
Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Novada domes 

aktualitātes
■ Sporta ziņas
■ Mūsu viesis – Maija   
                    Bārzdiņa

Esiet sveicināti 
rudenī!

Katru rudeni pienāk brīdis, kad 
klāt ir lielo salnu un brāzmaino vēju 
laiks. Pagaidām varam mierināt sevi 
ar domu, ka vēl jau dārzā priecē 
mārtiņrozes un miķelīši, bet drīz arī 
tie nespēs pretoties dabas kaprīzēm. 
Tomēr dzīve rit, kā ritējusi, domas 
par to, ka rudens ir lielākais depre-
siju laiks vai ka rudenī iestājas spēku 
apsīkums, ir tīrās muļķības. Katrā 
gadalaikā var atrast ko labu, vērtīgu 
un skaistu. Kāds gudrais ir teicis: 
„Iespējams, šai dzīvē tu vari dabūt 
visu, bet – nekad ne visu vienlaikus.” 
Tāpēc nevajag steidzināt laiku (kaut 
ātrāk pienāktu, kaut drīzāk paietu...). 
Dzīve nav ne vienmuļa, ne apnicīga, 
ja vien... Jā, te nu nāk tas svarīgā-
kais – ja vien mēs paši to vēlamies. 
Par dzīvi ir jāpriecājas vienmēr, ne-
vis tikai kādos noteiktos gadalaikos 
vai apstākļos. Arī rudenim ir savi 
sapņi un sapnīši. Galvenais – prast 
atrast katram savējo. Varbūt vajag 
uzdrīkstēties izdarīt kaut ko pārdro-
šu, sen iecerētu, bet neīstenotu. Bet 
varbūt jāizmanto iespēja un jākļūst 
par savējo kādā no pašdarbības ko-
lektīviem? Ikvienu novada iedzīvo-
tāju papildināt amatiermākslinieku 
rindas gaida gan kultūras namos 
Taurenē un Vecpiebalgā, gan tautas 
namos Inešos, Dzērbenē un Kaivē. 
Par plašo piedāvājumu lasi nākama-
jās šī numura lappusēs!

2. oktobrī atzīmēsim Skolotā-
ju dienu. Domāju, ka neatradīsies 
neviens, kurš laiku pa laikam ne-
atcerētos savus skolas gadus – ar 
nostaļģiju, ar prieku, iespējams, arī 
ar vilšanos. Un vēl – ikvienam biju-
šajam un esošajam skolēnam ir savs 
SKOLOTĀJS. Šajā „Vecpiebalgas 
Novada Ziņu” numurā pastāstīsim 
par Taurenes pamatskolas skolotāju 
Maiju Bārzdiņu, bet noteikti zinu, ka 
katrā skolā ir radoši, talantīgi, mīlēti 
un cienīti pedagogi, tāpēc šo tēmu 
turpināsim arī nākamajos numuros. 
Nešaubos, ka pagastos ir vēl ne ma-
zums interesantu cilvēku – ceļotāju, 
rokdarbnieku, sportistu, veiksmīgu 
uzņēmēju vai vienkārši dzīvesgud-
ru cilvēku, par kuriem vēl līdz šim 
neesam rakstījuši. Diemžēl bez jūsu 
palīdzības, cienījamie novada ļaudis, 
man ir grūti viņus apzināt. Tāpēc, lū-
dzu, esiet atsaucīgi un iesakiet savus 
līdzcilvēkus! 

Skaistu atvasaru vēlot,
 Dzidra Ješkina
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Īstenots projekts „Plan 
Today, Act Tomorrow”

Programmas „Jaunatne darbī-
bā” ietvaros no 17. līdz 19. sep-
tembrim Vecpiebalgas novadā 
norisinājās jaunatnes organizā-
ciju sadarbības veicināšanas izpētes 
vizīte „Plan Today, Act Tomorrow”. 
Izpētes vizītes laikā satikās jaunatnes 
darbinieki no tādām organizācijām, 
kā Georgian Youth For Europe (Gru-
zija), LIBERTAS INTERNATIONAL 
(Spānija) un Balgas Strops (Latvija, 
Vecpiebalga), lai prezentētu pētīju-
mus par sava lauku apvidus jauniešu 
interesēm, vajadzībām un problēmām 
un piedalītos dažādās diskusijās, ra-
došajās darbnīcās un nākotnes pro-
jekta plānošanas aktivitātēs.

Izpētes vizītes galvenais mērķis 
bija sagatavot kvalitatīvu starptautis-
ku lauku jauniešu pieredzes apmaiņas 
projektu, kas kalpotu kā „rāmis” cīņā 
pret ģeogrāfisko izolāciju, bezdarbu 
un veicinātu mācīšanās un pārvieto-
šanās iespējas gan savā valstī, gan Ei-
ropā. Izpētes vizītes laikā tika izvir-
zīti trīs galvenie uzdevumi: pirmkārt, 
diskutēt par lauku jauniešu problē-
mām visu organizāciju pārstāvētajās 
valstīs; otrkārt, vienoties par kopīgām 

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs – šī luktura liesmiņa.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotājs.

Sveicam novada 
mācību iestāžu pedagogus svētkos!

APSVEICAM!
Taurenes pamatskolas saime lepojas, jo ar Izglītības un zināt-

nes ministrijas Atzinības rakstu apbalvotas mūsu skolas skolotājas             
INGRĪDA BATŅA – par rezultatīvu darbu skolēnu izaugsmes veici-
nāšanā  un augstu profesionālo meistarību, MAIJA BĀRZDIŅA– par 
pašaizliedzīgu, godprātīgu un radošu pedagoģisko darbību skolēnu iz-
glītošanā. Sveicam skolotājas!

Sakarā ar LR Proklamēšanas 93. 
gadadienu Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komiteja gaida 
jūsu ierosinājumus apbalvojuma 
„Vecpiebalgas novada lepnums” un 
domes apbalvojumu – Goda raksts 
un Pateicība – piešķiršanai. Pietei-
kumus līdz 2011. gada 12. oktob-
rim iesniegt pagastu pārvaldēs vai 
novada administratīvajā centrā 
Vecpiebalgā. Ar apbalvojumu pie-
šķiršanas nolikumiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.vecpie-
balga.lv (sadaļā Normatīvie akti/no-
likumi).

definīcijām jēdzieniem „lauku apvi-
dus” un „lauku jaunietis”; treškārt, 
vienoties par galvenajiem virzieniem 
un izveidot platformu, uz kuras tālāk 
veidot starptautisku jauniešu apmai-
ņas projektu, kas būtu saistošs visām 
iesaistītajām organizācijām. 

Balstoties uz diskusijās iegūtajiem 
secinājumiem, organizācijas vieno-
jās, ka veidos starptautisku jauniešu 
apmaiņas projektu, kas būs balstīts 
uz trīs blokiem: jauniešu informētība, 
biznesa ideju, kas varētu būt aktuālas 
lauku apvidiem, ģenerēšana un bizne-
sa plānu veidošana. Projektu plānots 
īstenot 2012. gada vasarā Vecpiebal-
gas novadā.

Šis projekts ir finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu. Šī publikācija at-
spoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
komisijai nevar uzlikt atbildību par 
tajā ietvertās informācijas jebkuru ie-
spējamo izlietojumu.

  Lelde Burdaja

Lelde Burdaja un Edijs Dūmiņs kopā ar programmas dalībniekiem no 
Gruzijas un Spānijas „Saulrietos”.

Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” 
īstenots projekts „Radi vidi pats!”

Jaunatnes poli-
tikas valsts prog-
rammas 2011.
gadam valsts 
budžeta finan-

sējuma ietvaros īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas apstiprinātais 
projekts „Radi vidi pats!”, līguma Nr. 
07.4-14/12/06.04.2011.

Projekta mērķis bija izveidot pasā-
kumu kopumu, kas dotu jauniešiem 
iespēju radīt sev piemērotu un radošu 
vidi jaunatnes iniciatīvu centrā „Bal-
gas Strops”, gūstot jaunas iemaņas, 
prasmes un zināšanas.

Projekta ietvaros visu vasaru jaunie-
ši darbojās divās radošajās darbnīcās 

„Balgas Stropa” jaunieši palīdz 
Bērnu dienas centru “Ineši” padarīt 

mājīgāku.

Piebalga atkal...
Ir kādreiz bijis jādzird, ka mēs, 

vecpiebaldzēni, lepojamies ar senām 
spalvām, ar to, ko kādreiz Kaudzītes, 
Kronvalds, Pumpurs paveica, kā viņi 
Piebalgu atpazīstamu darīja. Nesākšu 
tagad pierādīt, ka simts un vairāk gadu 
laikā pēc viņiem mums daudz labu lietu 
bijis. Vienkārši pēc svētkiem, ko mums 
sagādāja Inguna Bauere, gribas domāt, 
ka atkal esam virsotnē. Kā kādreiz.

Grāmatas atvēršanas svētki. Cik Lat-
vijas pagastos tādi var notikt? Inguna 
(kā reiz Kaudzītes) atved pie mums 
interesantus cilvēkus no Rīgas, Cēsīm, 
Madonas, sapulcina pašu ļaudis jau-
kam, garīgam brīdim.

Atzinīgi vārdi jāsaka dramatiskajai 
kopai par saturīgo, estētiski baudāmo 
ielūkošanos Līzes un Matīsa attiecību 
līnijā. Sirds priekam tiem, kuri romānu 
jau lasījuši, ieinteresēšanai nākamajiem 
lasītājiem. Pierādījumu, ka nav Ingunas 
grāmata tikai sausa vēsture, pagātne, 
bet tur ir cilvēki, viņu attiecības, tikpat 
daudzveidīgas un sarežģītas kā šodien.

Domāju par novada domes priekš-
sēdētājas E. Andersones-Frīdvaldes, 
sveicot autori, rosināto, ka jāveido 
jauns, atbilstošs pagodinājums, jo aug-
stāko –  ,,Pagasta lepnumu” Inguna sa-
ņēma pērnruden, kad visi vēl apsprie-
dāmies par Lizeti, šogad jau runājam 
par Rātminderu Līzi. Gribētos jau teikt, 

ka lielākais prieks un godinājums būtu, 
ja novada ļaudis izlasītu, iepazītu pa-
gātni caur šo grāmatu. Bet taustāmākā 
veidā– lūdzu, rosiniet!

Paldies Tev, Inguna, par svētīgu dar-
bu. Mēs taču zinām, ka kāds cilvēks 
dzīvo tik ilgi, kamēr viņu kāds atceras. 
Tu pagarini viņu (kas to pelnījušas) 
mūžus, ievedot mūsu vidū Lizeti bla-
kus Kārlim, Līzi blakus Matīsam... un 
būs vēl. 

Bagāts ir mūsu novads. Skaisti, ka 
varam apvienot pagātni ar šodienu un 
lepoties.

Gunta Riža

un ar speciālistu palīdzību guva iema-
ņas, kuras pēc tam pielietoja sev pie-
mērotas vides radīšanā jauniešu centrā: 
pielietojot dekupāžas tehniku, pārvērta 
dažādus priekšmetus, kā galda virsmu, 
krēslus, aizkarus, sienas pulksteņus, 
puķu podus, krūzītes, pavisam jaunā 
un nebijušā izskatā; apgūstot grafiti 
mākslu, radīja uz jauniešu centra sie-
nas grafiti mākslas darbu, apgleznoja 
sev T-kreklus un centram aizkarus.

Lai piesaistītu vēl vairāk jauniešus 
centram un parādītu citiem, ar ko tad 
īsti var nodarboties jaunatnes iniciatī-
vu centrā „Balgas Strops”, grafiti ra-
došās darbnīcas dalībnieki piedalījās 
arī Audēju svētkos Vecpiebalgā, kur 

rādīja savas jaunās prasmes un deva 
iespēju pārbaudīt savu talantu arī ci-
tiem svētku apmeklētājiem.

Dekupāžas radošo darbnīcu ietva-
ros jaunieši iesaistījās arī brīvprātī-
gajā darbā. Kad jauniešu centrs bija 
uzposts un nebija iespējams atrast, kur 
izpausties tālāk, darbnīcas dalībnieki 
devās uz Inešu pagasta Bērnu dienas 
centru, kurā ar dekupāžas palīdzību 
apdarināja dažādus priekšmetus, lai 
padarītu centra telpas priecīgākas un 
košākas.

Paldies visiem, kas piedalījās rado-
šajās darbnīcās, ieguldīja savu darbu 
un radīja patīkamu vidi visiem centra 
apmeklētājiem. Aicinu visus intere-

sentus uz tikšanos šajā mācību gadā, 
lai kopā realizētu jaunus projektus.

Lelde Burdaja

Inguna Bauere.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2011. gada 
21. septembris

Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 

Nr.11/2011 „Grozījumi saistošajos 
noteikumos Nr.2/2011 „Vecpiebalgas 
novada pašvaldības 2011. gada pamat-
budžets un speciālais budžets””.

2. No 2011. gada 1. septembra pie-
šķirt katrai pašvaldības vispārējās un 
pamatizglītības mācību iestādei finan-
sējumu pedagogu algām un darba de-
vēja sociālā nodokļa nomaksai 1 likmi 
Ls 316,43 mēnesī 2011./2012.mācību 
gadā.

3. No  2011. gada 1. septembra pie-
šķirt Dzērbenes mūzikas skolai paš-
valdības finansējumu pedagogu algām 
un darba devēja sociālā nodokļa no-
maksai 0,19 likmi Ls 65,00.

4. No 2011. gada 1. septembra 
apstiprināt mēneša amata likmes 
piešķirtā finansējuma ietvaros Vec-
piebalgas vidusskolā: pasākuma reži-
sore– 0,225; amatierteātra kolektīva 
vadītāja – 0,225; frizieru pulciņa va-
dītāja – 0,225; šuvēju pulciņa vadītā-
ja– 0,225.

5. Valsts zemes dienestam, sakār-
tojot kadastra informācijas sistēmas 
kadastra karti, Inešu pagastā starp ne-
kustamajiem īpašumiem „Jaunlodēni” 
„Akmentiņi” un „Jaunlodēni”, atklā-
jusies 1,91 ha liela neapbūvēta zemes 
vienība bez īpašnieka. Atzīt, ka šī ze-
mes vienība ir piekritīga Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai kā starpgabals, 
kuram nav iespējams nodrošināt pie-
slēgumu koplietošanas ceļam. Piešķirt 
zemes vienībai nosaukumu „Vidus-
lodēni”, Inešu pagasts Vecpiebalgas 
novads.

6. Iznomāt neapbūvētu zemes vie-
nību „Branjenieki” (Taurenes pagasts) 
1,0 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 5 gadiem. Noteikt 
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

7. Iznomāt neapbūvētu zemes vie-
nību „Kļaviņi” (Taurenes pagasts) 
1,0 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 5 gadiem. Noteikt 
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

8. Iznomāt „Lejas Lejstupu” (Tau-
renes pagasts) ēkas: dzīvojamo māju, 
klēti, kūti, šķūni. Noteikt nomas mak-
su 1,5 % apmērā no ēku kadastrālās 
vērtības.

9. Iznomāt neapbūvētu zemes vienī-
bu „Pliviči” (Taurenes pagasts) 1,0 ha 
kopplatībā lauksaimnieciskai izman-
tošanai uz 5 gadiem. Noteikt nomas 
maksu 1,5 % apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības.

10. Iznomāt neapbūvētu zemes 
vienību „Rīgas” (Taurenes pagasts) 
1,0 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 5 gadiem. Noteikt 

nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

11. Iznomāt neapbūvētu zemes vie-
nību „Veļķi” (Vecpiebalgas pagasts) 
2,2 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 3 gadiem. Noteikt 
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības.

12. Iznomāt apbūvētu zemes vienī-
bu „Ceriņi” (Kaives  pagasts) 1,25 ha 
kopplatībā. Nomas līguma termiņš 10 
gadi. Noteikt nomas maksu 0,5 % ap-
mērā no zemes kadastrālās vērtības.

13. Piekrist 1 koka nozāģēšanai 
autoceļa P33 Ērgļi-Jaunpiebalga-Sa-
liņkrogs km 19,990 labajā pusē, kas 
traucē nodrošināt LVS „Ceļu projek-
tēšanas noteikumu” prasībām  atbil-
stošu redzamības brīvlauku un rada 
autotransporta kustībai bīstamus ap-
stākļus.

14. Apstiprināt VSIA „Latvijas 
Valsts mērnieks” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajam īpa-
šumam „Ezerlīči” (Taurenes pagasts). 
Piešķirt no „Ezerlīču” zemes vienī-
bām atdalāmajai zemes vienībai no-
saukumu „Kalna Ezerlīči”, Taurenes 
pagasts, Vecpiebalgas novads.

15. Uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamam īpašumam „Le-
jas Ķāķi” (Vecpiebalgas pagasts).

16. Mainīt nekustamā īpašuma 
„Upes Akmentiņi” (Inešu pagasts) 
nosaukumu un adresi pret „Mētras”, 
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, 
LV-4123.

17. Mainīt uz zemes īpašuma „Jaun-
celmi” zemes vienībām esošā mājīpa-
šuma „Celmi” (Inešu pagasts) no-
saukumu un adresi pret „Jauncelmi”, 
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads, 
LV-4123.

18. Piedzīt bezstrīda kārtībā ne-
kustamā īpašuma nodokļa parādu Ls 
319,31.

19. Apstiprināt valsts budžeta mērķ-
dotācijas sadali Vecpiebalgas novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagogiem un iestāžu va-
dītājiem un vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības 
iestādēm. Apstiprināt valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali mācību līdzekļu 
iegādei Vecpiebalgas novada pašval-
dības izglītības iestādēs. Apstiprināt 
pašvaldības budžeta mērķdotācijas 
sadali Vecpiebalgas novada pašval-
dības pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem un iestāžu vadītājiem un 
vispārējās pamatizglītības un vispārē-
jās vidējās izglītības iestādēm.

20. Apmaksāt Sarkanā Krusta Dzēr-
benes nodaļai šokolādes iegādes iz-
devumus (Ls 70,00) Donoru dienai 
Dzērbenē.

Nākamā domes sēde notiks 2011.
gada 19. oktobrī plkst. 16.00 Vecpie-
balgas pagastā.

5 jautājumi pašvaldības deputātei
DAINA SKRASTIŅA
Pamatnodarbošanās
Taurenes feldšerpunkta ģimenes 

ārsta palīgs. Vecpiebalgas novada Do-
mes deputāte, darbojas finanšu komi-
tejā un administratīvajā komisijā

1. Kā vērtējat novada domes dar-
bu?

– Divu gadu laikā novada domes 
darbs ir stabilizējies, sākotnējie asumi 
nogludinājušies. Pamazām sākam sa-
prast, ka novada pašvaldībai ir lielāka 
kapacitāte. Kaut arī vēl joprojām iedzī-
votāju vidū valda priekšstats, ka novadā 
iekļautie pagasti pirms reformas bija 
gana spēcīgi, šīm mazajām pašvaldībām 
tagad nebūtu iespēju iegūt kredītus un 
veikt vērienīgāku ES fondu projektu 
īstenošanu. Negribu piekrist arī bažām, 
ka novada teritorijā nav vienmērīgas 
attīstības, ka lielākā līdzekļu daļa tiek 
atvēlēta centram. Varbūt ir tikai mazliet 
jādistancējas, lai to varētu novērtēt. Mēs 
ļoti ātri pierodam pie labām, sakārtotām 
lietām un uztveram kā pašu par sevi sa-
protamu, aizmirstot, kādas problēmas 
bija iepriekš. Pieņemot lēmumus, depu-
tāti cenšas pildīt pašvaldības funkcijas, 
nenodarot pāri nevienam no pieciem 
pagastiem. Man šķiet, ka arī tā ir laba 
prakse – domes sēdes rīkot katru reizi 
citā pagastā. Žēl, ka iedzīvotāji šo ie-
spēju – redzēt deputātus darbā un izteikt 
savus priekšlikumus– neizmanto. Šādas 
tikšanās palīdz apjaust, kas kurā pagastā 
ir aktuāls, kam lielāka vērība jāpievērš 
no pagasta pārvaldes vadītāja puses un 
kur sākas novada domes kompetence.

2. Kā rāda domes sēžu protokoli, 
vairumā gadījumu deputāti lēmumus 
pieņem vienbalsīgi. Kāpēc?

– Patiesībā jau tāda vienprātība dau-
dzu lēmumu pieņemšanā mūsu starpā 
nemaz nevalda, visus domes sēžu jautā-
jumus deputāti izskata finanšu komite-
jas un sociālo, izglītības un kultūras ko-
mitejas sēdēs. Šeit tad arī notiek visas 

diskusijas, situācijas analīze, viedokļu 
apmaiņa. Komitejas sēdes domei virza 
priekšlikumus, atzinumus konkrētos 
jautājumos, un dažbrīd tur patiesi iet 
diezgan karsti. Likumā „Par pašvaldī-
bām” noteikts, ka komiteju darbs notiek 
atklātās sēdēs, tāpēc, ja kurš vēlas dzir-
dēt plašāku analītiku dažādos jautāju-
mos, var apmeklēt ne tikai pašvaldības 
domes sēdes, bet arī komitejas sēdes.

3. Kuri jautājumi pēdējā laikā ir 
raisījuši vislielākās diskusijas depu-
tātu vidū? 

– Tuvojoties jaunajam mācību ga-
dam, aktualizējās izglītības jautājumi. 
Reālā situācija parāda, ka skolas vecu-
ma bērnu skaits, kas varētu apmeklēt 
mūsu novada mācību iestādes, krasi 
samazinās, tādējādi apdraudot turpmā-
ko atsevišķu skolu pastāvēšanu. Daudzi 
mani nesapratīs, ja teikšu, ka šobrīd 
primārais ir izglītības kvalitātes nod-
rošināšana, nevis „dzīvības vilkšana”. 
Tāpēc novada skolām vajadzētu nevis 
savā starpā konkurēt, bet gan koope-
rēties un padomāt par kādu bērniem 
un vecākiem pievilcīgu interešu izglī-
tības piedāvājumu, pārprofilēšanos, 
reorganizāciju vai citu iespēju skolēnu 
piesaistīšanai, nezaudējot darbavietas 
darbiniekiem. Skolām ir jābūt ar stin-
griem pamatiem, lai tās neapdraudētu 
ne politiskās, ne ekonomiskās grūtības. 
Bet ideju piedāvājumam jānāk no pašu 
izglītības darbinieku puses.

Nākamais jautājums, kurš, nenolie-
dzami, būs uzmanības centrā – komu-
nālo pakalpojumu parādu pieaugums. 
Diemžēl ir radies vesels slānis cilvē-
ku, kuri vairs netiek galā ar maksāju-
miem. Ne mazums ir tādu parādnieku, 
kuri vienkārši negrib maksāt un ļaun-
prātīgi izmanto situāciju, ka siltumu 
atsevišķiem dzīvokļiem atslēgt nevar. 
Komunālo maksājumu parādsaistību 
pieaugumu neglābj arī sociālā politi-
ka –  GMI, dzīvokļa pabalsts, darba 
praktizēšana pašvaldībās ar 80 Ls sti-
pendiju –„simtlatnieku” programma. 
Stipendiāti strādā gan labiekārtošanā, 
gan komunālajā dienestā, gan skolās, 
bibliotēkās u.c., kur pagastos nepiecie-
šamāk. Taču ne pabalsti, ne īslaicīgi ES 
projektu finansējumi nenodrošina ie-
dzīvotāju stabilus ienākumus, joprojām 
pagastā trūkst darbavietu. Es uzskatu, 
ka, saņemot pabalstu, cilvēkam pretī 
jāsniedz līdzdalība sabiedriskos darbos, 
līdz ar to cilvēks gan saņemtu, gan dotu 
pretī ieguldījumu sabiedrībai. Pretējā 
gadījumā var izveidoties situācija, ka 
pašvaldība veido jaunu bezatbildīgu 
patērētāju sabiedrību.

4. Vai un kādus ierosinājumus kā 
deputāte esat uzklausījusi no iedzīvo-
tājiem?

– Iedzīvotāji uzrunā pārsvarā tad, 
kad ir kāda problēma vai redz pašval-
dības darbinieku neizdarības. Ir arī 
iedzīvotāju vēlmes un ierosinājumi 
dažādos saimnieciskos jautājumos, bet 
galvenā– iedzīvotāji vēlas savu pagas-
tu redzēt kā aktīvu sabiedriskās dzīves 
norises centru. Cilvēki ierosina biežāku 
kontaktu ar novada pašvaldības vadību, 
varbūt tās būtu divas sapulces gadā, 
pašlaik ir viena tikšanās gadā. Saistībā 
ar Vecpiebalgas novada attīstības pro-
jektu 2013.-2019. gadam pašvaldība 
dod iespēju visiem iedzīvotājiem ņemt 
dalību novada attīstības programmas 
izstrādē, teritorijas attīstības plānojuma 
izveidē, līdz ar to, es domāju, ka vei-
dosies ciešāks savstarpējs iedzīvotāju 
kontakts arī starp pagastiem. Jau tagad 
vajadzētu visiem novada iedzīvotājiem 
personīgi ieskicēt savas saimniecības 
un novada attīstības redzējumu vismaz 
5 gadiem. Tad, to visu apkopojot, mēs 
varētu izveidot tādu novadu, lai pašiem 
būtu lepnums par vietu, kur dzīvojam, 
un būtu, kur atgriezties bērniem.

Uzņēmēji ir sašutuši par to, ka paš-
valdība cilvēkus nodarbina darba prak-
tizēšanas „simtlatnieku” programmā, 
bet viņiem grūti atrast disciplinētus 
darbiniekus. Līdz ar to arī bezdarbs vei-
dojas – ne tikai no ekonomiskās situāci-
jas valstī, bet arī no pašu cilvēku gribas. 
Iespējas ir, vajag tikai strādāt.

Vēl daudzi cilvēki ierosina novadā 
izveidot sociālo māju, kur vecumdie-
nās vai krīzes situācijā gūt patvērumu. 
Ierosina arī mobilās aprūpes vienības 
veidošanu, kas regulāri varētu sniegt 
aprūpi novada vecļaudīm un vientuļa-
jiem pensionāriem mājās.

5. Jautājumi, kuru risināšanā (kā 
deputāte) esat aktīvi piedalījusies?

– Novada domē darbojos finanšu 
komitejā, tāpēc pārsvarā nākas pieda-
līties lēmumu pieņemšanā par budžeta 
līdzekļu plānošanu un izlietošanu. Vis-
lielākais gandarījums ir tad, kad pie-
tiek naudas līdzekļu ne tikai tiešajām 
pašvaldību funkcijām, bet arī novada 
infrastruktūras sakārtošanai. Līdz ar to 
mūsu novads var lepoties gan ar Tau-
renes ūdenssaimniecības sakārtošanu, 
gan Dzērbenes Augstā kalna atdzimša-
nu, Vecpiebalgas kultūras nama rekons-
trukciju, Inešu pagasta dienas centra 
izveidi, gan citām aktivitātēm.

Visiem novada ļaudīm es novēlu 
optimismu, veselību, rast sevī spēkus 
īstenot savus sapņus, darbus, tikt pāri 
visām grūtībām un palīdzēt saviem 
līdzcilvēkiem. Mūsu bērniem es novē-
lu iegūt zināšanas un atgriezties strādāt 
mūsu novadā, jo bez jums nav nākot-
nes. 

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ 
NĀKOTNĒ

Domā par novada turpmāko attīstību!
Saskaņā ar Vecpiebal-

gas novada Domes 2011. 
gada 17. augusta lēmumu 
(domes sēdes protokols 
Nr.11.8) Par novada At-
tīstības plāna un teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu ir uzsākta Vecpie-
balgas novada Teritorijas plānojuma 
2012.-2024. gadam un Attīstības prog-
rammas 2012.-2019.gadam izstrāde, 
apstiprināts darba uzdevums un izstrā-
des vadītājs. Par Teritorijas plānojuma 
un Attīstības programmas izstrādes va-
dītāju apstiprināts Attīstības plānošanas 
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 
Andris Balodis. tel.64107268, e-pasts: 
andris.balodis@vecpiebalga.lv.

Novada attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma izstrādei Vec-
piebalgas novada pašvaldība ir saņē-
musi Eiropas Savienības finansiālo 
atbalstu – darbi tiks veikti Eiropas 
Sociālā fonda līdzfinansētā projekta 
nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 
„Vecpiebalgas novada attīstības plā-
nošanas kapacitātes paaugstināšana” 
ietvaros. Attīstības programmu un Teri-

torijas plānojumu sadarbībā ar Vecpie-
balgas novada pašvaldību izstrādā SIA 
„Projekts 3i”.

Attīstības programmā tiks noteik-
tas pašvaldības attīstības prioritātes 
turpmākajiem 7 gadiem, mērķi un uz-
devumi, kā arī konkrētas darbības un 
investīciju projekti to īstenošanai. Pa-
matojoties uz dokumentā noteiktajiem 
mērķiem un uzdevumiem, pašvaldība 
varēs piesaistīt ārējos finanšu līdzekļus 
konkrētu projektu realizācijai. Savukārt 
Teritorijas plānojumā visai novada te-
ritorijai tiks izstrādāta kopēja telpiskās 
attīstības koncepcija, kā arī noteikta 
plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana 
(apbūve, lauku zemes, meži u.c.) un te-
ritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Vecpiebalgas novada Teritorijas plā-
nojuma un Attīstības programmas pir-
mās redakcijas sagatavošana un nodoša-
na sabiedriskai apspriešanai orientējoši 

paredzēta līdz 2012. gada 29. febru-
ārim un galīgās redakcijas apstipri-
nāšana līdz 2012. gada 30. jūnijam.

Vecpiebalgas novada iedzīvotā-
ji tiek aicināti aktīvi piedalīties šo 

dokumentu izstrādē. Ikvienam būtu 
nopietni jāapsver sava zemes īpašuma 
turpmākā izmantošana un jāizlemj par 
prioritātēm, ņemot vērā savas nākotnes 
iespējas, jo nodoklis par apbūves zemi 
būs ievērojami lielāks nekā par lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi. 

Sagaidāms, ka pēc teritorijas plā-
nojuma apstiprināšanas tiks pārskatīti 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
un zemes nodoklis tiks pārrēķināts at-
bilstoši zemes gabala plānotai/atļautajai 
izmantošanai. 

Lai priekšlikumus varētu iestrādāt 
jaunajā teritorijas plānojumā, tie ie-
sniedzami rakstveidā Vecpiebalgas no-
vada pašvaldībā, Alauksta ielā 4, Vec-
piebalgas novadā, LV-4122, līdz 2011. 
gada 15. oktobrim, norādot sūtītāja 
vārdu, uzvārdu un adresi. Ja vēlaties 
mainīt zonējumu, lūgums norādīt zemes 
gabala adresi un arī kadastra Nr.

Dzērbenes Augstais kalns atgūst spožumu
Šā gada agrā pavasarī ERAF LE-

ADER programmā Vecpiebalgas no-
vads iesniedza projektu „Augstā kalna 
estrādes vienkāršota rekonstrukcija” 
par kopējo summu Ls 13989,74. Bija 
paredzēts, ka estrāde tiks atjaunota 
uz novada svētkiem, bet diemžēl ilgi 
gaidījām projekta apstiprinājumu. 
Galu galā darbus varēja uzsākt tikai 
jūlija beigās. Uzsākot darbus, atklā-
jās, ka ir papildus vēl jānovērš virkne 
citu nepilnību, lai skatuves grīda būtu 
stabila un vizuāli glīta, tāpat arī vecie 
soli savu laiku jau bija nokalpojuši. 
Tas, protams, prasīja vēl finansējumu 
(apm. 4000Ls), ko piešķīra pašvaldība.  
Vasaras vidū uzsāktie darbi ritēja diez-
gan raiti, un estrāde atjaunotā veidolā 
jau bija skatāma pirmajās septembra 

dienās. Tā kā laiks rudenī ir diezgan 
nepastāvīgs, tad lielāku pasākumu ne-
riskējām rīkot, bet pirmā atklāšanas 
ballīte kopā ar „Vēja runu” bija ļoti 
jautra. Liels paldies visiem cilvēkiem, 
kuri bija iesaistīti šī projekta rakstīša-
nā un realizēšanā, īpaši Sanitai Breik-
šai un Viesturam Melbārdim ar viņa 
palīgu komandu. 

Atliek vien novēlēt, lai Augstā kal-
na estrāde skan un rīb no dziedātājiem 
un dejotājiem, lai vienmēr ir piepildī-
tas skatītāju rindas. Augstais kalns bi-
jis Dzērbenes simbols jau gadsimtiem 
ilgi, ceru, ka dzērbenieši un viesi to 
novērtēs, un mēs visi spēsim pret to 
izturēties ar cieņu.

Daina Šmite
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Dodamies ceļā!

SKOLU ZIŅAS „Gada skolēns” Vecpiebalgas vidusskolā
Vecpiebalgas vidusskolā ir iz-

veidojusies tradīcija – 1.septem-
brī tiek godināti iepriekšējā gada 
izcilākie skolēni mācību darbā. 
Šajā Zinību dienā titulu „Gada 
skolēns” saņēma 8. klases skol-
niece Līva Brauere (par rezul-
tatīviem rādītājiem matemātikā 
starnovadu un valsts līmenī) un 
11. klases skolniece Žanete Zom-
mere (par ļoti labiem rezultātiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
gan starpnovadu, gan valsts līme-
nī). Paldies skolēnu vecākiem un 
skolotājām Antoņinai Glāzerei un 
Baibai Jēriņai!

Līva Brauere (vidū) ar vecākiem un Žanete Zommere.

Ar šādu saukli aizsākās jaunais 
mācību gads Taurenes pamatskolā. 
Jau 1. septembrī, pārkāpjot skolas 
slieksnim, ikvienam no mums – sko-
lēniem, vecākiem, vecvecākiem, 
skolotājiem un skolas darbiniekiem–
pavērās jauns ceļa posms. Kā jau ik 
gadu, šo posmu uzsākam visi kopī-
gi. Lai mūsu ceļā ir maz līkumu un 
viegli pārvaramu kalnu – to vēlētos 
ikviens no mums.

 Bet jau 2. septembrī visa skolas 
saime devās ceļā. Nu, tā pa īstam, ārā 
no skolas, plašajā pasaulē! 2. septem-
bris Taurenes pamatskolā – pārgājie-
na diena. Spītējot lietus mākoņiem, 
visas ieceres tika īstenotas un vēlmes 
piepildītas. 

1.-4. klašu skolēni devās uz veco 
Taurenes skolu, kur uzzināja skolas 
likteņstāstu, apskatīja skolas telpas 
un sporta laukumā uzrīkoja atraktīvas 

Paldies par sapratni!
Sācies jaunais mācību gads. Kāds 

tas ir mūsu novadā? Visā valstī tas ir 
sācies ar krietnu bērnu skaita samazi-
nāšanos. Kā ziņo masu mediji – šogad 
skolas apmeklē par 10 000 skolēnu ma-
zāk. Arī mūsu novadā, ja salīdzina ar 
iepriekšējā mācību gada 1. septembri, 
skolēnu skaits ir samazinājies par 56 
bērniem, un šis samazinājums ir skāris 
visas mūsu novada izglītības iestādes. 
Citos novados vidusskolas daļu savas 
naudas aizdod mazajām lauku skolām, 
piemēram, kaimiņi Raunas vidussko-

la, bet mūsu novadā tā tas nav, jo arī 
Vecpiebalgas vidusskolā skolēnu skaits 
ir samazinājies par 25 skolēniem. Tā-
pēc mūsu novada 4 skolas, kurās bēr-
nu skaits ir zem 100 bērniem, augustā 
iesniedza pašvaldībā lūgumu piešķirt 
Ls 255 (1 likmi), lai varētu nodrošināt 
mācību procesu un sākumskolai paga-
rināto grupu darbu. Esam saklausīti. 
Vēlos uzslavēt Vecpiebalgas novada 
pašvaldību, kura ar katru gadu palieli-
na atbalstu izglītībai.

Skola
Izglītības 
procesam

(Ls mēnesī)

Interešu 
izglītībai

(Ls mēnesī)

Atbalsta 
personālam
(Ls mēnesī)

Vecpiebalgas vidusskola 255,00 165,75 102,00
Dzērbenes vidusskola 255,00 71,40 102,00
Inešu pamatskola 255,00 140,25 102,00
Skujenes pamatskola 255,00 119,85 102,00
Taurenes pamatskola 255,00 86,70 102,00
Dzērbenes mūzikas skola 48,45 - -

Visu Vecpiebalgas novada skolu di-
rektoru vārdā liels paldies novada paš-
valdībai par sapratni un rasto iespēju at-
balstīt visas novada izglītības iestādes, 
palīdzot mums veiksmīgāk nodrošināt 

(Tabulā minētie skaitļi doti bez darba devēja sociālā nodokļa nomaksas.)

mācību procesu, interešu izglītību un 
atbalsta personāla darbību (logopēds, 
psihologs, sociālais pedagogs).  

Lilita Ozoliņa, 
Taurenes pamatskolas direktore 

Panākumi daiļrunas konkursā
10. septembrī Latvijas Nacionālajā 

teātrī notika Latvijas Nacionālais la-
sīšanas kongress bērniem, ko jau otro 
gadu organizē Apgāds Zvaigzne ABC. 
Šogad kongresa rūpju centrā bija bēr-
nu zemā motivācija lasīt, ar ko cieši 
saistīts nepietiekamais bērnu un jau-
niešu grāmatu piedāvājums bibliotēkās. 
Kongresa ietvaros Latvijas Nacionālajā 
teātrī notika dažādas aktivitātes bēr-
niem– tikšanās ar bērnu grāmatu au-

Par īstajiem cilvēkiem īstajās vietās
Kāds no dzejdariem ir teicis pravie-

tiskus vārdus – „dzeju rakstīt ir pavi-
sam vienkārši – jāsaliek tikai pareizie 
vārdi pareizā secībā”. Ja mēģinām šo 
atziņu pārnest uz sabiedrisko dzīvi, 
tad tā skanētu šādi– valsti vadīt ir 
pavisam vienkārši – vajag tikai salikt 
pareizos cilvēkus pareizajās vietās. 
Pamēģināsim tagad paanalizēt, kā tad 
mums LR līdz šim ar šo „salikšanu” 
ir veicies.

Mēģināsim, protams, neveltīt tik 
daudz vietas šīs problēmas pagātnei, 
ko esmu jau vairākas reizes savos 
rakstos darījis, tikai atgādināšu, ka 
lielai daļai mūsu neveiksmju šajā 
jomā „kājas aug” no tiem laikiem, 
kad pēc neatkarības atgūšanas radošā 
un cita veida inteliģence atkāpās no 
valsts pārvaldes funkciju veikšanas, 
uzticot to cilvēkiem, kuri sevi rekla-
mēja kā „darītājus”, tātad kā speciā-
listus praktiski veicamu pienākumu 
jomā. Patiesībā pie varas nāca grupē-
jumi, kuri izmantoja administratīvos 
resursus savas un savu radinieku lab-
klājības celšanai un kuru galvenais 
arguments, atbildot uz jautājumu, 
kā viņi sasnieguši tādu dzīves līme-
ni, bija – „es biju īstajā laikā, īstajā 
vietā un kopā ar īstajiem cilvēkiem”. 
Protams, ka šādās ļaužu kopās, kuri 
kādreiz bija kopā spēlējuši basketbo-
lu vai studentu kopmītnēs līdz rītam 
kopā situši zolīti, veltīgi bija meklēt 
speciālistus, kuri būtu profesionāli 
sagatavoti ļoti daudzveidīgo valsts 
pārvaldes funkciju veikšanai, tāpēc 
par galveno kritēriju kļuva nevis 
kompetence, bet personīgā pazīšanās, 
radnieciskās saites, savstarpējs izde-
vīgums. Daudzi, droši vien, vēl atce-
ras visai komisko gadījumu, kad Kal-

vītis atteicās apstiprināt amatā partiju 
neizvirzītu kandidāti augstam ama-
tam valsts pārvaldē, jo viņš viņu per-
sonīgi nepazīstot. Žurnālisti, atjautīga 
tauta esot, tūlīt pat ieteica premjera 
kungam iecelt šai amatā savu sievu, 
jo to viņš noteikti pazīst vislabāk. Tā-
pat visiem atmiņā ir vetārsts Veldre, 
kurš varēja vadīt gan Veselības, gan 
Aizsardzības ministriju, gan meha-
nizācijas speciālists Slakteris, kurš 
bija gatavs uzņemties atbildību pat 
par tādu  specifisku jomu kā finanses. 
Diemžēl daudz nekas nav mainījies 
arī mūsdienās, kad kopš neatkarības 
atgūšanas pagājuši jau 20 gadi. Tiesa 
gan, ministru amatos ar retiem izņē-
mumiem vairs nevirza ar šo jomu ga-
līgi nesaistītus cilvēkus (spilgtākais 
negatīvais piemērs laikam gan, ir 
„mūžīgais staigātājs” no vienas par-
tijas uz otru – Kristovskis, kuram nu 
ļoti gribējās vadīt tādu jomu kā ārlie-
tas, jo „to viņš vēl nav darījis”), taču 
zemāka līmeņa speciālistus un vadī-
tājus joprojām ieceļ, vadoties no pie-
derības partijai vai ziedojumu sum-
mas lieluma, vai atkal „tāpēc, ka mēs 
viņu pazīstam”. Partijas diemžēl nav 
spējīgas arī uz tādu kompromisa va-
riantu, kā tas ir ieviests Rīgas Domē 
– no mūsu partijas, bet speciālists 
attiecīgajā jomā, acīm redzot partiju 
kadru rezerves nav nemaz tik lielas 
un kvalitatīvas, kā viņi mēdz lielīties. 
Interesanta ir arī amatu pretenden-
tu virzītāju attieksme pret lobējamā 
vecumu un darba pieredzi. Ja vaja-
dzīgais cilvēks ir jau gados, tad runā 
par  dzīves gudrību, cilvēku pazīša-
nu, vadīšanas iemaņām, ja ļoti jauns, 
tad par izaugsmes iespējām, enerģiju, 
jaunu domāšanu, kas nepiemīt ve-

cajiem kadriem, valodu zināšanām, 
kursiem un noteikti ārzemēs (par to 
liecina paradums intonāciju kāpināt 
katra teikuma beigās – cilvēks tik tālu 
angliskojies, ka latviešu intonācijas 
viņam jau sagādā grūtības). 

Blakus nekompetencei svarīgs fak-
tors mūsu valsts pārvaldes sistēmas 
mazspējai ir pārliecība par savu ne-
sodāmību, par to, ka cilvēki, kuri pa-
līdzēja savam protežējamajam nokļūt 
šajā amatā, neatstās viņu nelaimē. 
Spilgts piemērs tam ir pēdējie notiku-
mi ar „airBaltic”. Vai izpilddirektors 
Fliks ir patiešām kaitējis lidsabied-
rības interesēm, vai viņš patiešām ir 
veikls afērists, kurš izmantojis mūsu 
ierēdņu nekompetenci un nevēlēšanos 
iedziļināties lietas būtībā, to noskaid-
ros tiesa, bet izbrīnu izraisa fakts, ka 
pie atbildības netiek saukts neviens 
no LR ierēdņiem, kuri parakstīja lī-
gumu, kurš valsti, kam pieder vairāk 
nekā puse akciju, padarīja par faktiski 
lemtnespējīgu. 

Trakākais, ka lielākā daļa no va-
došajiem ierēdņiem ir nespējīga vai 
negriboša uzklausīt sabiedrības do-
mas un kaut vai atzīt savu vainu, kas 
tomēr ir un paliek pirmais priekšno-
sacījums, lai labotos. Lūk, daži pie-
mēri–advokāts Grūtups–viens no 
denacionalizācijas likuma „tēviem”– 
atzīst vairākos rakstos, ka privatizā-
cija LR veikta ar daudzām rupjām 
kļūdām un pārkāpumiem. Privatizā-
cijas aģentūras vadītājam tajā laikā 
Naglim, kurš visu laiku apgalvoja, 
ka privatizācija veikta izcili, kaut gan 
iekasēta tikai 1/30 no ieplānotās sum-
mas, tagad būtu īstais brīdis atzīt savu 
vainu un skaidrot, kāpēc tā noticis. 
Klusums. Ekonomikas speciālisti un 

diplomāti (to mēs uzzinām no inter-
netā publicētās ASV vēstniecības LR 
sarakstes) secina, ka „Parex” bankas 
pārņemšana veikta tās bijušo īpašnie-
ku, nevis LR interesēs, atbildīgais par 
to – toreizējais premjers Godmanis, 
apgalvo pretējo. No tā paša avota 
uzzinām, ka ASV vēstniecība ziņo, 
ka korupcija Latvijā sasniegusi tādu 
līmeni, ka bijušais muitas Krimi-
nālpārvaldes priekšnieks Vaškevičs, 
kuram SAB atņēmusi pielaidi valsts 
noslēpumiem, jo viņš zaudējis nepie-
ciešamo uzticamību, tiek pārcelts dar-
bā augstākā un labāk atalgotā amatā. 
Šo uzskaitījumu, protams, varētu vēl 
turpināt, bet visvairāk pārsteidz tas, 
ka arī deputāti, kuri gan nav ierēdņi, 
bet vēlēti tautas pārstāvji, arī sirgst ar 
šo pašu kaiti. Kā gan citādi izskaid-
rot faktu, ka absolūtais vairākums no 
jaunās Saeimas deputātu kandidātiem 
bija pārstāvēts jau iepriekšējā sasau-
kumā, kuru valsts prezidents bija 
spiests atlaist, jo tā bieži darbojās 
atsevišķu oligarhu interesēs un nepie-
tiekami stiprināja tiesiskumu valstī. 
Vai viņi visi pēkšņi tā būtu mainīju-
šies un labojušies? Jāšaubās gan.

Par Zatlera jauno partiju un tās iz-
redzēm vadīt valsti. Te nu atkal jāsa-
ka ar padomju laika lozunga vārdiem 
– „kadri izšķir visu”. Pēc tam, kad 
bijušajam valsts prezidentam neizde-
vās piesaistīt tādas sabiedrībā cieņu 
iemantojušas personības kā Sudraba, 
Guļāns, Maizītis savai partijai, bet 
to vietu ieņēma nevienam nezināms 
premjerministra kandidāts ar apšau-
bāmu izglītību Sprūdžs (publiskajās 
debatēs gan izskatījās ne slikti) un 
ekonomists Vjačeslavs Dombrovskis 
(nejaukt ar premjeru), kurš pazīstams 

sporta spēles. Paldies Vitai un Ainā-
ram Antoniem par laipno uzņemšanu!

 5. un 6. klase nolēma iepazīt Dzēr-
benes pagastu. Dienu pavadot kaimi-
ņu pagastā, tika apskatīta Dzērbenes 
pils, baznīca, aptieka, Dzērbenes 
Augstais kalns un pabūts spoku kam-
barī. Klase saka paldies Dainai un 
Igoram Šmitiem, Ingrīdai Siliņai un 
Inesei Gusmanei. 

7. klases kolektīvs ceļoja iepazīt 
Inešu pagastu. Uzsākot ceļojumu, 
klase iepazina Vecpiebalgas centru, 
Vecpiebalgas muižu – Inešu pagasta 
pārvaldi un Inešu porcelāna fabrikas 
noslēpumus. Inešu porcelāna fab-
rikā katram no skolēniem tika dota 
iespēja izmēģināt roku kā porcelāna 
māksliniekam. Paldies Mārtiņam 
Frīdvaldam, Jānim Ronim, Vecpieb-
algas skolēnu autobusa šoferim, kurš 
laipni uzņēma klasi pārbraucienā.

8. klase turpināja klases projektu 
„Skaistākās vietas tuvāk klasesbied-
ru mājām”. Šajā reizē klase devās 
uz Ilzes ezeru, kurš atrodas vistuvāk 
klasesbiedrenes Kristīnes dzīvesvie-
tai. Savukārt 9. klase apskatīja Taure-
nes pagasta Lodes pusi, Žubura ezeru 
un baudīja Zaļkalna rudenīgo ainavu, 
kur, veroties tālumā, katrs domāja 
par saviem tālākajiem dzīves mēr-
ķiem. Klase saka paldies Sandrai un 
Guntim Gnedleriem par viesmīlību. 

Un, rau, kad vakarā apsēdies mīks-
tā dīvāniņā ar karsti kūpošu tējas 
tasīti rokās, ir ko pārdomāt.... Ko es 
šodien redzēju, dzirdēju? Ko šodien 
ieguvu? Vai tas man kādreiz dzīvē 
noderēs? Varbūt tējas biezumos va-
rēs atrast atbildi?

Mūsu saimes ceļojums turpinās... 
ik dienu, ik stundu, ik mirkli....

Dace Potaša

toriem un ilustratoriem, viktorīnas un 
konkursi, kopīga grāmatu lasīšana, dis-
kusijas ar autoriem, autogrāfu medības 
un radošās darbnīcas, kā arī daiļrunas 
konkurss, kurā no mūsu novada piedalī-
jās Inešu pamatskolas un Vecpiebalgas 
vidusskolas skolēni. Ar labiem panāku-
miem savu prasmi parādīja Pēteris Ro-
nis no Inešiem un Andris Brauers no 
Vecpiebalgas. 

kā galēji liberālu uzskatu piekritējs, 
kas LR gadījumā nozīmētu pazemi-
nātās PVN likmes atcelšanu apkurei, 
grāmatām, bērnu precēm utt., partijas 
reitings ir katastrofāli krities. 

Un beidzot – lielākais drauds sa-
biedrībai – ierēdniecības apšaubā-
mais godīgums un likumpaklausība. 
Daudzus droši vien šokēja saitā „Pie-
tiek.com” publicētās intervijas ar sa-
vulaik par Latgales kontrabandas ka-
rali dēvēto Raiti Kononovu. Protams, 
nevar pilnībā paļauties uz cilvēka, 
kurš pats izcietis sodu par līdzīgiem 
nodarījumiem, vārdiem, taču, ja pat 
1/10 no viņa teiktā atbilst patiesībai, 
proti, par kontrabandas shēmām, ku-
ras tiek uzturētas, pateicoties tieši to 
valsts struktūru vadītājiem, kurām 
ar šo problēmu būtu jācīnās, tad pār-
ņem vienkārši šausmas. Tad runāt par 
valsts attīstību ilgtermiņā ir vienkārši 
smieklīgi. Tāpēc jau arī cilvēki (gal-
venokārt spēka gados) bēg no Latvi-
jas, un atkal interesants fakts – LU 
profesors Hazans savā brīvajā laikā, 
izmantojot, piemēram, citu valstu 
darba atļauju izsniegšanas reģistrus, 
aprēķinājis, ka LR pēdējos gados 
atstājuši ap 250 000 cilvēku, kamēr 
Valsts Statistikas pārvaldes vadība, 
kurai ar to būtu jānodarbojas darba 
laikā, izmanto tikai sen novecojušo 
iedzīvotāju reģistru. Un var saskaitīt 
tikai kādus 30 000. Skaidrs, ka visi 
pārējie dati, pie tam ļoti svarīgie, pie-
mēram IKP uz vienu iedzīvotāju, ir 
nepareizi. Varbūt latvieši nemaz tik 
neproduktīvi nestrādā, vienkārši viņu 
te nav? Lūk, kāda dažāda attieksme 
pret darbu!

Juris Sīmanis
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Atskatoties uz bijušo

MūSU VIESIS

Augusta beigās Taurenes pamat-
skolas skolotāja MAIJA BĀRZDIŅA 
saņēma Izglītības ministrijas Atzinības 
rakstu. Diemžēl jaunajā mācību gadā 
ilggadējā matemātikas skolotāja vairs 
darbu neturpinās. Lēmums par priekš-
laicīgu pensionēšanos nenobrieda 
vienā dienā, tomēr ne mazums nopel-
nu tā pieņemšanā ir pašreizējai valsts 
politikai izglītības jomā. Taurenē sa-
staptie cilvēki Maiju raksturo ne vien 
kā ļoti zinošu un talantīgu pedagoģi, 
bet arī kā dzīvesgudru, izpalīdzīgu un 
labestīgu cilvēku. Bet ko pati skolotā-
ja? Maiju Bārzdiņu pavēlā pievakarē 
sastopu smaidīgu un enerģisku – par 
garlaicību nesūdzoties, jāsteidzot ap-
darīt rudens darbi.

Vai nav skumji atstāt ierasto dar-
bu?

– Protams, ir žēl.... Ja 38 septem-
brus – 19 Veselavā un 19 Taurenē–  
vērtas skolas durvis, tad lēmumu par 
aiziešanu no aktīvās darba dzīves pie-
ņemt nemaz nav tik viegli. Taču ir brī-
ži, kad nākas izdarīt izvēli. Kāpēc? Par 
sāpīgām lietām, kā jau ierasts, mūsu 
pusē nemēdz runāt skaļi un atklāti. Tā-
pēc arī es atturēšos. Pagaidām es prie-
cājos, ka iet garām stress, kas šobrīd 
valda skolā, nedrošība par nākotni. 

Labi, tad parunāsim, kāpēc kļu-
vāt par skolotāju.

– Man rēķināšana, skaitļi un to kop-
sakarības, atbilžu meklēšana dažādiem 
uzdevumiem patika jau no skolas lai-
kiem. Taurenē esmu dzimusi un augusi, 
beidzu Taurenes skolu, pēc tās mācījos 
Dzērbenes vidusskolā. Tur mums bija 
kolosāls paraugs – matemātikas  sko-
lotājs direktors Rubenis, audzinātāja 
bija viņa sieva Rūta Rubene. Es gribē-
ju viņiem būt līdzīga. Tas tā bērnišķīgi 
skan, bet tā bija. Interesējos gan arī par 
citām iespējām, piemēram, kādu laiku 
vēlējos būt agronome, skraidīt pa kol-
hoza laukiem un izaudzēt rekordlielas 
ražas. 

Vai pašas bērni nevēlējās turpināt 
jūsu iesākto darbu un pievērsties pe-
dagoģijai?

– Mana aizņemtība skolā un vaka-
ri, ko pavadīju, gatavojoties nākamās 
dienas stundām, laikam gan nerosināja 
nevienu no maniem 3 bērniem turpi-
nāt šo tradīciju. Būt skolotāja  atvasei 
nemaz nav tik patīkami – klasesbiedri, 
apkārtējie cilvēki vienmēr tevi vērtē 
stingrāk: kā tu uzvedies, kādas sek-
mes saņem. Pedagogam nereti saviem 
bērniem atliek mazāk laika nekā vaja-
dzētu. Dažkārt tas nemaz nav tik slik-
ti–  bērni ātrāk iemācās kļūt patstāvīgi. 
Runājot par turpinājumu, es gan sme-
jos, ka plinti krūmos nemetu – varbūt 
par matemātiķiem kļūs mazbērni. 

Matemātika ne visiem šķiet pievil-
cīga zinātne. Kā jūs to raksturotu?

– Matemātika ir ļoti precīza zinātne. 
Saka jau, ka nav vienas patiesības, es 
gribētu oponēt – ir. Matemātikā nepa-
stāv šaubas: ir pareizi vai nav. Jautā-
jums tikai – vai mani tas vispār inte-
resē.  Arī pasniegšanas un  risināšanas 
ceļi ir dažādi – interesanti vai sausi, 
laiku nositoši vai domāšanu attīstoši.

Jūsu aizraušanās ar matemātiku 
ir apvienota ar pedagoģiju. Un tas 
nebūt nav tas pats, kas pašai mīlēt 
un izprast skaitļu pasauli. Ir jābūt 
talantam, lai mācītu citus tā, lai vi-
ņiem matemātika šķistu tikpat vien-
reizēja.

– Pirmajā gadā, kad sāku strādāt 
skolā, mācījos kopā ar skolēniem. Tā 
bija mana dzīves skola – attiecību vei-
došana ar bērniem un vecākiem. Darbs 
skolā nav tas vieglākais, tas uzliek lielu 
atbildību. Jau iepriekš minēju skolotā-

ju Rubeni, kurš prata savu priekšmetu 
pasniegt tā, ka pat vislielākais sliņķis 
saprata. Matemātika nav no skolēnu 
mīļākajiem mācību priekšmetiem, tā-
pēc ik palaikam jāatgādina, ka tā nav 
tikai skaitļi, formulas un sarežģīti uz-
devumi. Matemātika iemāca domāt 
un analizēt. Labs skolotājs redz sko-
lēna bailes, uztraukumus un trūkumus, 
taču tic skolēna spējai mācīties. Dažas 
metodes vai paņēmieni vienam skolē-
nam būs vairāk piemēroti nekā citam. 
Galvenais ir atrast un pareizi uzminēt 
katra skolēna sapratnes līmeni un pie-
lāgoties viņa spējām. Grūti ir, ja vienā 
klasē mācās bērni ar atšķirīgu uztveres 
ātrumu. Dažkārt vajadzīga individuāla 
pieeja. Manuprāt, vēl ir svarīgi neapro-
bežoties tikai ar to, ko paši esam savu-
laik mācījušies. Šobrīd ir cits laikmets, 
notiek strauja tehnoloģiju attīstība, 
dažkārt gan bērni jauno tehnisko ierīču 
apgūšanā apsteidz skolotājus. Skolo-
tāja darbā svarīgi ir sekot līdzi visam 
jaunajam, ieviest jaunas mācību vielas 
apguves formas, kaut vai, izmantojot 
datoru. 

To, ka bērniem ir slikti vērtējumi, 
bieži vien aizbildinās ar sarežģīta-
jām mācību programmām.

– Nepiekrītu tiem, kuri matemāti-
ku sauc par neapgūstamu priekšmetu. 
Visu var... Ja vien vēlas. Arī eksāmenu 
sastādītāji ir mācījušies no savām kļū-
dām. Manuprāt,  ikviens skolēns, kurš 
9 gadus pamatskolā (vai 12 vidussko-
lā) ir sekojis līdzi mācību vielai, spēj 
eksāmenu nokārtot. Tomēr jāņem vērā 
kāds cits apstāklis – lai atrisinātu uz-
devumu, ir jāizlasa liels teksta apjoms. 
Bet bērni, īpaši zēni, tekstu rūpīgi ne-
izlasa. Un tāpēc arī nevar izrēķināt, jo 
nav iepazinušies ar nosacījumiem. La-
sīšanas grūtības un teksta neizprašana 
ļoti iespaido arī matemātikas apgūša-
nu. Pēdējos gados aktualizējas jautā-
jums par bērnu lasītpratību un ļoti labi, 
ka tiek organizētas dažādas akcijas, 
kuras rosina vairāk pievērsties grāma-
tām. Apsveicama ir bibliotēku iniciatī-
va, organizējot „Bērnu žūriju”. 

Un tomēr skolēni nelabprāt kār-
to matemātikas centralizētos eksā-
menus, kā arī jaunieši maz izvēlas 
studēt eksakto nozaru studiju prog-
rammas.

– Agrāk teica tā: ja tu, skolotāj, esi 
izaudzinājis kaut vienu sekotāju sev, 
tad tu esi savu misiju izpildījis. Man 
ir audzēkņi, kuri tieši manis dēļ ir aiz-
gājuši mācīties par matemātiķiem. Ir 
jau arī vēl tagad bērni, kuri grib mā-
cīties un kuriem matemātika padodas. 
Ne tikai tāpēc, ka saprot, bet tāpēc, 
ka saskata loģisko sakarību. Matemā-
tikā formulas taču ir vieglāk mācīties 
nekā pļāpājamos priekšmetus. Iekal 
formulas un vari domāt tālāk. Taču ne 
tikai Latvijā, bet visā pasaulē jaunie-
ši izvēlas humanitārās nozares. Tie, 
kuriem labi veicas un padodas eksak-
tie priekšmeti, arī vispirms domā par 
prestižajām specialitātēm, lai gan tajās 
drīz būs darbinieku pārprodukcija. Bet 
matemātika jau nav tikai darbs skolā, 
ir arī loģistikas speciālisti, finansisti. 

Jūsu studiju gadi saistīti ar Lie-
pāju?

– Tā ir, esmu diplomēta matemāti-
kas skolotāja, beigusi Liepājas Peda-
goģisko institūtu, kur vairākus studi-
ju kursus mums pasniedza profesors 
Mencis – visu studentu elks. Liepāja 
padomju gados bija aizliegtā zona, ie-
braucējiem, lai drīkstētu kaut uz laiku 
apmesties šajā „vēju pilsētā”, iepriekš 
no izpildkomitejas bija jāsaņem rak-
sturojums un no milicijas atļauja, ka 
neesi iekārtai bīstama persona. Tāpēc 

tolaik augstskolā studentu skaits ne-
bija īpaši liels, visi bijām kā milzīga 
ģimene. Studentu vakari, jaundibināto 
rokgrupu koncerti „Pūt vējiņos”,  teāt-
ra apmeklējumi, pastaigas jūrmalā... 
Tas viss raksturo tā laika studentu dzī-
vi Liepājā. Vēl jau, protams, bija arī 
mācības, lekcijas, eksāmeni. Un arī 
interesanti, ka mēs ļoti baidījāmies ne-
nokārtot kādu eksāmenu, tā bija kauna 
lieta. Tagad, skatos, par nepietiekamu 
vērtējumu runā atklāti, bez jebkāda sa-
rūgtinājuma, sak, izkritu, nu un?  

Vai nebija vilinājums palikt Lie-
pājā vai citā lielākā pilsētā?

– Nē. Un laikam nebija jau arī tādas 
izvēles – laukos mamma bija viena 
pati, es domāju, ka man viņai vajag 
palīdzēt, kaut gan rezultātā izrādījās, 
ka viņa man palīdzēja daudz vairāk 
nekā es viņai. 

Vai saskatāt lielu atšķirību starp 
šodienas un agrāko gadu bērniem?

– Pēc būtības skolēni nemainās, taču 
viņu uzvedības modeļi, domāšana gan, 
jo mainījusies arī apkārtējā vide, kurā 
dzīvojam. Tiesa, tagad bērni ir citā-
di– ir ļoti daudz talantīgu bērnu, tur-
klāt viņi ir talantīgi ne tikai kādā vienā 
jomā, bet vairākās vienlaicīgi. Agrāk 
bērni vairāk tiecās ko gūt no skolotāja, 
stundās bija rātnāki, pretī runāt skolo-
tājam atļāvās vien nedaudzi. Protams, 
bija arī kāda melnā avs, bet bez tā jau 
nevar iztikt, jo citādi jau neredzēsi, cik 
pārējie ir labi. Disciplīna gan bija lielā-
ka, un tāpēc bērni stundās vairāk dzir-
dēja. Skolotājam ir gudrība, pieredze, 
taču jaunieši nevēlas tāpat vien pār-
ņemt šo gudrību. Lai piesaistītu un no-
turētu skolēnu uzmanību, nepārtraukti 
jādomā par jaunām darba formām. Jau 
minēju, ka senāk tā bija goda lieta, 
ka tu nedrīksti nest mājās divniekus, 
pirmkārt, jau no vecākiem bija kauns, 
un, ja vēl kāds cits uzzinās, tad arī ve-
cākiem būs kauns. Tagad ir vienalga.... 
Ļoti ātri tie laiki mainās. 

Pati skolas laikā bijāt teicamniece?
– Es domāju, ka biju centīga, var-

būt pat centīgāka nekā citi. Atceros, 
ka vienu reizi Jaungada liecībā starp 
pieciniekiem bija iesprucis viens čet-
rinieks. Direktors toreiz bija licis sko-
lotājai, lai patur pēc stundām un atļauj 
izlabot atzīmi. Visu cieņu skolotājai, 
kura nepiekāpās, jo krievu valoda ne-
bija mana stiprā puse.

Kurus skolēnus visbiežāk pēc 
daudziem gadiem atceras skolotāji 
un kurus skolotājus – skolēni? 

– Vairāk atceras izcilus skolēnus un 
tos, kas darīja blēņas. Skolotājus? Tas 
gan jājautā skolēniem, bet pieņemu, 
ka tos, kuri bija stingri un taisnīgi. Vēl 
man šķiet un ceru, ka visi piekritīs, bet 
cilvēcība ir pirmais, ko sagaidām no 
pedagoga. 

Kas jādara, lai veidotos labas at-
tiecības ar skolēniem? 

– Skolotāju attiecībās ar skolēniem 
liela loma ir vecākiem. Ja vecāki mājās 
ir noskaņoti nelabvēlīgi pret kādu sko-
lotāju, bērniem dzirdot, apspriež viņa 
īpašības, kas tur labs var iznākt. Vien-
mēr, kad līdzās ir bērni, pieaugušajiem 
ir jādomā par to, ko viņi runā, kā viņi 
uzvedas. Laikam jau jāsaka paldies 
augstākiem spēkiem, bet man ir pavei-
cies ar skolēniem un vecākiem. Fan-
tastiskas savstarpējās attiecības man 
izveidojās ar pirmo audzināmo klasi 
Veselavā un pēdējo Taurenē. Vecāki 
teica tā – mēs mājās par skolu nerunā-
jam un, ja runājam, tad tikai labu. Bēr-
nam nav jādzird, ja kaut kas nav īsti 
noticis pēc mūsu prāta un saprašanas. 
Nav taču grūti aiziet uz skolu un visu 
noskaidrot klātienē. Veselavā es biju 

jauna un vecāki bija jauni. Tur tā saite 
skola – skolēns – ģimene bija ciešā-
ka, jo vecāki nāca uz skolu, piedalījās 
pasākumos, ballītēs. Tagad vecāki uz 
skolu nenāk, ja ir pasākumi, ļoti maz 
ir to, kuri piedalās. Visi ir aizņemti ar 
savām problēmām. Vai ģimenē, kur 
valda savstarpēja labestība, uzmanība, 
kārtība, atsaucība, pieklājība, var iz-
augt slikti bērni? Viņi izaugs tādi paši 
kā vecāki. Skola jau nevar pārlauzt to, 
kas ģimenē ir „iekodēts”.

Šobrīd aktuālas ir dažādas izglī-
tības reformas. Vai, tās īstenojot, 
vecāki vēl vairāk neattālināsies no 
skolas?

– Vai kāds ir paskaitījis, cik reformu 
pēdējo 20 gadu laikā ir veikts Latvijas 
izglītības sistēmā? Daudz. Mums jau 
bieži ir tā, ka vienā dienā pieņem fikso 
ideju un jau nākamajā to mēģina īste-
not. Tā kā šobrīd skolas finansējumu 
saņem pēc principa – nauda seko sko-
lēnam, tieši bērnu skaits nosaka skolu 
izdzīvošanas iespējas un arī nākotnes 
modeli izglītībā – jo lielāka skola, jo 
labāk. Ir skumji, ka mūsu bērnu nā-
kotni samaina pret naudu – tā ir mūsu 
nākotne, kas likta uz spēles. Katrs sa-
protam, kas notiek ar ciemu, ja tajā nav 
skolas... Sirds sāp par to, ka Priekuļu 
novads likvidēja Veselavas pamatsko-
lu. Pirms tam solīja, ka ēku saglabās, 
kurinās, apkārtni kops, domās par tā-
lāku izmantošanu sabiedrības intere-
sēs. Nesen braucu garām – vientuļa, 
aizaugusi lakstos. Tādas telpas, sporta 
zāle! Tomēr ir jau saprotams, ja mācī-
bu iestāde nevar nodrošināt nepiecie-
šamo stundu skaitu un vecāki nevēlas, 
lai bērni mācītos apvienotās klasēs, 
tā nevar pastāvēt. Bet lauku skolai ar 
mācību plānu vien nepietiek – bērniem 
vajag gan dejot, gan dziedāt un visu ko 
citu; viņiem vajag pagarinātās dienas 
grupu, konsultācijas.

Dažkārt gan no vecākiem ir dzir-
dēts viedoklis, ka pulciņu skolā ir 
par daudz – bērniem neesot laika 
mācīties. 

– Blēņām arī. Ārpusklases darbs 
tuvina bērnu ar skolotāju, saprašanās 
ir citā līmenī nekā vienīgi stundās. 
Šodien vairs nevar nošķirt klases un 
ārpusklases darbu, tāpat kā nevar no-
šķirt mācāmo priekšmetu no cilvēka 
un viņa dzīves.

Jums, droši vien, arī pašai ir kādi 
vaļasprieki.

– Darbojos Taurenes amatierteātrī. 
Katrā izrādē pārņem lampu drudzis. 
Un tas neko nenozīmē, ka ikdienā 
esmu kā uz skatuves – klases priekšā 
vadot stundas. Vakaros un brīvdienās 
uz miega rēķina laiks netiek taupīts 
rokdarbiem – tapošanai, pērļošanai un 
adīšanai. Rotaslietas gan ikdienā maz 
nēsāju. Tomēr šīs nodarbes ir labs stre-

sa noņēmējs. Īpašs stāsts ir par pļau-
šanu. 9 gadus organizēju taureniešus 
uz Latvijas pļaušanas čempionātu. Pir-
majā gadā kā vīru, tā sievu komanda 
izcīnīja pat 1.vietu, braucām pļaut uz 
Pasaules čempionātu Vācijā, redzējām 
pasauli. Otrajā gadā komandā iekļā-
vām arī savu komandas biedru bērnus 
un mazbērnus. Sākām audzināt jauno 
paaudzi. Pēc tam ieinteresēju savu kla-
si. Komandai no Austrijas sagādājām 
īstās izkaptis. Kur pati iemācījos pļaut? 
Mums vienmēr ir bijušas piena devē-
jas, bet kolhoza laikos tehniku dabūt 
varēja vien tad, kad lietus lija. Tā arī 
nācās gādāt sienu, pļaujot ar izkapti. 

Latvijas mērogā zināma arī otra 
jūsu aizraušanās – bijāt autore Mil-
lenium monētai. 2001. gadā sudraba 
lats „Millenium” saņēma ASV nu-
mismātikas publikāciju izdevniecī-
bas Krause Publications un tās izdotā 
žurnāla World Coin News organizētā 
konkursa „Gada monēta” balvu no-
minācijā „Gada novatoriskākā mo-
nēta”. 

– Viss sākās ar avīzē izlasītu slu-
dinājumu par to, ka Latvijas Banka 
monētas izveidei organizē visas tautas 
ideju konkursu par neparasta izskata 
monētu, kas būtu unikāla valsts nau-
das kolekcijā. Tobrīd biju nedaudz 
pārņemta ar veselības problēmām un, 
lai novērstu domas no nepatīkamām 
lietām, nolēmu nedaudz palauzīt galvu 
citā virzienā. Ideja par „pogu” tapa vie-
nas nakts laikā un, tā kā īpašas grūtības 
nesagādā ne zīmēšana, ne rasēšana, 
uzliku savu ideju uz papīra un nosūtī-
ju. Kad piezvanīja un pateica, ka esmu 
uzvarējusi, biju ļoti pārsteigta. Vienas 
nakts darbs – un tāds iznākums! Patie-
sībā galarezultātā no manis zīmētā jau 
palika maz – tikai poga. Vēlāk žurnā-
listi manu ideju tā ļoti skaisti aprakstī-
ja, liekot uzsvaru uz to, ka mēs gribam 
jaunajā gadu tūkstotī iesoļot tīri un ne-
vainīgi, tomēr esam poga, kas piešūta 
pie pagātnes mēteļa. Man pašai gan tas 
skaidrojums bija nedaudz citādāks, bet 
vēsturei lai paliek šis – žurnālistu in-
terpretētais. 

Jums ir tik daudz talantu, aizrau-
šanos. Kā jūs pati sevi raksturotu?

– Pieturos pie principa „miers baro, 
nemiers posta”. Cenšos uzturēt labas 
attiecības ar visiem cilvēkiem, „pieval-
dīt mēli”. Piekritīsiet, ka mēs neviens 
nevaram iejusties otra cilvēka āda, jo 
nezinām jau, kāda patiesībā ir situāci-
ja. No malas ir viegli pamācīt un kri-
tizēt. Es neesmu no karojošajiem. Ne-
vajag jau izdomāt jaunu ābeci, lai tevi 
cienītu un saprastu, vajag vadīties pēc 
trīs principiem – dzīvot bez meliem, 
būt taisnīgam un godīgam kā pret sevi, 
tā citiem. 

Dzidra Ješkina

Vairāk nekā 9 gadus Maija Bārzdiņa (pirmā no kreisās) Taurenē organizē-
ja vasaras matemātiķu nometnes, kur piedalījās bērni no visa bijušā Cēsu 

rajona. Kopā ar kolēģēm no Jaunpiebalgas un Cēsīm.
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„Kaives kauss 2011”

sPORTs

Vasaru pavadot un dodot stimulu 
skolas gaitām, augusta nogalē Kaivē 
notika sporta svētki „Kaives kauss”. 
Sporta diena iesākās ar tūrisma stafeti, 
ko vadīja Nikolajs Buraks. Noteiku-
mi paredzēja, ka komandām bija jā-
prot gan uzcelt telti, gan laikā iekurt 
ugunskuru.

 Vēlāk visi dalībnieki pārbaudī-
ja spēku un veiklību šautriņmešanā, 
zābaka tālmešanā, tālspļaušanā un 
daudzās citās disciplīnās. Paldies tais-
nīgajiem un nenogurdināmajiem ties-
nešiem!

Nopietnāka cīņa izvērsās komandu 
sporta veidos, kur savā starpā sīvā 
konkurencē sacentās volejbola un 
strītbola komandas no Kaives, Inešiem 
un pagastu jauktā komanda. Strītbolā 
uzvaru guva „Ugunsgrēks” (Kaspars 
Ješkins, Kaspars Vanags, Rihards Vī-
tiņš, Normunds Vītiņš), savukārt vo-
lejbolā visspēcīgākā izrādījās „HVZ” 
(Rihards Vītiņš, Alvis Čičkanovs, Jā-
nis Vītiņš, Andrejs Kostaščuks). 

Pusdienās visi dalībnieki varēja 
baudīt Zanes Meļķes un Ivetas Rones 
meistardarbu – uz ugunskura gatavotu 
zupu (par zupas tapšanu liels paldies 
arī Ritai Čičkanovai un Mārim Bērzi-
ņam).

Pasākuma gaitā  tika noskaidrots arī 
„Dižvīra titula” īpašnieks, to  ieguva 
Kaspars Ješkins. Kā jau īstās sacensī-
bās piedien, balvās – uzvarētāju kau-
si. 

Visbeidzot pasākumu noslēdza jaut-
rības stafete – olu ķeršana un uzvarē-
tāju apbalvošana. Paldies par atbalstu 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai un 
personīgi Gintai Babrei, uzņēmējam 
Guntaram Rabem un citiem atbalstī-
tājiem. Paldies pasākuma iniciatoram 
Normundam Vītiņam un nenogursto-
šajai dalībnieku reģistratorei un re-
zultātu apkopotājai Agnesei Bērziņai- 
Caunītei.

Tiekamies nākamajā gadā „Kaives 
kausā – 2012”!

Tiek pelnīts „Dižvīra” tituls. 
Spēkiem mērojas Kaspars Ješkins.

Vasaras veikums
Rudens jau klauvē pie sliekšņa, tā-

pēc pēdējais laiks pastāstīt par volej-
bolistu vasaras veikumu. Aizvadītajā 
sezonā gatavojāmies gan pludmales 
volejbolam, gan brīvdabas volejbo-
lam „TIO”. Kā meitenes, tā zēni star-
tēja mačos  Siguldā, Gulbenē, bet vis-
biežāk Cēsīs, kur ik reizi  sacensības 
bija kupli apmeklētas, jo piedalījās 
sportisti no Rūjienas, Zvejniekciema, 
Smiltenes, Siguldas. Mūsu novadu 
pārstāvēja Alise Gulbe, Elīza Oša, 
Annija Sniedze, Nikola Strazda, Kris-
tīne Šmita, Sintija Igaune, Armanda 
Višņova, Diāna Tunte, Samanta El-
līņa, Agija Baumane, Liene Vanaga. 
Uz finālu Jūrmalā kā piektās labākās 
spēlētājas tika izvirzītas  A.Gulbe un 
E.Oša, A.Baumane un L.Vanaga kā 
septiņpadsmitās, bet A.Sniedze un 
N.Strazda kā divdesmitās. Finālsa-
censību dienā laiks bija ļoti auksts, un 
lija lietus, tāpēc spēlēt bija ļoti grūti 
un tas iespaidoja rezultātu, diemžēl 
uz otrās dienas sacensībām netikām, 
tāpēc kopvērtējumā   Alise un Elīza 
13.-16. vietā, Agija un Liene, Annija 
un Nikola  dalītajā 17.-21. vietā.

Prieks un gandarījums, ka mūsu 
meitenes Elīza Oša un Kristīne Šmi-
ta  Cēsu Pilsētas sporta skolas ietva-
ros kopvērtējumā C grupā  uzvarēja, 

otrajā vietā –  Alise Gulbe, Nikola 
Strazda. 

Pludmales volejbolā C grupā zē-
niem startēja Gundars Tomašs, Mār-
tiņš Arājs, Nauris Kuzmans, Ģirts 
Rozītis, Māris Kaštanovs, Jēkabs 
Zommers, Kristers Slavēns, Artūrs 
Krams, Emīls Upens.  Finālturnīrā 
Jūrmalā piedalījās Gundars Tomašs 
un Mārtiņš Arājs, izcīnot dalīto 9.-12. 
vietu, Jēkabs Zommers pārī ar Sigul-
das volejbolistu dalītajā 17.-23. vietā. 
Diemžēl Nauri Kuzmanu pieveica 
slimību un tāpēc finālsacensības vi-
ņam izpalika. 

Brīvdabas volejbola divi posmi 
notika Gulbenē. Lai tiktu uz finā-
lu Rīgā, bija jātiek piecu labāko 
komandu skaitā. 1997. gada mei-
tenes (S.Igaune, A.Gulbe, E.Oša, 
A.Baumane) bija uz vienu posmu, bet  
otra komanda, kurā spēlēja S.Elliņa, 
A.Sniedze, N.Strazda, K. Pēča, 
K.Šmita, K.Sarmule, palika sestās un 
uz finālu netika uzaicinātas. 

Puiši startēja ar divām komandām, 
kurās spēlēja G.Tomašs, M.Arājs, 
J.Zommers, N.Kuzmans, A.Krams, A. 
Kaštanovs, M.Kaštanovs, K.Slavēns, 
E.Upens. Abas komandas tika finālā, 
kopvērtējumā „Vecpiebalgas Brekši” 
(Gundars, Mārtiņš, Jēkabs, Nauris) 

izcīnīja 8.vietu, bet „Bumbieri” (Ar-
tūrs, Māris, Arvis, Emīls) – devīto. 

No 8. līdz 11. augustam jaunie vo-
lejbolisti lieliski pavadīja laiku vasa-
ras sporta nometnē Ineša ezera krastā, 
kur jau trešo gadu mūs laipni uzņēma 
Inta un Gunārs Pētersoni. Liels pal-
dies visiem vecākiem par atsaucību 
un pārtikas gādāšanu, bet īpaši pa-
teicamies Nikolas Strazdas mammai 
Lindai par gardajām maltītēm, ar ku-
rām viņa lutināja 23 nogurušus un iz-
salkušus volejbolistus. Priecājos, ka 
nometni ar jaunām idejām  bagātināja 
Vecpiebalgas vidusskolas un Cēsu 
PSS beidzēja Elīna Krama. Mums  
ļoti nepaveicās ar laika apstākļiem, 
taču, par spīti biežajām lietusgāzēm, 
kārtējo reizi secinājām, ka nometnes 
ilgums ir jāpagarina līdz nedēļai, jo 
četras dienas aizlidoja vēja spārniem 
pozitīvā, draudzīgā gaisotnē.

Nobeigumā vēlreiz paldies par at-
balstu vecākiem un pašvaldībai. Ļoti 
ceru turpināt šo svētīgo sadarbību. 
Jaunajiem volejbolistiem vēlu  pa-
cietību ikdienas treniņos, jaukas un 
sirsnīgas savstarpējās attiecības un 
veiksmi sacensībās. 

Agita Krama

Braukt, lai uzvarētu
Septembra sākumā Gulbenes pusē 

notikušajās šī gada pēdējā posma sa-
censībās tika noskaidroti titulu iegu-
vēji motosportā. Par Latvijas čempio-
nu MX– 50 klasē tika atzīts Kristiāns 
Freimanis no Vecpiebalgas, savukārt 
viņa brālis Mārcis MX – 85 klasē ie-
rindojās 3. vietā. Mārcis, kurš mācās 
Vecpiebalgas vidusskolas 8. klasē, ar 
motosportu nodarbojas otro gadu, de-
viņgadīgais Kristiāns – pirmo. Puiši 
startē kluba „Suzuki Latvia” sastāvā. 
Daudziem motosports asociējas ar 
bīstamu un traumatisku sporta veidu, 
daļēji tam piekrīt arī abu brāļu mam-
ma Vineta Freimane, piebilstot, ka 
jebkurā sporta veidā gadās traumas– 
nevajag pārlieku riskēt, ir adekvāti 
jānovērtē savas spējas: „Tā nav tikai 
braukšana ar motociklu, ir arī fiziskās 
aktivitātes ārpus trases – rītarosmes, 
braukšana ar velosipēdu, skriešana pa 
mežu svaigā gaisā. Vienlaikus cenša-
mies, lai bērniem treniņi sagādātu 
baudu. Esam iekārtojuši mūsdienīgu 
trenažieru zāli, kuru apmeklē arī citu 
motoklubu sportisti. Motosports– tā 
ir pašu zēnu izvēle. Protams, arī 
labs piemērs nav tālu jāmeklē, jo 
Kristiānu un Mārci trenē pazīstamie 
sportisti Kaspars Stupelis un Raivo 
Freibergs.” Sports veido atbildību, ie-
māca un attīsta bērnam tādas īpašības 

kā disciplīna, koncentrēšanās spē-
jas, atbildība, pārliecība par saviem 
spēkiem. Vineta atzīst, ka abi zēni 
kļuvuši nopietnāki, mērķtiecīgāki, ie-
mācījušies plānot savu laiku: „Viss ir 
atkarīgs no tā, kādā līmenī katrs vēlas 
sportot: ja grib uzvarēt, bez nopietna 
treniņu darba neiztikt.” Sezonas lai-
kā gandrīz katru nedēļas nogali Frei-
maņu ģimene dodas uz sacensībām. 
Vecākiem tā ir liela slodze un milzīgi 
ieguldījumi. Motosports ir salīdzi-
noši dārgs sporta veids – tehniskais 
nodrošinājums, ekipējums, remonti, 

braucieni uz sacensībām. Vai nav no-
gurdinoši, jautāju mazajam čempio-
nam? „Nē, man ļoti patīk braukt. Se-
zonas sacensības sastāv no astoņiem 
posmiem, katru reizi mači notiek citā 
Latvijas vietā, tāpēc ir interesanti, ka 
varu aizbraukt uz vietām, kur līdz šim 
nekad neesmu bijis. Saista ātrums un 
tā foršā sajūta, ka varu uzvarēt.”

Ko tur piebilst, tehniskie spor-
ta veidi visos laikos ir bijuši un būs 
visu puišu sapnis. Atliek vien novēlēt 
Kristiānam un Mārcim uzvaru arī nā-
kamajā sezonā.

Kristiāns un Mārcis Freimaņi arī nākamajā sezonā ir gatavi cīnīties par 
čempiona titulu.

Pārgājiens „Briņģa aplis”
Pārgājiens „Briņģa aplis”tiek rī-

kots jau trešo gadu pirmajā septem-
bra sestdienā. Šogad tajā piedalījās 
60 dalībnieki – par 10 dalībniekiem 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. 

Ieskats sacensību dienasgrāmatas 
piezīmēs:

„Sestdienas rīts. Inešu pagasta 
sporta laukumā pulcējās novada ak-
tīvākie sportisti, lai kopēji veiktu 10 
km distanci skrienot, nūjojot, soļojot. 
Patīkams pārsteigums – kuplais ģi-
meņu skaits. Pulksten vienpadsmitos 
dalībnieki draudzīgā grupā dodas dis-
tancē, bet pamazām sacensību azarts 
ņem virsroku: piektajā kilometrā 
izveidojas līderu grupa – raitā solī 
priekšgalā Toms Praulītis, neatpaliek 
Alvis Ragozins. Pagriezienā parādās 
arī lielāka grupa, kurā skrien Uldis 
Katlaps, Atvars Vilde, Artūrs Navra 
un V-16 grupas dalībnieki. Aizskrien 
arī pirmā dāma – Agnese Katlapa, 
kura studē Rīgā, apgūstot profesiju, 
kas palīdzēs cilvēkiem atgūt dzīvot-
prieku – būs medicīnas inženiere. 
Mācības Agnesei netraucē aktīvi 
sportot.

Grupā VS – 50, demonstrējot labu 
fizisko sagatavotību, skrien Vilnis 
Vaļkins un Anita Katlapa.

Distances otrā puse ir jau daudz 
grūtāka, sevišķi smagi ir pievarēt 
Čolēnu kalnu, bet tas netraucē Bai-
bai Krūmiņai un Kristīnei Vītoliņai 
uzsmaidīt tiesnešiem. Kā vienmēr 
„topā” ir Sandra Berķe un Sanita Cim-
diņa, kaut gan veikti jau 8 kilometri. 
Jaunākās distances dalībnieces Mar-
ta Pundure un Sanija Gobiņa (2003.
g.dz.), uzmundrinot savas mammas, 
veikušas lielāko distances daļu un ne-
jūtas nemaz tik nogurušas.

Pēc stundas un četrdesmit septi-
ņām minūtēm finišē pēdējie dalībnie-
ki, kas tiek sagaidīti ar aplausiem un 
ovācijām.”

Sacensību laureātus sveica valsts 

izlases dalībnieki – Atvars Vilde 
(volejbolā), Žanna Juškāne un Toms 
Praulītis (biatlonā). Atbrīvojušies no 
ikdienas stresa, ar patīkamu noguru-
ma sajūtu dalībnieki atvadās apņēmī-
bas pilni tikties arī nākamajā gadā.

Ja laika apstākļi būs labvēlīgi, nā-
kamais pārgājiens – slēpojums „Pretī 
Jaunajam gadam” un tikšanās ar Sa-
laveci notiks 31.decembrī plkst.11.00 
Burkānu kalna pakājē.

Paldies par atbalstu novada Domei, 
Dzintaram Daļeckim un veikalam 
„Centrs”.

Andris Praulītis

Pārgājiena „Briņģa aplis”
uzvarētāji

Grupa Vieta Dalībnieks

S-12
1.
2.
3.

Madara Eglīte
Mairita Sļadzevska
Marta Pundure

S-16
1.
2.
3.

Elīna Katlapa
Kitija Sarmule
Signija Fukse

S-20 1.
2.

Monta Cimdiņa
 Sintija Eglīte

S-30 1. Agnese Katlapa
S-35 1. Baiba Krūmiņa
S-40 1. Kristīne Vītoliņa

S-50
1.

2.-3.
2.-3.

Anita Katlapa
Sandra Berķe
Sanita Cimdiņa

V-12
1.
2.
3.

Elgars Martinsons
Jānis Ķepītis
Artis Elliņš

V-16
1.
2.
3.

Egons Briedītis
Dzintars Daļeckis
Rūdis Balodis

V-20 
1.
2.
3.

Uldis Katlaps
Artūrs Navra
Gusts Peisahovskis

V-30
1.
2.
3.

Toms Praulītis
Māris Pilsētnieks
Reinis Praulītis

V-35 1. Alvis Ragozins
V-50 1. Vilnis Vaļkins

Panākumi vieglatlētikā
Pēteris Lācis no Inešiem, kurš ti-

kai šajā mācību gadā absolvēs Cēsu 
Draudzīgā Aicinājuma ģimnāziju, 
jau sācis gatavošanos vasaras para-
olimpiskajām spēlēm, kas 2012. gadā 
notiks Londonā. Pēteris ir mērķtie-
cīgs, uzņēmīgs un jau vairākus gadus 
trenējas Cēsu sporta skolā. Šis gads 
viņam ir bijis panākumiem bagāts. 
6. augustā Murjāņos notika Latvijas 
invalīdu sporta federācijas vasaras 
čempionāts vieglatlētikā, kur Pēteris 
startēja trīs disciplīnās – 100 m, 400 
m un 1500 m, kurās tika izcīnītas trīs 
pirmās vietas un uzstādīts personī-
gais rekords 100 m (13,0s) un 400 
m (59,0s) skrējienos. Vasaras vidū 
Ukrainas atklātajā čempionātā viegl-
atlētikā cilvēkiem ar invaliditāti iegū-
ta 2.vieta 1500 m un 3.vieta 800 m . 

Olomucā, kur norisinājās Čehijas at-
klātais čempionāts vieglatlētikā, bija 
ieradies kupls skaits sportistu no 30 
valstīm. Mūsu jaunais censonis god-
algotas vietas gan neizcīnīja, toties 
atkal uzlaboja personīgo rekordu un 
izpildīja „A” normatīvu gan 800m, 
gan 1500 m skrējienos, kas dod iespē-
ju piedalīties paraolimpiskajās spēlēs. 
Ar saviem sasniegumiem Pēteris skaļi 
nelepojas, vien uzsver, ka dara to, kas 
padodas un interesē. Dažkārt treniņos 
klājoties pavisam smagi, tomēr puisis 
ir apņēmības pilns turpināt iesākto un 
2012. gadā doties uz Londonu. „Pal-
dies Vecpiebalgas novada pašvaldībai 
un Cēsu Domei, kas manus centienus 
ir novērtējušas un finansiāli palīdzē-
jušas tuvoties mērķim.”

Pēteris sezonas noslēguma sacensī-
bās vieglatlētikā telpās.
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Ne atsaukt balsi, ne līdzi doties,
Jo katram savu Dievs lēmis laiku.
  (V.Toma.)

Aizsaulē aizgājuši:

Leons Andrejs Ubagovskis, 
Dzērbene;

Skaidrīte Kalniņa, Kaive;
Velta Meļķe, Taurene;

Austra Kazaka, Vecpiebalga;
Juris Imants Skabarga, 

Vecpiebalga;
Jānis Bērziņš, Vecpiebalga;

Viktors Nikitins, Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem.

PASāKUMI
VECPIEBALGAS NOVADā

PATEICĪBA
SLUDINāJUMI

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”. 

Kultūras iestādes aicina

SĒRU VĒSTS

APsVEIKUMI
Dzērbenes tautas namā

28.oktobrī plkst.18.00 
Spoku balle pilī

Programmā: 
• Spokošanās pa pili un parku
• Spoku tērpu parāde
• Zīmējumu un spoku stāstu 
  konkursa uzvarētāju sumināšana
• Raganas viras vārīšana un ēšana
• Spoku kambara apmeklēšana
• Kārtīga izdancošanās

Visiem, kas ieradīsies bez spocīgām 
maskām, ieeja – Ls 1,00

16. oktobrī plkst. 14.00 Dzērbenes 
ev.lut.baznīcā dievkalpojums 
un labdarības koncerts, veltīts 

Dzērbenes baznīcas restaurācijai. 
Piedalās koris „Pie Gaujas” un 

mūzikas skolas audzēkņi.

Inešu tautas namā

14. oktobrī plkst. 19.00 
brālēnu pārsteidzošā satikšanās 

koncertā „Atkal kopā”. 
Dzintars Čīča, Kaspars Antess

Ieeja – Ls 3,00
Laipni aicināti!

Kaives pārvaldes zālē

21.oktobrī plkst. 19.00 Zosēnu 
amatierteātra „Intermēdija” izrāde

  A. Banka „Līnis murdā”                                    
Ieejas maksa – rudens ziedi.

 
Taurenes kultūras namā

12. oktobrī no plkst. 10.00 
sabiedriskajā centrā „Rudiņi” Taurenes 

pensionāru kubiņš sadarbībā ar 
Taurenes kultūras namu aicina uz 

„Garšu laboratoriju”
• Rudens veltes – degustācija
• Interesanto un neparasto recepšu
   reklamēšana
• Neparasto dārzeņu izstāde

 Interesantāko recepšu un neparasto 
dārzeņu audzētājiem tiks piešķirtas 

veicināšanas balvas. 
Laipni visi aicināti!

29. oktobrī  plkst.18.00 Taurenes un 
Dzērbenes amatierkolektīvu jaunās 

sezonas uzsākšanas  koncerts.
Pasākuma mērķis  prezentēt kolektīvus 

un uzņemt jaunus dalībniekus.

Novembrī (laiks tiks precizēts) 
nopietna komēdija 2 cēlienos 
„HENRIJS VIII Karaliskais 

gambīts”
Henrija VIII lomā populārais aktieris 
Andris Bērziņš, karaļa sievu lomās 
spožas aktrises – Lāsma Kugrēna, 
Aīda Ozoliņa, Raimonda Vazdika, 
Indra Burkovska, Zane Burnicka, 

Egija Silāre un Ruta Vītiņa.
Biļetes izrādes norises vietā.

Cena Ls – 3,50
(pirmās 5 rindas biļešu 

iepriekšpārdošanā par Ls 4,50)

Vecpiebalgas kultūras namā

8. oktobrī 22.00-03.00 
balle rudens lapu virpulī.

Muzicēs grupa „Brālīši”
Galdiņi mūsu, „groziņi”- jūsu! 

Rezervēšana pa t.26493591
Ieejas maksa – Ls 2,00 

21.oktobrī plkst.20.00 viesojas 
Palsmanes teātra mīļi ar Ingunas 

Baueres lugu „Ideālo partneri 
meklējot”. Režisore Zinaida Bērza.

 Visi laipni aicināti! 
Ieeja par ziedojumiem!

Pēc izrādes – sezonas atklāšanas ballīte 
Inešu un Vecpiebalgas amatiermākslas 

kolektīviem.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

11.oktobrī plkst.10.00 Lasītāju 
klubiņa tikšanās.

Paņem līdzi seno dziesmu,
Ja vārdi slēpušies sirdī
Un bieži, ikdienas steigā,
Tās melodiju vēl dzirdi.

Saņemies, atmet to spītu,
Atnāc, jo zini, ka gaidām,
Kamēr vēl dienas klejo 
Ar rudens vēlīno smaidu.

                 /Biruta  Žuravska./

Kā katru gadu, ļoti gaidīsim jaunus 
dalībniekus, kas vēlētos piepulcēties 
jau esošai amatiermākslinieku saimei 
kādā no piedāvātajiem kolektīviem.

► Dzērbenes tautas namā:
• vecākās paaudzes tautas deju ko-

lektīvs „Juveris”, vadītājs Uldis Blīgz-
na (otrdienās, ceturtdien 19.00); 

• vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Augusts”, vadītājs Uldis Blīgzna (otr-
dienās, ceturtdienās 20.00); 

• folkloras kopa „Māras bērni”, va-
dītāja Mārīte Šķēle (otrdienās 17.00); 

• bērnu vokāli instrumentālais an-
samblis „Isidora pagalms” (ceturtdie-
nās 15.00);

Tautas nama vadītāja Daina Šmite 
(t.29408315).

► Inešu tautas namā:
• dāmu deju grupa „Drostaliņas”, 

vadītāja Sandra Avotiņa (pirmdienās 
11.00);

• Vecpiebalgas muižas koris, diri-
ģents Jānis Rijnieks (piektdienās 19.00);

• amatierteātris „Ineši”, režisore 
Jasmīna Ošiņa (otrdienās 17.00, pir-
mais mēģinājums 4. oktobrī).

Inešu tautas nama vadītāja Sarmīte 
Beķere (t.22022895).

► Kaives tautas namā:
• dāmu deju grupa „Kaiva”, vadī-

tāja Elita Doniņa (ceturtdienās 16.00);
• amatierteātris  „Aka” režisore 

Guna Kalniņa (sestdienās). 
Kaives tautas nama vadītāja Ginta 

Babre (t. 22032942).

► Taurenes kultūras namā:
• koris „Pie Gaujas”, diriģente Sol-

veiga Vītoliņa (pirmdienās 18.30);
• dāmu deju grupa, vadītāja Ieva 

Kazijeva (trešdienās 19.00);
• amatierteātris, režisore Dace Pota-

ša (ceturtdienās 19.00);
• vokāli instrumentālā grupa, vadī-

tājs Edvīns Logins (piektdienās 18.00); 
• jauniešu deju kolektīvs, vadītāja 

Ieva Kazijeva (piektdienās 20.00);
•  pēc pieprasījuma darbosies arī in-

terešu pulciņi (pērļošana, zīda glezno-
šana, filcēšana u.c.). 

Taurenes KN vadītāja Ginta Babre  
(t. 22032942). 

► Vecpiebalgas kultūras namā:
• pensionāru klubs „Pīlādzītis” va-

dītājas Ieva Veinberga,Rasma Beķere 
(katra mēneša 17.datums);

• senioru tautisko deju kolektīvs 
„Mudurainis”, vadītāja Antra Grin-
berga (trešdienās 19.00);

• jauniešu tautisko deju kolektīvs 
„Slātaviņa”, vadītāja   Antra Grinber-
ga. (pirmdienās, trešdienās 17.00);

• jauniešu tautisko deju kolektīvs 
„Ratenītis”, vadītāja Antra Grinberga 
(pirmdienās, trešdienās 16.00);

• skolēnu tautisko deju kolektīvs 
„Atskabarga”, vadītāja Antra Grinber-
ga (pirmdienās, trešdienās 15.00);

• vokālais ansamblis „Lūna”, vadī-
tāja Agrita Eškina (otrdienās 18.00);

• amatierteātris „Sumaisītis”, 
režisore Ilona Muižniece (otrdienās 
plkst.19.00);

• modes deju grupa „Savējās”, vadī-
tāja Žanna Otersone (otrdienās 17.30);

• Vecpiebalgas audēju kopa, vadītā-
ja Dagnija Kupča (ceturtdienās 17.00).

Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja 
Zigrīda Ruicēna (t.26493591).

Sveicam visus amatiermākslas ko-
lektīvu dalībniekus ar sezonas darbī-
bas atsākšanu Vecpiebalgas novada 
namos!

Lai vienmēr dvēsele tava
kā brīnumsvecīte zied,
lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Daniela Dmitrijeva 
Dzērbenes pagastā;

Pēteris Nebars 
Vecpiebalgas pagastā;

Kristofers Osis 
Taurenes pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu 
vecākus!

PIESAKIES PIE 
ACU ĀRSTA!

4. oktobrī plkst. 9.00 Vecpiebal-
gas novada administratīvā centra zālē 
(Alauksta iela 4) pieņems uzņēmu-
ma „Optika Metropole” profesionāla 
optometristu komanda, kas piedāvās 
iespēju pārbaudīt redzi un par īpašām 
cenām iegādāties kvalitatīvas brilles.

Izbraukuma komanda būs aprīkota 
ar jaunāko redzes pārbaudes aparatūru, 
kas dod iespēju sertificētam optomet-
ristam novērtēt redzes funkcijas un acs 
vispārējo stāvokli, kā arī izrakstīt recep-
tes brillēm, ja tās būs nepieciešamas. 

Aicinām pieteikties uz acu ārsta vizī-
ti līdz 3. oktobrim, zvanot 65035635. 
Viesošanās laikā iegādājoties brilles, 
acu ārsta vizīte jums maksās 4 Ls, sa-
vukārt redzes pārbaude, nepasūtot bril-
les, 9 Ls. 

APDROŠINI SEVI!
Savu rītdienu veidojam paši!
Uzkrājums un aizsardzība vienlai-

cīgi!
Dzīvības apdrošināšanas kompānija 

MetLife Amplico piedāvā:
• Veidot uzkrājumu ilgtermiņā (bēr-

nam, vecumdienām)
• Uzkrājuma izmaksu līguma termiņa 

beigās ar garantētiem procentiem.
• Atlīdzības izmaksu tuviniekiem ap-

drošinātā nāves gadījumā.
Papildu aizsardzības programmas 

ģimenei.
• Iespēju indeksēt uzkrājumu.
• Iespēju izmantot nodokļu atvieglo-

jumus.
• Iespēju izvēlēties piemērotāko Ap-

drošināšanas segumu ar mūsu apdroši-
nāšanas konsultanta palīdzību.

Apdrošinām arī 7 kritiskās slimības. 
Sniedzam atbalstu šādos gadījumos:

1. Vēzis.
2. Infarkts.
3. Insults.
4. Sirds vainagartēriju saslimšana.
5. Nieru mazspēja.
6. Galveno orgānu transplantācija.
7. Pilnīgs redzes zudums.
Informācija :www.metlifeamplico.lv
Konsultanta tel.: 26111729 (Ilze)

Konkursa noteikumi: 
• Konkursā var piedalīties ikviens 

bērns un jaunietis 
• Spoku stāstus var rakstīt gan dzejā, 

gan prozā
• Spoku stāsti jānoformē uz A4 lapas 

datorrakstā vai rokrakstā
• Zīmējumi var būt izpildīti jebkādā 

tehnikā
• Zīmējums jāiesniedz uz A4 vai A3 

zīmēšanas lapas
• Spoku stāstus vērtēs žūrija, kurā ie-

tilpst 4 cilvēki
• Darbus vērtēs 3 vecuma grupās
• Darbi jāiesniedz līdz 24. oktobrim 

Dzērbenes tautas namā
• Uzvarētājiem tiks piešķirti Zelta 

spalvas un Zelta otas nosaukumi
• Visi dalībnieki bez maksas piedalī-

sies Spoku ballē Dzērbenes pilī

Dzērbenes tautas nams sadarbībā 
ar bibliotēku no 1. oktobra līdz 24. 
oktobrim izsludina spoku stāstu un 
zīmējumu konkursu – šī gada tēma 

„Paralēlā pasaule”

...Es piedzimstu un pie-
saku sevi mīlestībai. Kā 
bērns – mātes mīļumam, kā 
dēls – tēva raupjās rokas 
glāstam. Es piesaku sevi sa-
vai tēvu zemei....

...Un ar atnākšanu es pie-
saku arī savu aiziešanu. Ar 
mīlestību to cilvēku sirdīs, 
kuriem to būšu atstājis.....

Izsakām visdziļāko līdz-
jūtību izcilā hokejista Kārļa 
Skrastiņa tuviniekiem.

ŠAUTRIŅMEŠANAS TURNĪRS
Oktobrī kafejnīcā „Ūdensroze” notiks 
šautriņmešanas turnīrs, kura organi-
zators ir viens no Latvijā vadošajiem 
šautriņmešanas entuziastiem Ilgvars 

Lācis. Tuvāka informācija pa 
tālr. 28183803.   

SVECĪŠU VAKARI 
VECPIEBALGAS NOVADĀ

1. oktobrī   Katrīnas kapos
2. oktobrī plkst.17.00 Leimaņu kapos
2. oktobrī plkst.16.00 Dzērbenes  
  Jaunajos kapos
   plkst.17.00 Dzērbenes 
  Vecajos kapos
8. oktobrī plkst.15.00 Ķemerkalna  
   kapos
   plkst.16.00 Sila kapos
9. oktobrī plkst.15.00 Lodes kapos
                  plkst.16.00 Cieļu kapos

Pasaulē visā man Tu
Un Tevī man pasaule visa...

Sveicam
Ainu Zahari un Aldi Slišanu,

kopēju dzīves ceļu sākot!

Viesu nams „Saknītes” Dzērbenē 
piedāvā jauki pavadīt gan nedēļas 
nogales, gan darba dienu vakarus!
Mūsu piedāvājumā:
• Pirts, karaoke, biljards, galda spē-

les, grils, āra kamīns, velosipēdi, ziemā 
distanču slēpes.

• Klājam galdus gan sēru brīžiem, 
gan saviesīgiem pasākumiem.

• Zāle – līdz 40 personām.
• Jauks guļbūves namiņš, kā arī 3 

labiekārtotas istabas ar TV un labiekār-
totu virtuvi.
Sīkāka informācija: www.saknites.viss.

lv; tālr. 29176265 (Ināra).

DONORU DIENA
13. oktobrī 10.00 – 13.00 Vecpiebal-

gas kultūras namā Donoru diena. 
6.oktobrī 10.00 -13.00 Dzērbenes pilī 

Donoru diena. 
Būsiet laipni gaidīti, līdzi ņemiet pasi!

29. oktobrī plkst. 10.00 Dzērbenes 
ev.lut.baznīcā Cēsu prāvesta iecirkņa 

Reformācijas svētku pasākums.
Plkst. 12.00 turpinājums Dzērbenes pilī. 

Lekcijas, sadraudzība, tēja un kafija.
Visi mīļi aicināti!

LŪGUMS DĀVINĀT
LSK Vecpiebalgas nodaļa lūdz 

piedāvāt lietotas istabas un virtuves 
mēbeles. Tālr.26420822 (Velga).

Lēti pārdodu ledusskapi „Snaige” un 
saldētavu „Snaige”. 

Tālr. 28662336.

Pārdod bioloģiski audzētus pārtikas 
kartupeļus ‘Priekuļu dzeltenie’ un 
‘Vineta’ saimniecībā uz vietas par 
0,20 Ls/kg, ar piegādi 0,25 Ls/kg.

T. 27856886 (Modris)

Paldies Mārim Maksteniekam 
par ziedotajām dāsnajām dāvanām 

Vecpiebalgas pirmsskolai.
Bērni un audzinātājas

PāRDOD
Piedāvā meža zāģēšanas un izvešanas 

pakalpojumus. Tālr.26563618.

ATVADU VāRDI

Vecpiebalgas 
novada pašvaldība

Varbūt vakara piepildījums
Ir vairāk nekā rīta solījums?
Vai vienīgi jaunībā dzīvi redz?
Aizvadītā mūža piedzīvojums
Dziļdziļas bagātības sedz.
 (Aspazija.)

Oktobra īpašie gaviļnieki

60 – Arnis Legzdiņš Dzērbenē
        Andis Strazdiņš Taurenē
        Valda Bērziņa Vecpiebalgā
        Lilita Grīnfelde Vecpiebalgā
        Aleksandrs Keivišs 
        Vecpiebalgā
        Aleksandrs Ščerbiks 
        Vecpiebalgā
70 – Gunta Dimante Dzērbenē
        Zenta Kalniņa Dzērbenē
        Valfrīds Veigurs Dzērbenē
        Rasma Romane Taurenē
80 – Inta Stepanoviča Inešos
        Drosma Gnedlere Taurenē
        Jānis Strods Vecpiebalgā
91 – Jānis Teodors Olte Kaivē

* * *

* * *

* * *

* * *




