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Gadu mija ir pārdomu 
laiks, kad atskatāmies uz aiz-
vadītā gada notikumiem un 
pār dzīvojumiem, ieguvumiem 
un zaudējumiem. Šo gadu 
aiz vadām ar padarīta darba sa-
jūtu, jo šis gads ir bijis daudz 
un dažādiem notikumiem ba-
gāts. Par to paldies ikvienam 
no jums. Vēlos jums pateikties 
par atbalstu un mūsu kopējo 
sadarbību 2012. gadā.

Es ticu, ka nākamajā ga dā 
mums izdosies realizēt vi sus 
iesāktos projektus un uz sākt 
jaunus, un kopīgiem spē kiem 
gādāt par to, lai dzīve Vec-
piebalgas novadā kļūtu arvien 
labāka.

Gada nogalē būs daudz 
brīvdienu, ļausimies svētku 
sajūtai un baltajam sniegam, 
ģimenes un draugu lokā 
dalīsimies priekos un cerībās.

Pēc austrumu kalendāra nā-
kamais būs Čūskas gads. Tas esot 
īstais laiks nomest “veco” ādu un 
sākt dzīvi kā no jauna. Var būt 
kādam der arī šāds risinājums? 
Gads arī nesīšot daudz pārmai -
ņu – lai tās ir pa tīkamas.

Jaunajā gadā paņemsim līdzi 
gai šas atmiņas no aizvadītā 
gada. Lai priecīgi un gaiši svētki 
jūsmājās!

Ar gaišām domām un visa 
laba vēlējumiem Ziemassvētkos 
un Jaunajā gadā! 

Domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde-Andersone

ĪSUMĀĪSUMĀ
 Pēc pašvaldības dzimtsarakstu 

nodaļas informācijas 2012. gadā 
mūsu novadā piedzimuši 26 mazuļi, 
noslēgtas 28 laulības, mūžībā aizgājuši 
53 iedzīvotāji. 

 5. decembrī konferencē „Līderi 
par bibliotēkām: 119+119” pulcējās 
Latvijas pašvaldību vadītāji un pilsētu 
un novadu bibliotēku vadītāji, lai 
pārrunātu pašvaldību un bibliotēku 
sadarbību līdz šim maz aplūkotā 
aspektā – publisko bibliotēku nozīme 
nacionālo un reģionālo attīstības 
prioritāšu īstenošanā un ietekme uz 
vietējās kopienas iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti. Mūsu novadu pārstāvēja 
domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-
Andersone un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkas vadītāja Dzidra Ješkina.

 19. decembrī Inešu pilī projekta 
„Kapacitātes paaugstināšana kultūras 
nozares projektu un pasākumu 
īstenošanai Vidzemes plānošanas 
reģionā” ietvaros notika Vidzemes 

kultūras darbinieku seminārs.
 Ziemassvētku tirdziņā, kas 

decembra sākumā tika atklāts novada 
administratīvajā centrā,  plašā 
klāstā bija pieejami amatnieku un 
mājražotāju izstrādājumi, suvenīri, 
lietišķās mākslas darinājumi, kā 
arī svētkiem raksturīgās lietas, 
piemēram, piparkūkas, medus. 
Savas amata prasmes atrādīja vairāk 
nekā desmit novada radošie cilvēki. 
Kā pastāstīja organizatore Benita 
Zvejniece, tirdziņa mērķis ir ne tikai 
Ziemassvētku noskaņas radīšana, tā 
ir arī iespēja iegādāties mīļas un 
jaukas dāvaniņas svētkiem.

 Kā ik gadu, decembrī pie 
pašvaldības iestādēm tiek greznotas 
svētku egles. Uz svecīšu iedegšanu 
novada galvenajā eglē bija ieradies 
Ziemassvētku vecītis un Vecpiebalgas 
sākumskolas un pirmsskolas bērni,  
kuri jautrās rotaļās iesaistīja arī 
darbiniekus un deputātus. 

Šobrīd tava galvenā no dar-

bošanās ir laikraksta „Druva”  no-

minācijas „Par kultūrvēsturē no-

zī mī gu personību iemūžināšanu 

li teratūrā”.

– Saprotu, ka jautājums ir pla-
šāks, taču atbildēt varu ar vienu vār -
du – šo brīd mana galvenā nodar-
bošanās ir vienīgi rakstīšana. Kā no 
rīta pieceļoties ieslēdzu datoru, tā 
līdz vakaram, kad sarodas mājinieki, 
klikšķinu taustiņus. Kad kļūst grūti 
nosēdēt, pārlapoju materiālus, ku-
rus esmu sagatavojusi un nolikusi 
izlasīšanai, vai arī guļu, skatos griestos 
un DOMĀJU. Vai nav jauka dzīve? 
Man patīk!

Vaļasprieki? Cenšos maksimāli 
daudz izkustēties, kaut šai ziņā 
varētu vēlēties stingrāku raksturu. 
Rītos pastaigāju ar suni, divreiz 
nedēļā apmeklēju jogas nodarbības 
Jaunpiebalgā, dancoju ,,Mudurainī”. 
Kad pienāks sēņu laiks, meklējiet 
mani mežā!  

Vai top arī kāda jauna grāmata? 

– Patlaban ir mirklis, kad jauna 
grāmata tikko uzrakstīta, atdota 
izdevniecībā un tiek apstrādāta, lai 
sāktu ceļu pie lasītājiem, bet es gaidu 
norādījumus ,,no augšas”, par ko 
rakstīt nākamajā. Pieminētais darbs 
sauksies ,,Piedod, Karolīne!” un vēstīs 
par Ata Kronvalda dzīvi. Domāju, 
ka līdz Jāņiem tam jābūt grāmatnīcu 
plauktos. Bez tam kuru katru 
brīdi jāiznāk ,,Lizetes” jaunajam, 
papildinātajam izdevumam apgādā 
Zvaigzne ABC (iepriekš romānu 
par Kārļa Skalbes mūža līdzgaitnieci 
Lizeti Skalbi izdeva ,,Lauku Avīze”, un 
tas bija krietni saīsināts, lai ,,ietilptu 
formātā”), kā arī pavisam jaunam 

darbam, romānam, kurā vecie laiki 
savijas ar mūsdienām un kurš sauksies 
,,Līdz septītajai paaudzei” (pati gaidu 
ar nepacietību).  

Grāmatu par Vecpiebalgas 
no  vadu plānoju pabeigt janvāra 
bei gās vai februārī (runa ir par 
tekstiem), tai jānāk klajā vasaras 
sākumā. Nosaukumu vēl domāju, 
taču viens ir skaidrs – grāmata būs 
ļoti skaista, jo mūsu komandā ir 
fotogrāfs – brīnumdaris un vislabākā 
māksliniece, kādu iespējams atrast.   

Šī gada nozīmīgākie notikumi 

Tavā dzīvē ...

– Arī nozīmīgākie notikumi saistīti 
ar rakstniecību – tāds nu ir šis manas 
dzīves posms. Martā notika grāmatas 
,,Ede, Pumpura sieva” prezentācija 
Ķīpsalas hallē grāmatu izstādes laikā – 
liels gods un atbildība, jo ar savu darbu 
pārstāvēju vienu no ietekmīgākajām 
Latvijas izdevniecībām. Otrs 
notikums neapšaubāmi bija lugas 
,,Ja tik mīļa ielūgšana” uzvedums 
Alauksta estrādē, kas sapulcināja tik 

milzīgu skatītāju pūli, ka likās grūti 
noticēt, ka tas notiek ar mani. Jānis 
Lūsēns komponēja mūziku maniem 
tekstiem... 

Laikraksta „Druva” laureātei 

no  minācijā „Par kKultūrvēsturē no-

zīmīgu personību iemūžināšanu li-

teratūrā” Kādas ir sajūtas, saņemot 

šo at zinību? 

– Liels prieks, ka tik daudziem 
patīk tas, ko daru. Gandarījums 
par novērtējumu. Apziņa, ka esmu 
uz pareizā ceļa. Jūtos laimīga, ka, 
iedvesmojoties no maniem darbiem, 
cilvēki aizdomājas par savām saknēm, 
atceras, ka ir latvieši, un izjūt lepnumu 
par to. 

 Ko sagaidi no nākamā gada? 

– Vienmēr vēlos vienu un to pašu – 
lai miers un saticība ģimenē, veselība 
un nezūdošs optimisms. Dod, Dievs, 
nepazaudēt spēju skatīties uz lietām 
no gaišās puses! 

Sirsnīgi sveicam! Lai piepildās 

viss, ko nākamajā gadā esi ie ce-

rējusi!

5 ekspresjautājumi  Ingunai Bauerei –  
laikraksta „Druva” laureātei nominācijā 
„Par kultūrvēsturē nozīmīgu personību 

iemūžināšanu literatūrā”

Esiet Esiet 
sveicināti sveicināti 

gada nogalē!gada nogalē!  
Pavisam maz vairs palicis līdz 

brīdim, kad varēsim teikt -  2012.
gads pieder vēsturei. Atskatoties 
uz notikumiem, kas norisinājās 
pirms gada, šķiet, tas bija pavisam 
nesen. Mēdz teikt – laiks skrien 
vēja spārniem, īpaši gada izskaņā 
piedzīvojām tādu kā paātrinā-
jumu. Tiesa, dažkārt divdesmit 
četras stundas diennaktī likās par 
maz, lai realizētu visas ieceres, 
taču citkārt minūtes vilkās 
gliemeža gaitā. Viss līdzsvarā. 

Tuvojoties gadumijai, pierasts 
atskatītīes uz sasniegto un 
rezumēt padarīto. To arī šajā 
avīzītes numurā mēģinājām darīt, 
lūdzot pašvaldības dienestus īsi 
un kodolīgi izvērtēt šī gada „ražu”. 
Lai gan tieši ikdienas sīkie darbiņi 
un uzdevumi ir pamats lielajiem 
un redzamajiem panākumiem. 
Mums ir ar ko lepoties – ikvienā 
pagastā, ikvienā iestādē ir vē-
rojamas pozitīvas pārmaiņas. 
Tas priecē un ļauj cerēt, ka mūsu 
novads nebūs to lauku apvidu 
vidū, kas pamazām Latvijas 
kartē „izbalo”. Šajā gadā esmu 
sastapusi dažādus cilvēkus – vieni  
nākotnē raugās visai cerīgi, citi ar 
piesardzīgu optimismu, vēl kāds 
ir pārliecināts, ka krīze nemaz 
nav beigusies, vismaz pie mums, 
laukos. Par nākamo gadu precīzas 
prognozes diezin vai spēs sniegt 
arī zīlnieki un gaišreģi, taču viens 
ir skaidrs – cik paši spēsim paveikt, 
tik labi arī dzīvosim. Ja papildus 
visam mazāk laika atvēlēsim 
sevis žēlošanai un citu kļūdu 
meklēšanai, tad viss izdosies. Gan 
ģimenē, gan sabiedrībā. Gudrība 
un godaprāts – šīs divas īpašības 
godā būtu jātur ikvienam, kurš 
vēlas kalpot sabiedrībai. Taisnība 
ir arī tam, ka viens nav darītājs. 
Tāpēc vislielāko paldies vēlos 
teikt visiem čaklajiem palīgiem, 
kuri šajā gadā rūpējās par avīzītes 
daudzpusību. Ļoti labi zinu, ka 
dažkārt rindas uz papīra (vai 
datora ekrānā) nerīmējas visai 
viegli, arī laiku atlicināt nemaz 
nav tik vienkārši. PALDIES! 

Katra diena tuvina mūs 
gadumijai. Pusnaktī, kad vērosim, 
kā pret debesīm gaisā uzvīsies 
krāšņa salūta virtenes, vēlēsim 
cits citam visu to labāko – no sirds 
un bez liekulības, dāsni un bez 
skaudības, ka, iespējams, kādam 
iet labāk par mums. Priecīgus 
un ģimeniskus Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu!

Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒVECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Pārskats par pamatbudžeta izpildi (latos)

2012. gada janvāris – novembris
Rādītāju nosaukums Gada plāns

Izpilde 
no gada 
sākuma

Izpilde % 
pret gada 

plānu (2./1.)
B 1 2 3

KOPĀ IEŅĒMUMI 2 997 909 2 876 024 95.93
Nodokļu ieņēmumi 915 951 908 316 99.17

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 794 851 784 887 98.75
Nekustamā īpašuma nodoklis 121 100 123 429 101.92

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 102 988 106 359 103.27
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 8 070 8 638 107.04
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 10 042 8 432 83.97

Nenodokļu ieņēmumi 333 645 319 250 95.69
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 150 120 80.00
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 1 775 1 653 93.13
Valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 1 550 1 374 88.65
Pašvaldību nodevas 225 279 124.00
Naudas sodi un sankcijas 3 000 4 621 154.03
Naudas sodi 3 000 4 621 154.03
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 1 120 1 810 161.61
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas 327 600 311 046 94.95

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 159 300 228 602 143.50
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 152 300 217 215 142.62
Pārējie 21.3.0.0.grupā neklasifi cētie budžeta iestāžu ieņēmumi par budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 7 000 11 387 162.67

Ārvalstu fi nanšu palīdzība 3 500 1 384 39.54
Transferti 1 585 513 1 418 472 89.46

No valsts budžeta daļēji fi nansēto atvasināto publisko personu un budžeta nefi nansēto 
iestāžu transferti 340 340 100.00

Pašvaldību saņemtie transferti no valsts budžeta 1 525 173 1 368 662 89.74
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 455 756 441 696 96.92
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku in s t-
rumentu un pārējās ārvalstu fi nanšu palīdzības līdzfi nansētajiem projektiem (pasākumiem) 524 334 420 960 80.28

Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību fi nanšu izlīdzināšanas fonda 499 733 485 305 97.11
Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti 45 350 20 701 45.65
Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām 60 000 49 470 82.45

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 3 973 155 3 385 831 85.22
Vispārējie valdības dienesti 502 332 386 117 76.86
Sabiedriskā kārtība un drošība 27 826 22 879 82.22
Ekonomiskā darbība 44 394 40 256 90.68
Vides aizsardzība 2 330 1 823 78.24
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 487 807 1 269 488 85.33
Veselība 12 673 10 912 86.10
Atpūta, kultūra un reliģija 452 501 413 482 91.38
Izglītība 1 257 321 1 085 339 86.32
Sociālā aizsardzība 185 971 155 535 83.63

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 3 973 155 3 385 831 85.22
Uzturēšanas izdevumi 2 825 078 2 442 561 86.46

Kārtējie izdevumi (1000+2000) 2 555 044 2 232 101 87.36
Atlīdzība 1 390 182 1 245 588 89.60

Atalgojums 1 128 411 1 008 901 89.41
Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 
un kompensācijas 261 771 236 687 90.42

Preces un pakalpojumi 1 164 862 986 513 84.69
Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni 16 258 15 513 95.42

Pakalpojumi 695 964 574 110 82.49
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita kodā 5000 430 048 381 175 88.64

Izdevumi periodikas iegādei 4 492 2 122 47.24
Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi 18 100 13 593 75.10

Procentu izdevumi 80 075 79 638 99.45
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti (3000+6000) 91 461 67 889 74.23
Uzturēšanas izdevumu transferti, pašu resursu maksājumi, starptautiskā sadarbība 98 498 62 933 63.89

Kapitālie izdevumi (5000+9000) 1 148 062 943 255 82.16
Pamatkapitāla veidošana 1 147 992 943 202 82.16

Kapitālo izdevumu transferti 70 53 75.71
Pārējie izdevumi, kas veidojas pēc uzkrāšanas principa un nav klasifi cēti iepriekš 15 15 100.00
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai defi cīts (-) -975 246 -509 807 52.27
Finansēšana 975 246 509 807 52.27

Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 351 003 168 007 47.86
Naudas līdzekļi 1 384 -100 -7.23

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 2 384 2 384 100.00
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 1 000 2 484 248.40

Pieprasījuma noguldījumi 349 619 168 107 48.08
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 428 401 428 401 100.00
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 78 782 260 294 330.40

Aizņēmumi 624 243 341 800 54.75

Rādītāju nosaukums Izpilde no gada sākuma
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 430 785
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 262 778

IZZIŅA PAR NAUDAS LĪDZEKĻU UN NOGULDĪJUMU ATLIKUMIEM

PROJEKTIPROJEKTI

Š. g. 31. oktobrī tika veiksmīgi 
re alizēts ERAF un valsts budžeta 
fi  nansētais Vecpiebalgas novada paš-
valdības projekts „Izglītības ie stāžu 
informatizācija”, kas sastāv no dar-
bības programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.2 
apakšaktivitātes „Izglītības iestāžu 
informatizācija” ietvaros iesniegtajiem 
projektu iesniegumiem:

ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIA A/236 „Dzērbenes pagasta iz glī-
tības iestāžu informatizācija” 

ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/273 „Skujenes pamatskolas in-
formatizācija”

ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/278 „Taurenes pamatskolas 
informatizācija”

ID Nr. 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/
VIAA/299 „Inešu pamatskolas in for-
matizācija”

Projekta realizācija veicina plašāku 
un efektīvāku IKT izmantošanu 
no vada izglītības iestādēs, tādējādi 
uz labojot izglītības kvalitāti un efek-
tivitāti. Kopumā tika iegādāti un 
uzstādīti 24 stacionārie datori, 8 
portatīvie datori, 4 multimediju teh-
nikas komplekti un veikta 3 lokālo 
tīk lu attīstība.

Projekta kopējās izmaksas – 
38 728,57 LVL.

Ar 2012. gada 31. decembri no-
slēdzas projekts „Vecpiebalgas novada 
attīstības programmas un teritorijas 
plānojuma izstrāde” – Vienošanās Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/098
/017. 

Projekts tika realizēts darbības 
pro grammas „Cilvēkresursi un no-
darbinātība” papildinājuma 1.5. pri-
oritātes „Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” 1.5.3. pasākuma „Plā-
nošanas reģionu un vietējo pašvaldību 
administratīvās un attīstības plā-
no šanas kapacitātes stiprināšana” 
1.5.3.2. aktivitātes „Plānošanas 
re   ģionu un vietējo pašvaldību at-
tīs tības plānošanas kapacitātes pa-
augstināšana” ietvaros.

Projekta ietvaros tika izstrādāti 
tādi dokumenti kā Vecpiebalgas 
novada attīstības programma 2013.–
2019. gadam, Vecpiebalgas novada 
te ritorijas plānojums 2013.–2024.
ga dam un Vecpiebalgas novada ilgt-

spējīgas attīstības stratēģija. Tika 
veikta Stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma izstrāde, kā arī 
pašvaldības datu apkopošanas, uz-
krāšanas un izmantošanas sistēmas 
piln veide.

Projekta mērķis: veicināt Vec-
piebalgas novada attīstības pro-
grammas 2013.–2019. un teritorijas 
plā  nojuma 2013.–2024. izstrādes 
pro cesu, piesaistot attīstības pro-
gram mas izstrādei un teritorijas 
plā  nojuma nepieciešamos ekspertu 
pa kalpojumus.

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir LVL 48 291,00. 

Eiropas Sociālā fonda fi nansējums 
sa stāda 100% no kopējām attie ci-
nāmajām izmaksām.

Vecpiebalgas novadā tiek aktīvi 
ieviests Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) līdzfi nansētais pro-
jekts „Ūdenssaimniecības in fra-
struktūras attīstība Vecpiebalgas no -
 vada Vecpiebalgas pagasta Vec pie-
balgas ciemā”, vienošanās Nr. 3DP/
3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/046/027.

16. jūlijā tika noslēgts līgums 
par būvdarbiem projekta ietvaros ar 
SIA „Belss”. 

Būvuzraudzību objektā veic SIA 
„Vide un Būve”. Projekta realizācijas 

termiņš ir 2013. gada 13. janvāris. 
Projekta kopējās attiecināmās iz-
mak sas: 350 502,32 LVL. ERAF 
fi  nansējums: 297 926,97 LVL. Paš-
valdības līdzfi nansējums 52 575,35 
LVL.

Projektu vadītāja Inese Asarīte

Novada skolu modernizācija

Vecpiebalgas novada attīstības 
programmas un teritorijas 

plānojuma izstrāde

Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība 

Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas 
pagasta Vecpiebalgas ciemā

„Dzīvi var veidot tā, ka katra diena satumst un ir 
gals, bet dzīvi var izgaismot arī tā, ka ik stunda ir 
jauns sākums. Kad visapkārt ir tumsa, piesauksim 
gaismu!” Lija Brīdaka)

Gaišus Ziemassvētkus un 
veiksmīgu 2013. gadu!

Anna Caunīte 
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Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Apstiprināt SIA „PRO FIN” 

izstrādāto tehniski eko no mis ko pa-
ma tojumu projektam „Ūdens saim-
niecības attīstība Vecpiebalgas nova-
da Vecpiebalgas pagasta Vecpiebal gas 
ciemā, II kārta”.  

2. Apstiprināt SIA „Eiropas Sa vie-
nības projektu aģentūra” izstrādāto 
tehniski ekonomisko pamatojumu 
projektam „Ūdenssaimniecības in-
fra struktūras attīstība Vecpiebalgas 
no vada Taurenes pagasta Taurenes 
cie mā II kārta”.

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒVECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Speciālā budžeta izpilde (latos) 
2012. gada janvārī – novembrī

Rādītāju nosaukums Gada plāns
Izpilde 
no gada 
sākuma

Izpilde % 
pret gada 

plānu (2./1.)
B 1 2 3

KOPĀ IEŅĒMUMI 79 200 89 338 112.80
Dabas resursu nodoklis 12 000 6 079 50.66
Transferti 66 700 83 259 124.83
Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 66 200 72 349 109.29
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
līdzfi nansētajiem projektiem 500 10 910 2182.00

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām kategorijām 169 091 122 339 72.35
Vispārējie valdības dienesti 5 2 40.00
Ekonomiskā darbība 154 986 110 641 71.39
Vides aizsardzība 14 100 11 696 82.95

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 169 091 122 339 72.35
Uzturēšanas izdevumi 154 596 108 019 69.87

Atlīdzība 18 142 9 431 51.98
Atalgojums 15 010 7 689 51.23

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti 
un kompensācijas 3 132 1 742 55.62

Pakalpojumi 119 114 87 403 73.38
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita 
kodā 5000 17 340 11 185 64.50

Pamatkapitāla veidošana 14 495 14 320 98.79
Pamatkapitāla veidošana 14 495 14 320 98.79
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai defi cīts (-) -89 891 -33 001 36.71
Finansēšana 89 891 33 001 36.71
Naudas līdzekļi un noguldījumi (atlikuma izmaiņas) 75 891 33 001 43.48
Pieprasījuma noguldījumi 75 891 33 001 43.48
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 78 465 78 465 100.00
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 2 574 45 464 1766.28

Aizņēmumi 14 000 0 0.00

Rādītāju nosaukums Izpilde 
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 78 465
Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums perioda beigās 45 464

IZZIŅA PAR NAUDAS LĪDZEKĻU UN NOGULDĪJUMU ATLIKUMIEM

Vecpiebalgas novada vadītāja Ella 
Frīdvalde-Andersone ievēlēta par 
starp tautiskās pašvaldību sadarbības 
asociācijas ,,Innovation Circle Net-
work” valdes locekli.

„Innovation Circle Network” 
(ICN) ir starptautiska asociācija, 
kas darbojas mazu un vidēja lieluma 
pašvaldību attīstībai Ziemeļeiropā, 
lai veicinātu to ilgtspējīgu attīstību 
un pievilcību. ICN mērķis ir stipri nāt 
starptautisko sadarbību un  zināšanas  
par  kultūras daudzveidību, politiku, 
valstu tradīcijām, un tā   vienkopus 
pulcē attīstības projektos un pa sā ku-

mos dažādu valstu lēmējvaru, spe-
ciālistus, uzņēmējdarbības pārstāv  -
jus, brīvprātīgos un jauniešus. Asociā-
cija reģistrēta 2008. gadā Norvēģijā. 

Vecpiebalgas novads ilgstoši veiks-
mīgi sadarbojas ar Norvēģijas paš-
valdībām Aremarku un Mar keru, kuras 
arī ir asociācijas bie dri kopš pašiem 
pirm sākumiem. At saucoties nor vēģu 
partneru uz aicinājumam, 2011. gadā 
par ICN biedru kļuva arī Vec piebalgas 
novads. 

Asociāciju vada vēlēta valde, kas ir 
augstākais lēmējorgāns šajā organizā-
cijā un ko ievēl un apstiprina ikgadē jā 

biedru konferencē.  
Šogad 
ik gadējā 
konference 
notika 29.-30. 
novembrī Šauļos, 
Lietuvā, kurā 
pul cējās..... 
partneri no 
visām Baltijas 
jū ras reģiona valstīm. Jaunajā valdē 
vien balsīgi ievēlējaVec piebalgas novada
pašvaldības va dītāju Ellu Frīdvaldi-
Andersoni. Vairāk par ICN var lasīt 
www.innovationcircle.net. 

Inešos visos laikos teātra 
spēlēšana ir bijusi lielā cieņā. Uz 
vietējā teātra izrādēm skatītāji nav 
jāmudina, bet tie, kuri ar teātra 
spēlēšanu ir saslimuši, netiek no 
šīs kaites vaļā uz visu mūžu. Tā 
nav tikai sevis izteikšana, bet arī 
prieks par kopā sanākšanu. Katra 
jauniestudēta izrāde ikvienam te ā-
trim ir kā svētki, pēc labi padarīta 
darba pārņem labas sajūta, ka droši 
var doties viesizrādēs uz kaimiņu 
pagastiem un novadiem.

Leģendārais latviešu aktieris 
Ha rijs Liepiņš ir teicis: „Nevajag 
daudz tērgāt par teātra mākslu; kur 
sā kas lielas diskusijas, praktiskā un 
vienkāršā teātra spēlēšana paliek 
otrajā vietā. Viss ir daudz vienkāršāk. 
Temperamentīgs dullums un kriet-
na emocionalitāte – tas ir viss, kas 
vajadzīgs.” Temperamenta un emo-
cionalitātes teātra svētkos Inešos, uz 
kuriem bija sabraukuši 5 apkārtējie 
amatierteātri, tiešām netrūka. Mā ji-

nieki (režisors V. Burjots) iz spēlēja 
viencēlienu „Pozitīvais tēls”, amatier-
teātris  „Reālisti” (režisore L. Vana-
ga) – B. Jukņevičas lugu „Pavasara 
ne prāts”, „Aka” (režisore G. Kalniņa) 
iepazīstināja skatītājus ar praktis -
kiem padomiem, kā audzināt vīrie-
šus, „Aronieši” (režisore L. Va naga) 
vērtēšanai nodeva A. Banka skeču 
„Drukas kļūda”, bet „Maska” (re žisore 
I. Antone) – sveicienus no R.  Blau-
maņa notikumiem „iz dzīves”. 

Ieklausies Ziemassvētkos!
Tie nāk sasildīt pasauli
Ieklausies sirdī un saglabā 
sirdsmieru sevī!
Un tici...Tici nākotnei, visam 
labajam un saviem spēkiem.
Jo viss piepildās tikai tad, kad tam 
patiesi tici!

Sirsnīgus, gaišus, prieka pilnus Zie-
massvētkus un laimīgu 2013. gadu!

Inešu tautas nama vadītāja 
Sarmīte Beķere

Inešu tautas namā jau otro gadu pulcējās amatierteātri, lai ne tikai parādītu, ko šajā gadā ir apguvuši, bet arī, lai paskatītos, kā veicas Inešu tautas namā jau otro gadu pulcējās amatierteātri, lai ne tikai parādītu, ko šajā gadā ir apguvuši, bet arī, lai paskatītos, kā veicas 
kolēģiem citviet Latvijā.kolēģiem citviet Latvijā.

Teātru kopā būšana Inešos

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDE

2012. gada 12. decembrī

1. Atbilstoši ES 2012. gada pro-
grammā noteiktajam tiesības saņemt 
sešus pārtikas komplektus ir:

1.1. ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vojošām personām, kuras ir at-
zītas par trūcīgām saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par ģimenes vai 
at sevišķi dzīvojošas personas atzīša -
nu par trūcīgu. Lai saskaņā ar pro-
grammu sa ņemtu pārtikas produktus, 
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša 
persona uzrāda So ciālā dienesta 
izsniegtu izziņu par trū cīgas ģimenes 
(personas) statusa pie šķiršanu. 

Trūcīgas ģimenes statuss tiek 
piešķirts ģimenēm, kuru ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz Ls 90.-  uz vie-
nu ģimenes locekli.

1.2. ģimenēm vai atsevišķi dzī-
vo jošām personām, kas atzītas par 
maznodrošinātām saskaņā ar paš-
valdību saistošajiem noteikumiem par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas atzīšanu par maznodrošinātu, 
uz rādot Sociālā dienesta izziņu par 
maznodrošinātās ģimenes (personas) 
statusa piešķiršanu. 

Maznodrošinātas ģimenes sta-
tuss tiek piešķirts ģimenēm, kuru 
ik mēneša ienākumi nepārsniedz  Ls 
120.-  uz vienu ģimenes locekli.

1.3. ģimenēm vai atsevišķi dzī vo-
jošām personām, kas atzītas par tie-
sīgām saņemt Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumā no-
teikto vienreizējo pašvaldības pa-
balstu ārkārtas situācijā, ja minēto 
faktu apliecina Sociālais dienests. 
Kā arī atsevišķi dzīvojošiem vecuma 
pensionāriem un invalīdiem, kuru 
ie nākumi nepārsniedz Ls. 150.- mē-
nesī. 

Pārtikas komplektus var saņemt 
pie savu pagastu sociālajiem dar bi -
n iekiem.

 2. 2012. gada programmas PRO-
DUKTU KOMPLEKTS sastāv no:

Pilnpiena pulveris – 0,4 kg (ra -
žotājs AS „Valmieras piens”); Ma ka-
roni – 2 x 0,5 kg (ražotājs AS “Dobeles 
dzirnavnieks”); Auzu pārslu biezputra 
ar ogām vai augļiem – 2 x 0,07 kg 
(ražotājs AS „Rīgas dzirnavnieks”); 
Pankūku milti – 0,4 kg (ražotājs AS 
„Dobeles dzirnavnieks”); Kartupeļu 
biezputra – 0,2 kg (ra žotājs AS 
„Dobeles dzirnavnieks”); Griķi – 0,3 
kg (ražotājs AS „Do beles dzir nav-
nieks”); Manna – 0,5 kg (ražotājs 
AS „Do beles dzirnavnieks”); Kviešu 
milti – 1,0 kg (ražotājs AS „Do beles 
dzirnavnieks”); Sautēta cūkgaļa – 0,25 
kg (ražotājs SIA „ARDEKS”)

Uz produktu iepakojuma jābūt
no rādēm „ES atbalsts”, „bezmaksas” 
un Eiropas Savienības karoga at tē lo-
jums!

Kopā viens iepakojums sver: 4.019 
kg. Komplekta vērtība: Ls 4,014. Pro-
duktu komplektu piegādes termiņš 
noteikts no 2012. gada jūlija līdz 
2013. gada 28. februārim.

2012. gada Eiropas 
Komisijas programma 

vistrūcīgākajām personām 

Starptautiskā sadarbība
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GADS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS UN DIENESTOSGADS PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒS UN DIENESTOS

Vecpiebalgas novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests novēl nova da 
iedzīvotājiem cerīgu un darbīgu 
ga da nogali. Ar prieku sakām 
lielu pal dies novada domei, ka šī 
gada beigās izde vās atrisināt jau-
tājumu par brīvpusdienu un brī vu 
brokastu piešķiršanu visiem 2.-4. 
kla ses skolēniem un pirms sko -
las grupu bērniem. Tāpat ir pa lie li-
nā jies pašvaldības atbalsts sa  viem 
ie dzīvotājiem – ir noteikts jauns pa-
balsts bērna piedzimšanas ga  dījumā 
un ir izstrādāta vienota kār  tība vecā -
kā gada gājuma jubilāru sveik šanai. 

Pateicoties sekmīgai Sociālā die-
nesta sadarbībai ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūras Cēsu fi liāli, ir pa-
nākts, ka visiem novada bez darb-
niekiem ir iespēja piedalīties Al goto 

pagaidu saimniecisko darbu pro-
grammā (APSD). Aicinu aktīvāk 
pie teikties strādāt gribošos, jo vēl ir 
palikušas vakantas vietas visos pa-
gastos. Darbus vada Saimnieciskā 
die nesta darbinieki. Uz dalību APSD 
var pretendēt jebkurš bezdarbnieks, 
ku ram bezdarbnieka statuss ir vairāk 
par 6 mēnešiem un kurš ir izteicis 
vēlmi ņemt dalību programmā. 

Tāpat ir mainījusies arī pabalstu 
piešķiršanas kārtība. Šajā gadā un 
arī turpmāk GMI (Garantētā iztikas 
minimuma) pabalstus piešķir tikai 
tad, ja ģimene ir gatava līdzdarboties. 
Kā viens no līdzdarbības veidiem ir 
bez darba esošo pilngadīgo darba 
spējīgo ģimenes locekļu  iesaistīšana 
sa biedriskajos darbos sava pa gasta 
te ritorijas labiekārtošanā. No s trā dā-

jamo stundu skaits ir pro por cionāls 
piešķirtā pabalsta apmēram. 

Tāpat gribu atgādināt, ka vēl jo-
projām ir pieejamas ES pārtikas pa kas. 
Lūdzu visus novada iedzīvotā jus, kam 
ir grūti sadzīves apstākļi, vērsties pie 
sava pagasta sociālajiem darbiniekiem, 
lai šīs pakas saņemtu. Šogad ir 
paplašināts paku saņēmēju loks un tās 
var saņemt arī ģimenes krīzes situācijā, 
pat ja tām nav noteikts trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss.

Novēlu visiem labu prātu, saticību 
mājā un ģimenē, pārticību un jauki 
sagaidīt gada nogales svētkus! Lai 
visas pārmaiņas, kas notiek, atnestu 
jaunas iespējas un izdevību katram 
realizēt savus sapņus un cerības!

Sociālā dienesta vadītāja 
Anita Kamerāde

Pašvaldības Saimnieciskā dienesta 
struktūrvienības darbojas visos pie  -
cos novada pagastos. Darba pietiek 
vien mēr, un netrūkst arī grūtību. 
Mūsu ikdienas darbu var iedalīt 
vairākās sadaļās: 

1. Lielo projektu realizācija. Vec-
piebalgas, Inešu un Kaives pa gastā 
tiek realizēti  ERAF projekti   ūdens-
saimniecības sistēmu sakārtošanai. 
Vec piebalgas pagastā nomainītas 
ap kures sistēmas pievadcaurules 
pa gasta centrā. Inešu pagastā re a li-
zēts  ELFLA projekts  „Pils par ka 
sabiedriskā WC vienkāršotā re kons-
trukcija Vecpiebalgas muižā. Inešu 
pa matskolā  veikta skolas jumta 
sil tināšana un skolas ēkas fasādes 
re novācija. Dzērbenes pagastā uz-
sākta „Sabiedriskā centra izbūve”, 
re konstruējot bijušo skolas internāta 
ēku. Ar komunālās saimniecības līdz-
dalību veikta būvgružu savākšana 
un reljefa izveidošana objektā. „Sa-
biedriskajam centram” veikta ūdens-
vada un kanalizācijas pievadu izbūve, 
atjaunots pievedceļš. 

2. Komunālo pakalpojumu pie-
ejamības nodrošināšana  pagastu ie-
dzīvotājiem. Tas ir darbu kom plekss, 
kas saistīts ar apkures sistēmu un 
ūdens sistēmu remontiem, ku ri nāmā 
sa gā di, apkalpojošās tehnikas uz tu-
rē šanu kārtībā. Taurenes pagastā uz-
stādīts malkas apkures katls, ve cajai  
šķeldas nojumei  atjaunots jumts. Vec -
piebalgā šķeldas piegādei no pirkts 
traktors MTZ-82 ar frontālo ie krāvēju, 
veikta siltummaiņu iekārtu ska lošana. 

3. Pašvaldības īpašumā esošo 
ēku, būvju un iekārtu ikdienas uz-
turēšana.

Skujenes pamatskolai uzstādīts 
jauns apkures katls. Dzērbenes  pa-
gastā  daļēji atjaunota „Pils” pagrabu 
ven tilācijas sistēma, novērsti defekti  
„Pils” jumtā – likvidētas plaisas jumta 
se gumā, atjaunota jumta  ventilācijas 
si stēma, veikta bēniņu telpu sienu 
sil tināšana, skatu tornī atjaunota 
ap kure, izdarīts kosmētiskais re-
monts kabinetā un  pagrabtelpās. 
Vec piebalgas pagastā veikti re-
montdarbi pašvaldības dzīvojamās 

ēkās „Piebaldzēni”, „Norkalni1” un 
„Norkalni 2”. Inešu  pagastā Piebalgas 
novadpētniecības muzejam  atjaun ota 
1. stāva grīda, bērnu dārzam nomai-
nīti logi.

4. Pašvaldības autoceļu  ikdienas 
uzturēšana un avārijas stāvoklī 
esošo ceļa posmu remontdarbi, kā 
arī pašvaldības parku un laukumu 
te ritoriju zālāju  sakopšana. Vec pie-
balgas pagastā remontēts autoceļš 
Greiveri-Kriemeļi. Taurenes pagastā 
at  jaunots ceļa segums autoceļa „Brež-
ģis-Runtes” posmam, atjaunots as -
 falta segums pagasta centrā pie daudz-
dzīvokļu mājām pēc ūdensvadu un 
siltumtrašu rekonstrukcijas. Dzēr -
benes pagastā atjaunots ielu ap gais-
mojums, uzstādītas ielu norādes zī  mes 
un ceļa zīmes Līvānu māju cie matā.

Visā pašvaldības teritorijā vasaras 
periodā pašvaldības autoceļi tiek 
grei derēti, appļautas ceļmalas, kā arī 
lik vidēts krūmu apaugums ceļmalās. 
Regulāri tiek nopļauti zālāji ciematu 
centros, parkos un laukumos. Ziemā 
tiek nodrošināta pagasta autoceļu, 
ielu, laukumu un gājēju celiņu at tī-
rīšana no sniega. Pašvaldības lauku 
autoceļu caurteku attīrīšana no bebru 
ra dītiem aizsprostojumiem. 

5. Inešu, Vecpiebalgas un Tau-
renes pagastā ie rīkoti bērnu rotaļu 
laukumi un labiekārtots Kaivē.

6. Kapsētu ikdienas apsaim nie-
košanas darbu  organizēšana.

7. Novada kultūras nedēļas „Vec-
piebalga atver durvis” saimniecisko 
darbu organizēšana. Pasākumu vie-
tu sakopšana, izpļaušana, teritoriju 
la biekārtošana, nepieciešamo remont-
darbu veikšana, atkritumu savākšana.

8. NVA projektā „Algotie sa bie d-
riskie darbi pašvaldībās” iesaistīto 
personu nodarbināšana.

9. Valsts probācijas dienesta pie-
s piedu darbos norīkoto personu no-
darbināšana.

Jaunajā gadā gribu novēlēt, lai raiti 
rit visi darbi, lai spējam saprasties, no-
vēršot   kļūmes un ķibeles, lai saticība 
un prieks ikvienā mājā!

Saimnieciskā dienesta vadītājs 
Jānis Vīlips

Atkal viens gads ir aplicis saulei 
gredzenu riņķī, aiz sevis atstājot 
mūsu padarītos un nepadarītos 
darbus, mūsu atrasto un iegūto. 
Kultūras dzīve Vecpiebalgas nova-
dā 2012. gadā  bija īpaša. Tieši 
ar atrasto un iegūto. Kā viens no 
drosmīgākajiem un apjomīgākajiem 
projektiem, kas aptvēra visu novadu 
nedēļas garumā, bija saiešana 
slātaviešu garā  „Vecpiebalga, atver 
durvis – 2012”. Mazliet lēciens 
nezināmajā un nelielas šaubas, kāda 
būs izdošanās? Mēs domājam, ka 
bija labi. Ielūgšana bija ne tikai mīļa, 
bet interesanta un pārliecinoša. 
Kultūras darba ikdiena ir ne 
tikai lieli svētki, bet arī ikdienas 
darbiņi, kurus mēs cenšamies 
darīt pēc labākās sirdsapziņas, rei-
zēm varbūt pat vairāk. Novadā 
sekmīgi darbojas dažādu nozaru 
amatiermākslas kolektīvi, kas sevi 
parāda gan pagastu, gan novada un 
valsts mēroga pasākumos. Priecē 
tas, ka savu mākslinieku sniegumu 

novērtē iedzīvotāji, apmeklējot 
pasākumus. Katrā novada pagastā 
iezīmējas savas tradīcijas un savi 
notikumi. Kaivēnieši piedalās un 
prieku gūst no sarīkojumiem, kur 
ir iespējams parādīt savu veikumu, 
piemēram, rudens ziedu izstādē 
vai ražas svētkos. Taurene piesaista 
vasarā. Brīvdabas estrāde Gaujas 
krastā, seno pagrabu elpa, tīrais 
avota ūdens, mūzika, teātra izrāde – 
tās ir lietas, ko kuplais apmeklētāju 
skaits novērtē. Dzērbenē cieņā ir 
pašmāju tradicionālās norises – ama-
tiermākslas kolektīvu uzstāšanās, 
Lieldienu svinības un Spoku bal le, 
mūzikas skolas sarīkojumi. Ine-
ši iezīmējas ar amatiermākslas 
ko lektīvu pasākumiem, bet tā pa 
īstam izskan mazo Kalniņa dienu 
laikā. Vecpiebalgā notiek lielākie 
novada sarīkojumi. Īpaši populārs ir 
modes deju festivāls, tautisko deju 
kolektīvu sadancošanās. Jaunieši 
labprāt apmeklē atpūtas pasākumus. 
Kultūras dzīve novadā ir atvērta un 

pieejama jebkuram iedzīvotājam. 
Kultūras darbinieki ir gandarīti 
par amatiermākslas ko lektīvu vei-
kumu, daudzajiem pa sākumu ap-
meklētājiem, par labi izdevušos 
dar bu. Paldies par pada rīto vi siem! 
Bet tas nepadarītais lai ir kā vir-
zītājspēks  pārdomu brīžiem un 
se vis pilnveidošanai!  Arī jaunajā –
2013.  gadā novada kultūras darbinie-
ki ir ideju, apņēmības un radošuma 
pilni, lai Vecpiebalgas vārds skanētu, 
lai visiem būtu prieks par savu darbu. 
Katrā pagastā lai izdodas noturēt 
sev mīļās lietas, vērtīgās tradīcijas, 
cilvēkus! Lai Vecpiebalgas novads 
izskan dziesmās, iezīmējas deju 
soļos un audēju  rakstos Vispārējos 
latviešu Dziesmu un deju svētkos 
Rīgā! Lai mūsu veikums nākamās 
vasaras festivālā „Vecpiebalga atver 
durvis – 2013” ir visskaistākā dāvana 
novada ļaudīm un visai Latvijai!

Lai visiem bagāti Ziemassvētki 
un veiksmīgs Jaunais gads!

Zigrīda Ruicēna

Piebalgas muzeju apvienības 
„Orisāre” 2012. gada summa ir 
daiļrunīga: Muzeju nakts ar nepil -
niem 2 tūkstošiem apmeklētāju, kul-
tūras un mākslas nedēļa „Vecpiebal ga 
atver durvis”, „Vidzemes veiks -
mes stāstu” nominācija, Kultūras 
ministrijas atzinīgais darbības 
vērtējums un akreditācija uz 5 

gadiem, realizēts „Kalna Kaibēnu” 
arhitektoniskās izpētes projekts, 
muzeju ap mek lētāju skaita pieaugums 
par 3 tūks tošiem sezonā, neskaitāmi 
publicitātes pa sākumi un vēl, un 
vēl. Bez darbinie ku entuziasma tas 
ne būtu iespējams. Tomēr vislielāko 
gandarījumu un iedvesmu darbam 
aizvadītajā gadā devusi sadarbība ar 

Vecpiebalgas novada uzņēmējiem 
un iestādēm, visiem lieliskajiem 
vec piebaldzēniem, kuri no at bal-
stītājiem kļuvuši par īsteniem 
muzeju draugiem. 

Lai katram no jums Jaunajā ga dā 
ražīgas darba dienas mijas ar krā-
sainām svētdienām!

Līva Grudule

Vecpiebalgas novada publiskajās 
bibliotēkās, kas ir atvērtas katrā pa-
gastā un ikvienam iedzīvotājam,  bi-
bliotekāru uzmanības centrā vienmēr 
ir bijuši un arī būs apmeklētāji, un 
nav būtiski, vai viņi informāciju meklē 
grāmatās vai internetā, vai izmanto 
bibliotēku kā informācijas ieguves vai 
izklaides vietu. Kopā ņemot, mums 
ir 1998 lasītāji, gada laikā grāmatu 
krātuves ir apmeklētas 26583 reizes. 
Pa teicoties novada pašvaldības pie-
šķirtajam fi nansējumam, bibliotēku 
fon di ir papildināti ar 960 jaunām 
un interesantām grāmatām, kā arī 
ar vismaz piecpadsmit  nosaukumu 
pre ses izdevumiem katrā bibliotēkā, 
pēc kuriem ir ļoti liels pieprasījums. 
Arī šajā gadā esam guvuši Valsts 
kul tūrkapitāla fonda atbalstu, lai 
va rētu turpināt iesākto tradīci -

ju – ai cināt ciemos pie lasītājiem 
ie mī  ļotos rakstniekus. Piedaloties 
ak  cijā „Sirsniņa prasa, lai bērniņš 
lasa”, tika saņemti „Bērnu žūrijas” 
grāmatu komplekti, tāpēc šogad 
atkal bija iespējams bērniem lasīt un 
vērtēt grāmatas. Esam gandarītas, 
ka startējām akcijā “Pasaule t@vā 
bibliotēkā” – tagad mūsu veikums 
(in formācija apkopota planšetēs) 
kopā ar citu bibliotēku veikumu ceļo 
pa Latviju.  

Gada nogale ir atnākusi ar pa sa-
kaini baltām noskaņām, ļoti ceram, 
ka šīs sajūtas saglabāsies arī visu 
nākamo gadu. 

Lai mums visiem skaisti svētki 
un patīkamiem notikumiem bagāts 
2013. gads!

Dzidra Ješkina 

Aizvadītais gads ir bijis darbīgs un 
notikumiem bagāts. Gada garumā 
ar savu pieredzi dalījušies un daudz 
ko jaunu mācījušies biškopji, kas 
zināšanas turpinās papildināt arī 
jaunajā gadā. Interesenti zināšanas 
varēja papildināt grāmatvedības un 
mežkopības seminārā, kā arī iegūt 
informāciju ES atbalsta saņemšanai. 
Uzņēmēji ir nākuši kopā un runājuši 
par ceļiem un „neceļiem”, tikušies 
ar banku pārstāvjiem un notāru. 
ES fondu naudu varēja  izmantot 

uzņēmumu modernizācijai un jau -
nu uzņēmumu radīšanai, kā arī 
at balstu caur LEADER varēja sa-
ņemt mājražotāji. Arvien vēl ir ie-
spēja projektus iesniegt jaunaudžu 
kopšanai un jaunu instrumentu 
iegādei.

Esam bijuši lepni un savu veiks -
mes stāstu. Par Piebalgas balto 
por celānu stāstījuši plašāka mē-
roga semināros. Pašreiz daudzi 
amat nieki nav „sveci turējuši 
zem pūra” un savus darbus izstā-

dī juši Ziemassvētku izstādē – 
tirdziņā.

Lai arī turpmāk garajos ziemas 
vakaros dzimst jaunas idejas un 
rodas jauni darbi, ar kuriem priecēt 
nākamās vasaras amatniecības tirgū 
Piebalgas svētkos.

Lai Ziemassvētku noskaņa ir 
katrā lauku sētā un prieks par 
padarīto, lai rodas jaunas idejas un 
vēlmes, ko būtu pa spēkam mums 
kopīgi risināt!

Benita Zvejniece

Sociālais dienests

Kultūras iestādēs

Saimnieciskais 
dienests

Vecpiebalgas novada 
bibliotēkās

Lauku attīstībā

Piebalgas muzeju 
apvienība 
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SKOLU ZIŅASSKOLU ZIŅAS

INEŠU PAMATSKOLĀ:
• Mākslas programmas audzēkņi 

Ance Rutka, Mikus Cimdiņš, Ed-
vards Tenbergs konkursa „Ceļā uz 
XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu 
un XV Deju svētkiem 2013. gadā” 
laureāti. Šo audzēkņu zīmētie de jo-
tāji un dziedātāji uz plakātiem sa-
gaidīs Vecpiebalgas novada svētku 
dalībnieku ierašanos Rīgā.

• 7. decembrī tikšanās ar Vec pie-
balgas draudzes mācītāju Intaru 
Jonīti, kopīga sadziedāšanās, dar-
bošanās radošajās darbnīcās un Eņ-
ģeļu egles iedegšana pie skolas.

• 12. decembris – Kustību diena 
Rū ķu noskaņās.

• 14. decembrī izrādes „Sudraba 
sli das” apmeklējums Rīgas Na cio-
nālajā teātrī.

• 18.-21. decembris pro jek ta 
„Mans laiks” 2. kārta – Ziemassvētki.

VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ:
• No 3. līdz 14. decembrim notika 

labdarības akcija, kuras ietvaros tika 
vākti ziedojumi vientuļiem cilvēkiem 
un Leimaņu ģimenes bērniem.

• 3. decembrī pirmsskolā aizdedza 
pirmo Adventa sveci. Notika kopīga 
Ziemassvētku multfi lmas skatīšanās.

• 5. decembrī pirmsskola rīkoja 
modes skati – "Tīrai Latvijai"– tērpi 
no makulatūras. Darbus iesniedza 
konkursam „Makulatūras jaunā 
dzīve”. Pateicībā par ieguldīto darbu 
SIA „Zaļā josta” pirmsskolu apbalvoja 
ar pārsteiguma veicināšanas balvu.

• 7.  decembrī notika Vecpiebalgas 
un Jaunpiebalgas vidusskolas zēnu 
koru kopmēģinājums. Interesenti 
no pirmsskolas un vidusskolas ap-
mek lēja draudzes „Prieka vēsts” Zie -
massvētku izrādi. Vidusskolas jau-
nieši sadancoja Cesvainē un pie da-
lījās erudīcijas un IT konkursā Ro-
pažos.

• 10.decembrī pirmsskolā iededza 
otro Adventa sveci. Muzikālu svei-
cienu sarūpēja Ločmeļu ģimene, An-
ce Šatrovska, Jānis un Jolanta Jur kā-
ni. Bērni piedalījās eglītes iedegša nā 
pie pagasta pašvaldības ēkas.

• 12. decembrī pirmsskolas bēr-
ni cie mojās pie vecļaudīm sociālās 

ap rūpes namā, sniedzot dziesmotu 
sveicienu un labdarības dāvanas. 

• 14. decembrī tikšanās ar Lon-
donas olimpisko spēļu bronzas me-
daļnieku treneri pludmales volejbolā 
Aigaru Birzuli.

• 17.decembrī pirmsskolā ie de-
dza trešo Adventa sveci. Lielās bēr-
nudārza egles aizdegšana.

• 20. decembrī Ziemassvētku uz-
vedums „Velniņi” pēc R. Blaumaņa 
mo  tīviem.

• 21. decembrī Ziemassvētku pa-
sākums Vecpiebalgas vidusskolas 
dar biniekiem.

TAURENES PAMATSKOLĀ:
• Skolas rudens krosā 1. vieta 

1. klasē Marekam Greizānam un 
Danielai Pinkai; 2.-3. klasē – De-
nisam Regnāram Steļmačenokam 
un Rolandai Ģēģerei; 4.-5. klasē – 
Rinaldam Jānim Kārkliņam un Lū-
cijai Mendei; 6.-7. klasē – Juliānam 
Jankevičam un Agatei Ans viesulei; 
8.-9. klasē – Viesturam Man gulim 
un Līvai Torai.

• 23. oktobrī Cēsu Sporta kom-
pleksā dambretes sacensībās D 
gru pā komanda ieguva 2. vietu. 
Ko mandā startēja: Lūcija Mende, 
Mārtiņš Guoģis, Rinalds Jānis 
Kārkliņš un Aleksandrs Muraško. 
B grupā komanda ieguva 3. 
vietu. Komandā startēja: Evelīna 
Āboliņa, Viktors Žavoronkovs, 
Roberts Klāvs Užāns un Helvijs 
Babris. Šajā mācību gadā mū-
su skolā skolēni dambreti īpa ši 
nespēlē, tāpēc sa censību da līb-
nieku vecākiem saku lielu pal-
dies, ka ģimenes lokā spē lējat 
dam breti. Bērni paši vēlējās un 
dros mīgi apņēmās piedalīties šajās 
sacensībās. Paldies jums, vecāki!

• Starpnovadu skolu rudens krosā 
Pipariņos B grupā zēnu konkurencē 
Helvijs Babris ieguva godpilno 
1. vietu.  C grupā meiteņu kon ku-
rencē Agatei Ansviesulei god-
 pilnā 2. vieta. Prieks arī par 
visu pārējo bērnu drosmi un gri-
basspēku, aizstāvot skolas godu, 
piedaloties sacensībās, kurās ir liela 
konkurence.

Šis teiciens noteikti neattiecas uz 
tām rokdarbniecēm, kuru darbus 
var aplūkot Piebalgā dzīvojošās 
māks li nieces Dzintra Vilks izlolotā 
un radītā izstādē „Raibus cimdus 
ap solīju”, ku ru atklāja 1. decembrī 
Ma donas novadpētniecības muzeja 
iz stāžu zālē. Inešu pamatskolas 
mākslas program mas audzēkņi ti-
kās ar mākslinieci, nododot viņai 
svei cienus novada vār dā. Mūs prie-
cēja māks linieces oriģinālie dar bi 
un ie spēja pašiem piedalīties in -
sta lācijas „Cilvēces labie darbi’’ vei-
do šanā. Patīkams pārsteigums bi ja 
leļ ļu izrāde „Vecīša cimdiņš” ar Ma-
do nas Bērnu un jauniešu centra vei-
do tajām lellēm. Pozitīvas emocijas 
gu vām, ieraugot izstādē mūsu 
nova da rokdarbnieču rakstainos 
cimdus. Iz stādē ir aplūkojami cimdi 
no visiem Lat vijas novadiem gan 
tradicionālā, gan netradicionālā 
iz pildījumā. Adīto darbu klāstā 
atklājām jaunu cimdu radīšanas 
teh niku – adatu pīšana, kas ir 
lietota, pirms mūsu senči apguva 

adīšanas māku (domājam uzaicināt 
cim du autori vadīt nodarbī  -
bu inte resentiem). Mākslas bau dī-
jums deva ierosmi radošām idejām 
nā ka majam gadam gan mākslas, gan 
savstarpējās saskarsmes izpratnē.

Aizbrauciet un pārliecinieties par 
teiktā patiesumu! Izstāde atvērta līdz 
2013. gada 13. janvārim. 

Inešu pamatskolas mākslas 
programmas audzēkņu un skolotāju 

vārdā skolas direktore Gunta Dadeika

Dzērbenes mūzikas skolā 5. de-
cem brī notika Ziemsvētku ieskaņas 
koncerts. Pie mums viesojās audzēkņi 
un kolēģi no Limbažu mūzikas 
skolas un Krimuldas mūzikas un 
mākslas skolas. Bērniem muzicēšana 
sagādā lielu prieku, var priecāties 
par viņu mirdzošajām acīm un vērot 
pārliecību par savu muzicēšanas 
māku. Izcilākais priekšnesums bija 
akordeonu ansamblis  Limbažu 
mūzikas skolas direktora un pedagoga 
Viktora Ņikandrova vadībā. Arī 
Limbažu mūzikas skolas vijolnieku 
ansamblis pedagoģes Annas Spalvi-
ņas vadībā priecēja ar E. Dārziņa 
„Melanholisko valsi”, Dž. Džoplina 
„Regtaimu.” Krimuldas mūzikas 
un mākslas skolas jaunās čellistes 
apvienojās kopējā čellistu ansamblī 
ar Dzērbenes mūzikas skolas čella 
klases audzēkņiem un atskaņoja Dž. 
Spickert „Bugī” un „Blūzu.”

Koncertā piedalījās arī Dzērbenes 
mūzikas skolas stīgu orķestris di ri-
ģenta Andra Riekstiņa vadībā. Kon-
certa noslēgumā Andra Riekstiņa 

kom ponētā „Vecpiebalgas polka” 
ie guva skatītāju simpātijas. Mūsu 
skolas audzēkņiem bija iespēja sa-
līdzināt sevi ar citu skolu audzēkņu 
mu zicēšanas māku un izvērtēt savas 
prasmes instrumenta spēlē. Katram 
koncerta dalībniekam tika dāvani ņa – 

salds kārums.
Koncerta noslēgumā saņēmām 

ielūgumu uz Limbažu mūzikas skolu 
nākamajos Ziemsvētkos.

Dzērbenes mūzikas skolas 
direktore 

Ilga Ozola 

Vasarā Taurenes pamatskolā ar 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 
līdzfi nansējumu tika realizēts pro -
jekts „Esi stiprs un vesels!”. Tā 
rezultātā tika atjaunoti volejbola 
laukums, tāllēkšanas bedres, šķēršļu 
josla „cel mi”.

Visdarbietilpīgākais un at bil-
dī gākais veicamais darbs bija tre-
n ažieru komplekss, to paveikt – 
sagarināt metāla caurules un sa me-
tināt konstrukcijas, noslīpēt me ti-
nājumu vietas – uzņēmās mūsu 
skolas absolventi Jurģis Priede un 
Ivars Žagars. Prieks par savējiem, par 
jauniešu drosmi mācīties, darot skolā 
nemācītas lietas, tādējādi iegūstot 
jaunas zināšanas un prasmes dzīvei.

Projekta realizācijā piedalījās 
gan skolēni: Roberts Klāvs Užāns, 

Helvijs Babris, Artūrs Kal-
vāns, Viktors Ža vo ron kovs, 
Evelīna Āboliņa, Ro berts 
Kuļi kovskis, Ralfs Žu hov-
skis, Ģirts Me žaraups, gan 
skolēnu vecāki: Mā ris Kon-
dratjevs, Sanda un Kas pars 
Žu hovski, Sandra Zom-
mere, Sandra Kārk liņa, 
Dace Potaša, gan sko las 
absolventi: Jurģis Priede, 
Raimonds Batņa, Ivars 
un Arnolds Žagari, kā arī 
pašvaldības darbinieki: 
Guntis Eglītis un Ivars 
Dambītis.

Paldies Vecpiebalgas no-
  vada paš valdībai un sirsnīgi pa-
teicamies vi siem projekta dalīb nie-
kiem, vi ņu ģimenēm par veltīto laiku 

un lī dzekļiem, ko ieguldījāt pro jekta 
rea lizēšanā Taurenes pa matskolā!

Projekta vadītāja Ilona Žagare

Izstādes atklāšanā piedalījās mākslas programmas audzēkņi un pedagogi un porcelāna Izstādes atklāšanā piedalījās mākslas programmas audzēkņi un pedagogi un porcelāna 
meistars Jānis Ronis. meistars Jānis Ronis. 

„Pa trīs gadi cimdu pāri kā 
margot nomargoju...”

Ziemsvētku ieskaņas koncerts

Top metāla konstrukcijas trenažieru kompleksam.Top metāla konstrukcijas trenažieru kompleksam.

Projekts „Esi stiprs un vesels”

Koncerta dalībnieki.Koncerta dalībnieki.

SKOLU ĪSZIŅAS

Uzmanību, gatavību, starts!Uzmanību, gatavību, starts!  Cīņa par godalgām ir sākusies!Cīņa par godalgām ir sākusies!

Lāčplēša dienas 
sacensības 

„Puiši kā ozoli!”
8. novembrī jau astoto gadu notika 

Lāčplēša dienas sacensības „Puiši 
kā ozoli!” 1. – 9. klašu zēniem. Puiši 
veica uzdevumus stacijās: „Draiskie 
pirkstiņi”, „Atspolis”, „Lielais pūtiens”, 
„Tuneļbumba”, „Puzle”, „Latvijas ceļš”, 
„Trāpi mērķī!”, Zaldāts”, „Pievilkšanās”, 
„Sodiņš” u.c. Kopvērtējumā secinājums 
ir viens, ka katrā vecuma grupā ir pa 
puisim, kurš ir kā ozols - gan mazs, gan 
liels. Sacensībās startēja 31 puisis, īpašu 
pārsteigumu stacijā „Draiskie pirkstiņi” 
sagādāja Sandris Artūrs Dzelze un 

Helvijs Babris, stacijā „Puzle”- Mareks 
Greizāns, stacijā „Lielais pūtiens”- 
Saulis Laputevs, bet visgarāko „Latvijas 
ceļu” prata izgatavot Mārtiņš Guoģis un 
Viktors Žavoronkovs.

Kā katru gadu, šīs sacensības tiesāja 
skolas aktīvākās meitenes: Evelīna 
Āboliņa, Anete Plūme, Samanta Laura 
Libere, Lūcija Mende, Laura Taujinska, 
Līva Megija Zaļaiskalns, kura paspēja 
tiesāt pat divās stacijās. Rinalds Jānis 
Kārkliņš, Kristaps Edijs Lībers, Jānis 
Kučinskis – skolas aktīvākie puiši, kuri 
arī paspēja tiesāt stacijās sākumskolas 
sacensību dalībniekiem.

Sporta skolotāja Ilona Žagare
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Šajā laikā, kad ļoti aktuāls ir jautā-
jums, kāds mūsu Latvijai labums no 
Eiropas Savienības un vai tā mums vispār 
ir nepieciešama, arī mums, 10. klases un 
12. klases skolēniem, radās vēlme ko 
vairāk uzzināt par Eiropas Savienību 
un tās institūcijām Latvijā. Tādēļ mēs 
devāmies uz Eiropas Savienības māju 
Rīgā, kur visnotaļ interesantā lekcijā 
uzzinājām daudz jauna.

Lai kārtīgi saprastu, kādas ir mūsu 
attiecības ar ES, ko tā kontrolē, ir svarīgi 
zināt, kā tieši tā darbojas. Eiropas 
Savienības mājā vienuviet atrodas 
Eiropas Parlamenta Infor mā cijas birojs, 
Eiropas Komisijas pār stāvniecība Lat-
vijā, Eiropas Sa vie nības informācijas 

bibliotēka un zi nāšanu, sarunu un 
mākslas istabas. Tā ir tiešā saikne ar 
ES vadību. Daudziem no mums bija 
jaunums, ka Eiropas Parlamentā ir 9 
deputāti no Latvijas un ka deputātus 
ievēl tiešās vēlēšanās. 

Jauniešiem ir ļoti svarīgi zināt ES 
piedāvātās iespējas – varam piedalīties 
dažādās apmaiņas programmās. Tas 
ļauj apzināties savus nākotnes plā-
nus. Es domāju, ka ne vienam vien 
no mūsu grupas radās vēlme un 
apņemšanās noteikti pieteikties kādā 
no daudzajām programmām, ko 
jauniešiem piedāvā ES.  

Vecpiebalgas vidusskolas 

12. klases skolniece Žanete Zommere

Amatas novada pašvaldības ap -
vienotās izglītības pārvaldes rī ko-
tajā bioloģijas olimpiādē 2. vieta 
Ž. Zommerei (12. kl.), 3. vieta 
S. Klo džai (11. kl.).  Zemkopības 
mi  nistrijas konkursā „Mūsu mazais 
pārgājiens 2012” 2. vieta 10. klases 
kolektīvam, kuri balvā saņēma 300 
latus ekskursijai.  Konkursa „Cielavas 
gudrība” spēlē „Ezeri” atzinība 
K.  Kalniņai.  Sk.  A.  Bērziņa. 

Vidzemes 5. Patriotiskās dzejas 
konkursa “Tagadnes” laureāte Ance 
Liene Šatrovska (12. kl.), atzinība 
Ž. Zommerei (12. kl.), A. Kalniņai  
(9. kl.).  Sk.  I. Strelkova, V. Lapiņa. 

Latvijas Pilsoniskās sabiedrības 
atbalsta centra radošo darbu konkur-
sa „Es Latvijā” laureāti A. Brauers, 
M. Goba (4. kl.), A. Toka, M. Kaš-
tanovs, M. Asare (8. kl.).  Sk.  I. Žvī-
gure, V. Lapiņa. 

J. Jaunsudrabiņa muzeja rīkotajā 
konkursā atzinība A. Kalniņai (9. kl.).  
Sk.  V.  Lapiņa. 

Profesora Cipariņa kluba 1. no dar-
bībā 3. vieta M. Asarei (8. kl.).  Sk.  
R.  Šatrovska. 

Radošo darbu konkursā „Cepumu 
stāsti” atzinība K. K. Sābulei O. Ro-
gam, P. Taulovičai, R.  Baumanim 
(1. kl.).  Sk.  B. Kuzmane. 

Dzērbenes bibliotēkas zīmējumu 
un stāstu konkursā „Rēgi” laureāte 
M. Asare (8. kl.), atzinība J. Virsniekam 
(8. kl.), pateicība A. Tokai, D. Tuntei 
(8. kl.), M. Gobam, A. Braueram 
(4. kl.) un 3.  klases skolēniem.  Sk.  
V. Lapiņa, I. Žvīgure, B. Kuzmane. 

Izdarīgi un praktiski veikalnie-

ki – tāds ir apkārtējo iedzīvotāju 

un arī garāmbraucēju spriedums 

par Irēnu un Gunāru Strēlniekiem. 

„Esmu pārāk tiešs, diezin vai jums 

manas domas patiks, visticamāk, 

ka nemaz nevēlēsieties tās pu bli-

cēt,” telefonsarunā mani saudzīgi 

pa brīdina Gunārs. „Ja tomēr no-

lem siet riskēt, veikalā esam sa-

stopami katru dienu līdz diviem 

pēc pusdienā.” Noteiktajā laikā 

veru veikala durvis un nokļūstu 

pašā karstākajā darba laikā – 

saimnieki pieņem preces, nodod 

jaunos pasūtījumus. 

Lai arī paši aiz letes vairs 

nestāvat, darba netrūkst.

– Gunārs: Nu jau gadus divdesmit 
tāds ir mūsu ikrīta rituāls: ceļamies 
agri – esam tajā vecumā, kad par 
miega trūkumu vairs nesūdzas, 
nesteidzīgi pabrokastojam, pa to 
laiku mazdēls no garāžas ir izdzinis 
mašīnu, un mūsu darba diena 
var sākties. Veikalā esam uz tā 
atvēršanas laiku. 

– Irēna: Preču pasūtīšanā paļaujos 
tikai uz savu pieredzi un intuīciju, 
arī Māris ar sieviņu ir sapratuši, ka 
šajā jautājumā ar mani ir bezjēdzīgi 
strīdēties, jo galarezultātā taisnība 
vienmēr izrādās man – preci, ko 
izvēlos, mēs pārdosim. Ja ne šodien, 
tad rīt. Esmu lieliski ielāgojusi 
pircēju gaumi un ļoti labi protu 
noteikt preces kvalitāti. Pasūtītājiem 
nav viegli mani apvārdot. 

Mēs ļoti dažādi izvēlamies savu 

profesiju: kādam no mums tā ir 

bijusi iecerēta jau agrā bērnībā, 

kāds lēmumu pieņem ilgstošu 

pārdomu rezultātā, citam darbs 

vienkārši „iekrīt rokās”.  

– Gunārs: Ar nelielu izņēmumu, 
kad strādāju slavenajā fabrikā 
„Aurora”, visu mūžu esmu sai s-
tīts ar tirdzniecību. Ilgus ga dus 
biju noliktavas vadītājs vai rum-
tirdzniecības bāzē Rīgā, vēlāk, 
kad atnācām dzīvot uz Dzērbeni, 
vadīju patērētāju biedrības veikalu. 
Esmu no Dobeles puses, precī -
zāk – Penkules. Ja saka, ka bērnības 
atmiņas ir ļoti saulainas, tad es tā 
gluži nevaru teikt – kad man bija pieci 
gadi, nomira tēvs. Mātei nenācās 

viegli vienai pašai uzturēt ģimeni. 
Kā jau daudzi pirmskara bērni, agri 
tiku radināts pie darba. Iespējams, 
pirmās veikalnieka iemaņas manī 
raisījās jau tad, kad sāku mā -
sai – viņa bija 12 gadus vecāka par 
ma ni – braukt līdzi uz tirgu. Kā 
tagad piekabi velk mašīnas, tā mēs 
tolaik vezumam priekšā jūdzām 
divus zirgus un uz Rīgu ar precēm 
prom. Un nebija svarīgi – laukā valda 
vasaras svelme vai ziemas spelgo -
ņa – bija jābrauc, un mēs braucām. 
Runājot par skolas gadiem, es varu 
teikt tā – mācījos ne labi, ne slikti, 
biju vidējs skolnieks. Taču man bija 
dotības uz matemātiku – vēl šodien 
galvā labi strādā „kompjūters”. Man 
ir arī lieliska redzes atmiņa, no rīta, 
izejot cauri bāzei, uzreiz varēju 
pateikt, vai visa prece ir savā vietā. 
Es bieži domāju par to, kur mēs 
šobrīd esam, ko esam sasnieguši... 
Vai visa šī globalizācija, datorizācija 
nav tieši tā, kas cilvēku samaitā? 
Kolhozā bija viens priekšsēdētājs 
un viens grāmatvedis un ar visu tika 
galā. Nebija ne mašīnu, ne datoru, 
visur gāja kājām vai brauca ar zirgu, 
rakstīja ar roku un rēķināja galvā, 
labākajā gadījumā – uz skaitāmajiem 
kauliņiem. Lai arī naudas nebija 
daudz, paēduši bija visi. Kā ir tagad?

– Irēna: Esmu dzimusi rīdziniece, 
tāpat kā Gunārs arī es ilgus gadus 
strādāju vairumtirdzniecības bāzē, 
tiesa, citā noliktavā un citā amatā. 

Viens otru noskatījāt darba 

vietā? 

– Gunārs: Patiesībā, nē! Sa ti-
kā mies nejauši, bet, kad Irēnu 
ieraudzīju, mani „ķēra” tāda kā 
atklāsme, ka viņai noteikti jākļūst 
par manu sievu. Tā arī notika: 
oktobrī iepazināmies, martā svi-
nējām kāzas. Sarakstījāmies tikai 
pašu tuvāko cilvēku lokā. Draugi un 
radi, to uzzinājuši, pārmeta mums, 
ka esam viņiem „noskauduši” svi-
nības, tāpēc Vecgada vakarā kāzas 
svinējām otrreiz jau itin kuplā 
pulkā.

– Irēna: Tā nu ir sanācis, ka 
arī kāzu gadadienu katru gadu 
atzīmējam divreiz, un ziedus no 
Gunāra saņemu gan vienā, gan otrā 
datumā jau 58 gadus. 

Kāds ir ilgās kopdzīves no-

slēpums?

– Gunārs: Jau pašā sākumā sieva 
man iemācīja, ka savas ģimenes 
lietas nedrīkst nest uz āru, tās 
jārisina pašiem. 

 – Irēna: Es vienmēr esmu teikusi 
tā – bez draugiem nevar, bet tos 
nevajag ielaist savā dzīvē tuvāk par 
metru: šodien labs draugs, bet rīt 
jau svešinieks, kurš gatavs manos 
noslēpumos padalīties ar citiem. 

– ....?
– Irēna: Agrā jaunībā guvu 

nelāgu pieredzi, tāpēc turpmāk esmu 
centusies izvairīties un  nepieļaut 
vēl kādreiz to pašu kļūdu. Varbūt 
esam zināmā mērā noslēgti, bet es 
nevēlos, ka par manu ģimeni runātu 
ārpus tuvinieku loka. Lielākās 
uzticības personas mēs ar Gunāru 
esam viens otram. 

Kas jūs atvilināja uz Dzērbeni?

– Irēna: Bija astoņdesmito gadu 
sākums, bērni izauguši, vēlējāmies 
iegādāties laukos īpašumu, kur 
brīvdienās visiem kopā sabraukt 
un atpūsties. Bijām tādu māju 
noskatījuši Dzērbenē. Uz pastāvīgu 
palikšanu mūs pierunāja Roberts 
Ruķis– jauks un sirsnīgs cilvēks un 
kārtīgs saimnieks. 

Kas jūs vēlāk pamudināja dibināt 

savu uzņēmumu? 

– Gunārs: Savulaik ļoti gaidīju 
pensiju, domāju, kad vairs nebūs 
jāiet uz darbu, tad gan atpūtīšos. Bet 
tad, kad tas laiks pienāca, nekāda 
atpūta nesanāca, jo deviņdesmito 
gadu krīze ienesa korekcijas ikvienā 
ģimenē, arī mums tā negāja secen 
– bērniem nebija darba, un viņi, 
balstoties uz mūsu pieredzi, aicināja 
kopīgi turpināt nodarboties ar 
tirdzniecību. Tā mēs atvērām 
veikalus Dzērbenē un Taurenē. 

– Irēna: Viss neizvērtās tā, kā 
plānots – bērni un mazbērni, izņe -
mot Māri un Sintiju, šobrīd ir atra-
duši darbu ārzemēs, iedzīvojušies, 
uz Latviju paciemoties atbrauc 
pāris reizes gadā. Kādreiz domāju, 
ka varbūt arī mums vajadzētu 
paiet malā – Gunārs jau divdesmit 
gadus kā pensijā, es – astoņpadsmit. 
Nekādi neizdodas – esam no tiem 
cilvēkiem, kuri, kā es dažkārt saku, 
ir drusku ķerti no dabas, jo mierīgi 
mājās nodzīvot nevar. 

Kad bija vieglāk strādāt – tolaik, 

kad bijāt padotie, vai tagad, kad paši 

esat noteicēji par savu uzņēmumu?

– Gunārs: Savi plusi un mīnusi 
ir katram laikam un katrai lietai. 
Vienmēr esmu godprātīgi strādājis, 
un mans darbs ir ticis atzīts pie 
visām varām un visiem režīmiem. 
Man ļoti nepatīk, ja aizgājušos 
gadus noniecina un par tiem spriež 
cilvēki, kuri tad vēl nemaz nebija 
dzimuši vai šajā valstī dzīvojuši. 
Es vienmēr esmu teicis: nedalīsim 
cilvēkus pēc tautības, bet gan pēc 
prāta! 

– Irēna: Visos laikos esam 
turējuši augsti godīguma latiņu. Lai 
varētu naktīs mierīgi gulēt, nekad 
neesam ielaidušies šaubīgos da-
rījumos. Strādāt algotu darbu no-
teikti ir vieglāk, nekā rūpēties par 
uzņēmuma pastāvēšanu. Kad strā-
dājām Rīgā bāzē, zinājām sa vus 
ikmēneša ieņēmumus un va rējām 
dzīvi plānot uz priekšu daudz rū-
pīgāk. Atvaļinājuma laikā brau cām  
ekskursijās, tiesa, toreiz uz tālākām 
zemēm nebija atļauts do ties, bet 
mums pietika arī, ko skatīt bijušajās 
padomju republikās. 

Daudziem vēl labā atmiņā 

tukšie veikalu plaukti un milzīgās 

rindas pēc produktiem.

– Irēna: Varbūt mūsu situācija 
bija nedaudz labāka nekā citiem, 
jo reizi mēnesī par noteiktu naudas 
summu darbinieki varēja iegādāties 
preces, tomēr tie, kuri tolaik vēlējās 
strādāt, varēja arī nopelnīt un dzīvot 
samērā turīgi. 

Raksturojiet, lūdzu, sevi kā 

darba devējus!

– Irēna: Esam stingri, bet taisnīgi. 
Mums patīk, ka ir kārtība – paši 
esam tā raduši strādāt, tāpēc arī 
saviem darbiniekiem uzstādām 
prasības. Varbūt ne visiem tas patīk, 
taču tirdzniecībā bez akurātuma un 
precizitātes neiztikt.

– Gunārs: Vislabprātāk darbā es 
ņemtu gados jaunus un nepiere dzē-
jušus cilvēkus: tie ir mazāk stūrgalvīgi 
un labprāt vēlas ko jaunu iemācīties. 
Mazo veikaliņu trumpis ir atrašanās 
vieta un pārdevēju personiskā at-
tieksme – iespēja aprunāties ar 
laipnu pārdevēju. 

Kā šobrīd veicas uzņēmēj-

darbībā?

– Gunārs: Ar katru gadu si tuā-
cija mazajiem uzņēmumiem pa-
slik tinās. Ļoti satrauc apkures un 
elektrības tarifu palielināšanās, visai 
skarbi uz mums atsaucas nodokļu 
politika un iedzīvotāju pirktspējas 
samazināšanās. Nesaprotu, kur tas 
lielais sadārdzinājums rodas – agrāk 
taču arī malku no meža ņēma – kā tie 
koki auga agrāk, tā tagad. Ārkārtīgi 
grūti mazajiem veikaliņiem konkurēt 
ar lielveikaliem, kuri piedāvā da-
žādas akcijas, reklamējas un citos 
veidos piesaista klientus. Mēs esam 
vieni no nedaudzajiem, kuri vēl 
joprojām turas un drosmīgi mēģina 
ķepuroties. Cik ilgi izturēsim, laiks 
rādīs.

Turpinājums nākamajā lpp. Turpinājums nākamajā lpp.     

Vecpiebalgas vidusskolas 
skolēnu sasniegumi

Vecpiebalgas vidusskolas skolēni 
Eiropas Savienības mājā

Panākumu atslēga meklējama elementārā 
patiesībā – galvenais, lai visi klienti 

paliktu apmierināti
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Liec, Laimiņa, baltu ziedu
Mazajā rociņā,
Lai ir balta tā dzīvīte,
Kurā būs jādzīvo!

JAUNĀKIE 
VECPIEBALGAS NOVADĀ:
Justīne Adlere 
Vecpiebalgas pagastā;

Amanda Līrmane 
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazulītes 
un viņu vecākus!

SVEICAM!SVEICAM!

  Sākums iepriekšējā lpp.  Sākums iepriekšējā lpp.

– Irēna: Mūsu mērķis nav lēti 
iepirkt un dārgi pārdot, vairāk ska-
tāmies uz preces kvalitāti. Strādājam 
ar zināmiem uzņēmumiem, pret 
maz pazīstamiem sākumā izturamies 
visai piesardzīgi. Daudzas preces 
bai dāmies izvēlēties viena iemesla 
dēļ – tās nepirks. Protams, ir klien-
ti, kuri tur pina pirkt dārgākus pro-
duktus, bet iegādājas ievērojami 
mazāku daudzumu. Pēc apmeklētāju 
skaita izteikti jūtam, cik daudz 
cilvēku no apkārtnes pagastiem ir 
pārcēlušies uz pilsētām vai vienkārši 
aizbraukuši prom no valsts.

– Gunārs: Agrāk sēdēju pie 
loga Taurenes veikalā un kā filmā 
vēroju cilvēku rosību – agri no 
rītiem uz kokdarbnīcu aizgāja 
pirmā strādnieku maiņa, pēc tam 
uz skolu aizspurdza skolēni... Tagad 
vairs nav, ko redzēt – tukšs ekrāns. 
Skumji. Cik uzņēmumu bija tad, 
kad tikko šeit atnācām, un cik to 

ir šobrīd! Ja man būtu teikšana, 
tad es galvenajiem valsts lēmējiem 
piešķirtu minimālo algu, kuru 
paaugstinātu tikai tad, kad sevi būs 
parādījuši darbos, jo citādi sanāk tā, 
ka tiem, kuriem pamatalga mērāma 
tūkstošos, nav vērts pat piepūlēties. 
Varbūt tas skan skarbi un kādam var 
nepatikt mans tiešums, bet vienmēr 
esmu teicis – ja vēlies, lai tev maksā, 
pierādi, par ko! Deputāti ar tautu 
runā vien tad, kad tuvojas vēlēšanas, 
nereti par savu mērķauditoriju 
izvēloties pensionārus. Zināma lie -
ta – darba spējīgie aizbrauc, tie 
nevar būt potenciālie vēlētāji, tad 
jau labāk „spiest” uz pensionāriem, 
jo tie apzinīgi ierodas uz katrām 
vēlēšanām un arī projām nekur 
neaizbrauks. 

– Kas jums dzīvē sagādā vis-

lielāko prieku?

 – Irēna: Mūsu jaunā paaudze un 
tas, ka mēs abi viens otram esam. 
Ģimene mums ir kupla – meita, 

dēls, audžudēls, desmit mazbērni – 
pieci puikas, piecas meitenes un 
pieci mazmazbērni – vecākajam 
vienpadsmit gadi, jaunākajam – 
pieci mēneši. Diemžēl dzīve mūs 
nav lutinājusi, esam saņēmuši arī 
smagus triecienus – otrs dēls nu jau 
daudzus gadus ir aizsaulē.... Māris 
mums ir ļoti īpašs mazbērns. Pēc 
dēla aiziešanas biju ļoti satriekta, 
likās, ka nekam vairs nav jēgas, lai 
mani atgrieztu dzīvē, meita atveda 
un ielika rokās Māri. Rūpes par 
mazdēlu palīdzēja pārvarēt sāpes.... 
Mārim ir dabas dots veikalnieka 
talants, aiz letes viņš ir jau no 15 
gadu vecuma. Sākumā, kad es viņam 
mācīju apkalpošanas kultūru, teicu: 
tu tos cilvēkus nepazīsti, bet tevi visi 
redz un zina, tev jābūt pieklājīgam un 
jāprot panākt, lai katrs šajā veikalā 
justos laipni gaidīts.  Labs pārdevējs 
katru klientu prot ar glanci apkalpot 
arī tad, ja tas izvēlas iegādāties vien 
sērkociņu kastīti. Viņam tas it kā 

pieleca. Arī Sintija būtu lieliska 
mūsu darba turpinātāja, bet viņai ir 
dzīvē citi mērķi. 

– Tuvojas Ziemassvētki, kluso 

pārdomu laiks....

– Irēna: Mūsmājās vienmēr 
ir bijuši Ziemassvētki klasiskajā 
izpratnē – ģimenes lokā ar eglīti, 

piparkūkām, nelielām dāvaniņām. 
Visos laikos atzīmēti. Aizvadītais 
gads bija smags, lai gan es vienmēr 
saku –mums iet labi un ies arvien 
labāk. Vai tā būs, laiks rādīs. Lai 
tikai būtu abiem veselība, es pat 
vairāk neko nevēlos.

Dzidra Ješkina

No saules, no laimes, no prieka
Kaut mazu daļu, bet katru dienu!

SVEICAM TEVI, JANVĀRA JUBILĀR!
Īpašie gaviļnieki:

60 – Zigrīds Dalderis Vecpiebalgā

70 – Pēteris Maskavs Vecpiebalgā

80 – Francisks Mednis Dzērbenē

80 – Gaļina Demska Kaivē

80 – Ārija Veronika Kļava-Kļaviņa Taurenē

 80 – Jevgēņijs Romanovs Taurenē

80 – Ausma Resnā Vecpiebalgā

 80 – Ēriks Tirzmalis Vecpiebalgā

90 –  Zofi ja Štāle Dzērbenē

 90 –  Rasma Dreimane Dzērbenē

96 –  Veronika Galiņa Vecpiebalgā

Baltu sniegu un baltas domas,
Baltas dienas un baltu prieku,
Pārliecību tam, ko darāt,
Ticību tam, ko varat.

Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļa 
saka paldies palīgiem, brīvprātīgajiem, donoriem un 

visiem labajiem cilvēkiem, kuri 2012. gadā 
mums ir nesavtīgi palīdzējuši. 

Īsteni bagāts ir tas, kurš spēj dot – arī tad, kad šķiet, ka pašam 
var pietrūkt. Lai svētki nāk ar došanas prieku, lai viss, kas 

izdalīts, atgriežas, nesot desmitkārtīgu svētību! Lai veselīgs 
un svētīgs Jaunais gads!

Kafejnīcas „Ūdensroze” kolektīvs sveic sadarbības 
partnerus, apmeklētājus un kaimiņus svētkos!

Īpaša pateicība un svētku sveicieni 
Dzintaram Daļeckim, Imantam Stūrītim, 

Fēliksam Gaigalam un Ilmāram Lācgalvam 
par atsaucību, ieinteresētību un draudzīgu atbalstu visa gada 

garumā, kā arī Inešu pamatskolas 
audzēknei Viktorijai Gailumai par radošumu 

un māksliniecisku līdzdalību svētku sagaidīšanā!

Šovakar Latvijas egles
Līdzīgas eņģeļiem liekas,
Ienesot sētā un sirdī
Ziemassvētku balto prieku,
Lai arī tev un taviem 
mīļajiem
Svētkos pa eņģelim tiek!

Lai zvaigznes spožums 
Ziemassvētku svecīšu 

liesmās un zvaigžņots ceļš 
Jaunajā gadā!

Paldies visiem klientiem un 
sadarbības partneriem!

 
Veikals 

„Mežrozes IS” 

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI

Pienācis klusais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. 
Ar lielu pateicību daudz laba vēlējumus sūtām mūsu pagasta 

atsaucīgajiem ļaudīm – LILITAI PLŪMEI, AINAI JUMEI, 
AINAI RABEI, SKOLAS BĒRNIEM, 

kuri allaž atceras, ka Vecpiebalgā ir veco ļaužu aprūpes māja, 
kurā ar prieku saņemam dāvanas – medu, ievārījumu, 

salātus un citus kārumus. 
Dots devējam atdodas! 

Priecīgus un gaišus jums visiem tuvojošos svētkus!
Aprūpes centra klientu vārdā Ilze Avena

Paldies skolas absolventei SINTIJAI VOZŅESENSKAI 
par izzinošām un interesantām dāvanām Inešu pamatskolas 

skolēniem un pirmsskolas bērnu dienas centra mazuļiem!    
Inešu pamatskolas audzēkņi un pedagogi

Labs vārds kā maza laimīte iekrīt sirdī.
Reizēm nevajag daudz,
Lai iedegtos cerību Zvaigzne... 
(Dz. Žuravska.)

No sirds pateicamies un sakām lielu paldies dakterei ILONAI 
RADZIŅAI un medmāsiņai VITAI  ANTONEI 

par atbalstu un iejūtību mums smagajā dzīves brīdī. 

Broņislavas Mivrinieces tuvinieki

PATEICĪBASPATEICĪBAS

Par nodokļu atbalsta pasākumu

Tikai līdz 2012. gada 31. decembrim  nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāji , kuriem ir  nodokļa parāds uz 01.09.2011., var pieteikties 
nodokļu atbalsta pasākumam. Piesakoties šim pasākumam un 
noteiktajos termiņos samaksājot nodokļa pamatparādu, tiks dzēsta 
aprēķinātā kavējuma nauda. Iesnieguma veidlapas var izdrukāt no 
Nekustamo īpašumu programmas visās pagastu pārvaldēs. Pieteikties 
nodokļu atbalsta pasākumam var arī portālā www.epakalpojumi.lv. 
Pēc iesnieguma iesniegšanas saņemsiet domes lēmumu ar maksājumu 
grafi ku. Lūdzu, izmantojiet šo iespēju, lai samazinātu savus izdevumus! 
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem zvaniet – 64170464, 26115317, 
26420236.

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

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

Pērk visa veida meža un lauk-
saimniecības zemi (var būt ar 
ē kām). Vajadzības gadījumā varu 
palīdzēt nokārtot īpašuma tiesību 
dokumentus. T. 29289217.

PĒRKPĒRK
Pārdod 3-istabu dzīvokli Vec pie-

balgā. T. 26657540. 

PĀRDODPĀRDOD

DZĒRBENES TAUTAS NAMĀ
1. janvārī plkst. 01.01. 

aicinām uz gadumijas ierakstu ballīti, 
lai kopīgi nosvinētu 2013. gada atnākšanu.

Janvārī lekciju cikls par ārstniecības augiem. 
Lūdzu, piesakiet savu dalību! 

T. 29408315. 

KAIVES PAGASTĀ
5. janvārī plkst. 18.00

Zvaigznes dienas pasākums 
ar zvaigžņotām  piparkūkām, dzeju, dejām u.c. 

TAURENES KULTŪRAS NAMĀ
30. decembrī plkst. 11.00 

Vecpiebalgas novada pašvaldība un 
leļļu teātris „Tims” aicina 

Dzērbenes, Kaives, Taurenes pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnus uz Jaungada eglīti.

11. janvārī plkst. 22.00
tradicionālais karnevāls – 

masku balle kopā ar grupu „Bruģis”.
Ieeja ar maskām Ls 2,00 (balvu fonds garantēts) 

Bez maskām Ls 2,50. Darbosies bufete!

VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMĀ
26. decembrī plkst. 18.00

koncerts „Ziemassvētku Roze”. 
Piedalās Aivars Brīze, Elita Veidemane un 

vokālā grupa „Spārni”. Ieeja bez maksas.

30. decembrī plkst.15.00
Vecpiebalgas novada pašvaldība un Leļļu teātris „Tims” 

aicina Inešu un Vecpiebalgas pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnus uz Jaungada eglīti.

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

Gadumijā no plkst. 00.30
ballīte kultūras namā.

Ierakstu mūzika visām gaumēm! Ieejas maksa – Ls 1.00
Galdiņu rezervēšana (t. 26493591).

18. janvārī plkst. 19.00 
tautisko deju kolektīvu koncerts „Danči sniega virpulī”.

VOLEJBOLA TURNĪRS
30. decembrī Vecpiebalgas vidusskolas 

sporta zālē novada čempionāts volejbolā.  
Pieteikšanās līdz plkst. 9.30, 

sacensību sākums plkst.10.00.
Komandas sastāvā 3 vīri +1 sieviete 

(sievieti var aizstāt vīrietis, vecāks par 50 gadiem).
Sacensības notiek pēc volejbola 
noteikumiem, spēļu sistēma tiks 

noskaidrota pārstāvju 
sanāksmē pēc pieteikto komandu skaita.

Balvas uzvarētāju komandām no 
Vecpiebalgas novada pašvaldības.

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.
(V.Grenkovs.)

SĒRU VĒSTSSĒRU VĒSTS
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:
Artūrs Ozols, Dzērbene;

Broņislava Mivreniece, Vecpiebalga;
Maiga Višņevska, Vecpiebalga;

Velta Vabule, Vecpiebalga. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

PIEDĀVĀJAM IESPĒJU 
katru darba dienu 
no Vecpiebalgas plkst. 6.30 
ĒRTI NOKĻŪT RĪGĀ 
ar WW Caravella 8 – vietīgu busiņu. 
Par jums vēlamo pieturvietu varam vienoties
(iebraucam arī Inešos un Dzērbenē). 
No Rīgas atpakaļ braucam 17.30. 
Braukt gribētājus lūdzam rezervēt vietas, 
piezvanot šoferītim 
Jānim 26208581 vai Ditai 22486964. 

PIEDĀVĀJAM TRANSPORTU 
EKSKURSIJĀM UN INDIVIDUĀLIEM BRAUCIENIEM. 

BIŠKOPJIEM
4. janvārī plkst.12.00 

NOVADA BIŠKOPJU JAUNĀS SEZONAS 
IESKAŅAS PASĀKUMS. 

Tiksimies K. Skalbes dzimtajās 
mājās „Incēni”. 

Ņemsim līdzi labas atmiņas par aizvadīto 
lietaino sezonu un idejas par bitēm 

un „to pašu” jaunajā 2013. gada 
dravošanas sezonā. 

Vēlams neliels groziņš.
Veselas bites, daudz un garšīgu medu 

Jaunajā gadā vēlot,
Aivars Radziņš (T.29493629).

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀPASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
24. decembrī Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums:

plkst.16.00 Skujenes ev.lut. baznīcā
plkst. 18.00 Dzērbenes ev.lut. baznīcā
plkst. 18.00 Lodes – Apšu ev.lut. baznīcā
plkst. 20.00 Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā.

26. decembrī plkst. 13.00 
Kristību un iesvētību dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
Lodes – Apšu ev.lut. baznīcā.
30. decembrī plkst. 10.00 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā.
31. decembrī plkst. 16.00 
Vecgada vakara dievkalpojums Dzērbenes ev.lut. baznīcā.


