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Redaktores sleja
Nezinu, pie vainas pavasaris vai
dažādu notikumu pārbagātība, bet
atzīšos – šī numura pārdomu sleju
vienā „piegājienā” uzrakstīt nekādi
neizdodas. Pārāk pesimistiskas un
pavasarim nepiemērotas domas rīmējas datora ekrānā (labi, ka nav
jātērē papīrs!). Tuvojas maijs –
Lapu mēnesis –, kad tiks svinēti
nozīmīgi valsts svētki – Satversmes
sapulces sasaukšanas diena un Neatkarības deklarācijas pieņemšanas
diena (atgādinu, ka pie iestādēm un
privātmājām ir jāizliek valsts karogs). Vairums no mums priecājas
par gaidāmajiem svētkiem (kas nozīmē arī brīvdienas!), bet lepnums
un pacilājošās sajūtas, kas vēl pirms
pāris gadiem pavadīja šos notikumus, ir palikušas pagātnē. Vienkārši nespējam atiet no ekonomiskās
ķezas, kas ienākusi un nostiprinājusies mūsu ikdienā. Kaut negribot,
bet domās un sarunās arvien biežāk
ieskanas negatīva nots, kad liekas,
ka nekam vairs nav vērtības, nozīmes. Mēģinu sevi noskaņot – domā
pozitīvi, domā labu! Attieksmi pret
dzīvi vajadzētu veidot kā mazam
bērnam – nokriti, paraudi, piecelies
un skrien tālāk smaidīdams. Viegli
pateikt, grūti izdarīt, vai ne? Reizēm liekas – iestājusies ikdienas rutīna, viss notiek, bet tā lēnām, prātīgi. Un tad gadās kāda tikšanās,
satiec interesantu cilvēku, un pelēkajā ikdienā parādās krāsas. Protams, neikdienišķus notikumus aprīļa trīsdesmit dienās piedzīvoju
vairākkārt, bet īpaši vēlos atzīmēt
divus – tikšanos ar brīnišķīgajiem
un pozitīvi noskaņotajiem Rūtu un
Aleksi Rubeņiem Dzērbenē un interesanto sarunu Lasītāju klubiņā ar
Juri Sīmani.
Maijs mūs steidzina – paspēt, nenokavēt, nepalaist garām! Taisnība
vien ir, cik pavasarī iesēsi, rudenī –
novāksi. Rūpējoties par sadzīviskām lietām, dažkārt aizmirstam, ka
pavasaris ir īpašs. Ieskaties! Pavasara trakais zaļums ir neaprēķināms. Nevienā citā gadalaikā dabā
nevar sastapt tādu krāsu pārbagātību, kad zāles asns nav vienkārši
zaļš un pirmās māllēpes zieds –
dzeltens. Katram tonim ir savas
nianses. Jo vecāka kļūstu, jo vairāk
saprotu maija burvību, kad pavasara vējš vilināt vilina doties uz pasākumiem. Un to nākamajā mēnesī
mūsu novadā solās būt gana daudz.
Ko ievērot ikdienā, kam ļauties, kas
svarīgs noticis un vēl notiks – par to
visu lasīsiet šajā numurā. Bez visa
tā vēl jāpiemin, ka maijā atzīmēsim
Mātes dienu un Ģimenes svētkus.
Jānis Jaunsudrabiņš ir teicis: “Māte
uztur dzīvas cilvēku paaudzes atpakaļ līdz Ievai un joprojām līdz pat
zemes mūža pēdējai stundai. Māte
ir neizsīkstošas mīlestības avots, tāpēc mūžīga kā pati mīla. (..) Māte ir
laicības nemirstīgā daļa, cilvēces
ciltskoka sakne un reizē zaļa lapa.”
Neaizmirsīsim apsveikt mīļos cilvēkus šajos pavasara svētkos!
Sauli un prieku!
Dzidra Ješkina
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MAIJĀ ATZĪMĒSIM
1. maijs – Darba svētki. LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena.
4. maijs – LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena.
8. maijs – Nacisma sagrāves un II pasaules kara upuru piemiņas diena.
9. maijs – Mātes diena.
15. maijs – Starptautiskā Ģimenes diena.
23. maijs – Vasarsvētki.

Daudz ir Dieva dārzos ziedu,
Pacel acis: gaisma mirdz,
Tomēr skaistākais no visiem –
Mātes svētums, mātes sirds.
			

(V.Mora.)

Gaišus un mīļus svētkus!

ĪSZIŅAS
Aprīļa vidū, no 16. līdz 19.aprīlim, trīs dienu laikā Taurenes pagasta
centrā tika reģistrētas trīs ugunsnelaimes. Kā pastāstīja pagasta pārvaldes
vadītāja Inese Saliņa, vienā gadījumā
tika aizdedzināta pērnā gada zāle, kā
rezultātā uguns bīstami ātri izplatījās,
vēl divos gadījumos dega dzīvojamā
platība – dzīvoklis daudzdzīvokļu
mājā un līvānu tipa mājas otrais stāvs.
Pateicoties Taurenes brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības operatīvai rīcībai, laikus tika ierobežota uguns
tālāka izplatība. Īpaša pateicība
Andrejam Dukaļskim par drošsirdību

un profesionalitāti, glābjot dzīvokļa
saimnieka dzīvību. Šie ugunsgrēki
uzskatāmi pierāda, cik liela nozīme ir
ātrai un savlaicīgai rīcībai, cik nozīmīgs atbalsts operatīvajiem dienestiem ir brīvprātīgās vienības. Atcerēsimies, iestājies ugunsbīstamais
periods – būsim uzmanīgi!
No 27. līdz 30. maijam Vecpiebalgas novada pašvaldībā viesosies sadarbības partneri no Norvēģijas –
Aremarkas un Markeras pašvaldības
delegācija. Viesi iepazīsies ar novada
skolām, notiks kopējs koncerts un dažādas sporta aktivitātes.

JAUTĀJĀT? ATBILDAM!

Ādolfs Bruno Pugulis

Latvijas Valsts svētki – ceturtais maijs
Šodien skan salūts,
ir ceturtais maijs –
Latvijas Valsts
atjaunotājs.
Noliecas galvas
un svētie karogi
patiesā cieņā
Tev, māte Latvija.
Tu, mana
latviešu tauta!
Gadsimtos gana
postīta, šausta.
Mierlaikā latvieši
strādāja, ara.
Mēris sarkanais, mēris
		
pelēkais
mūs ierāva karā.

Valdīja ļaunums,
tā rokās bij’ vara.
Un noveda tautu
pie brāļu kara.
Šodien brīvajā Latvijā
lielie brāļi brīžiem vēl nāk.
Un latviešus atkal
pamācīt sāk.
Un tādēļ, dzirdot
baznīcas zvanu,
es lūdzu, Dievs, sargi
Tēvzemi manu!

Veselības apdrošināšana fiziskām
personām – jaunums Latvijas
apdrošināšanas tirgū!
Ņemot vērā, ka darba devēji retāk
iegādājas veselības apdrošināšanas
polises saviem darbiniekiem un līdz ar
pieaugošo pieprasījumu pēc veselības
apdrošināšanas fiziskām personām,
„Compensa Life Vienna Insurance
Group SE Latvijas filiāle” (Compensa
Life) ir izstrādājusi pilnīgi jaunu veselības apdrošināšanas produktu.
Fiziskām personām mēs piedāvājam
trīsgadīgu veselības apdrošināšanas
polisi. Pirmajā apdrošināšanas gadā
tiek apmaksātas vizītes pie ģimenes
ārsta, kuram ir noslēgts līgums ar Veselības norēķinu centru (VNC), kā arī
speciālistu pakalpojumus, kuri ir saņemti ar ģimenes ārsta nosūtījumu,
par pacienta iemaksām. Stacionāro
palīdzību. Otrajā gadā tiek pievienota
nelaimes gadījumu apdrošināšana.
Trešajā gadā ambulatorā un stacionārā
maksas palīdzība.
Jaunā Compensa Life veselības ap-

drošināšana fiziskām personām ir lielisks risinājums klientiem negaidītu
saslimšanu gadījumos, lai pasargātu
sevi no neparedzētiem izdevumiem.
Šī apdrošināšana nav paredzēta iepriekš zināmu un plānotu medicīnas
izdevumu segšanai. Pieejamais medicīnas pakalpojumu klāsts un attiecīgi
veselības apdrošināšanas polises cena
pa gadiem ir izvēlēta tāda, lai vairumam Latvijas iedzīvotāju tā būtu pieejama.
Iegādājoties veselības apdrošināšanas polisi, jūs iegūsiet drošību savai
nākotnei, stabilitāti šodienai un pārticību rītdienai!
Novada iedzīvotājiem sīkāka informācija, iespēja aizpildīt pieteikumu
un iegādāties polisi iespējama pie apdrošināšanas brokera Taurenē. (Tālr.
26111729; e-pasts: ilze.dukalska@
dabrokeri.lv).
Ilze Dukaļska

Lasītāja no Dzērbenes pagasta
mums jautā, vai ir apstiprināti
suņu un kaķu turēšanas noteikumi
un kur meklēt palīdzību strīdus gadījumā.
Kā paskaidroja Vecpiebalgas novada pašvaldībā, līdz vienotu saistošo
noteikumu par suņu un kaķu turēšanu
apstiprināšanai spēkā ir līdzšinējie –
katrā bijušajā pagasta padomē pieņemtie. Šie noteikumi nosaka dzīvnieku reģistrācijas un turēšanas
kārtību, dzīvnieku īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus un ir
saistoši visiem dzīvnieku īpašniekiem
un turētājiem, par to pārkāpšanu ir
paredzēta administratīvā atbildība. Ar
saistošajiem noteikumiem var iepazīties pagastu pārvaldēs. Ja šie noteikumi netiek ievēroti, ar iesniegumu jāvēršas novada pašvaldībā vai pagasta
pārvaldē. Par pārkāpumiem dzīvnieka īpašnieku vai turētāju var saukt pie
administratīvās atbildības, piemērojot naudas sodu.
Ja siltajā gada laikā otrā plānā
atkāpjas vajadzība pēc apkures,
tad vajadzība pēc karstā ūdens nezūd visu gadu. Tuvojoties vasaras
sezonai, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem aktuāls kļūst jautājums
par siltā ūdens saņemšanu.
Novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt savu viedokli, vai un cik
bieži vasaras sezonā būtu jānodrošina
siltā ūdens piegāde. Priekšlikumus

līdz 15. maijam iesniegt pagastu pārvaldēs vai novada pašvaldības administratīvajā centrā Vecpiebalgā.
Vecpiebalgas pagasta iedzīvotāji
interesējas par būvdarbiem blakus
jaunizveidotajam tirgus laukumam
“Viesturos”.
Atbild SIA “Lauku Radi” tirgus direktore Ilzīte Sarmule: “Šobrīd blakus tirgus laukumam tiek veikti kafejnīcas-konditorejas
celtniecības
darbi. Kā atceraties, šajā vietā arī agrāk bija kafejnīca. Kad SIA “Lauku
Radi” to iegādājās, vēlējāmies iesākto turpināt, tomēr rekonstrukcijas laikā atklājās vairākas būtiskas nepilnības, kā rezultātā nācās bijušo ēku
nojaukt. Iecere par kafejnīcas atvēršanu dažādu birokrātisku šķēršļu dēļ
nedaudz aizkavējās, tomēr tagad celtniecības darbiem esam ķērušies klāt
ar jaunu sparu. Par konkrētu datumu,
kad kafejnīca vērs durvis apmeklētājiem, iepriekš runāt negribētu, varu
tikai atklāt, ka tas notiks šovasar. Domājam, ka pagasta un novada iedzīvotāji var būt gandarīti, jo Vecpiebalga kļūs par vienu vietu sakoptāka,
tiks radītas jaunas darbavietas, kā arī
cilvēkiem būs iespēja garšīgi paēst un
lieliski pavadīt brīvo laiku. Ēka tiks
būvēta pēc SIA “Arhitekta Imanta Timermaņa birojs” izstrādāta projekta.”

Darbus veic individuālais komersants SK PRO.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
2010. gada 21. aprīļa domes sēdē pieņemtie lēmumi:

1. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5
“Vecpiebalgas novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc to
apstiprināšanas RAPLM.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6
“Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestādēs izglītojamiem”. Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc to apstiprināšanas RAPLM.
3. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ētikas kodeksu. Interesenti ar kodeksu var iepazīties Vecpiebalgas
novada pašvaldībā
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt pašvaldības SIA „Taurenes
KP” saimnieciskās darbības 2009. gada
pārskatu: kapitālsabiedrības 2009. gada
neto apgrozījums – Ls 35191, pārskata
gada peļņa – Ls 5008. Kapitālsabiedrības peļņu novirzīt katlu mājas rekonstrukcijai.
5. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt pašvaldības SIA „Dzērbenes
siltums” saimnieciskās darbības 2009.
gada pārskatu: kapitālsabiedrības 2009.
gada neto apgrozījums – Ls 65991, pārskata gada peļņa– Ls 1851. Kapitālsabiedrības peļņu novirzīt iepriekšējo
gadu zaudējumu segšanai.
6. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības
projekta konkursā kā biedrības “Sporta
klubs “Vecpiebalga”” sadarbības partnerim un nodrošināt projektu līdzfinansējumu: mikro projektam – līdz Ls 750;
makro projektam – Ls līdz 4600.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties LAD projektā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada ezeros”. Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums sastāda 1% no attiecināmajām izmaksām un
PVN daļas. Projekts jāiesniedz līdz
2010.gada 30.aprīlim.
8. Deputāti vienbalsīgi nolēma divkāršot MK noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā
esošajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij.
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma izsniegt speciālo licenci komercdarbībai
zvejniecībā Alauksta ezerā SIA Taurenes KP.
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejniecības un zvejas limitu 1 zušķērājam, 6 zušu murdiem un 1500 m tīklu Alauksta ezerā
SIA Taurenes KP.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un
zvejas limitus – 50 m – Alauksta ezerā:
Gunāram Ozoliņam, Jānim Ļaksam Timinskim, Jānim Ažiņam, Jānim Veiguram, Paulam Fridrikam Ažiņam, Leontijam Ļebedevam, Inārai Duksei,
Vladimiram Naglim, Lilitai Plūmei, Aināram Pizānam, Anitai Pizānei, Staņislavam Daugulim, Raimondam Sniedzem,
Vladimiram
Rogozinam,
Gunāram Lapselim, Robertam Lāpselim, Guntim Zvejniekam, Benitai Zvejniecei, Jānim Lāpselim, Igoram Osipovam, Andrim Lapselim, Inesei Lāpselei,
Atim Avenam, Jānim Kuzmanam, Guntaram Gaujēnam, Rolandam Bulam, Ilmāram Kuzmanam, Jānim Gruelim,
Arnim Dūmiņam, Andrejam Zārdiņam,
Aivaram Avenam.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un
zvejas limitus – 30 m – Tauna ezerā:
Vladimiram Naglim, Lilitai Plūmei,
Andrim Punānam, Ilgonim Pētersonam,
Jānim Pētersonam, Andrim Bobrovam,
Jānim Bobrovam.
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un
zvejas limitus – 30 m – Nedža ezerā:
Inesei Berļakovai, Inārai Babrei, Antrai
Lejniecei, Andrim Rutkim, Uldim Cimdiņam.
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un
zvejas limitus – 30 m – Bānūžu ezerā:
Eduardam Račilam, Nikolajam Jankēvičam.
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma par
Vecpiebalgas novada sabiedriskajiem
zivju inspektoriem apstiprināt: Jāni
Žēperu, Aināru Pizānu, Vladimiru Nagli, Andri Lapseli, Māri Grueli, Vitu
Grueli, Hugo Duksi, Rolandu Bulu, Ivaru Markovski, Gunti Eglīti, Jāni Vīlipu, Andi Skrīveru, Ēriku Ozolu.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt naudas pabalstu Latvijas 2.Ziemas
Olimpiādes dalībniekiem.
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
nekustamajiem īpašumiem „Irbītes”
(Taurenes pagasts), „Jaunžirbuļi” (Vecpiebalgas pagasts), „Krasta Vīndedzes”
(Vecpiebalgas pagasts), „Jaunmednieki” (Kaives pagasts), „Strēlnieki” (Kaives pagasts), jo īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai noteikto funkciju
veikšanai.
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma
2010. gadā samazināt nekustamā īpašuma „Vecbeķeri” (Inešu pagasts) nodokļa summu par 50 procentiem.
19. Pamatojoties uz LR likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 18.
panta ceturto daļu un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 32.panta septīto daļu un

AKTUALITĀTES
Ministru kabineta 2008. gada 22. septembra noteikumiem Nr.787. „Noteikumi par maksājumiem, izpērkot (pērkot)
lauku apvidus zemi”, deputāti vienbalsīgi nolēma samazināt Ilzes Rūnikas,
Daces Linkumas, Māra Rūnika, Janīnas
Cīrules, Guntas Jansones samaksu par
izpērkamo Kaives pagasta „Garāžu”.
Par zemes izmantošanas laiku 12%, par
darbu lauksaimniecībā 25%. Kopējais
samazinājums 37% (katram).
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam „Garāžas” (Kaives pagastā) adresi „Kantuļi”,
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads.
21. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt esošajām ēkām un būvēm Inešu
pagasta nekustamajā īpašumā “Lejas
Gaigali” adresi „Lejas Gaigali”, Inešu
pagasts, Vecpiebalgas novads.
22. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt nekustamajam īpašumam “Auļu
kalte” (Dzērbenes pagastā) jaunu nosaukumu un adresi „Čiekuri”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.
23. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist dīķa rakšanai īpašumā “Bērtiņi”
(Vecpiebalgas pagasts) 0,1 ha lielā platībā.
24. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada Zemes
reformas pabeigšanai izmantojamo zemes vienību kopplatības:
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads,
42540050053, 2,51 ha;
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads,
42540050054, 7,8 ha;
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, 42580030065, 4,59 ha;
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, 42580030113, 3,97;
Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads, 42580030085, 3,65 ha;
Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, 42860010052, 2,8 ha;
Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, 42860010054, 1,7 ha.
25. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada muzeju apvienībā “Orisāre”.
26. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Jaunatnes iniciatīvas centra
“Balgas Strops” nolikumu.
27. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Piebalgas muzeju apvienības
“Orisāre” nolikumu.
28. Deputāti vienbalsīgi nolēma, ka
nepieciešams uzsākt darbu pie detālplānojuma izstrādes Vecpiebalgas pagasta
zemas īpašumiem: „Ceplis”, „Gaujiņa”,
„Cepļi”. Detālplānojuma izstrādes mērķis: atpūtas kompleksa plānojums (pie
Alauksta ezera). Par izstrādes vadītāju
apstiprināt novada pašvaldības Teritorijas attīstības un NĪ nodaļas vadītāju
Andri Balodi. Par detālplānojuma projekta izstrādes finansēšanu tiks slēgts līgums ar SIA “ALAUKSTA KRASTI”.

Lauku zemes izpircēju ievērībai
Atgādinājums visiem zemes izpircējiem, kuri vēl nav izpirkuši lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem – atbilstoši
2009.gada 15.oktobra likumam „Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likumā”:
• līdz 2010. gada 31. maijam VZD
reģionālajā nodaļā jāiesniedz iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes
piešķiršanu īpašumā par samaksu zemes izpircējiem, kuru īpašumiem
līdz 2009. gada 31. augustam ir izgatavots zemes robežu plāns
• līdz 2010. gada 31. augustam VZD
reģionālajā nodaļā jāiesniedz zemes robežu plāns un iesniegums lēmuma pieņemšanai par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, ja līdz 2008. gada
1. septembrim ir veikta priekšapmaksa par izpērkamo zemi;
Ja uz zemes atrodas mežaudze, jāiesniedz arī mežaudzes novērtējums. Savukārt, ja uz zemes atrodas ēkas, papil-

dus jāiesniedz dokumenti, kas apliecina
ēku piederību, piemēram, akts par ēkas
nodošanu ekspluatācijā vai darījuma
(pirkuma, dāvinājuma utt. līgums) dokuments, ja ēkas vai būves pieder zemes izpircējam, vai pašvaldības izziņa
par to, ka uz izpērkamās zemes atrodas
ēkas ar nenoskaidrotu piederību, ja ēkas
vai būves nepieder zemes izpircējam.
Lauku zemes izpircējiem, kuriem lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā
par samaksu pieņemts līdz 2009. gada
15. oktobrim un zemes pirkuma līgums
ar „Latvijas Hipotēku un zemes banku”
vēl nav noslēgts, ir tiesības izpirkt zemi
par zemāku vērtību, jo 2010. gadā zemes kadastrālā vērtība ir samazinājusies. Lai to izdarītu, zemes izpircējam
jāpieprasa un jāsaņem VZD reģionālajā
nodaļā izziņa par izpērkamās zemes kadastrālo vērtību un informācija par samaksas apmēru, ja uz izpērkamās zemes ir mežaudze vai izsniegtajā lēmumā
samaksas apmērs ar pašvaldības lēmu-
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mu ir samazināts. Slēdzot zemes pirkuma līgumu ar Hipotēku un zemes banku, jāiesniedz gan VZD reģionālās
nodaļas līdz 2009.gada 15.oktobrim
pieņemtais lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu, gan VZD
izziņa par izpērkamās zemes kadastrālo
vērtību un informācija par samaksas
apmēru.
Visiem lauku apvidus zemes izpircējiem pēc lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu saņemšanas
līdz 2010. gada 30. decembrim jānoslēdz zemes izpirkuma līgums ar Valsts
akciju sabiedrību „Latvijas Hipotēku
un zemes banka”.
Lūdzu, neatlieciet šīs darbības uz pēdējo brīdi!
Ja ir jautājumi, gaidīšu jūsu zvanus –
64170464, 26420236.
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste

Tālredzīgi cilvēki izmanto
izdevīgus piedāvājumus. Un jūs?
Swedbank, rūpējoties par klientiem
pensijas vecumā, sagatavojusi vairākus
īpašus piedāvājumus, kas ne vien palīdzēs ietaupīt, bet arī padarīs jūsu dzīvi
ērtāku.
Veidojiet sev drošības rezervi!
Kā saka veca tautas gudrība – katrs ir
pats savas laimes kalējs. Tagad, kad
pensijas lielums atjaunots, to naudu,
bez kuras bija jau pierasts iztikt, var arī
neiztērēt ikdienas tēriņos, bet gan atlikt
kādai lielākai vajadzībai vai drošības
rezervei sev, savai veselībai un savai
ģimenei.
Swedbank piedāvā veidot drošu uzkrājumu krājkontā:
• lai sāktu krāt, nemaz nevajag daudz
– noslēdzot līgumu, krājkontā jāieskaita Ls 10;
• tas ir vienkārši un ērti, jo jūsu kontā
jau tiek ieskaitīta pensija un, izmantojot regulāro maksājumu, izvēlētā naudas summa automātiski tiks ieskaitīta
krājkontā;
• tas ir arī izdevīgi – pelņas procenti
par krājkontā esošo naudas summu tiek
aprēķināti katru dienu un reizi ceturksnī
tiek pieskaitīti noguldījuma pamatsummai;
• uzkrājums ir rokas stiepiena attālumā – brīdiniet banku 7 dienas iepriekš,
un jau pēc nedēļas nepieciešamā naudas summa būs jūsu kontā.
Turklāt šobrīd ir spēkā īpašs piedāvājums – klientiem, kuri sasnieguši 62
gadu vecumu un laikā no 1. februāra
līdz 30. aprīlim noslēguši līgumu par
krājkonta atvēršanu ar regulārām iemaksām, Swedbank kopā ar saviem sadarbības partneriem Skaisto skatu aģentūra, Euronics un DIENAS ŽURNĀLI
sarūpējusi dāvanu kuponus Ls 15 vērtībā.
Piedāvājums spēkā līdz 30.04.2010.
Saņemt pensiju Swedbank kontā ir
ērti un izdevīgi.
Ja esat Swedbank klients, pārliecinieties, vai esat informēts par visām priekšrocībām un iespējām, ko Swedbank piedāvā saviem senioriem. Vēl nesaņemat
savu pensiju Swedbank kontā? Ielūkojieties, kādas priekšrocības tas jums
sniedz – tiešām ērti un izdevīgi.

Pensijas saņemšana bez maksas:
• Bez maksas ik mēnesi saņemiet
konta pensiju;
• Bez maksas piekļūstiet savai naudai jebkurā Swedbank filiālē, kā arī
plašākajā bankas automātu tīklā visā
Latvijā.
Izdevīga rēķinu apmaksa:
• Internetbankā, ja saņēmējs ir Swedbank, un bankas automātos bez maksas;
• Filiālēs par pazeminātu komisijas
maksu.
Izdevīga norēķinu karte:
• Bez maksas norēķinieties ar karti
visā Latvijā;
• Saņemiet atlaidi kartes gada maksai;
• Ietaupiet, saņemot atlaides bankas sadarbības partneru veikalos un aptiekās.
Paaugstināta depozīta likme
• Paaugstināta procentu likme (+0,1%)
noguldījumiem termiņdepozītā.
Vienmēr pieejama informācija par
bankas lietām:
• Ērti saņemiet informāciju par kontā
ieskaitīto pensiju ar īsziņas starpniecību
vai, zvanot pa tālruni 67 444 444;
• Bez maksas savā pastkastītē saņemiet īpaši Swedbank klientiem izveidotu avīzi “Seniora Ceļvedis” .
Lai pieteiktos pensija saņemšanai
Swedbank, jums tikai jādodas uz Swedbank filiāli, kur varēsiet aizpildīt VSAA
iesniegumu pensijas saņemšanai, un
visu pārējo banka nokārtos jūsu vietā.
Piesakieties Seniora komplektam un
kontu pensijas saņemšanai atveriet bez
maksas!
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem,
lai saņemtu Swedbank pakalpojumus,
nav 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
Kristīne Freija,
klientu apkalpošanas speciāliste

Valsts meža dienesta informācija
Latvijas mežos ir sācies ugunsbīstamais periods. Šajā laikā dedzināt ciršanas atliekas atļauts tikai ar valsts mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Bez
saskaņošanas ar mežniecību aizliegts
veikt arī jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantus. Lūgums visiem
iedzīvotājiem, redzot meža ugunsgrēku, nekavējoties informēt tuvāko valsts
meža dienesta mežsargu vai mežniecību, zvanot:
TAURENES mežniecība –
64170418; mob. tālr. – 26427567;
26426154; 28659206; 28659146.
DRUSTU pagastā –
mežsargs Andis Rēdmanis (26547604);
mežsargs Jānis Rubenis (26134491).
TAURENES pagastā – mežsargs
Andis Ozolants (29396375).
DZĒRBENES pagastā – mežsargs
Atis Stonka (29227345).

KAIVES pagastā – mežsargs Jānis
Freimanis (26323049);
mežsargs Reinis Cercins (29197781).
VECPIEBALGAS un INEŠU
pagastā – mežsargs Andis Ozolants
(29396375);
mežsargs Reinis Cercins (29197781);
mežsargs Māris Bērziņš (29182774).
ZOSĒNU pagastā – mežsargs Māris
Bērziņš (29182774);
mežsargs Jānis Rubenis (26134491).
JAUNPIEBALGAS pagastā –
mežsardze Inga Endzele (28316473);
mežsargs Jānis Rubenis (26134491).
Nepieciešamības gadījumā zvanīt
VUGD pa tālruņiem:
Cēsis – 64107702 vai 01; 112;
Jaunpiebalga 64162101.
Taurenes mežniecība

Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina pieteikties darbā Jaunatnes
iniciatīvas centra vadītāju. Prasības pretendentam:
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes ar jaunatni,
• augstākā izglītība (vēlams pedagoģiskā),
• labas datorprasmes,
• pieredze projektu ieviešanā,
• svešvalodas zināšanas (angļu vai vācu).
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: vecpiebalga.novads@inbox.lv
vai iesniegt Alauksta ielā 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas
novads līdz 14. maijam.
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SKOLU ZIŅAS
Pētnieciskie darbi izvērtēti
9. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolā
jau otro gadu pēc kārtas 7. – 9. klašu skolēniem notika starpnovadu
pētniecisko darbu konkursa noslēgums. Šogad konkursam tika iesūtīts 21 darbs no 5 skolām: Inešu,
Mārsnēnu, Straupes, Taurenes un
Vecpiebalgas. Pētnieciskie darbi
tika izstrādāti dažādās jomās. Uz
otro kārtu tika izvirzīti 12 darbi. Kā
atzina paši dalībnieki, prezentācijas
bija interesantas un daudzveidīgas.
Tās spēja piesaistīt klausītāju nedalītu uzmanību, sniedza vērtīgu pieredzi.
I pakāpi ieguva – A. Iknere
(Dzērbenes vidusskola) par darbu
„Dzērbenes aptieka”, S. Gruele
(Vecpiebalgas vidusskola) – „Makšķerēšana Alauksta ezerā pie „Niedrītēm” kā brīvā laika pavadīšanas
veids”, T. Strelkovs (Vecpiebalgas
vidusskola)– ”Piebalgas elektrisko
tīklu rajons laiku lokos”.
II pakāpi ieguva – R. Cīrulis par
darbu „Koki Vecpiebalgas muižas
parkā” un L. Breča (Straupes pamatskola) – „Mazstraupes pils”.
III pakāpi ieguva – L. Ģēģere

(Taurenes pamatskola) par darbu
„Dāvanu saiņošana”, L. Kupča,
A.Šatrovska (Vecpiebalgas vidusskola) – „Vilnas dzijas krāsošana ar
dabīgām krāsvielām”, L. Lāce un
E. Bluķe (Vecpiebalgas vidusskola)
– „Šķidro mazgāšanas līdzekļu ietekme uz ūdens virsmas spraigumu”, L. Brauere (Vecpiebalgas vidusskola) – Strūves ģeodēziskais
loks”, K. Burdeiko un A. Stebere
(Mārsnēnu pamatskola) – „Slenga
leksika vienaudžu vidū Mārsnēnu
pamatskolā”, A. Kļaviņš (Inešu pamatskola) – „Bioindikācijas ar
ķērpjiem”, L. Vozņesenska (Inešu
pamatskola) – „Videi draudzīga
saimniekošana Inešos”.
Paldies skolotājām: D. Potašai,
Dz. Brīvībai, I. Švalbei, A. Bērziņai, V. Miķelsonei, E. Pakalnei,
I. Zilgalvei, V. Lapiņai, B. Grunskai,
A. Eškinai.
Uz tikšanos nākamajā mācību
gadā!
Ilona Stelkova un
Vizbulīte Kalniņa

Novadu spēles
2009. gadā Latvijā veiktās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tika izveidoti 109 novadi un
9 pilsētas ieguva republikas pilsētas
statusu. Kopš šīm pārmaiņām ir pagājis zināms laiks, kas atklājis, kādi
ir reformas plusi un mīnusi. Par šo
jautājumu lika aizdomāties arī Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu
fakultāte un Sociālo un politisko
pētījumu institūts, rīkojot skolēniem konkursu „Novadu spēles”,
kura mērķis – ne tikai rosināt jauniešus izvērtēt pašreizējo situāciju
savā novadā, bet arī, liekot lietā sociālās zināšanas, veicināt novada
attīstību dažādās dzīves jomās.
Konkursa pirmajā kārtā Vecpiebalgas vidusskolas 11.e klases skolēni Edijs Klodžs, Guna Odziņa,
Andris Balodis, Kristīne Kalniņa,
Matīss Zemgalis un skolotāja-konsultante Agita Bērziņa izstrādāja
pētniecisko darbu „Mans novads
reģionā”, kurā tika atspoguļota novada vēsture, norādīta tā atrašanās
vieta pēc administratīvi teritoriālās
reformas, veikts novada raksturojums un SWOT analīze (stiprās- vājās puses- izredzes- draudi), kā arī
sniegta realizējama un argumentēta
nākotnes vīzija turpmākajiem 20
(vai vairāk) gadiem. Šis uzdevums
komandas dalībniekiem lika atbildīgi izvērtēt tās jomas, kuras būtu
jāpilnveido, jo problēmām bija jāsniedz arī reāli risinājumi, kas, iespējams, dzīvē tiks realizēti.
Spēles otrā kārta norisinājās Rīgā,
kur kopā tika pulcētas 12 komandas
no dažādiem Latvijas novadiem:
Alūksnes, Balviem, Dundagas,
Gulbenes, Irlavas, Rīgas, Rojas,
Sabiles, Saldus, Siguldas, Valmieras, Vecpiebalgas. Katra komanda
savā prezentācijā radošā veidā parādīja to, ar ko lepojas vai ir ievērojams viņu novads. Vecpiebalgas vidusskolas komanda, izmantojot

Ķenča tēlu, himnu „Pie tevis eju,
Vecpiebalga” un skaistāko Vecpiebalgas ainavu fotogrāfijas, pārliecināja, ka mīl vietu, kurā dzīvo, un
lepojas ar sava novada bagātībām.
Kopumā prezentācijas radīja iespaidu, ka visi jaunieši, par spīti pastāvošām problēmām, ir pozitīvi un
patriotiski noskaņoti un pauž gatavību iesaistīties savu piedāvāto ideju realizēšanā, lai veicinātu novada
attīstību.
Jauniešu ieinteresētība un degsme izpaudās arī kopīgi veicamajā
uzdevumā, kad visas 12 novadu komandas tikai apvienotas 5 reģionu
komandās, lai izveidotu reģiona attīstības vīziju kādā no jomām. Vecpiebalgas vidusskolas un Valmieras
Pārgaujas ģimnāzijas skolēni aktīvi
diskutēja par tūrisma attīstības un
veicināšanas iespējām Vidzemes
reģionā. Jāteic, ka šis uzdevums nebija viegls, jo tikai pusotras stundas
laikā darbs bija jāveic un jāiesniedz
datorprezentācijas veidā. Šis uzdevums atklāja skolēnu prasmi mobilizēt idejas, argumentēt, uzklausīt,
secināt, ieteikt un vienoties. Tā kā
tūrisma tēma patiesībā ir ļoti plaša,
aktīvas diskusijas risinājās līdz pat
pēdējai minūtei, taču viss pārrunātais palīdzēja brīdī, kad paveiktais
bija jāprezentē citām reģionu komandām.
Rīgā pavadītā diena un paveiktie
darbi Vecpiebalgas vidusskolēniem
beidzās ar konkursā iegūtu 5.vietu,
jaunu pozitīvu pieredzi un daudz
skaidrāku priekšstatu par to, kādu
viņi vēlas redzēt Vecpiebalgas novadu nākotnē.
Ieva Vāvere



Skolēnu sasniegumi Vecpiebalgas
vidusskolā
Valsts konkursā „Jaunie matemātiķi” 3. kārtā 2. vieta Egitai Spirģei (7.kl.), atzinība Līvai Brauerei
(6.kl.), Sintijai Igaunei (5.kl.), Diānai
Tuntei (5.kl.), Alfai Tokai (5.kl.), Helēnai Lāpselei (5.kl.). 4. kārtā 3. vieta
Mairai Asarei (5.kl.), atzinība Alfai
Tokai un Diānai Tuntei (5.kl.), 2. vieta Egitai Spirģei (7.kl.), 3. vieta Ingum Pētersonam (7.kl.). Skolotāja
A. Glāzere.
„Hei, matemātiķi!” 4.kl. olimpiādē matemātikā 3. vieta Tomam Krūmiņam (4.kl.). Konkursā „Hei, matemātiķi!” konkursā 3. vieta Paulai
Šulcai un Emīlam Upenam (4.kl.).
Skolotāja A. Glāzere.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 3. vieta Mairai Asarei (5.kl.); 1.
vieta Naurim Kuzmanam (6.kl.), 1.
vieta Egitai Spirģei (7.kl.); 3. vieta
Ingum Pētersonam (7.kl.), 2. vieta
Ausmai Rāvietei (8.kl.), 3. vieta Simonai Klodžai. Skolotājas A. Glāzere
un R. Šarkovska.
Starpnovadu daiļrunātāju konkursā 2. vieta Kārlim Apalupam.
Skolotājas V. Kalniņa un I. Apalupa.
Atzinība Kristeram Slavēnam (4.kl.).
Skolotāja V. Kalniņa.
I. Zanderes pasaku konkursā
„Pingus Posts” 1. vieta Kristeram Slavēnam (4.kl.). Skolotāja V. Kalniņa.
Latvijas Valsts valodas aģentūras
zīmējumu konkursā „Skaista mana

tēvuzeme” atzinību ieguva 1. kl. skolēni – Arvis Jekimovs, Loreta Ločmele, Janete Korsīte, 2.kl. skolēni – Uģis
Āboliņš, Mārcis Goba, Silvestrs Pētersons, Andris Brauers, Uldive Baltputna, Jānis Prūsis, Paula Ogriņa,
Kristaps Kurzemnieks, Natālija Ābelniece, Ralfs Bērzkalns, Elēna Zeltiņa
un 3.kl. skolēni Agnese Štimmere,
Paula Graudiņa, Kristiāna Kalniņa,
Anna Zvirgzdiņa, Artūrs Avens, Jolanta Kučinskaite. Skolotājas B. Kuzmane, A. Balode, M. Freimane.
LTV dziesmu izpildītāju konkursā „Balss pavēlnieks” 1. vietu ieguva Adrija Žagare. Skolotāja G. Stade.
Starpnovadu
kulturoloģijas
olimpiādē 1. vieta Madarai Virsniecei (11.E), 3. vieta Marijai Židavai
(10.H). Skolotāja Ž. Otersone.
Vēstures olimpiādē 1. vieta Žanetei Zommerei (9.kl.). Skolotājas D.
Jansone un Ž.Otersone.
Valsts vides projektu olimpiādē
3. vieta Jānim Šatrovskim (11.E).
Skolotāja A. Bērziņa.
Jauno pētnieku forumā „Skolēni
eksperimentē” 1. vietu ieguva Santa
Gruele (8.kl.). Skolotāja A. Bērziņa.
Starpnovadau
sākumskolēnu
olimpiādē 1. vieta Ralfam Kuzmanam (1.kl.), 3. vieta Silvestram Pētersonam (3.kl.), Elēnai Zeltiņai un Artai
Pipcānei (3.kl.). Skolotājas B. Kuzmane, A. Balode, M. Freimane.

„Latvijas Avīzes” konkursā „Vērojums” atzinība 1. klases skolēniem
– Katei Antonei, Vitai Jermacānei,
Loretai Ločmelei, Kristiānam Freimanim. Skolotāja B. Kuzmane.
Starpnovadu vizuālās mākslas
olimpiādē 3. vieta Vilnim Kalniņam
(7.kl.), Ievai Vāverei (11.E), atzinība
Madarai Mūrniecei (11.E). Skolotāja
A. Balode.
Vidzemes reģiona pētniecisko
darbu konferencē 3. vieta Artūram
Lācim un Eināram Eškinam (11.E)
ķīmijas sekcijā, Jānim Šatrovskim
(11.E) vides zinību sekcijā, Didzim
Kuzmanam (11.E) bioloģijas sekcijā.
Atzinības Zanei Zvejniecei un Marutai Dalderei (11.E) zemes zinātnes
sekcijā, Ievai Vāverei un Madarai
Mūrniecei (11.E). Skolotājas A. Eškina, A. Bērziņa un I. Strelkova.
Starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē atzinība Ingum Pētersonam (7.kl.). Skolotāja S. Upeniece.
Paldies Ausmas Rāvietes tētim Muntim par atsaucību!
Atzinību valsts konkursā dabaszinātnēs un matemātikā (pēc 23
kārtām) ieguva 8.klases skolnieces –
Santa Gruele, Simona Klodža, Lauma
Lāce, Elīna Bluķe, Kristīne Kuzmane. Atzinību konkursa finālā ieguva
Santa Gruele, Simona Klodža, Lauma Lāce. Skolotājas A. Bērziņa,
B. Grunska, A. Eškina, S. Upeniece.

Konkursā „SUPERPUIKA 2010” finālā tiek
pārstāvēta Vecpiebalgas novada Taurene
23. martā Rīgas cirkā mēs bijām
aculiecinieki grandiozām Pazemes
Olimpiskajām spēlēm.
No 175 dalībniekiem, kas bija
konkursam pieteikušies, finālā startēja 10 stiprākie un veiklākie puiši
no Rīgas, Ādažiem, Jelgavas, Riebiņiem, Aizupes un arī Taurenes pamatskolas 5. klases skolēns Helvijs
Babris.
2010. gadā Superpuika tika meklēts, veicot ceļojumu uz Zemes centru, ar mērķi izpētīt un iepazīt pašiem
sevi, kā arī noskaidrot, kā saglabāt
veselīgu, drošu un draudzīgu planētu
Zeme nākamajām paaudzēm. Lai to
paveiktu, puišiem bija jāpārvar vairāki grūtību un šķēršļu līmeņi, ceļojot cauri gaisam, zemei, ūdenim un
ugunij. Helvijs saka: „Līdz zemes
centram var nokļūt ar BMX riteni.
Tur atrodas apaļas, ripojošas mājas
un cilvēki pārvietojas ar kosmosa

kuģi. Savukārt cilvēkiem pirksti ir kā
gumijas, ar kurām var aizsniegt lietas pat līdz 1 km attālumam.”
Konkursa fināla pasākums pārsteidza skatītājus ar ekstrēmiem un aizraujošiem uzdevumiem un TJN „Annas 2” raķešu modelisma pulciņa
skolotāja, Pasaules čempiona raķešu
modelismā, Laura Pumpura radiovadāmā lidmodeļa paraugdemonstrējumu, Velotriāla skolas KARTERS
priekšnesumiem, RTU Robotikas
kluba demonstrējumiem u.c.
Helvijam bija jāveic elektromontāžas uzdevums „Pazemes olimpisko
spēļu lāpas aizdegšana”, amatniecības uzdevums „Pazemes instrumentu kaste”, radošais uzdevums „Pazemes alu sienu zīmējumi”. Fiziskajā
trasē bija jāapdzīvo virs 6 m augstais
Zemes centrs un virs skatītāju galvām jāpārvar gravitācijas likumi. Savukārt, 2 superfinālisti nokļuva līdz

Piebalgas novada superpuika Helvijs.

pašam 12 metrus augstajam Rīgas
Cirka kupolam un no turienes – Zemes centrā.
Vērojām zēnu cīņu, jutām līdzi,
klausījāmies spēļu komentētāju Ufo
un lieliski atpūtāmies.
5. klases puiši šobrīd pārdomā:
varbūt arī es varu pieteikties konkursam un mēģināt kļūt par Superpuiku
2011? Bet Helvijs neskumst, jo viss
vēl priekšā nākamā gada konkursā.
Helvija hobijs ir BMX riteņbraukšana, un, trenējoties ziemas sezonā
Vecpiebalgas riteņbraukšanas klubā
(treneris A. Krancis), viņš ir paspējis
iegūt 1. vietu Rīgas pilsētas sezonas
atklāšanas sacensībās riteņbraukšanā
šosejā individuālajā braucienā, līdz
ar to kopvērtējumā savā vecuma grupā izcīnīja godpilno 1. vietu (4 posmos). Vislielākais prieks mums ir
par Helvija iekļūšanu finālā (8 dalībnieki) un izcīnīto 6. vietu Eiropas
BMX 1. kārtas čempionātā Francijā
121 dalībnieka konkurencē, kā arī
iegūto Latvijas Nacionālā čempionāta četrkārtējā laureāta titulu.
Un forši, ka Helvijam bija līdzjutēji, jo arī visi pārējie finālisti bija
ieradušies ar saviem faniem! Šī bija
lieliska iespēja skolēniem apmeklēt
Motormuzeju, atpūtas parku LIDO
un noskatīties 4D filmu GO PLANET. Diena mums bija gara, bet visi
esam gan daudz ko redzējuši, gan
vairāk iepazinuši sevi un citus.
Taurenes pamatskola, 5. klase un
Skolēnu dome saka sirsnīgu un lielu
PALDIES Hugo Duksim par operatīvo rīcību, Vecpiebalgas novada pašvaldībai un jaukajam šoferītim Andim Saliņam par iespēju atbalstīt un
just līdzi Helvijam finālā „SUPERPUIKA 2010”.
Ilona Žagare

				

SPORTS
Vecpiebalgas BMX sportisti
veiksmīgi uzsāk sezonu
Francijas pilsētā Besancon 3.aprīlī norisinājās BMX Eiropas čempionāta 1.
posms, kurā piedalījās arī Vecpiebalgas novada BMX sportisti Arvis Kārkliņš un
Helvijs Babris, kurš pārveda mājā kausu par 6.vietu.
Sezonas atklāšanas sacensības Latvijā 2010. gada sezonai BMX sporta veidā
notiks 24.aprīlī Ventspilī, kurās piedalīsies arī sportisti no sporta kluba “Vecpiebalga”.
BMX sacensību kalendārs maijam:
15.05.2010. notiks Ventspils OPEN +SUPER PRO OPEN (1) sacensības Ventspilī.
16.05.2010. notiks 22.Latvijas Nacionālā čempionāta 1.kārta Ventspilī.
29.05.2010. notiks Saldus OPEN +SUPER PRO OPEN (2) sacensības Saldū.
30.05.2010. notiks 22.Latvijas Nacionālā čempionāta 2.kārta Saldū.
Visam pa vidu puiši dosies vēl uz pāris posmiem Eiropā, lai varētu sagatavoties
Eiropas čempionāta finālam, kas notiks no 17. līdz 18.jūlijam Francijas pilsētā Serre Chevalier.
Sīkāka informācija pa tālruni 29479071 vai 29275983.
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Gards bij’ kviešu pīrādziņš,
Salds bij’ bites medutiņš.
Gudra bija, laba bija
Omas, opja valodiņa.
Vectētiņi, vecmāmiņas, omes, opīši,
omammas, opapi – tradicionāli un pat
pavisam dīvaini – katrā ģimenē izveidojušies savi īpaši vārdi, kā bērni sauc
savus mīļos vecvecākus. Mūsdienās
daudzās ģimenēs vecvecākiem atkal
jāuzņemas galvenā – vecāku – loma,
jo bērnu mammas un tēti bijuši spiesti
pieņemt smagu lēmumu – doties strādāt uz citām zemēm. Tādēļ jo īpaša ir
Vecvecāku diena, kad bērni un maz-

bērni viņiem var pateikt savu Paldies.
Vecmāmiņas un vectētiņi jau laicīgi
saņēma bērnu gatavotus ielūgumus uz
svētku koncertu.
26. marta rīts uzausa saulainais un
skaists, Vecpiebalgas kultūras nama
zāle bija satraukuma un atkalredzēšanās prieka pilna, jo pulcēja vismaz triju paaudžu cilvēkus. Koncerts sākās
ar bērnu lielo kopkori, sveicinot visus,
kas ieradušies. Turpinājumā katra
pirmsskolas un skolas grupiņa, sākot
ar mazākajiem, priecēja vecvecāku
sirdis ar skaistām dejām, jautrām
dziesmām, sirsnīgām rotaļām un dzejoļiem. Bija redzams, ka ikviens no
bērniem ir ļoti centies, lai parādītu, ko

5.TAUTAS VELOBRAUCIENS
„APKĀRT PIEBALGAS EZERIEM”

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Veicināt veselīgu dzīvesveidu, popularizēt riteņbraukšanu Vecpiebalgas novadā.
Mērķa īstenošanai sarīkot kvalitatīvas, aizraujošas un katra fiziskās sagatavotības līmenim atbilstošas sacensības.
LAIKS UN VIETA
Tautas velobrauciens notiks sestdien, 2010.gada 8.maijā, Vecpiebalgā.
Sacensību centrs – pie Vecpiebalgas kultūras nama. Sacensību sākums pieaugušajiem: plkst. 12:00 (sporta klase) un 12:30 (tautas klase).
Sacensības organizē Vecpiebalgas novada Dome sadarbībā ar sporta klubu „Piebalga” (Aivars Krancis, Valdis Cīrulis) un biedrību „Sporta klubs „SportLat””.
Sacensības vada „SportLat” apstiprināta tiesnešu kolēģija.
DISTANCES
• sporta klase
50 - 70 km (tiks precizēts). Vecpiebalga – Meirēni – Vēveri – Greiveri – Roznēni – Brežģkalns – Laidzi - Spuldzēni – Nāgales – Mūrnieki – Grinēni – Antēni Reinkaļvi – Ineši – Vecpiebalga
• tautas klase
35 km. Vecpiebalga – Meirēni – Greiveri – Rāgažas – Roznēni – Brežģkalns –
Laizdi – Spuldzēni – Nāgales – Mūrnieki – Prizēni – Vecpiebalga.
• bērni
atbilstoši vecumam – 400 – 1000 m.
DALĪBAS MAKSA
Vecpiebalgas
Sporta
Bērni
novada
un tautas
(arī
iedzīvotāji
klases
Vecpiebalgas
(sporta un tautas
braucēji
novada iedz.)
klases braucēji)
līdz 07.04.2010.
6,- LVL
1,- LVL
08.04.2010. – 06.05.2010.
8,- LVL
1,- LVL
plkst. 24:00
4,- LVL
08.05.2010.
10,- LVL
1,- LVL
(sacensību diena)
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atdota.
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
• interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu
• Rīgā: Sportlat veikalā – Augusta Deglavas iela 7, Rīga Tālr.: 67291526
• Vecpiebalgas novada Domē
• DUS „Cīrulīši”, Vecpiebalgā
• Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:
• hanza.net norēķinu formu (Swedbank klientiem, kas pieslēguši hanza.net)
• ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus),
maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
• izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard,
Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai –l
norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
Ja dalības maksa līdz sacensību dienai nav pārskaitīta, sacensību dienā jāmaksā
pilna maksa (izņemot Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem).
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību
dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības
atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi
atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
Startēt drīkst TIKAI tad, ja dalībnieks ir nodrošinājies ar veloķiveri. Veloķiverei
ir jābūt uzvilktai un aizstiprinātai!
SPORTLAT REKVIZĪTI
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga
Swedbank; Konts: LV64HABA0551014830359
Tel.: 67291526; fakss: 67291527

Pirms koncerta. 5.gadīgo bērnu grupiņa un audzinātāja Anita.
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iemācījies, jo ikdienā droši vien vecvecāki visbiežāk viņus redz draiskojamies un blēņojamies. Svētku koncerta
laikā vecvecāku acīs bija neviltots
prieks un lepnums par saviem mazbērniem. Par pārsteigumu parūpējās arī
audzītes un skolotājas, vienojoties kopīgā jestrā dejā. Bērni bija patiesi priecīgi, atraisīti, dziedot un izdejojot
koncerta noslēguma dziesmu. Un kā
nu ne, ja tās vārdi skan: „Visas likstas,
bēdas aizmirstas, drauga plecs, ja blakus atrodas. Viss ir kārtībā, OK.”
Arī mūsu ģimenē šis bija īpašs pasākums, jo bērni pirmo gadu sāka mācīties skolā, iet bērnudārzā, un vecvecākiem bija lieliska iespēja redzēt viņus
šajā jaunajā vidē starp tik daudziem
citiem bērniem, izstaigāt skolas un
bērnudārza telpas, iepazīties ar skolotājām un audzinātājām. Tomēr vislielākais saviļņojums visu acīs bija brīdī,
kad bērni izteica savus karstākos vēlējumus vecmāmiņām un vectētiņiem –
lai būtu veselība, lai būtu darbs un
mīlestība. Vecvecāki saņēma bērnu
darinātās dāvaniņas, ziedus, mīļus apskāvienus un bučas. Bet arī tas vēl nebija viss – svētku izskaņā visi klātesošie varēja baudīt jau tradicionālo
kliņģeri – saldu un gardu. Atliek vien
novēlēt, lai šī ģimenes kopības sajūta
nepamet mūs visus arī ikdienā, lai biežāk atceramies par saviem tuvajiem,
spējam viņus uzklausīt, samīļot, jo
stiprā ģimenē ir patiess spēks.
Vivita Ločmele,
Loretas un Linarda māmiņa

VIENKĀRŠAS PATIESĪBAS

Par domas spēku un domāšanas
kultūru

Iecere rakstīt bija pavisam par ko
citu, bet, izlasījis internetā komentārus
pie informācijas par terora aktiem
Maskavas metro, nolēmu mainīt tēmu
un pamēģināt palūkoties uz šo problēmu ne tikai no sabiedriski politiskā,
bet arī morāli ētiskā viedokļa. Tātad,
spriežot pēc leksikas izvēles un daudzajām pareizrakstības kļūdām, jauni
cilvēki – latvieši izsaka savu prieku
par Krievijas civiliedzīvotāju jeb kā
viņi raksta „urlu” bojā eju un novēl, lai
šie terora akti turpinātos, kamēr visi
krievi būs iznīcināti. Piekritīsiet, skan
briesmīgi, pat ja tie ir tikai daži ultranacionāli noskaņoti cilvēki, vēl jo vairāk, ja ņemam vērā, ka arī Latvija nav
pasargāta no šādas notikumu attīstības.
Mūsu militārā kontingenta līdzdalība
karā Irākā, pēc tam Afganistānā var
būt pietiekams iemesls, lai kāds no tā
saucamajiem „lauku komandieriem”
izdomātu, ka arī mazā Latvija var kļūt
par mērķi atriebības aktiem, ne tikai
varenās ASV, Lielbritānija vai Spānija,
kā tas bijis līdz šim. Vai sagaidīsim tad
līdzjūtību un arī nepieciešamo palīdzību no saviem kaimiņiem, vai varbūt
viņi arī ļauni priecāsies par nelaimi,
kas mūs piemeklējusi? Domāju, ka
daudzi man piekritīs, ka mēs tagad vispār nevaram atļauties domāt sliktas
domas, runāt ļaunus vārdus, nemaz nerunājot par valsti un tautu apkaunojošu
rīcību, jo 20 gadus pēc neatkarības atgūšanas mēs atrodamies tik dziļā krīzē,
ka gan tie, kuri sevi aktīvi saista ar oficiālo baznīcu , gan tie, kuri vairāk pievērsušies okultajām zinātnēm, apgalvo, mūsu zemei un tautai trūkst
veiksmes, vai pareizāk būtu teikt – svētības, kuru mēs esam pazaudējuši „prihvatizācijas”, nepārtraukto politisko
ķildu, sabiedrības ārkārtējās noslāņošanās utt. laikā. Laikam gan nav nevienas tautas pasaulē, kuras folklorā nebūtu kāda sakāmvārda par to, ka „kā

sauc, tā atskan”. Vēlot ļaunu saviem
kaimiņiem, priecājoties par viņu neveiksmēm, nemaz nerunājot par notikumiem, kuros iet bojā nevainīgi cilvēki, kuri nekādi nevar ietekmēt savas
valsts tā saucamo „lielo politiku”, mēs
„krājam ogles uz savas galvas”, nolemjam paši sevi turpmākajām neveiksmēm.
Tagad nedaudz par šo atentātu rīkotājiem – čečenu nemierniekiem. Ja līdz
šim daudzi Latvijā izjuta zināmas simpātijas pret šiem cilvēkiem – kā nu ne
– cīnās par neatkarību no Krievijas, tas
taču sasaucas ar mūsu centieniem atbrīvoties no atkarības no PSRS, tad
pēdējiem kaujinieku neformālā vadoņa Umatova paziņojumiem vajadzētu
šo nostāju būtiski mainīt. Proti, nemiernieku cīņas gala mērķis esot radīt
Kaukāza islāma emirātu, kurā iekļautos Ziemeļkaukāza autonomās republikas un daļa Stavropoles novada un
kurš dzīvotu pēc šariata likumiem. Tas
nozīmē, ka valsti būtībā vadītu augstākā garīdzniecība, bet daudzas likuma
normas būtu īsti viduslaiku līmenī,
piemēram, obligātas sešas lūgšanu reizes katru dienu, sievietes varēs sodīt ar
pletnes sitieniem par parādīšanos sabiedriskajās vietās ar neaizsegtu seju,
par dažiem noziegumiem cilvēkam var
nocirst atsevišķas ķermeņa daļas, pilnīgs alkohola aizliegums, kas sevišķi
nepieņemams būtu daļai mūsu tautiešu, vai laulību pārkāpušu sievu nomētāšana ar akmeņiem. Uz vīriešiem tas,
protams, neattiecas. Kad Maskavas
milicija mēģināja noskaidrot, vai viena
no pašnāvniecēm tiešām bijusi bojā
gājušā kaujinieka atraitne, vietējās varas pārstāvji paskaidroja, ka tas nav tik
viegli nosakāms, jo „lauku komandieriem” mēdzot būt līdz pat 10 sievām
dažādos republikas rajonos. Nu ko, komentētāji, vai nav uznākusi vēlme
kādu laiciņu padzīvot pēc šariata liku-

miem? Ziemeļkaukāza iedzīvotājiem
gan šādu jautājumu neviens neuzstāda,
pat neskatoties uz to, ka liela daļa šajās
republikās dzīvojošo ir krievi, arī gruzīni un armēņi, kuri, kā zināms, ir pareizticīgie, bet arī pamatiedzīvotāji ir
tā saucamie „mērenie musulmaņi”,
kuri gan daļēji ievēro reliģiskās normas, bet nepavisam nevēlas, ka viņu
dzīvi regulētu garīgie, ne laicīgie likumi. Nemiernieku atbalstītāju skaitu
būtiski samazina arī tas, ka federālā
valdība Maskavā pēdējā laikā iedala
ievērojamas naudas summas šo republiku iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai
un vairāk balstās uz vietējām pašvaldībām, piešķirot tām lielākas pilnvaras.
Tā, acīm redzot, ir pareiza politika, to
pielieto arī NATO spēki Afganistānā,
jo nabadzīga, neizglītota tauta ir bāze
terorismam. Kā lielīgi paziņojis Umatovs, kamēr mūsu sievietes dzemdēs 8
– 10 bērnus, mums karavīru un arī pašnāvnieku netrūks. Jāpiezīmē, ka pašnāvnieki ne vienmēr ir reliģiski fanātiķi, bieži tās ir nelaimīgas atraitnes,
kuras ģimeņu klani burtiski piespiež
atriebt savus nogalinātos vīrus, vai galējā nabadzībā nonākuši cilvēki, kuri
par dažiem tūkstošiem dolāru ir ar
mieru mirt, lai kaut uz laiku nodrošinātu savas ģimenes izdzīvošanu.
Un beidzot atgādināšu atziņu, kura
ir aktuāla jau no Dostojevska „Nozieguma un soda” laikiem – mērķis, kura
sasniegšanai jālieto amorāli, nehumāni
līdzekļi, nevar būt cēls. Tas attiecas arī
uz iepriekš aprakstīto situāciju.
Un vēl. Tikko atkal izlasīju ļoti raksturīgu komentāru it kā citā sakarā.
Runa ir par Polijas varas elites bojā eju
lidmašīnas avārijā. Komentārs – nav
ko just viņiem līdzi, viņu strādnieku
ierašanās Īrijā „nosita” lejā mūsu darba algas. Kas noticis ar mūsu domāšanu?
Juris Sīmanis

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada aprīlis

KULTŪRAS ZIŅAS
Pēc viena gada pārtraukuma Dzērbenes tautas nams sadarbībā ar Dzērbenes bērnudārzu organizēja jauno vokālistu konkursu „Cālis”. 24. martā
notika koncerts, kurā piedalījās 18 dalībnieki. Mazos dziedātājus vērtēja
stingra žūrija. Godalgoto vietu ieguvēji: Tīna Baltvilka (1.vieta), Nauris Kancēvičs (2.vieta), Marta Šmite un Dārta
Kancēviča (3.vieta), skatītāju simpātiju
balvu ieguva Estere Zirne. Uz konkur-

su, lai vadītu pasākumu un atlasītu
dziedātājus jaunajam Cāļu korim, bija
ieradušies zaķi Jēcis un Pēcis (Daina
Šmite un Dace Potaša), kuri atzina, ka
visi dziedātāji ir lieliski. Pēc kopkora
dziesmas koncerta apmeklētāji draudzīgi mielojās ar gardo kliņģeri. Pasākumu
finansiāli atbalstīja – Vecpiebalgas novada Dome, Dace Potaša. Paldies māksliniecēm Kristīnei Grimmai un Guntai
Saksei, skolotājai Ilvijai Bikiņai!

Laureāti. No kreisās: Marta Šmite, Dārta Kancēviča, Tīna Baltvilka un
Nauris Kancēvičs.
25. martā Dzērbenes pilī notika Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienai veltīts pasākums, uz kuru šoreiz
tika aicināti represijās cietušie ļaudis no
visa novada. Skaistus mirkļus sanākušajiem sagādāja folkloras kopa „Māras
bērni”. Pēc koncerta tika atklāta izstāde
– veltīta Cimdu Jettiņai. Izstādē varēja
aplūkot gan pašas Jettiņas adītos cimdu
pārus, gan arī citu novada rokdarbnieku

un amatnieku veikumu. Īpašu vērību izpelnījās fotomākslinieces Leldes Veipānes darbi, Eleonoras Skripko un viņas
skolēnu gleznas, Daces Melbārdes tamborētie paklājiņi. Paldies pasākuma atbalstītājiem – Anitai Kamerādei, Mārītei
Šķēlei, Ievai Kazijevai, Valdim Grīnbergam – un čaklajiem palīgiem: Guntai
Saksei, Kristīnei Grimmai un Edgaram
Kuzmanim.

27. martā, Teātra dienā, Vecpiebalgas kultūras namā skatītājus priecēja
amatierteātris „Sumaisītis”. Izrāde
iestudēta pēc Māras Hornas lugas
„Ļaujies, un viss!”. Par ko ir stāsts?
Par dzīvi – mīlestību, attiecībām, uzskatiem un pārliecību. Protams, skatoties ar
smaidu un caur humora prizmu. Kā saka
viens no lugas personāžiem Augusts:
„Netradicionālām lietām jāļaujas, un
viss – bez lielas domāšanas!” Lomās:
Inese Zārdiņa, Aivars Radziņš, Ilze Vilde, Ilona Radziņa, Andrejs Zārdiņš, Sanita Asare, Ilze Jukēvica, Aivars Avens,
Ilgonis Pētersons, Gunita Skalbe. Izrādes režisore – Ilona Muižniece. Izrādes

lauku zaļumballi kuplināja deju kolektīvs „Mudurainis”.

4. aprīlī sadarbībā ar Taurenes kultūras namu Dzērbenē notika Lieldienu
pasākums. Lieldienu viesus sagaidīja
zaķi Jēcis un Pēcis. Jautrie un atraktīvie
zaķi visus sanākušos izklaidēja ar rotaļām un veiklības spēlēm, notika olu
kaujas un darbošanās „olu krāsošanas
darbnīcā”. Neizpalika arī olu meklēšana
un šūpošanās pēc sirds patikas, bet Kai-

ves bērnu amatierteātris bērnus un pieaugušos priecēja ar izrādi „Visi lieli, visi
mazi Lieldienu zaķi”. Pasākuma organizatores Dainas Šmites liels PALDIES
Vecpiebalgas novada Domei par saldumiem, viesu namam „Andrēni” par šokolādes olām, Raitim un Edgaram ar
komandu „par šūpoļu kārumiņu” un Dacei Potašai par „stipro zaķa plecu”.

Ainiņa no sanatorijas dzīves. No
kreisās: Inese Zārdiņa, Aivars
Radziņš un Ilona Radziņa.

Lieldienas. Lieldienu zaķis (D.Potaša) un mazie dzērbenieši.
4. aprīlī Kaives pagasta zālē lielie
un mazie zaķi sagaidīja Lieldienas.
Pretēji solītajam aukstajam laikam, rīts
atausa neparasti skaists un saulains. Uz
pasākumu bija ieradušies necerēti daudz
olu ripinātāju un skatītāju. Kaives bērnu amatierteātris rādīja Lieldienu olu

krāsošanas mākslu, stāstīja par Lieldienu zaķu darbiem un nedarbiem, kā arī
sanākušie Kaives parkā varēja izšūpoties pret odu kodieniem vasarā. Kaivēnieši atzinās, ka olas visi ēduši ar sāli
un solījās nemelot visu gadu. Ticēsim
viņiem!

10. aprīlī Taurenes amatierteātrim
„Radi” notika pirmizrāde R. Missūnes mūsdienīgai pasakai „Zvēri Laupītāji”. Luga vēsta par mūsdienām, par
bezdarbu, par ikdienišķām problēmām,
par sadzīviskām lietām, netaisnību un,
protams, par gaidāmajām vēlēšanām.
Lomās iejutās Meža zvēri: Vecais suns–
Inārs Jansons, Jaunais suns, viņa dēls –
Guntars Batņa, Sunene, Jaunā suņa sieva – Biruta Oļševska, Vilks, Vecais
mežsargs – Vija Rožlapa, Lācis – Māris
Liepiņš, Lapsa – Sanita Venediktova,


Zaķīši –Daina Liepiņa un Anete Batņa.
Izrādes režisore – Dace Potaša, par skaņu gādāja – Ivars Žagars.
Spilgtākie citāti:
Lācis pirms vēlēšanām: „Ja vajag, es
meža dūjām solu mannu no debesīm!
Vai tad var nesolīt? Nesolīsi – neievēlēs!”
Vecais Suns: „Nudien, jāiet laupīt!”
Vilks:„Esat gan jūs, suņi, līdēji, es
gan neteikšu kur!”
Sunene: „Ko citi teiks ?Visi uz mums
ar pirkstiem rādīs!”

Aplaupīšana. No labās: Biruta Oļševska, Guntars Batņa,
Inārs Jansons un Vija Rožlapa.
Saulainajā 15. aprīļa pēcpusdienā
Dzērbenes tautas namā notika jauks
sadziedāšanās un sadancošanās pasākums. Kā pastāstīja bibliotekāre Inese: „Koncertu ar mīļām un jaukām tautasdziesmām atklāja Dzērbenes pagasta
folkloras kopa „Māras bērni”. Pasākumu kuplināja instrumentālais ansamblis
„Isidora pagalms” un viesi: dziedošā
Vītolu ģimene no Liezēres, folkloras

kopa „Pērlis” no Druvienas, tautas danču pratēja Inese Roze un folkloras kopa
„Ore” no Amatas novada. Interesants
un skanīgs bija dūdu spēlētāju priekšnesums. Pasākuma apmeklētāji varēja
apgūt mazāk zināmas un redzētas latviešu tautas dejas, dziedāt līdzi folkloras pratējiem un iepazīt mūsu tautasdziesmas. ”

Cēsu Vēstures
un mākslas
muzejs aicina
piedalīties foto
konkursā
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs,
aktualizējot ūdens nozīmi gan pilsētas
vēsturē, gan kopējā pasaules ekoloģijā,
Muzeja nakti rīko ar devīzi „Vai ūdens
Cēsīs vēl aizvien ir dzīvs?”. Cēsnieki
un pilsētas viesi Cēsu Pils kompleksā
būs gaidīti, lai baudītu nakts atmosfēru
Pils dārzā, piedalītos dažādās atrakcijās, orientēšanās sacensībā, iepazītos ar
izstādēm, noskatītos brīvdabas kino un
muzikālus priekšnesumus, izzinātu vēsturi un meklētu atbildes uz šo jautājumu.
Fotomākslinieki, fotografēšanas profesionāļi un cienītāji aicināti piedalīties
Muzeja nakts foto konkursā „Ūdens.
Dzīvība.”, piedāvājot savu redzējumu
par ūdens un dzīvības mijiedarbību, par
ūdens skaistumu un spēku, par tā ietekmi uz tīru pasauli, par dziedinošām spējām un pārvērtībām.
Savas fotogrāfijas (ne vairāk kā 3)
līdz 12. maijam jānogādā Cēsu Tūrisma
informācijas centrā, Pils laukumā 9.
Veiksmīgākās fotogrāfijas būs apskatāmas izstādē Cēsu Pils kompleksā, labāko fotogrāfiju autori saņems balvas no
Cēsu Vēstures un mākslas muzeja un
pasākuma sadarbības partneriem. Ar
konkursa nolikumu vari iepazīties mājas lapā www.cesis.lv . Tālr. 64121815,
mob. tālr. 26542116.
Ieva Malceniece

Vecpiebalgas muzeji gatavojas jaunajai tūrisma sezonai
„Vecās Piebalgas zemē pa Ineša zaļajiem krastiem
Ceļinieks klejo kā sapnī un netiek
ne gribēdams tālāk,” tā savulaik rakstīja dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Lai
šodien cilvēki varētu teikt līdzīgi, lai
senā Piebalgas slava nezūd, bet tai rodas jauni akcenti, savs ieguldījums jādod arī Vecpiebalgas muzejniekiem.
Tādēļ jaunā sezona nāk ar jauniem pasākumiem un piedāvājumiem, turklāt
mēs esam atvērti jaunām idejām un
labprāt sadarbosimies ar tiem, kas
domā līdzīgi un to vēlas.
Jauno darba sezonu sākam jau kā
lielāka struktūra, jo maijā durvis vērs
Vecpiebalgas novada Tūrisma informācijas punkts Taurenē. Tajā novada
viesus gaidīs un par atpūtas iespējām
novadā informēs Andris Koks. Tādēļ,
ja uzņēmējiem vai citiem interesentiem ir kādi reklāmas materiāli, ko
šajā informācijas punktā novietot vai
izplatīt, aicinām uz sadarbību! Tāpat
par visām izmaiņām, jauniem piedāvājumiem un iespējām aicinām informēt Andri (tālr. 26378408 vai e-pastu:
info.vecpiebalga@inbox.lv).
Kopš pagājušā gada oktobra mūsu
apvienībā ir arī Emīla Dārziņa un Jāņa
Sudrabkalna muzejs „Jāņaskola”. Muzejs strādās tāpat kā mūsu pārējie muzeji un būsim priecīgi, ja apmeklētāju
pulku kuplinās arī novada ļaudis, jo
Emīla Dārziņa mūzika, kā ne viens
vien mūzikas kritiķis atzinis, ir ģeniāla ar to, ka ikvienai sirdij ir saprotama
un var kļūt tuva.
Jaunajā sezonā esam ieplānojuši 2
centrālos pasākumus – Muzeju nakts
–, sezonu sākot, un Emīla Dārziņa piemiņas pasākums – sezonas noslēgumā, jo šogad ir dižā Piebalgas komponista 135.dzimšanas dienas gads un
pagājuši jau 100 gadi kopš viņa traģiskās aiziešanas.
Protams, būs arī tradicionālie pasākumi: pasaku konkursa noslēgums
„Saulrietos”, Jāņu ielīgošana, Dzejas
dienas.

Muzeju nakts 2010
Šogad Eiropas Muzeju nakts tēma ir
„Ekoloģija”, Latvijas Muzeju nakts
devīze „Par tīru pasauli!”. Interpretācijas iespējas plašas, un šobrīd lielākajā daļā Latvijas muzeju aktīvi gatavojas šim tradicionāli kupli apmeklētajam
pasākumam. Arī Vecpiebalgā 15.maija nakts būs Muzeju nakts. Mūsu nakts
nosaukums – „Deputātes Okolokolakas muzeju lieta”.
Sezonas jaunums ir arī iespēja apceļot Vecpiebalgas novadu kopā ar Mariannu Okolokolaku. Paula Putniņa
lugas „Ar būdu uz baznīcu” un „Ar
Dievu pie zemes” tauta iemīlēja 80.
gadu beigās un 90. gadu sākumā. Kā
zināms, labi darbi nenoveco, gluži otrādi, ja literārs darbs atkal un atkal dažādos laika periodos ir aktuāls un populārs, tas liecina par augstu raudzi.
Minētās Paula Puntiņa lugas noteikti
ir tādas, un šis ir laiks, kad vajadzīgi
enerģiski ideālisti, kas tomēr stingri
stāv uz zemes un iedvesmo arī tos, kas
varbūt noguruši. Muzeju nakts pasākums būs iespēja novada ļaudīm un
citiem interesentiem iepazīties ar
mūsu Mariannu Okolokolaku.
Muzeju nakts un Okolokolakas komandpunkts, centrālā darbības vieta,
būs Vecpiebalgas tirgus laukums, kur
plkst.19.00 notiks pasākuma svinīga
atklāšana, bet pasākuma noslēgums
un Goda mielasts sāksies plkst. 24.00.
Visu pasākuma laiku darbosies Piebalgas amatnieku tirgus, skanēs dziesmas
un būs citas aktivitātes. Pēc pasākuma
atklāšanas visi aicināti apceļot Vecpiebalgas muzejus, jo katrā muzejā plānotas aktivitātes:
• Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēnos”
notiks orientēšanās spēle.
• Antona Austriņa „Kaikašos” – radošā darbnīca, iespēja strādāt un kaut
ko sev izveidot no ekoloģiskiem materiāliem.
• Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna „Jāņaskolā” muzicēs Dzērbenes
mūzikas skolas audzēkņi un plānoti

vēl citi pārsteigumi.
• Kārļa Skalbes „Saulrieti” muzeju
naktī nebūs apskatāmi, bet dzejnieka
dzimtajās mājās „Incēnos” nakts sarunas ar rakstnieci Ingunu Baueri. Turklāt šī būs pirmā reize, kad „Incēni”
atvērti ikvienam ceļotājam.
Ar Muzeju nakti sākam tūrisma sezonu, un, kaut arī šī ir Muzeju nakts,
tomēr aicinām ikvienu uzņēmēju, kurš
sezonas laikā sniedz kādus tūrisma pakalpojumus, piedalīties un izmantot
iespēju reklamēt savu piedāvājumu.
Sīkāka informācija pie pasākuma koordinatores Ilonas Muižnieces (tālr.
26494406).
Muzeju nakti esam plānojuši kā atraktīvu un priecīgu pasākumu, nakti,
kad iepazīt Piebalgas muzejus visā to
dažādībā – no liriskas romantikas līdz
piebaldzēniskam amatnieka pamatīgumam, iepazīt mūsu novada vērtības
ne tikai dziļā nopietnībā, bet arī caur
dzirkstošiem smiekliem.
Muzeju apvienības „Orisāre”
darba laiks.
Visi 4 muzeji un arī Tūrisma informācijas punkts (TIP) apmeklētājiem
būs atvērti katru dienu no plkst. 10.00
līdz plkst.17.00.
Brīvdienas – pirmdiena, otrdiena.
TIP atvērts no 5. maija līdz 15. oktobrim.
Muzeji atvērti no 15. maija līdz 15.
oktobrim.
„Orisāres” lasītava Vecpiebalgas
centrā „Norkalnos” interesentiem pieejama katru dienu no plkst.10.00 līdz
plkst.16.00 (izņemot sestdienas, svētdienas).
Apmeklējumu un pētījuma tēmu vēlams iepriekš saskaņot ar krājuma glabātāju Marutu Cīruli pa tālruni
29498790 vai personīgi krātuvē „Norkalnos”.
Uz tikšanos Vecpiebalgas novada
muzejos!
Līva Grudule, Piebalgas muzeju
apvienības „Orisāre” vadītāja
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Kopīgi svētki un darbdienas
15. maijs Latvijā ir kļuvis par Ģimenes dienu, bet viss mēnesis pasludināts
par ģimenes mēnesi (pasaulē Starptautisko Ģimenes dienu atzīmē jau kopš
1994.gada). Vai stipras ģimenes mūsdienās ir liels retums? Un kur meklējams laimīgas dzīves noslēpums? Ar
šiem jautājumiem devos pie dzērbeniešiem Rūtas un Alekša Rubeņiem, kuru
laulības stāžs mērāms jau sestajā gadu
desmitā.
Lai arī dzimtas saknes meklējamas
cituviet, trīsdesmit dzīves gadi Rūtai un
Aleksim saistās ar Dzērbeni. Rūtas
dzimtā puse ir Lejasciems, Aleksis dzimis Viļņas apgabalā, pirmos trīs gadus
mācījies poļu skolā. Vēlāk gan Alekša
ģimene pārcēlās uz dzimtas mājām
Morē. Satikās abi Cēsu skolotāju institūtā, kur Rūta apguva dabaszinības, bet
Aleksis – matemātiku. Institūta laikā
viens otru zināja, bet tā – diezgan pavirši. Kā Rūtas kundze atzīst, tā īstā saskatīšanās notikusi Rozulas skolā, uz kuru
1952.gadā jaunie speciālisti pēc institūta beigšanas tika norīkoti darbā. Saskanēja darba lietās (abi jaunpienācēji, pienākas tak vienam otru atbalstīt!), arī
vaļasprieki – teātra spēlēšana un tautiskās dejas – kopīgi. Pēc gada, 1953.gada
septembrī, Rozulā tika svinētas kāzas.
„Toreiz jau laulāties baznīcā nedrīkstēja, „jā” vārdu viens otram teicām ciema
padomē. Kaut ar’ greznas un baltas
kleitas man nebija, vai tāpēc dzīvojām
sliktāk par citiem? Nekas jau nemainās– vai solies Dieva priekšā, vai
dzimtsarakstu nodaļā, ” tā Rūtas kundze.
Uz manu jautājumu, kas ir palīdzējis
tik ilgus gadus nodzīvot kopā ar vienu
cilvēku, Aleksis nosmej: „Tā ir mīlestība, kopīgi bērni, ieradums, nespēja iztikt vienam bez otra, rituāli, kas izveidojas savstarpējās attiecībās. Galvenais
ir māka piedot.” Savukārt Rūta piebilst:
„Mūsdienās jau ļoti daudzi pāri savas
attiecības oficiāli nereģistrē, saiet kopā
un dzīvo. Mēs par šīm lietām daudz nedomājam, katrs cilvēks dara tā, kā viņam labāk patīk, kā viņam liekas iespējams. Vienmēr, sākot dzīvot kopā, abi
domā, ka tas būs ilgi, uz daudziem gadiem, uz mūžu. Tomēr, manuprāt, noformējot savas attiecības oficiāli, mainās atbildība, rodas pienākums rūpēties
vienam par otru un lielāka iekšējā pārliecība – vai esmu gatavs un spēju uzņemties pilnu atbildību ar konkrēto cilvēku pavadīt kopā atlikušo dzīves daļu,
saprotot to, ka kopā būšana nav tikai
„rožu dārzs”. Galvenais – savu dzīves
biedru pieņemt tādu, kāds viņš ir. Mēs
abi ar Aleksi esam dažādi pēc temperamenta, bet līdzīgi raksturos. Un nevajag
jaukt šīs divas lietas. Cilvēkam temperaments ir iedzimts, un dzīves laikā tas
nekad nemainās. Aleksis ir holēriķis –
ātri rīkojas, viegli uzšvirkst, viņš visas
savas emocijas un jūtas izrāda atklāti.
Es savukārt – grūti saniknojama un sarūgtināma. Tā mēs viens otru visu laiku
esam balstījuši – vajadzīgajā brīdī uzmundrinājuši vai, tieši otrādi, mierinājuši.” Kā saka Rūta un Aleksis, viņiem
ir bijis vieglāk zelta kāzas sagaidīt arī
tāpēc, ka nekad nav vēlējušies viens
otru sāpināt. Laulība esot bijusi tik
vienkārša un stabila, ka nu nekādi nevarot pretendēt uz iekļūšanu Privātās Dzīves lappusēs.
Diezgan skopi ar pamācībām par
veiksmīgas ģimenes dzīves organizēšanu, Rubeņu pāris burtiski atplaukst, kad
iejautājos par darbu. Patiesi, ko ar gandarījumu atcerēties, ir ļoti daudz. Aleksis: „Kā jau minēju, 1952.gadā sākām
strādāt Rozulas skolā, bet 1960.gadā
nāca jauns piedāvājums – pārnākt uz
Dzērbeni. Strādājot Rozulā, abi ar Rūtu
pabeidzām Rīgas Skolotāju institūtu,
kas deva tiesības mācīt arī vecāko klašu
audzēkņus. Dzērbenes vidusskolai vajadzēja direktoru, tā mēs pirmo reizi
nokļuvām šaipusē. Pavadījām 10 skais-

tus un darbīgus gadus. Biju stingrs direktors. No skolotājiem prasīju kārtīgu
darbu, arī bērniem nedevu nekādas atlaides – ne fiziskajā darbā, ne mācībās.
Toreiz situācija bija cita. Bērni bija jāradina pie darba jau no mazotnes. Gājām
talkā kolhozam novākt ražu, palīdzējām
pavasara darbos, ravējot cukurbietes. Tā
izveidojās ļoti laba sadarbība – mēs palīdzam, savukārt kolhozs – atbalsta skolu materiāli. Vēl šodien ar gandarījumu
atceros, kā Dzērbenē katru gadu tika organizētas Latvijas slēpošanas sacensības, mūsu skolēni ar panākumiem piedalījās Vissavienības sporta sacensībās,
kā pie skolas izbūvējām slidotavu, bet
ezera krastā – peldvietu ar tramplīnu.
Skolotāja darbu nevar veikt monotoni,
vajadzīgs entuziasms. Tādi izcili sava
aroda speciālisti tolaik strādāja Dzērbenes vidusskolā, īpaši jāpiemin Juris
Užāns. Un kur tad vēl mūsu skolēni! Viņiem nekas nebija par grūtu – mācīties,
piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs.
Maija Bārzdiņa, Atis Lielais... tie ir tikai
pāris no jaukajiem skolēniem, kurus
man bija tas gods mācīt un audzināt.
Desmit gadi Dzērbenes vidusskolā paskrēja ātri. 1970.gadā nāca jauns izaicinājums – uzņemties Cēsu 1.vidusskolas
direktora pienākumus. Lai arī Cēsu 1.
vidusskolā nostrādāju divdesmit gadus,
direktora krēslā sabiju – 7. Pārāk smagi
izvērtās šie gadi – šajā laikā tika veikta
skolas pārbūve, uzcelti jaunie korpusi.
Papildus direktora pienākumiem, vadot
skolas mācību darbu, uz maniem pleciem gūlās arī viss celtniecības darbu
smagums. Kad viss bija pabeigts, Rūta
teica – pietiek. Jāprot laikus apstāties,
nevari visu pasaules smagumu pacelt,
tev ir jāatpūšas. Nekur gan tālu neaizgāju – turpat Cēsīs turpināju pasniegt matemātiku. Pēc ilgiem gadiem varēju pievērsties savam sirdsdarbam. Jaunā
paaudze manī viesa lielu optimismu, jo
redzēju, ka ir ļoti daudz gaišu bērnu apkārt. Man vienkārši atlika ar viņiem sadarboties un mācīt pamatvērtības. Daudzi no maniem skolēniem izvēlējās
turpināt studijas saistībā ar matemātiku.
Lūk, Vecpiebalgas vidusskolā arī strādā
mana bijusī audzēkne Lolita Žagare.
1990. gadā abi ar Rūtu sākām baudīt
pensionāra brīvdienas, tad arī pārcēlāmies uz „Ezerkalniem”. ” Rūta vēl piebilst: „Būt direktora sievai nav viegli.
Bieži vien darbiņi, no kuriem citi atteicās, jāpaveic bija man. Kurš tuvāk, tam
vairāk tiek, vai ne? Mācīju skolēniem
dabaszinības, kad nebija, kas pasniedz
darbmācību, pārkvalificējos par mājturības skolotāju. Dzīvojām vienā elpas
vilcienā, viss saistījās ar un ap skolu. Kā
smejamies, dēls un meita izauga darba
atmosfērā. Arī viņi no mums pārņēma to
nemiera garu – izdarīt visu līdz galam
un pamatīgi. Tagad dēls Rīgā savā autodarbnīcā kļuvis par, kā moderni saka,
darbaholiķi. Bet meita... Par meitiņu
mums vēl joprojām sāp sirds un sāpēs
mūžīgi. Tas ir nežēlīgs likteņa trieciens,
ja vecākiem savi bērni jāpavada mūžībā. Priecē mazmeitiņa, kura pašlaik Anglijā studē dizainu un arhitektūru. ”
Par dzīves grūtībām un politiku Rubeņu pāris nesūdzas. Aleksis saka, ka,
lai arī savulaik bijis partijā, par politiku
viņš neinteresējas. „No Rozulas pamatskolas uz Dzērbeni atnācu kā bezpartejiskais, bet padomju laikā jau bija tā, ka
ieņemt vadošu amatu, neesot partijā
(vienīgajā un pareizajā!), nevarēja. Lai
arī ko tagad raksta vai saka, un varbūt
citur bija savādāk, bet es savā darbā nekādu lielu kontroli vai uzraudzību nejutu. Jā, protams, vēstures stundās nekādu
brīvdomību atļauties nevarēja, arī dažu
muļķīgu rīkojumu nācās izpildīt. Bet
kurā laikā gan viss ir bijis pareizi? Dažkārt brīnās, kā tad tu varēji būt partijā,
ja savulaik tiki represēts. Esmu latviešu
sarkanā strēlnieka dēls. Tēvu vācieši
kara laikā nošāva, brāli iesauca krievu
armijā, bet mani – 1944.gada rudenī le-

APSVEIKUMI
Lēni, lēni bērziņš auga,
Lēni lapas darināja;
Lēni augu pie māmiņas,
Gudru ņēmu padomiņu.
(Latv.t.dz.)
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Pēteris Ķepītis un Kate Ķepīte
Vecpiebalgas pagastā
Samanta Ginēviča Inešu pagastā
Roberts Pļaviņš Taurenes pagastā
Eduards Račila Taurenes pagastā
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

ģionā. Iznāk, ka karojām viens pret
otru. Kad nākamā gada 8. maijā Vācija
kapitulēja, kopā ar savu vienību, kas atradās Kurzemē, nokļuvu lēģerī. Vēlāk
kā latviešu strēlnieka dēlu mani reabilitēja. Jā, dzīve ir raibu raibā.”
Stipri gan sāpot sirds par aizlaistajiem laukiem un ģimenēm, kuras aizbrauc laimes un darba meklējumos uz
ārzemēm. Arī Dzērbenē ne viena vien
sēta gaidot atpakaļ aizbraucējus. Bet
vai atgriezīsies? Aleksis: „Valsts attīstību var veicināt tikai uzņēmējdarbība,
ražošana. Tas ir kapitālisma pamatprincips. Mums ir tik daudz nevienam nevajadzīgas, brīvas zemes! Vajag pašiem
izrādīt lielāku iniciatīvu. Īpaši kaitina,
ja saka, ka laukos nevar izaudzēt kartupeļus, dārzeņus. Neatmaksājoties! Pat
mēs vēl to varam, bet te – jauni cilvēki
un čīkst, prasa palīdzību.”
Rūta un Aleksis ilgus gadus rosīgi
piedalījās sabiedriskajā dzīvē. Rūta – kā
deputāte un pensionāru padomes vadītāja, Aleksis darbojās amatierteātrī . Tagad nedaudz pieklusuši, Rūta saka, ka
gadi un veselības problēmiņas liek sevi
manīt, esot laiks nodot stafeti jaunākiem cilvēkiem. „Ja visu mūžu esi bijis
aktīvs, tad arī pensijas gados mierā nosēdēt nevar. Kas tik viss netika darīts un
organizēts – divreiz gadā pensionāru
sarīkojumi, ik vasaru pa ekskursijai, izstādes un aušana! Aleksis vairāk nodarbojās ar praktiskām lietām – pēc viņa
idejas tapa piemiņas vieta represētajiem, kapličas ēkas logus rotā Alekša
vitrāžas. Atskatoties pagātnē, varam
teikt, ka mūsu dzīve bija piepildīta. Arī
tagad dienas aizrit darbos – vēl joprojām lielu prieku sagādā aušana, pavasarī un vasarā daudz laika paņem āra darbi. Teritorija mums ir diezgan plaša.
Lielākos darbus palīdz apdarīt dēla ģimenīte, bet paši jau arī vēl ko spējam.
Manā pārziņā ir puķudobes, Aleksis savukārt uztur kārtību ap māju. Kā jau
skolā saimniekojot pieradis, visu dara
ļoti kārtīgi un apzinīgi. Kādreiz rudeņos
skatos un smejos – ko tu stāvi zem tā
koka, gaidi, kura lapa kritīs? Tā, rau,
nav mums laika to valdību lamāt! Labāk parisinām krustvārdu mīklas, televīzijā paskatāmies kādu šovu (Aleksim
gan tie īpaši nepatīkot, bet, ja sievas
kundze vēloties, varot jau piekāpties.)
vai sporta pārraidi.”
Sarunas nobeigumā Rūta izrāda stellēs tapušos audumus, un tie, ticiet man,
ir ļoti krāšņi un daudzveidīgi. Saku, ka
jārīko izstāde, un saņemu atbildi, ka
daudzi darbi jau dažādās izstādēs pabijuši, citi atdāvināti. (Starp citu, arī mani
Rūtas kundze negaidīti dāsni apvelta ar
austu pārklāju. Liels paldies vēlreiz!).
Tomēr vislielāko prieku un gandarījumu Rubeņu ģimenei sagādājot Dzērbenes puses daba – tik valdzinoša un mainīga. No „Ezerkalniem” paveras skaists
skats uz ezeru, kur jau vairākus gadus
uzticīgi atgriežas gulbju pāris. Kad atvados, Rūta reizē ar mani dodas uz veikalu – pēc maizītes gulbīšu ģimenei.
Tajā brīdī nodomāju – putni jau nu gan
zina, kur pēc ziemas atgriezties. Jādodas vien atpakaļ uz vietu, kur viņus tik
viesmīlīgi sagaida!
Dzidra Ješkina

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”.

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,
Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es dāvināt.
(K.Apškrūma.)
Sirsnīgi sveicam Tevi, maija jubilār!
Īpašie gaviļnieki
60 – Vitauts Dubults Dzērbenē
Antonija Rūnika Kaivē
Vilnis Dambītis Vecpiebalgā
70 – Māra Pūce Inešos
Ieva Skrastiņa Taurenē
Anastasija Žavoronkova Taurenē
80 – Elta Berķe Taurenē
Andrejs Resnais Taurenē
Elizabete Jātniece Vecpiebalgā

INFORMĀCIJA
INFORMĀCIJA VECĀKIEM!
Vecpiebalgas vidusskola piedāvā pirmsskolas bērnu vecākiem savus mazuļus
arī jūnijā un jūlijā uzticēt bērnudārza
audzinātājām. Pieteikties līdz 10. maijam, tālr. 26413004. Grupiņas darbosies, ja pieteiksies vismaz 8 bērni.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SLUDINĀJUMI
Jaundibinātais sporta klubs
“Vecpiebalga” aicina jaunus BMX
sporta braucējus.
Sīkāka informācija pa tālruni
29479071 vai 29275983.
27. maijā 10.00 – 16.00 Vecpiebalgas
aptiekā Veselības diena (kaulu
blīvuma noteikšana, konsultācijas par
osteoporozes profilaksi u.c.). Pieteikties no 5.maija Vecpiebalgas aptiekā
vai pa tālr. 64161348.
Veikalā „Mežroze” Smeiļu ielā 1/14,
Vecpiebalgā
Jauns pakalpojums – fotogrāfiju izgatavošana.
Sezonas jaunās preces:
• saulesbrilles (itāļu jaunā kolekcija),
• peldkostīmi, vasaras šorti, T-krekli,
• bērnu plastmasas rotaļlietas,
• vasaras cepures,
• šūpoles (koka, plastmasas),
• badmintona raketes, gaisa pūķi.
Gaidām jūs katru darba dienu no 8.30
līdz 19.00, sestdienās no 9.00 līdz
17.00.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
TIRGUS ZIŅAS
No 24. aprīļa Vecpiebalgas tirgus laukumā „Viesturi” tirgošanās notiks katru
dienu. Laipni gaidām visus pirkt un
pārdot gribētājus!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PĒRK
Pērkam visa veida metāllūžņus, vieglās
un smagās automašīnas un lauksaimniecības tehniku, demontējam sarežģītus objektus. Pērkam krāsainos metāllūžņus, akumulatorus, elektromotorus,
kaparu, alumīniju un citus metāllūžņus.
Izbraucam pie klienta. Samaksa tūlītēja. Tālr. 26699281.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
VĒLAS ĪRĒT
Vēlos īrēt vienistabas dzīvokli Vecpiebalgas pagastā. Tālr. 26323454.
Vēlos īrēt viensētu ar daļējām ērtībām
ūdens tuvumā. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālr. 29335750.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PIEDĀVĀ DARBU
Kafejnīca “Ūdensroze” piedāvā darbu
pavāriem. Tālr.29335750,
e-pasts: valdis@udensroze.lv .

2010. gada aprīlis

PASĀKUMI
PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā
29. maijā plkst. 19.00
Augstā kalna estrādes atklāšanas
koncerts un balle.
Kaives pagasta bibliotēkā
No 15. aprīļa līdz 15. maijam
apskatāma kultūras biedrības
„Harmonija” ceļojošā izstāde.
Taurenes kultūras namā
8. maijā plkst. 19.00 MĀTES
DIENAI veltīts koncerts.
Ieva Kerēvica un Madonas Zaļais
Meža koris.
Ieejas maksa Ls 3,50
Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā
4. maijā plkst. 10.00 svinīgs
dievkalpojums, veltīts Latvijas
Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 20. gadadienai.
Piedalās Vecpiebalgas muižas koris.
Vecpiebalgas kultūras namā
4.maijā plkst. 20.00
Taurenes amatierteātra “Radi”
izrāde (mūsdienīga pasaka)
“Zvēri laupītāji” .
Ieejas maksa Ls 1,00; skolēniem un
pensionāriem Ls 0,50
8. maijā plkst. 22.00
grupa „TRANZĪTS”.
22. maijā plkst. 20.00
Jaunpiebalgas amatierteātra „Triksteri” izrāde „Sausā lapa”.
Vecpiebalgas muzeju apvienībā
„Orisāre”
15. maijā MUZEJU NAKTS.
Plkst. 19.00 pasākuma atklāšana
Vecpiebalgas tirgus laukumā;
amatnieku tirgus;
aktivitātes muzejos „Kalna Kaibēni”,
„Kaikaši”, „Jāņaskola” un K.Skalbes
dzimtajās mājās „Incēni”;
plkst. 24. 00 pasākuma noslēgums
Vecpiebalgas tirgus laukumā.

PATEICĪBA
Ģimene ļoti priecājas par
dāvinājumu un saka mīļu paldies
Uldim Stupelim par palīdzību.
Kalniņu ģimene Vecpiebalgā
MĀJDZĪVNIEKU ĪPAŠNIEKIEM
Taurenes pagastā suņu un kaķu
vakcinācija pret trakumsērgu tiks
veikta 3.maijā. Maršruts un plānotie
laiki:
9.00 – Ļūdi; 9.30 – Ielaiņi; 9.45 –
Gambas (liellopu izmeklēšana uz leikozi); 10.00 – Miķēni; 10.20 – Arāji;
10.30 – Naudēļkalns, Zariņi, Ābeļkalns
(liellopu izmeklēšana uz leikozi);
12.00– Jaun-Ozoli; 12.20 – Katrīnkalns; 12.30 – Silnieki; 13.00 – Mežrijas, Strautiņi; 13.30 – Auseklīši;
14.00– Runtes. Var gadīties neliela aizkavēšanās, tāpēc grafika laikos iespējamas nelielas izmaiņas. Tālr. 26565910.
Alda Zālīte

SĒRU VĒSTS
Bērza zaros vakars zvana,
Baltā diena aizgājusi.
Aiziet diena, aiziet doma,
Sastingst darbi nedarīti.
Mūžībā aizgājuši
Modris Kalniņš, Kaive
Skaidrīte Krastiņa, Vecpiebalga
Jānis Imants Kiršteins, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

