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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novada domes 

aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis – 
   Alda Zālīte

Sveiki jūsmājās!
Beidzot esam sagaidījuši laiku, 

kad katra diena mūs tuvina kam 
skaistākam – pirmajai pavasara māl-
lēpei, pieneņu pūkai vai smaržām 
skurbinošajam ievziedam (piekritī-
siet taču, ka kailie koku zari un ap-
nikušie dubļi pozitīvas izjūtas nerai-
sa). Nezinu, kā jums, bet brīdis, kad 
parādās pirmais zaļums, kad dārzā 
pumpurus atver narcises, bet piekal-
nēs – vizbulītes, man šķiet visskais-
tākais. Tā milzīgā toņu bagātība, kas 
valda dabā, ir neaprakstāma! Pat 
pretim nākošie cilvēki izskatās ci-
tādāk – tie ir atvērtāki, sejās biežāk 
redzams smaids. Tāpēc – prom cim-
dus, šalles, biezos svīterus, jo pava-
saris un siltais laiks ir klāt! Cerēsim, 
ka tas mūs nepievils un dāvās daudz 
saulainu dienu. 

Pavasarim gan ir ne vien plusi, 
bet arī mīnusi – šis īpašais gadalaiks 
daļu cilvēku spēj attālināt no ikdie-
nas realitātes (var teikt arī tā: pava-
sara vējš galvā!). Jo kā gan citādi 
var vērtēt nesen redzēto TV sižetu 
no Saeimas nama, kad uz žurnālistes 
jautājumu  par budžeta konsolidā-
ciju vairāki pozīcijas deputāti, kas 
balsojuši par šī gada budžeta gro-
zījumiem un izmaiņām nodokļos, 
nespēja sniegt elementāras atbildes. 
Pat jautājums, kāds ir kopējais kon-
solidācijas pasākumu apjoms 2011. 
gada budžeta grozījumos vai, par 
cik no šī gada vidus sadārdzināsies 
dabasgāzes un degvielas cenas, lie-
lai daļai koalīcijas deputātu sagādāja 
problēmas. Teiksiet, nu, kāds gan pa-
vasarim sakars ar deputātiem un val-
dības pieņemtajiem lēmumiem! Pie-
krītu– nekāds! Runa ir par īstajiem 
cilvēkiem īstajos amatos. Cik atbil-
dīgi viņi izturas pret pienākumiem, 
cik ieinteresēti ir tajā, ko dara, cik 
zinoši un profesionāli darbojas savā 
arodā. Tas ir jautājums par sirdsapzi-
ņu, godaprātu, profesionalitāti. 

Šķiet, ka mūsu novadā gan cil-
vēki stingri turas uz zemes, un pat 
pavasaris tos nespēj novirzīt no ik-
dienas pienākumiem. Panākumi ne-
izpaliek tad, kad darbs iet no sirds 
uz sirdi, ja  strādā profesionāļi, kam 
ideju radīšana un to īstenošana dzī-
vē, lai citiem sagādātu prieku un 
svētkus, ir dzīvesveids un mērķis. Ar 
apbrīnu raugos uz cilvēkiem, kuri 
darbojas pašdarbības kolektīvos un 
kuri savu brīvo laiku (arī līdzekļus) 
velta tam, lai pašiem un apkārtējiem 
dzīve būtu krāsaināka un intere-
santāka. Tāpēc jo lielāks prieks un 
gandarījums ir tad, ja pašdarbnieku 
talantu novērtē arī profesionāļi. Mū-
sējiem šosezon izdevās sevi labi pa-
rādīt gan teātru, gan deju kolektīvu 
skatē. Apsveicam! 

Lieldienas ir aizvadītas, taču arī 
nākamajā mēnesī mūs sagaida daudz 
jauku un patīkamu notikumu – Dar-
ba svētki, Latvijas Republikas Neat-
karības deklarācijas pasludināšanas 
diena un Mātes diena. Bet pirms 
tam– 30. aprīlī – visi tiek aicināti uz 
Lielo talku. Sakopsim savu novadu, 
jo sakopta vide ir garants sabiedrī-
bas emocionālajam komfortam. 

Skaistu un darbīgu ievziedu mē-
nesi!

Dzidra Ješkina
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Apstiprināts projekta 
pieteikums 

 „Radi vidi pats!”
2011. gada 29.  martā Izglītības un 

zinātnes ministrija apstiprināja Vec-
piebalgas novada pašvaldības projekta 
pieteikumu „Radi vidi pats!”. Projekta 
mērķis ir izveidot pasākumu kopumu, 
kas dod jauniešiem iespēju radīt sev 
piemērotu un radošu vidi jaunatnes ini-
ciatīvu centrā „Balgas Strops”, gūstot 
jaunas iemaņas, prasmes un zināšanas. 
Projekta mērķauditorija ir gan jaunie-
ši–centra apmeklētāji, gan jaunieši, kas 
līdz šim centru nav apmeklējuši, taču 
labprāt vēlēsies iesaistīties piedāvāta-
jās aktivitātēs, vecumā no 13 līdz 25 
gadiem.

Projekta ietvaros jaunieši darbosies 
divās radošajās darbnīcās un ar speciā-

listu palīdzību 
gūs iemaņas, 
kuras pēc tam 
pielietos sev 
p i e m ē r o t a s 
vides radīšanā jauniešu centrā: pielie-
tojot dekupāžas tehniku, pārvērtīs da-
žādus priekšmetus, kā galda virsmas, 
aizkarus, sienas pulksteni, puķu podus, 
krūzītes, pavisam jaunā un nebijušā iz-
skatā; apgūstot grafiti mākslu, radīs uz 
jauniešu centra sienas grafiti mākslas 
darbu.

Projekts tiks īstenots Jaunatnes poli-
tikas valsts programmas 2011. gadam 
valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Lelde Burdaja

Neatkarības 
deklarācijas 

pasludināšanas dienai

Sarkanbaltsarkano karogu
salūts. Jo šodien ir
ceturtais maijs. Latvijas
Valsts atjaunotājs.

Ir bijuši sārti,
gan pelēki mēri.
Un bradāta 
tautas dvēsele.

Bet šodien mēs pasaulei
Varam teikt: Mēs esam
Un būsim. Un patiesā
Cieņā varam Latviju sveikt.

Adolfs Bruno Pugulis 
Dzērbenē

Pašvaldības un uzņēmēju dialogs turpinās
Lai sekmētu savstarpējo sadarbību 

starp pašvaldību un uzņēmējiem, Vec-
piebalgas novada Dome aprīļa sākumā 
rīkoja kārtējo informatīvo tikšanos. 
Tā bija spraiga un lietišķa saruna divu 
stundu garumā. Savā uzrunā domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Ander-
sone  uzsvēra, ka pašvaldībai ir ļoti 
svarīgi izzināt uzņēmēju problēmas 
un iespēju robežās palīdzēt tās risināt. 
Uzņēmēji, sadarbojoties ar kultūras 
un tūrisma centra speciālistiem, veik-
smīgāk var attīstīt savu biznesu, tāpēc 
tikšanās laikā  Piebalgas muzeju apvie-
nības vadītāja Līva Grudule informēja 
par jaunās tūrisma sezonas aktualitātēm 
un izteica piedāvājumu ievietot uzņē-
muma reklāmu topošajā Vecpiebalgas 
novada tūrisma kartē. Savukārt par 
iespēju saņemt finansējumu no dažā-
diem Eiropas fondiem informēja Sanita 
Breikša. Projektu vadītāja apliecināja, 
ka pašvaldība labprāt sniegs palīdzību 
un konsultācijas projektu pieteikumu 
sagatavošanā, tomēr uzņēmēji skeptiski 
raugās uz iespēju piedalīties projektu 
konkursos.

Plašāka saruna izvērtās par dažādiem 
saimnieciskiem jautājumiem – uzņēmē-
ji izteica savu neapmierinātību ar valsts 
autoceļu stāvokli un lūdza domes vadī-
bu iesaistīties šo problēmu risināšanā. 
Kā paskaidroja izpilddirektors Hugo 
Duksis, pašvaldībai ir stipri ierobežotas 
tiesības iejaukties ceļu uzturētāju darbā, 
pretenzijas par ceļu kvalitāti ir izteiktas 
gan klātienē, gan arī rakstveidā, tomēr 
rezultāti nav iepriecinoši. VAS „Latvi-
jas Valsts ceļi” pārstāvji ir atzinuši, ka 
vasarā valsts autoceļu uzturēšanā tiks 
veikti tikai paši nepieciešamākie darbi, 
jo ziemā iztērēts vairāk līdzekļu nekā 
plānots iepriekš. Arī tiltam pār Gauju 
Taurenes centrā ceļu uzturētāji remontu 
šajā gadā nesola. Šī ziema bija smags 
pārbaudījums ceļu uzturēšanas dienes-
tiem un, protams, pašvaldības maci-
ņam. Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Jānis Vīlips: „Arī pašvaldības ceļu uz-
turēšana šajā sniegotajā ziemā un laikā, 
kad finansējums ir ierobežots, kļuvusi 
par aktuālu problēmu. Četros mēnešos 
esam iztērējuši pusgada budžetu, kas 
bija paredzēts ceļu uzturēšanai. Dzī-

Diskusijas par problēmām un nākotnes perspektīvām raisījās arī pēc 
oficiālās daļas.

Vietējo meistaru darinājumi Norvēģijā
Laikā, kad mūsu novadā no ziemo-

šanas vietām mājās atgriezās gājputni, 
pulciņš Vecpiebalgas novada rokdarb-
nieču un uzņēmēju (kopumā 12 cilvēki) 
no saulainās Latvijas devās uz miglai-
no un lietaino Norvēģiju. Saņēmām no 

sadarbības partneriem – Markeras un 
Aremarkas pašvaldības – uzaicinājumu 
piedalīties izstādē, kas notiek reizi divos 
gados un pulcē plašu interesentu loku. 
Šogad izstādē piedalījās vairāk nekā 
60 dalībnieku, bet apmeklētāju skaits 

vojot laukos, ar bedrainajiem ceļiem 
un dubļiem nākas saskarties ik pava-
sari. Esam izlikuši zīmes, kas ierobežo 
smagās tehnikas plūsmu pa pašvaldības 
ceļiem. Tiklīdz laika apstākļi atļauj, uz 
pašvaldības ceļiem tiek sūtīti greideri.”

Diskusijas izraisījās arī par publisko 

iepirkumu organizēšanu, brīvo zemju 
iznomāšanu un  citiem aktuāliem jau-
tājumiem. Rezumējot pasākuma norisi, 
domes priekšsēdētāja atzina, ka pašval-
dībai ir svarīgs aktīvs dialogs ar vietē-
jiem uzņēmējiem, tāpēc šādas tikšanās 
notiks regulāri.

pārsniedza divus tūkstošus. Līdzi uz 
Norvēģiju bijām sarūpējuši interesantā-
kos un novadam raksturīgākos darinā-
jumus: „Piebalgas porcelāna fabrikas” 
ražojumus, zīda un etnogrāfiskos vil-
nas lakatus, linu izstrādājumus, adītus 
cimdus, zeķes, cepures, dažādus tam-
borējumus, rotas un piespraudes, māla 
izstrādājumus. Ārzemēs roku darbs ir 
lielā cieņā. Labs noiets bija rokdarbnie-
cēm, kuras piedāvāja adītas zeķes, ie-
vērību guva arī porcelāna izstrādājumi. 
Bērnus, kā jau visur pasaulē, piesaistīja 
košās matu gumijas un māla svilpītes. 
Lielu norvēģu interesi izraisīja Ilzītes 
Sarmules  radošā darbnīca – apmeklē-
tāji uz vietas varēja vērot dāvanu saiņo-
šanu un krāšņu pušķu darināšanu. Tas 
viņiem bija jaunums.

 Aremarkā tikām uzņemti ļoti silti, 
bija nodrošināts viss nepieciešamais 
gan dzīvošanai izstādes vietas tuvumā, 
gan ekspozīcijas iekārtošanai, arī par 
atpūtu bija padomāts. Braucienu no-
slēdzām ar  Norvēģijas galvaspilsētas 
Oslo apmeklējumu. 

Kopumā iespaidi par braucienu ir  

ļoti pozitīvi. Ziemeļu tautas mierīgais 
dzīves ritms, visur jūtamā dzīve bez 
ārišķībām liek domāt, ka varbūt arī 
mēs varētu iztikt bez daudzām lietām, 
ko mums uzspiež reklāma vai sociālais 
stāvoklis. Personīgi man vislielākais 
ieguvums bija satikšanās ar mūsu pašu 
cilvēkiem, jo ikdienas darbu steigā bieži 
vien neatliek laika paraudzīties apkārt. 
Var tikai pabrīnīties par vietējo meista-
ru darba spējām, radošo potenciālu un 
uzņēmību apgūt jaunas tehnoloģijas un 
saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu. 
Tas dod pozitīvu lādiņu un cerību, ka 
viss būs labi. Biju pārsteigta, cik daudz 
mūsu novadā ir talantu – jādod tikai 
zaļā gaisma: mazliet vairāk atbalsta, 
mazliet vairāk izpratnes un panākumi 
neizpaliks! Mums ir ļoti daudz „iekšē-
jo resursu”, kas beidzot ir jāapzina un 
jāizmanto.

Liels paldies pašvaldībai par brau-
ciena organizēšanu un atbalstu! Iespēja 
parādīt savus ražojumus ārpus novada 
un Latvijas robežām rosina uz jaunām 
idejām. 

Gunta Sakse Rit pēdējie darbi novada rokdarbnieču ekspozīcijas iekārtošanā. 

MAIJĀ ATZĪMĒSIM

1. maijs – DARBA SVĒTKI
4. maijs – LR NEATKARĪBAS  
 DEKLARĀCIJAS
 PASLUDINĀŠANAS
 DIENA
9. maijs – MĀTES DIENA
15. maijs – STARPTAUTISKĀ
 ĢIMENES DIENA
23. maijs – VASARSVĒTKI
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2011. gada 20. aprīlī
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma veikt 

atkārtotu zemes gabala „Angāri” (Tau-
renes pagasts) vērtēšanu.

2. Deputāti vienbalsīgi nolēma norai-
dīt Vecpiebalgas ev.lut. draudzes 2011.
gada 23.marta iesniegumu par nekusta-
mā īpašuma „Mācītāja muiža” pārdoša-
nu „Young Territories AG” (reģistrētai 
Šveicē).

3. Deputāti vienbalsīgi nolēma dot 
piekrišanu SIA „Latagra” iegūt īpašu-
mā nekustamo īpašumu „Mežmalas”, 
kas sastāv no ēkas un zemes gabala 
(3,8 ha). Zemes izmantošanas mērķis– 
lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu 
apbūve.

4. Deputāti vienbalsīgi nolēma no 
2011. gada 1. maija apstiprināt Vecpie-
balgas novada Domes darba samaksas 
un sociālo garantiju nolikumu.

5. Deputāti vienbalsīgi nolēma no-
teikt transportlīdzekļu satiksmes iero-
bežojumu, nosakot ierobežojuma vei-
du – „Masas ierobežojums” - aizliegts 
braukt transportlīdzekļiem (transportlī-
dzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā 
masa pārsniedz 6,5 t, uzstādot atbilsto-
šas ceļa zīmes laikā no 2011.gada 13. 
aprīļa līdz 15. maijam un no 2011.gada 
1. novembra līdz 2011.gada 31. de-
cembrim pašvaldības autoceļu posmos. 
Vecpiebalgas pagasta administratīvajā 
teritorijā: Nākotne – Baltaci– Kagaiņi; 
Saulgoži – Brežģis; Slavītes – Jaun-
grūži; Rāgažas – Roznēni – Gailīši; 
Greiveri – Kriemeļi; Greiveri – Vēve-

ri – Meirēni; Veļķi – Jukāni – Vētras; 
Zēniņi– Kūlas. Taurenes pagasta ad-
ministratīvajā teritorijā: Tilts – Da-
bari –  Bānūžu pagrieziens; Bānūžu 
centrs– Lodes skola; Kampas –  And-
rēni; Apši– Sostes– Bērzkalni; Ramdo-
ti –  Kārkliņi; Brežģis – Runtes; Abpru-
pes ceļš – Runtes. Dzērbenes pagasta 
administratīvajā teritorijā:

Stacijas (Vecais) ceļš; Ielaiņi – Rā-
muļi; Meļļi – Glāznieki.

6. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt 
vienošanos par sadarbību ar sporta klu-
bu „Alauksts” par kopīgu sadarbību 
sporta aktivitāšu īstenošanā pašvaldī-
bas īpašumā „Estrāde”.

7. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašval-
dības dzīvokļu piešķiršanas komisi-
ju: A.Kamerāde, J.Vīlips, H.Duksis, 
A.Caunīte, V.Burjots. 

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstip-
rināt saistošos noteikumus Nr.4/2011 
„Noteikumi par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem un 
to piešķiršanas kārtību”.

9. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.5/2011 „Grozījumi  Vecpiebalgas 
novada 2009. gada 15. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada 
pašvaldības nolikums””.

10. Deputāti vienbalsīgi nolēma no-
teikt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldī-
ba ir Taurenes pagasta padomes  kapi-
tāla daļu turētājs  kapitālsabiedrībā SIA 
„Vējkalni”.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
maksāt Dzērbenes Sarkanā Krusta no-

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3/2011
„Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Vecpiebalgas novadā”

1. Vispārīgie jautājumi 
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk 

tekstā - noteikumi) nosaka: 
1.1.1. kārtību, kādā ar pašvaldību 

saskaņojama tirdzniecības vietas iekār-
tošana; 

1.1.2. tirdzniecības dalībnieka un 
tirdzniecības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai; 

1.1.3. tirdzniecības vietās realizēja-
mo preču grupas; 

1.1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību 
saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšana; 

1.1.5. nosacījumus pašvaldības at-
ļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un 
izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdz-
niecības organizatora atļaujas darbības 
apturēšanai uz laiku vai anulēšanai; 

1.1.6. gadījumus, kad tirdzniecības 
organizators ir tiesīgs noteikt tirdznie-
cības dalībniekam maksu par ielu tirdz-
niecības organizēšanas nodrošināšanu; 

1.1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tir-
gus statuss. 

1.2. Noteikumi ir saistoši visām per-
sonām, kuras vēlas saņemt Vecpiebal-
gas novada pašvaldības (turpmāk – paš-
valdība) saskaņojumu ielu tirdzniecības 
vietu iekārtošanai publiskās vietās un 
atļauju ielu tirdzniecībai (arī pašvaldī-
bas iekārtotās ielu tirdzniecības vietās 
(1.pielikums) vai ielu tirdzniecības or-
ganizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu. 

2. Tirdzniecības vietas iekārto-
šanas saskaņošana un atļaujas ielu 
tirdzniecībai izsniegšana 

2.1. Lai saņemtu pašvaldības saska-
ņojumu ielu tirdzniecības vietas ie-
kārtošanai vai sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai un saņemtu 
pašvaldības atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai vai ielu tirdzniecībai: 

2.1.1.tirdzniecības dalībnieks ie-
sniedz pašvaldībā iesniegumu (2.pieli-
kums), norādot šādu informāciju: 

2.1.1.1. fiziskās personas vārdu, uz-
vārdu, personas kodu  vai juridiskās 
personas nosaukumu un nodokļu mak-
sātāja reģistrācijas numuru, adresi, kon-
takttālruni un elektroniskā pasta adresi; 

2.1.1.2. realizējamo preču grupas; 
2.1.1.3. paredzētās tirdzniecības no-

rises vietu, laiku un ilgumu; 
2.1.1.4. pārvietojamā mazumtirdz-

niecības punkta kustības maršrutu un 
laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās 
vietās. 

2.1.2. tirdzniecības organizators ie-
sniedz pašvaldībā iesniegumu , norādot 
šādu informāciju: 

2.1.2.1. fiziskās personas vārdu, uz-
vārdu un personas kodu vai juridiskās 
personas nosaukumu un nodokļu mak-
sātāja reģistrācijas numuru, adresi, kon-
takttālruni, elektroniskā pasta adresi; 

2.1.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības 
organizēšanas vietu, norises laiku un 
ilgumu; 

2.1.2.3. tirdzniecībai paredzēto pre-
ču grupas tirdzniecības organizēšanas 
vietā; 

2.1.2.4. tirdzniecības dalībnieku sa-
rakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 
2.1.1.1. apakšpunktā minētā informāci-
ja par tirdzniecības dalībnieku. 

2.2. Tirdzniecības dalībnieks un 
tirdzniecības organizators iesniegumam 
pievieno: 

2.2.1. saimnieciskās darbības reģis-
trācijas apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot oriģinālu), izņemot publisko 
personu, vai fiziska persona, kurai at-
bilstoši reglamentējošiem normatīva-
jiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 
darbība, apliecinājumu, ka tā neveic 
saimniecisko darbību; 

2.2.2. dokumenta, kas apliecina tie-
sības iesaistīties pārtikas apritē, kopiju 
(uzrādot oriģinālu); 

2.2.3. licences (speciālās atļaujas) 
kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atbilstoši 
normatīvajiem aktiem uzņēmējdarbības 
veida veikšanai ir nepieciešama licence 
(speciālā atļauja); 

2.2.4. zemes lietošanas tiesību ap-
liecinoša dokumenta kopiju (uzrādot 
oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar 
pašu ražotu lauksaimniecības produkci-
ju, iesniedz tikai fiziska persona; 

2.2.5. saskaņojumu ar nekustamā īpa-
šuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju; 

2.2.6. saskaņojumu ar pasākuma rī-
kotāju par tirdzniecības veikšanu vai 
organizēšanu pasākuma norises laikā 
un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas 
personas pasākuma ietvaros, izņemot 
gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir paš-
valdība vai tās dibināta iestāde. 

2.3. Lēmumu par saskaņojumu ielu 
tirdzniecības vietas iekārtošanai un at-
ļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdz-
niecības organizēšanai izsniegšanu vai 
atteikumu izsniegt saskaņojumu un at-
ļauju pašvaldība pieņem 5 (piecu) dar-
ba dienu laikā pēc iesnieguma saņem-
šanas dienas un rakstiski informē par to 
iesnieguma iesniedzēju.

 2.4. Saņemot ielu tirdzniecības vai 
ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, 
ir maksājama pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.
gada 17.februāra saistošajiem noteiku-
miem Nr.2 “Par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības nodevām”. 

2.5. Ja ielu tirdzniecība tiek organi-
zēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā esošajā nekustamajā īpašu-
mā un tirdzniecības organizators nav 
pašvaldība, nodevu par katru pieteikto 
tirdzniecības vietu atbilstoši iesniegta-
jam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, 
maksā tirdzniecības organizators. 

2.6. Atļauju ielu tirdzniecībai  iz-
sniedz uz laiku līdz vienam gadam. 

3. Tirdzniecības dalībnieka un 
tirdzniecības organizatora pienāku-
mi kārtības nodrošināšanai 

3.1. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai 
tajās tirdzniecības vietās, kuras iekār-
tojusi vai to iekārtošanu saskaņojusi 
pašvaldība. 

3.2. Tirdzniecības dalībniekam un 
tirdzniecības organizatoram jāievēro 
Latvijas Republikā spēkā esošie tirdz-
niecību reglamentējošie normatīvie akti 
un pašvaldības saistošie noteikumi.

 3.3. Tirdzniecības dalībnieks un 
tirdzniecības organizators ir atbildīgs 
par kārtības uzturēšanu tirdzniecības 
vietā un tās sakārtošanu pēc darba pa-
beigšanas. 

3.4. Tirdzniecības dalībniekam aiz-
liegts nodot tirdzniecības vietas izman-
tošanas tiesības citai personai. 

4. Tirdzniecības vietās realizējamo 
preču grupas 

4.1. Fiziskā persona, kurai atbilstoši 
nodokļu  reglamentējošiem normatī-
vajiem aktiem nav jāreģistrē saim-
nieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir 
tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010.
gada 12.maija noteikumu Nr.440 “No-
teikumi par tirdzniecības veidiem, kas 
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdznie-
cības organizēšanas kārtību” 7.punktā 
minētās preces. 

4.2. Juridiskā un fiziskā persona, 
kura reģistrējusi saimniecisko darbī-
bu, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot 
jebkura veida pārtikas un nepārtikas 
preces. 

5. Izsniegtās atļaujas ielu tirdznie-
cībai darbības apturēšana uz laiku 
un anulēšana 

5.1. Pašvaldība ir tiesīga apturēt iz-
sniegtās ielu tirdzniecības vai tirdznie-
cības organizatora atļaujas darbību uz 
laiku vai anulēt izsniegto atļauju, ja: 

5.1.1. tirdzniecības dalībnieks vai 
tirdzniecības organizators apzināti paš-
valdībai ir sniedzis nepatiesas ziņas; 

5.1.2. atkārtoti gada laikā konstatē-
ti tirdzniecības organizēšanas kārtību 
reglamentējošo normatīvo aktu pārkā-
pumi; 

5.1.3. patvarīgi mainīta tirdzniecības 
vieta vai tirdzniecības organizēšanas 
vieta; 

5.1.4. bez saskaņošanas ar pašvaldī-
bu ir mainītas atļaujā norādītās preču 
grupas; 

5.1.5. tirdzniecības atļauja ir nodota 
citai personai; 

5.1.6. tirdzniecības dalībnieks ne-
ievēro pārtikas apriti reglamentējošos 
normatīvajos aktos noteikto prasību 
izpildi. 

5.2. Ja tiek pieņemts lēmums par at-
ļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecī-
bas organizēšanai darbības apturēšanu 
uz laiku vai anulēšanu, samaksātā paš-
valdības nodeva netiek atmaksāta. 

6. Tirgus statusa piešķiršanas kār-
tība 

6.1. Lai saņemtu pašvaldības sa-
skaņojumu jauna tirgus izveidošanai 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
persona iesniedz pašvaldībā: 

6.1.1. iesniegumu, norādot fiziskās 
personas vārdu, uzvārdu, personas kodu  
un dzīvesvietu vai juridiskās personas 
nosaukumu un nodokļu maksātāja re-
ģistrācijas numuru, adresi, kontakttāl-
runi, elektroniskā pasta adresi; 

6.1.2. zemes īpašuma vai lietošanas 
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju 
(uzrādot oriģinālu);

6.1.3. tirgus plānu ar tirdzniecības 
vietu izvietojumu. 

6.2. Pēc pašvaldības saskaņojuma sa-
ņemšanas persona normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un 
apstiprina tirgus projektu. 

6.3. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus 
projektā paredzētie izveidošanas un 
iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem 
lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu 
jaunizveidotajam tirgum. 

6.4. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir 
izstādāt un saskaņot ar pašvaldību tir-
gus noteikumus. 

7. Noslēguma jautājumi 
7.1. Šo noteikumu ievērošanas uz-

raudzību un kontroli veic Vecpiebalgas 
novada pašvaldības  pilnvarotas amat-
personas. 

Ielu tirdzniecības vietas Vecpiebal-
gas novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā: 

• Dzērbenes pagastā 
Laukums pie veikala „Biedri”
• Kaives pagastā
„Nojume pie “Dārziņiem” 
• Inešu pagastā
„Laukums pie “Piensaimniekiem””
• Taurenes pagastā
„Laukums pie “Nēķina””
• Vecpiebalgas pagastā
„Stāvlaukums pie kultūras nama”
Privātais tirgus laukums pie „Ūdens-

rozes”

daļai šokolādes iegādes izdevumus (Ls 
70,00) Donoru dienai Dzērbenē.

12. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bas 2010.gada pārskatu.

13. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
veidot nomināciju „Vecpiebalgas no-
vada gada skolotājs”. Apstiprināt darba 
grupu reglamenta izstrādāšanai: Sandra 
Sniedze, Marija Supe, Ivars Sakss. 

14. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bas projektu konkursa „Dažādojam savu 
ikdienu” nolikumu. Apstiprināt projektu 
konkursa žūrijas komisiju: Sanita Breik-
ša, Hugo Duksis, Anna Caunīte.

15. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt grozījumus muzeju apvienības 
“Orisāre” cenrādī.

16. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt 
Patapinājuma līgumu ar Lodes ev.lut. 
draudzi par daļas no nekustamā īpašuma 
„Lodes Apšu draudzes zeme, uz kuras 
atrodas Lodes Apšu kapi ar kapliču, pie-
ņemšanu bezatlīdzības lietošanā, nosakot 
lietošanas mērķi – kapsētu uzturēšana. 

17. Deputāti vienbalsīgi nolēma sa-
gatavot un iesniegt projekta pieteikumu 
„Sabiedriskā centra izbūve, rekonstruē-
jot internāta ēku”. Kopējās projekta iz-
maksas ir līdz 153 720,00 LVL (PVN 
22% - 27 720,00 LVL; ES finansējums 
90% -113 400,00 LVL). Projekta reali-
zācijas priekšfinansēšanai ņemt kredītu 
līdz Ls 128 520 vai ekvivalentu summu 
eiro Valsts kasē uz 10 gadiem. 

18. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
krist EKO laukuma izveidošanai Vec-
piebalgas novada pašvaldības teritorijā.

19. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Inešu pagasta „Jaunsproģu” 
zemes (11,5 ha kopplatībā) nomas līgu-
mu, kas noslēgts 2011. gada 1. janvārī.

20. Deputāti vienbalsīgi nolē-
ma apstiprināt Vecpiebalgas pagasta 
„Jaunģerķēnu” zemes (12,0 ha koppla-
tībā) nomas līgumu, kas noslēgts 2011. 
gada 18. martā.

21. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Inešu pagasta „Lejas Sproģu” 
zemes (9,8 ha kopplatībā) nomas līgu-
mu, kas noslēgts 2011. gada 25. martā.

22. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt Vecpiebalgas pagasta „Gailī-
šu” zemes (10,5 ha kopplatībā) nomas 
līgumu, kas noslēgts 2011. gada 31. 
martā.

23. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt ēku (būvju) pārdošanas cenu 
nekustamajā īpašumā „Skuķi” (Vecpie-
balgas pagasts) – Ls 2 112. 

24. Deputāti vienbalsīgi nolēma pie-
krist īpašuma „Pērles” (Inešu pagasts) 
sadalīšanai. Noteikt atdalāmajam īpašu-
mam zemes izmantošanas mērķi– mež-
saimniecība.

25. Deputāti vienbalsīgi nolēma uz-
sākt zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamam īpašumam „Ciemāta Mu-
guri” (Dzērbenes pagasts).

26. Deputāti vienbalsīgi nolēma izno-
māt neapbūvētu zemes vienību „Ielejas” 
(Dzērbenes pagasts) 2,89 ha kopplatībā 
lauksaimnieciskai izmantošanai uz 3 
gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

27. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
iznomāt z/s „Mīļumbrici” daļu no ne-
apbūvētās zemes vienības „Gailīši” 
(Taurenes pagasts) 3,0 ha kopplatībā 
lauksaimnieciskai izmantošanai uz 7 
gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

28. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
nomāt neapbūvētu zemes vienību „Pie 
Ezera Ārēniem” (Inešu pagasts) 2,4 ha 

kopplatībā lauksaimnieciskai izman-
tošanai uz 10 gadiem. Noteikt nomas 
maksu 1,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības.

29. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
nomāt neapbūvētu zemes vienību „Pie 
Smeiļu ielas” (Vecpiebalgas pagasts) 
1,3 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 5 gadiem. Noteikt no-
mas maksu 1,5 % apmērā no zemes ka-
dastrālās vērtības.

30. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
nomāt daļu no neapbūvētās zemes vie-
nības „Centrs 2” (Inešu pagasts) 0,26 
ha kopplatībā lauksaimnieciskai izman-
tošanai uz 5 gadiem. Noteikt nomas 
maksu 1,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības.

Nākamā Vecpiebalgas novada Do-
mes sēde notiks 2011. gada 18. mai-
jā plkst. 16.00 Vecpiebalgas pagasta 
muzejā „Kalna Kaibēni”. 

Sociālo, izglītības un kultūras jau-
tājumu komitejas sēde notiks 2011.
gada 13. maijā Vecpiebalgas pagastā.

Finanšu komitejas sēde notiks 
2011. gada 13. maijā Vecpiebalgas 
pagastā. 

Novada iedzīvotāju tikšanās 
ar pašvaldības vadību:

Vecpiebalgā, novada administrācijā 
 17.05.2011. plkst.17.00,
Taurenē, Taurenes pagasta pārvaldē
 19.05.2011. plkst.17.00,
Dzērbenē, Dzērbenes pagasta pārvaldē 
 23.05.2011. plkst.17.00,
Inešos, Inešu pagasta pārvaldē
 25.05.2011.plkst.17.00,
Kaivē, Kaives pagasta pārvaldē
 26.05.2011.plkst.17.00. 

Laipni lūdzam!
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Frizūru un tērpu ballīte
8. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā 

norisinājās pasākums „Frizūru un tērpu 
ballīte”, kas bija paredzēts pamatsko-
las vecuma bērniem un jauniešiem. 
Pasākuma iniciatīva nāca no biedrības 
„Attīstība JP”, un tā galvenie rīkotāji 
bija Jaunpiebalgas bērnu un jauniešu 
iniciatīvas centra „Horizonts” jaunieši. 
Galvenā pasākuma ideja ir jaunietis– 
jaunietim, tātad vidusskolas vecuma 
jaunieši rīko pasākumus pamatskolas 
vecuma jauniešiem, līdz ar to vieni gūst 
iemaņas pasākumu organizēšanā, uz-
stāšanās mākslā, otri rod iespēju inte-
resanti pavadīt brīvo laiku, apmeklējot 
pasākumus, kas ir piemēroti tieši šim 
vecumam gan ar pasākuma uzbūvi un 
ideju, gan norises laiku. BJIC „Hori-
zonts” šis bija otrais rīkotais šāda veida 
pasākums, taču Vecpiebalgā ārpussko-
las pasākums/ballīte tieši pamatskolas 
vecuma bērniem un jauniešiem notika 
pirmo reizi.

Ņemot vērā, ka šāda veida pasākums 
šai mērķa grupai līdz šim nebija noticis, 
var teikt, ka tas bija izdevies. Apmek-
lētāju nebija daudz, taču tie, kuri bija 
atnākuši, aizgāja ļoti priecīgi un apmie-
rināti. Pasākumā pārsteidza tas, ka jau-

Folkloras kopai „Māras bērni” - 5 gadu jubileja
2011. gada 2. aprīlis bija īpaša diena 

Dzērbenes pašdarbnieku grupai – folk-
loras grupai “Māras bērni” īpašs bija 
ne tikai šis datums, bet ilgstošāks pe-
riods, kurā izjutām sevišķu gatavošanās 
prieku, jo centāmies savu 5 gadu pastā-
vēšanas programmās atrast to labāko, 
paliekošāko, interesantāko, veidojot 
retrokoncertprogrammu „No Ziemas-
svētkiem līdz Ziemassvētkiem”.

Kāpēc tieši tāds nosaukums? Pavasa-
rī, aprīlī? Te der atcerēties ļoti pozitīvā 
nozīmē Piebalgas novada kultūras svēt-
kus, kas ik vasaru deva iespēju izpaus-
ties gan pagastu pašdarbniekiem, gan 
arī radoši iepazīt latviskās gadskārtu 
tradīcijas. Dzērbenes folkloras grupa 
izveidojās, atdzīvinot Ziemassvētku 
tradīcijas karstā vasaras svelmē Piebal-
gas novada kultūras svētkos Taurenē. 
No tā brīža divi būtiskākie Saulgriežu 
svētki– Ziemassvētki un Jāņi kļuva par 
mūsu darbības svarīgāko sastāvdaļu. 

nieši patiešām bija gatavojušies – bija 
sagatavotas ne tikai frizūras un tērpi, 
bet arī iestudētas dejas, lai prezentētu 
savus izvēlētos tēlus. Varējām sastapt 
gan hipijus, gan Havaju spridzeklīšus, 
gan arī topmodeles un viņu miesassar-
gus. Arī BJIC „Horizonts” jaunietes 
pārsteidza ar savu perkusionistu priekš-
nesumu. Paldies veikaliem „Mežroze” 
Vecpiebalgā un „Centrs” Inešos par 
sponsorētajām balviņām!

Ir plānots, ka šāda veida pasākumi 
Vecpiebalgā tiks rīkoti arī turpmāk. Lai 
iesaistītu arī Vecpiebalgas jauniešus pa-
sākumu organizēšanā, tiks veidota sa-
darbība starp jaunatnes iniciatīvu centru 
„Balgas Strops” un BJIC „Horizonts”. 
Cerams, ka nākotnē šādu pasākumu 
apmeklētāju skaits pieaugs, ka jaunieši 
tos atbalstīs un labprāt iesaistīsies gan 
to rīkošanā, gan pasākumu norisē.

Lelde Burdaja

Piecos gados mēs iestudējām piecas lie-
las Ziemassvētku un piecas lielas Jāņu 
programmas, no kurām lielākā daļa bija 
kā lieli teatralizēti uzvedumi.

Pa vidu šiem lielajiem Saulgriežu 
svētkiem mēs iestudējām programmas, 
kuras mums, folkloras grupas dalīb-
niekiem, arī ir ļoti mīļas, ko centāmies 
nedaudz parādīt jubilejas koncertā   
„Vecāki un bērni ģimenē”, „Cimdu Je-
tiņas programma”, „Klāt Lieldieniņa”, 
„Pavasaris un māmiņa”, „Strēlnieku 
programma”.

Mēs ļoti ceram, ka savā jubilejas 
koncertā spējām iepriecināt savus ska-
tītājus, savus atbalstītājus, it kā pa apli 
izvedot viņus ekskursijā pa folkloristu 
padarītā darba takām no baltajiem Zie-
massvētkiem, cauri pavasara un vasaras 
priecīgajām dienām, īpaši ar Dzērbenes 
pagastā pierakstītajām apdziedāšanās 
dziesmām, dzīvespriecīgo un pamācošo 
„Alus programmu”, tālāk izvedot cauri 

strēlnieku skumjām, ko vienmēr rude-
ņos uzvēdī veļu laiks.

Tad arī aplis ir noslēdzies, jo atkal 
klāt ir Ziemassvētki ar mūsu uzvedu-
miem Vecpiebalgas novada bērniem ar 
skaistām maskām, par ko sakām paldies 
taurenietei – lielajai masku meistarei 
Zigrīdai Komarovai.

Gribu izmantot iespēju ar šī raksta 
palīdzību pateikt arī citiem cilvēkiem 
paldies. Vislielākais paldies ir pašrei-
zējiem folkloras grupas dalībniekiem, 
kas ļoti pacietīgā darbā sagatavoja svēt-
ku programmu. Paldies „Juvera” un 
„Augusta” dejotājiem par sadarbību un 
atbalstu mūsu jubilejas vēlmēm, kā arī 
bērnu instrumentālajai grupai „Isidora 
pagalms” un viņu vadītājiem.

Paldies visiem skatītājiem par laba-
jiem vārdiem svētku reizē un pēc tam. 
Mēs apsolām saviem skatītājiem, ka arī 
turpmāk ar savu folkloristisko darbību 
celsim godā latviskās tradīcijas un pie-
rādīsim, ka, jo grūtāki laiki, jo spītīgāk 
mūsu tauta dzied un dejo, gluži tāpat kā 
tautasdziesmā:

“Jo man grūti, jo man sūri,
Jo es koši padziedāju.”
Iesākot jaunu darba cēlienu jaunu 

programmu izveidē mēs secinām, ka 
joprojām esam savādāki nekā citas 
folkloras grupas, jo cenšamies ar ru-
nājamu, izspēlējamu un izdziedamu 
tautasdziesmu palīdzību veidot nelielus 
uzvedumus – tātad teātri.

Labprāt dosimies ciemos pie sava 
novada ļaudīm.

Mārīte Šķēle, folkloras kopas 
„Māras bērni” vadītāja„Māras bērni” jubilejas pasākumā Dzērbenē.

Novada amatiermākslas 
kolektīvi piedalās 

skatēs
3. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā 

notika amatierteātru skate „Dzīvā 
afiša”. Mūsu novadu skatē pārstāvēja  
Kaives amatierteātris „Aka” (režisore 
Guna Kalniņa),  Taurenes amatierteātris 
„Radi” (režisore Dace Potaša) un Vec-
piebalgas amatierteātris „Sumaisītis” 
(režisore Ilona Muižniece). Kaivēnieši 
šosezon bija iestudējuši Baibas Jukņe-
vičas lugu „Aizsēdējušies”, arī taure-
nieši bija izvēlējušies Skujenes drama-
turģes darbu – lugu „Ak, šī jaukā lauku 
dzīve”, savukārt vecpiebaldzēni– savas 
novadnieces Ingunas Baueres „Tā sanā-
ca...”. Žūrijas komisija īpaši uzsvēra, ka 
izrādes izvēlē būtiskākais ir skaidri sa-
prast, ko režisors un aktieri grib skatītā-

jiem pateikt. Viens no žūrijas locekļiem 
– režisors Jānis Kaijaks– atzinīgus vār-
dus veltīja Vecpiebalgas teātrim, kam 
šosezon ir izdevusies veiksmīga sadar-
bība ar vietējo autori. Katrs teātris sa-
ņēma žūrijas vērtējumu. Vecpiebalgas 
amatierteātris „Sumaisītis” – par daudz-
sološu izrādes pieteikumu, Taurenes 
„Radi” – par veiksmīgu piedalīšanos 
skatē, Kaives „Aka” – par sabiedriski 
politiskās tēmas risinājumu. Atzinības 
diplomu par interesantu iestudējuma ie-
ceri saņēma režisore Ilona Muižniece. 
Plašākai publikai jaunos iestudējumus 
visi amatierteātri izrādīs maijā. 

10. aprīlī Cēsu deju apriņķa kolek-
tīvu skatē piedalījās un tiesības doties 
uz Vidzemes deju svētkiem „Caur sidra-
ba birzi gāju” ieguva visi kolektīvi, kuri 
pārstāvēja  mūsu  novadu: „Juveris” no 
Dzērbenes, „Mudurainis” un „Slātavi-
ņa” no Vecpiebalgas. Žūrijas locekle 
Arta Skuja atzina, ka Cēsu deju apriņķa 
kolektīviem ir viens no augstākajiem 
mākslinieciskajiem līmeņiem Vidzemē. 
Lai dejotu vienas un tās pašas dejas, 
katrs kolektīvs priekšnesumam bija 
atradis savu traktējumu un vēstījumu. 

Kultūrizglītības un nemateriālā manto-
juma centra 1.pakāpes diplomu senioru 
deju kolektīvu grupā, saņemot augstāko 
vērtējumu – 47,4 punktus,  ieguva Vec-
piebalgas „Mudurainis” (vadītāja Antra 
Grinberga), 2.pakāpes diplomu un 38,4 
punktus saņēma Dzērbenes „Juveris” 
(vadītājs Uldis Blīgzna). Jauniešu deju 
kolektīvu B grupā Vecpiebalgas jaunie-
šu deju kolektīvs „Slātaviņa” (vadītāja 
Antra Grinberga) ieguva 40 punktus un 
saņēma 1.pakāpes diplomu.

Amatierteātris  „Sumaisītis”.

Deju kolektīvs „Mudurainis” saņēma nedalītu žūrijas atzinību un 
augstu vērtējumu. 

Muzeju nakts 2011!
Tuvojas aktīvā tūrisma sezona un līdz 

ar to arī Muzeju nakts  14. maijā. Šīga-
da vienotā tēma – „Kaimiņi”.  Lieliska 
tēma, šķiet, tieši šim laikam atbilstoša 
un plaši interpretējama. Vecpiebalgas 
novads ir unikāls, jo katrs droši var ap-
galvot: „Dzīvoju kaimiņos muzejam” 
un melots nebūs.

Mūsu muzeju kaimiņi allaž bijuši 
pirmie pasākumu atbalstītāji, čaklākie 
talkotāji un izpalīdzētāji dažādās si-
tuācijās. Mēs ceram, ka Muzeju nakts 
nebūs izņēmums un būsim atkal visi 
kopā!Aicinām  ikvienu piebaldzēnu un 
novada viesi 14.maijā ciemos.

Muzeju nakts tradicionālais laiks no 
19.00 līdz 01.00. Tiesa, šogad beigu 
laiku prognozēt grūti, jo muzeji gan būs 
slēgti, bet ne pasākums. Pēc pusnakts 
tradicionāli sveiksim spēļu un konkur-
su uzvarētājus, čaklākos, vērīgākos un 

visus, kuri to pelnījuši. Pagājušajā gadā 
kaut kā pietrūka beigās. Šogad centīsi-
mies to kompensēt, jo būs Muzejnakts 
danči! Tāpat kā pagājušajā gadā – in-
formatīvais centrs, sākuma un noslē-
guma vieta būs Vecpiebalgas tirgus.  
Darbosies amatnieku tirgus, varēs iegūt 
detalizētu informāciju par to, kas, kur, 
cikos, kā. Te visi aicināti saņemt dalīb-
nieku kartes, norādījumus un instruk-
cijas. Tālākais jau katra paša ziņā. Visi 
4 „Orisāres”muzeji būs atvērti, visos 
plānotas dažādas aktivitātes. Lai gan 
visi mūsu muzeji ir veltīti kādas īpašas 
piebaldzēnu dzimtas vai ģimenes pie-
miņai, tomēr tie ir atšķirīgi. Atšķirīgs 
būs arī kaimiņu tēmas piedāvājums kat-
rā muzejā.

Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēnos” 
godināsim aizsaulē aizgājušos muze-
ja darbiniekus, cilvēkus, kas dzīvoju-

ši „Kalna Kaibēniem” vai kādu savu 
dzīves daļu veltījuši šim muzejam. Tie 
ir Kārlis Egle, Jānis Vēliņš, Anna un 
Teodors Zvaigznes,  Austra un Her-
manis Cinči. (Viņiem veltīts piemiņas 
stūrītis Rentniekmājā būs apskatāms  
visu sezonu.) Tādēļ sirsnīgi aicinām 
arī visus, kuriem ir kādi atmiņu stāsti 
par šiem ļaudīm, dalīties ar tiem, vaka-
rējot „Kalna Kaibēnos”. Tāpat aicināti 
visi „Kalna Kaibēnu” kaimiņi ar savu 
māju un dzimtu stāstiem. Brāļu Kau-
dzīšu laikā Kaibēnskolas sākuma ga-
dos vēlās pēcpusdienās uz t.s. lasāmām 
un dziedamām stundām uz Kaibēniem 
nāca apkārtējo māju kaimiņi. Skola 
bija ne tikai bērnu izglītošanās vieta, 
arī pieaugušie labprāt klausījās skolo-
tāju stāstos, bija kopā, un mēs ceram, 
ka mūsu dienās ir iespējama draudzīga 
vakarēšana ar seniem dzimtu stāstiem, 
jokiem, leģendām un dziesmām. Kopā 
mums tas izdosies!Tāpat ieplānotas arī 
citas aktivitātes un pārsteigumi.

Kārļa Skalbes „Saulrietos” un „In-
cēnos” vienmēr rosījušies neredzamās, 
citas, paralēlās pasaules kaimiņi. Tikai 
vienu reizi gadā, tikai Muzeju naktī 
ļausim vaļu spoku stāstiem, mēģināsim 
saprast, atklāt, izskaidrot, baidīties un 
nebaidīties. „Incēnos” kopā ar psiho-
terapeitu, Vecpiebalgas muzeju draugu 
dr. Viesturu Rudzīti mēģināsim iejus-
ties Kārļa Skalbes dzimtas stāstā un 
veco „Incēnu” laika sajūtās. „Saulrie-
tos” spokosimies!

Antona Austriņa „Kaikašos” no-
skaidrosim, ko par kaimiņu satikšanu 
atceras Antons Austriņš, un spēlēsim 
Puiškana spēles.

Emīla Dārziņa „Jāņaskola” ir lie-
liska vieta, kur satiekas dižkaimiņi–
Slātava un Čangaliena. Šajā naktī abi 
novadi satiksies, lai  būtu kopā mūzikā 
un dzejā.  „Jāņaskolā” valdīs gan dze-
jas, gan mūzikas, gan mākslas mūzas. 
Notiks  Rīgas Lutera draudzes māksli-
nieku darbu izstādes atklāšana. Māks-

las darbiem iedvesma gūta vai tie radīti 
Vecpiebalgā. 

Šī gada Muzeju nakts galvenie varo-
ņi būs Piebalgas slavenākie pušelnie-
ki– Ķencis un Pāvuls. 

Visus norises smalkumus neesmu tie-
sīga atklāt. Tie lai paliek Muzeju nakts 
piedzīvojumam!

Lūdzam sekot reklāmai uz afišu sta-
biem un sociālajos tīklos, jo vēl iespē-
jamas izmaiņas un atsevišķu aktivitāšu 
norises laiku precizēšana. 

 Ļoti priecāsimies par atbalstu un sa-
pratni! Ja kāds jūtas aicināts iesaistīties 
Muzeju nakts pasākumos  kā brīvprātī-
gais, būsim pateicīgi un gaidīsim savā 
pulciņā, jo palīgu nekad nav par daudz! 
Tuvāka informācija pa tālr. 26494406 
(Ilona Muižniece). 

Uz tikšanos Muzeju naktī!
Līva Grudule, 

PMA „Orisāre” vadītāja
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Pasākumu apskats
Jubileja deju grupai „Pavasara 

sapņi”
Uz pirmo mēģinājumu dāmu deju 

grupa sanāca pirms pieciem gadiem– 
zaļumballes atklāšanas pasākumam 
vajadzēja lirisku ievadu. Valsis „Lik-
teņa sūtnis” bija kā radīts šim mērķim 
un kļuva par pirmo deju, ko Ievas Ka-
zijevas vadībā apguva sanākušās tau-
renietes. Likteņa sūtnis laikam gan ir 
bijis kolektīvam labvēlīgs, jo, lai arī 
gadu gaitā pamatsastāvā ir notikušas 
izmaiņas, tas joprojām darbojas un 
aktīvi piedalās dažādos pasākumos un 
koncertos. Arī par grupas nosaukumu 
galva ilgi jālauza nebija – ir pavasaris, 
ievzieds.... Tad jau „Pavasara sapņi” ir 
īsti vietā. Kultūras nama vadītāja Ginta 
Babre vērtē, ka  piecu gadu laikā kolek-
tīva mākslinieciskais līmenis ir jūtami 
paaugstinājies, dāmas  kļuvušas  drošā-
kas, pārliecinātākas, elegantākas. „Pa-
vasara sapņu” kolektīvs ir draudzīgs, 

saliedēts, katrai no dejotājām piemīt 
dabas dots talants: kāda ir laba pavāre, 
cita lieliska rokdarbniece, vēl kādai ir 
laba humora izjūta. Kā atzīst pašas de-
jotājas, viņu kolektīva dvēselīte ir Ieva 
Kazijeva, kura ir „kā mazs cinītis, kas 
gāž lielu vezumu”. Kolektīva pūrā ir 16 
deju iestudējumi. Jubilejas reizē „Pa-
vasara sapņi” sanākušajiem sveicējiem 
atrādīja vien nelielu daļu no apgūtā re-
pertuāra. Piecu gadu laikā deju grupai 
ir izveidojušās draudzīgas attiecības arī 
ar citu pagastu un novadu deju kolek-
tīviem. Uz sarīkojumu Taurenē sveikt 
jubilāres bija ieradušās grupas no tuvā-
kas un tālākas apkārtnes: „Gaujmalie-
tes” un „Pīpenes” no Cēsīm, „Mare” no 
Mārsnēniem, „Jestrās omes” no Ama-
tas, „Vēlais pīlādzis” no Zosēniem, 
„Papardīte” no Stalbes, „Drostaliņas” 
no Inešiem , „Kaiva” no Kaives, „Amā-
ra” no Kusas, „Juveris” un „Augusts” 
no Dzērbenes. 

„Garšu laboratorija 3” Taurenē 
Jau trešo reizi Taurenes pensionā-

ri pulcējās centrā „Rudiņi” uz „Garšu 
laboratorijas” pasākumu, šoreiz tēma – 

„Lieldienas”. Degustēšanai taurenieši 
bija sarūpējuši vairāk nekā 30 olu ēdie-
nus, neizpalika arī mājas vīni un citi 
gardumi. Kā atzina kultūras nama va-
dītāja Ginta Babre, īpaši smeķīga bijusi 
pirmpiena kanēļa kūka un biskvītkūka, 
lielu interesi izraisījušas arī pensionā-
ru padomes vadītājas Dzidras Rudītes 
Vītolas marinētās paipalu olas. Pensio-
nētās dāmas uz mielasta baudīšanu bija 
uzaicinājušas arī kaimiņus – apkārtējo 
iestāžu un uzņēmumu darbiniekus. 
Baudot sanestos Lieldienu našķus, īsti 
vietā bijis Jāņa Taškova ciemakukulī at-
nestais mājas vīns. Šoreiz lielāko atsau-
cību guvis pīlādžu un brūkleņu – ābolu 
vīns. Kā jau Lieldienās ierasts, mielasta 
galda goda vietā – krāsotas olas.  Lai ie-
sildītos gaidāmajiem svētkiem, gastro-
nomisko baudu starplaikos tika minētas 
mīklas, skandēti ticējumi, saimnieces 
dalījās olu krāsošanas pieredzē un ap-
mainījās ar receptēm. 

„Pavasara sapņu” dejotājas – tagadējās un bijušās.

Līdzatnestos Lieldienu 
gardumus izkārto Olga Stībele.

Uzņēmumu vakars
15.aprīlī Vecpiebalgas kultūras 

namā uz kopīgu atpūtas vakaru pul-
cējās novada iestāžu un uzņēmumu 
darbinieki. Sarīkojumā tika pārstāvēti 
22 novada uzņēmumi. Domes priekš-
sēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone vi-
siem pateicās par sadarbību un novēlēja 

Nedalītas skatītāju simpātijas izpelnījas „Latgales dāmu pops”. 

izaugsmi –  gan katram uzņēmumam, 
gan visam novadam. Novada pašval-
dība, pateicoties par atbalstu, sveica 
uzņēmumu vadītājus un dāvāja krūzīti 
ar novada simboliku un pavasarīgus 
ziedus. Pasākuma apmeklētājus priecē-
ja jestrais „Latgales dāmu pops”, raitu 
dejas soli nodrošināja grupa „Ķirmji”.

Rosība pensionāru klubiņā „Pīlādzītis” 
Nodibinot pensionāru klubiņu „Pī-

lādzītis”, mums palaimējās izraudzī-
ties darboties gribošas vadītājas Ievu 
Veinbergu un Rasmu Beķeri. Pirmais 
klubiņa saiets notika 2009. gada feb-
ruārī, kad arī pieņēmām „Pīlādzīša” 
reglamentu – tikšanās katra mēneša 
17. datumā plkst.13.00, dalībai saietos 
līdzi sarūpējams „groziņš” un viens 
latiņš mēnesī klubiņa darbības nodro-
šināšanai. Pensionāri laiku nepavada 
dīkā, katra pulcēšanās reize tiek rūpīgi 
plānota, vadoties no pensionāru intere-
sēm, un ar konkrētu mērķi. Ekskursijas 
un teātra izrāžu apmeklējumu organi-
zēšana ir viens no pensionāru padomes 
aktuālajiem jautājumiem.

2009. gadā apmeklējām šlāgerkon-
certu arēnā “Rīga” (24 cilv.), pabijām 
mākslas izstādē Cēsīs (13 cilv.), no-
skatījāmies teātra izrādes „Septītajās 
debesīs” (24 cilv.) un „Kornēlija” (24 
cilv.) Madonā, devāmies ekskursijā 
uz padomju slepeno pazemes bunkuru 
Līgatnē un Zvārtas iezi. Ļoti pozitīvas 
atsauksmes saņēmām par ekskursi-
ju uz Bīriņu pili, kad pabijām arī pie 
jūras, bet mājupbraucot iegriezāmies 
saimniecībā, kas nodarbojas ar strau-
su audzēšanu Zaubē (30 cilv.). Savu-
kārt novembra beigās kopā ar novada 
pašvaldību noorganizējām pensionāru 
svētkus „Balta gaisma dvēselītēs”, 
tos ievadīja Adventa vainaga iedeg-
šana ar mācītāja Intara Jonīša svētību 
Ziemassvētku gaidīšanas laikam, bet 
turpinājumā sekoja priekšnesumi, de-
jas un sarunas pie kafijas tases. Esam 
aizsākuši jaunu tradīciju – sveikt mūsu 
vecļaudis, kuri sasnieguši nozīmīgu 
gadu skaitu (70, 75, 80, 85, 90, 95 ....), 
jubilejās. 2009. gadā pavisam apmek-
lējām 43 pensionārus. Visi jubilāri  ir 
iemūžināti fotogrāfijās, kuras pensio-
nāru klubiņa vadītāja Ieva, datējot un 
aprakstot konkrēto notikumu, ievieto 
skaisti iekārtotā albumā. Gada nogalē 
Vecpiebalgas pagastā dzīvoja 305 pen-
sionāri, aizsaules ceļos bija devušies 
13.

2010. gads. Klubiņa otrajā pastāvē-
šanas gadā darbu esam pilnveidojuši, 
ieviešot jaunus tematiskus pasākumus, 
piemēram, gada sākumā notika karne-
vāls maskās, martā sarīkojām cepuru 
balli, vēl mums notika sieru un zāļu 
tēju degustācija, skolotāja Žanna Oter-
sone mums palīdzēja apgūt modernu 

deju soļus, bet Ginta Sarmule ievadīja 
smalkajās īpašās rokdarbu tehnikas – 
tapošanas – gudrībās. Kā jau ierasts, 
braucām arī ekskursijās – maijā, ceri-
ņu ziedēšanas laikā, pabijām Dobelē, 
apmeklējām K. Ulmaņa muzeju „Pik-
šas”, apskatījām rododendrus Babītē 
(40 cilv.). Savukārt peoniju ziedēšanas 
laikā apmeklējām Kalsnavas arborētu-
mu un paviesojāmies keramikas darb-
nīcā Madonā (19 cilv.). Daudzi no klu-
biņa biedriem ir bijušie kolhoznieki, 
tāpēc mūs ļoti iepriecināja pasākums 
Skalbes mājā „Incēnos”, kur noskatī-
jāmies filmu par „Alaukstu”. Teātra se-
zonu atklājām ar izrādes „Agrā rūsa” 
noskatīšanos Valmieras Drāmas teātrī 
(40 cilv.). Bet gada nogalē, kā ierasts, 
pensionāri pulcējās uz Adventa vaina-
ga iedegšanu Inešu pilī. Šo pasākumu 
apmeklēja arī pārējo novada pagastu 
pensionāri. Decembrī, kad mūsu klu-
biņa telpās kultūras namā norisinājās 
remontdarbi, uz ikmēneša saietu pul-
cējāmies pie klubiņa vadītājas Ievas 
„Igauņos”. Liels paldies par laipno 
uzņemšanu! Arī 2010. gadā turpinā-
jām vecļaužu sveikšanu jubilejās, ap-
meklējām 45 gaviļniekus. Iepriekšējā 
gadā pensionāru skaits ir ievērojami 
pieaudzis, Vecpiebalgas pagastā ir 
reģistrēti 349 pensionāri, skumji, bet 
aizsaules ceļos 2010. gadā aizgājuši 
52 pensionāri. 

2011. gada 17. janvāris „Pīlādzītim” 
bija ļoti ievērojama diena – no novada 

pašvaldības saņēmām skaisti izremon-
tētu un mēbelētu telpu klubiņa saie-
tiem. Paldies domes priekšsēdētājai 
Ellai Frīdvaldei-Andersonei, izpilddi-
rektoram Hugo Duksim, kultūras nama 
vadītājai Zigrīdai Ruicēnai par atbal-
stu. 17. marta pasākums bija apmek-
lētākais klubiņa vēsturē, tajā piedalījās 
26 pensionāri, tai skaitā jaunpienācē-
ji–  Vladimirs Naglis un Lilita Plūme. 
Mūsu paaudzes cilvēkiem 8. marts 
tradicionāli ir svētku diena, tāpēc arī 
šī mēneša saietā sveicām klubiņa dā-
mas svētkos, savukārt klubiņa vadītāja 
Ieva nebija aizmirsusi arī vīriešus, jo 
23.februārī neoficiāli tiek sumināti arī 
stiprā dzimuma pārstāvji. 

Atskatoties uz klubiņa diviem ga-
diem, varu droši apgalvot, ka esam 
aizvadījuši darbīgu un radošu periodu. 
Raksta sākumā minēju, ka mums pa-
veicies ar klubiņa vadītājām, taču ro-
sīgas un izdomas bagātas ir arī Marija 
Vīksna, Aina Rabe, Ilga Rabe, Aldona 
Bērziņa, Gaida Sniedze, Māra Žēpere, 
Mirdza Zommere, Aina Šļaukstiņa, 
Anna Krama... Patiesībā ikviens, kurš 
pulcējas pensionāru klubiņā, ienes 
savu artavu, gādājot par patīkamu at-
mosfēru un labu auru  „Pīlādzītī”.

Mīļie pensionāri, laipni gaidām jūs 
savā pulciņā! Ticiet man, izejot sa-
biedrībā, gadi un veselības problēmas 
atkāpjas otrajā plānā. Nāciet un pie-
biedrojieties!

Valters Brauns

Ar klubiņa divu gadu aktivitātēm sanākušos iepazīstina 
Valters Brauns.  

Sadarbosimies un atbalstīsim savējos!
Pirmās republikas laikā Latvijā 

darbojās vairāk nekā 600 krājaizde-
vu sabiedrības,  arī latvieši emigrācijā 
apvienojušies 11 kredītsabiedrībās. 
Latvijā pirms 16 gadiem savu darbību 
atjaunoja pirmās sabiedrības un šodien  
tādu ir 34. Taurenes kooperatīvā krā-
jaizdevu sabiedrība darbojas jau piec-
padsmito gadu un ir apvienojusi 466 
Taurenes un Dzērbenes iedzīvotājus. 
Ar katru gadu izsniegto kredītu summa 
ir augusi . Sākumā kredīti tika ņemti 
ražošanas attīstībai un nu šie kredītņē-
mēji ir kļuvuši par pagasta lielākajiem 
uzņēmējiem. Tagad šie uzņēmumi kre-

dītus ņem bankās, jo mēs nevaram tik 
lielas summas izsniegt. Gandrīz katrs 
pagasta  iedzīvotājs, kas uzsāk savu 
ražošanu vai individuālo darbu, nāk 
pie mums pēc starta kapitāla.  Visu dar-
bības laiku 30–40% no kredītiem tiek 
izsniegti sociālo vajadzību apmierinā-
šanai – ārstēšanās vajadzībām, bērniem 
skolas līdzekļu iegādei, komunālajiem 
maksājumiem. No 2000. gada, kad 
pagastā jau bija attīstījusies ražošana, 
biedri kredītus pārsvarā ņēma dzīves 
līmeņa uzlabošanai –  māju un dzīvokļu 
remontiem, automašīnu, sadzīves teh-
nikas un mēbeļu iegādei.

Rādītājs Bankās Krājaizdevu sabiedrībās
Peļņa Aizplūst uz īpašnieku mītnes zemi Paliek novadā
Izmaksas, tai skaitā algas, bonusi Lielākā daļa aizplūst centrālā aparāta 

uzturēšanai
Paliek novadā

Peļņa no depozītiem Dalās starp noguldītājiem Paliek novadā
Kredītprocentu lielums Nosaka pasaules tendences un bankas 

vēlme gūt peļņu
Jo vairāk finanšu resursu, tai skaitā 
noguldījumu, jo zemāki

Lielākie riski Spekulācijas ar vērtspapīriem Likumdošana neļauj ieguldīt augsta riska 
darījumos

Pa šiem gadiem esmu pārliecināju-
sies, ka arī ar maziem līdzekļiem var 
ļoti daudz izdarīt. Un, ja mēs savus 
brīvos naudas līdzekļus ieguldītu nevis 
bankās, bet savās krājsabiedrībās, kur 
ir augstāki noguldījuma %, tad mums 
samazinātos arī kredītu %.

Bankas Latvijā pelna, bet krājaizdevu 
sabiedrības pelna Latvijai, jo ikviens, 
kurš izmanto pakalpojumus, kļūst par 
īpašnieku, un tie esam mēs, mūsu drau-
gi, radi, kaimiņi, kolēģi un vienkārši 
līdzcilvēki, kam uzticamies un ar ko 
dzīvojam vienā novadā un valstī. 

Salīdzināsim krājaizdevu sabiedrību un banku ekonomisko ietekmi

Taurenes KKS ir atvērta sabiedrība un gaidīs ikvienu, kas ar godīgu darbu, uzņēmību un mērķtiecību grib veidot savu un 
savas valsts labklājību.

Sakarā ar telpu maiņu no 27.04.11. Taurenes KKS strādās Taurenes pagasta pašvaldības ēkā „Nēķins”. Pieņemšanas 
laiki: pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās 9.00-13.00. Piektdienās, svētdienās – slēgts. Sīkāka 
informācija pa tālruni 29445310. 

Antoņina Paeglīte, Taurenes KKS valdes priekšsēdētāja
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Vecpiebaldzēni  KiprāSKOLU ZIŅAS
4.aprīlī Mitsi skolā, Kiprā, sapul-

cējās skolēni no Polijas, Bulgārijas, 
Latvijas un, protams, paši kiprieši, lai 
nedēļas garumā iepazītu katras valsts 
kultūru, iegūtu jaunus draugus un vien-
kārši labi pavadītu laiku. Tas viss pro-
jekta Comenius ietvaros, kurā Latviju 
pārstāvēja 6 Vecpiebalgas vidusskolas 
skolēni– Jānis Šatrovskis, Jānis Brau-
ers, Agris Kuzmans, Madara Mūrniece, 
Zane Pogule, Žanete Zommere un sko-
lotājas –  Velga Jēriņa un Daiga Šatrov-
ska. Bet kas ir Comenius? Tā ir 1995.
gadā aizsākta Mūžizglītības program-
ma, kuras mērķis ir uzlabot skolu iz-
glītības kvalitāti un pastiprināt Eiropas 
dimensiju skolu izglītībā. Mūsu projek-
ta tēma ir „Mana valsts tavā un manā 
skatījumā”. 

Pirmais mūsu uzdevums bija prezen-
tēt valsti, no kuras nākam, un, jāatzīst, 
ka izdarījām to gods godam. Bija in-
teresanti noklausīties arī pārējo valstu 
prezentācijas, jo tādējādi nedaudz ielū-
kojāmies šo valstu kultūrā un iepazinām 
pārējos dalībniekus, ar kuriem kopā bija 
jāpavada vesela nedēļa, un šī nedēļa bija 
dažādām aktivitātēm, emocijām un ie-
spaidiem piesātināta. Iepazinām ne tikai 
Trodos kalnus, galvaspilsētu Nikosiju, 
Limasolu, Larnkaku, bet arī redzējām, 
kā gatavo tradicionālo Hallumi sieru un 
keramikas izstrādājumus, dejojām sirta-
ki, spēlējām dažādas kipriešu spēles, 

devāmies pārgājienā pa kalnu takām. 
Mani, tāpat kā pārējos, ļoti pārsteidza 
Kipras daba – ziedošie mandeļu koki, 
apelsīnu, citronu un mandarīnu koki, 
palmas, kaktusi. Mums, latviešiem, kas 
pameta Latviju, kad tik tikko bija sācis 
kust sniegs, šis skats likās īsta eksotika 
un kur nu vēl Vidusjūra – drosmīgākie 
no mums peldēšanas sezonu atklāja tieši 
tur. Tā kā mūsu viesnīca atradās kalnos, 
tad izbaudījām braukšanu pa „serpen-
tīniem”, kas sākumā likās baisi, bet 
skats– neaizmirstams. 

Kad nedēļa bija aizlidojusi vēja 
spārniem, bija ļoti grūti teikt ardievas 
visiem jauniegūtajiem draugiem, taču 
mēs viņus būsim priecīgi uzņemt Lat-
vijā 2012. gada aprīlī. Šā gada jūlijā vēl 
6 Vecpiebalgas skolēni dosies uz Bul-
gāriju, bet rudenī – uz Poliju. Nenolie-
dzami, šis bija piedzīvojums, ko atce-
rēsimies visu mūžu! Liels, liels paldies 
skolotājām Velgai un Daigai, kas mums 
deva šo vienreizējo iespēju – pabūt Af-
rodītes zemē Kiprā!

Madara Mūrniece

Vecpiebalgas vidusskolas komanda uz Kipru devās īpaši šim 
notikumam darinātos formas tērpos.  

Vecpiebalgas vidusskolas sasniegumi aprīlī
Konkursa „Jaunie matemātiķi” 4. 

kārtā 2. vieta Līvai Brauerei (7.kl.), 
atzinība – Mairai Asarei (6.kl.). Skolo-
tāja A. Glāzere.

1. klases skolēnu olimpiādē Martai 
Pundurei atzinība. Skolotājas A. Jurge-
na, A. Šulca.

2. klases skolēnu olimpiādē Ral-
fam Kuzmanam atzinība. Skolotāja B. 
Kuzmane.

Vidzemes reģiona 2. skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konferences 
laureāti Selvijs Ozoliņš un Jānis Zār-
diņš (11.E), atzinību ieguva Baiba La-
piņa un Madara Gasiņa (11.V). Skolo-
tāja A. Eškina.

Latvijas 35. skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konferencē ķīmijas 
sekcijā atzinību ieguva Selvijs Ozoliņš 
un Jānis Zārdiņš (11.E). Skolotāja A. 
Eškina.

Jauno izpildītāju konkursā „Nāc, 

sadziedāt!” 1. vieta Adrijai Žagarei 
(5.kl.). Skolotāja G. Stade.

Konkursā „Cielavas gudrība” 1. 
vieta Helēnai Lāpselei (6.kl.), 2. vieta 
Adrijai Žagarei (5.kl.), 3. vieta Pau-
lai Diānai Šulcai (5.kl.). Skolotāja A. 
Bērziņa.

Konkursā „Zaļās nakts” 3. vietu 
ieguva Santa Burjote, Einārs Eškins, 
Artūrs Lācis, Zane Pogule un Tomass 
Kučinsks (12.E). Atzinība – Madarai 
Mūrniecei, Santai Štālei, Ievai Vāve-
rei, Jānim Šatrovskim, Baibai Dum-
pei, Gunai Odziņai, Marutai Dalderei, 
Kristīnei Kalniņai, Andrim Asarītim, 
Matīsam Zemgalim, Edujam Klo-
džam, Andrim Balodim, Zanei Zvej-
niecei, Madarai Virsniecei, Elīnai Kra-
mai, Dacei Dindonei, Zanei Krēsliņai, 
Jānim Braueram, Didzim Kuzmanam 
(12.E) un Diānai Miesniecei (11.E). 
Skolotāja A. Bērziņa.

“Taurenes Cālis – 2011”
Kad pakusuši lielie sniega kalni un 

saulīte sāk vairāk sildīt, tad klāt ir 1. 
aprīlis. Tā ir ļoti nopietna diena visiem 
Taurenes pirmsskolas audzēkņiem, jo 
notiek koncerts – konkurss „Cālis–
2011”. Konkursā piedalījās 17 dziedā-
tāji no pirmsskolas grupām. Tika dzie-
dātas dažāda rakstura dziesmas – par 
kukulīti, mazo meitenīti, lācīti, čuču-
muižas vilcieniņu, skriešanu, pētnie-
cību, rūķiem, strīpām, par klausīšanu, 
burtu tārpiņu, blēņām, draiskošanos. 

Savu priekšnesumu bija sagatavojušas 
arī audzinātājas. Par jautrību gādāja un 
pasākumu vadīja runcis Fēlikss. 

Titulu „Taurenes Cālis – 2011” ie-
guva Lāsma Kitija Mateusa, „Mazais 
Cālis 2011” – Dāvids Spalviņš, bet 
titulu „Skatītāju simpātija” ieguva Ni-
kola Spalviņa un Mareks Greizāns.

Paldies vecākiem par atbalstu un uz 
tikšanos nākamajā gadā!

Inguna Batņa, 
muzikālā audzinātāja

“Dzērbenes Cālis – 2011”
Arī šogad, tāpat kā citus gadus, 16. 

martā Dzērbenes bērnudārza zālē bija 
pulcējušies mazās bērnudārza grupiņas 
un pirmsskolas bērnudārza grupas “cā-
lēni”, lai sacenstos balsu skanīgumā. 
Šoreiz pie bērniem ciemojās Pilsētas 
runcis un Meža lapsa. Mazie dziedātāji 
bija ļoti gatavojušies, tāpēc koncerts 
sanāca ļoti kupls. Kopā uzstājās 20 
“cāļi”. “Cāļus” vērtēja ļoti nopietna un 
atbildīga žūrija – kora mamma Mārīte 
Ozolante, skolotāja un logopēde Sigi-
ta Kažoka, Dzērbenes mūzikas skolas 
absolvente Kristīne Jeromāne.  Šoreiz 
žūrijas un skatītāju domas sakrita un 
Dzērbenes „Lielā cāļa” titulu un “Ska-
tītāju simpātijas” titulu jau trešo gadu 

pēc kārtas ieguva Tīna Baltvilka, bet 
„Mazā cāļa” titulu ieguva Kristīne 
Baltiņa. Žūrija atzīmēja, ka ļoti pati-
kuši visi dziedātāji un sevišķi atzīmēja 
Dārtu Kancēviču, Martu Šmiti, Pēte-
ri Šmitu, Uvi Lūku, Sauli Laputevu. 
Katrs dziedātājs par savu sniegumu 
saņēma svilpavnieku un saldumus, 
lai būtu iedvesma un spēks jauniem 
radošiem projektiem. Liels paldies 
skolotājai Ilvijai Bikiņai, kura garus 
mēnešus strādāja, lai bērni nonāktu 
līdz skaistam koncertam. Paldies arī 
uzņēmējai Vinetai Razgalei par finan-
siālu atbalstu pasākumam!

Daina Šmite

Dzērbenes cālēni pirms koncerta iemēģina balsis.

Mazie taurenieši ar godam nopelnītajām pārsteiguma balviņām.

Valsts atklātā olimpiādē mājturībā 
un tehnoloģijās „Ūdens” atzinību iegu-
va Līva Brauere (7.kl.), Kitija Paeglīte 
(7.kl.), Madara Mūrniece (12.E) un 
Santa Gruele (9.kl.), Simona Klodža 
(9.kl.), Gints Mārtiņš Indriksons (10.
E), Signe Vītoliņa (11.V), Laura Prū-
se (11.V). Skolotājas V. Jansone un I. 
Kazaka.

Novadu mājturības un tehnoloģi-
ju olimpiādē 1. vieta Kitijai Sarmulei 
(5.kl.), 2. vieta Annai Kalniņai (7.kl.),  
atzinība Nikolai Strazdai (5.kl.). Rok-
darbu izstādē 2. vieta Nikolai Strazdai 
un atzinība Kitijai Sarmulei. Skolotāja 
V. Jansone.

Novadu lietišķās informātikas olim-
piādē 1. vieta Kristīnei Kuzmanei 
(9.kl.) un 2. vieta Simonai Klodžai 
(9.kl.). Skolotāja S. Upeniece.

Notikumi Inešu pamatskolā martā

“Mazs cinītis gāž lielu vezumu” 
Taurenes pamatskolā

Taurenes pamatskolā katru gadu 
marta mēnesī notiek sākumskolas sko-
lēnu mazā pētnieciskā darbu konferen-
cīte „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”, 
kurā 1.-4. klašu skolēni mācās iepazīs-
tināt ar savu pētniecisko darbu, stāstīt 
un atbildēt uz klausītāju interesējošiem 
jautājumiem.

Pirms rudens brīvdienām skolēni iz-
vēlējās sev interesējošu tēmu. Konsul-
tējoties ar skolotāju, mācījās izveidot 
darba plānu, pa soļiem veikt praktisko 
darbu – pētījumu, izdarīt secinājumus 
un novērtēt savu darbu. Iepriecina tas, 
ka pētījuma darbā tika iesaistīti vecā-
ki, klasesbiedri un draugi. „Klausītāju 
simpātijas” ieguva skolēni, kuri pre-
zentācijā izmantoja informācijas teh-
noloģijas un savus veidotos uzskates 
materiālus. 

5. aprīlī Priekuļu vidusskolā sākum-

skolas skolēnu konferencītē „Mazs 
cinītis gāž lielu vezumu” no mūsu sko-
las piedalījās 2. klases skolniece Anna 
Balode ar pētījumu „Kaķi”, 4. klases 
skolēni: Kristers Bitainis ar pētījumu 
„Kā top ķieģeļi?” un Niklāvs Babris ar 
pētījumu „Bērni un „Lego””. 

 Paldies par ieguldīto darbu visiem 
mazās konferencītes dalībniekiem, 
skolēnu vecākiem un mācību priekš-
metu skolotājām!

Anta Paeglīte, 
sākumskolas MK vadītāja

10. martā visus mūzikas mīļotājus 
priecēja ikgadējais jauno solistu kon-
kurss “Do Re Mi”. Pavisam piedalījās 
21 dalībnieks, no tiem 12 meitenes un 
9 zēni. Tika dziedāts gan latviešu, gan 
angļu valodā. Katrs jaunais solists sa-
ņēma saldo kāruma balvu un atzinības 
rakstu, bet labākajiem tika arī disks ar 
konkursa dziesmu fonogrammām.

16. martā skolā notika Vecāku die-
na. No rīta vecāki apmeklēja atklātās 
stundas. Pusdienlaikā tikās ar pārstāvi 
no Valsts Bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijas. Dienas izskaņā bērni kopā 
ar vecākiem piedalījās jautrā un atrak-
tīvā Kustību dienā.

17. martā skolas mazie ķipari – bēr-
nudārza audzēkņi un 5.-6.gad. bērni, - 
dziedot, dejojot un ejot rotaļās, dāvāja 
jaukus mirkļus savām vecmāmiņām un 
vectētiņiem. 

18. martā Inešu pamatskolā notika 
Zinību balle. Pasākumā tika godināti 
visi skolas olimpiāžu un sporta sacen-
sību uzvarētāji – katrs saņēma atzinī-
bas rakstu un pildspalvu ar skolas logo. 
Īpašo balvu – krūzīti, kuras dizains iz-
strādāts speciāli šim pasākumam,  sa-
ņēma valsts un starpnovadu olimpiāžu, 
konkursu un sacensību uzvarētāji.Va-
karā skolas 7. - 9. klašu tautisko deju 
kolektīvs piedalījās skolu deju kolektī-
vu sadancī  “Tu kā, es kā” Ērgļos.

Inešu skolas saime Kustību dienā kopā ar vecākiem. 

Inešu  pamatskolas olimpiāžu un sporta sacensību uzvarētāji.
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MūSU VIESIS

Katram cilvēkam ir sava vieta un savs uzdevums
Droši vien lielākā daļa no novada 

ļaudīm šobrīd aktīvi steidz apdarīt 
steidzamākos pavasara darbus, īpa-
ši saspringts šis laiks ir lauksaim-
niekiem. Ne velti sakāmvārds vēs-
ta–„Ko pavasarī iesēsi, to rudenī 
nopļausi”. 23. aprīli senie latvieši 
dēvēja par Jurģa vai Ūsiņa dienu 
un uzskatīja to par gada sākumu, jo 
ar šo dienu sākas vai viss zemnieka 
darba gads: ganu diena, pieguļas, 
sējas un pirmā ugunskura diena. 
Ūsiņdienā pirmo reizi laiž govis ga-
nos, kaut uz neilgu laiku, pat sniegā, 
tā iezīmējot jaunās ganību sezonas 
sākumu. Vai šo tradīciju ievēro mūs-
dienās un ar kādām domām zemnieki 
sagaida jauno sezonu jautāju taure-
nietei Aldai Zālītei. 

– Dzīvoju Taurenē, gandrīz pie 
robežas – vien nepilni divi kilometri 
mūs šķir no  tuvākajām mājām, kas 
atrodas Vecpiebalgas pagastā. „Run-
tes” ir dzimtas īpašums jau piektajā 
paaudzē. Un kas ir interesantākais, – 
katrā paaudzē māju apsaimniekoša-
nas stafeti pārņem sievietes. Tajā brī-
dī, kad izskanēja variants, ka Taureni 
varētu pievienot Raunas novadam, 
domāju: ārprāts, es tāda riktīga pie-
baldzēniete – un tagad pie Raunas! 
Paldies Dievam, viss nokārtojās. 

Nepilnus divus gadus darbo-
jaties novada domē. Jums ir tā 
priekšrocība, ka pašvaldības dar-
bu varat vērtēt no divām pozīci-
jām – kā deputāte, kas pieņem 
lēmumus, un kā uzņēmēja. 

– Pagaidām vēl pagājis pārāk īss 
laika sprīdis, objektīvi izvērtēt re-
formas rezultātus būs iespējams ti-
kai pēc vairākiem darbības gadiem. 
Katrs iesākums ir grūts, tad arī bie-
žāk gadās dažādas neskaidrības, ne-
saprašanās. Pašvaldības darbs ir ļoti 
atšķirīga joma manai profesijai, pa-
visam cits darbības lauciņš. Dažkārt 
ir ļoti sarežģīti orientēties likumu un 
noteikumu labirintos. Katrā ziņā ik-
vienā jautājumā cenšos iedziļināties, 
akli nebalsoju un lēmumus pieņemu 
pārdomāti. Mana priekšrocība kā de-
putātei varbūt ir tā, ka ikdienā esmu 
ciešā kontaktā ar vēlētājiem, varu ie-
dzīvotāju sāpi un problēmas  aiznest 
līdz vadībai un palīdzēt tās atrisināt. 
Jāsaka gan, ka lauku cilvēki ir diez-
gan pacietīgi, pēc palīdzības vēršas 
vien kritiskās situācijas. Protams, ir 
jau arī vienmēr neapmierinātie, kas 
„spēj sacelt vētru pat ūdens glāzē”, 
tomēr viņi ir mazākumā. Deputātam 
jāiedziļinās ikvienā situācijā, un tad 
ir gandarījums, ja esi varējis kādam 
palīdzēt. Un vēl man šķiet, ka ap-
vienošanās ideja būs sevi attaisnoju-
si tad, ja ļausim pagastos uz vietas 
cilvēkiem vairāk izpausties– neno-
slāpēsim iniciatīvu un ļausim brīvi 
darboties, saglabāsim iepriekšējās 
tradīcijas. Novadā ir apvienoti pie-
ci pagasti. Lai saliedēšanās izvēr-
stos veiksmīgāka, vajadzētu piešķirt  
lielāku nozīmi bijušo pagastu cen-
triem.

Pēc izglītības un aicinājuma esat 
veterinārārste. Ilgus gadus prakti-
zējat tuvākā un tālākā apkārtnē. 
Kāpēc izvēlējāties šo profesiju? 

– Esmu lauku bērns, pilsēta mani 
nekad nav vilinājusi. Pat jaunībā. 
Manā bērnībā ikvienu agri iemācīja 
cienīt darba tikumu – nevis ar vār-
diem, bet noteiktiem pienākumiem. 

Un par neizdarīšanu nebija ne runas. 
Man šķiet, ka mūsu bērni ir pat ne-
daudz zaudētāji – ne viņi zina „Lo-
tosa” nometnes, ne agro celšanos, lai 
paspētu izravēt garās kolhoza biešu 
vagas. Darbs bija, bet tam visam klāt 
arī sava daļa romantikas. Kāpēc tieši 
veterinārija? Mēs visi, atskatoties uz 
savu dzīvi, redzam, ka ir bijuši īpa-
ši brīži, situācijas, vietas un cilvēki, 
kas vairāk nekā citi ir mainījuši vai 
ietekmējuši mūsu ceļu. Katram cil-
vēkam šajā Dieva plānā ir sava vieta. 
Mūsu vietā var būt jebkurš cits, un 
tikai Dievam vien saprotams, kāpēc 
kādam uzdevumam Viņš izvēlējies 
tieši tevi. Vai arī otrādi – kāpēc nav 
izvēlējies tevi. Man, iespējams, ir 
lemts visu mūžu darboties ar lopi-
ņiem. Par spīti tam, ka darbs ir fi-
ziski un morāli smags, neskatoties 
pat uz nakts stundām, kuras nākas 
pavadīt izsaukumos. Jo prieka brī-
ži, kad izdodas dzīvnieku izārstēt, ir 
neaprakstāmi. Tiesa, ne vienmēr var 
palīdzēt... Un tad ir emocijas, pārdzī-
vojumi. Bet tā jau ir veterinārārsta  
ikdiena, un savu izvēli es nenožēlo-
ju. Latvijā neraksturīgi daudz daiļā 
dzimuma pārstāvju strādā šajā nebūt 
ne sievišķīgajā profesijā. Kad mācī-
jos Jelgavā, no 75 studentiem tikai 
viena bija zēnu grupa, tagad, šķiet, 
ir vēl mazāk. Nesaprotu, vai mums 
trūkst vīriešu? Tikko biju seminārā 
Siguldā, lekcijas lasīja ārzemju ko-
lēģi. Viņi brīnās un saka: „Labdien 
lēdijas un daži kungi, mums gan ir 
otrādi – tikai dažas puķes mūsu vidu 
izdaiļo.” Tā nu ir sanācis, ka darbo-
jos šajā vīrišķīgajā profesijā, kurā 
tomēr dominē vājais dzimums. 

Nekļūdīšos, ja teikšu, ka labi 
pārzināt situāciju laukos. Cik tad 
mūsu pusē ir palicis saimniecību, 
kas nodarbojas ar lauksaimniecis-
ko ražošanu? 

– Man ir sertifikāts, tāpēc varu 
strādāt visā Latvijā. Noteiktas ro-
bežas ievērojam, tikai īstenojot pro-
filakses pasākumus. Nevaru droši 
apgalvot par visu novadu, bet Taure-
nē ir maz piemājas jeb mazo saim-
niecību, kurās tiktu turēta gotiņa vai 
divas. Savulaik daudzi atrada darbu 
kokapstrādes uzņēmumos, algas tika 
regulāri maksātas, naudiņa bija, tā-
pēc cilvēkiem bija izdevīgāk piena 
litru vai gaļas kilogramu nopirkt 
veikalā. Tagad situācija ir cita. Dažā 
lauku sētā labprāt mājlopus audzētu, 
bet ganāmpulks un tehnika ir izpār-
doti un līdzekļu, par ko iegādāties 
visu no jauna, arī nav. 

Un lielās saimniecības?
– Piena lopkopībā ir tendence 

samazināties saimniecību skaitam, 
bet ganāmpulki kļūst lielāki. Liel-
saimniecību mums ir maz. Ar piena 
ražošanu lielos apjomos var lepoties 
tikai dažas – Jāņa Freimaņa zem-
nieku saimniecība „Liel-Kurmji”, 
Modra Liepiņa „Liepas-M”,  Sar-
mītes Knābes „Brenkūži” un Anda 
Dzeņa „Lejas-Barackas”. Vairāk ir 
vidējo un mazo saimniecību, kur ga-
nāmpulkā ir 20 – 30 piena devējas. 
Liellopu ganāmpulku jau nevar vie-
nā dienā atražot, ir vajadzīgi gadi, lai 
to iekoptu. Šobrīd piensaimniecībai 
klājas labāk nekā citām lauksaim-
niecības nozarēm. Gaļas lopkopībā, 
īpaši cūkkopībā, cenas krīt. Pirms 
pāris gadiem situācija arī piensaim-

niecībā bija skarba, piens tika ie-
pirkts par ārkārtīgi zemām cenām, 
no nelielām saimniecībām pārstrādes 
uzņēmumi vispār atteicās. Es uzska-
tu, ka mūsu– Vidzemes – pakalnos 
izdevīgi ir veidot bioloģiskās saim-
niecības. Zeme šeit ir nesagandēta, 
izvēloties šo saimniekošanas veidu, 
arī platībmaksājumi ir lielāki.

Manuprāt, ir ļoti grūti laukos 
ko uzsākt. Ne jau visi var būt veik-
smīgi uzņēmēji. 

 – Bet izaudzēt ģimenes galdam 
dārzeņus nu gan nevarētu būt prob-
lēma. Kaut ar lāpstu var mazdārziņu 
uzrakt, īpaši tad, ja esi bez darba un 
iztikas līdzekļiem. Braucot uz saim-
niecībām, ar skumjām vēroju aizau-
gušos laukus, pat pagastu centros re-
dzamas nožēlojamas ainas. Kādreiz 
cilvēki ir paņēmuši zemīti, tagad 
apsaimniekot ir kļuvis par grūtu. It 
kā pašam nevajag, bet citam arī ne-
atdos. Tāda savdabīga mantrausības 
izpausme. 

Pasaules prakse rāda, ka eko-
nomisko krīzi vieglāk pārcieš tieši 
lieli ražotāji.

– Šajās valstīs ir raksturīga arī 
dzīvnieku slimību izplatība. Latvi-
jai, salīdzinot ar attīstītajām valstīm, 
ir liela priekšrocība – mēs esam no 
nopietnām dzīvnieku infekciju sli-
mībām brīva valsts. Ir jau arī mums 
atsevišķi slimību uzliesmojumi, bet 
tie nav tik graujoši. Un tikai tāpēc, 
ka mums nav milzīgas dzīvnieku 
koncentrācijas. Iespējams, ka lielas 
saimniecības ir ekonomiski izdevī-
gāk vadīt, lētāk var saražot, taču arī 
mazajām – ģimenes – saimniecībām 
ir savi plusi. Piemēram, modernizā-
cijai ir pieejams Eiropas atbalsts, va-
jag tikai saprašanu, ko un kā to izda-
rīt. Lauksaimnieki jau vispār ir ļoti 
vispusīgi: viņiem jāzina viss – sākot 
ar grāmatvedības pamatiem un bei-
dzot ar elementārām zināšanām ve-
terinārijā, jo ne jau par katru nieku 
sauksi vetārstu. Arī uzņēmējdarbība 
viņiem nav sveša. Atliek vien izvēr-
tēt savas iespējas un darboties.

Jūs tik pārliecinoši runājat par 
ģimenes saimniecībām, ka man ir 
skaidrs, ka arī paši esat izvēlēju-
šies tieši šo saimniekošanas meto-
di. 

– Jā, mums ir neliels ģimenes uz-
ņēmums, nodarbojamies ar piena 
lopkopību, ganāmpulkā ir 17 piena 
devējas. Esam modernizējuši saim-
niecības ēkas, iegādājušies nepie-
ciešamo tehniku, tāpēc ar visiem 
darbiem tiekam galā divatā ar vīru. 
Jāatzīst gan, ka lielākais darbu sma-
gums ir atstāts Modra ziņā. Pēdējos 

gados esam atteikušies no graudu 
audzēšanas, jo izdevīgāk papildba-
rību ir nopirkt no Zemgales graudu 
lielražotājiem. Mūsu pusē jau vispār 
labu ražu izaudzēt nevar – ne mums 
to līdzeno lauku, ne labvēlīgo laika 
apstākļu. 

Nesen lauksaimnieki pie valdī-
bas nama Rīgā rīkoja pateicības 
akciju. Vai arī jūs viņiem pievie-
nojāties?

– Par akciju zinu vien no TV re-
dzētā. Ideja par nepieciešamību pa-
teikt paldies valdībai laikam ir sais-
tīta ar jaunās piena rūpnīcas projekta 
apstiprināšanu. Cita iemesla pateicī-
bai es neredzu. Manuprāt, valdībai 
ir jāpasakās mums – zemniekiem, 
uzņēmējiem, ražotājiem, ka mēs pēc 
viņu pieņemtajiem nodokļu palie-
linājumiem vispār eksistējam. Nu 
kāda pateicība! Degviela paliek ar 
katru dienu dārgāka, bet izlietojums 
uz vienu hektāru – samazināts, elek-
trībai cenas tiek paaugstinātas... Tas 
taču mūs gremdē! Dārdzības rezultā-
tā piena cena iznāk tāda pati kā pirms 
pāris gadiem. Domāju, ka šopavasar 
lielākajai daļai lauksaimnieku nemaz 
tik viegli neklāsies. 

Govis ošņā pavasara gaisu – vēl 
mazliet, un tiks zaļā zālītē! Vai arī 
jūsu saimniecībā ievēro kādas tra-
dīcijas? 

– Senāk zemnieki ievēroja un go-
dāja ikkatru Mēness dienu. Par to, 
kādā zīmē lopus labāk izlaist ganī-
bās, domas dalās. Mēs savā saim-
niecībā esam raduši pirmajā ganu 
dienā rumulēties. Agrāk, kad bērni 
bija mazāki, gāja ļoti lustīgi. Bet arī 
tagad  rumulējamies, kaut citreiz šai 
atbildīgajā brīdī esam tikai divatā ar 
vīru. Nezin kāpēc, bet visslapjākā 
parasti esmu es. Govju laišanai ga-
nībās ievērojam arī Mēness fāzes. Ja 
gribam daudz piena slaukt, ganos jā-
laiž Ūdensvīra zīmē, ja gribam labas 
miesas nobarot – Svaru zīmē, bet, 
ja vajag, lai lopi vasarā būtu rātni, 
paklausīgi un nestaigātu pa kaimi-
ņu dārziem – Vēzī. Visticamāk gan, 
ka piena daudzums vai svara pieau-
gums vairāk ir atkarīgs no saimnieka 
rūpības, bet, ja jau senie latvieši šīs 
zīmes ir tulkojuši tieši tā, sava tais-
nība jau laikam būs.  

Mēs tikai par darbu, problē-
mām... Bet kā jūs sevi palutināt? 

– Mums ar vīru ir divi hobiji. Viens 
no tiem – zolīte, lai gan neesam 
azartiski spēlmaņi. Otrs vaļasprieks 
ir ceļošana. Jau augstskolas laikā ar 
mugursomu plecos esmu izstaigājusi 
Kaukāzu, Karpatu kalnus. Labi, ka 
toreiz paspēju, jo tagad jau uz turieni 

neaizbrauktu. Ilgu laiku mūsu ceļo-
šana aprobežojās tikai ar Latviju. Un 
tad 40 gadu jubileju nolēmām nosvi-
nēt netradicionālāk un uzdāvinājām 
paši sev braucienu uz Itāliju. Tagad 
jau āķis ir lūpā. Ceļojam daudz un 
dažādos veidos – esam braukuši gan 
ar tūristu grupu, gan individuāli. Kat-
ram ceļošanas veidam ir savi plusi 
un mīnusi, galvenais izvērtēt, ko vē-
lamies iegūt. Ir tik daudz ko redzēt, 
ka nebūtu vērts divreiz doties uz 
vienu vietu, jo  priekšstats par valsti, 
ko apceļo, jau rodas. Es gribu redzēt 
daudzveidību, salīdzināt, cik pasaule 
ir dažāda. Vienīgi uz Norvēģiju vēl 
kādreiz gribētu aizbraukt, bet vispār 
mana sapņu zeme ir Austrālija. Ce-
ļojot individuāli, lielākā problēma 
ir valodas barjera. Nezinu, kas tas 
ir, bet krievu valoda mums burtiski 
pielipa, bet ar angļu ir sarežģītāk, 
vismaz mūsu paaudzei.  

Vai ceļojot ir gadījušies arī kādi 
pārsteigumi?

– Kaut neliels, tomēr priekšstats 
par valsti, uz kuru dodamies, iepriekš 
jau ir izveidojies. Bet Norvēģijā mūs 
pārsteidza ziemeļbrieži. Bijām ce-
rējuši ieraudzīt majestātiskus dzīv-
niekus, tomēr, kā izrādās, tie ir ļoti 
maziņi. Savukārt Ēģiptes piramīdas 
iespaidoja ar saviem grandiozajiem 
apmēriem. Un vēl. Anglijā, Šveicē, 
kaut tepat – Lietuvā, izbraucot no 
lielajām pilsētām, tūlīt var manīt ga-
nāmpulkus. Aploks pie aploka un ne 
jau kaut kādi lielie, arī tur padsmit 
ragulopi ganās. Pa Pleskavas šoseju 
uz Rīgu braucot, tos uz vienas rokas 
pirkstiem var saskaitīt. Es nesaprotu, 
kas ir par vainu Latvijai. It kā vie-
na– Baltijas – reģiona valstis esam, 
bet tāda atšķirība...

Kā varat apvienot saimniecības 
darbus ar savu vaļasprieku?

– Vismaz vienu reizi gadā izrau-
ties no ikdienas darbiem un rutīnas 
ikvienam ir svētīgi. Tagad pat nevaru 
saprast, kā mēs tik daudz gadus varē-
jām bez šiem nelielajiem atvaļināju-
miem iztikt. Tiesa, lauku cilvēkam ir 
grūti izkārtot brīvdienas no saimnie-
cības darbiem, bet mums ir ļoti pa-
laimējies ar bērniem,  kaimiņiem un 
draugiem. Pateicoties šo izpalīdzīgo 
cilvēku atbalstam, nejūtamies saim-
niecībai „piesieti” un vasarā desmit 
dienas ganāmpulku droši varam at-
stāt, jo zinām, ka  ar to viss būs kārtī-
bā. Man ir paveicies arī ar kolēģiem, 
kas mani aizstāj prombūtnē. Paldies 
visiem!  

Kas ir tas, ko jūs dzīvē vērtējat 
visaugstāk?

– Vērtības mainās līdz ar gadiem 
un uzskatiem, bet viena vērtība ir 
nemainīga un tā ir svarīgākā visu 
mūžu– ģimene. Ja ģimenē viss ir 
kārtībā, tad arī darbā veiksies un 
viss sliktais nokārtosies. Savulaik 
vectēvs man iemācīja trīs patiesības: 
„Dots devējam atdodas”, „Citam 
bedri raksi, pats iekritīsi” un „Neda-
ri otram to, kas tev pašam nepatīk”. 
Pēc šiem principiem esmu vadījusies 
visu dzīvi. Un tas nemaz nav grūti, 
vienkārši – nedari otram ļaunu un, 
ja nespēj pateikt cilvēkam acīs, ko 
domā, tad arī aiz muguras klusē... 
Nebūs varonīgi, bet godīgi gan.

Dzidra Ješkina
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Biedrībai „Kaives mednieku klubs” 2 gadi!
Medības Kaivē gadu desmitiem ir 

bijis aktīvs atpūtas veids, taču med-
niekiem līdz šim trūka vienotības da-
žādu jautājumu risināšanā, tas 2009. 
gadā noveda pie mednieku biedrības 
„Kaive” izjukšanas. Biedrības „Kai-
ves mednieku klubs” vadītājs Edgars 
Leimanis uzskata, ka galvenais ie-
priekšējā medību kolektīva šķelšanās 
cēlonis bija medību organizēšanas 
stils, kas neatbilda mednieku ētikas 
normām un kaitēja zemju īpašnieku 
interesēm. Tā rezultātā daļai Kaives 
pagasta iedzīvotāju bija radies diez-
gan negatīvs priekšstats par mednie-
kiem un medību norisi. Šobrīd Kai-
ves pagasta lielākajā daļā medības 
organizē no jauna izveidotas divas 
mednieku biedrības – „Kaives med-
nieku klubs” un „Dzirnavnieks”. 
E.Leimanis: „Laika gaitā sapratām, 
ka ikvienu nesaprašanos ir iespējams 
atrisināt, tāpēc, savstarpēji vienojo-
ties, tāpat kā daudzus gadus iepriekš, 
esam izveidojuši un apsaimniekojam 
vienu medību iecirkni ar nosaukumu 
„Kaive”, kas aizņem gandrīz pusi no 
visas Kaives teritorijas – 6290 ha, 
kur kopīgi organizējam kolektīvās 
medības un plānojam ikdienas dar-
bus un veicamos pasākumus mežā. 
Iedzīvotāji dažbrīd ir nesaprašanā, 
kāpēc vajadzīgi divi klubi – te gal-
venokārt ir tikai juridiskas formalitā-
tes, kuru esamība nekādi neietekmē 
attīstīt kopīgo medību saimniecību. 
Arī formalitāšu kārtošana prasītu 
laiku un zināmus resursus, tāpēc šī 
jautājuma risināšanu esam atlikuši.” 

Šobrīd Kaives mednieku klubs ir 
noslēdzis vairāk nekā 100 līgumus 
ar zemju īpašniekiem par medību 
tiesību izmantošanu, un starp med-

Par to, kas bija un, iespējams, būs...

niekiem un zemju īpašniekiem ir 
izveidojusies produktīva sadarbība. 
Edgars Leimanis kā pozitīvu mo-
mentu atzīmē: „Kaives iedzīvotā-
ji, it sevišķi tie, kas nodarbojas ar 
lauksaimniecības kultūru audzēšanu, 
saprotoši izturas pret meža zvēru 
nodarītajiem postījumiem lauksaim-
niecības zemēs un neizvirza radikā-
las prasības, piemēram,  lai mednie-
ki nodrošinātu to, ka meža zvēram 
jādzīvo tikai mežā un ka meža cūka 
pie kartupeļu lauka nedrīkst rādīties 
šāviena attālumā. Tā kā medniekiem 
tīri fiziski nav iespējams nosargāt 
katru lauku, tad, lai nosargātu savus 
laukus,  saimniekiem vispirms pie-
dāvājam laukus iežogot vai izmantot 
dažādus smaržu repelentus dzīvnie-
ku atbaidīšanai. Un, kad atbaidī-
šanas līdzekļi nav devuši nekādus 
rezultātus, talkā nākam mēs – med-
nieki. Lai mazinātu postījumus, mēs 
neizmantojam tikai nomedīšanas 
metodi, bet arī piebarošanas meto-
di– tuvāk mežam izveidojam pieba-
rošanas lauciņus, barotavas, lai tādā 
veidā mazinātu dzīvnieku sirojumus 
pa iekoptajiem kartupeļu laukiem. 
Bet jāņem vērā, ka ruksis ir ruksis  
un arī viņam, tāpat kā cilvēkam, la-
bāk garšo kartupelis no labi iekopta 
lauka. Barotavas meža zvēriem uztu-
ram arī ziemā, – tādā veidā palīdzot 
zvēriem pārlaist bargos laika apstāk-
ļus. 2010./2011. medību sezonā me-
dību iecirknī „Kaive” Valsts meža 
dienests, neskaitot citus pārnadžus, 
atļāva nomedīt 40 meža cūkas – lie-
lākos apstrādātās lauksaimniecības 
zemes postītājus. Medību sezonas 
laikā tās arī tika nomedītas. Ņemot 
vērā nodarīto postījumu apjomus un 

mednieku novērojumus, ir pamats 
uzskatīt, ka šis limits nākamajā se-
zonā būtu jāpalielina. Par to arī sa-
darbībā ar Valsts meža dienestu tiks 
lemts jau tuvākajā laikā.”

Abās biedrībās darbojas pārsva-
rā Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, 
dažādu paaudžu un profesiju cilvēki, 
kurus vieno kopīga interese – medī-
bas ar mērķi attīstīt medību saimnie-
cību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku 
un to apdzīvojamās vides daudz-
veidības saglabāšanas ilgtspējīgas 
izmantošanas principiem. Tas nozī-
mē– organizēt medības tādā veidā, 
lai medījamās dzīvnieku sugas spētu 
atjaunoties un medības kā nodarbe 
neizzustu. Kaives mednieku klubs 
izvirzīto mērķu sasniegšanai sadar-
bojas ar citos pagastos esošajiem 
medību klubiem, klubam ir izveido-
jusies cieša sadarbība ar Vecpiebal-
gas novada pašvaldību. 

Medību saimniecības uzturēšana 
prasa zināmus ieguldījumus, tāpēc 
katram medniekam jādod sava artava 
kluba darbībai un attīstībai. Būtisks 
atspaids biedrībai „Kaives mednieku 
klubs” ir saņemtais finansējums me-
dību inventāra un aprīkojuma iegā-
dei. Edgars Leimanis atzīst: „2010. 
gadā ar savu pieteikumu startējām 
ELFLA un Cēsu rajona lauku part-
nerības izsludinātajā konkursā, un 
mūsu projekts „Infrastruktūras un 
aprīkojuma pilnveidošana Kaives 
mednieku kluba medību saimniecī-
bā” tika atbalstīts. Projekta mērķis ir 
nodrošināt vienlīdzīgas iespējas no-
vada iedzīvotājiem un medniekiem, 
stiprināt un popularizēt medību tra-
dīcijas un pilnveidot mednieku iema-
ņas, zināšanas un prasmes. Saņemto 

Savas aktualitātes dēļ šoreiz to-
mēr vispirms par enerģētiku. Šo 
aktualitāti nosaka, protams, avārija 
Fukušimas AES pēc nepieredzēti 
spēcīgas zemestrīces un tai sekojo-
ša cunami Japānā, Krievijas plāni 
par AES celtniecību tagad ne tikai 
Kaļiņingradā, bet arī Baltkrievijā, 
Latvijas pierobežā, Baltijas valstu 
un pirmām kārtām Latvijas un Lie-
tuvas strīdi par sašķidrinātās gāzes 
termināļa celtniecību ar Eiropas fi-
nansiālo atbalstu vienā vai otrā no 
šīm valstīm, joprojām neskaidrās 
ar akmeņoglēm darbināmas TEC 
celtniecības perspektīvas, iespējams 
Liepājā, „Nordstream” gāzes vada 
sasaiste ar Latviju vai nē utt.

Ja kādam pajautātu, kādu vārdu 
sakarā ar enerģētiku, viņam pēdējā 
laikā nācies dzirdēt visbiežāk, at-
bilde skanētu – „neatkarība”, tātad 
neatkarība enerģētikas nozarē, kura 
Latvijas apstākļos, pirmām kārtām, 
nozīmē apgādi ar naftas produktiem, 
dabas gāzi un elektroenerģiju. Lo-
ģiski domājošam cilvēkam, protams, 
uzreiz rodas jautājums – kā valsts, 
kurai nav savu naftas un gāzes krā-
jumu, kurā elektroenerģijas ražoša-
nai ir ciklisks raksturs (pie augsta 
ūdens līmeņa Daugavā – paliek pāri, 
pie zema – nepietiek) var būt ener-
ģētiski neatkarīga no piegādēm no 
citām valstīm, tātad runa patiesībā 
ir par „neatkarību” no Austrumiem 
vai Rietumiem, nevis par neatkarī-
bu vispār. Pašreizējā momentā visa 
Latvijā patērētā gāze tiek piegādāta 
no Krievijas, naftas produkti pārsva-
rā no rūpnīcām, kuras izmanto Krie-

vijas naftu, bet elektroenerģija tad, 
kad tās nepietiek, no visām kaimiņ-
valstīm, izņemot Lietuvu, kura pēc 
Ignalinas AES slēgšanas tikai 20% 
no nepieciešamās elektroenerģijas 
spēj saražot pati. Tātad runa faktiski 
var būt tikai par to, ko tagad apzīmē 
ar vēl vienu modes vārdiņu – „di-
versifikācija”, būtībā par iespēju 
saņemt šos enerģijas nesējus no 
dažādiem avotiem, praktiski – da-
žādām valstīm. Palūkosimies, cik 
tas LR varētu būt izdevīgi no eko-
nomiskā viedokļa un cik te iekšā ir 
tīras politikas. Vispirms ir jāatzīmē 
tāds fakts – pēc tā saucamo „juku 
laiku” beigām valsts nekad nav iz-
jutusi neviena no energoresursiem 
trūkumu tāpēc, ka kāda no kaimiņ-
valstīm nepildītu savas saistības. 
Uz jautājumu, vai varētu tā būt, ka 
LR vajadzības pēc energoresursiem 
tā pieaugtu, ka esošā situācija mūs 
neapmierinātu, jāatbild noliedzo-
ši – nav nekādu pazīmju par sprā-
dzienveida ekonomikas augšupeju 
vai patēriņa pieaugumu iedzīvotāju 
labklājības līmeņa celšanās pēc. Vai 
līdzšinējiem piegādātājiem var uzti-
cēties? Kritiķi visu laiku piesauc nu 
jau pirms vairākiem gadiem notiku-
šās nesaskaņas starp Krieviju un Uk-
rainu, kuras noveda pie pārtrauku-
miem gāzes piegādē Rietumeiropai, 
citu argumentu nav. Protams, ka šim 
gadījumam bija arī savs politiskais 
zemteksts, Krievija vairs nevēlējās 
piegādāt Ukrainai, kurā pie varas 
bija nākusi lielajam kaimiņam ne-
draudzīga valdība, gāzi par puscenu. 
Vai kaut kas tāds varētu draudēt arī 

finansējumu – Ls 8040 – izlietosim 
infrastruktūras sakārtošanai: tiks 
uzcelti medību torņi, kurus kā skatu 
torņus varēs izmantot arī tūristi un 
mācību grupas, izveidotas atpūtas un 
ugunskuru vietas. Manuprāt, ieguvē-
ji būs visi – gan mednieki, gan ogo-
tāji, sēņotāji un dabas draugi – tūris-
ti, kā arī  mūsu sadarbības partneri 
– pašvaldība un apkārtējie mednieku 
klubi.” Izmaksu lielāko daļu segs 
LAD piešķirtais finansējums, bet arī 
kluba biedri ieguldīs savus līdzekļus. 
Kluba vadītājs atklāj arī nākotnes 
plānus: „Ņemot vērā to, ka, organi-
zējot medības, ciemos aicinām gan 
vietējos iedzīvotājus, gan sadarbības 
partnerus un citu biedrību pārstāv-
jus, tad esam nolēmuši arī izveidot 
savu mednieku mītni, kurā ieplānots 
izveidot telpas ciemiņu uzņemšanai, 
nomedīto dzīvnieku pirmapstrādei 
un iegūto trofeju izstādīšanai un ap-
lūkošanai. Kamēr šīs telpas ir tapša-
nas stadijā, reizēm izmantojam klu-
ba „Dzirnavnieks” mednieku telpas. 
Šeit varētu piebilst, ka lauku atpūtas 
namā „Dzirnavas” tiek piedāvāts arī 
izbaudīt dažādas aktivitātes dabā.”

Izvērtējot divu gadu darbību, Ed-
gars Leimanis ir noskaņots diezgan 
pozitīvi: „Viena daļa problēmu ir 
atrisinātas, un pats galvenais esam 
atraduši kopīgu valodu ar saimnie-
kiem, kuru īpašumos organizējam 
medības. Šāda savstarpēja sapratne 
mums ļaus arī turpmāk realizēt da-
žādus projektus, kuri dotu iespēju 
piesaistīt līdzekļus Kaives pagasta 
infrastruktūras uzlabošanai. Šo divu 
gadu laikā ir nācies sastapties arī ar 
nepatīkamām lietām, piemēram, ne-
likumīgām medībām. Tās, līdzīgi kā 

ikviens cits noteikumu 
pārkāpums, ir bijušas 
sastopamas visos lai-
kos. Pirms diviem ga-
diem medību iecirknī, 
sadarbojoties ar atbildīgajiem die-
nestiem, atklājām vairākus medību 
noteikumu pārkāpumus, ko bija vei-
kušas Kaives medību klubiem nepie-
derošas personas. Taču iepriecinošs 
ir fakts, ka pēdējā laikā  ar šāda veida 
pārkāpumiem nav nācies saskarties. 
Tiesa gan, esam aktīvi piestrādājuši 
pie problēmas risināšanas, piemē-
ram, iesaistījušies nakts dežūrās, lai 
novērstu malumedību iespējamību.”

Kaive ir viens no mežiem bagā-
tākajiem Vecpiebalgas novada pa-
gastiem, kā atzīst paši mednieki, arī 
zvēru lielajos masīvos netrūkst... Ar 
kādiem gan četrkājaiņiem pērna-
jā sezonā mednieki ir sastapušies? 
Edgars Leimanis: „No lielākiem 
zvēriem mūsu mežos mīt  aļņi, stalt-
brieži, stirnas, protams, mežacūkas. 
Bet ne tikai. Palša purva pusē esot 
dzirdēts, ka vilki gaudo, arī mednie-
ki ir manījuši pēdas, pēc kā secinām, 
ka divi vilki mūsu medību iecirknī 
vismaz kādu laiku ir pabijuši, zinām 
arī par lūšiem. Bet šie dzīvnieki ir 
ļoti viltīgi, tos ne vien nomedīt, bet 
arī ieraudzīt ne vienmēr izdodas, 
par viņu klātbūtni liecina vien pēdas 
sniegā un kāda nokosta stirna.”

Jautājumos par medībām var 
zvanīt Kaives mednieku kluba va-
dītājam Edgaram Leimanim, tālr. 
26622183; MK „Dzirnavnieks” va-
dītājam Aivaram Traidāsam, tālr.: 
29213828;  info: www.dzirnavas.lv

mums? Pret to ir vairāki argumenti 
– sabojāt attiecības ar LR – nozīmē 
sabojāt ekonomiskās attiecības arī 
ar ES, parādīt sevi kā neuzticamu 
partneri arī Rietumeiropas pircējam, 
sevišķi tagad, kad Krievijai ir ļoti 
aktuāla dalība Pasaules Tirdzniecī-
bas organizācijā; Krievijas ekono-
mika praktiski balstās uz energo-
nesēju eksportu un katra iespēja to 
izmantot ir apsveicama kā no īpaš-
nieku – oligarhu, tā no valsts puses 
(nodokļi). Gāzes piegāžu pārtrauk-
šana būtu sāpīga pašai Krievijai, jo 
Inčukalna gāzes krātuve nodrošina 
piegādes Rietumeiropai laikā, kad ir 
lielākais patēriņš – ziemā. Bez tam 
līgumu neizpildes gadījumā LR ar 
šo gāzi, kas krātuvē, varētu iztikt 3 
gadus. Naftas produktus jau tagad 
var iegādāties no dažādiem piegā-
dātājiem, jautājums tikai par cenu. 
Elektrību, piemēram, ja Krievija 
uzceltu plānoto Kaļiņingradas AES, 
kā zināms, nevar uzglabāt kādā no-
liktavā lielos daudzumos, sak, kad 
vajadzēs, atnāksim ar kanniņām un 
spainīšiem un paņemsim, tātad ne-
vajadzētu būt bažām, ka kādu brīdi 
piegādātājs varētu mums atteikt, ja 
vien viņš nav pats sev ienaidnieks. 
Nekas nevarētu būt iebilstams pret 
elektrības pārvades līniju savieno-
jumu ar Skandināvijas valstīm, tā 
būtu papildu drošība, tikai jāatceras, 
ka elektrība nav nafta, kura plūst pa 
caurulēm, domājams, visi atceras vēl 
no skolas laikiem, ka pārvade lielos 
attālumos ir ekonomiski neizdevīga, 
jo saistīta ar lieliem zudumiem. 

Kurš un kāpēc noslēdzis ar Krie-

viju tādu līgumu, kas liek LR ie-
dzīvotājiem maksāt par gāzi vairāk 
nekā igauņiem, kaut gan Inčukalna 
gāzes krātuve varēja būt gandrīz ne-
apgāžams arguments šādās sarunās, 
vēl jo vairāk, ja pēc speciālistu at-
zinuma mēs varētu piedāvāt piegā-
dātājiem vēl vairākas šādas iespējas, 
piemēram, Baldones apkaimē. Kā-
pēc „Latvenergo” savu lēto HES sa-
ražoto enerģiju pārdod uz ārzemēm 
(ap 2 santīmi par kilovatstundu), bet 
LR iedzīvotājiem pārdod enerģiju, 
kura iepirkta jau par 8 – 10 santī-
miem? Kāpēc šos tarifus nemēģina 
izlīdzināt, kas būtu tikai dabiski? 
Kāpēc valsts izņem no „Latvener-
go” praktiski visu peļņu (virs 90%) 
budžeta „caurumu” lāpīšanai, pa-
kļaujot šo iestādi praktiski nepelnī-
tai kritikai par līniju neuzturēšanu 
kārtībā? Kāpēc joprojām faktiski 
nav nekādu panākumu cīņā ar kon-
trabandas degvielu, kuras apjomu 
tagad jau vērtē kā 40% no kopējā 
patēriņa? Kāpēc valdība ir piekritu-
si pievienotās vērtības nodokļa pa-
augstinājumam elektroenerģijai (tas 
pats gaida arī dabas gāzi) un jauna-
jiem tarifiem no 1.aprīļa, kuri paredz 
pasaules ekonomikas vēsturē vēl ne-
bijušu kāzusu, kurš pērk vairāk, arī 
maksā vairāk (visi zina, ka parasti ir 
otrādi – piemēram, lielāks iepako-
jums – mazāka cena). Šīs izmaiņas 
var novest tikai pie viena – LR ra-
žotā elektroenerģija kļūs konkurēt-
nespējīga, sevišķi uzņēmēju vidū, 
jo viņiem ir iespēja iepirkt nepiecie-
šamo enerģijas daudzumu Igaunijā, 
kuras no degakmens ražotā strāva 

tagad būs jau ievērojami lētāka. Un 
vēl, kad valsts beidzot pieliks pun-
ktu mazo HES un vēja spēkstaciju 
īpašnieku patvaļai, kuri, saņemot du-
bultu samaksu par savu produkciju, 
bieži vien ir vainīgi pie mazo upju 
praktiskas bojāejas, zivju resursu iz-
sīkšanas (nav skaidrības arī par vēja 
ģeneratoru ietekmi uz cilvēku vese-
lību). Šaubas ir arī par biodegvielas 
ražošanas nākotni – dārgāk, un pats 
galvenais – vai mums neaptrūks 
maizes, ja daļa lauksaimnieku pār-
metīsies uz, piemēram, rapša audzē-
šanu biodegvielas ražošanai. Bēdī-
gākais, ka pamatā tam atkal ir vēlme 
„būt svētākam par Romas pāvestu”, 
ja ES vēl tikai plāno un spriež, tad 
LR jau ir apņēmusies 40% no savām 
vajadzībām pēc enerģijas nesējiem 
nosegt ar atjaunojamiem energo-
resursiem. Bagātās Rietumeiropas 
valstis pagaidām uz kaut ko tādu pa-
rakstīties nav gatavas. 

Un beidzot par AES. Pēdējie noti-
kumi Japānā, bez šaubām, parādīja 
šāda enerģijas ieguves veida nedro-
šību un avārijas seku likvidēšanas 
problēmu dziļumu. Latvija neatro-
das gan seismiski aktīvo zonu tu-
vumā, taču ir vēl citi aspekti, proti, 
cilvēciskais faktors, tehniskās uz-
raudzības nepilnības utt. Un vēl kāds 
fakts, kuru es arī uzzināju pavisam 
nesen – AES slēgšana un demontā-
ža izmaksā dažreiz dārgāk nekā tās 
uzcelšana, un kur tad vēl problēmas 
ar radioaktīvajiem atkritumiem. Der 
padomāt, vai ne?

Juris Sīmanis
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Vecpiebalgas Ūdensroze – ar 
jaunu elpu un pasākumiem

Teju katrs piebaldzēns zina res-
torānu Ūdensroze, kura, atrodoties 
blakus Vecpiebalgas tirgus lauku-
mam un iepretim Vecpiebalgas baz-
nīcai, no 2010. gada rudens visiem 
piedāvā ieturēt lielisku maltīti katru 
dienu no agra rīta līdz pat vēlai nak-
tij un jauki pavadīt laiku arhitekta 
Imanta Timermaņa mājīgi plānota-
jās telpās.

Sasniegts ir daudz un izdarīts liels 
darbs, lai šī vieta veiksmīgi strādā-
tu, iepriecinot Vecpiebalgas ļaudis 
un viesus, bet šī gada pavasaris ir 
nesis jaunas idejas un izaugsmes 
iespējas, kuras no 1.aprīļa ir jau ne-
daudz jūtamas Ūdensrozes sienās 
un ārpus tām.

Paralēli jau esošajam Ūdensrozes 
šefpavāra lieliskajam piedāvāju-
mam, turpmāk restorānā Ūdensroze 
un tam blakus esošajā Vecpiebalgas 
tirgus laukumā, kurš tehniskā ziņā 
atzīstams par vienu no modernāka-
jiem Latvijā, arvien biežāk notiks 
pasākumi, kuru ietvaros būs iespē-
jams baudīt kultūras un mākslas 
vidi. „Ir radīta lieliska vide atpū-
tai un brīvā laika pavadīšanai vie-
nā no Latvijas ainaviskākajām un 
kultūrvēsturiski bagātākajām vie-
tām– Vecpiebalgā, – tad kamdēļ to 
nepiepildīt ar garīgumu, kura mūsu 
sarežģītajā ikdienas ritmā ne vien-
mēr pietiek,” uzskata Ūdensrozes 
vadītājs Klāvs Radziņš.

Restorāns nemainīs cenu poli-
tiku 

Par spīti tam, ka arvien biežāk 
vakaros un dienās Ūdensrozē notiks 
kultūras pasākumi, restorāns savu 
attieksmi pret klientiem nemainīs – 
arvien paliks pieejams īpašais bro-
kastu piedāvājums, kura cena mūsu 
šefpavāra īpaši sagatavota, lai bro-
kastot Ūdensrozē būtu izdevīgāka 
nekā mājās. Paliks īpašais pusdienu 
piedāvājums, kurš ir ātri saņemams 
kā baudīšanai uz vietas, tā arī līdzi 
ņemšanai. Arī šefpavāra īpašais pie-
dāvājums tiks tikai papildināts, bet 
arvien būs pieejams visiem izsmal-
cinātas ēdienkartes cienītājiem. 
Pavasara un vasaras ietvaros centī-
simies pielāgot ēdienkarti sezonas 
aktualitātēm, apmierinot to klientu 
vēlmes, kuri vēlas nesteidzīgi bau-
dīt maltīti un atmosfēru, kā arī to, 
kuru laiks darba dienas ietvaros ir 
sarēķināts pa minūtēm.

Vasarā pie restorāna esošajā tir-
gus laukumā būs iespējams baudīt 

dienas un vakarus svaigā gaisā, kur 
klientu acu priekšā tiks gatavoti 
grila ēdieni. Ūdensroze sadarbībā 
ar Rīgā, Ķīpsalā, esošo restorānu 
Ostas skati vairākas reizes vasarā 
Rīgā un Vecpiebalgā organizēs te-
matiskos vakarus ar īpaši izstrādātu 
ēdienkarti, kura taps, sadarbojoties 
abu restorānu šefpavāriem.

Nedēļas nogalēs – īpaša, bet ne-
mainīga programma

No 1. aprīļa Ūdensrozē katru ne-
dēļu notiks kultūras un izklaides 
pasākumi, kuru mērķis ir sniegt ko 
interesantu, bagātinošu un izklaidē-
jošu katram Ūdensrozes un tirgus 
laukuma viesim. 

Ceturtdienas vakaros sadarbībā 
ar Latvijas dziesminieku saietu un 
“Austras” biedrību būs baudāms 
Latvijas dziesminieku unikālais 
sniegums, kā arī Latvijas dzejnieku 
un rakstnieku dzejas lasījumi. Pie 
mums jau ir viesojies dziesminieks 
Kaspars Dimiters, kuru Piebalgas, 
Cēsu un Madonas ļaudis sagaidī-
ja ar patiesu sajūsmu. 21. aprīlī 
Ūdensrozē viesojās dziesminieks 
Haralds Sīmanis. Aprīļa nogalē, ce-
turtdienās, gaidāmi arī pirmie dze-
jas lasījumi.

Piektdienas vakaros un naktīs 
Ūdensroze gaida ciemos jauniešus 
uz iknedēļas diskotēkām, kuras 
līdz pat rīta gaismai vada Vidze-
mē un Latvijā zināmi un iecienīti 
dīdžeji.

Sestdienās ir iespējams pavadīt 
vakarus mierīgā restorāna atmos-
fērā dzīvās mūzikas pavadījumā ar 
iespēju ļauties arī dejas solim. Jau 
ir izveidojusies sadarbība ar Vidze-
mes un Latgales šlāgermūzikas iz-
pildītājiem, kuri klausītājiem piedā-
vās savu sniegumu. Bieži viesi būs 
mūziķu apvienība „Folkvakars”, 
kurā apvienojušies puiši no dūdu un 
bungu grupas “Auļi”. Sadarbībā ar 
Vecpiebalgas tirgus laukumu, kurš 
atrodas blakus restorānam, iestājo-
ties siltajam laikam, sestdienas va-
karu balles organizēsim brīvā dabā 
zem zvaigžņotajām Vecpiebalgas 
debesīm. 

Vecpiebalgas tirgus laukums 
2011. gada vasarā Vecpiebalgas 

tirgus laukumā centīsimies rīkot 
daudz un dažādus pasākumus – gan 
tirdziņus amatniekiem un ražotā-
jiem, gan kultūras un izklaides pa-
sākumus, kā arī koncertus. 23. aprī-
lī, Lieldienās, notika Vecpiebalgas 

tirdziņš, kurš pulcēja amatniekus, 
ražotājus un citus interesentus. Uz-
ņēmuma plānos ir arī ziemas laikā 
izveidot tirgus laukuma noslogo-
tības programmu, jo arī tad, kad ir 
sals un sniegs, iespējams izdomāt 
pasākumus, kuri ļauj atpūsties, rada 
jautru noskaņojumu un dod iespēju 
brīvajā laikā ģimenēm pavadīt lai-
ku kopā svaigā gaisā.

Īpašs akcents uz banketiem un 
izbraukuma BBQ 

Kā atsevišķu novirzienu esam 
nolēmuši attīstīt visas Vidzemes 
mērogā banketu servisu un izbrau-
kuma BBQ. Esam konstatējuši, ka 
arvien vairāk cilvēku un uzņēmumu 
vēlas savas svinamās un atzīmēja-
mās dienas pavadīt kopā, nerūpē-
joties par ēdieniem, dzērieniem un 
apkalpošanu. Par to liecina pieau-
gošais banketu skaits Ūdensrozes 
restorānā, kurus nu jau piedāvājam 
ne tikai mūsu telpās, bet arī servēt 
vietā, kuru izvēlējies pats klients.

No maija mūsu klientiem un vi-
siem interesentiem kā atsevišķu 
pakalpojumu piedāvāsim banke-
tu servēšanu mūsu telpās, banke-
tu klāšanu vietā, kuru izvēlējies 
klients, kā arī izbraukuma BBQ, 
kas nozīmē, ka Ūdensrozes pavāri 
un apkalpotāji klienta izvēlētā vie-
tā var uz īpaši lielā Ūdensrozes āra 
grila gatavot jebkādus ēdienus un 
īpašajā uz uguns kurināmajā zupas 
katlā gatavot zupu, kā arī uz īpašās 
čuguna pannas gatavot ēdienus pēc 
klienta izvēles. Ar šo izbrauku-
ma BBQ iespējams radīt ļoti īpašu 
gaisotni un atmosfēru, jo visi gata-
vojamie ēdieni smaržo un ēdienu 
gatavošanas process notiek klientu 
acu priekšā. BBQ aprīkojuma kapa-
citāte atļauj īsā laikā apkalpot līdz 
pat 100 cilvēkiem.

Rūpēsimies par drošību 
Ņemot vērā to, ka cilvēku plūsma 

organizētajos pasākumos palielinā-
sies, esam parūpējušies par to, lai 
katrs justos droši par sevi, saviem 
tuviniekiem un  īpašumu. Teritori-
jas publiskajā daļā tiek veikta video 
novērošana. Savukārt organizēto 
pasākumu laikā kārtību nodrošinās 
restorāna apsardze sadarbībā ar ap-
sardzes uzņēmumu. Lielo pasāku-
mu laikā viesu drošība ir viena no 
prioritātēm, par ko esam nolēmuši 
rūpēties ar īpašu uzmanību. 

Izglītos zivsaimniekus
Latvijas Lauku konsultāciju un 

izglītības centra Cēsu nodaļas Ziv-
saimniecības sadarbības tīkls pasā-
kumu ietvaros īstenos profesionālās 
pilnveides izglītības programmu 
„Saldūdens zivju un vēžu akvakul-
tūra”. Mācību procesā programma 
tiks arī akreditēta un apmācību da-
lībnieki pēc programmas apguves 
saņems apliecību par profesionālās 
pilnveides izglītību (Lauksaimnie-
cības izglītības pirmais līmenis). 

Programmas kopējais apjoms 160 
stundas , t.sk, 82 stundas praktiskās 
nodarbības. 

Programmā ietvertas tēmas: 
• Akvakultūras loma zivsaim-

niecības nozares attīstībā Latvijā, 
tās darbību regulējošie normatīvie 
akti. 

• Ūdens resursi un to izmantoša-

na akvakultūrā. 
• Dīķsaimniecību ierīkošana un 

ekspluatācija. 
• Zivsaimniecības biotehniskie 

pamati. 
• Vēžkopība. 
• Akvakultūras ražošanas plāno-

šana, produkcijas pievienotās vērtī-
bas radīšana un tirgus. 

• Darba aizsardzība. 
Šobrīd tiek komplektētas grupas, 

tāpēc interesentus aicinām sazinā-
ties ar Cēsu nodaļas vadītāju Valte-
ru Dambi – 29100430, 64130022, 
e-pasts: valters.dambe@llkc.lv, lai 
noskaidrotu precīzāku informāciju 
par apmācību sākuma datumu un  
iespēju pieteikties grupā. Mācības 
varētu sākties maija beigās.

Benita Zvejniece

Projektu konkurss 
Vecpiebalgas novada 

iedzīvotājiem
Vecpiebalgas novada pašvaldība 

izsludina projektu konkursu „Dažā-
dojam savu ikdienu”. Projektu kon-
kursa mērķis – veicināt iedzīvotāju 
un to grupu iniciatīvas dzīves un 
vides kvalitātes uzlabošanā, sekmē-
jot sabiedriskā labuma vairošanu 
Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes 
un Vecpiebalgas pagastā. Konkursā 
var piedalīties fiziskas personas, 
neformālas sabiedrības grupas, ne-
valstiskas organizācijas. 

Konkursa žūrijas komisija kon-
kursa ietvaros atlasīs labākos pro-
jektus. Projektu atbalsta summa – 
līdz 200 LVL. Kopējā projektu 
atbalsta summa – 1000 LVL. Katru 
atbalstīto projektu Vecpiebalgas 
novada pašvaldība finansēs 100% 
apmērā. 

Projektu pieteikumi konkursam 
„Dažādojam savu ikdienu” jāie-
sniedz Vecpiebalgas novada paš-
valdības administratīvajā centrā 
līdz 2011. gada 16. maijam plkst. 
16.00. Projekta īstenošanas pe-
riods– no 2011. gada 1. jūnija līdz 
2011.gada 1. oktobrim.

Nolikums publicēts Vecpiebalgas 
novada mājas lapā www.vecpiebal-
ga.lv, kā arī atrodams Vecpiebalgas 
novada administratīvajā centrā un 
bibliotēkā. Jebkuru nepieciešamo 
informāciju par projektu konkursu 
„Dažādojam savu ikdienu” var ie-
gūt Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bā, kontaktpersona: Sanita Breik-
ša, mob. tel. 22003709.

Informācija mežu īpašniekiem
Klāt pavasaris! Reizē ar spoža-

jiem saules stariem, ar sulu cirku-
lāciju koku stumbros, ar straujo 
ūdens čalošanu upēs, arī mūsu sir-
dīs nenovēršami ienāk pavasaris, 
kas rosina uz aktīvāku darbošanos 
mājā, dārzā un mežā.

Lai šo darbošanos vēl vairāk sti-
mulētu, katru gadu pavasarī gan te-
lefoniski, gan rakstiski informējam 
meža īpašniekus par veicamajiem 
meža atjaunošanas un jaunaudžu 
kopšanas darbiem.

Runājot par meža atjaunošanu, 
atgādinām, ka 2011. gadā ir jāat-
jauno 2006. gada izcirtumi (šaur-
plapju kūdrenī un šaurplapju ārenī 
2008. gada, bet purvājā, niedrājā, 
dumbrājā un liekņā 2001. gada iz-

cirtumi).
Izcirstās platības varam atjau-

not gan mākslīgi, gan atstāt tās 
dabiskai apmežošanai, bet lai tās 
atzītu par mežaudzi, izcirtumā jā-
aug meža augšanas apstākļu tipam 
piemērotām kociņu sugām, kā arī 
tām ir jāatbilst koptas jaunaudzes 
kritērijiem. Maksimālais kociņu 
skaits netiek ierobežots baltalkšņu 
jaunaudzēs, kā arī slapjajos meža 
augšanas apstākļu tipos – purvājā, 
niedrājā, dumbrājā un liekņā. Pēc 
atjaunošanas darbu paveikšanas 
(neskatoties uz pielietoto paņēmie-
nu) ir nepieciešams uzrakstīt pār-
skatu un iesniegt to mežniecībā.

Lūdzu, neaizmirstiet, ka meža 
atjaunošanas noteikumi, kuri stājās 

spēkā pagājušajā gadā, nosaka, ka 
atjaunotie izcirtumi obligāti arī jā-
izkopj ne vēlāk kā desmitajā gadā, 
ja audze ir skuju koku, un ne vēlāk 
kā piektajā gadā, ja mežaudze ir 
lapu koku, pēc to atzīšanas par at-
jaunotām.

Visas šīs obligāti kopjamās jaun-
audzes pārbaudīs mežniecības dar-
binieki. Gadījumā, ja minētajās 
platībās netiks veikta meža kop-
šana līdz š.g. 31. decembrim, tad 
saskaņā ar Latvijas APK kodeksa 
68. pantu par meža kopšanas notei-
kumu pārkāpšanu paredzēta admi-
nistratīvā atbildība – naudas sods 
no 10 līdz 100 Ls. Arī par šo darbu 
izpildi mežniecībā ir jāiesniedz pār-
skats par paveikto.

Īpašniekiem jāsaprot, ka tikai pēc 
iesniegtajiem pārskatiem ir iespē-
jams veikt izmaiņas  esošajā datu 
bāzē un uzturēt tajā iespējami pre-
cīzāku informāciju.

Aiz kalniem nav arī ugunsbīs-
tamais periods, kad jebkāda veida 
uguns kurināšana mežā vai tā tu-
vumā ir aizliegta. Pēdējos gados, 
ņemot vērā meža īpašnieku saim-
nieciskās darbības aktivitāšu pie-
augumu meža atjaunošanas darbos, 
kopšanas ciršu izpildē, tūrisma un 
dabas taku izveidē, medību saim-
niecību darba veikšanā, atpūtas 
vietu izveidē un mežizstrādes dar-
bu veikšanā, ievērojami pieaudzis 
meža apmeklētāju skaits un apmek-
lējumu biežums, kas ugunsbīstamī-

bas laikā pastiprina meža uguns-
grēku izcelšanās draudus. Meža 
ugunsgrēku dzēšana ir finansiāli 
dārgs, darbietilpīgs un ilgstošs pro-
cess, kas var turpināties vairākas 
diennaktis un pat nedēļas. Atseviš-
ķos gadījumos ugunsgrēka ierobe-
žošanai un likvidēšanai jāiesaista 
arī speciālā smagā tehnika. Tāpēc 
atcerēsimies, ka meža ugunsgrēku 
neizprovocēt ir daudz vieglāk, nekā 
to pēc tam nodzēst.

Veiksmi darbā! 
Jānis Freimanis, 

Taurenes mežniecības mežsargs
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Novada jaunie slēpotāji palīdz 
Japānai

sports
Sveicam Latvijas čempionus!

Ziemas daudzcīņā autosportā – Kārli Nebaru 

Volejbolā - 
Atvaru Vildi (Rīga “Lāse”)

Gati Slavēnu  (Nacionālā līga – MSĢ/Sēja)
Māriņu Kramu (Strādājošo līga – LSPA)

	 	
Veiksmi turpmāk!

31. martā Latvijas slēpotāji, arī 
mūsu novada jaunie sportisti, pul-
cējās Priekuļu slēpošanas trasē, lai 
vāktu ziedojumus Japānas dabas 
katastrofās cietušajiem iedzīvotā-
jiem. Sacensības noritēja raiti un 

interesanti. No mūsu novada god-
algotas vietas izcīnīja M.Razgale, 
K.Razgale, K.Slavēns, R.Balodis, 
E.Briedītis, saņemot no Japānas 
vēstniecības piemiņas suvenīrus un 
pateicību par sniegto atbalstu.

Latvijas čempionātos un pasaulē
Mūsu novada slēpotājiem un biatlo-

nistiem šī gada sezona ir noslēgusies 
veiksmīgi. Vislielāko prieku mums 
sagādāja jaunie slēpotāji Egons Brie-
dītis, Emīls Galiņš, Dzintars Daļec-
kis, izcīnot Latvijas čempionu titulu 
stafetē, kā arī Kristera Slavēna, Ulda 
Sļadzevska un Rūda Baloža bronzas 
medaļas jaunāko zēnu grupā. Indi-
viduālajās distancēs Mikum Cimdi-
ņam 2.vieta, Līgai Glāzerei 2.vieta, 
bet bronzas medaļas izcīnīja Kristers 
Slavēns, Dz.Daļeckis, Monta Cimdi-
ņa, Jānis Slavēns un slēpošanas vete-
rāns – Ilmārs Glāzers. Sekmīgi šogad 
startēja arī māsas Monta un Krista 
Razgales, kuras čempionātā izcīnīja 
augstākās godalgas. 

Biatlonā par Latvijas čempioniem 
kļuva Toms Praulītis, Jānis Slavēns, 
Inga Paškovska, sudraba medaļu izcī-
nīja Reinis Praulītis. Mārcim Paeglī-
tim šosezon izdevās veiksmīgs starts 
Somijas čempionātā – 3.vieta. Mārcis 
pasaules junioru čempionātā izpildīja 
kvalifikācijas normu, lai startētu IBU 
pasaules kausa posmos. Masu startā 
jaunajiem biatlonistiem 2.vieta Dzin-
taram Daļeckim, 3.vieta Kristeram 
Slavēnam. Pirmajā desmitā vietas 
izcīnīja arī Emīls Galiņš un Rūdis 
Balodis. Patīkami, ka Jānis Slavēns 
iekļauts valsts izlases kandidātos, 
kas gatavosies Pasaules jaunatnes 1. 
ziemas Olimpiskajām spēlēm. Labi 
starti biatlonā padevās arī Kārlim 
Balodim (4.-6.vieta). Ingai Paškov-
skai, Tomam Praulītim un Mārcim 
Paeglītim nākamajā sezonā galve-
nais mērķis ir Pasaules čempionāts 

un Eiropas kausa posmi. Tomam, lai 
iekļautos valsts izlases pamatsastāvā, 
jāveic nopietns sagatavošanās darbs. 
Vērtējot aizvadīto sezonu, jāsecina, 
ka pirmās ugunskristības pie pasaules 
profesionāļiem ir izturētas, virziens, 
pie kā jāstrādā, mums ir zināms, po-
tenciāls ir liels – atliek tikai nopietni 
pievērsties darbam. 

No mūsu novada valsts izlasē kan-
didē četri biatlonisti. Pagaidām vēl 
veiksmīgi cīnāmies ar tādiem biatlo-
na centriem kā Daugavpils, Madona 
un Alūksne, kur pašvaldības iegulda 
lielus līdzekļus inventāra iegādei, 
treniņu procesa nodrošināšanai un 
nometnēm. Arī mēs esam pateicīgi 
Vecpiebalgas novada Domei par to, 
ka iespēju robežās vienmēr tiekam 
atbalstīti. Valsts līmenī tuvākajā laikā 
nekādas izmaiņas finansējuma sada-
lē nav gaidāmas, LOK ir galvenais 
valsts sporta naudas turētājs. LOK 
prioritāte ir medaļniekiem, savukārt 
atbalsts jaunatnes sportam ir mini-
māls. Sporta funkcionāri ir atraduši 
vieglāko ceļu – rūpes par jaunatni no-
velt uz pašvaldībām. 

Viens no mūsu biatlonistu klupša-
nas akmeņiem ir nestabila šaušana. 
Lai uzlabotu rezultātus, biatlonistam 
gadā būtu jāveic vismaz 8000–10000 
šāvieni, naudas izteiksmē vienam 
sportistam tie ir 356 lati. Protams, 
risinājums ir – lāzera iekārta, ar ku-
ras palīdzību šaušanas prasmes apgūt 
var gan augstas klases sportisti, gan 
iesācēji. Šo iekārtu savām apmācī-
bām var izmantot arī jaunsargi un 
mednieki. Iekārta maksā 1000  latus, 

diezgan ievērojama summa. Ņemot 
vērā to, ka iekārtas iegādes gadījumā 
pie šaušanas tiktu arī tie talantīgie un 
centīgie bērni, kuru vecākiem nav lī-
dzekļu nepieciešamo patronu iegādei, 
šis solis atmaksātos ļoti īsā laikā. 

Kādas ir biatlonistu un slēpotāju 
nākotnes ieceres? Mērķtiecīgi gata-
vosimies nākamajai sezonai – nodar-
bības trenažieru zālē, riteņbraukšana, 
sporta spēles, apmācība šaušanā, 
vasaras nometnes pie ezera, spēka 
izturības treniņi. Gribu uzsvērt, ka 
zēniem „rotaļu” laiks beidzies, jāsāk 
nopietni pievērsties treniņiem. Ve-
cākie audzēkņi vasarā trenēsies pēc 
individuālā plāna. Iesācējiem iesaku 
vismaz četras reizes nedēļā vidēji 
dienā 1,5 stundas fiziski pastrādāt, 
45– 60 minūtes ilgu skrējienu vai so-
ļošanu (stingri ievērojot pulsa kontro-
li – 130 – 140). 

Ieteikums vecākiem, kuri bērnus 
vēlas trenēt paši, – esiet uzmanīgi, 
katram treniņu periodam ir savs uzde-
vums, necentieties forsēt notikumus! 
Nepārspīlējiet slodzes, kurās pulss 
ir augstāks par 150. Tāpat nedrīkst 
pārspīlēt ar piedalīšanos sacensībās, 
visam ir savs laiks. Treniņiem ir jā-
būt regulāriem – vismaz četras reizes 
nedēļā, un ļoti svarīgas ir atpūtas zo-
nas.

Bērni ir augoši, attīstās kaulu sistē-
ma, veidojas muskuļu masa, attīstās 
sirds – asinsvadu sistēma, tāpēc bērni 
nedrīkst strādāt ar lieliem svariem, jā-
izmanto paša bērna svars.

Andris Praulītis

Vecpiebalgas vidusskolēnu 
slēpošanas sezona noslēgusies

Saulei  cītīgāk kausējot pēdējo 
sniegu, ir iemesls paraudzīties uz 
ziemas sezonu, kad Vecpiebalgas 
vidusskolas skolēni, pateicoties 
pašvaldības atbalstam inventāra 
iegādē, varēja cītīgi nodarboties ar 
slēpošanas aktivitātēm. 

Saprotams, ka pēc tik liela pār-
traukuma atsākt slēpošanu nebija 
viegli – tas bija sarežģīti gan  no 
psiholoģiskā, gan arī no organizato-
riskā viedokļa:  domāt, kā ģērbties, 
kā īsā laikā sagatavoties nākamajai 
stundai. Lielākā daļa skolēnu ar to 
tika veiksmīgi galā. Jāsaka paldies 
kolēģiem par sapratni un principiā-
lo nostādni, organizējot pārējās mā-
cību stundas.

Muļķīgi būtu domāt, ka visiem 
skolēniem slēpošana ir vienlīdz 
tuvs sporta veids. Jānis K. atzīst: 
,,Man nepatika slēpot un es domā-
ju, ka tā ir slikta nodarbe. Būtu labi, 
ja varētu izvēlēties – iet sportot tel-
pās vai slēpot.” „ Man slēpot īpaši 
nepatika, bet, tā kā skola garantēja 
inventāru, varēju izbaudīt slēpo-
šanas priekus un svaigu gaisu,” tā 
domā Evita. Vairums skolēnu gan 

ir priecīgi par sagādāto iespēju ak-
tīvi piedalīties sporta stundās, un 
šo audzēkņu viedokli pauda Ance 
Š.: “Slēpošana ir viens no izplatī-
tākajiem ziemas sporta veidiem, 
tāpēc esam pateicīgi par sagādāto 
inventāru. Slēpošanas nodarbībās 
apgūtas prasmes pamudināja pie-
dalīties sacensībās, kas man pašai 
bija liels pārsteigums. Arī trase bija 
interesanta, ar virāžām. Priecē tas, 
ka tieši mūsu klase, manuprāt, bija 
visaktīvākā slēpošanā.”

 Esmu gandarīts par skolēnu iein-
teresētību un domāju, ka slēpošana 
nākamajā gadā ir jāturpina. Tiesa 
gan, slēpošanas inventārs šīs sezo-
nas laikā nolietojās, visvairāk plīsa 
slēpju nūjas, saprotams, ka nāka-
majā gadā būs vajadzīgi līdzekļi 
inventāra atjaunošanai un uzturē-
šanai, bet labums, ko gūst skolēni, 
uzturoties svaigā gaisā, ir nesalīdzi-
nāmi lielāks nekā materiālie zaudē-
jumi.

Paldies Vecpiebalgas novada paš-
valdības deputātiem un projekta va-
dītājai Sanita Breikšai.

Māris  Krams

Volejbols
Klasiskā jeb zāles volejbola sezona 

tuvojas nobeigumam. Latvijas jaunat-
nes čempionātā no Vecpiebalgas no-
vada startēja 4 komandas: 3 meiteņu 
un 1 zēnu. Toms Strelkovs un Gatis 
Slavēns startēja vecākās grupas zēnu 
komandā un finālā izcīnīja 7.vietu. No 
vecpiebaldzēniem dažāda vecuma ko-
mandās startēja Aivis Šulcs, Jānis Jur-
kāns, Ivars Pretkalniņš, Mārtiņš Arājs, 
Jurģis Virsnieks un Nauris Kuzmans. 
Visaugstāko vietu LJČ izcīnīja ,,D” 
grupas zēnu komanda: Arvis Kaštā-
novs, Emīls Galiņš, Atvars Ozoliņš 
(Ropaži), Roberts Plūme (Ropaži), 
cītīgākie, uzņēmīgākie – Gundars To-
mašs, Māris Kaštānovs, Artūrs Krams, 
Emīls Upens. Meiteņu komandu izcī-
nītās vietas nav pašas augstākās, tās 
ir atbilstošas treniņos ieguldītajam 
darbam (jāņem vērā, ka meitenes aiz-
ņemtas daudzās citās aktivitātēs– dejo, 
dzied, darbojas mākslas un teātra stu-
dijā, radošajā darbnīcā).

Starpnovadu sacensībās volejbolā 
uzvarēja Vecpiebalgas vidusskolas 
meiteņu komanda, pamatskolas mei-
tenes ieguva 2. vietu, pamatskolas 
zēni – 2.vietu. Katrā komandā ir lī-
deri, kas spēj komandu mobilizēt un 
virzīt pretī uzvarai, vidusskolas mei-
tenēm par tādu ir kļuvusi Elīna Kra-
ma, kas neizceļas ar volejbolistiem 
raksturīgu slaidu augumu. Prieks, 
ka savu attieksmi pozitīvā virzienā 
un meistarību ir kāpinājusi Sintija 
Igaune. Veiksmīgu spēles rezultātu 
garantē ne tikai tehnisko paņēmienu 
izpilde, bet arī spēja saprasties ar ko-
mandas biedriem, citam citu atbalstīt, 
uzmundrināt, tad arī katrs spēlētājs 
un treneris būs gandarīts par paveik-
to. Starp vidusskolas zēniem par labu 
spēlētāju, kas varētu spēlēt valsts lī-
menī, ir izveidojies Toms Strelkovs, 
tehnisks, komunikabls, ap sevi spē-
jīgs pulcēt domubiedrus. Uz valsts 

,,Lāses” kausa finālsacensībām tika 
pamatskolas zēnu komanda (pārējās 
3 komandas izcīnīja 2. vietu), kas 
ne visai veiksmīgi startēja. 9. klašu 
spēlētājiem (Ivaram Pretkalniņam, 
Jānim Jurkānam, Kārlim Balodim, 
Kasparam Krieviņam) trūkst piere-
dzes un arī prasmes cīnīties tādā lī-
menī, bet 6.-7. klašu skolēni vēl nav 
spējīgi konkurēt ar vecāko klašu vo-
lejbolistiem. 

Valstī strauji samazinās skolēnu 
skaits, tai skaitā jauno volejbolistu, 
kas gribētu un varētu nodarboties ar 
šo tehniski sarežģīto sporta veidu, 
kura veiksmīgas spēlēšanas pamatā 
ir regulārs, neatlaidīgs pamatdarbs 
pirmo 3 gadu garumā (tāpat kā skolā, 
kad mācāmies lasīt un rēķināt, veik-
smīgāki ir tie, kam izdodas to apgūt 
nevainojami).

Aprīļa vidū novada iedzīvotājiem 
un viņu draugiem tika organizēts 
turnīrs volejbolā, komandā startējot 
3 vīriešiem un 1 sievietei (sievie-
ti varēja aizstāt vīrietis, kas vecāks 
par 50 gadiem). Sacensībās pieda-
lījās 7 komandas, kas tika sadalītas 
2 apakšgrupās. Pirmā komanda, kas 
sacensībām reģistrējās, bija And-
ra Jermacāna vadītā VITO (Vitālijs 
Dušs, Uģis Irbe, Dana Ševčenko), vēl 
,,A” apakšgrupā startēja SADALE 
(Gatis Slavēns, Kārlis Bērziņš, Jānis 
Daļeckis), ELZA (Edgars Žagars, 
Laura Žagare, Zintis Žagars, Alvis 
Ragozins), ZEME RĪB (Raitis Glā-
zers, Uldis Glāzers, Krists Krastiņš, 
Linda Kaparkalēja), savukārt ,,B” 
grupā – KAIVE (Normunds Vītiņš, 
Rihards Vītiņš, Aivis Čičakovs, Ga-
tis Zvejnieks), VECPIEBALDZĒNI 
( Elīna Majore, Klāvs Zārdiņš, Dāvis 
Strelkovs, Uģis Vasilis), M.A.M.A. 
(Mārtiņš Krams, Atvars Vilde, Mada-
ra Virsniece, Armands Mivrenieks).

Komandām spēlējot citai ar citu, 

pusfinālam kvalificējās apakšgru-
pu 1. vietas ieguvējas (SADALE, 
M. A.M.A.), savukārt par iekļūšanu 
pusfinālā cīnījās ZEME RĪB (,,A” 
grupā 2.vieta) ar KAIVI (,,B” grupā 
3. vieta), ELZA – ar VECPIEBAL-
DZĒNIEM (2: 1), ar 2: 1 uzvarēja 
ZEME RĪB un ELZA. 3. vietu iegu-
va ZEME RĪB, 2.vietu - SADALE 1. 
vietu – M.A.M.A., par čempioniem 
kļūstot Atvaram Vildem, Mārtiņam 
Kramam, Armandam Mivreniekam 
un Madarai Virsniecei. Visi godalgo-
to vietu ieguvēji saņēma diplomus, 
balvas, speciālbalvas – vecākais spē-
lētājs Normunds Vītiņš un meistarī-
gāka sieviete Dita Dzene. 

Sacensībās priecēja labā spēļu 
organizācija un sportiskā gaisotne, 
sportistu pašorganizācija, jo tādā 
mazā novadā 7 komandas ir izcils 
skaits. Divas komandas menedžēja 
novada deputāts, pirmais volejbolists 
vecpiebaldzēns, kas beidzis Cēsu 
PSS, Raitis Glāzers. Atrast laiku un 
ierasties uz šo turnīru spēja labākais 
Vecpiebalgas novada spēlētājs Atvars 
Vilde, kas gatavojas Latvijas čempio-
nāta finālam ,,Lāses” komandas sa-
stāvā, viņš arī iepriekšējā dienā sko-
lēnu finālsacensībās ,,Lāses kauss” 
bija viens no pirmo spēļu tiesnešiem. 
Gatis Slavēns komandas MURJĀŅI/
SĒJA sastāvā kļuva par Latvijas čem-
pionu Nacionālajā līgā. Atvars un 
Gatis Latvijas junioru izlases sastāvā 
gatavojas pasaules junioru kvalifikā-
cijas sacensībām Baltkrievijā – Mo-
giļovā (finālsacensības paredzētas 
Brazīlijā).

 Žēl, ka sacensībās piedalīties ne-
varēja visi gribētāji – kādam darbs, 
citam mācības, deju skates. Ierosi-
nājums no sportistiem – tāda veida 
sacensības organizēt divreiz sezonā: 
rudenī un pavasarī.

Māris Krams
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Aizsaulē aizgājuši:

Milda Milija Zārdiņa, Vecpiebalga
Malda Dimsone, Vecpiebalga

Ivans Bulanovs, Dzērbene
Gunārs Platkājis, Vecpiebalga 

Ausma Sīka, Dzērbene

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 15. datumam. 

Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Avīze iespiesta SIA “Madonas poligrāfists”. 

INFORMĀCIJA

PATEICĪBAS

SĒRU VĒSTS

PĀRDOD

Un pēkšņi tāds klusums,
Ka saule apstājas debesmalā
Un arī stāv, elpu aizturējusi.
  (I.Ziedonis.)

Sirsnīgi pateicos Vecpiebalgas novada Domei, pensionā-
ru klubiņam „Pīlādzītis”, manām bijušajām darba kolē-
ģēm, Vecpiebalgas ev.lut. draudzes padomei, kaimiņiem 
un visiem mīļajiem cilvēkiem par skaistajiem apsveikumiem 
manā jubilejā.

Ruta Pinka
* * *

PALDIES Vecpiebalgas novada Inešu un  Skujenes skolu 
vadībām, kas atsaucās uz Vecpiebalgas vidusskolas piedāvā-
jumu un atļāva savu skolu �. klašu skolēniem pilnveidot pras-
mes, iemaņas un zināšanas praktiskajos darbos ar mūsdie-
nīgām tehnoloģijām jaunizveidotajos dabaszinību kabinetos 
fizikā, ķīmijā un  bioloģijā.

Skolēni ieguva sertifikātus, kas var dot iespēju paaugstināt 
mācību priekšmetā gada vērtējumu. Bez jau pieminētajām sko-
lām uz nodarbībām bija ieradušies Amatas novada Sērmūkšu 
un Madonas novada Liezēres pamatskolas �. klašu skolēni.

Vecpiebalgas vidusskolas vadība

SKOLĒNU UZŅEMŠANA
Š.g. 30. maijā un 1. jūnijā  14.00 - 18.00 Dzērbenes mū-

zikas skolā audzēkņu uzņemšana  2011./2012.m.g.  klavieru, 
vijoles, čella, trompetes, flautas, klarnetes, trombona, sakso-
fona un ģitāras specialitātēs.

�. - �. gadīgie bērni tiek uzņemti sagatavošanas klasē  “Orfa 
skola”.

Mūzikas skolā ir iespēja apgūt instrumentu spēli bez vecu-
ma ierobežojuma un obligātajām prasībām atsevišķā prog-
rammā “Interešu izglītība”.

DALĪSIES IESPAIDOS
5. maijā plkst. 17.00 Vecpiebalgas bērnudārza zālē Comme-
nius projekta dalībnieki dalīsies savos iespaidos par pieredzē-

to un piedzīvoto Kiprā.
Laipni aicināti visi interesenti!

TIRGUS
Vecpiebalgas pagasta tirgus laukumā

14. maijā Muzeju nakts tirgus;
21. maijā  Emīlijas tirgus.

Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas Vecpiebalgas nodaļa 
lūdz ziedot gultu, skapi un ledusskapi. 

Tālr. 26420822 (Velga). 

JIC „Balgas Strops”
No maija jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” būs ie-

spēja gūt jaunas iemaņas un iesaistīties divās radošajās darb-
nīcās:

• Graffiti mākslas darbnīca no �. maija otrdienās plkst. 
1�:00

• Dekupāžas veidošanas darbnīca no �. maija ceturtdienās 
plkst. 1�:00

Pieteikties līdz 2. maijam jauniešu iniciatīvu centrā vai pa 
tālr.: 25618443 (Lelde).

Visiem novada tūrisma uzņēmējiem un pakalpojumu 
sniedzējiem!

Laipni aicinām visus, kuri piedāvā kādus pakalpojumus tū-
ristiem un novada viesiem, uz tikšanos 12. maijā pl. 11.00 
Kārļa Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”.  Ja iespējams, 
lūdzam uz tikšanos paņemt līdzi sava piedāvājuma reklāmas 
materiālus, kas paredzēti izplatīšanai, cenrāžus un kontakttāl-
ruņus laminētā vai kādā citā formātā, ko būtu iespējams iz-
likt zināšanai objektos.  Turpmāk šādas tikšanās organizēsim 
regulāri katru reizi savā vietā, lai pārrunātu aktualitātes, ap-
mainītos ar informatīvajiem materiāliem un arī paši iepazītu 
tūristiem saistošu piedāvājumu novadā. 

Informācija: Andris Koks, tūrisma koordinators. 
Tālr. 26110724  e-pasts: andris.koks@vecpiebalga.lv .

SEMINĀRS BIŠKOPJIEM
18. maijā plkst. 11.00 kafejnīcā „Laura” seminārs biškop-

jiem. 
• Latvijas Biškopības biedrības konsultanta Guntara Meļņa 

lekcija „Medus pašizmaksas aprēķins”;
• Labvēlīgos laika apstākļos spietošanas ierobežošanas vei-

camie pasākumi A.Radziņa bišu dravā.
Tālrunis uzziņām: 29493629 (Aivars Radziņš).

Rīts sveicinās ar vakariem
Un pa vidu saules zelta loks,
Kas viz pāri maigiem dienvidiem,
Kur viskuplākais tavs dzīves koks.
 (V.Poļakova-Rikveile.)

Daudz laimes, maija jubilār!

Īpašie gaviļnieki:

60 – Jānis Spars Dzērbenes pagastā
	 		  Pāvels Bērziņš Vecpiebalgas pagastā
	 				Kārlis Bišers Vecpiebalgas pagastā
	 				Guntars Teteris Vecpiebalgas pagastā
70 – Anna Karnīte Dzērbenes pagastā
	 			Anda Zālīte Dzērbenes pagastā
	      Vija Asare Inešu pagastā
								Ārija Kalniņa Taurenes pagastā 
								Maija Valaine Vecpiebalgas pagastā

Dod, Laimes māt,
man ceļā spārnus līdz,
kas ļauj uz augšu tiekties –
nenoliekties.

Jaunākais Vecpiebalgas novadā

Nils Eglītis  Dzērbenes pagastā.

Sveicam mazuli un viņa vecākus!

Dzērbenes tautas namā
Katru maija piektdienu plkst. 22.00 aicinām uz deju 

vakariem kopā ar DJ Lomix un DJ DaLongeOne. 

22. maijā plkst. 14.00 amatierteātra „Ineši” izrāde  
A.Banka „Visi radi kopā”.

Inešu tautas namā
1. maijā plkst. 14.00 amatierteātra „Ineši” 

pirmizrāde A. Banka „Visi radi kopā”.
Ieeja – par ziedojumiem.

Mīļi gaidām visus teātra cienītājus! 

Kaives pagastā
20. maijā plkst. 20.00 Taurenes amatierteātra  „Radi” izrāde

B. Jukņēviča joku  luga 5 cēlienos
„Ak, šī jaukā lauku dzīve”.

Taurenes kultūras namā
6. maijā plkst. 18.00 pavasara koncerts.

Taurenes pamatskolas muzikālā izrāde „Sprīdītis”.

13. maijā plkst. 20.00 amatierteātra „Radi” pirmizrāde
B. Jukņēviča joku luga 5 cēlienos

„Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
Plkst. 22.00 (pēc izrādes) ballīte lauku sētā ar latviešu 

mūziku.  

Vecpiebalgas kultūras namā
7. maijā plkst. 19.00 amatierteātra „Sumaisītis”

pirmizrāde Inguna Bauere „Tā sanāca...”
Izrādē piedalās: Aivars Avens, Raimonds Sniedze, Ilze 

Vilde, Ilona Radziņa, Inese Zārdiņa, Andrejs Zārdiņš, Aivars 
Radziņš, Ilze Jukevica, Sanita Asare, Gunita Skalbe, Ilgonis 

Pētersons, Ilona Muižniece, Zigrīda Ruicēna, Irēna Kuzmane, 
Mārtiņš Spilva, vokālais ansamblis “Lūna’’, deju grupa 

“Savējās’’, deju kolektīvs “Mudurainis”.
Ieejas maksa – Ls 1

Pēc izrādes ...ierakstu mūzikas ballīte (galdiņi mūsu, 
„groziņi” jūsu...)

Ieejas maksa – Ls 1

21. maijā jauniešu mūzikas festivāls „Draugi” 
Plkst. 19.00 koncerts.

Programmā populāra klasiskā un mūsdienu mūzika.
Piedalās: festivāla orķestris „Draugi” (vadītāja Solvita Loka, 

Vecumnieki), vokāli instrumentālie ansambļi un solisti.
Ieejas maksa – Ls 2

Plkst. 22.00-03.00 ballīte
Spēlēs Taurenes k.n. vokāli instrumentālais ansamblis 

(vadītājs Edvīns Logins)
Ieejas maksa – Ls 1,50

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ

VELOBRAUCIENS
Velobrauciens „Apkārt Piebalgas ezeriem 2011” notiks 

svētdien, 2011.gada 1.maijā, Vecpiebalgas novada centrā 
pie kultūras nama. 

Sacensību sākums: pieaugušajiem plkst. 12:30 - 55 km, 
plkst. 13.00 – 35km;  bērnu starts plkst. 13.05.

Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” 
sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību. 

PIETEIKŠANĀS – www.velomaratoni.lv, www.sportlat.lv, 
Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijā Alauksta 

iela 4,  un DUS “Cīrulīši”, Vecpiebalgā.

ApsVEIKUMI

Z/s „Liel–Kaibēni” Vecpiebalgā var iegādāties dažādu izmēru 
kokmateriālus, grīdas un apdares dēļus (izgatavo arī no pa-

sūtītāja izejmateriāliem), sniedz galdniecības pakalpojumus, 
izgatavo sētas. Tālr. 29146301.

PIEDĀVĀ DARBU
Meklē meistaru skursteņa uzmūrēšanai. Tālr. 26873107.

DoNorU DIENA
23. maijā 10.00 – 13.00 Vecpiebalgas kultūras namā 

Donoru diena.
Līdzi jāņem pase.

LūDZ ZIEDOT

Veikalā „Mežroze” jauns pavasara piedāvājums:
• Latvijā ražoti trikotāžas izstrādājumi 
   (topiņi, T-krekli, īsbikses, veļa u.c.).
• Krāsaini legingi, zeķubikses, pusgarās zeķes.
• Jauna bižutērijas kolekcija (matu lociņi, rotas).
•  Saulesbrilles.
• Kancelejas preces (blociņi ar pildspalvām, uzlīmju 
   grāmatiņas, krāsaino pildspalvu komplekti).

Veikals strādā katru darba dienu 9.00 -19.00
                                       sestdienās 9.00 -17.00 


