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Redaktores sleja
Lai arī šīs rindas rakstot un veroties logā tā nešķiet, stāsta, ka pirmie
gājputni – cīruļi – atlidojuši jau
pirms pāris nedēļām. Tas nozīmē, ka
pavasaris ir klāt (ne tikai astronomiskais, bet arī dabā!). Beidzot pēc
bargās ziemas varam atviegloti uzelpot – esam sagaidījuši laiku, kad
saulīte pār mums spīdēs ilgāk un
biežāk un diena kļūs garāka par nakti. Kā zināms, saulainā laikā arī grūtības pārvarēt vieglāk un mazāk sarūgtina pat skarbie vēji. Kas mūspusē
jauns noticis šajā mēnesī, kādi notikumi, pasākumi risinājušies? Jāsaka,
ka marts ir kontrastu mēnesis – svētku dienas mijas ar visas tautas sēru
dienām, priecīgi notikumi ar skumjiem... Populārākajos sieviešu svētkos uz skaistiem koncertiem Vecpiebalgā un Taurenē novada iedzīvotājus
aicināja kultūras iestādes, kā katru
gadu, atzīmējot Starptautisko teātra
dienu, amatierteātri priecēja skatītājus ar jauniem uzvedumiem, neiztrūkstošs marta notikums – deju festivāli. Par šiem un vēl citiem kultūras
dzīves jaunumiem lasīsiet šajā un
nākamajā avīzītes numurā. Sakām –
25.marts – un domājam cilvēku lielāko izvešanu Latvijā. Atceroties
okupācijas laika upurus un pārdzīvoto, šajā numurā publicējam dzērbenieša Adolfa Bruno Puguļa veltījumu latviešu tautai.
“Vecpiebalgas Novada Ziņām”
par tradīciju ir kļuvis ik mēnesi sūtīt
apsveikuma sveicienus iedzīvotājiem nozīmīgās jubilejās. Gaviļnieku
pa pieciem pagastiem ir krietns pulciņš, dažkārt gadās arī kļūmītes.
Martā ļoti īpašu jubileju – 90 gadus
– atzīmēja Anna Šilinska no Dzērbenes. Atvainojamies Annas kundzei
par iepriekšējā numurā pieļauto neprecizitāti. Novēlam veselību, dzīvesprieku un neiztrūkstošu optimismu!
Kad šīs avīzītes numurs nonāks
jūsmājās, pāreja uz vasaras laiku būs
jau notikusi un pulksteņu rādītāji pagriezti stundu atpakaļ, pagājusi būs
Pūpolu svētdiena ar visām tai piederošām izdarībām (starp citu, pēriens
ar pūpolzariem nākot par labu nopērtajam, jo tas visu nākamo gadu
esot veselīgs un slimības ejot ar līkumu), bet priekšā – Joku diena, Lieldienas un (neaizmirstiet!) arī Lielā
talka.
K. Skalbe ir teicis: “Nenodosimies
zemes rūpēm, lai neaizmirstam debesis. Kam nav savu debesu, tam
nav arī savas zemes.” Saulainu, cerību piepildītu nākamo mēnesi!
Dzidra Ješkina
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Ai, māte Latvija!

Mana latviešu tauta!
Pat pēckara
mierlaikā tu
tiki bargi šausta.
Tā visai Latvijai –
no Piebalgas līdz Bārtai
bij’ lemts būt
represijās skartai.
Man bezmiega naktīs
vagonu riteņi klaudz,
pieminot tos, kas palika tur,
daudz, daudz, daudz.
Bet šodien, kad
atkal ir brīvība,
tautā zūd
spēki un dzīvība.
Skatās gājputni –
brīnumu tavu!
Latvieši nekopj vairs
zemīti savu.

Jā, laiks ir tāds,
ka nolaižas rokas,
redzot, ka tauta
bezdarbā mokās.
Bet ticu es Dievam,
tāds laiks atkal būs,
ka dzīve atlabs
un izglābs Viņš mūs.
Ticu, ka atkal
Piebalgā, Bārtā
tautā būs laime.
Un jāņuguns sārtā.
Un strādīgs zemnieks
kops laukus un pļavu,
viņš pateiksies Dievam
par tēvzemi savu.

Aicinājums uz Vecpiebalgas
novada Lielo talku

Lielās talkas jēga ir sakopt Latviju.
Talka aptver katru pagastu un pilsētu no
austrumiem līdz rietumiem, no dienvidiem līdz ziemeļiem. Svarīgi, lai Lielajā talkā piedalītos ikviens, kam nav
vienaldzīga mūsu Latvijas, mūsu novada un mūsu pagasta šodiena un nākotne. Jāatgādina gan pašiem sev, gan saviem tuvajiem un laikabiedriem, ar
kuriem mums liktenis ir lēmis dzīvot
šajā laikā, ka tikai mūsu pašu rokās ir
tas, kā mēs dzīvojam un kā attiecamies
pret apkārtējo vidi. Mūsu attieksme ir
tā, kas var likt mainīties mūsu apkārtnei. Svarīgi ir saprast un gribēt to darīt
ar mīlestību un ticību. Tikai mēs varam
izlemt – kādi mēs esam un kādi mēs būsim, ko aiz sevis atstāsim mūsu bērniem.
Ņemot vērā šī gada auksto un sniegoto ziemu un drošu ziņu trūkumu par laika apstākļiem 24. aprīlī (šajā dienā talkos visā Latvijā, tāpēc aicinām arī jūs
sakopt savu māju apkārtni), novada vadība nolēma, ka Vecpiebalgas novadā
Lielā talka notiks 30. aprīlī. Talkas sākums pulksten 9.00. Par talkas vietām
izraudzīti mūsu novada kalni: Dzērbenes pagastā – Augstais kalns, Inešu pagastā – Ķemeru kalns, Kaives pagastā
– Kaives parka kalns, Taurenes pagastā
– Brežģa kalns, Vecpiebalgas pagastā –
Grišku kalns un Incēnu kalns.
Kā zinām, kalns sākas ar ieleju vai
grāvi, pļavu vai purvu, un katram kalnam ir vēl arī otra puse (tā, kas skatienam visbiežāk paliek neredzama), tāpēc
darāmā tiešām ir ļoti daudz. Talciniekus
uz darba varonību un uzvarām aicinās
un mudinās Vecpiebalgas novada Lielās talkas patronese teļkope Marianna
Okolokolaka. Talkas izskaņā pulksten
13.00 visi talcinieki tiek gaidīti novada
centrālajā – Brežģa kalnā – uz lielajā
katlā vārītas un Piebalgas pakalnos audzēta jēra gaļas zupas baudīšanu, dziedāšanu un dancošanu.
Šogad Lielajā talkā ne tikai vāksim
atkritumus, bet arī meklēsim veidu, kā
talku padarīt par ģimeņu kopā sanākšanu – vācot gan atkritumus, gan labiekārtojot teritorijas, stādot kokus un krūmus, veidojot puķu dobes, gatavojot
putnu būrīšus, atjaunojot žogus, soliņus, tiltiņus.

Katrā pagastā darbojas Lielās talkas
koordinators, pie kura jūs varat pieteikt
savas izraudzītās talkošanas vietas un
saņemt bezmaksas atkritumu maisus.
Lielās talkas koordinatori: Dzērbenē –
Raitis Vulāns (t.26186889), Inešos –
Viesturis Burjots (t.29257607), Kaivē
– Māris Bērziņš (t.26591112), Taurenē
– Ginta Babre (t.29253694), Vecpiebalgā – Aivars Avens (t.29153574).
Sākot ar 28. aprīli darbosies arī Lielās talkas atkritumu savākšanas plači,
kuros varēs atstāt maisus ar talkas laikā
dabā savāktajiem sadzīves atkritumiem:
Dzērbenē – placis centrā pie „Birzītēm”, Inešos – placis katlumājas teritorijā, Kaivē – placis pagastmājas malkas
laukumā, Taurenē – placis bijušo mehānisko darbnīcu teritorijā, Vecpiebalgā placis pie sporta inventāra nomas punkta.
Kopā ar sadzīves atkritumiem nedrīkst novietot medicīniska un veterināra rakstura atkritumus, sprāgstošus un
pašaizdegošus savienojumus, toksiskas
un radioaktīvas vielas, dzīvsudraba
lampas, u.c. atkritumus, kuri saskaņā ar
MK noteikumiem Nr. 985 “Noteikumi
par atkritumu klasifikatoru un īpašībām,
kuras padara atkritumus bīstamus”
(30.11.2004.) tiek klasificēti kā bīstami.
Gadījumā, ja talkas ietvaros tiek savākti arī bīstamie atkritumi, tie ir jāatdala
no sadzīves atkritumiem, un par to daudzumu ir jāinformē pagasta koordinators.
Ticu, ka novada iedzīvotājiem rūp sakopta, sakārtota, nepiesārņota un skaista
vide, kurā mēs dzīvojam. Aicinu iedzīvotājus informēt pašvaldību par nesakoptajām vietām mūsu novadā,
zvanot savu pagastu koordinatoriem
vai rakstot – viestris@inbox.lv
Šogad pirmo gadu Lielās talkas ietvaros tiek veidota „Zaļo lentīšu kustība”. Lai veicinātu talkas popularitāti,
kā arī talkotāju draudzīgumu un solidaritāti, cilvēki tiks aicināti piespraust
zaļu lentu pie apģērba vai piesiet to pie
automašīnas vai velosipēda. Tādējādi
cilvēki varēs apliecināt savu dalību Lielajā talkā un paust atbalstu tīrai Latvijai.
Viesturis Burjots, Vecpiebalgas
novada Lielās talkas koordinators

APRĪLĪ ATZĪMĒSIM
1. aprīlis – Joku diena, kad, zaudējot modrību, ļoti ātri var saņemt uzmundrinošu saucienu “april, april!”. Visizplatītākais ir uzskats, ka Joku diena radusies līdz ar
kalendāru maiņu 1582.gadā, kad tika nomainīts Jūlija kalendārs pret Gregora kalendāru, kuru lieto vēl šodien. Tajā laikā bija cilvēki, kuri Jauno gadu svinēja, kā
ierasts, 1.aprīlī, nevis pēc jaunā kalendāra 1.janvārī, tāpēc viņus sauca par „aprīļa
vientiešiem”. Tad nu tie, kas jau bija pārgājuši uz jauno kalendāru, ar šiem 1.aprīļa
svinētājiem izspēlēja dažādus smieklīgus jokus.
Lieldienas – pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai. Kristietībā Lieldienas ievada Klusā nedēļa – 40 dienas ilgušā Lielā Gavēņa kulminācijas brīdis, kurā tiek pieminētas Kristus ciešanas un nāve. Lieldienu
simboli ola un zaķis, ko pazīstam mūsdienās, ir nākuši no pagāniskajām tradīcijām
– ola kā saules un arī jaunas dzīvības, bet zaķis – auglības un bagātības simbols.
Viens no galvenajiem seno latviešu Lieldienu rituāliem, kas citām tautām ir maz
zināms vai arī vispār nav pazīstams, ir šūpoļu kāršana un šūpošanās, kas veicina
auglības spēku. Jo augstāk šūpojas, jo labāka raža būšot gaidāma, jāšūpojas arī tādēļ, lai vasarā odi nekostu.

SPORTS
Latvijas II Ziemas olimpiāde
Aizvadīta Latvijas II Ziemas olimpiāde, kas notiek reizi četros gados. Pirmo reizi startējām jaunizveidoto novadu komandās. Vecpiebalgas novadam
bija viena no lielākajām delegācijām –
23 sportisti. Piedalījāmies 3 disciplīnās:
snovbordā, biatlonā un distanču slēpošanā. Dalībnieku vecums atšķīrās pa
sporta veidiem. Slēpošanā un snovbordā drīkstēja startēt no 16 gadu vecuma,
bet biatlonā – no 18 gadiem. Transportu
uz sacensību vietām mūsu novada sportistiem nodrošināja pašvaldība. Tāpat
kā Vankūverā, apbalvoti tika 1. – 6.vietu ieguvēji. Snovbordā 6.vietu ieguva
Elīna Krama, bet slavējami cīnījās arī
Jānis Jermacāns un Aivis Šulcs. Distanču slēpošanā visas 3 dienas startēja
Monta Razgale, Māris Pilsētnieks un
Matīss Valdbergs. Monta sieviešu konkurencē izcīnīja 13. vietu (32 dalībnieki), bet Matīss 15.vietu (58 dalībnieki).
Stafetes slēpojumā sievietēm ierindojāmies 10.vietā (komandā startēja I.Glāzere, M.Razgale, A.Katlapa, M.Cimdiņa). Jāatzīmē Ineses un Ivetas Ģērmaņu
cīņas spars klasiskajā 5 km distancē.

Vīru stafetes komandā bija apvienota
jaunība ar rūdījumu. Neskatoties uz to,
ka komandai nevarēja palīdzēt motobraucējs Kaspars Stupelis (treniņi ārzemēs), bet Mārim Pilsētniekam salūza
nūja, tika izcīnīta augstā 12.vieta 20 komandu konkurencē. Mūsu vīru komandā startēja M.Valdbergs, M.Pilsētnieks,
A.Mivrenieks, I.Glāzers.
Vecpiebalgas novadam pirmā medaļa
tika izcīnīta biatlonā – sprintā 3. vieta
Ingai Paškovskai. Otrajā dienā 1.vieta
un zelta medaļa Līgai Glāzerei masu
startā biatlonā. Prieks par mūsu audzēkņiem, kuri neatteica palīdzēt novadam
– Līga Glāzere ieradās no Eiropas čempionāta, bet Gatis Praulītis – no Zviedrijas. Gatis vīriešu konkurencē biatlonā
ierindojās augstajā 4. vietā.
Pēc 27 no 36 disciplīnām Vecpiebalgas novadam 1 zelta un 1 bronzas godalga, kas nodrošina 11.vietu starp 45
pašvaldībām, kas piedalījās olimpiādē.
Paldies visiem novada sportistiem par
cīņassparu!
Aija Praulīte

Siguldā Vecpiebalgas novada snovbordistiem E. Kramai un J. Jermacānam
pirmsstarta padomus sniedz Kaspars Daļeckis,
kurš pārstāvēja Priekuļu novadu.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta
grozījumi 2010. gadam

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
2010. gada 17. marta domes
sēdē pieņemtie lēmumi:

1. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt SIA „Rīgas Revidentu Birojs”
zvērinātās revidentes Ināras Bulas ziņojumu (26.01.2010.) par pašvaldības SIA
„Dzērbenes siltums” saimniecisko darbību 2009. gadā. Pilnvarot pašvaldības
SIA „Dzērbenes siltums” valdes priekšsēdētāju Jāni Ķirķeli reģistrēt LR uzņēmumu reģistrā 2007. g. un 2009. g. izdarītās izmaiņas pašvaldības SIA
„Dzērbenes siltums” pamatkapitālā.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņu uzturēšanas izmaksas. Skatīt pašvaldības mājas lapā www.
vecpiebalga.lv sadaļā domes sēdes.
3. Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un ministru kabineta noteikumiem Nr.1651, finanšu
komitejas atzinumu (11.03.2010.) deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt
Vecpiebalgas novada amatu klasificēšanas darba grupu: Sandra Sniedze, Hugo
Duksis, Jānis Vīlips, Anna Caunīte,
Anita Kamerāde.
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4.
„Grozījumi saistošos noteikumos Nr.
1” „Vecpiebalgas novada pašvaldības
2010.gada pamatbudžets un speciālais
budžets”. Skat. turpm. lappusēs.
5. Deputāti, atklāti balsojot, PAR – A.
Avens, V. Cīrulis, A. Kamerāde, I. Radziņa, I. Sakss, D. Skrastiņa, S. Sniedze,
M. Supe, J. Vīlips, A. Zālīte, E. Frīdvalde-Andersone, PRET – L. Ozoliņa, ATTURAS – nav, nolēma apstiprināt izmaiņas amatu sarakstā, iekļaujot tajā
jaunas štatu vienības: vides speciālists (1
slodze), iepirkumu speciālists (0,7 slodze), nekustāmā īpašuma administrators
(0,4 slodze), sociālā dienesta vadītājas
vietnieks (1 slodze), feldšere (1 slodze.
Līgums ar Smiltenes slimokasi).
6. Pamatojoties uz LR likumu „Valsts
un pašvaldības mantas atsavināšanas
likums”, finanšu komitejas atzinumu
(protokols Nr.4), deputāti vienbalsīgi
nolēma nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo zemes gabalu „Gausupīte”
3,3 ha kopplatībā.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma precizēt novada domes 2009. gada 16. decembra sēdes (protokols Nr.19) lēmumu Nr.
8. „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai”, atzīstot, ka Vecpiebalgas novada
pašvaldībai ir piekritīgas zemes vienības,
kas nepieciešamas pašvaldības funkciju
īstenošanai. Sarakstā iekļautas 16 zemes
vienības ar kopējo platību 137.73 ha. Sarakstu skatīt pašvaldības mājas lapā
www.vecpiebalga.lv sadaļā domes sēdes
(17.03.2010. sēdes protokols).

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma precizēt novada domes 2009. gada 16. decembra sēdes (protokols Nr. 19) lēmumu Nr.18. “Par zemes vienību
izmantošanu zemes reformas pabeigšanai”, atzītot, ka zemes reformas pabeigšanai ir izmantojamas zemes vienības,
kas nav ierakstāmas zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda un nav nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai.
Sarakstā iekļautas 17 zemes vienības ar
kopējo platību 75,3 ha. Sarakstu skatīt
pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv sadaļā domes sēdes (17.03.2010.
sēdes protokols).
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma atzīt,
ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir
piekritīgas zemes vienības, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai – parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai. Sarakstā iekļautas 41 zemes
vienības ar kopējo platību 300,47 ha.
Sarakstu skatīt pašvaldības mājas lapā
www.vecpiebalga.lv sadaļā domes sēdes(17.03.2010. sēdes protokols).
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt
telpu nomas līgumu ar Dainu Skrastiņu
par viņai piederošās mājas – Krasta
ielā 15, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā (114m²) iznomāšanu Taurenes
fedšerpunkta vajadzībām. Apstiprināt
nomas maksu par 1 m² - Ls 1,70 mēnesī, tai skaitā ietverot uz līguma slēgšanas brīdi LR likumdošanā noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi, kuru
pašvaldība ieskaita valsts kasē.
11. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Āriju Glāzeru un Vitu Elksni par zemes gabala 26,9 ha kopplatībā
iznomāšanu.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt zemes nomas līgumu, kas noslēgts starp Ilmāru Kuzmanu un Saulcerīti Punduri par zemes gabala 7,0 ha
kopplatībā iznomāšanu.
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma noraidīt Veltas Krēsliņas 2010. gada 7.
janvāra iesniegumu par likumdošanā
paredzēto atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa samaksā.
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem „Mazvēveri”
(Dzērbenes pagasts), „Lejas Ezēni” (Inešu pagasts), „Kalna Dūmkalni” (Kaives
pagasts), „Gala Lielkāji” (Kaives pagasts), jo īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai.
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt AS „LATVIJAS VALSTS MEŽI”
nekustamajam īpašumam Kaives pagastā nosaukumu „Palšu purva gala
mežs”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas
novads.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma at-

ļaut apvienot zemes vienības „Satekas”
un „Satekas - 1” vienā, piešķirot nosaukumu „Satekas”, neizstrādājot zemes
ierīcības projektu.
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma
2010. gadā samazināt nekustāmajiem
īpašumiem „Ziedkalni” (Dzērbenes pagastā), „Gavari” (Dzērbenes pagastā),
„Gala Ķidēni” (Inešu pagastā),
„Jaunspietēni” (Inešu pagastā), „Jaunšķeperi” (Kaives pagastā), „Lejas Šinkas” (Kaives pagastā), „Ļūdi” ( Taurenes pagastā), „Atpūtas” (Taurenes
pagastā), „Sostes” (Taurenes pagastā)
nodokļu summu par 50% (katram).
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt līdzfinansējumu projektam „Skani,
mans novads” (Ls 420,00).
19. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt Vecpiebalgas novada pašvaldības
īpašumam „Pagastmāja” (Dzērbenes
pagastā) jaunu adresi „Saules”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma “Veļķi” kopējo platību
5,26 ha.
21. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt sociālo māju statusu īpašumiem
„Kagaiņi”, „Veļķi”, „Norkalni 2”, „Saules”, „Priedītes”.
22. Deputāti vienbalsīgi nolēma iesniegt Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā piecu sociālo dzīvojamo māju projektu pieteikumus
programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” aktivitātei „Sociālo dzīvojamo
māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
23. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijas attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas nolikumu. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.vecpiebalga.lv .
24. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt 5. tautas velobrauciena „Apkārt Piebalgas ezeriem” nolikumu. Velobrauciens notiks 2010. gada 8. maijā
Vecpiebalgā. Šobrīd ar nolikumu var
iepazīties pašvaldības mājas lapā www.
vecpiebalga.lv . Nolikums tiks publicēts „Vecpiebalgas Novada Ziņu” aprīļa numurā.
25. Deputāti vienbalsīgi nolēma izveidot darba grupu sporta attīstības
stratēģijas izstrādāšanai: Andris Praulītis, Māris Krams. Noteikt stratēģijas
izstrādes laiku – 2 mēneši.
26. Deputāti vienbalsīgi nolēma izveidot darba grupu nolikuma par transporta izdevumu segšanu kultūras un
sporta pasākumu apmeklēšanai: Anna
Caunīte, Sandra Sniedze, Zigrīda Ruicēna, Andris Praulītis. Noteikt nolikuma izstrādes laiku – 2 mēneši.

Vecpiebalgas novada pašvaldības
2010. gada budžeta izpilde (uz 01.03.2010.)
Ieņēmumi.
Šī gada 2 mēnešos kopējie ieņēmumi
ir Ls 363422,-; no plānotajiem 2 mēnešu ieņēmumiem (Ls 454119,-) saņemti
80%, t.i., par Ls 90697,- mazāk; no šīs
summas Ls 60769,- sastāda ESF projektu realizācijas rezultātā saņemamās
dotācijas, šie ieņēmumi paredzami otrajā pusgadā, pēc projektu realizācijas.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – Ls
133715,-; kopā saņemts par Ls 6548,vairāk nekā plānots (2009. gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atlikuma pārdales rezultātā papildus saņemti
Ls 11006,-, bet 2010. gada IIN saņemts
par Ls 4458,- mazāk), kopējais 2 mēnešu plāns izpildīts par 105%.
Nekustamā īpašuma nodoklis – līdz
01.03.10. saņemts 55,6% (Ls 7345,-).
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņemta – Ls 65348,; t.i. 79,7% apmērā no 2 mēnešiem
plānotajiem Ls 82012,- (- Ls 16664,-).
Izdevumi.
Šī gada 2 mēnešos kopējie faktiskie
izdevumi ir Ls 288155,-; no 2 mēnešos
plānotajiem izdevumiem tie sastāda
57,9%.
T.sk. vispārējie valdības dienesti – Ls

50408,-, (kuru īpatsvars kopējās izmaksās ir 17,5%); sabiedriskā kārtība un
drošība – Ls 2205,-; (0,7%); ekonomiskā darbība – Ls 4136,-(1,4%); vides aizsardzība – Ls 142,-(0,1%); pašvaldības
teritoriju
un
mājokļu
apsaimniekošana – Ls 37113,-(12,9%);
veselība – Ls 1185,-(0,4%); atpūta,
kultūra un reliģija – Ls 29878,-(10,4%);
izglītība – Ls 131435,-(45,6%); sociālā
aizsardzība – Ls 31653,-(11,0%).
Sīkāk atšifrējot vispārējiem valdības dienestiem izlietotos līdzekļus (Ls
50408,-), redzams, ka 40,3% no tiem
sastāda pašvaldību budžetu parāda darījumi, t.i., procentu maksājumi par ņemtajiem kredītiem. Kredītprocentu un
apkalpošanas izdevumu kopsumma ir
Ls 20329,- t.sk. Dzērbenes pagasta pārvalde – Ls 14712,53; Kaives pagasta
pārvalde – Ls 1493,09 ; Taurenes pagasta pārvalde – Ls 1714,23; Vecpiebalgas pagasta pārvalde – Ls 2409,15.
Atlikušie Ls 30079,- , kurus sastāda novada administrācijas un pagastu pārvalžu izdevumi, ir 10,4% no kopējām izmaksām.
Atlīdzībai, kas ietver atalgojumu un
darba devēja sociālo nodokli, izlietoti

2010. gada marts

Ls 142446,- no 2 mēnešiem plānotajiem Ls 201698,- izlietoti 70,6%.
Ieņēmumu pārsniegums pār izdevumiem: Ls 75267,Aizņēmumi: Ls 3388,Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā: Ls 211484,Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada beigās: Ls 283363,Speciālais budžets:
Ieņēmumi (uz 01.03.2010): Ls
13536,-, no tiem 95,5% mērķdotācija
pašvaldības autoceļu (ielu) fondam – Ls
12926,-. 2 mēnešiem plānotie līdzekļi
saņemti 100%.
Izdevumi – Ls 13005,-, kuri izlietoti
pašvaldības ceļu uzturēšanai.
Turpmākajos avīzes numuros iespēju
robežās ievietosim budžeta izpildes rādītājus pa struktūrvienībām, pašvaldības funkcijām, izmaksu veidiem, ieņēmumu struktūru: cik pašvaldība saņem
iedzīvotāju ienākuma nodokli no uzņēmējiem, no pašvaldības darbinieku algām.
Anna Caunīte, Vecpiebalgas
novada finanšu un grāmatvedības
nodaļas vadītāja

Nosaukums
I KOPĀ IEŅĒMUMI
II Nodokļu un nenodokļu ieņēmumi
III Nodokļu ieņēmumi
Tiešie nodokļi
IV Nenodokļu ieņēmumi
V Transfertu ieņēmumi
No Izglītības ministrijas budžeta
programmas pārskaitītā dotācija pašvaldības
(pagasta, novada) pamatbudžetam
VI Budžeta iestāžu ieņēmumi
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
FUNKCIONĀLAJĀM KATEGORIJĀM

Apstiprinātais
Apstiprinātais Gada plāna
gada plāns ar
gada plāns grozījumu
grozījumiem
(latos)
(latos)
(latos)
2 724 712
0 2 724 712
850 313
0
850 313
842 243
842 243
8 070
1 645 199
414

0
842 243
0
842 243
0
8 070
0 1 645 199
0
414

229 200
0
229 200
3 115 093 -127 492 2 987 601
0 -127 492
316 310 -77 302
0
0

239 008

4 878

0

4 878

15 131

0

15 131

0

0

0

7 563

0

7 563

0

0

0

1 090

0

1 090

Mājokļu attīstība

18 136

0

18 136

Teritoriju attīstība

86 028

0

86 028

Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Pašvaldību budžetu parāda darījumi
Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un
civilās drošības dienesti
Bāriņtiesas
Pārējie iepriekš neklasificētie sabiedriskās
kārtības un drošības pakalpojumi
Lauksaimniecība (zemkopība)
Tūrisms
Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība

Ielu apgaismošana
Pārējā citur neklasificētā pašvaldību teritoriju
un mājokļu apsaimniekošana

0

100
602 352 -30 190

8
0

100
572 162

0

0

0

48 880

0

48 880

0
54 232
406 477 -20 000
0
4 679

386 477

0

0

0

Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2.posms
(ISCED-97 2.līmenis)

831 417

0

831 417

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība

57 611

0

57 611

Ambulatorās ārstniecības iestādes
Bibliotēkas
Muzeji un izstādes
Kultūras centri, nami, klubi
Pārējā citur neklasificētā kultūra
Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas
vadība

Pārējā izglītības vadība
Atbalsts bezdarba gadījumā
Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli
atstumtām personām
Pārējā citur neklasificētā sociālā aizsardzība
Pārējie citur neklasificētie sociālās
aizsardzības pasākumi
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI
EKONOMISKĀM KATEGORIJĀM
Atlīdzība
Deputātu darba alga

54 232
4 679

50 000

0

50 000

222 791

0

222 791

25 000

0

25 000

350 418

0

350 418

12 000

0

12 000

3 115 093 -127 492 2 987 601
1 047 640
0

0 1 047 640
0
0

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

841 828

0

841 828

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Pamatkapitāla veidošana

205 812

0

205 812

Datorprogrammas
Pārējās licences, koncesijas un patenti, preču
zīmes un tamlīdzīgas tiesības

627 114
0
627 114
4 480
0
4 480
1 137 525 -127 492 1 137 525
0
350
350
1 500

0

1 500

550

0

550

Saimniecības pamatlīdzekļi

7 630

0

7 630

Bibliotēku fondi

4 779

0

4 779

Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika

3 823

0

3 823

100 000 -27 492

72 508

1 018 893 -100 000
234 624
0
0
25 000

918 893
234 624

209 624
62 750

0
0

209 624
62 750

Izglītības funkciju nodrošināšanai

50 000

0

50 000

Sociālās palīdzības funkciju nodrošināšanai

12 000

0

12 000

750

0

750

Pārējie pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā
celtniecība
Kapitālais remonts un rekonstrukcija
Sociālie pabalsti
Valsts un pašvaldību sociālie pabalsti un
palīdzība naudā
Bezdarbnieka stipendija
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu
transferti

Pārējie izdevumu transferti citām pašvaldībām

25 000

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada marts

Valsts Meža dienests informē

AKTUALITĀTES
Par nekustamā īpašuma nodokli
Lai arī lielākā daļa nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu ir
izsūtīti, process joprojām turpinās. Likumdevēju dēļ, kuri šogad aprēķinu
veikšanu ir krietni sarežģījuši, šī gada
laikā daudzi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji saņems vairākus maksāšanas paziņojumus. Pašlaik vēl nevaram aprēķināt nodokli par dzīvojamām
mājām, dzīvokļiem, daļēji apliekamām
ēkām, zemi zem daudzdzīvokļu mājām
un zemes īpašumiem, kuriem nodokļa
summa ir mazāka par Ls 5,-. Datorspeciālisti sola, ka šos aprēķinus varēs
veikt tikai jūnijā. Īpašniekiem, kuriem
pieder vairāki īpašumi un par kādu no
tiem nodoklis nepārsniedz Ls 5, aprēķins tiks veikts tuvākajā laikā. Ja paziņojums saņemts, noteikti pievērsiet uzmanību maksāšanas termiņiem, jo, tos
nokavējot vairāk nekā par 5 darba dienām, tiek aprēķināta kavējuma nauda
0,05 % apmērā no laikā nesamaksātās
summas par katru nokavēto dienu. Paziņojumos, kas saņemti februārī un
marta pirmajās dienās, pirmais maksāšanas termiņš ir 31. marts.
Ja samaksu līdz noteiktajam datumam nav iespējams veikt, atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām”
24.pantam, nodokļa maksātājam ir tiesības pagarināt samaksas termiņu līdz 3
mēnešiem, iesniedzot iesniegumu pašvaldībai par termiņu pagarināšanu ne
vēlāk kā trīs dienas pirms maksājuma
termiņa iestāšanās. Ja pagarinājuma laikā samaksāti vismaz 20 % no nodokļa
parāda summas, maksāšanas termiņu
var vēlreiz pagarināt līdz 3 mēnešiem.

Nodokļu maksāšanas paziņojumos,
kuri tiks izsūtīti līdz 15. aprīlim, nodokļa maksājums sadalīts 3 termiņos, un
pirmais maksājums jāveic līdz 17. maijam, jo likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” teikts, ka pirmais maksāšanas
termiņš nedrīkst būt ātrāk kā 1 mēnesi
pēc paziņojuma nosūtīšanas.
Par zemes nomu
Tie Vecpiebalgas un Inešu pagasta
iedzīvotāji, kuri nomā zemi no pašvaldības, drīzumā saņems uzaicinājumus
ar lūgumu ierasties pašvaldībā, lai pārslēgtu iepriekš noslēgtos nomas līgumus atbilstoši LR MK Noteikumiem
Nr. 735 „Par valsts vai pašvaldību zemes nomu”. Galvenās izmaiņas jaunajos nomas līgumos būs par norēķinu
kārtību – par nomas maksu un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanu. Lūdzu, informējiet mūs, ja iepriekš nomāto zemi vairs neizmantosiet un nomas
līgums tiks pārtraukts. Ja izmantojat
pašvaldības zemi, bet nomas līgums
līdz šim nav bijis noslēgts, vai tas zaudējis spēku, būtu vēlams uzrakstīt iesniegumu par nomas līguma noslēgšanu, jo tuvāko mēnešu laikā tiks
sagatavots neiznomāto pašvaldības
zemju saraksts, kuras piedāvāsim nomāt.
Visus neskaidros jautājumus par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu,
paziņojumu nosūtīšanu, maksāšanas
termiņiem, nomas līgumiem varat noskaidrot pa tālr. 64170464; 26420236.
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste

Lauksaimnieku zināšanai
Centrālās statistikas pārvalde 2010.
gadā veiks lauksaimniecības skaitīšanu
Latvijā. Vienlaicīgi izlases veidā tiks
veikts lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojums. Lauksaimniecības
skaitīšanā iegūtie rezultāti tiks izmantoti situācijas analīzei, kā arī turpmākās
Latvijas lauksaimniecības politikas plānošanai. Skaitīšanas informācija ir nepieciešama, lai objektīvi pamatotu jauno tiešo maksājumu finansējuma
pārdales kritēriju noteikšanu sarunās ar
Eiropas Komisiju, tātad no jūsu atsaucības un sniegtajiem datiem lauksaimniecības skaitīšanā būs atkarīgs mūsu Eiropas maksājumu lielums turpmāk.
Lauksaimniecības skaitīšanas norise:
Lauku atbalsta dienesta reģionālās
lauksaimniecības pārvaldēs un sektoru
telpās (mums tas būs Priekuļos), vienlaicīgi ar pieteikšanos atbalsta maksājumiem, CSP intervētāji aprīlī un maijā
aptaujās lauku saimniecību pārstāvjus.
Informāciju lauksaimniecības skaitīšanai var sniegt arī lauku konsultāciju un
izglītības centra konsultantiem un novada un pagastu lauku attīstības speciālistiem. Tātad pavasarī saņemot platību
maksājumu kartes, tās saimniecības,
kas būs iekļautas lauksaimnieciskajā
skaitīšanā, saņems arī lauksaimniecības
skaitīšanas anketas, kuras ir obligāti jā-



aizpilda un reizē ar kartēm jāiesniedz
atpakaļ novada vai pagastu lauku attīstības speciālistiem vai LAD darbiniekiem. Neskaidrību gadījumā droši varat
griezties pēc palīdzības pie lauku attīstības speciālistiem.
Ja informācija netiks iegūta pavasarī,
tad jūlijā un augustā speciālisti apmeklēs lauku saimniecības un veiks intervijas.
Lauksaimniecības skaitīšanas galvenie rādītāji būs zemes izmantošana, sējumu un stādījumu struktūra, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, izmantotās
lauksaimniecības būves un saimniecības tehniskais aprīkojums, lauksaimniecībā nodarbinātie un citas saimnieciskās darbības aktivitātes.
Ievērībai! Katrā administratīvajā
pārvaldē pie lauku attīstības speciālistiem līdz 10. aprīlim var pieteikt platību maksājumu kartes.
8. aprīlī pkst.10.00 Vecpiebalgas
pagasta bibliotēkā notiks seminārs
par platību maksājumu elektronisko
deklarēšanu. Dalībniekiem pieteikties
pie pagasta lauku attīstības speciālistiem, jo vietu skaits ir ierobežots. Līdz
semināram, lai varētu strādāt ar savām
platībām, vēlams izņemt LAD paroli, to
var izdarīt arī elektroniski.

Meža dienas ir tradīcija, kas atjaunota pēc Latvijas brīvvalsts laika. Pavasarī no marta līdz maijam Valsts
Meža dienesta darbinieki kopīgi ar
vietējām pašvaldībām, skolām un sadarbības partneriem organizē dažādus
pasākumus meža īpašniekiem, vietējiem iedzīvotājiem un skolu jaunatnei.
Meža dienu ietvaros valstī tiek rīkotas meža stādīšanas, apkārtnes un vēsturisku vietu sakopšanas talkas, kā arī

notiek izglītojoši semināri meža īpašniekiem un lekcijas, konkursi, izstādes, „putnu dienas” un ekskursijas
skolu jaunatnei. Pēdējos gados Meža
dienas gūst arvien lielāku popularitāti,
un virsmežniecību un mežniecību darbinieku organizētajos pasākumos labprāt piedalās gan meža īpašnieki, gan
vietējie iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki un skolu jaunatne. (vairāk informācijas: www.vmd.gov.lv/ meža die-

“Meža dienas 2010” pasākumu kalendārs Taurenes mežniecībā
Norises datums Norises vieta
un laiks
Vecpiebalgas nov.,
30.04.
Taurenes pag.
Brežģa kalns
aprīlis,
Drustu pagasts
maijs
marts,
aprīlis
aprīlis

Drustu pamatskola

Īss pasākuma
apraksts
Atpūtas vietas
labiekārtošana

Organizators, sadarbības
partneri
Taurenes pagasts, Taurenes
mežniecība

Taurenes mežniecība, Meža stādīšana Taurenes mežniecība,
a/s LVM
Dzērbenes vsk.

Tuvojas pavasaris – laiks, kad jāveic
izcirsto meža platību mākslīgā atjaunošana. Liela daļa saimnieku meža atjaunošanu atliek uz pēdējo brīdi. Meža
īpašniekus par platībām, kurām atjaunošanas termiņš beidzas 2010. gadā,
aprīlī mežsargi informēs telefoniski,
mutiski vai izsūtīs atgādinājuma vēstules. Šogad obligātais atjaunošanas termiņš iestājas 2005. gada izcirtumiem,
bet atsevišķos gadījumos tas var būt
arī citādāk, par ko īpašniekiem pašiem
vajadzētu painteresēties, sazinoties ar
savu mežsargu. Līdz 15. maijam vēl ir
iespēja sarosīties arī 2009. gada atjaunošanas parādniekiem (Taurenes mežniecībā pavisam tādas ir 36 saimniecības), lai mežniecībai nenāktos pieņemt
nepopulārus lēmumus. Pēc sniega nokušanas jāapseko atjaunojamās platības dabā un jāpieņem lēmums par atjaunošanas veidu. Ja izcirtumos būs
dabiski ieauguši lapu koki, tie vienmē-

kad negodīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, bet no patērētāja samaksu saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, pircēji nereti pat pārmaksā
negodīgajiem tirgotājiem.
Balona pildīšanas procesā sašķidrinātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balona tilpuma. Ja sašķidrinātā gāze šķidrā
stāvoklī aizpildīs pilnībā gāzes balonu,
temperatūrai paaugstinoties, šķidrā
gāze nesaspiedīsies un spiediens turpinās pieaugt, kā rezultātā ir iespējama
eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes
baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām, vadoties pēc gāzes svara.
SIA „Latvijas propāna gāze” nodarbojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdznie-

Kontaktpersona,
(tālrunis, e-pasts)
Jānis Vīlips – tālr.: 29453840
Jānis Taškovs – tālr.: 26427567

Kultūrvēsturisko Raunas nov. Jaunsargu org., Andis Rēdmanis – tālr.: 26547604
pieminekļu
Taurenes mežniecība
sakopšana
Putnu dienas
Taurenes mežniecība
Ivars Alksnītis – tālr.: 26426454
Jānis Taškovs – tālr.: 26427567

Par meža atjaunošanu
rīgi jāizretina, ja vēlamo koku sugu
nav – jāveic mākslīgā atjaunošana
(stādīšana).
Jāņem vērā, ka dabas aizsardzības
noteikumu 19. punkts nosaka, ka laikposmā no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam
visos mežos ir aizliegta līdz 10 gadus
vecu priežu un lapu koku, kā arī līdz
20 gadus vecu egļu mežaudžu kopšana, izņemot jaunaudzes, kuru vidējais
augstums skuju kokiem ir līdz 0,7 m,
bet lapu kokiem līdz 1,0 m. Aizliegums
saistīts ar putnu ligzdošanas periodu.
Atstājamo kociņu skaitu un sugu nosaka Meža atjaunošanas noteikumi.
Pēc mākslīgās meža atjaunošanas nedrīkst aizmirst, ka jaunā mežaudze ir
arī jākopj. Pirmajos 2 – 3 gados stādījumi jākopj vismaz reizi gadā, pretējā
gadījumā viss ieguldītais darbs var izrādīties veltīgs un kociņi var aiziet
bojā.
Ir veiktas dažas izmaiņas Meža at-

jaunošanas noteikumos, kas nosaka, ka
atjaunotajai mežaudzei pēc atzīšanas
par atjaunotu jāatbilst koptas mežaudzes kritērijiem arī turpmākajos gados.
Ja mežaudzes valdošās koku sugas vidējais augstums atjaunotajā platībā ir
no 2–10 metriem, mežaudze ir jākopj,
beidzoties veģetācijas periodam (vēlams vecā mēnesī):
• ne vēlāk kā desmitajā gadā – skuju
koku jaunaudzes,
• ne vēlāk kā piektajā gadā – lapu
koku jaunaudzes.
Ja atjaunojamās platībās veikta meža
atjaunošana vai dabiski atjaunojušos
platību kopšana, par to telefoniski informējiet savu apgaitas mežsargu un
iesniedziet rakstisku pārskatu mežniecībā!
Taurenes mežniecība vēl veiksmi
meža atjaunošanā!
Jānis Freimanis, mežsargs

Pavasarīgs sveiciens biškopjiem un bišu īpašniekiem!
Jautāsiet, kāda starp šiem vārdiem
atšķirība? Man ir bites, un tātad es
esmu biškopis! Jā vai nē? Atšķirība ir
liela. Biškopis ir tas, kurš rūpējas par
bišu saimi: pavasarī gādā par laicīgu
saimes paplašināšanu, vasarā – par
jaunas mātes ieguvi, rudenī – par varatozes apkarošanu un saimes piebarošanu, lai tā pārziemotu, bet ziemā nodrošina, lai bitītes netraucētu putni, peles,
caunas, gādā, lai neaizsnigtu skreja.
Ziemai nomainot pavasari, biškopis
sagaida pirmo bišu izlidojumu un palīdz tām sagaidīt pirmo ienesumu, tās
ārstējot un dodot pavasara stimulējošo
barību. Un kur tad vēl inventāra gatavošana un mācības!
Bišu īpašniekiem ir daudz mazāk
darba. Visbiežāk pavasarī tie konstatē,
ka bišu stropā nav. Iemesls – liela varatozes invāzija, un bites, lai nomirtu

ārpus stropa, izlidojušas jau rudenī.
Pavasarī bites stropā varbūt arī var ieraudzīt, bet diemžēl nedzīvas. Iemesls
– nav bijusi laba ventilācija vai pietrūkusi kvalitatīva barība. (Starp citu,
liels sals bitēm netraucē, jo tās nosalt
nevar!) Vasarā stropā ielido spiets, rudenī bišu īpašnieks izņem medu, un
cikls ir noslēdzies. Šis paņēmiens, protams, ir lētāks, bet negarantē ražu un,
manā skatījumā, ir arī nežēlīgs. Vēlos
piebilst, ka pastāv dzīvnieku labturības
noteikumi, kas nākotnē varētu attiekties arī uz bitēm.
Varbūt tas izklausīsies pēc lielības,
bet varu sevi apsveikt ar to, ka man
šajā gadā pārziemojušas ir gandrīz visas bišu saimes (94%). Tas panākts ar
darbu, nevis paļaujoties uz likteni. Pavasarī pēc pirmās izlidošanas manas
bitītes tiks pie apistāna plāksnītes pret

Esiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!
Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt notikušas balonu eksplozijas, kuru
iemesls ir ar autogāzi pildītie un nepareizi pievienotie baloni. Arī Vecpiebalgas novadā gāzes balonu lietotāji vairākkārt griezušies pie SIA „Latvijas
propāna gāze” speciālistiem ar sūdzībām par „lētāk” nopirktajiem, ar autogāzi pildītajiem gāzes baloniem.
Pasliktinoties finansiālajai situācijai
valstī un mēģinot ietaupīt, gāzes lietotāji aizvien biežāk meklē veidus, kā, neņemot vēra savu un citu drošību, lētāk
iegādāties gāzi balonos, tādējādi apdraudot gāzes lietotāju veselību un dzīvību. Pildīt autogāzi balonos ir nelikumīgi un bīstami. Nereti ir arī gadījumi,

nas).
Arī Taurenes mežniecība šogad ir
iecerējusi veikt vairākus Meža dienu
pasākumus. Par jauku tradīciju kļuvusi
atpūtas vietas labiekārtošanas talka
Taurenes pagasta Brežģa kalnā. Drustu
pagastā iecerēta kultūrvēsturisko pieminekļu sakopšanas talka un „Putnu
dienas” Drustu pamatskolā. Paredzēta
arī meža stādīšana a/s LVM mežos.

cību un apmaiņu. Sadzīves lietošanai
paredzētajos balonos tiek pildīts propāna – butāna sašķidrinatās gāzes maisījums. Iegādājoties balonu, pircējam
tiek izsniegts garantijas talons un instrukcija, kā pareizi jāpievieno, jātransportē gāzes balons. Safasēto gāzi dažāda tilpuma balonos var iegādāties
ikvienā novada pagastā. Šos balonus
var atpazīt pēc ventiļa, kuram jābūt apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA
„Latvijas propāna gāze” ir vienīgais
uzņēmums Latvijā, kas nodrošina
diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus saviem pārdotajiem gāzes baloniem. Avārijas dienesta tālr.:
80000404.

Vecpiebalgas novadā SIA „Latvijas
propāna gāze” gāzes balonus var iegādāties šādās tirdzniecības vietās:
• SIA „Larko V”, Vecpiebalga, DUS
“Cīrulīši”
• ZS „Lejasbarackas”, Vecpiebalga,
„Mehāniskās darbnīcas”
• SIA „Cēsu RPB”, Veikals, Ineši
• SIA „Nivals”, DUS, Taurene
• SIA „LEO”, veikals „Elvi”, Taurene
• SIA „Nivals”, DUS, Dzērbene
• SIA „Saime BJ”, veikals, Kaive
Dace Grūbe, SIA „Latvijas propāna
gāze” Vidzemes RP komercmenedžere

varatozi un pie apifonda barības, lai
sagaidītu ienesumu.
Aicinu visus bišu īpašniekus kļūt
par biškopjiem. Aprīlī tiksimies Vecpiebalgas novada biškopju informatīvajā dienā (datums tiks vēl precizēts,
sekojiet informācijai pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv vai interesējieties pie lauksaimniecības konsultantes Benitas Zvejnieces, varat
zvanīt arī man pa tālr. 29493629). Šis
ir pats piemērotākais brīdis, lai parūpētos par inventāru. Ticiet man, vasarā
pietrūks ne vien laika, bet arī inventāra
pārdevēji nespēs apmierināt visu pieprasījumu.
Lai dzīvas un stipras jūsu bišu saimes, un rudenī daudz jo daudz medus!
Aivars Radziņš

Tālredzīgi cilvēki izmanto
izdevīgus piedāvājumus.
Un jūs?

Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem,
lai saņemtu Swedbank pakalpojumus,
nav pat jādodas uz Cēsīm, uz bankas
filiāli, bet ir iespēja doties uz Taurenes
vai Vecpiebalgas pagasta bibliotēku,
kur noteiktā laikā strādā bankas speciālists: Pirmdiena
12:00-13:00
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
14:00-15:00
Taurenes pagasta bibliotēkā
Nākamajā novada avīzes numurā informēsim par to, kādus bankas pakalpojumus un konsultācijas sniedz Swedbank darbinieks, strādājot jūsu novada
bibliotēkās.
Kristīne Freija,

klientu apkalpošanas speciāliste
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Cepuru balle

KULTŪRAS ZIŅAS
Labākais, ko iespējams izdarīt citam cilvēkam, ir – nevis dalīties
savās bagātībās, bet atklāt viņējās

(Bendžamins Disraeli.)

Jauniešu radošajā festivālā „Re,
kā!”, kas 19. februārī notika Vecpiebalgas kultūras namā, savus talantus parādīja vairāk nekā simts jaunieši no Vecpiebalgas, Ērgļu, Priekuļu, Madonas,
Lubānas, Cēsu, Valmieras novada.
Dziesmas un dejas savijās lielā kopīgā
koncertā. Jauniešiem bija iespēja parādīt sevi un pavērtēt savu vienaudžu
sniegumu. Pēc padarītā darba sekoja atpūta – jauniešu vakars, kurā muzicēja
Cēsu 1.pamatskolas vokāli instrumentālais ansamblis. Paldies kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un īpaši manām
kolēģēm Gintai Babrei un Dainai Šmitei. Vecpiebalgas novadu pārstāvēja
Dzērbenes tautas nama instrumentālā
grupa „Isidora pagalms” (vad. A.
Grimms), Inešu pamatskolas ģitāristu
ansamblis un salsas dejotāji E. Leibomas, S. Avotiņas un I. Cīrules vadībā,
Taurenes kultūras nama jauniešu deju
kolektīvs „Tracis” (vad. I. Kazijeva),
jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis (vad. E. Logins) un Vecpiebalgas jauniešu deju kolektīvi: „Slātaviņa”, „Ratenītis”, „Atskabarga” (vad.
A.Grīnberga), modes deju grupa „Zigzag” (vad.Žanna Otersone), solisti Inese Stupele, Laura Adere, Jānis Krams.
Pasākums „Pateicības pūra lāde”
Taurenē Ināras Slavēnas, pasākuma
dalībnieces un nominanta mammas,
vērtējumā: „27. februāris daudzās ģimenēs nebija parasta sestdiena – mūsu
bērni kļuvuši par laureātiem nominācijā
Vecpiebalgas novada jaunie talanti.
Domāju, ka visi pasākuma dalībnieki,
laureāti, viņu vecāki pievienojas man
un velta īpašu paldies pasākuma organizatoriem par šo jauko, saturīgo, prieka pilno vakaru. Ir labi, ja visa ģimene
kopā var lepoties un priecāties gan par
saviem bērniem, gan par novada jaunajiem talantiem, redzēt un novērtēt skolotāju, treneru, bērnu vecāku un pašu
bērnu ieguldītā darba augļus. Koncerts?

Pasākums „Pateicības pūra lāde”.
Atzinības rakstu Vairai Sniedzei no
Vecpiebalgas pasniedz olimpietis
Sandris Bērziņš.
Krāšņs un bagāts. Koncertēja moderno
deju grupa „Zig Zag” un tautisko deju
kolektīvs „Tracis”. Dace Dindone un
Rūdolfs Cīrulis iepriecināja ar izjustu
saksofona spēli, bet ar skanīgu vokālo
sniegumu – Adrija Žagare. Dziesmas
ģitāras spēles pavadījumā izpildīja
Kristaps Vaļkins un Lelde Vozņesenska, bet Leldes un Rūdolfa ritmiskie dejas soļi ne vienam vien zālē sēdošajam
lika just līdzi. Un visbeidzot pasākuma
rozīnīte – uzaicinātie viesi: deputāts
Andis Kāposts, treneris Andris Praulītis, kamaniņbraucēji Andris Šics un
Sandris Bērziņš, svarcēlājs Viktors
Šķerbatihs, motobraucējs Kaspars Stupelis, bobslejists Jānis Ķipurs. 37 jaunie talanti... Jautāju sev: daudz vai maz?
Protams, novadā talantīgu bērnu ir vairāk, bet šajā gadā nominācijai tika ieteikti tieši šie jaunieši! Atzinības rakstus un mākslinieces Kristīnes Grimmas
apgleznotās balvas saņēma jaunie motobraucēji, biatlonisti, mūziķi, volejbolisti, smagatlēti, futbolisti, BMX velo-

Modes deju grupa “Hiacintes”.

braucēji. Lai nominācija ir kā dzinulis
jauniem sasniegumiem, kā mudinājums
uz jaunām uzvarām! Paldies skolotājiem, treneriem, nominantu vecākiem!”
Starptautiskās sieviešu dienas priekšvakarā, 7. martā, Vecpiebalgas kultūras namā notika Riču ģimenes un
ansambļa „Dzheski Gloss” koncerts,
kurā skanēja ritmiskas romu un citu pasaules tautu melodijas. Neiztrūkstošs
bija arī īpašais veltījums sievietēm, bet
kā pārsteigums – divu dziesmu pirmatskaņojums. Riči ir no tiem, kas prot savaldzināt publiku bez mazākās piepūles. Dziedājumu papildināja ugunīgas
dejas, virtuoza vijoļspēle un ģitāru ritmi.
Sirsnīgu 8. marta koncertu, sveicot
visas sievietes svētkos, Taurenes kultūras namā sniedza Liene Šomase un
Valmieras Dzeltenais koris. Kā atzina
klausītāji, Dzeltenais koris patiesi atbilst savam nosaukumam, jo tikpat pavasarīgi silts un saulains, kā kora nosaukums, bija arī koristu sniegums.
20. martā Vecpiebalgas kultūras
namā notika Vidzemes modes deju
festivāls „Jebkurā vecuma prieks dejot”, kurā piedalījās 11 deju grupas.
Tālākie viesi ceļu mēroja no Valkas,
Alūksnes, Vidrižiem, Amatas, Mārcienas, Ērgļiem, Zosēniem, bet Vecpiebalgas novadu pārstāvēja Kaives pagasta
dāmu deju grupa „Kaiva” (vad. Elita
Doniņa), Taurenes pagasta dāmu deju
grupa „Pavasara sapņi” (vad. Ieva Kazijeva) un Vecpiebalgas dāmu deju grupas „Savējās”(vad. Žanna Otersone) un
„Hiacintes” (vad. Mārīte Lācgalve). Pasākuma īpašie viesi - vokālais ansamblis „Lūna” (vad. Agrita Eškina) un Vecpiebalgas vidusskolas modes deju grupa
„Zig-zag” (vad. Žanna Otersone). Koncertā dejas mijās ar dziesmām un vietējās „Ekstrā-sensu biedrības” atraktīvajiem pareģojumiem (lomās iejutās
vokālais ansamblis „Lūna”). Pasākuma
izskaņā visi kolektīvi saņēma pārsteiguma balviņas, bet novada domes simpātiju balvu, ko pasniedza domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone, izpelnījās deju grupa no Valkas
„Aija”. Sirsnīgi pateicamies pasākuma
atbalstītājiem -Vecpiebalgas novada
Domei, veikalam „Mežroze”, SIA „Larko-V”, veikalam „Elvi”, z./s „Lejas Barackas”, veikalam „Piebalga”, SIA
„Apsītes-AG”, SIA „Rivis”, z/s „Vecļūdiņi”, visiem dalībniekiem un skatītājiem. Svētki modes dejai ir nosvinēti uz tikšanos 8.modes deju festivālā
„Jebkurā vecumā prieks dejot” 2011.
gada 19.martā, Vecpiebalgā!

MUMS RAKSTA
Kad darba nav...
Saņēmu vēstuli ar lūgumu publicēt.
Sākumā likās, ka materiāls īsti neatbilst
pašvaldības informatīvajam izdevumam, bet pēc ilgām pārdomām tomēr
nolēmu atspoguļot divpadsmitgadīgās
Amandas Lemešas lūgumu (man pat
gribētos teikt, saucienu pēc atbalsta, palīdzības). Arvien biežāk varam vērot,
cik sāpīgi tieši bērni pārdzīvo šo smago
laiku, kad vecākiem nav darba, nav līdzekļu. Amanda raksta: “Novada avīzē
izlasīju, ka drīkst sūtīt dažādus rakstus.
Nolēmu uzrakstīt par savu mammu Ingunu Krūmiņu un viņas nodarbošanos,
kad palika bezdarbniekos. Citi sūdzējās, raudāja, bet mamma atrada nodarbošanos. Es domāju, ka ar to varētu
pelnīt naudiņu, bet trūkst reklāmas,
klientu, pazīšanās. Mamma visu mūžu
ir strādājusi tikai fizisku darbu. Pienāca laiks, kad veselības dēļ mamma nevarēja vairs strādāt smagu darbu. Rok-

2010. gada marts

darbi viņai nekad nav patikuši, kaut
gan idejas netrūka, veidojot kaut ko
mums, bērniem, vai dāvanām. Valstī sākās ekonomiskā krīze un mammai vairs
nebija darba. Vasarās mums ir dārzs un
puķes, bet ziemā mamma sāka nodarboties ar rokdarbiem. Kad prasīju, kāpēc un ko viņa darīs ar tamborēto,
mamma atbildēja, ka baidās no bezdarbības, ka varbūt izdosies kaut ko kaut
kad pārdot. Mums ir internets, un tur
mamma atrod ļoti daudz ideju, reizēm
viņa saka, ka no nekā var uztaisīt kolosālu dāvanu, vajag tikai „parakņāties”
internetā vai reģistrēties rokarbnieku
domubiedros. Darbiņus viņa ievieto
gan picasa lv, gan draugos.lv, kur komentāros bieži izskan, ka viņai ir zelta
rokas, bagāta fantāzija, ka tas ir talants. Ļoti gribētu, lai mammai uzrastos klienti, kā citiem rokdarbniekiem.
Mammai ir tik skaisti darbiņi, un visi

17. martā uz ikmēneša pulcēšanos
pensionāru klubiņā „Pīlādzītis” kungi
un dāmas ieradās skaistās cepurēs –
gan pirktās, gan pašu darinātās un izgreznotās. Un kā gan citādi, jo mums
taču cepuru balle! Skaistāko galvas
rotu īpašnieki saņēma sertifikātu, savukārt šī mēneša gaviļniekus sveicām
ar ziediem un laba vēlējumiem.
Kopš klubiņa dibināšanas pagājis
gads un trīs mēneši. Šajā laikā esam
tikušies 15 reizes – ziema vai vasara
– katru mēnesi 17. datumā pulcējamies kultūras namā uz kopīgu pasēdēšanu. Ne vienmēr visi var atnākt, tomēr ik reizi kopā esam ap 20
pensionāru. Liels prieks par tiem, kuri,
neskatoties uz dažādām sadzīviskām
likstām vai veselības problēmām, uz
pasākumiem ierodas. Cik patiesi ir
vārdi, ka „dalīta bēda – pusbēda, bet
kopīgs prieks – dubults”. Sapulcējamies, parunājamies, un pensionāra ikdienā ir ienācis savs prieka un mazas
laimītes mirklis. Bet ar to vien mūsu
kopīgie pasākumi nebeidzas, jo katra
tikšanās reize tiek rūpīgi plānota. Vadoties no pensionāru interesēm, mēs
veidojam tematiskus pasākumus. Lūk,

šoreiz bija cepuru balle, bet iepriekšējos mēnešos – mācījāmies dažādas
modernas rokdarbu tehnikas, klausījāmies krājbankas darbinieka Mareka
skaidrojumus par naudas ieguldījumiem un noguldījumiem, degustējām
dažādas zāļu tējas, tikāmies ar pašvaldības vadītāju un sociālā dienesta darbiniekiem... Nevaru nosaukt visas tēmas, kuras pensionāru pulciņā esam
izrunājuši, bet varu tikai piebilst –
kopā mums ir interesanti. Pavasarī, kā
ierasts, plānojam doties ekskursijā
(tiesa gan, precīzu maršrutu vēl pateikt nevaru, jo pagaidām vēl apzinām
pensionāru vēlmes un mēģinām saskaņot vēlamo laiku). Katru mēnesi nozīmīgos svētkos sveicam jubilārus. Lai
arī mūsu dāvana nav naudas izteiksmē
mērāma, tomēr saņēmējam ir prieks.
Un tas ir galvenais. Ik pa laikam uzņemam arī ciemiņus – aicinām viesos
tuvāku un tālāku pagastu pensionārus.
Paldies visiem, kuri jau ir iesaistījušies klubiņa darbā, aicinām mums pievienoties arī citus pensionārus!
Ieva Veinberga

“Pīlādzītis” cepuru ballē.

Interesants pasākums

Aprīlis ir mākslas dienu mēnesis,
pasākumi notiks arī Piebalgā. Interešu
grupiņās mēs cenšamies apgūt dažādas
prasmes, tā rudens pusē visā Latvijā
tika realizēts projekts „Amatu prasmju
skola”, kas aptvēra 22 vietas, kur tika
demonstrēti dažādi senie amati. Vecpiebalgas audēju kopā varēja apgūt
lielo lakatu, šatiera segu un jostu aušanu. Šī projekta ietvaros vides filmu
studija kopā ar Nemateriālā kultūras
mantojuma Valsts aģentūru uzņēma
filmu „Astoņas brīnumlietas, ko latvieši joprojām dara”, kur tiek demonstrēti
senie mūzikas instrumenti, vienkoču
grebšana, maizes cepšana, Rucavas
cimdu adīšana, nēģu zveja, puzuru veidošana, peterņu (no linu auklām pītas
kurpītes) veidošana un aušana. Lielākā

filmas daļa vēsta par Vecpiebalgas aušanas tradīcijām – redzami fragmenti
no izstādes „Vērtību inventarizācija”,
kas bija skatāma izstāžu zālē „Vecpilsēta” Cēsīs, demonstrēta arheoloģiskās
villaines darināšana no Ģūģeru kapulauku izrakumiem, ieskats Piebalgas
vēveru vēsturē un parādīta lielo lakatu,
šatiera segu, linu dvieļu un jostu aušana Piebalgas audēju kopā. Skatoties
filmu, daudzi varēs atpazīt sevi un pazīstamus cilvēkus. Aicinām noskatīties
filmu „Astoņas brīnumlietas, ko latvieši joprojām dara” un paklausīties
senos tautas mūzikas instrumentus
bērnudārza audzēkņu izpildījumā 7.
aprīlī plkst. 15.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības zālē.

Starpnovadu vokālistu
sadziedāšanās svētki
“Mazputniņš”
nav dārgāki par Ls5, bet mums nav liels
paziņu loks. Esam abas bijušas tirgū,
pārdevušas šādas tādas lietiņas, bet
mammai to ir vēl tik daudz! Nesen
mamma reģistrējās VID un tagad var
darboties oficiāli. Trūkst tikai pircēju.
Ko mamma darina? Tie ir dāvanu iesaiņojumi (adīti, izšūti, tamborēti, ar
aplikācijām, pērlītēm), maciņi mobilajiem telefoniem, komplektiņi maziem
bērniem, rotaslietas utt. Jaunākais darbiņš ir adītas un tamborētas vācelītes.?”
Varbūt kādu no mūsu uzņēmējiem
ieinteresēs Amandas stāstījums un jūs
nolemsiet palīdzēt realizēt Amandas
mammas darinājumus.

Mērķis: veicināt pirmsskolas un sākumskolas bērnu muzikālo spēju attīstību un rosināt pozitīvu savstarpējo
saskarsmi un sadarbību.
Organizētājs: Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskola un sākumskola un
Vecpiebalgas kultūras nams.
Dalībnieki:
• 1 pirmsskolēns solists vai duets,
trio vai kvartets;
• 1 sākumskolēns solists vai duets,
trio vai kvartets.
Repertuārs: 1 dziesma pēc brīvas
izvēles (var būt gan a capella, gan mūzikas instrumenta vai fonogrammas
pavadījums).
Laiks: 2010. gada 24. aprīlī plkst.
12.00 Vecpiebalgas kultūras namā.
(Mēģinājumi – 1 stundu pirms sarīkojuma.)

Vērtēšana: dalībniekus vērtē sadziedāšanās skatītāji.
Pieteikšanās: pieteikumus, norādot
bērna vārdu, uzvārdu, vecumu, mācību
iestādi, lūdzam izsūtīt uz e-pasta adresi: agita.sulca@inbox.lv līdz 2010.
gada 6. aprīlim.
Lūdzam pievienot bērna fotogrāfiju.
Dalības maksa: Ls 1,00 (no katra
dalībnieka).
Tālrunis informācijai: 26413004
(Agita Šulca).
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SKOLU ZIŅAS

Starptautiskie projekti Skujenes pamatskolā

Dalāmies pieredzē
Meteņu laikā senie latvieši devās
apciemot savus tālos radus un kaimiņus. Arī mēs, Vecpiebalgas pirmsskolas kolektīvs, nosvinējuši Meteņdienu, saaicinājām tuvākus un tālākus
ciemiņus – pirmsskolas skolotājas no
Skujenes, Inešiem un Liezēres –, kuras vēlējās dalīties pieredzē un apspriest aktuālo pirmsskolēnu dzīvē.
Rīts sākās ar mūsu bērnudārza audzēkņu muzikālu sveicienu. Bērni,
saposušies katrs savas grupiņas košajos tērpos, parādīja atraktivitāti un
muzikalitāti atbilstoši vecumam un
spējām. Ciemiņus pārsteidza bērnu
uzstāšanās pieredze un tautas instrumentu orķestris. Turpmākā dienas
daļa pagāja, vērojot nodarbības un iepazīstinot kolēģes ar dažādajām darba
metodēm, kādas pielietojam, lai bērni
apgūtu programmā paredzēto. Raimondas un Ingas audzītes parādīja
nodarbību, kurā 3 un 4 gadīgi bērni
noskaidroja gadalaiku, sameklēja gadalaikam piemērotu apģērbu lellei
Dacei. Lellīte uzzināja, kā bērni pazīst ciparus, kā spēj izslēgt priekšmetu rindā lieko, kā arī citas interesantas
lietas. Mārītes audzīte atzinās, ka ir
manāmi uztraukusies, lai gan viņas
darba stāžs jau tuvojas 30 gadiem!
Uztraukusies, jo visas atbraukušās
kolēģes arī ir ar lielu pieredzi un ļoti
zinošas. Nodarbībā viņai palīdzēja astoņkājis, tas no ezera dzīlēm bija izvilcis dārgumu lādi. Tad nu 4 un 5gadnieki parādīja, ka prot darboties
grupās un pāros, izprot skaitļu sastā-



vu, prot ar dažādām sajūtām atpazīt
ciparus, zina skaitļu kaimiņus, pāra
skaitļus, prot risināt teksta uzdevumus, atpazīt ģeometriskās figūras.
Nodarbība bija aizraujoša, bērni nemanīja, ka to visu vēro ciemiņi! Pēc
dinamiskās pauzes metodes runas attīstības nodarbībā parādīja arī Anitas
audzīte. Fonemātiskās uztveres attīstīšanā, sākot no vienkāršākā uz sarežģīto, bērnus ieinteresēja skaņu-trokšņu spēle ar datora palīdzību, komandu
sacensība zivju makšķerēšanā, zivju
atpazīšana pēc sākuma burta. Bērni
parādīja, kā veic skaņu analīzi vārdā,
kā prot savienot burtus vārdā un izlasīt to. Četri no 5-gadniekiem jau lasa,
bet divi drīz tiem pievienosies!
Cik jums ir zinoši bērni! Paldies par
daudzajām idejām darbam! – tādi bija
kolēģu vārdi pēc nodarbībām. Maza
ekskursija pa bērnudārzu, un tad pie
kafijas tases iespēja noklausīties Anitas audzītes stāstījumu par fonemātiskās uztveres attīstīšanas nepieciešamību, lai bērnam nebūtu lasīšanas un
rakstīšanas traucējumu sākumskolā.
Tika apspriests arī pirmsskolas vadlīniju projekts.
Skolotājas saņēma lielu paldies par
šo dienu un arī uzaicinājumu 14. aprīlī viesoties Liezēres pirmsskolā.
Ceram, ka mūsu iedibinātā Radošā
diena turpināsies arī citos kaimiņu
bērnudārzos!
Anita Pizāne, Vecpiebalgas
vidusskolas pirmsskolas skolotāja

Slovēnijā. No 10. līdz 15. janvārim
skolas pārstāvji – direktore Anda Lukstiņa, skolotāja Anita Pētersone, 8. klases skolniece Inese Bondare un 9. klases skolnieks Jānis Olte – Comenius
projekta „Eiropas puzle” ietvaros apmeklēja sadarbības skolu Murska Sobotā Slovēnijā. Ja Latvijā bija jau stiprs
sals un īsta ziema, tad Slovēnijā bija ap
nulle grādiem un apmācies.
Šoreiz katra skola prezentēja savu
valsti, iepazīstinot ar svētku tradīcijām,
valsts svinamām un atceres dienām.
Mūsu valsti angliski prezentēja Inese
un Jānis. Praktiskajā nodarbībā, kurā
katra skola gatavoja savas valsts tradicionālos ēdienus, mēs piedāvājām rupjmaizes kārtojumu ar dzērvenēm no Palšu purva. Guvām atzinību, mūsu ēdiens
tika novērtēts kā ļoti garšīgs, jo citi desertu nepiedāvāja. Portugāles skolēni
gatavoja „akmeņu” zupu (kā latviešiem
no „cirvja kāta”), ungāri piedāvāja gulašu, bulgāri – „Laimes pīrāgu”, mielojāmies ar grieķu saldumiem, rumāņu,
čehu, poļu un mājinieku slovēņu cienastiem.
Ekskursijas nolūkos šajās dienās apmeklējām podnieku darbnīcu, piparkūku ceptuvi un senas baznīcas, iepazinām Slovēnijas dabu.
Zviedru skolotāji Skujenes pamatskolā. 15. un 16. martā Skujenes pamatskolā viesojās septiņi Kristinelund
skolas skolotāji direktores Kristinas
Ekmanes vadībā no Osthammaras komūnas Zviedrijā. Šī vizīte bija pirmā
abu valstu skolotāju tikšanās klātienē
pagājušajā mācību gadā uzsāktajam
Nordplus projektam, kas tiks realizēts
turpmākajos trijos gados.
Projekta tēma ir veselība un apkārtējā vide. Realizējot projektu, skolēni papildinās zināšanas par cilvēka rīcības

ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu,
skolēni mācīsies, pētīs un iegūs jaunas
zināšanas par veselīgu dzīvesveidu.
Zviedru skolotāji vēroja stundas, diskutēja par izglītības sistēmu Latvijā un
Zviedrijā, iepazina mūsu skolēnu un
skolotāju ikdienas dzīvi. Kopā ar zviedru kolēģiem viesojāmies Dzērbenes vidusskolā, kur direktore Marija Grīnberga dalījās ar mums savā bagātajā vides
izglītības pieredzē. Šo dienu laikā tika
aktualizēta mūsu atbildība par tuvāku
un tālāku apkārtējo vidi un Baltijas
jūru. Skujenes pamatskolas skolēni bija
sagatavojuši arī apsveikuma programmu ciemiņiem, kurā piedalījās trīs deju
kolektīvi, vokālie un instrumentālie ansambļi, individuālie solisti, bet kopkoris dziedāja dziesmu „Welcome to my
country ”.

Zviedru skolotājus pārsteidza skolēnu mirdzošās acis gan stundās, gan uzstājoties koncertā, skolēnu draudzīgās
attiecības. Skolotājas stāstīja, ka Zviedrijā skolēniem drīkst uzdot tikai trīs mājasdarbus nedēļā – vienu reizi matemātikā, zviedru valodā un angļu valodā
– ar mērķi, lai atliktu laiks fiziskām aktivitātēm: slēpošanai, peldēšanai, sporta
spēlēm. Ciemiņi atveda bērnu zīmējumus un vēstules, mūsu skolēnu uzdevums ir rakstīt atbildes un atbildēt uz
zviedru draugu e-pastiem.
1. maijā četrdesmit Skujenes pamatskolas skolēni un projektā iesaistītie
skolotāji dosies uz projekta aktivitātēm
Zviedrijā.
Valda Miķelsone,
Ilona Sopule-Žēpere

Skujenes pamatskolas pārstāvju sagaidīšana. No kreisās: skolotāja Anita
Pētersone, mūsu delegācijas sagaidītāja, Inese Bondare, Jānis Olte, projekta
koordinatore Anda Lukstiņa.

MŪSU VIESIS

Motivācija – olimpiāde
Februāri pavadījām olimpiskajā
zīmē, vērojot TV ekrānos mūsu olimpiešu startus. Diezin vai kļūdīšos apgalvojot, ka vislielākās emocijas valdīja
Glāzeru ģimenē – meitai Līgai olimpiskā debija. Pēc atgriešanās no Vankūveras Vecpiebalgas novada Domes rīkotajā pieņemšanā deputāti, darbinieki
un sporta skolotāji sveica Līgu un viņas
vecākus, vēlot mūsu olimpietei labus
startus nākotnē. Gandrīz pusotru stundu
ilgajā sarunā Līga dalījās iespaidos par
Vankūveru, pastāstīja par veiksmēm,
grūtībām un nākotnes iecerēm, atbildēja uz klausītāju jautājumiem.
„Katra sportista sapnis ir būt Olimpisko spēļu dalībniekam vai pat iegūt
tajās medaļu. Ik gadu, lai varētu piedalīties Pasaules Kausa posmos, bija jāizpilda normatīvi Eiropas IBU kausos.
Atlases sacensības olimpiādei bija ļoti
spraigas, olimpisko kvalifikācijas normatīvu bija jāizpilda pēdējo divu gadu
laikā gan individuāli, gan komandu stafetēm. Uz olimpiskajām spēlēm netika
tādas sieviešu komandas kā, piemēram,
Lielbritānija, Horvātija, Koreja, Japāna,
Bulgārija, Austrija,” tā par nokļūšanu
Vankūverā stāsta Līga. Mamma Antoņina piebilst, ka Līga ļoti mērķtiecīgi
četrus gadus šim notikumam gatavojusies – tiecoties pēc augstākiem rezultātiem, Latvijas sieviešu biatlona izlases
dalībnieces būtiski uzlabojušas fizisko
sagatavotību. Bet pirmsākumi sportiskajām aktivitātēm ir rodami tepat Vecpiebalgā, kad Līga, mācoties 10. klasē,
sāka trenēties biatlonā pie treneriem
Andra un Aijas Praulīšiem. Tiesa gan,
mammu sākumā ļoti apbēdinājis meitas
lēmums nopietni pievērsties sportam,
jo tas nozīmējis, ka nepabeigta paliek
mūzikas skola. Tagad Antoņina par sa-

vām šaubām tikai pasmaida, jo viss, kas
notiek, notiek uz labu – biatlons ir kļuvis par Līgas sirdslietu.
Sportā virsotnes var sasniegt ar cītīgu
darbu. Gatavošanās sacensībām nav rotaļa, Līga daudz laika pavada treniņnometnēs. Mamma saskaitījusi, ka mājās,
Latvijā, meita ir ne vairāk kā trīs mēnešus gadā. Tas ir visu sportistu dzīves
mīnuss. „Iespējams, ka daudzi mūs apskauž – esam Itālijā, Austrijā... Bet mēs
nebraucam atpūsties. Galvenais ir treniņi. Biatlonistiem ir svarīgi pēc iespējas
ātrāk tikt uz sniega un pēc iespējas ilgāk to izmantot. Mājiniekiem ir grūtāk,
jo treniņos man dienas aizskrien ātri.
Turklāt esmu citā vidē. Kopš pieejams
internets un Skype, ar mammu un tēti
sazinos katru dienu, arī olimpiādes laikā,” tā Līga. Par meitas biežo prombūtni savs vārds sakāms arī mammai: „Tagad esam jau apraduši, bet kādreiz es
ļoti nervozēju, ka nevaru meitai no attāluma palīdzēt, mierināt, uzmundrināt.
Es ļoti labi jūtu, kā Līgai klājas. Kad
viņai sacensības, jau no rīta man ir
skaidrs – veiksies vai neveiksies. Ja pamostos mierīga, Līga sasniedz labu rezultātu, ja manī valda tāds kā saspringums, zinu – būs kļūmes. No
neveiksmēm neviens nav pasargāts – ir
labākas dienas, taču ir arī melnās. Parasti viņai saku, ka jātic sev un jāiet tālāk. Ļoti novērtēju iespēju, ka varu ar
Līgu sazināties. Patērzēju es, parunājas
tētis, brāļi. Visiem kļūst labāk.”
Aicināta dalīties olimpisko spēļu iespaidos, Līga atzīst: „Diemžēl ne Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā, ne
noslēgumā nepiedalījos. Arī es lāpas iedegšanu vēroju TV ekrānā, jo nākamajā
dienā bija pirmais starts. Dzīvojām
Vistlerā, nelielā ciematiņā. Lielākā

priekšrocība bija tā, ka trasi, kur notika
treniņi un sacensības, sasniegt varējām
nieka pusstundā. Man šīs bija pirmās
spēles, tāpēc lielas vilšanās par sadzīves apstākļiem nebija. Tomēr pieredzes
bagātākie sportisti zināja teikt, ka Vistleras olimpiskais ciemats ir īpaši askētiski iekārtots. Dzīvojām trīsstāvu ēkā
– pa diviem istabiņā. Sanitārais mezgls
un dušas telpa tikai pirmajā un trešajā
stāvā. Ja vēlējāmies paskatīties televīziju vai uzspēlēt biljardu, devāmies uz
atpūtas namiņu. Brīvajās dienās aizgājām pavērot bobsleju, skeletonu. Kad
olimpiskajā ciematiņā viesojās prezidents Valdis Zatlers, atradāmies trasē,
tāpēc valsts augstāko amatpersonu nesastapām. Jāsaka godīgi, ka arī ar citiem
latviešu olimpiešiem satikāmies tikai
ēdienreizēs, tādu kopīgu vakaru, pasēdēšanu nebija. Neērtības pieciest bija
viegli, jo saspringtais treniņu un sacensību režīms neļāva domāt par ko citu.
Startējām ar maksimālo atdevi, varbūt
nedaudz pietrūka veiksmes.”
Sarunas gaitā noskaidrojam, ka nekādu īpašu talismanu vai rituālu, lai noskaņotos sacensībām, Līgai nav: „Agrāk bija, bet tad sapratu, ka labāk mazāk
kaut kam ticēt, bet labāk ir paļauties uz
sevi. Biatlona trasē nedomāju par to, ko
un kā darīšu šautuvē. Cenšos nomierināties, nenervozēt. Cik slēpju pāru bija
līdzi uz olimpiādi? Vadošie biatlonisti,
lai labāk pieskaņotos trasei un laika
apstākļiem, parasti izmanto apmēram
20 – 30 slēpju pārus, man uz Vankūveru
līdzi bija 8. Individuāli startēt ir vieglāk, stafetē – grūtāk, jo tas uzliek lielāku atbildību ne tikai pret sevi, bet arī
pret citiem. Vislabāk patīk skriet 15 km
distanci.”
Vaicāta par nākotnes nodomiem,

Līga Glāzere ar vecākiem Antoņinu un Ilmāru. Stāv no kreisās: J. Vīlips,
D. Skrastiņa, S. Sniedze, R. Glāzers, A. Kamerāde, E. Frīdvalde-Andersone,
A. Krama, M. Supe, I. Ģērmane, I. Ģērmene, I. Radziņa, M. Krams.
Līga kļūst atturīga. Šī ir ļoti nopietna un
sāpīga tēma. Līga atklāj: „Priekšā ir Eiropas un Pasaules kausa posmi, piedalīšos Latvijas ziemas olimpiādē. Martā
biatlonistiem sezona beidzas. Tālāk –
skatīsimies. Viss atkarīgs no finansējuma. Līdz šim mani galvenie sponsori
bija ģimene un SIA „FAN” valdes
priekšsēdētājs Aivars Ģinis. Paldies jāsaka arī Intam Jansonam un Dzintaram
Jaundžeikaram. Ja arī nākamgad nebūs
atbalsta no Biatlona federācijas vai
Olimpiskās vienības, pilnvērtīgu treniņprocesu veikt būs sarežģīti. Tādā pat
situācijā ir arī pārējās manas komandas
meitenes. Protams, sports ir brīvprātīga
lieta, ar varu neviens netur. Tomēr man
šķiet, ka iznīcināt sasniegto ir pavisam
vienkārši, taču atjaunot pēc tam būs
gandrīz neiespējami. Ir jāmaina visa biatlonistu sagatavošanas sistēma – mums
ir maz augstākā līmeņa speciālistu, īpaši trūkst šaušanas treneru. Problēmas
arī ar slēpju meistariem, katru gadu tie
mainās. Tikko sākam pie viena pierast,
tā nākamajā gadā par slēpēm rūpējas
jau cits. Ikvienā sporta veidā, arī biatlo-

nā, aplis noslēdzas ik pa četriem gadiem. Pēc olimpiskajām spēlēm kāds
aiziet, cits paliek un gatavojas nākamajām. Uzsākot jauno sezonu, iespējams,
spēkā būs jaunie Starptautiskās biatlona
federācijas noteikumi, kas sacensībām
paredz pakāpenības principu – vispirms
jāizcīna tiesības piedalīties Skandināvijas mačos, tad Eiropas IBU kausos, un
tikai tad varēs startēt Pasaules kausos.
Kvalifikācijas latiņa tiek celta arvien
augstāk. Protams, noteicošā ir interese,
vēlēšanās, pat fanātisms, tomēr bez
naudas neko izdarīt nevar.”
Bez sporta dzīves joprojām aktuālas
Līgai ir arī studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē, kur viņa apgūst veselības mācības un sporta skolotājas
profesiju.
„Gatavojoties
olimpiādei, īpaši daudz laika mācībām
neatlika. Profesionālo sportu ar mācībām ir grūti apvienot, jo lielāko laika
daļu atrodos ārpus Latvijas. Tāpēc arī
izvēlējos studēt LU, un esmu tikusi līdz
3. kursam, ” tā Līga.
Veiksmīgus startus nākotnē, Līga!
Dzidra Ješkina
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PASĀKUMI
PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā
4. aprīlī plkst. 13.00 Dzērbenes pilī
sadarbībā ar Taurenes k/n, Kaives
bērnu amatierteātri un viesu namu
“Andrēni”
LIELDIENU PASĀKUMS
“Visi lieli, visi mazi Lieldienu zaķi”.
Ieeja maksa: vismaz viena krāsota
ola.
10. aprīlī plkst. 22.00
ATPŪTAS VAKARS.
Spēlēs grupa „Sveķi”.
Darbosies kafejnīca.
Ieejas maksa Ls 2,00
(līdz plkst. 23.00 - Ls 1,50)
15. aprīlī plkst. 18.00
SADZIEDĀŠANĀS UN
SADANCOŠANĀS
kopā ar Vītolu ģimeni, Inesi Rozi,
folkloras kopām “Pērlis” un “Māras
bērni”, instrumentālo grupu
“Isidora pagalms”.
Ieeja par ziedojumiem.
Kaives pagasta zālē
4. aprīlī plkst. 11.00
LIELDIENU PASĀKUMS.
Programmā: Kaives bērnu amatierteātra uzvedums “Visi lieli, visi mazi
Lieldienu zaķi” .
Olu meklēšana, ripināšana.
Ieejas maksa – raiba Lieldienu oliņa.
Taurenes kultūras namā
10. aprīlī plkst. 19.00
Taurenes amatierteātra “Radi”
PIRMIZRĀDE – mūsdienu pasaka
“ZVĒRU LAUPĪTĀJI”
(Datums mainīts sakarā ar aktieru
maiņu. Atvainojamies par sagādātām neērtībām.)
Ieejas maksa Ls 1,00
Bērniem, pensionāriem Ls 0,50
16. aprīlī plkst. 20.00
Jaunpiebalgas novada amatierteātra
“Triksteri” IZRĀDE
A. Banka “BOMZIS”
Ieejas maksa Ls 1,00
Bērniem Ls 0,50
Vecpiebalgas kultūras namā
4. aprīlī plkst. 22.00
LIELDIENU BALLE.
17. aprīlī plkst. 13.00
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku atlases
SKATE-KONCERTS
Piedalās: Ērgļu, Jaunpiebalgas,
Vecpiebalgas novada tautas deju
kolektīvi.
23. aprīlī plkst. 20.00
Vecpiebalgas novada
UZŅĒMUMU VAKARS.
Vecpiebalgas novada pašvaldības
zālē
7. aprīlī plkst. 15.00
filmas “Astoņas brīnumlietas, ko
latvieši joprojām dara” prezentācija.
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
8. aprīlī pkst. 10.00 seminārs
lauksaimniekiem par platību
maksājumu elektronisko deklarēšanu
(interesentiem pieteikties iepriekš
pie pagastu lauku attīstības speciālistiem).
13. aprīlī plkst. 17.00 nodarbība
STIKLA APGLEZNOŠANĀ
(līdzi jāņem stikla trauks – glāze,
krūze, burciņa utt.).
Vad. Kristīne Grimma.
Interesentus līdz 9. aprīlim pieteikties bibliotēkā vai pa tālr. 64161335.
20. aprīlī plkst. 10.00
LASĪTĀJU KLUBIŅA tikšanās.

VIENKĀRŠAS PATIESĪBAS
Par loģisku pieeju vēstures faktu
interpretācijā
Kad lasītājs saņems šo laikraksta numuru, ikgadējās kaislības ap 16. marta
svinēšanas pamatotību jau būs norimušas, bet vienmēr no jauna uzstādītie jautājumi paliks. Abas „karojošās” puses –
galēji labējās un galēji kreisās partijas
– beidzot vienojušās, ka leģionāriem ir
tiesības pieminēt savus kritušos biedrus
aizlūgumā baznīcā un ar klusuma brīdi
Brāļu kapos, bet mūžīgais strīdus objekts – vai leģionāri cīnījās par Latvijas
neatkarību, paliek. Līdz ar to, vai viņiem
ir tiesības doties cauri pilsētai ar Latvijas karogiem, lai noliktu ziedus pie Brīvības pieminekļa.
Pamēģināsim paskatīties uz šo
problēmu no tīras loģikas viedokļa,
izslēdzot emocijas, jo taisnība parasti
nav tam, kurš visstiprāk kliedz.
Pārsteidzoši, bet man līdz šim nav
izdevies dzirdēt, ka kāds žurnālists vai
vēsturnieks
uzdotu
bijušajiem
leģionāriem pašu galveno jautājumu –
kā jūs iedomājāties šo neatkarības
atgūšanu, kādā veidā, ar kādiem
līdzekļiem. Mēģināsim aizpildīt šo
robu, izanalizējot 2. Pasaules kara trīs
iespējamos attīstības variantus. Pirmais
– karš beidzas ar sabiedroto uzvaru, tā,
kā tas arī notika – Latvija neatkarību
neatgūst, un te vainojama ne tikai
PSRS, bet arī ASV, Anglijas un
Francijas valdības, kuras pieļāva
Eiropas sadalīšanu atbilstoši Padomju
Savienības interesēm. Otrs variants –
Vācijai izdodas realizēt savu ideju par
pasaules kundzību. Te savu roku būtu

APSVEIKUMI
Sniega pulkstenītis saka –
Mīļi sveicam tevi mēs.
Piesaulītē balta taka,
Katrs zieds tev laimi nes.
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Justs Ņizins
Dzērbenes pagastā
Sāra Estere Gurska
Vecpiebalgas pagastā
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Kad sniegs uzplaucis
un saulē tā ziedputekšņi
mirdzot liek piemiegt acis, –
sniega pulksteņi,
vēl slēpjoties savos asnos,
patiesībā jau mostas
un klusi iedungo pavasari!
		
(M.Svīķe.)
Laimi, prieku, veselību, aprīļa
jubilār!
Īpašie gaviļnieki

60 –
Jānis Vaitkevics Vecpiebalgā
70 –
Gita Jemša Dzērbenē
Jānis Grahoļskis Dzērbenē
Jānis Alfreds Bērziņš Kaivē
Juris Slaidiņš Taurenē
Vilnis Niedrītis Vecpiebalgā
Skaidrīte Višņova Vecpiebalgā
Māra Žēpere Vecpiebalgā
80 –
Velta Dukure Dzērbenē
Zigrīda Pilsētniece Inešos
Biruta Tomsone Inešos
Helmuts Rūmiks Taurenē
Jānis Neimanis Vecpiebalgā
96 –
Marija Kuzmina Dzērbenē

pielikuši arī leģionāri, bet izredzes uz
neatkarību – nekādas, jo pat kara beigās,
kad Vācijas sakāve kļuva acīmredzama,
Hitlers atteicās runāt pat par jebkādu
autonomiju, ko lūdz leģiona pārstāvji,
lai celtu kaujinieku cīņas sparu. Citi
fakti – sodi par Latvijas karoga
izkāršanu, ģenerāļa Kureļa vienību,
kurām vajadzēja kļūt par neatkarīgās
Latvijas armijas pamatu cīņai pret
boļševismu, likvidācija, un beidzot
Rozenberga plāns par slāvu tautu kā
nepilnvērtīgu iznīcināšanu un baltiešu
izsūtīšanu uz šīm teritorijām, lai
atbrīvotu vācu kolonistiem. Kā saka,
komentāri lieki. Un beidzot trešais
variants – sabiedrotie sakauj Vāciju, bet
pēc tam ASV, Anglija un Francija
piesaka karu un sakauj novājināto
PSRS. Šāda notikumu gaita Latvijai
būtu vispieņemamākā, uz to cerēja arī
daudzi, kuri pēc kara beigām slēpās
mežos, taču pilnīgi nereāla. To nekādā
ziņā nepieļautu karā nomocīto rietumu
valstu tautas, bez tam kara noslēguma
fāzē PSRS bija milzīgs pārsvars spēka
un bruņojuma ziņā. Arguments nevarēja
būt arī ASV rīcībā esošā atombumba –
vāji attīstīto nogādāšanas dēļ tā drīzāk
varēja iznīcināt pašus tās lietotājus.
Jāpiezīmē arī, ka, uzvarētājiem lemjot
par Eiropas tālāko likteni, fakts, ka tik
daudz latviešu karojuši vācu pusē,
diezin vai būtu pozitīvs arguments
Latvijas neatkarības atjaunošanai.
Variantu „.. pēc tam tos zilipelēkos..”
vispār nav vērts analizēt, jo vācieši,

PATEICĪBAS
Mīļi pateicamies visiem, visiem,
kuri atbalstīja, palīdzēja un bija kopā
ar mums grūtajā brīdī, Arnoldu Supi
mūžībā pavadot.
Marija, Jānis
♦♦♦
Šoziem, kad sniega pārbagātība sagādāja ne vien prieku, bet arī nopietnas
raizes daudziem lauku māju īpašniekiem, mūsu pusē ceļi no sniega kupenām tika attīrīti savlaicīgi un kvalitatīvi. Liels paldies Vecpiebalgas novada
pašvaldībai!
Tomsonu ģimene Inešos
♦♦♦
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par ceļu tīrīšanas pakalpojuma
nodrošināšanu un traktoristam Mārtiņam par labu darbu.
Gunārs Harjo Kaivē
♦♦♦
DIEVKALPOJUMI
1. aprīlī plkt. 17.00
Dzērbenes ev.lut. baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
4. aprīlī plkst. 15.00
Dzērbenes ev.lut. baznīcā
Lieldienu dievkalpojums.
3. aprīlī plkst. 22.30
Lodes Apšu ev.lut. baznīcā
Lieldienu nakts vigilija.
1. aprīlī plkst. 19.00
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
2. aprīlī plkst. 15.00
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā
Lielās Piektdienas dievkalpojums.
4. aprīlī plkst. 10.00
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā
Lieldienu dievkalpojums.

2010. gada marts

protams, nepieļautu veselu 2 divīziju
pāriešanu sabiedroto pusē, lai cīnītos
pret viņiem pašiem, drīzāk jau tad šīs
vienības
tiktu
iznīcinātas.
No
augstākminētā kļūst acīmredzams, ka
leģionāru cīņas nevienā no variantiem
nevarēja veicināt Latvijas neatkarības
atgūšanu. Un vēl par dažiem mītiem.
Pamatojot leģionāru plašo iesaistīšanos
karā vācu armijas pusē, bieži min
Latvijas īpašo stāvokli, īpašo vēsturi –
okupāciju, neatkarības zaudēšanu,
represijas utt., taču mūsu kaimiņi –
lietuvieši piedzīvoja visu to pašu, varbūt
pat lielākā mērā, bet, neskatoties pat uz
to, ka vairāki redzami Lietuvas militārie
un sabiedriskie darbinieki, kurus vācieši
gribēja izmantot kā organizatorus, tika
ieslodzīti koncentrācijas nometnēs,
leģionu kaimiņu zemē izveidot
neizdevās, toties nacionālo partizānu
kustība pēc kara bija daudz plašāka un
efektīvāka nekā Latvijā.
Pilnībā atbilst patiesībai apgalvojums, ka latviešu leģions nav karojis
pret rietumu sabiedrotajiem, bet tikai
pret boļševikiem, taču leģionāru nopelnu tur nav – vācu pavēlniecība lieliski
saprata, ka angļi vai franči būs daudz
mazāk nīstams pretinieks, sevišķi jāņem vērā, ka šīm valstīm bija zināmi
nopelni Latvijas neatkarības iznīcināšanā, nekā PSRS, kura šo neatkarību likvidēja. Taču nav jābūt lielam militāram
speciālistam, lai saprastu, ka prasmīgu
un varonīgu kaujas vienību (to atzīst
abas puses) iesaistīšana cīņās Austrumu
frontē deva iespēju pārsviest papildus
spēkus uz rietumiem, piemēram, Ardenu operācijas veikšanai, kuras rezultātā
sabiedrotie zaudēja vairāk nekā simts
tūkstošus karavīru. Tāpēc ir maz ticams, ka Rietumeiropas vai ASV iedzīvotāji, kuri karā zaudējuši tuviniekus,
kādreiz atzīs par varoņiem cilvēkus,
kuri valkājuši vācu armijas formas tēr-

pus. Tas pats attiecas arī uz Krievijas,
Baltkrievijas un Ukrainas tautām, jo leģionā bija iekļauti (ne jau bez nolūka)
arī policijas bataljoni, kuri piedalījās
ebreju un citu civiliedzīvotāju iznīcināšanā šo valstu teritorijā. Mūsu vēsturnieki ar šo faktu tiek galā pavisam vienkārši – tai laikā, kad leģions karoja
Austrumu frontē, nav fiksēti gadījumi,
kad būtu veikta vardarbība pret civiliedzīvotājiem. Bet pirms tam?
Vai ir kāda izeja no šīs visai divdomīgās situācijas? Domāju, ka ir, un brīnos,
ka tas nav ienācis prātā kādam vēsturniekam – vajag tikai izmainīt gramatisko izteiksmi, proti, leģionāri toreiz domāja, uzskatīja, ka viņi karo par
neatkarīgu Latviju. Vai mēs varam to
arī pamatot? Jā gan – lielākā daļa leģionāru bija jauni cilvēki, kuri vāji vai nemaz neorientējās politikā, otrkārt, tikko
bija pārdzīvotas padomju represijas,
kuras bieži skāra šos cilvēkus personiski, un, treškārt, prasmīgā vācu un arī
latviešu kolaboracionistu propaganda.
Ko mēs ar to iegūtu? Lielāku izpratni
gan rietumos, gan austrumos, liegtu galēji noskaņotajiem politiskajiem spēkiem izmantot šo dienu savas popularitātes celšanai.
Viss augstāk minētais gan būtu attiecināms tikai uz tiem, kuri leģionā iestājās brīvprātīgi, jo laikam gan būtu absurdi apgalvot, ka Vācija okupētajā
teritorijā organizēja iesaukumu okupācijas armijā (tādējādi pārkāpjot pašas
parakstīto Hāgas vienošanos), lai tie cīnītos par savas valsts neatkarību no
okupantiem.
Un kārtējo reizi piebilde – nepretendēju uz „vienīgo patiesību”, gribu tikai,
lai mūsu lasītāji interesējas par faktiem
un mācās tos interpretēt, nevis paļaujas
uz „speciālistiem”, kuriem tas ir „maizes darbs”.
Juris Sīmanis

Mīļie novadnieki, mana sirds vienmēr ir kopā ar Jums!
Es pateicos no sirds par Jūsu materiālo un morālo atbalstu manas veselības
atgūšanā, kuram ir vārdos neizsakāma
vērtība. Man bija ļoti grūti to pieņemt,
jo zinu, kā šajos apstākļos ir Jums pašiem. Bet DIEVAM ir savi plāni, šoreiz
mani nostādot saņēmēja vietā, neteikšu,
ka tas bija viegli – vieglāk tomēr ir dot,
jo līdz šim esmu varējusi to darīt pati,
bet tagad no sirds, ar pateicību to pieņēmu.
Laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt
vai dabūt,
Bet gan tas, kurš spēj dot citiem.
Paejieties cilvēkiem pretī un dalieties
tajā, kas jums ir!
Dāvājiet smaidus un labestību!
Laime ir kā saules gaisma:
Ja iecelsiet kādu saulē, tā apspīdēs arī
Jūs.
Lai Dievs Jūs svētī!
Pateicībā, cieņā un mīlestībā
Biruta Mežale
♦♦♦

Vecpiebalgas vidusskolas sākumskolēni saka sirsnīgu PALDIES akciju sabiedrībai „Latvijas Meži” un Vecpiebalgas novada Domei par iespēju
aizbraukt uz Rīgu, lai Latvijas Valsts
leļļu teātrī noskatītos brīnišķīgu izrādi
„Nāc pie puikām!”
♦♦♦
Lai jūsu logā vienmēr spīdētu saule,
Lai būtu vienmēr, ko darīt,
Lai makā iekrīt pa latiņam,
Lai draugs draugam sniedz palīdzīgu
roku!
Izsaku lielu pateicību Solvitai un
Dainim par palīdzīgas rokas sniegšanu
šajā sniegiem un saliem bagātajā ziemā.
Stipru veselību, laimi personiskajā dzīvē!
Ilga Rabe

SLUDINĀJUMI
DARBS
Piedāvā darbu lopkopībā, vēlams ar
pieredzi. Var būt arī ģimene.
Tālr. 26446880.
SLUDINĀJUMS
Lūdzu atsaukties cilvēkus, kuriem
mājās glabājas un netiek izmantotas
magnetofona lentes vai skaņu plates,
un uzdāvināt tās manai kolekcijai.
Tālr. 28674100 (Gunārs).
IFORMĀCIJA
Jaundibinātais sporta klubs
“Vecpiebalga” aicina jaunus
BMX sporta braucējus.
Sīkāka informācija pa tālruni
29479071 vai 29275983.

SĒRU VĒSTS
..kad saule pavasarī
Sies atkal vaļā puķu pumpurus,
Ar saviem straujajiem ziemeļvēju
			
zirgiem
Būs ziema viņus aizvedusi līdz..
		
(Ā.Elksne.)
Mūžībā aizgājuši
Dagmāra Maiga Garā, Ineši
Juris Miķelsons, Ineši
Arnolds Supe, Vecpiebalga
Hermīne Kušule, Vecpiebalga
Jēkabs Jānis Veigurs, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv . Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra
mēneša 15. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Avīze iespiesta SIA “Madonas poligrāfists”.

