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Šajā numurā:



■ Novada domes
aktualitātes
■ Svētku atskaņas
■ Mūsu viesis – Ella
Frīdvalde-Andersone

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums		

Redaktores sleja
Jūlijs senču doto nosaukumu –
Siena mēnesis – šovasar patiesi attaisnojis. Saule mūs lutināja, un arī
retās lietus lāses netraucēja izbaudīt
vasaru. Lai arī dažbrīd gaiss virmoja
un šķita, ka ūdeni saulē var uzvārīt,
nezinu, kā jūs, bet mani šis karstais
laiks patiesi iepriecināja – rudens
un ziemas drēgnajos vakaros būs
atmiņas, pie kā sildīties. Dzirdot
kādu sūrojamies par pārlieku dāsno
karstumu, man nāca prātā visiem zināmais salīdzinājums, ka pesimists
redz pustukšu glāzi, optimists– pa
pusei pilnu. Tā arī es šo vasaru redzu tikai gaišās un pilnasinīgi vasarīgās krāsās. Starp citu, dabas vērotāji atzīst, ka, spriežot pēc šībrīža
laika apstākļiem, ziema soloties būt
barga. Tāpēc izbaudīsim saules starus tā kārtīgi!
Kā redzat, karstais laiks nav ietekmējis arī „Vecpiebalgas Novada
Ziņu” iznākšanu – šomēnes aprit
gads, kopš novada pašvaldības izdevums nonāk jūsmājās. Ja atceraties,
pirmie numuri bija ļoti trūcīgi gan
informācijas, gan arī ilustratīvajā
ziņā (tolaik pat bija neērti šo lapeli
par izdevumu dēvēt). Šobrīd informācijas apjoms ir krietni pieaudzis,
dažu mēnesi nereāli ir visus materiālus savietot. Godīgi jāatzīst, bez
jūsu aktivitātes tas nebūtu iespējams. Paldies visiem, kuri raksta,
zvana, iesaka!
Katram „Vecpiebalgas Novada
Ziņu” numuram ir kāda centrālā
tēma. Šoreiz – svētki: atziņās, komentāros, bildēs un atmiņās. Bet ne
tikai. Šis mēnesis nozīmīgs bija arī
visam novadam, jo pērn reformas
rezultātā mainījās teritoriālais iedalījums arī mūsu pieciem pagastiem.
Kopīgi saimniekojot, ir pagājis
gads. It kā neilgs laika sprīdis, bet,
šķiet, ka esam šo laiku pavadījuši
itin darbīgi un ražīgi. Sakārtoti daudzi jautājumi, kuri pirms tam gaidīja
risinājumu gadiem, arī nesaskaņas
starp pagastu cilvēkiem ir it kā rimušas. Man ļoti patika, kā intervijā „Vecpiebalgas Novada Ziņām”
teica domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde-Andersone– „esam iegājuši draudzības fāzē”. Par to, kāds
aizvadītais gads bijis domes vadītājas skatījumā, lasiet turpmākajās
lappusēs. Bet arī kāda sena atziņa
vēsta, ka „ne vienmēr pārmaiņas ir
uz sliktu. Nevajadzētu krist nožēlā par pagājušo, nedz gausties par
mums nelabvēlīgām pārmaiņām,
jo pārmaiņas par sevi ir eksistences priekšnosacījums”. Manuprāt,
šobrīd pasaule ir tik mainīga, ka
mums vienkārši ir jāprot pārmaiņām
pielāgoties un jācenšas izmantot tās
savās (visa novada) interesēs.
Tā kā 10. Saeimas vēlēšanas nav
aiz kalniem, – atlicis vien nedaudz
vairāk par diviem mēnešiem, kad
dosimies uz vēlēšanu iecirkņiem,
lai izvēlētos savējo starp neskaitāmajām Latvijas politiskajām partijām– šajā pašvaldības izdevuma numurā aizsākam jaunu rakstu sēriju
par tēmu „Vēlēšanas”.
Vasarīgām noskaņām bagātu
augustu!
Dzidra Ješkina
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Novada svētku
atskaņas

Vecpiebaldzēnu aizsāktie pagasta
svētki, kas tiek svinēti vasaras pilnbriedā – jūlija nogalē – kļuvuši par noturīgu tradīciju un turpinās arī pēc novadu
reģionālās reformas. Šogad pasākumi
draudzīgi aizritēja divos pagastos – Vecpiebalgā un Inešos. Svētku mērķis ir
piedāvāt daudzveidīgu kultūras un izklaides programmu, iesaistot tajā pēc
iespējas lielāku sabiedrības daļu un

aptverot visu novadu. Ļoti iepriecina,
ka saliedējusies organizatoru komanda
un augusi tās pieredze, iesaistot citu
pagastu pašdarbniekus un sabiedriskās
organizācijas, plašāka kļuvusi svētku
programma. Tie novada iedzīvotāji,
kuri svētkus apmeklēja klātienē, droši
vien atrada savām interesēm atbilstošāko aktivitāti, jo piedāvājums bija gana
plašs.

Vidzemes vidienē, pauguriem, mežiem un ūdeņiem bagātā apvidū,
daudz apdzejotu, baltu lielceļu krustpunktā Vecpiebalgas novads
kā bagāta pūralāde:
no septiņsalu Ineša līdz Juverim,
no Incēnu kalna līdz Brežģim,
no Vecpiebalgas muižas līdz Nēķenam,
no Kalna Kaibēniem līdz Andrēniem,
no Gailīškroga līdz Stienūzim,
no Vecgropiņu ozola līdz Apšu baznīcai.
Vecpiebaldzēna raksturu veido vēveris un jēru kupcis,
tautskolotājs un rakstnieks, racionāls prāts, mākslinieciska
apdāvinātība un dzīvotprasme no sensenas pagātnes. Citur reti
sastopams pašlepnums un godkāre tagadnes dzīvošanai par labu.
(Līva Grudule.)

1. JŪLIJS – GADS VECPIEBALGAS NOVADĀ!

Novada karoga iesvētīšana Vecpiebalgas baznīcā.

Svētku atklāšanā. No kreisās: Jānis Dūklavs, Ella Frīdvalde-Andersone,
Andris Krauliņš, Kristians Ničs un Laimis Šāvējs.

Ratiņu simpozija autore tekstilmāksliniece Dzintra Vilks.

Audēju meistardarbnīcā apmeklētājus sagaida kopas vadītāja Dagnija
Kupče ar čaklākajām audējām.

Pēc gājiena veldze jāmeklē paēnā.
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Vecpiebalgas novadā viesojas
Birģeles delegācija
No 22. līdz 25. jūlijam Vecpiebalgas novadā viesojās Birģeles delegācija no Vācijas. Viens no galvenajiem
vizītes mērķiem bija sadarbības līguma parakstīšana starp Vecpiebalgas
novada pašvaldību un Birģeles pilsētas domi. Līguma parakstīšanā, kura
notika renovētajā Inešu pilī, novada
domes priekšsēdētāja svinīgā uzrunā
atzina: „Mēs vēlamies veicināt miera
uzturēšanu pasaulē, cilvēku savstarpējo saprašanos un Eiropas vienotību.
Šīs sadarbības aizsācēji bija Vecpiebalgas pagasta padome un personīgi
Voldemārs Cīrulis un Rūdolfs Cimdiņš. Pateicoties šiem cilvēkiem, esam
ieguvuši labus partnerus. Birģeles
pilsētas un mūsu novada pašvaldībai
ir daudz kopīga, daudzas lietas mēs
varam viens no otra mācīties. Pašvaldību reforma, kas mums jau ir vēsture,
kolēģiem Birģelē ir turpmāko gadu
nākotne.” Līguma parakstīšanas mērķis ir veicināt sadarbību saimnieciskajā un uzņēmējdarbībā, kā arī rosināt
abpusējas pieredzes apmaiņu izglītības, kultūras un sporta jomā. Līguma
parakstīšanā piedalījās Reģionālās
attīstības un pašvaldību lietu ministre
Dagnija Staķe, kura sveica klātesošos,
uzsverot, ka šī sadarbība ir garants
turpmākai attīstībai: „Tas, ka protat
paskatīties tālāk par pašvaldības un
valsts robežām, nāk par labu abām pusēm, tas ir garants, ka kopā īstenosiet
vēl daudzus projektus. Vecpiebalga
ir kultūrvēsturiskām vērtībām bagāts
novads un caur draugiem Birģēlē šīs
bagātības tiek parādītas Eiropā.” Svi-

nīgajā pieņemšanā atmiņās par pirmajām vecpiebaldzēnu un birģeliešu
tikšanās reizēm dalījās Līga BērziņaCimdiņa un Jorgs Boserds, sadarbības
aizsācējs no Vācijas.
Bez oficiālajām amatpersonām Birģeles pārstāvju vidū bija arī pilsētas
ugunsdzēsēju brigāde. Birģermeistars Kristians Ničs skaidro: „Birģelē,
raugoties no likumdošanas viedokļa, pilsētas galva ir arī ugunsdzēsēju
priekšnieks. Ugunsdzēsēju komandā
nav algotu darbinieku, tā darbojas uz
brīvprātības principiem, būtībā šie cilvēki ziedo savu laiku, kalpojot pilsētai. Esmu viņiem ļoti pateicīgs, tāpēc,
lai uzsvērtu ugunsdzēsēju nozīmīgo
darbu, vēlējos viņiem parādīt valsti,
kura vairāku gadu laikā ir kļuvusi tuva
mūsu pilsētai. ”
Pēc sadarbības līguma parakstīšanas vācu draugi un Vecpiebalgas novada pašvaldības deputāti godināja
Voldemāra Cīruļa un Rūdolfa Cimdiņa piemiņu, apmeklējot ievērojamo
vecpiebaldzēnu atdusas vietas. Vizītes
laikā kolēģi no Vācijas piedalījās Vecpiebalgas novada svētkos, apmeklēja
porcelāna darbnīcu, sportoja , bet atpūtas brīžus pavadīja Dzērbenes pagasta viesu mājā „Saknītes”. Par vienu
no interesantākajiem pasākumiem izvērtās Birģeles ugunsdzēsēju futbola
mačs pret mūsu novada brīvprātīgajiem glābējiem.
Lai stiprinātu sadarbību, birģermeistars uzaicināja Vecpiebalgas novada delegāciju nākamgad apmeklēt
Birģeles 777. gadadienass svinības.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2010. gada 21. jūlijā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12.
„Grozījumi saistošos noteikumos Nr.
1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
2010. gada pamatbudžets un speciālais
budžets””.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada publisko gada pārskatu.
3. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties projekta aktivitātē “Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”.
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties projekta aktivitātē “Plānošanas
reģionu un vietējo pašvaldību attīstības
plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.
5. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta nolikumu.
6. Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt, ka Ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus (turpmāk– Pakalpojumi) Vecpiebalgas novada
Vecpiebalgas pagasta teritorijā nodrošina Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Pakalpojumi ir:
• Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes
tīklu līdz patērētājam;
• Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana līdz notekūdeņu
attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē;
• Pakalpojumu tarifus nosaka Vecpiebalgas novada Dome. Vecpiebalgas
pagasta pārvalde ir atbildīga par pamatojošās informācijas sagatavošanu
tarifu izmaiņu veikšanai. Pārvaldes
lēmuma brīdi Vecpiebalgas pagastā ir
spēkā noteiktie tarifi, kas ir apstiprināti
ar 2004.gada 15.septembri, sēdes protokolu Nr.9, lēmumu 6.7.§. un 2008.
gada 17.septembri, sēdes protokols
Nr.11, lēmumu 3.§ Pielikums Nr.1.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt pabalstu (Ls 50,00) Lainei

Otersonei, Klāvam Zārdiņam, Elīnai
Kramai, Dacei Dindonei, Rūsiņam
Otersonam un Vijai Oltei dalībai starptautiskajā jauniešu kultūras apmaiņas
programmā „Lazurny 2010” Krievijā.
8. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt Matīsam Kaulam finansiālu pabalstu 200 eiro apmērā dalībai riteņbraukšanas sacensībās Austrijā.
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010. gada 1. augusta izbeigt zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības zemes
pastāvīgajam lietotājiem Velgai Ungurei, Ivetai Platai un Jānim Bilinskim
uz zemi Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta „Kalna Gulbji”. Nodot
Vecpiebalgas pagasta zemes gabalu
„Kalna Gulbji 0,1006 ha kopplatībā
Vecpiebalgas novada pašvaldības lietojumā.
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010. gada 1. augusta izbeigt zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības zemes
pastāvīgajam lietotājiem Velgai Ungurei un Jānim Bilinskim uz zemi
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas
pagasta “Kalna Gulbju kūts”. Nodot
Vecpiebalgas pagasta zemes gabalu
“Kalna Gulbju kūts” 0,2146 ha kopplatībā Vecpiebalgas novada pašvaldības lietojumā.
11. Deputāti vienbalsīgi nolēma
neizmantot pirmpirkuma tiesības uz
nekustamajiem īpašumiem „Jaunsin
epes”(Vecpiebalgas pagasts), „Meža
kalna Siltumēni”(Dzērbenes pagasts),
„Lejas Pekšēni” (Taurenes pagasts),
„Lejas Kušļi 2” (Inešu pagasts),
„Salas”(Kaives pagasts), „Kalna Ebeļi” (Kaives pagasts), „Jaunkļavas”
(Kaives pagasts), jo īpašumi nav nepieciešami pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt dzīvojamajai mājai un saimniecības ēkai Vecpiebalgas pagasta
nekustamajā īpašumā “Meža Strautiņi” adresi: „Meža Strautiņi”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads,
LV4122.
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrists īpašuma “Strautiņi” (Dzērbenes
pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašu-

ma atdalītajai 3. zemes vienībai jaunu
nosaukumu “Morkalni”, Dzērbenes
pagasts.
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi
nekustamajiem īpašumiem: „Meža
Strautiņi” (Vecpiebalgas pagasts),
„Jauntūļi” (Inešu pagasts).
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties LAD projektā “Zivju resursu
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada ezeros”. Vecpiebalgas
novada pašvaldības līdzfinansējumu
sastāda 1% no attiecināmajām izmaksām un PVN daļa.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma
finansiāli atbalstīt Latvijas Sarkanā
Krusta rīkotās Donoru dienas Vecpiebalgas pagastā.
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma
noteikt zemes vienībai „Kalna Bebri”
(Taurenes pagasts) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (1,0 ha).
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt zemes vienībai „Kalna Žuburi”
(Taurenes pagasts) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0,7135 ha).
19. Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt zemes vienībai „Purmaļi” (Taurenes pagasts) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 0,6 ha).
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt zemes vienībai „Silamežsargi”
(Inešu pagasts) nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (1,9 ha).
21. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt līdzfinansējumu projektam
“Latviešu tautas tērpu, pastalu iegāde
Taurenes pirmsskolas un pamatskolas
deju kolektīviem” (Ls 370,98).
22. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist SIA “LATMETĀLS” komercdarbības uzsākšanai Vecpiebalgas novada
Taurenes pagastā.

JAUTĀJĀT? ATBILDAM!

Domes priekšsēdētāja pasniedz novada karogu Birģeles kolēģim
Kristianam Ničam.

Pēc līguma parakstīšanas. No kreisās: Kristians Ničs, Dagnija Staķe, Ella
Frīdvalde- Andersone, Valdis Cīrulis, Līga Bērziņa-Cimdiņa.

Mūsu izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas” vairākkārt esam rakstījuši par Sociālā fonda projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” realizācijas gaitu
jeb par tā dēvēto „simtlatnieku” programmu. Tomēr vēl aizvien saņemam
dažādus iedzīvotāju jautājumus, uz
kuriem lūdzu atbildēt Sociālā un veselības aprūpes dienesta vadītāju Anitu
Kamerādi.
„Iepriekšējā pašvaldības informatīvajā izdevumā jau stāstīju par pasākumu „Darbs ar 100 latu stipendiju”.
„Simtlatnieku” programmā nodarbināto mums patiesi ir ļoti daudz – kopumā jūlijā šajā programmā strādāja
200 cilvēki. Vairāki citi novadi izvēlas
nodarbināt mazāku cilvēku skaitu, jo
atbildība, kādu mēs esam uzņēmušies,
ir ļoti liela. Sociālie darbinieki (arī es
kā atbildīgā amatpersona par projekta
realizāciju) palīdz nokārtot cilvēkiem
gan dokumentus bezdarbnieka statusa iegūšanai, gan visas formalitātes,
kas saistītas ar ieņēmumu dienestu un
novada domi par darba un darba attiecību noformēšanu utt. Tie ir papildu
pienākumi, par ko tīri loģiski projekta
līdzekļos ir paredzēta neliela atlīdzība
arī atbildīgajiem darbiniekiem.
Praktikanti veic dažādus uzdevumus – palīdz izglītības un kultūras

iestādēs, apkopj vientuļus un slimus
cilvēkus, strādā dažādos labiekārtošanas darbos. Tomēr pārsvarā tie ir tādi
uzdevumi, kurus diezin vai piekristu darīt pastāvīgie darbinieki, – vākt
sadzīves atkritumus ceļmalās, izcirst
krūmus, strādāt kapsētās un parkos utt.
Pateicoties praktikantiem, daudzi novada nostūri tagad ir sakārtoti, kapsētas
izkoptas, laukumi nopļauti. Protams,
ar rokas izkapti daudzi pļaut neprot,
un darbs liekas par grūtu. Šis sociālais
projekts ir bijis izdevīgs gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem: pašvaldībai
smagajos finansiālajos apstākļos ir
vieglāk uzturēt kārtībā teritoriju un nodrošināt vietējo iestāžu normālu darbu,
savukārt iedzīvotājiem 100 lati – it kā
nelielā naudas summa – ir ļoti būtisks
atspaids. Pateicoties šim projektam,
jau otro gadu pašvaldības sociālais
budžets nav bijis jāpalielina. Sabiedrībā viedokļi dalās – vieni uzskata, ka
„simtlatnieki” neko lāga nedara un tikai saņem naudu, citi aizstāv, uzsverot,
ka šie cilvēki godprātīgi strādā smagu
darbu. Skumji, ka iedzīvotāji nepamana paveikto, bet redz tikai pārsvarā negācijas. Piekrītu, ka dažu praktikantu
lielākā problēma ir disciplīna. Tas ir
mūsu klupšanas akmens, bet katram
strādājošajam uzraugu nepieliksim.
Ar vairākiem cilvēkiem, kuri nevēlas
strādāt un ievērot disciplīnu, esam bi-

juši spiesti pārtraukt darba attiecības.
Vidēji ik mēnesi no „simtlatnieku”
programmas esam bijuši spiesti šī iemesla dēļ atskaitīt 5 – 6 cilvēkus. Jāatceras, ka daļa no praktikantiem līdzšinējā dzīvē pastāvīgu algotu darbu nav
strādājuši vai tas ir noticis tikai neilgu
laiku. Cienījamie iedzīvotāji, jums jāsaprot, ka ikvienā darbavietā atgadās
nepatīkami pārsteigumi, par to ir jārunā, ar to ir jācīnās. Bet attiecināt šos
atsevišķos gadījumus uz visiem „100
latu stipendijas” programmā iesaistītajiem ir nepareizi. Vairums cilvēku ar
lielu atbildības sajūtu veic savu darbu.
Protams, ja kādam ir iebildumi par to,
ka šomēnes dienas karstākajās stundās, kad termometra stabiņš pārsniedza trīsdesmit grādu atzīmi, uz ielām
un laukumos neredzējāt programmā
iesaistītos, varu paskaidrot, ka MK
noteikumi paredz, ka praktikantiem
darbs ir jānodrošina laika posmā līdz
plkst.11.00 un pēc 15.00.
Lai sekmīgāk varētu realizēt Sociālā fonda projektu „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai
un uzturēšanai” un izvairītos no nepatīkamiem pārpratumiem, ļoti lūdzu par
katru gadījumu, kad jums ir neskaidrības vai kādi ierosinājumi, zvanīt man
personīgi pa tālr. 29279931. Katru jūsu
ieteikumu risināsim individuāli.”
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mūsu viesis

365 dienas novada vadībā
Pirms gada – 1. jūlijā – visā Latvijā notika pašvaldību vēlēšanās ievēlēto jauno novadu deputātu pirmās
sēdes, kuru dienas kārtības galvenais
jautājums bija domes priekšsēdētāja
vēlēšanas. Vecpiebalgas novada deputāti par domes vadītāju vienbalsīgi
ievēlēja Ellu Frīdvaldi-Andersoni. Ir
pagājušas vairāk nekā 365 dienas,
tāpēc saruna ar Ellu Frīdvaldi-Andersoni par to, kāds ir bijis šis gads
novada domes priekšsēdētājas dzīvē.
– Šis lēmums bija pārsteigums
vai jau iepriekš biji pārliecināta
par rezultātu?
– Vēlēšanās nekad nevar simtprocentīgi paredzēt rezultātu, vienmēr var gadīties kādi pārsteigumi.
Tiesa, startējot pašvaldību vēlēšanās,
cerēju, ka kļūšu par deputāti, jo mani
šis process bija ieinteresējis – reformu uztvēru kā lielu izaicinājumu.
Veidojot deputātu kandidātu sarakstu, vienojāmies, ka balotēšos ar 1.
numuru un, ja vēlēšanu rezultāti to
pieļaus, kandidēšu uz priekšsēdētājas amatu.
– Manuprāt, tu esi viena no
gados jaunākajām pašvaldības vadītājām Latvijā. Kā tas ir – uzņemties tik lielu atbildību?
– Priekšsēdētājas darbs man nebija svešs – 8 gadus nostrādājusi par
pašvaldības sekretāri, Inešu pagasta
padomi vadīju no 2001. gada. Dažkārt ironizēju, ka šo krēslu esmu saņēmusi mantojumā no tēva (Mārtiņš
Frīdvalds ir ilggadējs Inešu pagasta
padomes priekšsēdētājs. Dz.J.) Ekonomiskās zināšanas, kuras ieguvu,
mācoties Jelgavas akadēmijā, lieti
noderēja, vadot gan pagasta padomi,
gan arī tagad – novada pašvaldības
darbā. Savukārt, izvēloties maģistrantūrā studēt publisko pārvaldi,
liekas, ka esmu trāpījusi desmitniekā – zināšanas varu pielietot praksē.
– Kādas ir sajūtas, atceroties
pirmo darba gadu novada domē?
– Gads ir bijis ļoti dinamisks. Ja
īsumā jāraksturo, tad jāatzīst, ka bija
ļoti grūti, bet interesanti. Stājoties
amatā, ar dažādiem sarežģījumiem
rēķinājos, es, protams, zināju, ka
pieaugs darba apjoms, būs jāatrisina
milzums neskaidru jautājumu. Tomēr
jāsaka godīgi, ar tik daudz intrigām
un negācijām savā dzīvē līdz šim
sastapusies nebiju. Pirmie divi mēneši – jūlijs un augusts – bija emocionāli smagākais laiks. Savukārt
lielākais finansiālais izaicinājums
bija gada nogale. Kad otrajā pusgadā
strauji tika samazināts pašvaldības
budžets, šķita, ka grūtības būs nepārvaramas. Esmu ļoti pateicīga darbiniekiem, kuri aizgāja bezalgas atvaļinājumos, un iestāžu vadītājiem, kuri
saprata, ka naudas vienkārši nav un
ir jāmēģina izdzīvot ar esošajām rezervēm, ka iegādāties var tikai pašu
nepieciešamāko. Taupības pasākumi
deva rezultātu – pusgada laikā tikām
laukā no visiem parādiem. Bet īpaši labas sajūtas pārņēma, kad pirms
neilga laika kādai kolēģei no salīdzinoši bagātas novada pašvaldības uz
līdzjūtīgi izteikto jautājumu, vai mēs
vēl aizvien nestrādājam piektdienās,
ar gandarījumu varēju atbildēt, ka
mūsu darbinieki jau no janvāra strādā pilnu darba nedēļu. Man šķiet, ka
šobrīd arī lielākie strīdi un nesaprašanās, kas virmoja pirmajā laikā, ir

aiz muguras. „Piespiedu laulības”
kopumā ir izrādījušās tīri pieņemamas – domāju, ka līdzāspastāvēšanas
periods ir beidzies, visi pieci pagasti
esam iegājuši draudzības fāzē. Ļoti
ceru, ka nākamo trīs gadu laikā radīsies arī savstarpēja cieņa un mīlestība, kā tam arī vajadzētu būt. Atskatoties uz iepriekšējā gada notikumiem,
jāatzīst, ka grūtības tikai norūda. Tās
padara stiprus un saliedē.
– Kādi ir lielākie atklājumi šī
gada laikā?
– No politiskā viedokļa novads ir
neliels, tas varētu būt pat lielāks, bet
no izpildvaras viedokļa – pietiekami
plašs. Lai sakārtotu struktūru, veiktu
saimniecisko darbību un nodrošinātu
pakalpojumus iedzīvotājiem, nācās
paveikt milzīgu darbu. Ja iedzīvotāji
man tagad saka, ka viņi nekādas būtiskas izmaiņas pēc novadu izveidošanas nav izjutuši, tad es saprotu, ka
lēmumus esam pieņēmuši pareizi. Jo
iedzīvotājiem ir vienalga, vai domē
darbojas 7 vai 13 deputāti, vai sēdes
notiek Inešos, Kaivē vai citā novada
pagastā. Iedzīvotājiem ir svarīgi saņemt no pašvaldības pakalpojumus –
lai viņiem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai ir bērnudārzs, skola, bibliotēka,
lai viņi savā pagastā var veikt maksājumus, saņemt izziņas un sastapt
sociālo darbinieku, lai ir nodrošināti
komunālie pakalpojumi un ceļi iztīrīti. Liekas, ka šobrīd viss ir nostabilizējies un izveidotā struktūra varētu
darboties arī turpmāk. Protams, ir arī
kļūdas, bet tas ir neizbēgami, jo šis ir
tikai pirmais darba gads, taču kopumā domāju, ka esam uzsākuši gana
veiksmīgi. Vēl gan mums visiem ir
daudz jāmācās uztvert jauno situāciju un personificēt sevi kā novadā
dzīvojošu, ne tikai sava pagasta lokālpatriotu. Saprotu, ka ir jāpaiet laikam, lai cilvēki sāktu domāt plašāk,
ne tikai pagasta vai novada robežās.
Iepriecina, ka deputāti un darbinieki
šo jauno situāciju ir izpratuši un uz
dažādiem jautājumiem raugās pēc
būtības, risinot problēmas tur, kur
tās tobrīd ir lielākas, nevis vadoties
pēc pagastu pārstāvniecības. Šis man
ir trešais deputātu sasaukums, kuru
vadu, esmu ieguvusi zināmu pieredzi, tāpēc varu droši apgalvot, ka
pašreizējie novada domes deputāti ir
ļoti kompetenti dažādos jautājumos,
ir zinoši un darboties alkstoši. Mēs
esam ļoti laba komanda. Esmu gandarīta arī par pašvaldības darbinieku
kompetenci un godprātīgo attieksmi
pret saviem pienākumiem. Jāatzīst,
ka viens no domes deputātu veiksmīgākajiem lēmumiem bija izpilddirektora kandidatūras apstiprināšana.
Domes priekšsēdētājs – tā tomēr ir
vairāk politiska figūra, visus saimnieciskos procesus darbinieki realizē
izpilddirektora vadībā. Pateicoties
viņa kompetencei un operatīvai darbībai, varu neiedziļināties saimnieciskajos sīkumos.
– Gada laikā paveikts ir daudz,
bet nosauc novada pašvaldības
darbus, par kuriem tev ir vislielākais gandarījums?
– Gandarījums ir par veiksmīgi izveidoto un apstiprināto novada
domes un pašvaldības struktūru, par
darbinieku komandu, kā arī par to, ka
izdevās saglabāt katra pagasta esošo
infrastruktūru un dažus no šiem infrastruktūras objektiem jau esam

būtiski uzlabojuši. Mums ir izdevies
turpināt visu pagastu iecerētos projektus un vēl iesaistīties arī daudzos
jaunos projektos.
– Kāds, tavuprāt, mūsu pašvaldībai būs šis – otrais – darba
gads?
– Lai arī valstī ir ļoti daudz neskaidru un nesakārtotu jautājumu,
mūsu pašvaldībai šis gads ir cerīgs– esam atmaksājuši parādus, ļoti
daudz strādājam ar Eiropas projektiem, finansiāli esam daudz stabilākā situācijā nekā 2009. gada otrajā
pusē. Protams, mums nav tik daudz
līdzekļu, lai varētu uzsākt lielus celtniecības darbus, palielināt algas, bet
mēs vismaz varam plānot kaut nelielu attīstību. Un tas arī nav maz. Ļoti
ceru, ka Saeimas vēlēšanas 2. oktobrī
nenesīs nepatīkamus pārsteigumus.
– Kādām īpašībām jāpiemīt
veiksmīgam domes vadītājam?
– Katrā ziņā šim cilvēkam jābūt
ar stratēģisku domāšanu. Vēl viena
svarīga iezīme, kas nepieciešama
ikvienam vadītājam, tā ir tolerance.
Vadītāja darbs ir cieši saistīts ar cilvēkiem, daudzas lietas nevar izrunāt,
„sitot ar dūri galdā”. Ir jāprot cilvēkus uzklausīt, arī tajos gadījumos,
ja nepiekrīti viņu viedoklim, jāprot
atrast kompromisu. Politika jau arī ir
kompromisu māksla.
– Zinu, ka šī gada laikā esi pabijusi visos pagastos, tikusies ar
darbiniekiem, pensionāriem, pieņēmusi apmeklētājus pagastu pārvaldēs, apmeklējusi teju vai visus
lielākos pasākumus. Un kur gan
neskaitāmie oficiālie pienākumi!
Vai 24 stundas diennaktī nav par
maz, lai visu paspētu?
– Tiesa gan, varu tikai piekrist,
ka katra diena ir bijusi piepildīta,
dažkārt arī pārsteigumiem pilna. Šajā
darbā nekad nebūs tādu īstu brīvdienu. Varu, protams, atslēgt telefonu,
aizslēgt durvis, bet domas jau atslēgt
nevar, problēmas un risināmie jautājumi kā uz burvju mājienu nepazūd.
Esmu iemācījusies ļoti rūpīgi savu
laiku plānot, tāpēc par darba apjomu
nesūdzos.
Cenšos apmeklēt lielāko daļu
pasākumu, kas notiek ikvienā novada pagastā, tāpēc ļoti bieži aizņemti
ir arī vakari un brīvdienas. Šī darba
daļa, starp citu, man ir sevišķi tuva, jo
ir svarīgi iepazīt novada iedzīvotājus,
tā es labāk varu izprast viņu problēmas, uzzināt, ko viņi gaida no pašvaldības. Vienmēr esmu uzskatījusi,
ka katrā vietā un lietā jāprot apvienot
patīkamo ar lietderīgo. Uz pašvaldības organizētajiem pasākumiem
dodos kā vadītāja un satraukumu,
vai svētki izdosies, izjūtu ne mazāku
kā tiešie organizatori. Saspringtākais
posms ir 1. septembris un izlaidumu
laiks, kad pasākumi bieži vien notiek
vienlaicīgi vairākās vietās, tādos gadījumos uz skolām, kuras nevaru apmeklēt personīgi, dodas mani kolēģi,
pašvaldības vadošie darbinieki.
– Kā ģimene uztver tavu aizņemtību?
– Pirmajos mēnešos pēc manas
apstiprināšanas amatā, kad sēdes nereti beidzās deviņos desmitos vakarā,
vīrs jokojot mēdza teikt, ka nevajadzējis gan priekšvēlēšanu laikā veidot reklāmas dizainu. Tomēr, ja runājam nopietni, tad ģimene mani ļoti
labi saprot un atbalsta. Dēlam bija 8

Ella Frīdvalde-Andersone atzīst: „X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos biju īpaši lepna par mūsu novada kuplo dalībnieku skaitu.”

mēneši, kad atsāku strādāt, toreiz gan
likās, ka pašai ir grūtāk nekā bērnam.
Lieli palīgi man ir mamma un abas
māsas, kas pieskata četrgadīgo dēlēnu. Lai kaut nedaudz kompensētu
savu prombūtni, cik iespējams, uz
pasākumiem dodos kopā ar ģimeni.
– Vai novada iedzīvotāji par savām problēmām tevi bieži uzrunā
ārpus darba laika?
– Pirmajos mēnešos pēc ievēlēšanas pat nedaudz pārsteidza, cik daudzi cilvēki, sastopot uz ielas, mani
pazīst. Sākumā pārsvarā aprobežojās
ar sveicienu, tagad arvien biežāk arī
uzrunā. Un ko gan nozīmē – darba
laiks? Ja cilvēks, satiekoties vēlas
runāt un tikt uzklausīts, es cenšos arī
atbildēt. Šis laiks ir smags, cilvēkiem
vajag savu sāpi izrunāt, bet pašvaldības pienākums ir strādāt iedzīvotāju
interesēs. Ne mazums, braukājot pa
pagastiem, esmu saņēmusi izmisuma
pilnus jautājumus par skolu likteni.
Cilvēki vēlas zināt, vai viņu bērni
varēs turpināt mācības vietējā pamatskolā, personāls vēlas noskaidrot, vai
nākotnē viņiem būs darbs. Es godīgi
atbildu, ka viss būs atkarīgs no tā,
vai būs skolēni, kas mācās, vai būs
skolotāji, kas viņus māca, vai būs
vecāki, kas grib uz šo skolu bērnus
vest. Ja šīs trīs lietas būs, pašvaldībai
neatkarīgi ne no kā būs jānodrošina,
lai skola strādā. Lai gan arī paši cilvēki to lieliski saprot, ka skola var
pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr laukos
būs jaunā paaudze.
– Populārākie un nepopulārākie lēmumi.
– Manuprāt, iedzīvotāju intereses
visumā ir apmierinātas, jautājumus,
kas ir domes kompetencē atbilstoši
pastāvošajai likumdošanai, ir izdevies
samērā veiksmīgi atrisināt. Domāju,
ka šī sasaukuma populārākie un nepopulārākie lēmumi vēl tikai būs.

– Novada svētki ir viens no
centrālajiem pasākumiem. Kādas
ir turpmākās ieceres?
– Man ļoti patīk svētki vispār, īpaši novada svētki. Tā ir tradīcija, kas,
manuprāt, noteikti ir jāturpina. Mana
koncepcija ir tāda, ka šiem svētkiem
katru gadu būtu jānotiek citā novada
pagastā, lai cilvēki vairāk iepazītu
visa novada dabas un kultūras bagātības, lai arī tie, kuriem neizdodas
atbraukt, piemēram, uz Vecpiebalgu,
reizi piecos gados piedalītos svētkos
savā pagastā. Savukārt svētku noslēgums ar Kalniņa dienu koncertu tradicionāli norisinātos Inešu pils parka
estrādē. Šogad svētki būs zīmīgi ar
to, ka tiks iesvētīts jaunais novada
ģerbonis un karogs. Ar lepnumu jāatzīst, ka Heraldikas komisija mums
vieniem no pirmajiem valstī apstiprināja novada simboliku.
– Kādu tu redzi novada nākotni?
– Ir jāpanāk, ka jaunie cilvēki,
kuri izmācījušies un meklē darbu,
izvēlas atgriezties Vecpiebalgas novadā. Vide ir jāsakārto tā, lai viņiem
gribētos te atgriezties, ir jāattīsta arī
uzņēmējdarbība. Tu jautā, ko pašvaldība var reāli darīt uzņēmējdarbības
veicināšanā, ja visu nosaka valstī
esošā likumdošana? Protams, nodokļus samazināt mēs nevaram, bet mēs
varam, piemēram, piedāvāt iznomāt
telpas, zemi. Ik pa laikam notiek sarunas ar potenciāliem investoriem,
kuriem ir kaut nelieli plāni Vecpiebalgas novadā.
– Vai arī šobrīd, tēlaini izsakoties, apēdusi pudu sāls, tu piekristu
stāties domes vadībā?
– Tēlaini atbildot, pēc apēstā sāls
puda man gribētos izbaudīt arī medus
saldo garšu. Bet, ja nopietni, tad man
patiešām patīk tas, ko es daru.
Dzidra Ješkina
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VECPIEBALGAS VIDUSSKOLAS SALIDOJUMU GAIDOT

Pakāpsimies jauno dienu kalnā,
Lai ar rīta gaismu satiktos!

(A. Ķirškalne)

Cienījamie Vecpiebalgas vidusskolas
absolventi, pedagogi, darbinieki,
Vecpiebalgas novada vadītāji!
Laipni lūdzu Jūs pagodināt ar savu
klātbūtni Vecpiebalgas vidusskolas salidojuma pasākumu šā gada 21. augustā.
Aicinu Jūs atšķirt to lappusi savā dzīvē,
kad zāle bija zaļāka, debesis – augstākas, ziedi – smaržīgāki, ceļi – drošāki,
skolas telpas – lielākas un plašākas. Aicinu Jūs satikties ar savu bērnību un jaunību. Nestabilos laikos prāts bieži vien
meklē atbalstu pagātnē. Atmiņas par
pirmo skolas zvanu, pirmo skolotāju,
solabiedru un stundu, pirmo draudzību
un mīlestību, pirmo panākumu... atmiņas par notikumiem un cilvēkiem bagātinās un stiprinās Jūs turpmākajā dzīvē.
Jūsu atmiņās veidojas patiess skolas tēls – vitrāža, kuras vidū ir skolēns
un skolotājs. Gandrīz 30 gadus man ir

dota iespēja vadīt Vecpiebalgas vidusskolu. Savā darbā sekoju apziņai, ka
galvenā vērtība skolā ir skolēns un pret
viņu ir jāizturas ar vislielāko cieņu un
visaugstākajām prasībām savu vērtību
kopšanā, tam ir jāpakļauj katrs skolas
ikdienas brīdis. Vienmēr centos, lai skolēni pabeidz vidusskolu ar lielāku pievienoto vērtību savas personības veidošanā, kas nodrošinātu veiksmīgu dzīves

Te – mūsu skola balto bērzu lokā
jums, ka 2010. gadā sagaidīsim jūs
Sauc zināšanu dārgakmeņus krāt, atjaunotā skolā. 10 gadi ir pagājuši, un
skolas devīze ir: „ Kā soli spersi,
Te nākotnei, kas stiprās jaunās rokās, šobrīd
tā ceļu veiksi” (R. Kaudzīte).
Joprojām sirmo gudrība stāv klāt.
Solījums ir pildīts – skola tiešām

		
(K. Apškrūma)
2000. gadā notika vidusskolas salidojums. Aprakstā par skolu bija citēta
R.Kaudzītes atziņa „Kuram laikam
strādāsi, tanī laikā dzīvosi!” un solī-

mainījusies ārēji un iekšēji, protams,
kļuvusi skaistāka. 2001. gada 25. jūnijā sākās renovācijas darbi – nomainīja
jumtu, logus, apkuri, durvis, apgaismojumus. 3. augustā tika svinēti spāru

Atmiņas no 2000. gada salidojuma

Skolas vadība, Izglītības ministrs Kārlis Greiškalns un skolotāji.

12. izlaidums.

18. izlaidums.

gājumu katram. Liels paldies tiem pedagogiem un darbiniekiem, kas pieņēma
skolas darba vīziju, radošos meklējumos atklāja skolēnu dotumus, prasmīgi
tos attīstīja un pilnveidoja, bieži vien
pakārtojot savu brīvo laiku skolas bērnu
vajadzībām, spītīgi saglabāja optimismu
un ticību audzēkņa varēšanai!
2009./2010.m. g. noslēdzās ar Vecpiebalgas vidusskolas 55. izlaidumu.
Aizvadītajā desmitgadē skola piedzīvoja
līdz šim lielāko skolēnu skaitlisko sastāvu: 2003./2004.m.g. skolā mācījās 546
audzēkņi, bet 2005./2006.m.g. 12. klasi
pabeidza 65 audzēkņi – trīs izlaiduma
klases. Vecpiebalgā mācījās 207 skolēni
no citām pašvaldībām. Visu aizvadīto
desmitgadi skolas darba kvalitātes rādītāji stabili ierindoja skolu konkursa
,,Draudzīgā aicinājuma balva” laureātu
saraksta augšgalā, bet 2004.gadā skola
saņēma augstāko vērtējumu – 1.vietu
valstī un Lielo Pūci par skolēnu darba
kvalitāti. Skola piedzīvojusi arī ļoti lielas pozitīvas pārvērtības materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā, ko varēsiet
ieraudzīt pasākuma laikā.
Diemžēl finansiāli ekonomiskā
situācija valstī šobrīd ir ļoti nelabvēlīga lauku skolām. Laukos ir maz darba
vietu, maz jauno ģimeņu un maz bērnu.
Vai nākamajā desmitgadē Vecpiebalgā
būs vidusskola? Vecpiebalgas novadā
vēl pašlaik esam lielākā skola, esam arī
viena no lielākajām lauku skolām valstī. Pamatskolā nav apvienoto klašu,
vidusskolā paralēlās klases dod iespēju
vidusskolēniem izvēlēties sev tīkamāko no četrām piedāvātajām izglītības
svētki jaunajam korpusam, savukārt
31. augustā pie skolas centrālās ieejas
svinīgi atklāja Vecpiebalgas pagasta
simbolu – „Ratiņu”. Skolas atjaunošanas darbiem veiksmīgi ritot, 11. oktobrī
tika pabeigta fasādes krāsošana, un jau
nākamajā dienā, proti, 12. oktobrī, bija
skolas pieņemšana.
Bet darbi turpinājās, lai labiekārtotu
telpas un skolas apkārtni. 2002. gadā tika
uzbūvēta skolas estrāde un bērnudārzam
uzlika jumtu. Skolai tika iegādāti mūsdienīgi mācību līdzekļi, televizors vestibilā. Tika izbūvēts trešais stāvs jaunajam
korpusam, kur iekārtoja datorkabinetu,
bibliotēku un kapelu. Tika modernizēti
dabaszinātņu kabineti: bioloģijas, fizikas un ķīmijas. Jaunu, modernu veidolu
ieguvusi skolas ēdamzāle, sakārtotas
labierīcības un dušas telpas, renovēta
sporta zāle, jauniešiem ļoti patīk nodarbības trenažieru zālē. Lielu paldies
sakām vecākiem, kuri piedalījās klašu
telpu remontēšanā un labiekārtošanā ar
savu darbaspēku un ziedojumiem, tāpēc
varējām pievērst uzmanību koplietošanas telpu remontam. Liela vērība tiek
veltīta arī apzaļumošanai – esam bagāti
ar ziediem, telpaugiem, puķu dobēm.
Protams, labiekārtošanas darbi turpinās,
jo fiziskā vide ir svarīga mācību un audzināšanas darbā.
No 2003. gada mums ir „savējie
pasākumos” – savi simboli: stārķis un
varde. 2004. gadā pie skolas tika pielikta jauna plāksne ar uzrakstu „Vecpiebalgas vidusskola”. Esam ieviesuši
skolēnu formas skolas karoga krāsās:
zaļi džemperi ikdienā, svētkos – baltas
blūzes un krekli, sarkani svārki, zaļas
kaklasaites.
Skolā 2009./2010.m.g. mācījās 304
skolēni un strādāja 45 pedagogi. No

15. izlaidums.

Vecpiebalgas vidusskolā viesojas prezidents Valdis Zatlers.
programmām. Turpmāk ir nepieciešama
drosmīga, radoša, uz skolēnu izaugsmi
vērsta izglītības stratēģija novadā, lai
skolas vecuma bērni novada izglītības
iestādēs apgūtu ne tikai mācību priekšmetu saturu, bet arī attīstītu savus talantus un veidotu personību caur plašo
interešu izglītību, tradīcijām un attiecībām, sakārtotu skolas vidi.
Salidojuma laikā tiks atklāta jaunizveidotā skolas vēstures ekspozīcija.
Ir liels gandarījums, ka Vecpiebalgas
vidusskolu pabeidza daudzu dzimtu
bērni vairākās paaudzēs, ka skolā satikās un veidojās nākamo ģimeņu pamati
un skola kļuva par darbavietu daudziem
skolas absolventiem. Prieks, ka skolā
daudzi pedagogi aizvadīja lielāko daļu

sava darba mūža un skolā ir mācījušies
un strādājuši daudzi novadā un valstī
atpazīstami cilvēki ar savu pozitīvo darba pienesumu. Skolas vēsture saglabās
piemiņā un pateicībā Andreja Jurciņa,
Roberta Ruķa, Ineses Lapiņas, Antona
Botora un Voldemāra Cīruļa rūpes un
patiesu ieinteresētību par skolas pastāvēšanu un izaugsmi.
Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Vecpiebalgas sabiedrībai, darba kolektīviem un to vadītājiem, bērnu
vecākiem, kas palīdzēja veidot un turpina rūpēties par Vecpiebalgas vidusskolas attīstību!
Uz tikšanos salidojumā!
Marija Supe,
Vecpiebalgas vidusskolas direktore

vidusskolas audzēkņiem vispār apmēram 120 bijuši un ir pedagogi. Pašlaik
Vecpiebalgas vidusskolā strādā šādi
bijušie skolas absolventi: Žanna Otersone, Ingrīda Mālniece, Agita Bērziņa,
Antoņina Glāzere, Vita Lapiņa, Laura
Burdaja, Rigonda Prīse, Agita Šulca,
Anita Jurgena, Svetlana Kociņa, Anda
Balode, Gunta Riža, Māris Krams.
No 2000.gada, kad bija 45.izlaidums,
savus audzēkņus salidojumā gaidīs audzinātājas: Agita Krama, Antra Eškina,
Rigonda Prīse, Žanna Otersone, Agita
Bērziņa, Ilona Strelkova, Vizbulīte Kalniņa, Astra Piruška, Baiba Jēriņa.
Bagātākās ar audzināmām klasēm
vidusskolā bijušas: Erna Krišjāne – 3,
Mirdza Zommere – 4, Maija Sīmane–
4, Māra Špela – 4, Gunta Riža – 4,
Tatjana Gorbāne – 4, Antra Eškina – 4,
Agita Krama – 3, Zinaīda Tolla – 3.
Mūsu skolas absolventi un darbinieki
ir saņēmuši goda nosaukumu ,,Vecpiebalgas pagasta lepnums’’. 2005.gadā to
saņēma bijusī skolotāja Adīna Ķirškalne par radošām sava mūža aktivitātēm,
dzejoļu krājumiem, Latvijas iedzīvotāju
un daudzu Vecpiebalgas iedzīvotāju audzināšanu par ievērojamiem, godīgiem,
atpazīstamiem Vecpiebalgas pagastā
un Latvijā. Skolotāja Mirdza Zommere – par radošām aktivitātēm jaunatnes
iesaistīšanā starptautiskajos vides projektos un Vecpiebalgas vārda nešanu
valstī un pasaulē. 2006. gadā bijušais
skolas direktors Jānis Neimanis šo titulu ieguva par latvju zīmju veidošanu, to
nozīmju meklēšanu un skaidrošanu, par
zīmju popularizēšanu Latvijā un ārzemēs, tūristu piesaisti Vecpiebalgas pagastiem. 2007.gadā skolotāja Kristīne
Dzene – par ilggadēju darbu Vecpiebalgas sākumskolā, par tūkstots piebaldzēniem iemācītu burtu valodu, izkoptu
saskarsmes kultūru ar līdzcilvēkiem un
pozitīvu dzīves uztveri. 2008. gadā 45.
izlaiduma absolvents Kaspars Stupelis–
par uzticību un panākumiem motosportā pasaules līmenī, par cilvēcisko vērtību apliecināšanu savā dzīvē un pozitīvu
paraugu mūsdienu jaunatnei.
Skolotāja Erna Krišjāne Vecpiebalgā
strādājusi kopš 1962.gada. 2006.gadā
skolotāja apbalvota ar Atzinības krustu
par nopelniem Latvijas labā, iecelta par
Atzinības krusta virsnieci. Savukārt 50.izlaiduma absolvente Līga Glāzere bija
2010.gada olimpisko spēļu dalībniece.

Joprojām skolas dzīvi bagātina
daudzveidīgās tradīcijas – mēs piekopjam aktīvu un ar kultūras pasākumiem
bagātu dzīvesveidu, nodarbojamies ar
sportu un māksliniecisko pašdarbību.
Īpaši izkopjam patriotiskās tradīcijas:
11. novembrī organizējam lāpu gājienu,
jaunsargu sacensības, svinīgi atzīmējam
valsts proklamēšanu, apbalvojot skolēnus un skolotājus. Ievērojama darba
joma ir zinātniski pētnieciskais darbs,
piedalīšanās starptautiskajos projektos.
Vides izpētē lielus panākumus guvusi
skolotāja Agita Bērziņa, kas 2003. gadā
tika nominēta ar titulu „Gada skolotājs”. Skolotāja Mirdza Zommere saņēma nomināciju „Vides zinību skolotāja”, kā arī A. Kronvalda fonda balvu
2009. gadā.
Nomināciju ,,Gada skolotājs” 2007.
gadā ieguva latviešu valodas skolotāja
Ilona Strelkova, bet 2008. gadā – sporta skolotājs Māris Krams. Draudzīgā
aicinājuma balvu „Pūce” saņēmušas
vairākas skolotājas: Vija Jansone, Agita
Bērziņa, Antra Eškina, Ilona Strelkova,
Mirdza Zommere un Velga Jēriņa. Skolas direktorei Marijai Supei 2002.gadā
piešķīra nosaukumu „Labākā skolas
direktore”, bet 2007. gadā viņa saņēma
Draudzīgā aicinājuma fonda diplomu
„Par skolotājiem sniegto atbalstu”.
Lūk, desmit gadi ir aizritējuši, klāt
kārtējais salidojums! Vecpiebalgas vidusskolu kopā ir beiguši 1434 absolventi. Zaļās liepas iestādītas, atzīmējot
Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā.
Eglītes stādīja Valsts prezidents Valdis
Zatlers kopā ar skolēniem. Dobēs pie
mūsu skolas atkal krāšņi zied rudens
puķes.

Gaidīsim ciemos Baltajā skolā!
No plkst. 14.00 –
reģistrācija skolā.
Plkst. 15.00 –
aizlūgums Vecpiebalgas baznīcā.
Plkst. 16.30 –
salidojuma atklāšana.
Sīkāka informācija pa tālruņiem:
64161448 un 28302021.

Kā jaunībā lidosi valsī
Un dziedāsi skanīgu balsi,
Lai gadi noskatās tevī,
Cik varošs un spēcīgs tu sevī.
Daina Jansone

2010. gada jūlijs
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DZIESMU UN DEJU SVĒTKI
„Tas rūca, dūca, dancoja, tas dziedāja un smējās, ja citus
aizraut izdevās – kalnā gavilēja!”
X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki tūkstošiem dalībnieku
paliks atmiņā kā karstākie svētki daudzu gadu desmitu laikā.
Par spīti lielajam karstumam, neklausoties medijos izskanējušajās negācijās, svētki bija izdevušies. Bērniem
svētki patika – no saviem dejotājiem
dzirdēju, ka dejots ir par maz. Labas
atsauksmes dzirdēju arī no pārējo deju
kolektīvu bērniem. Bērni bija malači, jo
ne katrs varēja kāju, roku pacelt, kur nu
vēl dejot un smaidīt 40 grādu temperatūrā ar tautas tērpu mugurā.
Gatavojoties svētkiem, liels atbalsts
bija no novada puses:
• deju skolotāji uz deju zīmējumu
semināru Rīgā trīs dienas jūnijā tika
vesti ar novada autobusu;
• visiem novadu svētku dalībniekiem tika iegādāti lietus mētelīši;
• tika apmaksātas pirmās vakariņas
dejotājiem, kas Rīgā iebrauca otrdienas
vakarā.
Paldies savā un savu kolektīvu vārdā vēlos izteikt Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētājai Ellai FrīdvaldeiAndersonei, jo ik reizi, nejauši sastopoties, bija redzama liela ieinteresētība
par gatavošanos svētkiem. Varēja just
arī viņas gandarījumu par daudzo kolektīvu skaitu, kas pārstāvēja novadu
svētkos (dažas novadus pārstāvēja tikai
viens kolektīvs).
„Veca mīlestība nerūs,” tā teica
Dzintra Kozaka par savu komandu

– Gaidu Vāravu un Vairu Bužu, kas organizēja dzīvošanu dalībniekiem Rīgas
2. ģimnāzijā. Pateicoties šai komandai,
mums – atbildīgajām personām par bērniem – nebija ne par ko jāuztraucas, jo
visu labi organizēja pieredzējušas izglītības darbinieces.
Vēlos pateikt lielu paldies arī kolektīvu pavadošajiem cilvēkiem. Svētkos piedalījos ar četriem kolektīviem,
tāpēc brīžiem nebija iespējams atrasties
vienlaikus pie visiem, it sevišķi deju
zīmējumu mēģinājumos. Liels paldies
Dzērbenes vidusskolas direktorei Marijai Grīnbergai, ārpusstundu organizatorei Ligitai Ridūzei un skolotājai Mārītei Šķēlei par ieguldīto darbu gan deju
laukumos, gan organizējot bērniem brīvo laiku (ekskursijas, peldēšanās jūrā,
Dziesmu svētku koncerta mēģinājuma
noskatīšanos). Liels paldies Taurenes
skolas ārpusstundu organizatorei Dacei
Potašai, skolotājām Sanitai Venediktovai, Sandrai Kārkliņai, Mārītei Torai,
kā arī vecmāmiņai Baibai Butkai, krustmātei Inetai Plūmei un Kerijas Krastiņas vecākiem, kā arī Gintai Babrei par
Taurenes 1. – 4. klašu un 5. – 9. klašu
bērnu pieskatīšanu, pucēšanu, brīvā
laika organizēšanu. Īpašs paldies bērnu
iemīļotajam šoferītim Andim Saliņam,
kurš vizināja ne tikai Taurenes bērnus,
bet arī Dzērbenes un Skujenes bērnus.
Gribu teikt lielu paldies arī dzērbenietēm Dailai Dižpēterei un Laurai
Jeromānei, kā arī taurenietēm Danai

Tautas deju kolektīva „Tracis” kuplais dejotāju pulks, vadītāja Ieva Kazijeva un domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone.
Kravcevičai un Lindai Gnedlerei par
zaļo rotu sagatavošanu Dziesmusvētku
gājienam, un Valdim Grinbergam par
to piegādi.
Šie Deju svētki bija liela atbildība
gan skolotājiem, gan vecākiem, gan
bērniem. Bet ar nelielu laika distanci
ir jūtams, ka grūtības pamazām aizmirsīsies, paliks pašas labākās atmiņas
un daudz interesantu atgadījumu, par

kuriem pasmaidīt, pasmieties. Man liekas, ka visi noteikti atcerēsies 6. jūlija
vakariņas 2. ģimnāzijas ēdamzālē, kad
visi jutāmies kā Venēcijā – līdz potītēm
kājas ūdenī, bet uz ēdamgalda – karbonāde.
Nobeigumā vēlos izteikt vēl vienu
paldies arī vecākiem, kas pirka, gādāja, mazgāja, šuva, lai viņu atvasītēm
būtu viss nepieciešamais lielajos Deju

svētkos Rīgā – gan mēģinājumos, gan
lielkoncertos.
Mēs rūcām, dūcām, dancojām,
dziedājām un skaļi smējām, kā arī citus
aizrāvām un kalnā gavilējām...
Ieva Kazijeva, Dzērbenes un
Taurenes deju kolektīvu vadītāja

Pārdomas par X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Dziedāšana un dejošana ir daļa no
mūsu bērnu ikdienas, savukārt Dziesmu
un deju svētki ir kulminācijas brīdis, kuru
piedzīvojam vienīgi reizi piecos gados.
Dziesmu un deju svētki ir latviešu tautas
pašapziņas simbols, tie veicina mūsu
sabiedrības vienotību, rada kopības un
gandarījuma sajūtu. Atzīmējot svētku
piecdesmito jubileju un novērtējot svētku
nozīmību, X Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki ir iekļauti
UNESCO svinamo dienu kalendārā
2010. – 2011. gadam. Iekļūšana šajā
kalendārā ir iespēja visai pasaulei vēstīt
par mūsu tradīcijām un to nozīmi mūsu
kultūrā un ikdienas dzīvē, uzsverot šo
svētku pēctecību un vienlaikus pierādot
to ilgtspēju. No mūsu novada X Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos
piedalījās 13 kolektīvi. Vecpiebalgas
vidusskolu pārstāvēja deju kolektīvi
,,Slātaviņa”, vadītāja Antra Grinberga
(par kolektīva dalībniekiem rūpējās
A. Bērziņa, Z. Ruicēna, M. Krams),
,,Vēverīši”, vadītāja Mārīte Lacgalve
(par kolektīva dalībniekiem rūpējās V.
Bērziņa, A. Šulca, L. Žagare, L. Elliņa),
,,Vēveri”, vadītāja Mārīte Lācgalve
(par kolektīva dalībniekiem rūpējās Ž.
Otersone, R. Prīse, L. Tereška), koris
,,Veldene”,vadītāja Inta Apalupa (par
kolektīva dalībniekiem rūpējās A.
Brauere, A. Piruška, M. Vīksna).
2009. gada vasarā valdībā daudz
tika diskutēts par to, vai Skolēnu dziesmu un deju svētki šajos finansiāli grūtajos apstākļos vispār ir nepieciešami.
Neskatoties uz iebildumiem, Izglītības
un zinātnes ministrija pieņēma lēmumu
svētkus organizēt, bet ar saīsinātu dienu
skaitu (līdz šim svētki ritēja 10 dienas,
bet šogad – 6). Samazinoties dienu skaitam, tika pagarināts mēģinājumu laiks –
skolēni stadionos un laukumos ik dienu
pavadīja pa 10 stundām, savukārt pedagogiem, kuri rūpējās par mūsu bērnu
drošību, darba diena ilga 14 – 16 stundas. Nenoliedzami, saspringtais grafiks
atstāja iespaidu arī uz naktsmieru un
atpūtas stundām. Kā atzīst vairāki sko-

lotāji, dažkārt gadījās, ka miegam tika
atvēlētas vien 4 stundas, jo līdzi devušos
pedagogu darbs neaprobežojās tikai ar
skolēnu drošu nogādāšanu uz mēģinājumiem un koncertiem, tās bija arī rūpes
par to, kā sekmīgāk palīdzēt bērniem
un jauniešiem aizpildīt brīvās vakara
stundas, tā bija palīdzība apģērbu sagatavošanā nākamajai dienai mazākajiem
skolēniem un dažādu sadzīvisku ķibeļu
novēršana. Vēlos pateikties Vecpiebalgas vidusskolas pedagogu lieliskajai
komandai par ieguldīto darbu, rūpējoties par bērnu veselību un labsajūtu, lai
katrs dalībnieks būtu spējīgs izturēt garo
dienu, lai varētu būt katrā mēģinājumā
un veiksmīgi uzstāties koncertā.
Sabiedrības daļai, kas sekoja līdzi
Dziesmu un deju svētku notikumiem,
droši vien garām nepaslīdēja arī informācija par daudzajiem gadījumiem,
kad dalībniekiem bija nepieciešama
medicīniskā palīdzība. Neparasti karstais laiks un IZM (finansiālu apsvērumu dēļ pagarinot mēģinājumu grafiku,
nemainot koncertu laikus, kas iekrita
pašās karstākajās dienas stundās) pakļāva skolēnus visai bīstamiem pārbaudījumiem. Šodien, atskatoties uz svētku
norisi, mēs varam būt priecīgi, ka pūles
interešu izglītības jomā, sportā, dažādās ekskursijas un pārgājieni ir sekmējuši skolēnu norūdīšanos, spēju izturēt
ekstremālus apstākļus. Vairumam pamatskolas skolēnu Dziesmu un deju
svētki bija ilgākais prombūtnes laiks no
mājām. Nakšņošanas vietās, pateicoties
skolotāju profesionālai rīcībai, ilgstoši,
neatrisināmi konflikti neveidojās. Kā
pozitīva pieredze jāmin ,,Slātaviņas”
dejotāju piedalīšanās iepriekšējos pieaugušo Dziesmu un deju svētkos, kas
noteica dalībnieku attieksmi mēģinājumos un gatavošanos tiem, izpaudās apģērbšanās prasmē, zīmējumu lasīšanā,
atrašanās vietas sameklēšanā utt. Ar negatīvu zīmi vērtējama tā pieredze, kas
gūta sadzīvē nosacītā brīvā laika pavadīšanas iespēju izmantošanā.

Cilvēkiem, kuri svētku dienasgrāmatu vēroja TV ekrānos, un tiem, kuru
ģimenes locekļi svētkos nepiedalījās,
sajūtas ir krietni pozitīvākas nekā pašiem dalībniekiem. Pārdomas un komentāri par pasākuma norisi ir dažādi.
Kādi man paliks atmiņā X Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki? Pirmkārt, šīs bija smaga darba pilnas
dienas ar nesamērīgi garām mēģinājumu stundām un koncertiem (skolēniem
fiziski grūti bija izturēt ilgstošo slodzi).
Otrkārt, ar ļoti vāji organizētu skolēnu
pārvadāšanas transportlīdzekļu novietošanu, īpaši pie „Daugavas” stadiona.
Ēdiena kvalitāte bija laba (katrā ziņā
masveida saslimšanas gadījumi konstatēti netika), tomēr daudzums – neapmierinošs. Pēc milzīgās slodzes nepietiekami paēduši jutās ne vien zēni, bet
arī meitenes. Lai arī šķita, ka esam pie
tirgus likumiem jau pieraduši, skumji,
ka arī šie – visas tautas svētki – kļuvuši
par placdarmu sponsoru cīņām un komercijai. Daļai kultūras darbinieku un

viņu ģimeņu pietuvinātiem cilvēkiem X
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
izvērtās par labu „lielās naudas iesišanas laiku”. Pat gājiens, kurš izsenis ir
bijis galvenais svētku kulminācijas
punkts, šoreiz par tādu nekļuva.
Noslēdzot izskanējušo svētku pārdomas, jāmin arī pozitīvais. Mūsu
kolektīvi dzīvoja Rīgas centrā, 2.ģimnāzijā – kvalitatīvi izremontētā skolā,
kuru vada pazīstamais pedagogs V. Jēkabsons. Katrā ziņā sadzīves apstākļi
mums bija nodrošināti augstā līmenī.
Atzinīgi vārdi jāvelta arī iespējai, kas
ļāva svētku dalībniekiem ar atlaidēm
apmeklēt kultūras pasākumus un pārvietoties sabiedriskajā transportā bez
maksas. Diemžēl lielai daļa dalībnieku saspringtais dienas grafiks neļāva
izmantot šīs priekšrocības. Dalībnieki
ir pateicīgi sponsoriem par bezmaksas
dzeramā ūdens nodrošināšanu mēģinājumos un koncertos (lai arī citkārt tas,
kas tiek dots par brīvu, tiek uztverts
kā nevērtīgs, šoreiz izpelnījās īpašu

atzinību). Teicami bija organizēts kā
medicīniskās palīdzības dienestu, tā arī
policijas un zemessardzes darbs. Ļoti
iepriecināja rīdzinieku, sevišķi vecākās
paaudzes cilvēku, neviltoti labsirdīgā
attieksme pret Dziesmu un deju svētku
dalībniekiem. Vecpiebaldzēni augsti
vērtē arī izglītības iestāžu un novada
pašvaldības vadības rūpes par sava novada kolektīviem. Svētku gājiena dalībnieki izjuta patiesu prieku un pacilātību
par to, ka kopā ar mums bija gan skolu
direktori, gan novada pašvaldības vadītāja Ella Frīdvalde-Andersone. Dziedātāji un dejotāji ir ļoti pateicīgi visiem
vecākiem un līdzjutējiem, kuri veidoja
zāļu pušķus un ziedu vainagus un kuri
nogādāja tos Rīgā.
Svētki ir izskanējuši, zinu, ka pēc
neilga laika visas negācijas aizmirsīsies
un atmiņā paliks tikai labais un pozitīvais – būt D
ziesmu un deju svētku
dalībniekam ir liels gods.
Lai visiem jauka vasara!
Māris Krams

Gājienam gatavojas „Slātaviņas” dejotāji kopā ar skolotājām Agitu Bērziņu un Zigrīdu Ruicēnu.
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VIENKĀRŠAS PATIESĪBAS
Par vēlēšanām, demokrātiju
un pilsoņu aktivitāti
Ja taisnība žurnālistiem, kuri apgalvo, ka latviešu vēlētājs visu, kas
attiecas uz politiku, ir spējīgs paturēt galvā tikai trīs mēnešus, tad,
acīm redzot, ir pienācis īstais brīdis
rakstu virknei par problēmām, kuras saistītas ar 10. Saeimas vēlēšanām oktobra sākumā. Pirmajā reizē
pamēģināsim atgādināt lasītājam
par vēlēšanu norises kārtību un
pacensties atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri, pēc manas pieredzes,
visbiežāk tiek uzdoti šajā sakarā.
Tātad – jautājums numur viens –
vai vispār vajag piedalīties un kāda
jēga no manas vienas balss, ja es to
atdodu par vienalga kādu partiju.
Piedalīšanās vēlēšanās Latvijā nav
obligāta tāpat kā vairumā ES valstu
(ir gan daži izņēmumi, piemēram,
Beļģijā jāmaksā neliela soda nauda,
pārrēķinot mūsu naudā – daži desmiti santīmu, bet Šveicē neaktīvos
par biedinājumu nosauc no tribīnes
kādā vietējās pašvaldības sanāksmē.
Padomju laikos piedalīšanās arī bija
brīvprātīga, taču reti kāds riskēja,
jo pie varas esošie vienmēr varēja
atrast kādu iespēju atriebties, piemēram, atbīdot tevi dzīvokļa rindā
vai tamlīdzīgi), tāpēc visbiežāk tiek
runāts par „pilsoņa pienākumu”. Tā
kā tas daudzus nepārliecina, tad,
acīm redzot, jāmeklē arī kāds racionālāks pamatojums līdzdalības
nepieciešamībai, un te var minēt
vismaz divus. Pirmais – saskaņā ar
vēlēšanu likumu partiju iegūto vietu
skaitu parlamentā aprēķina procentuāli (LR to izdarīt ir ļoti viegli, 100
vietas – 100%, tātad – cik procentu,
tik vietu), nevis no visu balsstiesīgo
skaita, bet gan no to pilsoņu skaita,
kuri reāli piedalījušies vēlēšanās.
Tas nozīmē, ka, neaizejot uz vēlēšanu iecirkni, jūs ļaujat iekļūt jums
nesimpātiskām partijām Saeimā ar
mazāku piepūli, savācot mazāku
nobalsojušo skaitu, un tātad faktiski
tomēr ietekmējat vēlēšanu rezultātu. Un otrais – katram, bez šaubām,
ir kādi politiķi, kuri tam tādu vai
citādu iemeslu pēc liekas simpātiski
un kurus viņš labprāt vēlētos redzēt
nākamajā LR parlamentā, bet kuru
pārstāvētās partijas ir nepietiekami
zināmas vai pat nepieņemamas. Tā
kā ideja par maināmajiem sarakstiem, tas ir, kad vēlētājs pats var
izvēlēties sev tīkamākās 100 „gudrās galvas” no visiem sarakstiem
Latvijā tāpat kā vairumā valstu nav
guvušas atsaucību politiķu vidū, jo
tad partijas nevarēšot uzņemties atbildību par vēlētājiem doto solījumu
nepildīšanu (varētu domāt, ka tagad
šī atbildība pastāvētu, tikai aizbildinājums ir cits – mēs jau gan gribētu,
bet tie koalīcijas partneri, lūk, ja jūs
mums dotu 51% balsu, tad gan), tad
atliek tikai viens ceļš – noskaidrot,
kurā sarakstā ir vairāk jums simpatizējošu kandidātu un ar krustiņu
palīdzību mēģināt panākt šo cilvēku
virzību uz pirmajām vietām attiecīgajā listē. Tā jūs būsiet ietekmējuši
jums pieņemamu cilvēku iekļūšanu
Saeimā, pat ja jums nāktos balsot
par sarakstu, kurš īpaši nesimpatizē. Šajā sakarā varētu pat ieteikt
jau laikus sagādāt sev kandidātu
sarakstus, tie pieejami Centrālās vē-

lēšanu komisijas mājas lapā un tiek
publicēti arī laikrakstos, lai varētu
mierīgos apstākļos jau mājās tos pamatīgi izpētīt.
Otra jautājumu grupa visbiežāk
saistās ar vēlēšanu norises demokrātisma izpausmēm. Kā jau manas
paaudzes cilvēki atceras, arī padomju laikos formāli tika ievērotas
gandrīz visas tās prasības, kuras
raksturo demokrātiskas vēlēšanas–
vispārīgas, tātad drīkst piedalīties
visi pilsoņi, izņemot dažas grupas,
piemēram, garīgi slimos; vienlīdzīgas, tātad katram viena balss (par to
gan bieži izraisās diskusijas: politoloģijas profesors un cilvēks, kurš
lāga nezina, kā sauc valsti, kurā
viņš dzīvo – un abiem viena balss,
bet te ir vietā pretjautājums– kurš
tad būs tas, kurš noteiks, cik kuram balsis dot?); aizklātas, tātad
nevienam nav tiesību uzzināt, par
ko konkrētais cilvēks ir balsojis utt.
Bet trūka paša galvenā, proti, izvēles iespējas – katru reizi tika piedāvāts tik kandidātu, cik vajadzēja
ievēlēt. Bija iespēja kādu kandidātu
svītrot un ierakstīt tā vietā citu, bet,
ņemot vērā neiespējamību par viņu
aģitēt, tāds pasākums bija pilnīgi
bezjēdzīgs. Atgūstot neatkarību, šis
absurds tika likvidēts, un mums tagad ir iespēja patiešām piedalīties
vēlēšanās nevis būtībā nobalsošanā,
kā tas bija agrāk. Tiesa gan, palicis
viens ierobežojums, nav iespējams
balsot ārpus partiju listēm, tātad
būtībā mēs nevaram nedz izvirzīt,
nedz ievēlēt cilvēkus, kuri nevēlas
sevi saistīt ar kādu konkrētu partiju.
Mierinājumam var kalpot tikai tas,
ka līdzīga situācija ir praktiski visās
attīstītākajās valstīs. Ko vēl varētu
darīt vēlēšanu un, galvenais, to rezultātu demokratizācijā? Jau pasen
tiek spriests par pāreju uz tā saucamo jaukto vēlēšanu sistēmu, kāda
pastāv, piemēram, mūsu kaimiņu
valstī Lietuvā, proti, pusi no deputātiem ievēl, kā līdz šim, no partiju
listēm, bet otru pusi no vienmandātu vēlēšanu apgabaliem. Tie gan,
acīm redzot, arī būtu partiju izvirzīti
cilvēki, bet partijas būtu spiestas
meklēt cilvēkus, kuri šajā novadā
būtu labi pazīstami un cienīti, jo tikai viens no izvirzītajiem– tas, kurš
būtu saņēmis visvairāk balsu, – varētu iekļūt Saeimā. Vecpiebalgas
novada iedzīvotāju skaits gan būtu
par mazu, lai veidotu šādu apgabalu (pagājušajās vēlēšanās vajadzēja
pāri par 10000 balsīm, lai iegūtu
vienu vietu parlamentā), bet kopā ar
kādu kaimiņu novadu tas ir pilnīgi
reāli. Līdz ar to mēs iegūtu cilvēku,
kurš konkrēti pārstāvētu mūs Saeimā un pie kura mēs varētu vērsties
ar saviem jautājumiem un prasībām, nevis kā tagad, kad ir tikai 5
vēlēšanu apgabali un nav iespējams
noteikt, kura intereses šis deputāts
konkrēti pārstāv mūsu likumdošanas varā.
Nākamajā reizē par mūsu partiju
sistēmas īpatnībām, partiju spektru
un kritērijiem, pēc kuriem var vērtēt tās vai citas partijas darbību un
orientāciju.
Juris Sīmanis

2010. gada jūlijs

SPORTS
Vasaras spēles ,,TIO volejs 2010”
Sacensības ,,TIO volejs” notiek
divos Latvijas reģionos, divos posmos katrā reģionā – jūlijā un augustā. Reģioni sadalīti pēc ģeogrāfiskā
principa, nosaucot tos par Labo
krastu – Gulbenē un Kreiso krastu – Kuldīgā. Komandas, spēlējot
2 posmus, cīnās par tiesībām piedalīties finālā Rīgā, Daugavas stadionā, kur katrā grupā pulcēsies 10
labākās komandas no visas valsts.
I posmā Gulbenē no Vecpiebalgas
startēja 4 komandas: ,,WCP” (Ali-

se Gulbe, Sintija Igaune, Samanta
Elliņa, Kristīne Pēča), ,,Burbuļbums” (Maira Asare, Liene Vanaga, Annija Sniedze, Nikola Strazda), ,,Zēni melnā” (Artūrs Krams,
Emīls Upens, Rūdis Balodis, Arvis
Kaštanovs), ,,X cilvēki” (Gundars Tomašs, Mārtiņš Arājs, Māris Kaštanovs, Nauris Kuzmans).
Pirmā posma starts veiksmīgi izdevās komandai ,,X cilvēki”, kura
uzvarēja visās spēlēs un izcīnīja
1.vietu. Posma sacensībās kopumā

piedalījās neparedzēti liels komandu skaits– 97, konkurence bija
milzīga. Rezultāti liecina: lai uzvarētu sacensībās, ir mērķtiecīgāk
jātrenējas, jāatrod papildus laiks
individuālās tehnikas pilnveidošanai, tad uzlabosies arī kopējā spēles
kvalitāte un pietuvosimies uzvarai.
Nākamais posms 29. jūlijā. Novēlu
veiksmīgi sagatavoties, nostartēt un
aizkļūt līdz finālam!
Māris Krams

Pirmā posma uzvarētāji – komanda „X cilvēki”.

Vasaras mači Vecpiebalgas novadā
Futbols. Novada futbola čempionātā piedalās piecas komandas.
Līdz pirmā posma noslēgumam vēl
jāizspēlē 3 spēles. Komandas meistarībā ir ļoti līdzīgas, tāpēc skatītājiem un pašiem dalībniekiem ir interesanti. Spēles notiek piektdienās
un sestdienās no plkst. 19.00 Inešu
pagasta sporta laukumā. Pēc otrās
kārtas notiks finālspēles par novada
čempionāta medaļām. Šī brīža spēļu
rezultāti: Reinkaļvi – Brekti (1:1),
Centrs – Kaive (1:0), Kaive– Brekti (0:0), Reinkaļvi – Centrs (3:2),
Dzērbene – Brekti (3:2), Centrs–

Brekti (4:0). Rezultatīvākie spēlētāji – Gatis Rozenovs (Reinkaļvi),
Reinis Praulītis (Centrs), Jānis Vanags (Dzērbene).
Sporta spēles. 10. jūlijā
„Alauksta” estrādē notika novada netradicionālās sporta spēles.
Pieteikušās bija piecas komandas,
diemžēl uz sacensībām ieradās tikai
divas. Sacensības notika draudzīgā
gaisotnē, bet rūgtums palika.
Vasaras biatlons. Eiropas kausa izcīņas posmā vasaras biatlonā
Toms Praulītis izcīnīja 5. vietu,
Mārcis Paeglītis ierindojās 9. vie-

tā. Madonas sporta skolas rīkotajās
sacensībās vasaras biatlonā, kurās
piedalījās 58 Latvijas visjaunākie
biatlonisti, šaujot bez kļūdām, 1.
vietu izcīnīja Dzintars Daļeckis
no Inešiem. Sudraba medaļu savā
vecuma grupā ieguva Elgars Martinsons. Labi startēja arī pārējie
novada zēni, bet kļūdas šaušanā neļāva iekļūt labāko sešiniekā. Biatlonistiem treniņi notiek visu vasaru.
Centīgākos zēnus un meitenes 28.
jūlijā aicināsim uz treniņnometni.
Andris Praulītis

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada jūlijs

Mūzikas festivāls
“Satiksimies Piebalgā!”
aicina uz Alauksta estrādi
21. augustā atkal aicina pulcēties Alauksta estrāde, kur notiks
mūzikas festivāls „Satiksimies Piebalgā!”. Šī būs sarīkojuma 8. reize.
Tradīcija aizsākās Jaunpiebalgā,
kur notika pirmie četri festivāli,
vienu vasaru turpinājās Drustos, bet
šogad jau trešo gadu Vecpiebalgā.
Piedalīties solījušas daudzas
grupas, solisti, dejotāji, t.sk. „Apvedceļš”, „Riči”, „Rollmans Band”,
„Bruģis”, „Oranžās Brīvdienas”,
„Twister”, „Laiks”, „The Kutus”,

ritma grupa „Rythmical Storm”,
instrumentālais septets „D65”,
Olga Rajecka un Marija Migliniece, Endija Rezgale, Jenny May, Ilze
Kalve, Emi, Inga un Normunds,
Sandra Rakauska, Akela, eksotisko
deju studijas „Mantigra”, „Haidar”,
„Malika” un vēl daži citi. Dalībnieku sastāvs tiek precizēts. Sākums
paredzēts plkst.18.00. Ieejas maksa uz visu šo garo mūzikas un deju
maratonu 3 lati, pensionāriem – 2
lati.

Aicinu novada ļaudis savu iespēju robežās atbalstīt šo pasākumu, lai rīkotāji viesus dāsnāk varētu
uzņemt, lai cienastā varētu piedāvāt
arī vietējos labumus. Jau iepriekš
pateicamies par sapratni! Sekojiet
reklāmai!
Uz tikšanos pie Alauksta!
Egils Johansons

plkst.7.00, makšķerēšana noteiktajā
sektorā sākas plkst.7.30.
Sacensību dalībnieki.
Aicināti visi Vecpiebalgas novada iedzīvotāji.
Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek norobežotā
teritorijā.
Sacensības notiek saskaņā ar
Makšķerēšanas noteikumiem LR
ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus
attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas.
Uzvarētāju noteikšana.

Vērtēšana notiks pēc noķerto
zivju svara.
Vērtēsim 5 labākos lomus.
Galveno balvu saņems lielākā
loma īpašnieks.
Pārsteiguma balvas.
Dalības maksa.
Ls 3 (izmantojot personīgo laivu);
Ls 5 (izmantojot z/s „Niedrītes”
laivu, iepriekšēja pieteikšanās līdz
14.08.2010.).
Informācija un iepriekšēja
pieteikšanās pa tālr. 29101130.

SLUDINĀJUMI
LATTELECOM
INFORMĀCIJA
Palielinoties iedzīvotāju pieprasījumam pēc Lattelecom ieviestās
priekšapmaksas televīzijas, Lattelecom ir vienojies ar mazumtirdzniecības tīklu Maxima un vairāk
nekā 200 individuālo uzņēmēju
veikaliem visā Latvijā par Virszemes televīzijas atjaunošanas kodu
tirdzniecību. Vecpiebalgas novadā
priekšapmaksas kodi ir nopērkami:

DUS „Nivals” Dzērbenē;
veikalā „Centrs” Inešos;
DUS „Nivals” Taurenē;
veikalā „Laura” Vecpiebalgā.
Atjaunošanas kodu var iegādāties veikalu kasēs, bet to aktivizēt
var Lattelecom mājas lapā vai nosūtot mobilā telefona īsziņu. Uzreiz
pēc tam tiek aktivizēta pieeja izvēlētajai Virszemes TV maksas kanālu pakai.

MĀJDZĪVNIEKU
ĪPAŠNIEKIEM
Taurenes pagastā suņu un kaķu
vakcinācija pret trakumsērgu
tiks veikta 23. augustā.
Maršruts un plānotie laiki:
9.00 – Bebri; 9.30 – Aprāni;
9.45– Žuburi; 10.15 – Lodes skola;
10.30– Apši; 10.45 – Lodes Dzirnavas; 11.30 – Lībieši; 11.45– Mierturi; 12.00 – Krāces; 12.30 – Stīntes;
13.00 – Zemītes; 13.15 – Bānūži;
13.30 – Elkšņi; 14.00 – centra ciemats (laukumā pie skolas); 14.30–
Apīņi; 15.00 – Lipši.
Var gadīties neliela aizkavēšanās, tāpēc grafika laikos iespējamas
nelielas izmaiņas. Tālr. 26565910.
		
Alda Zālīte

LAUKU SIEVIEŠU
VASARAS SKOLA
“PRIEKS – 7”
„Māka priecāties un iepriecināt palīdzēs tev izvairīties no iekšējās krīzes, neskatoties uz visiem
ārējiem, no tevis neatkarīgajiem
apstākļiem. Cilvēks spēj izjust
prieku neatkarīgi no ārējiem apstākļiem. Tā ir dāvana, kas piemīt
katram. Cilvēkam jādalās priekā
– dalīts prieks – dubultprieks.”
Darba kārtība

2010. gada vasaras
makšķerēšanas sacensību
NOLIKUMS
Sacensību mērķis.
Popularizēt
makšķerēšanas
sportu, kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.
Sacensību organizators.
Zemnieku saimniecība „Niedrītes”.
Vieta un laiks.
Alauksta ezera krastā pie
„Niedrītēm” 15. augustā no plkst.
7.00 līdz plkst. 12.00.
Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā no plkst. 6.00
līdz plkst. 6.45, sacensību atklāšana



SPORTA
PASĀKUMI
31. jūlijā plkst.10.00 Vecpiebalgas vidusskolas sporta laukumā
notiks NOVADA ČEMPIONĀTS
PLUDMALES VOLEJBOLĀ kungiem un dāmām. Komandā 2 dalībnieki. Dalības maksa Ls 2,00 (no
komandas). Pieteikšanās sacensību
dienā līdz plkst. 9.30.
●●●
4. septembrī plkst.11.00 aicinām visus aktīvās atpūtas cienītājus
piedalīties SKRĒJIENĀ „Briņģa
aplis”. Sacensībās piedalās gan
skrējēji, gan nūjotāji. Starts skrējienam Inešu pagasta sporta laukumā.
Trases garums 10 km.
Liels lūgums šo pasākumu atbalstīt novada uzņēmējiem, amatniekiem, māksliniekiem un pārējai
novada inteliģencei.
●●●
Futbola spēles notiek piektdienās un sestdienās no plkst.19.00
Inešu pagasta sporta laukumā.

Ceturtdiena, 12. augusts
8.00 – 9.00
Ierašanās Amatas novada Drabešu
pagasta Drabešu internātpamatskolā, reģistrācija, rīta kafija, savu
darbu un vaļasprieku izstādes
iekārtošana.
9.00 – 9.30
Vasaras nometnes atklāšana.
Lekcijas
9.30 – 10.30
* Mākslinieks, rakstu zīmju
pētnieks, grāmatas „Latvju raksti
un zīmes. Baltu pasaules modelis.
Uzbūve. Tēli. Simbolika” autors
Valdis Celms.
10.30 – 11.30
*Akadēmiķe, ekonomikas zinātņu
doktore Raita Karnīte.
11.30 – 13.00
*Guntis Veiskats – NIA fitnesa
metodikas instruktors un topošās
Laimesskolas vadītājs.
Lekcija un neliels treniņš „Kā būt
laimīgām šeit un tagad?”
13.00 – 14.00
Pusdienas.
14.00 – 18.00
Ekskursijas Amatas novadā.
18.00 – 19.00
Vakariņas.
20.00 – 21.00
Svētbrīdis Āraišu baznīcā: mācītājs
Gints Polis un Nītaures mūzikas
skolas audzēkņu koncerts.
21.30
Atpūta pie Āraišu ezera.

Piektdiena, 13. augusts.
7.00 – 8.30
Mošanās, rīta vingrošana, brokastis.
Lekcijas
8.30. – 9.30
*Psihoterapeits Aivis Dombrovskis.
9.30 – 11.00
*Guntis Veiskats „Kustību prieks
un iekšējā atbrīvotība fiziskā
treniņā”.
11.00 – 14.00
Praktiskās nodarbības (dalība vienā no tālāk minētajām klasēm)
*Ziemciešu dobes veidošanas
klase.
* Tapošanas klase.
*Siera gatavošanas klase.
*Viesmīlības klase.
*Filcēšanas klase.
*Ziedu gatavošana no audumu
gabaliņiem.
*Adīšanas meistarklase.
*Ziņģītes klase.
14.00 – 15.00
Pusdienas.
15.00 – 17.00
Praktisko nodarbību prezentācija
un
PĀRSTEIGUMS.
17.00 – Vasaras skolas noslēgums.
Dalības maksa Ls 6,00 (pie reģistrācijas).
Līdzi jāņem visa veida PRIEKS–
dzīvesprieks, darba prieks, atkalredzēšanās un satikšanās prieks.
Klubiņu prezentācijas materiāli,
izstādes vai veiktie darbi.
Naktsmieram: spilvens, guļammaiss vai sega un gultasveļa (gultiņa būs).
Ja ir iespēja, tad kaut ko nedaudz
paņemt līdzi „groziņā” – no pašu izaudzētā vai kafijas (tējas) pauzēm.
Pieteikties līdz 5. augustam pie
Birutas Mežales, tālr. 64123733,
29488942.

LAIPNI GAIDĪTAS AMATAS NOVADĀ!

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

APSVEIKUMI

Pasākumi

Ar spēku asniņš spraucas,
Ar sauli vienuviet.
Ar spēku, dzīvotgribu
Tev, bērniņ, pasaulē šai iet!
Jaunākie Vecpiebalgas novadā
Estere Biteniece
Vecpiebalgas pagastā
Sveicam mazulīti un viņas vecākus!

Mazliet no vēja,
Mazliet no saules,
Mazliet no zvaigznēm,
Mazliet no laimes
Jums gribētos sniegt...
Sveicam
Ilzi Rižu un Jāni Bukinu,
Airu Plato un Anatoliju Gurski,
Agitu Kaulu un Kasparu Griezni,
Aiju Pureniņu un Aldi Braunu,
Zani Skultāni un Edgaru Liepiņu,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Ir tāds mūzikas instruments – rīts,
ir tāda partitūra kā – dzīve,
ir tādas lietas kā – spēks un nespēks.
Un saule iedod tev pirmo stīgu.
(O.Vācietis)
Sveicam Tevi, augusta jubilār!
60 – Atis Lielais Taurenē
70 – Jeļena Žuka Dzērbenē
Euģenijs Jukņevičs Kaivē
Harijs Priede Taurenē
Marija Tomaša Vecpiebalgā
80 – Anna Vīgante Inešos
90 – Ņina Kuriloviča Vecpiebalgā
91 – Anna Dubulte Vecpiebalgā
92 – Vilis Pikurs Taurenē
95 – Zenta Ābele Dzērbenē
14. jūlijā skaisto 70. dzimšanas dienu
atzīmēja Vera Sprikute Vecpiebalgā.
Sirsnīgi sveicam!

VECPIEBALGAS NOVADĀ AUGUSTĀ
DZĒRBENES TAUTAS NAMĀ
6. augustā plkst. 20.00
Vecpiebalgas novada un viesu TAUTISKO DEJU KOLEKTĪVU SADANCOŠANĀS Dzērbenes estrādē.
Pēc koncerta balle. Spēlē grupa „Tranzīts” un nakts deju šovs.
13. augustā plkst. 20.00
Drustu tautas teātra izrāde
„Labie nodomi jeb viena traka diena”.
Pēc izrādes balle. Spēlē grupa „Titāniks”.
20. augustā plkst. 22.00
DISKOTĒKA ar vairāku Dj piedalīšanos.
28. augustā plkst.22.00
vasaras sezonas noslēguma BALLE.
Spēlē grupa „Nakts ekspresis”.
INEŠU TAUTAS NAMĀ
28. augustā plkst. 20.00
KONCERTS.
Jestrās un omulīgās māsas Legzdiņas.
Ieejas maksa Ls 2,00
Laipni aicināti kopā labi pavadīt vakaru!
KAIVES PAGASTĀ
14. augustā plkst. 19.00
SADANCOŠANĀS Kaives Muižas parkā.
Laipni aicināti!
TAURENES TAUTAS NAMĀ
8. augustā plkst. 15.00
Taurenes estrādē pārsteidzošs, krāšņs un iespaidīgs šīs vasaras
KONCERTUZVEDUMS „Tu esi vasarā” kopā ar populāriem
māksliniekiem un jaunajiem izpildītājiem no visas Latvijas.
Piedalās jauno izpildītāju konkursa „Nāc sadziedāt!” laureāti:
Ingus Ulmanis, Ieva Sutugova, Kārlis Būmeisters (Kaža), Dace
Upīte, Dzintars Čīča, „Zelta sietiņš”.
Ieejas maksa Ls 3,00, bērniem un pensionāriem – Ls 1,50
(Lietus gadījumā pasākums notiks kultūras namā.)
VECPIEBALGAS PAGASTĀ
21. augustā plkst.18.00
Alauksta estrādē MŪZIKAS FESTIVĀLS
„Satiksimies Piebalgā!”.
Ieejas maksa Ls 3,00, pensionāriem Ls 2,00
1., 8. un 15. augustā plkst. 13.00
Vecpiebalgas pagasta „Incēnos” pasākumu cikls Kārļa Skalbes
dzimto „Incēnu” atdzimšanai, VIDEOFILMU PĒCPUSDIENA
„Ielūdz Marianna Okolokolaka”.
Programmā:
• Filma „Pagātnes tuvplāni” (kolhozs „Alauksts”,
Vecpiebalga un vecpiebaldzēni darbā un svētkos,
20.gs. 70.gadi), kā arī citas filmas par Vecpiebalgu un
Skalbju dzimtu pēc skatītāju vēlēšanās.
• Sarunas.
• Mariannas pankūkas (ja ir iespēja, aicinām paņemt
degustācijai pašgatavotu ievārījumu).
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālr. 26494406.
Ieejas maksa Ls 0,50

kapusvētku dievkalpojumi

PATEICĪBA
Sakām lielu paldies Dainai Šmitei, Vinetai un Uldim
Radziņiem par projekta īstenošanu Dzērbenes pirmsskolas
rotaļu laukumā, kā arī Zitai Jemšai par sniegto atbalstu.
Dzērbenes pirmsskolas skolotāji

1. augustā plkst.13.00 Skujenes kapos
7. augustā plkst.12.00 Ķemerkalna kapos
7. augustā plkst.13.00 Sila kapos
7. augustā plkst.15.00 Lodes-Apšu kapos
8. augustā plkst.12.00 Leimaņu kapos
8. augustā plkst.14.00 Cieļu kapos
21.augustā plkst.14.00 Katrīnas kapos

2010. gada jūlijs

SLUDINĀJUMI
9. klases absolvent!

Ja vēlies mācīties vidusskolā, bet
neesi pārliecināts par zināšanām,
Vecpiebalgas vidusskola aicina
Tevi uz individuālām nodarbībām
(tās jau notiek) pamatpriekšmetos.
Sīkāka informācija, interesējoties
pa tālr.: 28302021 vai 64161448
darba dienās
no plkst. 8.00 līdz 14.00.
●●●
Veikalā „ Mežroze” Smeiļu ielā
1/14, Vecpiebalgā
jauns preču pievedums:
* viss skolai;
* zēnu kostīmi, kaklasaites;
* T - krekli;
* jaunas somas.
Pieņemam izgatavošanai
fotogrāfijas.
Iespējams pasūtīt un izgatavot
māju nosaukumus no koka.
Veikals strādā katru darba dienu
no 8.30 līdz 19.00
sestdienās no 9.00 līdz 17.00
●●●

PĀRDOD
SIA „TOTO” piedāvā iegādāties:
• virpotus mietus sētām, dīķu
krastu nostiprināšanai
(Ǿ 6-10 cm);
• mizotus mietus aplokiem
(Ǿ 6-10 cm);
• egles zāģmateriālus (materiāls
impregnēts zem spiediena);
• malku.
Taurenes ražotnes
tālr. 64107722; 29429892.
●●●
Pārdodu bišu saimju atdaleņus.
Tālr. 26122725 (Lilita).
●●●

SĒRU VĒSTS
Saule nenodzisa.
Palika arī pasaule visa.
Tikai cilvēks projām gāja
Uz zemes mājām...
(D.Avotiņa)

Mūžībā aizgājuši
Kārlis Kajons, Dzērbene
Artūrs Sīka, Dzērbene
Rūta Kokneviča, Dzērbene
Romans Lazdiņš, Ineši
Lūcija Launaga, Kaive
Arnolds Liģers, Taurene
Harijs Mende, Taurene
Aleksandrs Komarovs, Taurene
Jānis Lapiņš, Vecpiebalga
Juris Bisenieks, 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”.

