 
gribu novēlēt spēju jebkuram māko-
nim saskatīt zelta maliņu.  

Dzidra Ješkina
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SKOLu ZIŅAS
Prast savu domu pamatot
Nacionālajā debašu turnīrā Iecavas 

vidusskolā 27. novembrī spēkiem mē-
rojās vairāki desmiti komandu no visas 
Latvijas skolām. Vairāk nekā 40 lat-
viski debatējošo komandu konkurencē 
finālā spēlēja Vecpiebalgas vidusskolas 
audzēknes Ieva Vāvere, Madara Virs-
niece un Madara Mūrniece un piekāpās 
Bauskas 1. vidusskolas komandai. 

Debates ir kultūrizglītojoša program-
ma, kas māca valodas kultūru, psiholo-
ģisko likumību pielietojumu, loģikas 
principus. Gan skolotājiem, gan skolē-
niem debates palīdz apgūt māku izteik-
ties un uzklausīt. Gatavojoties debašu 
turnīram, tēmas, kas ir aktuā-las un 
nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina 
un aizstāv viedokli. 2010. gada rudens 
sezonas nacionālā turnīra tēma bija 
„Kapitālisms un dabas aizsardzība ne-
var pastāvēt līdzās.” Domas sakopot un 
nonākt līdz lietas būtībai Vecpiebalgas 

skolēniem ļoti palīdzēja skolotājs Juris 
Sīmanis. Paldies viņam par to! 

Šī  Vecpiebalgas vidusskolas ko-
manda līdz šim debatēja tikai novada 
turnīros, jo debatēšana ir arī „dārga” 
nodarbošanās. Turnīra dalības mak-
sa, nokļūšana uz norises vietu nav lēts 
prieks. Šobrīd valsts debašu centram 
finansējums netiek piešķirts, tāpēc visi 
izdevumi ir jāsedz pašiem. Lielu paldies 
sakām Vecpiebalgas novada pašvaldībai 
un skolas direktorei par atbalstu. 

„2. vieta nacionālajā turnīrā ir liels 
panākums, jo debatējām pret ļoti spēcī-
gu komandu,” tā saka Ieva pēc turnīra.

„Kad pēc runas apsēdies savā vietā 
un saproti, ka viss ir izdevies, var teikt, 
ka debate ir izdevusies,” – tā Madara 
Virsniece.

„Debatējot esmu ieguvusi jaunus 
draugus, paziņas. Esmu iemācījusies 
strādāt komandā, argumentēti izteikt 

Vecpiebalgas vidusskolas komanda. 
No kreisās: Madara Mūrniece, Ieva 

Vāvere un Madara Virsniece.

savu viedokli, aizstāvēt to, pārliecināt 
par to, ka man ir taisnība. Esmu iegu-
vusi prasmi runāt publikas priekšā,” 
rezumē Madara Mūrniece.

No savas puses saku paldies skolo-
tājai Guntai Rižai par ļoti vērtīgajiem 
padomiem un paldies meitenēm, ka 
nenobijās, bet savus argumentus, patie-
sības un pierādījumus spēja nolikt pretī 
spēcīgiem, ar idejām, pieredzi un pār-
liecību bruņotiem Bauskas 1. vidussko-
las zēniem. Lai nezūd iespēja debatēt!

Rigonda Prīse, Vecpiebalgas 
vidusskolas komandas trenere

Stilīga nakts ballīte
Vēlos pastāstīt vēl par kādu nesen 

notikušu pasākumu mūsu skolā pirms 
klusā Adventa laika. 25.novembrī ap 
pulksten 22.00 pie skolas sāka pulcēties 
9.-12 klašu skolēni. Īsi pirms vienpad-
smitiem visiem sanākušajiem cilvēkiem 
bija jāiziet pārbaude, lai iekļūtu pasā-
kumā. Neviens nepalika aiz durvīm, jo 
katrs bija parūpējies par savu izskatu, 
kā arī tērpu, frizūru un aksesuāriem. 
Liels prieks bija ieraudzīt devīto klasi, 
kura uz pasākumu ieradās kā metālisti 
un rokeri. Desmitie iejutās reperu un 
breikeru tēlos, 11.v klase bija panki, bet 
11.e klase ar kuplām frizūrām un bik-
sēm ar platiem galiem attēloja (kā viņi 
paši sevi nodēvēja) „disko frīkus”. 12.v 
klase iejutās hipiju tēlā, bet otra divpad-
smitā klase demonstrēja tādus silikona 
un plastikas laikmeta upurus kā Aneti 
Sončiku, Šēru, Pamelu Andersoni utt.. 
Pasākuma sākumā kopā ar skolotājiem 
nodziedājām kopdziesmu, pēc tās radās 
ļoti patīkama vienotības sajūta, tāpēc 
mūsu pirmā nakts balle „Mēs esam tik 
dažādi, bet visi mīlam priecāties” varē-
ja sākties! Gatavojoties šai nakts ballei, 
katrai klasei iepriekš bija jāsagatavo 
prezentācija par savu kultūras virzienu 
un jāizdomā arī kāda rotaļa, lai vakars 
izvērstos jautrāks. Hipiji mūs ieprie-
cināja ar saviem raksturīgākajiem tei-
cieniem, metālisti lika mums mūzikas 
ritmā kratīt galvu, disko frīki mācīja 
disko soļus, reperi lika repot, panki lika 
klausīties panku mūziku, bet silikona 

pārņemtie lika mums atminēt, kurās 
ķermeņa daļās tad īsti viņi ir noslēpuši 
silikonu. Līdz pulksten diviem mēs ar 
interesi vērojām visas sešas prezentāci-
jas, kuras tik tiešām bija ļoti interesan-
tas un pārdomātas. Varēja redzēt, ka visi 
bija centušies, un tas radīja tādu kā gan-
darījuma un atbalsta sajūtu no skolas-
biedriem. Prezentācijas ļāva ieskatīties 
mūsu vecāku jaunības laikā, jo daudzas 
kultūras bija tieši viņu jaunības dienu 
atspoguļojums. Pēc katras prezentāci-
jas klase vadīja rotaļu. Man visvairāk 
atmiņā palika rotaļas „Vāveres kokos” 
un „Ezītis aliņā”. Pēc rotaļas, kamēr nā-
kamā  klase gatavojās prezentācijai, Dj 
daLongOne (Kalvis no 9.klases) rūpē-
jās par to, lai visiem būtu jautri uz deju 
grīdas. Trijos, ar direktores novēlēju-
miem saldam miegam, visi devāmies uz 
sporta zāli, kur kopīgi skatījāmies filmu 
par skolu, kā arī dažas jautras komēdi-
jas uz lielā ekrāna. Miegs nevienam, 
izņemot skolotājas, nebija ne prātā. Nā-
kamajā rītā, piektdienā, visiem bija jā-
iet uz skolu. Paldies jaunajām skolotā-
jām Lanai Vihrovai, Leldei Burdajai un 
Laurai Žagarei par kopā pavadīto nakts 
balli, un it īpaši skolotājai Žannai, kurai 
nākamajā dienā pašai bija jāvada stun-
das! Paldies direktorei pa ideju! Mums 
ir idejas nākamajai nakts ballei, kas 
notiks pēc gada, kur pulcēsies dažādu 
kultūru un rasu cilvēki!

Zane Lapko, Vecpiebalgas 
vidusskolas skolniece

Vecpiebaldzēni matemātikas olimpiādē
Sestdien, 6.novembra rītā, kad lielākā 

daļa skolēnu izmantoja iespēju pagulēt 
nedaudz ilgāk, 14 azartiski un zinātkāri 
Vecpiebalgas vidusskolas 7.-10.klašu 
skolēni piedalījās starpskolu mate-
mātikas komandu olimpiādē „Atvērtā 
kopa”, kur 3 stundu laikā komandām 
bija jāatrisina 12 interesanti un āķīgi 
uzdevumi. Olimpiādē sacentāmies ar 
tādām skolām kā Rīgas Valsts 1.ģim-
nāzija, Natālijas Draudziņas ģimnāzija, 
Rīgas Franču licejs un citām (kopskaitā 
14) skolām.

Visas Vecpiebalgas vidusskolas 
komandas iekļuva apbalvoto skaitā: 
7.klases komanda (Līva Brauere, Kitija 
Paeglīte, Mārtiņš Arājs un Nauris Kuz-
mans), 8.klases komanda (Egita Spirģe 
un Ingus Pētersons) un 10.klases ko-

manda (Jolanta Jurkāne, Ance Kazāka, 
Žanete Zommere un Toms Strelkovs) 
ieguva 3.vietu, sev garām palaižot tikai 
Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas komandas, 
bet 9.klases komanda, kurā startēja Si-
mona Klodža, Kristīne Kuzmane, Aus-
ma Rāviete un Ivars Pretkalniņš, ieguva 
atzinību.

Olimpiādes noslēguma pasākumā 
8.decembrī Rīgā skolēniem bija iespēja 
iepazīties ar matemātisko spēļu entuzi-
astu A.Cibuli, kurš skolēniem ne vien 
pastāstīja par šīm spēlēm, bet deva ie-
spēju arī pašiem mēģināt tās izspēlēt.

Olimpiādei skolēnus gatavoja sko-
lotājas A.Glāzere, R.Šarkovska un 
B.Jēriņa.

Māris Krams

Vecpiebalgas vidusskolas komandas kopā ar olimpiādes organizatoriem.

Skujenes pamatskola izstādē Baltic Expro 2010
3.decembrī pirmo reizi Latvijā notika 

Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības 
un Nordplus programmu projektu re-
zultātu izstāde, semināri un pieredzes 
apmaiņas pasākums Baltic Expro 2010. 

Izstādi rīkoja Valsts izglītības at-
tīstības aģentūra (VIAA), un tajā ar 
savu starptautisko projektu pieredzi un 
rezultātiem dalījās 48 Baltijas valstīs 
īstenoti Comenius, Leonardo da Vinci, 
Erasmus, Grundtvig, Mācību braucienu 
un Nordplus programmu projekti.

Nordplus izglītības programmas uz-
labo un ievieš jauninājumus Baltijas un 
Ziemeļvalstu izglītības sistēmās. 

Jau īstenoto Nordplus jauniešu izglī-
tības programmas projektu „Ziemeļu 
un Baltijas valstu tikšanās dziesmās un 
dejās” šajā seminārā prezentēja Skuje-
nes pamatskola, projekta koordinatores 

Anda Lukstiņa un Ilona Sopule-Žēpere.
 „Gatavošanās pasākumam radīja pa-

tīkamu satraukumu. Tika ieguldīts liels 
darbs ekspozīcijas iekārtošanai un pie-
redzes uzskatāmam atspoguļojumam. 
Parādījām, ko esam padarījuši pusot-
ra gada laikā, sadarbojoties ar skolām 
Zviedrijā un Somijā,” pārdomās dalās 
Anda Lukstiņa.

Izstādi apmeklēja gandrīz 600 inte-
resentu, paralēli tai norisinājās arī 10 
informatīvie semināri, kur Comenius, 
Erasmus, Grundtvig un Mācību brau-
cienu programmu vadītāji stāstīja par 
pieteikumu sagatavošanu 2011. gada 
Mūžizglītības programmas projektu 
konkursam. Semināros piedalījās dažā-
du ar izglītību saistītu iestāžu pārstāvji 
no visiem Latvijas reģioniem.

Valda Miķelsone
 

Labdien, Inešu pamatskolas skolotāji, darbinieki, skolēni un viņu vecāki!
Ir Ziemassvētku laiks, bet liekas – tik 

nesen bija 17. novembris, kad ciemojā-
mies Inešu pamatskolā, lai visās klasēs 
vadītu nodarbību „Meža gudrību sko-
la”! Esam bijušas ļoti, ļoti daudzās Lat-
vijas skolās, un katrai cita elpa – ēkas 
lielums, telpu plašums un krāsainība, 
noformējums, gaisotne... 

17. novembra agrā rītā, kad Ineši vēl 
bija ietinušies rudens miglas vālos, sa-
tikām skolēnus, kuri devās sakopt savu 
zemīti, kur ik dienas iets, skriets, darīti 
darbi un nedarbi. No malas raugoties, 
gājiens atgādināja meža sanitāru – čak-
lo skudru – došanos ikdienas darbos. 
Gājām tuvāk, pie skolas plīvoja svecī-
šu liesmiņas ar skaitli 92, ieejot skolā, 
neuzbāzīgs, bet ļoti gaumīgs svētku no-
formējums. Skolēnu labestīgi teiktais 
labrīts un vēlme palīdzēt, ne tikai nest 
„meža čemodānus” bija jūtams ik solī. 

Sākās nodarbības, kad pašiem skolē-
niem jārunā, jāstāsta, jāpiedalās, līdzi 
jādarbojas. Nav jau nemaz tik viegli 
runāt, aizstāvēt, pamatot..., bet, ja skolā 

tas darīts mācību stundu laikā, ja kopā 
ar klasi iets pārgājienos, ja it kā netīšām, 
kaut vai ejot pusdienās, skolēnu skati 
pievērsti augošajiem kokiem, krūmiem 
un lakstaugiem ceļmalā vai necilajam 
ķērpītim, skolēniem ir gan vajadzīgās 
zināšanas, gan nepieciešamās prasmes.

Noslēgumā koncerts, pašu spēkiem 
sagatavots, mīļš, jauks, latvisks, patrio-
tisks! 

Mēs arī esam beigušas „mazo” lauku 
skolu, tas ir tik vērtīgi un svētīgi – mā-
cīties skolā, kurā ir gudri skolotāji, labi 
audzinātāji un visapkārt valda labestī-
ba, čaklums un darboties griba!

Jūsu novadnieks Kārlis Skalbe savu-
laik uzrakstījis dzejoli Mežs, kuru lasot 
raisās pārdomas! Es zinu, ka jūsu sko-
las skolēni ir un būs draugi MEŽAM! 

Es dzirdēju, kā koki runāja:
Vai labais meža dievs to domāja, 
Ka cilvēks kādreiz cirvi atradīs,
Caur visiem zariem baiļu šalkas
    dzīs.

Konkurss „Es pats”
Reizē ar pirmo sniegu mums skolā 

norisinājās konkurss „Es pats”. Tas tika 
organizēts trijās kārtās, kurās piedalījās 
skolas aktīvākie audzēkņi. Pirmā un 
viena no interesantākajām bija sporta 
kārta „Ātrāk par vēju”, kurā savus spē-
kus un pārliecību varēja parādīt ikviens 
dalībnieks. Morāls atbalsts un iemaņas 
no vecākajiem klašu skolēniem mudi-
nāja un palīdzēja, veicot pārbaudīju-
mu pilno stafeti. Bija vēss un drēgns, 
taču mēs cits citu sildījām ar jautriem 
smiekliem un sirds siltumu. 

Pēc tam bija grūtākais un atbildīgā-
kais darbs, 2. kārta, „Mozaīka” – sienas 
kolāžas veidošana. Vispirms bija jāuz-
zīmē idejas skices. Lielākais pārbaudī-
jums bija savu domu īstenot ar flīzēm 
uz ilgi kalpojušām skolas sienām. Vese-
lu nedēļu bērni skolā pēc mācību darba 
pavadīja ilgas stundas, skaldīja flīzes, 
jauca cementu, līmēja un šuvoja kopā 
ar skolotāju Sanitu Cimdiņu, kas visus 
pamācīja un mudināja. Laiks, kas tika 
pavadīts vaiga sviedros, bija neapšau-
bāmi liels gandarījums mums visiem un 
apkārtējiem. Šobrīd kolāža priecē pašus 
skolēnus un skolotājus, kā arī vienmēr 
mīļi gaidītos skolas ciemiņus. 

Un nu klāt 25.novembris – konkur-
sa „Es pats” noslēgums. Visiem dalīb-
niekiem bija jāsagatavo mājas darbs. 
Jaunāko klašu skolēni veidoja pasaku 
varoņus no videi nedraudzīgiem ma-
teriāliem. Kas tik šajā dienā skolā ne-
viesojās – Skubijs Dū, Vinnijs Pūks, 
Pinokio, Sniegbaltīte, Toms un Džerijs, 
katrs ļoti neierastā tērpā.

Bet lielajiem uzdevums bija veidot 

ceļojuma aprakstu par Vecpiebalgas 
novadu un savu darbu prezentēt kā gi-
dam, bet par sevi bija jāprot pastāstīt 
angļu valodā. Darbs nebija no viegla-
jiem. Visu dalībnieku veikumu vērtēja 
ļoti kompetenta žūrija: E. Ūdre no Ēr-
gļiem, L. Grudule un I. Muižniece no 
Vecpiebalgas, mūsu skolas direktore 
G. Dadeika, angļu valodas skolotāja 
V.Zariņa-Romanova. 

Konkursā bija dažādi uzdevumi, ko 
bija gatavojuši mūsu un citu skolu pe-
dagogi. Čaklajām rociņām darba bija 
daudz. Meitenēm jāgatavo auduma 
ziedi, kuri uzplaukuši skolas sniegota-
jā pagalmā, bet zēniem pašu spēkiem 
jāmeistaro loks un bulta, lai varētu no-
skaidrot labāko šāvēju. Pozitīvu emo-
ciju un smieklu pilna tobrīd bija visa 

mūsu skola. 
Konkursā, protams, uzvarēt var tikai 

un vienīgi tas, kurš piedalās. Man ir 
liels prieks par visu dalībnieku veikumu 
un konkursa laureātiem! 1.- 4.kl. grupā 
3.vietā – Mikus Cimdiņš, 2.vietā– Alita 
Sarmule, 1.vietā – Anete Cīrule, un lie-
lajiem 3.vietā – Marta Cimdiņa, 2.vie-
tā– Diāna Rutka, 1.vietā – Rūdolfs 
Cīrulis. 

Lielu paldies sakām skolotājai Ilzei 
Cīrulei par konkursa organizēšanu un 
sponsoriem Gunāram Pētersonam, 
Sandrai Jermacānei, Valdim Cīrulim, 
Skaidrītei un Viktoram Ragoziniem.

Patiess prieks par konkursa jauno 
ideju, lai izdodas arī turpmāk!

Zane Riekstiņa

No videi nedraudzīgiem materiāliem izgatavot pasaku varoņus nebūt nav 
viegli. Inešu skolēniem izdevās!

Mēs viņu slēpām savos dobumos,
Ar ogām barojām to zelta saulgožos.
Pie rokām stirnas viņām nāca klāt,
Tam meža bites gāja medu krāt.

Ar cirvi rokā tagad nāk viņš svešs,
Pie viņa kājām nāvē gulstas mežs.
Neko viņš netaupa un nežēlo,
Un Dieva likumus un dabu izvaro.

Mēs aizbēgt nevaram, mūs saknes 
   zemē tur,
Tik labi tā kā še, nav it nekur.
Še augām mēs, še galvas noliekam,
Kāds likten’s nāk pār mums, to 

               saņemam.
Es dzirdēju, kā koki raudāja:
Viss zaļais mežs līdz saknēm drebēja.
Pa zariem skrēja lietus asaras,
Kas apģērbuši bij’ simts vasaras. 
 Baltus Ziemassvētkus! Darbīgu Jau-

no gadu! Pavasarī mēs jūs gaidām „Pa-
kalniešos”!

Meža konsultāciju pakalpojumu 
centra apmācību centra „Pakalnieši” 

vadītāja Inese Mailīte
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Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
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Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Avīze iespiesta SIA “Madonas poligrāfists”. 

Adventa noskaņās
Sniegotajā 28.novembra pēcpusdie-

nā novada pensionāri pulcējās Inešu 
pilī uz pirmās sveces iedegšanu lielajā 
Adventa vainagā. Ļoti iepriecināja, ka 
pasākumu apmeklēja visu piecu pa-
gastu sirmie ļaudis. Dvēselisku prieku 
klātesošajiem sagādāja svētku koncerts. 
Neviens nepalika vienaldzīgs, vērojot 
Dzērbenes folkloras kopas un   Vecpie-
balgas skolēnu priekšnesumus, savukārt 
mājinieces –„Drostaliņas”– pierādīja, 
ka ikvienā vecumā ir prieks dejot. 

Pasākuma otrajā – neformālajā – daļā  
ar sirdij mīļām dziesmām deju solī mūs 
aicināja grupa „Andrejs un draugi” no 
Cēsīm. Daudziem no mums šī bija pir-
mā viesošanās reize atjaunotajā Inešu 
pilī. Skaistais interjers, pārdomātais 
koncerts, domes vadītājas Ellas Frīd-
valdes-Andersones uzruna un klātbūtne 
svētkos ļoti iepriecināja mūs, vecāko 
paaudzi, kam tik reti ir iespēja atpūsties 
kopā, dalīties atmiņās, dejot un baudīt 
svētku prieku. Svētku koncerts man 
atgādināja kādu nesen izlasītu domu: 
„Es gribētu, lai mēs padomātu par lai-
ku, cik tas ātri steidzas. Patiesībā laiks 
nav mūsu, tas ir tikai dots.” Cik patiesi 

vārdi! Izmantosim laiku, kas mums ir 
dots– nedomāsim par kaitēm, neveiks-
mēm, pārbaudījumiem, kas varbūt mūs 
vēl gaida. Pulcēsimies kopā arī turp-
māk!

Pasākumu Ziemassvētku noskaņās 
sarūpēja novada pašvaldība, bet par 
mūsu labsajūtu rūpējās kultūras darbi-
nieces Zigrīda Ruicēna un Sarmīte Be-
ķere. Liels paldies par skaistajiem mir-

„Ir jauki atkal sanākt kopā,” priecājas Jevdokija Ragozina (no kreisās), 
Sarmīte Akmene, Agra Gulbe un Marija Vīksna no klubiņa „Pīlādzītis”.

Volejbols
Svētdien, 12. decembrī, noslēdzās 

Latvijas kauss volejbolā vīriešu ko-
mandām. Valsts čempionu komandā 
spēlēja Vecpiebalgas vidusskolas ab-
solvents Atvars Vilde, spraigā cīņā ar 
rezultātu 1:3 Lāses komanda piekāpās 
Ozolniekiem – Poliurs. Atvars spēlēja 
komandas pamatsastāvā, labi tika galā 
ar servju uzņemšanu, veiksmīgi dar-
bojās blokā, bet, spēlējot pēc traumas, 
pietrūka jaudas uzbrukumam.

Jaunie Vecpiebalgas volejbolisti pie-
dalījās Latvijas Jaunatnes kausa izcīņā. 
Labus rezultātus uzrādīja 1998.-1999.
gadā dzimušie jaunieši, ,,D” grupā, 
kausa izcīņā iegūstot 6.vietu. Komandā 
spēlēja Gundars Tomašs, Māris Kaštā-
novs, Artūrs Krams, Emīls Upens (šie 
zēni viscītīgāk strādā treniņos, regu-
lāri tos apmeklē), Emīls Galiņš, Arvis 
Kaštānovs. Vecpiebalgas vidusskolas 
meitenes startēja 3 komandās dažādās 

vecuma grupās, cīnījās par 8. -13. vie-
tu. Cītīgi treniņus apmeklē un labi tajos 
darbojas Kristīne Šmite. 

Vairāki Vecpiebalgas vidusskolas 
zēni startē Cēsu pilsētas komandās: 
,,A” grupā – Toms Strelkovs, ,,B” gru-
pā –  Jānis Jurkāns, Aivis Šulcs, Ivars 
Pretkalniņš, ,,C”grupā – Mārtiņš Arājs, 
Nauris Kuzmans, Jurģis Virsnieks. 
Zēniem ir vēlme darboties, savā indi-
viduālajā meistarībā viņi progresē, bet 
kopīgā spēlē atpaliekam no citām ko-
mandām.

Paldies vēlos pateikt Vecpiebalgas 
pašvaldībai, kas nodrošina jauno spor-
tistu aizkļūšanu uz sacensībām.

Vēlot veiksmi, pacietību un ticību 
saviem spēkiem, priecīgus Ziemassvēt-
kus un Laimīgu jauno gadu visiem jau-
najiem volejbolistiem, viņu vecākiem 
un tiem, kas atbalsta sportu!

Treneru, skolotāju vārdā 
Māris Krams

Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem slēpoša-
nas maratonā „Apkārt Alaukstam” tiek 

nodrošināta zemāka reģistrācijas maksa 

2011. gada 5. februārī notiks dis-
tanču slēpošanas maratons „Apkārt 
Alaukstam”, kuru, sākot ar nākamo 
gadu, rīko sporta pasākumu aģentū-
ra „Alpha Baltic Sport” sadarbībā ar 
sporta klubu „Alauksts”. Slēpošanas 
maratons „Apkārt Alaukstam” pirmo 
reizi Latvijas vēsturē ir iekļauts starp-
tautiskajā maratonu sērijā „Eurolop-
pet”. Tas tradicionāli notiks vienā no 
kultūrvēsturiski bagātākajiem Latvijas 
novadiem– Vecpiebalgā. 

Vecpiebalgas novada Dome ir vie-
nojusies ar „Alpha Baltic Sport”, ka 
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem tiek 
piedāvāts reģistrēties divām slēpošanas 
maratona „Apkārt Alaukstam” distan-
cēm par zemāku reģistrācijas maksu. 
Tradicionālajai 15 km distancei Vec-
piebalgas novada iedzīvotāji varēs re-
ģistrēties, maksājot Ls 5 Ls, bet bērnu 
slēpojums maksās Ls 2. 

„Alpha Baltic Sport” valdes priekš-
sēdētājs Kaspars Tupiņš stāsta: „„Ap-
kārt Alaukstam” dalībnieku nekad nav 
trūcis, tas ir populārākais un apmeklē-
tākais slēpojums Latvijā, taču nedrīkst 
aizmirst par vietējiem, Vecpiebalgas, 
novadniekiem. Tāpēc, sadarbojoties ar 
Vecpiebalgas novada Domi, nolēmām 
novada iedzīvotājiem nodrošināt ze-
māku reģistrācijas maksu, kurā ietilpst 
profesionāli sagatavota slēpojuma tra-
se, tējas punkti sacensību distancē, vēr-
tīgas balvas no pasākuma sponsoriem 
un atbalstītājiem, dalībnieku numurs un 

dalībnieku bez-
maksas ēdināša-
na pēc finiša.”

Novada iedzīvotā-
ji slēpošanas maratonam „Apkārt 
Alaukstam” varēs reģistrēties Vec-
piebalgas novada pašvaldības ad-
ministratīvā centra kasē un pagastu 
pārvaldēs no 2010. gada 22. decem-
bra līdz 2011. gada 14. janvārim dar-
ba dienās no 8:00 līdz 12:00 un no 
13:00 līdz 17:00. 

Slēpojuma trase būs iekārtota glez-
nainā apkārtnē pāri laukiem un pakal-
niem apkārt Alauksta ezeram. „Aicināti 
piedalīties visi aktīvās atpūtas cienītā-
ji–  sākot ar sportistiem un beidzot ar 
ģimenēm, bērniem un darba kolektī-
viem. Ikviens var izvēlēties distanci, 
kas viņam ir pa spēkam. Profesionā-
liem sportistiem būs 42 km maratona 
distance, amatieru līmeņa sportistiem 
un brīvdienu aktīvistiem – 15 km tautas 
slēpojums, bet vismazākajiem – bērnu 
slēpojums,” atzīmē K. Tupiņš.

Plašāka informācija par slēpošanas 
maratonu „Apkārt Alaukstam” mājasla-
pā www.maratoni.lv.

Vecpiebalgas novada Dome aicina 
vietējos uzņēmējus piedāvāt savus pa-
kalpojumus slēpošanas maratona orga-
nizētājiem. Zvanīt SIA „Alpha Baltic 
Sport” valdes priekšsēdētājam Kaspa-
ram Tupiņam (tālr. +371 22019 199), 
e-pasts: kaspars.tupins@alphabaltic.lv.

kļiem, par prieku, ko mums sagādājāt!  
Tuvojas gadu mija, tāpēc visiem vēlu 

priecīgus Ziemassvētku un laimīgu Jau-
no gadu! 

Pie zaļās egles meža vidū
Balts glaužas Ziemassvētku sniegs.
Lai arī Jaunam gadam būtu
Tik labs un mirdzošs acīs prieks,
  (A.Vējāns.)
Ieva Veinberga, pensionāru klubiņa 

Mūžībā aizgājuši

Genoveja Siliņa, Vecpiebalga
Gunārs Zvirgzdiņš, 

Vecpiebalga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

SĒRu VĒSTS
Un galu galā – kas ir mūžs?
Viens dzīpars laika likteņpūrā –
viens mirklis, un jau vēsums pūš
no neatgriežamības jūras.
  (O.Vācietis.)

PASāKuMI
VECPIEBALGAS NOVADā

Dzērbenes tautas namā
26. decembrī plkst. 11.00 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKO-
JUMS pirmsskolas vecuma bērniem

1. janvārī plkst. 01.00 
GADUMIJAS NAKTS BALLĪTE

Darbosies kafejnīca
Ieejas maksa Ls 1,00

Kaives pagastā
21. janvārī plkst. 18.00 
ZVAIGZNES DIENAI 

veltīts pasākums
Vakars norisināsies zvaigžņotā noska-
ņā pie galdiņiem un zvaigžņu dejām

Taurenes kultūras namā
26. decembrī  plkst. 18.00 

LABDARĪBAS KONCERTS 
„Ziemsvētku Roze”

8. janvārī plkst. 21.30 
MASKU BALLE – KARNEVĀLS kopā 

ar grupu „Vēja radītie” no Siguldas
Ieejas maksa Ls 2,�0;

Ieejas maksa ar maskām Ls 1,�0;
Darbosies kafejnīca „Ūdensroze” no 

Vecpiebalgas
Balvu fonds no veikaliem „Elvi” (Tau-

rene) un „Mežroze” (Vecpiebalga)

Vecpiebalgas pagastā
28. decembrī plkst. 13.00 

Vecpiebalgas vidusskolas aktu zālē Zie-
massvētku vecītis aicina Vecpiebalgas 

pagasta pirmsskolas vecuma bērnus uz 
svētku eglīti. Tālr.: 2��9��91

31. decembrī plkst. 23.45 
pie novada pašvaldības administratīvā 
centra Jaunā –2011.– gada sagaidīšana.

24. decembrī plkst.18.00 Dzērbenes baznīcā 
  Kristus piedzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums. 
24. decembrī plkst.16.00 Vecpiebalgas baznīcā 
  Kristus piedzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums. 
24. decembrī plkst. 21.00 Lodes - Apšu baznīcā 
  Kristus piedzimšanas svētku svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst.10.00 Vecpiebalgas baznīcā 
  Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
26. decembrī plkst.13.00 Lodes - Apšu baznīcā 
  Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
31. decembrī plkst.14.00 Dzērbenes baznīcā 
  Vecgada vakara dievkalpojums.
31. decembrī plkst.16.00 Vecpiebalgas baznīcā 
  Vecgada vakara dievkalpojums.  

SLuDINāJuMI
Datoru remonts!

Laboju datortehniku, sniedzu 
konsultācijas!

Tālr.: 27784389.

Pārdod �-istabu dzīvokli 
Vecpiebalgā. Tālr.: 26657540.

Piedāvājam ekoloģiski tīrus, laukos 
audzētus ķirbjus un burkānus. 

Cena 0,20 Ls/kg.
Tālr.: 26421057; 27784389.

PāRDOD

„Birzīšu” mājas iedzīvotāju 
PALDIES Andim Dzenim par 

pienākošo H2O no zemes dzīlēm. 
Lai nāk Jaunā gada laiks ar ticības 

spēku, tīkami gaišām domām! 

PATEICĪBA

APSVEIKuMI
Mēs dāvāsim sniega zvaigzni,
Lai gaisma tev līdzi iet!
Un šūpuļa svētkos līksmi,
Lai sniegputen’s vējdziesmu dzied!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Jēkabs Muižnieks 

Vecpiebalgas pagastā;
Reinis Kalniņš 

Dzērbenes pagastā;
Dilans Fundurs 

Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu 

vecākus!

Atvērsim plaši Jaungadam durvis,
Laime lai nepaiet garām.
Jaunais gads ir mūsu mīļais burvis, 
Laimīgi kļūt mēs varam.
 (V.kokle-Līviņa.)

Katram mākonim ir sudraba 
maliņa – pēc vistumšākā laika atkal 
pie mums ir atnākuši Ziemassvēt-
ki. Ar gaismu un cerībām Jaunajā 
gadā. Ja vēlies būt dvēselē bagāts, 
esi dāsns – vārdos, darbos, domās! 
Mīļie lasītāji, arī nākamajā gadā vi-
sas novada bibliotēkas gaidīs savus 
lasītājus, bet, tuvojoties gadu mijai, 
visiem novēlam priecīgus un gaišus 
svētkus un veiksmi Jaunajā gadā!
 Dzērbenes, Inešu, 
Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas 

bibliotekāres

Lai Ziemassvētku prieks atnāk 
silts un priecīgs, lai Jaunais gads at-
nes to, ko vēlas ikviena sirsniņa, lai 
zvaigznēm pielīst visas sētas mūsu 
novadā! Īpaši vārdi lai uzrunā ma-
nas kolēģes, kolektīvu vadītājus, 
amatiermāksliniekus: „Sniegos jau 
vienmēr ir auksti, jo dažkārt, pat 
ledū kalti, iekšēji jūtamies silti, ja 
dvēselēs esam balti.”(Dz.Žuravska.) 
Gaišus svētkus!

Zigrīda Ruicēna, 
Vecpiebalgas kultūras darba 

koordinatore

Sapostas egles svētākai naktij,
Sveces no zvaigznēm aizņemas gaismu,
Arī sirdij pieskaras brīnums...
Dvēsele dungo zināmo dziesmu
Par ticības spēku, cerību liesmu,
Mīlestību, kas cilvēkus vieno.

Lai Ziemassvētkos atnākusī 
gaisma un labestība pavada visus 
pašdarbību kolektīvus un to vadī-
tājus, skolu un bērnudārzu kolek-
tīvus, kolēģes, domes darbiniekus 
un novada ļaudis. Jaunajā gadā no-
vēlu: sejās – cerības gaišumu, rokās 
– darba sparu, sirdīs–  mīlestību.

Sarmīte Beķere, 
Inešu tautas nama vadītāja

DIEVKALPOJuMI

Mirkļi trauc...
Varbūt pat nemanīsi,
Ka jau zaros
Rudens vēji pūš.
Mirkļi liekas
Netverami īsi,
Bet no mirkļiem
Taču izaug mūžs!
 (L.Vāczemnieks.)

Daudz laimes, janvāra 
gaviļniek!

Īpašie jubilāri:
60 - Mudīte Cintiņa Inešos 

Dailis Dindonis Taurenē
Arvīds Sprancis Taurenē
Gita Igaune Vecpiebalgā
Lilita Plūme Vecpiebalgā

70 - Anna Krama Vecpiebalgā
Andris Bobrovs Vecpiebalgā
Ēvalds Galiņš Vecpiebalgā
Jānis Palsa Vecpiebalgā

80 - Maiga Auziņa Taurenē
Igors Dimits Taurenē

90 - Velta Baltvilka Dzērbenē
94 - Veronika Galiņa Vecpiebalgā


