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■ Mūsu viesis – Hugo
Duksis

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums		

Redaktores sleja
Esat ievērojuši, ka šomēnes sarunās arvien biežāk ieskanas viena
tēma: kā pagāja tava vasara, kā pavadīji atvaļinājumu? Kad šo jautājumu
uzdod man, es visbiežāk atbildu– ne
mirkli nepavadīju mierā. Tiešām ne,
jo vienmēr atradās, ko darīt. Tiesa
gan, tos plānus, ko kaldināju visu
ziemu, neizpildīju – vairāk vilināja
iespēja baudīt saules starus un silto
laiku. Starp citu, kā jūs pavadījāt
vasaru? Varbūt esat pabijuši pasākumos, kuri mūsu izdevumā nav
atspoguļoti? Ja tā, uzrakstiet sava
šīsvasaras spilgtākā, emocionālākā
piedzīvojuma, ceļojuma vai notikuma aprakstu! Dalieties iespaidos ar
citiem „Vecpiebalgas Novada Ziņu”
lasītājiem! Būs interesanti visiem,
jo, iespējams, ka tieši jūsu viedoklis
būs pamudinājums citiem. Aprakstus varat iesniegt gan elektroniski
(sūtot uz e-pastu: dzidrajeskina@inbox.lv), gan arī rakstveidā, nododot
to sava pagasta pārvaldē (ar norādi
„Vecpiebalgas Novada Ziņām”).
Ļoti ceru uz jūsu atsaucību. Mēs
taču visi vēlamies, lai avīzīte būtu
interesanta.
Līdz astronomiskajai gadalaiku
maiņai vēl ir krietns laika sprīdis,
var jau būt, ka septembris vēl dāvās
kādu jauku, saulainu dienu, bet tā
būs kā tāla atblāzma no aizgājušās
vasaras. Neesmu to cilvēku vidū,
kas ar neviltotu sajūsmu gaida rudeni, tomēr arī mani neizsakāmi
priecē asteres, gladiolas, dālijas
un mārtiņrozes skolasbērnu rokās.
1.septembris – Zinību diena – svētki gan lieliem, gan maziem. Vieniem tas saistās ar jaunām cerībām,
citiem – jaunu apņemšanos. Lai kā
arī nebūtu, ir svarīgi, kāds mērķis
katru vada. Ja arī pirmajā mirklī to
nesaskatāt, īsti neapzināties, svarīgi
ir novērtēt, ko skolā var iegūt un ko
sniegt citiem.
Aksels Munte saka: „Zināšanas
mēs varam mācīties no citiem, gudrība mums jāmācās pašiem.” Par
šo vārdu patiesumu pārliecinājos
pavisam nesen. Augusta vidū Vecpiebalgai nepagāja secen šīsvasaras
bīstamākā dabas parādība – pērkona
negaiss. Kad zibens spēriens negaidīti skāra bērnudārza ēkas jumtu,
cilvēki nevis krita panikā un vaimanāja, bet operatīvi ķērās pie nelaimes novēršanas. Pateicoties šo
cilvēku gudrībai, posts neizvērsās
tik liels, lai nebūtu vairs labojams.
Tad nu mēģināsim apgūt sirdsgudrību, viedumu, pozitīvo domāšanu
un prasmi neapjukt sarežģītās situācijās arī mēs – tie, kuriem skolas gaitas ir tāla pagātne. Diemžēl
cilvēku, kuri pamanās vienmēr būt
neapmierināti ar dzīvi, kritizēt visu
apkārt notiekošo, savās problēmās
visbiežāk vainojot kādu citu, šobrīd
ir ļoti daudz. Mums vienmēr ir izvēle, kā paskatīties uz lietām un procesiem– varam to darīt negatīvi un
laupīt drosmi darboties tālāk, un varam paskatīties pozitīvi un neveiksmi uztvert kā daļu no dzīves, no kā
var mācīties.
Labiem notikumiem bagātu
septembri!
Dzidra Ješkina
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Dzied satikšanās dziesmu skolā
septembris
Un simtu sirdis zinībām un
priekam vaļā slēdz.
Jo tāda gaisma tikai skolas
logos spīd,
Un tik daudz sapņu tikai skolā mīt!

Vēl augusta pēdējā diena.
Vēl zvaigznes un āboli krīt.
Sirds vasarai ardievas pamāj –
Uz skolu man jāiet rīt ...
(M. Svīķe.)

Zinību dienā zvans uz pirmo stundu aicinās
35 pirmklasniekus:
Dzērbenē – 3, Inešos – 4, Taurenē – 11, Skujenē – 4
un 13 Vecpiebalgā.
Sveicam visus mūsu novada skolu skolēnus, skolotājus,
darbiniekus un vecākus svētkos!
Labas sekmes un panākumus
jaunajā 2010./2011.mācību gadā!

Vecpiebalgas novada skolas aicina
savus izglītojamos un
vecākus uz Zinību dienas svinībām
2010. gada 1. septembrī
plkst. 9.00 Dzērbenes vidusskolā
plkst. 9.00 Inešu pamatskolā
plkst. 10.00 Taurenes pamatskolā
plkst. 10.00 Skujenes pamatskolā
plkst. 10.00 Vecpiebalgas vidusskolā
plkst. 18.00 Dzērbenes mūzikas skolā

Atkalredzēšanās Vecpiebalgas
vidusskolā

21. augustā Vecpiebalgas vidusskolā notika absolventu salidojums–
satikās skolotāji ar saviem audzēkņiem, klasesbiedri ar klasesbiedriem.
Laika apstākļi nelutināja, bet atkaltikšanās prieks atsvēra visas nebūšanas,
un pasākums izdevās lieliski.
Salidojums iesākās ar atklāšanas
koncertu Vecpiebalgas kultūras namā,
pēc kura visi salidojuma dalībnieki draudzīgā pulkā devās atpakaļ uz
vidusskolas telpām, lai pabūtu kopā
ar saviem skolas draugiem, audzinātājām, no sirds izdancotos. Skola
attīstās pa minūtēm, nekas nestāv uz
vietas. Ir izbūvēts trešais stāvs, kas
daudziem absolventiem bija patīkams
pārsteigums, šovasar skolā ir izveidota ekspozīcija, kas sniedz priekšstatu
par skolas vēsturi, tās attīstību, par
absolventu gaitām, sasniegumiem. Ir
izdevies piefiksēt, ka pirmā, kas salidojuma laikā ienāca aplūkot skolas
ekspozīciju, bija 4.izlaiduma pārstāve
Aija Krieviņa. Kad pulksteņa rādītājs
tuvojās vienpadsmitiem vakarā, telpās
ieskanējās ļoti sen nedzirdētais skolas

zvans – bija jāiet uz salūtu.
Cilvēkus bieži interesē, cik absolventu ieradās apciemot savu skolu.
Kā liecina statistikas dati, pavisam
kopā ieradās 500 mūsu skolas bijušie audzēkņi. Procentuāli visvairāk
bija pārstāvēts 40. izlaidums (audz.
Lolita Žagare) – 83 % no absolventu
kopējā skaita, 38. izlaidums (audz.
Māra Špela) kopā pulcēja 72,7% bijušo skolēnu, bet 14. izlaidums (audz.
Erna Krišjāne) – 63,6% .
Es kā Vecpiebalgas vidusskolas
2006.gada absolvente varu piebilst,
ka man šis bija pirmais salidojums,
un tas bija lielisks. Arī ar draugiem
un paziņām pārrunājot Vecpiebalgas
vidusskolas salidojumu, esmu dzirdējusi tikai labas atsauksmes. Protams,
pa vidu vienmēr ieskrien kāda ķibele,
bet sirsnība un atkaltikšanās prieks to
visu skaisti noslēpj. Liels paldies visai Vecpiebalgas vidusskolas komandai par pasākuma organizēšanu! Uz
tikšanos nākamajā salidojumā!
Dace Jansone

Salidojumā koncertu vadīja dažādu paaudžu skolēni. Jaunāko absolventu
grupu pārstāvēja Elizabete Vinovska un Sandris Rakauskis.

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Marija Supe (no kreisās) kopā ar
bijušajām skolotājām Sarmīti Dadeiku un Lilitu Ozoliņu.

Ziedi no bijušajiem audzēkņiem
pensionētajai bioloģijas skolotājai
Vijai Asarei.

Dalību pasākumā piesaka
kādreizējie absolventi
Mārtiņš Frīdvalds un Pauls Putniņš.
Kad gadiem es pāri skatos...
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2010. gada 25. augustā.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada
15. jūlija saistošo noteikumu Nr.1
„Vecpiebalgas novada pašvaldības
nolikums” 8.12. punktā, mainot nosaukumu „Sociālais un veselības
aprūpes dienests” uz „Sociālais dienests”.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma līdz
2010. gada beigām iznomāt Dzērbenes ģimenes ārsta prakses vietas telpas un iekārtas ārstiem Zaigai Zariņai un Tālim Lovčinovskim, nosakot
nomas maksu Ls 1,00 mēnesī.
3. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010.gada 1.augusta apstiprināt izmaiņas Vecpiebalgas novada štatu sarakstā: apstiprināt vienu štata vienību
(Saimnieciskais dienests – kapsētas
pārzinis(e) Vecpiebalgas kapsētās);
apstiprināt vienu štata vienību atbalsta personālam (Sociālais dienests);
apstiprināt vienu štata vienību atbalsta personālam (izglītības iestādes).
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt naudas pabalstu Ls 120,00 Tomam Praulītim sakarā ar piedalīšanos
Eiropas čempionātā un Eiropas kausa
posmā vasaras biatlonā Slovākijā.
5. Deputāti vienbalsīgi nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem „Dzērves”
(Vecpiebalgas pagasts), „Spuldzēni” (Vecpiebalgas pagasts), „Vilki”
(Vecpiebalgas pagasts), „Skolas iela
7” (Dzērbenes pagasts), jo īpašumi
nav nepieciešami pašvaldībai noteikto funkciju veikšanai.
6. Deputāti vienbalsīgi nolēma piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) līdzfinansētajā projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” Vecpiebalgas vidusskolā
kā projekta realizētājam, kur kopējās
projekta izmaksas ir līdz 98445,00
LVL, saņemtais avanss projekta
realizācijai– 22895.60 LVL, līdz
09.08.2010 saņemtā ERAF un valsts
līdzfinansējuma daļa – 22405.11
LVL. Nodrošināt priekšfinansējumu
līdz Ls 53144.29. Projekta realizācijas priekšfinansēšanai ņemt kredītu
līdz Ls 53144.29 LVL vai ekvivalentu summu eiro Valsts kasē uz 10
gadiem.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma izdarīt grozījumus 2009.gada 17.februārī noslēgtajā zemes nomas līgumā,
nosakot, ka Iznomātājs nodod un
Nomnieks pieņem nomas lietošanā
zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagasts) daļu 1,0 ha platībā.
Iznomātās zemes vienības lietošanas
mērķis – lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Noteikt nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
8. Deputāti vienbalsīgi nolēma
iznomāt z/s „Mīļumbrici” daļu no
neapbūvētās zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagasts) 10,0
ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai. Noteikt nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas
atdalīts no nekustamā īpašuma „Kalna Laidzi”. Piešķirt atdalītajai zemes
vienībai 10.2 ha kopplatībā jaunu
nosaukumu „Kangariņi” (Taurenes
pagasts). Noteikt nekustamajam īpa-

šumam „Kangariņi” lietošanas mērķi – mežsaimniecības zeme – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist īpašuma „Jaunkaikaši”
(Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai.
Piešķirt no īpašuma „Jaunkaikaši”
atdalītajām 3 zemes vienībām jaunu
nosaukumu „Augškaikaši”.
11. Deputāti vienbalsīgi nolēma
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejas Ķirkumi” (Dzērbenes pagasts).
Apstiprināt par nekustamā īpašuma
„Lejas Ķirkumi” (Dzērbenes pagasts)
zemes ierīcības projekta izstrādes vadītāju SIA „Latīpašums – mērniecības birojs”.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma
uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam „Lejas Šovītes” (Dzērbenes pagasts).
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt zemes nomas līgumu, kas
noslēgts 2010.gada 29.jūlijā starp
Mārtiņu Ezernieku un Līgu Žēperi,
par zemes gabala 7,1 ha kopplatībā
iznomāšanu.
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt Vecpiebalgas pašvaldības
īpašuma „Gaismas iela 4” zemes vienības kopējo platību – 5,20 ha.
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma
atļaut atsavināt pašvaldības kustamo
mantu – automašīnas „Dodge Grand
Caravan Sport” un „Skoda Felicia
Combi”, nosakot atsavināšanas veidu – par brīvu cenu. Noteikt mantas
novērtēšanas komisiju: Hugo Duksis,
Anna Caunīte, Jānis Vīlips. Ievietot
sludinājumu par pašvaldības kustamās mantas – automašīnu – pārdošanu laikrakstos „Vecpiebalgas Novada
Ziņas” un „Druva”.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma
par Ls 1865,00 iegādāties lietotu automašīnu „Opel Astra” (1998.g.).
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma pēc būvatļaujas saņemšanas no
Amatas novada Domes apvienotās
būvvaldes atļaut maksātnespējīgajai
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību
„Kādija” (juridiskā adrese: „Dimanti”, Taurenes pagasts, Vecpiebalgas
novads) turpināt būvdarbus „Dimantos”, veicot kokapstrādes ražotnes
sadzīves biroja ēkas būvniecību atbilstoši Cēsu rajona būvvaldes akceptētajam būvprojektam.
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma
izsniegt AS „Latvijas Valsts meži”
bieži sastopamo derīgo izrakteņu
ieguves atļauju smilts-grants un
smilts atradnei „Sikāti”, kas atrodas
Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā uz termiņu līdz 2015. gada 2.
augustam.
19. Deputāti vienbalsīgi nolēma
dot piekrišanu Krievijas Federācijas
pilsonim iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu „Skolas iela 7” (Dzērbenes
pagasts), kas sastāv no divām ēkām
(dzīvojamās ēkas un palīgceltnes)
un zemes gabala, kura kopplatība ir
5649 kvadrātmetri.
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma sadalīt dzīvojamo māju „Veļķi”
(Vecpiebalgas pagasts) 7 dzīvokļos,
piešķirot katram no dzīvokļiem adresi.
Nākamā Vecpiebalgas novada
Domes sēde 2010. gada 22. septembrī plkst. 15.00 Vecpiebalgas
pagastā.
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Ragavas jākaļ vasarā,
rati – ziemā
29. jūlijā novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone
un izpilddirektors Hugo Duksis uzklausīja komunālā dienesta atbildīgo
amatpersonu atskaiti par gatavošanos
jaunajai apkures sezonai, kā arī analizēja siltumražotāju iepriekšējās sezonas rezultātus.
SIA „Dzērbenes Siltums” vadītājs Jānis Ķirķelis sanākušos iepazīstināja ar detalizētu aizvadītā apkures
gada izvērtējumu: „2009./2010.gada
apkures sezonā esam saražojuši 1948
megavatstundas siltumenerģijas, šo
megavatstundu saražošanai patērējot
4366 berkubikmetru šķeldas. Lai saražotu 1 megavatstundu, šoziem bija
nepieciešami 2,24 kubikmetri šķeldas.
Rēķinot 7 mēnešu periodā, iedzīvotājiem par 1 kvadrātmetra apsildīšanu
vidēji bija jāmaksā 85 santīmi (12
mēnešu periodā – 54,6 santīmi), iestādēm izmaksas ir nedaudz augstākas, jo
tiek piemērots 21% PVN. Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprinātais
siltumenerģijas
tarifs „Dzērbenes
Siltumam” ir Ls 34,36 par 1 megavatstundu (bez PVN). Katru mēnesi
veicot kalkulāciju, esam aprēķinājuši,
ka visvairāk kurināmais tika patērēts
janvārī, tomēr arī tad mēs iekļāvāmies noteiktā tarifa robežās, pārējos
mēnešos strādājām ar ekonomiju – 1
megavatstunda iedzīvotājiem vidēji
2009./2010.gada apkures sezonā ir
izmaksājusi Ls 28,60, iestādēm– Ls
31,46 (tai skaitā PVN).”
Taurenes pagastā apkures pakalpojumus iedzīvotājiem un iestādēm
nodrošina SIA „Taurenes KP”. Katlu
mājai līdz šim nav uzstādīts siltumskaitītājs, tāpēc pēc metodiskā aprēķina taureniešu vajadzībām 2009./2010.
g. apkures sezonā tika saražotas 2674
megavatstundas siltumenerģijas, izlietojot 2456 berkubikmetrus šķeldas
un 883 m3 malkas. Daudzdzīvokļu
mājās iedzīvotāji par siltumu maksā nemainīgu maksājumu visu gadu,
un tas ir Ls 0,44 (ar PVN 10%) par 1
kvadrātmetru. Atšķirībā no kaimiņiem,
Inešos un Vecpiebalgā siltumenerģijas
pakalpojumus nodrošina pašvaldības
saimnieciskais dienests. Vecpiebalgā
apstiprinātais siltumenerģijas tarifs par
1 megavatstundu bija Ls 33. Inešos,
sakarā ar to, ka nebija uzstādīti siltuma
skaitītāji, apkures izmaksas tiek aprēķinātas uz apsildāmās platības m² un
sastāda Ls/m² 0,77 (ar PVN). Vecpiebalgā tarifs pagasta robežās visiem patērētājiem ir vienāds, maksa par karsto
ūdeni un apkuri katram daudzdzīvokļu namam atšķiras, jo jāmaksā par to
siltumenerģijas daudzumu, kas ir reāli
patērēts un fiksēts ar siltuma skaitītā-

jiem katrā mājā. 2009./2010.g. apkures
sezonā Vecpiebalgas iestāžu un daudzdzīvokļu māju apsildīšanai tika izlietoti 7640 berkubikmetri šķeldas, 314 m³
malkas; Inešos – 1529,3 m³ malkas.
Iedzīvotāji par 1 kvadrātmetra apsildi 2010. gadā no janvāra līdz maijam
Vecpiebalgā maksāja Ls 0,77 – 1,54
robežās, Inešos – 0,77Ls/ m².
Vecpiebalgas novada pašvaldība ir
apkopojusi informāciju par komunālo
maksājumu parādniekiem, un rezultāti
nav iepriecinoši. Maz ticams, ka patērētāji parādus vasarā nomaksās, jo
summas ir visai ievērojamas – „Dzērbenes Siltumam” iedzīvotāji ir parādā
Ls 25 814 , SIA „Taurenes KP” pamatparāds – Ls 5515, Taurenes pagastā
(līdz SIA „Taurenes KP” nodibināšanai) – pamatparāds sastāda Ls 5535,-;
Vecpiebalgas pagastā Ls 18224,- , bet
Inešos – Ls 12410,-. Komunālās saimniecības speciālisti atzīst, ka darbs ar
nemaksātājiem ir kā cīņa ar vējdzirnavām. Lai arī novada domē ir pieņemts lēmums par līdzekļu atgūšanu
piespiedu kārtā (parādam pārsniedzot
300 latus, tiek sniegta prasība tiesā),
tomēr jūtamu rezultātu pagaidām nav.
Iedzīvotāji turpina nemaksāt, un parādi turpina augt. Dažam nemaksātājam
vairāku gadu laikā summa, kas jāatmaksā siltumražotājiem, ir pieaugusi
līdz 1800 latiem.
Izpilddirektors Hugo Duksis:
„Esam pateicīgi tiem iedzīvotājiem,
kuri par saņemto pakalpojumu godprātīgi norēķinās. Diemžēl pēdējā
gada laikā parādnieku rindas kuplinājušas ģimenes, kuras līdz šim maksājumus veica regulāri. Tas, ka cilvēkam
nav naudas, neatbrīvo no atbildības,
ir jāmeklē risinājums, kompromisa
varianti. Izlikt uz ielas nevienu nevēlamies, bet situācija kļūst bēdīga,
jo nebūs par ko iegādāties kurināmo,
uzturēt katlu mājas un siltumtrases.
Tiesas ziņā ir lemt par dzīvokļa pāriešanu novada pašvaldības īpašumā,
un tad mēs varam slēgt ar cilvēku īres
līgumu. Komunālo maksājumu parādniekiem laiks, kad tika piemērotas
parādu piedziņas ārpustiesas metodes,
ir beidzies. Klāt rudens, drīz sāksies
apkures sezona, bet parādnieki parādus nav nomaksājuši. Vecpiebalgas
novada Dome ir pieņēmusi lēmumu
par komunālo pakalpojumu parādu
piedziņu no parādniekiem tiesas ceļā,
un sakarā ar to tiks veikta vispārēja
parādu piedziņa gan no pašvaldības
SIA „Taurenes KP” , gan SIA „Dzērbenes Siltums”, gan arī no pašvaldības
saimnieciskā dienesta parādniekiem.
Piedziņa tiks vērsta uz parādnieka
naudu, kustamo mantu vai parādnie-

ka dzīvokļa īpašumu. Vecpiebalgas
novada pašvaldība uzaicina komunālo
maksājumu parādniekus nekavēties
un, negaidot tiesas pavēstes saņemšanu, veikt parādu samaksu.”
Lai nodrošinātos pret dažādām
likstām un ķibelēm, šobrīd aktīvi tiek
veikti plānotie remonti: realizētas
siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes,
ūdensvadu skalošanas darbi, apkures
katlu profilaktiskie remonti u.c. Teju
visos pagastos tiks veikta noslēdzošo
krānu nomaiņa daudzdzīvokļu koplietošanas telpās. Inešos pārbaudes
un pieregulēšanas režīmā ir uzsākušas
darbu jaunās katlu mājas – viena apsildīs daudzdzīvokļu mājas, otra, kas
atrodas muižas teritorijā pils magazīnas ēkā, – apgādās ar siltumu un karsto ūdeni Inešu pili, muzeju, skolu un
jauniešu centru. SIA „Taurenes KP”
uz šo brīdi pašu spēkiem remontē divus malkas apkures katlus. Jaunajam
apkures katlam piegādātājfirma SIA
„Prometāls” ir veikusi uzlabojumus
un garantē tā nodošanu ekspluatācijā
līdz 2010./2011.gada apkures sezonas
sākumam. Līdz sezonas sākumam jāuzceļ noliktava šķeldas uzkrājumiem,
lai kurināmais nestāv zem klajas debess. Vecpiebalgas katlu mājā veicami
kārtēji remontdarbi – septiņus gadus
lietotā skaidu transportiera vietā jāgādā jauns, jāveic siltumtrases pārbaude
uz Smeiļu māju un bērnudārzu, jāpārbauda cauruļu un stāvvadu stāvoklis,
jāskalo siltummaiņi. Savukārt „Dzērbenes Siltums” jaunajai sezonai ir sagatavojies un siltumpadevi var uzsākt
jau šobrīd.
Rezumējot speciālistu viedokļus,
izpilddirektors atzīst: „Viena no pašvaldības pastāvīgajām funkcijām ir
organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus, ieskaitot siltumapgādi.
Lai arī parādi kavē iepirkt kurināmo un
veikt modernizāciju, līdzekļi apkures
sistēmu sakārtošanā ir jāiegulda. Visnopietnākais darbs tuvākajā laikā būs
ēku siltināšanas jomā, jo kurināmā cenas ar katru gadu pieaug, un vienīgais
ceļš, kā strauji nepaaugstināt maksājumus, ir ēkas pilnībā nosiltināt. Mūsu
pašvaldības iesniegtie ēku siltināšanas
projekti ir apstiprināti, diemžēl Ekonomikas ministrijā kavējas līgumu
slēgšana, tas nozīmē, ka, visticamāk,
darbi sāksies tikai pavasarī.”
Vasara vēl ir pilnā plaukumā, un
apkures problēmas vairumā mājsaimniecību nav īpaši aktuālas, sākoties
aukstajam laikam, pakalpojuma ņēmējiem ļoti labi būs jūtams, kādas kamanas siltajos mēnešos siltumražotāji
izkaluši.
Dzidra Ješkina

„Gūt var dodot, Gūt var ņemot,
Dodot gūtais neatņemams”
21.augustā donoru pasākumā, pasniedzot Latvijas Goda donora otrās
un trešās pakāpes nozīmītes un LSK
sarūpētās dāvaniņas, godinājām nesavtīgos cilvēkus, kuri, ziedojot asinis, glābj līdzcilvēku dzīvības. „Žesti
ir nevis ķermeņa, bet dvēseles kustības,” ar šiem vārdiem, kuru autors
ir pasaulslavenais krievu dziedātājs
Fjodors Šaļapins, pateicāmies visiem
saviem palīgiem un atbalstītājiem.
Latvijas Goda Donora II pakāpes nozīmīti saņēma: Dzintars Jankovskis,
Anita Sērmūksle, Modris Jansons,
Aldis Cērūzis, Bruno Sērmukslis, Sarmīte Vītoliņa, Dmitrijs Ivanovs, Maija Bārzdiņa, Jāzeps Bilinskis, Andris
Vīlips, Aigars Klētnieks, Ruta Čigure,

Velta Sērmūksle, Anita Kuzņecova.
Latvijas Goda Donora III pakāpes
nozīmīti saņēma: Daiga Ķepīte, Andris Lapiņš, Inta Ērmane, Dzintars Bāliņš, Dace Lāce, Sarmīte Karole, Ināra
Lapiņa, Vera Ķirķele, Aigars Žēpers,
Viesturs Brencītis, Aivars Karps,
Aleksandra Bāliņa, Daina Slaidiņa,
Ilze Pērkone, Hugo Pumpurs, Sarmīte Bergholde, Gundars Laiva, Dace
Eglīte, Gunārs Bārzdiņš, Biruta Berķe, Guntis Vītoliņš, Jānis Ruķis.
Par to, ka vakars noritēja veiksmīgi, sirsnīgi pateicamies sponsoriem:
SIA „Toto” – Aldim Driķim, z/s „Zemturi” – Ivanam Kovaļevskim, veikala
„Elvi” vadītājam Leontijam Rutkovskim, viesu namam „Saknītes”– Inārai

Cerusai un Vinetai Razgalei, Cēsu Patērētāju biedrības valdes priekšsēdētājam Ādolfam Zeļonkam, viesu namam
„Andrēni” – Kārkliņu ģimenei, SIA
„Strēlnieks” – Aritai un Mārim.
Liels paldies visiem palīgiem, kuri
ar savu padomu, darbu un transportu ir
palīdzējuši Dzērbenes Sarkanā Krusta
darbā. Mūsu pulks ir liels – apmēram
60 labi un izpalīdzīgi cilvēki. Vēlu
visiem veselību, veiksmi darbā un
personīgajā dzīvē. Uz turpmāku sadarbību!
Velga Pumpure,
Dzērbenes SK vadītāja
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mūsu viesis

Jebkuras pārmaiņas liek mainīties arī pašam cilvēkam
Saruna ar Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoru Hugo Duksi.

– Nezinu, varbūt es kļūdos, bet
man šķiet, ka izpilddirektors ir
tā amatpersona, kura vislabāk ir
informēta par pašvaldības darba
niansēm un kura, ja tā var teikt,
visbiežāk uzklausa uzslavas un
kritiku gan par savu, gan padoto
darbu. Gada laikā droši vien esi
daudz ko ieguvis un, iespējams,
arī zaudējis.
– Kritikas uzklausīšana diemžēl
ir viena no mana darba niansēm,
un šī gada laikā esmu iemācījies
atšķirt pamatotu kritiku no nepamatotas. Ir daudz lietu, ko mēs paši
no malas neredzam, un tad var nākt
par labu, ja kāds uz tām objektīvi
norāda. Diemžēl ir arī nepamatota
kritika, caur to cilvēki risina savas
personiskās problēmas, nomelno
savus nedraugus, pirmsvēlēšanu
laikā tiek nomelnoti konkurenti un
norādīti „pareizie”, darīts daudz nesmuku lietu.
Lai arī kopš neatkarības atgūšanas ir pagājuši 20 gadi, mantojumā
mums nāk līdzi padomju domāšana– dažkārt cilvēki gaida, ka kāds
no malas visu sakārtos, atnesīs,
noliks, izdarīs, un savās neveiksmēs un neizlēmībā vaino kādu citu.
Gada laikā esmu daudz mācījies
no saviem kolēģiem. Katrs mūsu
novada iedzīvotājs ir personība, nevienam nepatīk, ja viņam tiek adresēti asi vārdi, cenšos visu organizēt
mierīgā ceļā, bez asumiem, bet ir
gadījies arī sagrēkot.
Pirmais pusgads bija smags– visbiežāk darba dienas beidzās vēlās
vakara stundās, arī sestdienās un
svētdienās tikpat kā brīva laika
nebija. Bija jāpieņem nepopulāri
lēmumi, tad arī gadījās ne mazums
konfliktsituāciju. Nevarētu teikt, ka
iedzīvotāji apvienošanos uzņēma ar
lielu sajūsmu vai milzīgiem protestiem, taču jebkuras pārmaiņas liek
mainīties arī pašam cilvēkam. Dažas ierastas lietas tagad ir citādas,
un tam ir nepieciešams adaptācijas
laiks, pieņemu, ka gads tomēr ir pārāk īss laika sprīdis.
– Esmu dzirdējusi viedokli, ka
pēc novadu teritoriālās reformas
daži pagasti tiek apdalīti un viss
krējums tiek Vecpiebalgai? Vai
piekrīti, ka visa sabiedriskā dzīve
un rosība notiek tikai šeit?
– Veidojot novada pašvaldības
struktūru, ļoti daudz tika domāts
par to, lai iedzīvotājiem pakalpojumu serviss, ko viņi saņēma līdz pērnā gada 1.jūlijam, nepasliktinātos.
Tāpēc pagastiem atstātas diezgan
lielas pilnvaras, un mēs sagaidām
iniciatīvu, atdevi un atbildību. Nekādas izmaiņas pamatpakalpojumu
klāstā arī nav – visi speciālisti, ar
kuriem iedzīvotājiem dažādus jautājumus nākas risināt, strādā savu
pagastu pārvaldēs. Cilvēkiem nekur nav jābrauc, pat iesniegumi
personīgi nav jāved, arī tos var
iesniegt pārvaldes vadītājam vai,
ja ir pieejams elektroniskais pasts,
sazināties un atsūtīt dokumentus uz
administratīvo centru var arī šādā
veidā. Savu informāciju jebkurā
brīdī var ievietot arī novada mājas
lapā internetā. Ja kāds saka, ka ne

visiem mājās ir dators un interneta
pieslēgums un ka ar modernajām
tehnoloģijām rīkoties neprot, varu
atbildēt tikai vienu – mūsu novadā
ir 5 labiekārtotas bibliotēkas, kurās
elektroniskie resursi ir pieejami,
savukārt bibliotekāres ikvienam
apmeklētājam var palīdzēt šīs tehnoloģijas apgūt, kā arī palīdzēt nepieciešamo informāciju atrast vai
nosūtīt. Katrā ziņā līdz šim esam
saņēmuši tikai vienu konkrētu sūdzību par to, ka pagastu pārvaldē
kādu jautājumu nevar uz vietas nokārtot. Par to, ka viss tiktu Vecpiebalgai, arī es nepiekrītu, un ne jau
tāpēc, ka mana dzīvesvieta ir šajā
pagastā. Ja paanalizējam, cik pasākumu un dažādu aktivitāšu šī gada
laikā ir noticis Taurenē, Dzērbenē
vai Inešos, tad sūdzības ir nevietā.
Par Kaivi varu droši apgalvot– tur
kopš pērnās vasaras kultūras dzīve
ir īpaši aktivizējusies.
– Nepateikšu neko jaunu, bet
daudziem šobrīd klājas ļoti smagi. Kur novada cilvēkiem būtu
jāvēršas pēc palīdzības?
– Ja cilvēkiem ir kādas problēmas, viņi var griezties pie attiecīgās jomas speciālista savā pagasta
pārvaldē, piemēram, pensionāriem
ar savām problēmām būtu jāvēršas
pie pagasta sociālā darbinieka. Vai
otrs piemērs – aktīvistu grupiņai, ja
nepieciešams autobuss, lai nokļūtu
uz novada kultūras pasākumiem,
jārunā ar kultūras nama vadītāju.
Mēs esam veduši cilvēkus, kuriem
nav pieejams transports, gan uz
ārstniecisko rehabilitāciju Jūrmalā,
gan uz slimnīcām Rīgā, Cēsīs un
citur. Neatceros tādu gadījumu, kad
mēs nebūtu palīdzējuši savu iespēju robežās. Vienkārši – nav jāklusē,
bet jāiet un sava problēma jārisina.
Domāju, ka speciālisti un novada
pašvaldība savu iespēju robežās
vienmēr jums palīdzēs. Bieži vien
daudzus jautājumus, kuri būtu jārisina uz vietas pārvaldēs, risinu pats
personīgi; ja cilvēks man zvana par
problēmu, nevaru atteikt, lai gan
būtu jāievēro pakāpenības princips.
– Laikam gan nav pareizi mest
akmeni lauciņā, kas īsti nav pašvaldības kompetencē. Proti, par
uzņēmējdarbības veicināšanu un
jaunu darba vietu radīšanu. Kādas ir pašvaldības iespējas?
– Diemžēl nav mūsu spēkos ātri
izmainīt valstī pastāvošo likumdošanu. Es neredzu citu variantu: lai
piesaistītu cilvēkus laukiem, ir jāmaina valsts politika. Kāpēc lielākā
daļa uzņēmumu koncentrējas Rīgā
un citās lielākajās pilsētās? Jo tur ir
liels iedzīvotāju blīvums, koncentrētas ministrijas, tuvu ir osta, lidosta, dzelzceļš, labi ceļi, sabiedriskais
transports, nodrošināta infrastruktūra u.c. Lai nokārtotu lietas ministrijā, lai aizvestu kokmateriālu kravu
uz ostu, nogādātu saražoto preci patērētājam vai sagādātu izejmateriālus, lauku uzņēmējam nākas patērēt
daudz lielākus resursus, bet nodokļi
visiem ir vienādi. Varbūt jaunievēlētā Saeima beidzot sāks domāt arī
par to, vai Latvijai vispār ir vajadzīgi lauki, un pārskatīs nodokļu

politiku. Pretējā gadījumā nav vairs
tālu brīdis, kad laukos būs plašas teritorijas bez cilvēkiem. Pašvaldības
spēkos ir sakārtot infrastruktūru,
lai uzņēmējiem, kuri vēlas attīstīt
biznesu lauku vidē, būtu vieglāk
strādāt. Piesaistot ES līdzekļus,
pamazām sakārtojam ceļus, piedāvājam kultūras un sporta iespējas
uzņēmumos strādājošajiem, nodrošinām skolu un bērnudārzu darbību,
sniedzam komunālos pakalpojumus
utt. Vēl mēs varam piedāvāt uzņēmējiem iznomāt pašvaldībai piederošas brīvās zemes un telpas. Taču
nav mūsu spēkos piespiest cilvēkus
dibināt uzņēmumus laukos, ja izdevīgāk to darīt pilsētā, vai pārcelt
biznesu no pilsētas uz laukiem.
– Pastāsti, lūdzu, par projektiem. Cik no tiem ir turpinājums
iepriekš iesāktajiem un cik projekti ir uzsākti no jauna? Kā tiek
izvēlētas prioritātes?
– Novada pašvaldība strādā pie
28 projektiem, no kuriem tikai 5 ir
iesākušas pagastu padomes. Pagastu budžeti nevarētu atļauties līdzfinansējumu tādām iecerēm, kādas
realizē novads. Novilkt tādu striktu
robežu starp projektiem pirms un
pēc novada teritoriālās reformas
nevar. Lieta ir pavisam vienkārša–
bijušās pagastu padomes projektu
pieteikumus iesniedza, jo tas bija
laiks, kad šādi konkursi tika izsludināti. Ir pagājis tikai viens gads,
mums ir jānoadministrē un jārealizē iesāktie projekti. Daļu no pagastu padomju laikā iesniegtajiem
projektiem vajag aktualizēt, daļa
no tiem ir sagatavoti kļūdaini, tāpēc
ir jāiegulda darbs un arī finansu līdzekļi, lai šos projektus pārstrādātu. Tikai realizējot esošos, varam
domāt par nākamajiem, jo mums
ir stingri jāskatās finanšu plūsma –
varam iesniegt tik daudz jaunu projektu, cik mums atļauj pašvaldības
budžets. Ja ir iesākti ļoti apjomīgi
darbi, tad tie ir jānoved līdz galam.
Jāņem vērā arī tas, ka arī jau iesākto
projektu priekšfinansējums, līdzfinansējums nāk no novada pašvaldības budžeta līdzekļiem. Atbildot uz
jautājumu par prioritātēm – varam
piedalīties tikai tādās ES finansētās
programmās un projektu konkursos, kādi tiek piedāvāti. Katrai no
programmām ir konkrēts mērķis un
uzdevums, kādus projektus drīkst
realizēt. Piemēram, šobrīd aktīvi
piedalāmies ES fondu finansētā
pamatprogrammā, kas paredz kultūras iestāžu un sporta zāļu atjaunošanu, kā arī ceļu sakārtošanu. Līdz
ar to Taurenē tika renovēts kultūras
nams un Inešos tautas nams, Vecpiebalgā atremontēta sporta zāle
un drīzumā tiks uzsākts kultūras
nama remonts, Dzērbenē šobrīd
tiek veikta pils renovācija, bet Kaivē– pašvaldības ceļa rekonstrukcija. Šī ir konkrēta programma ar
stingri norādītu mērķi, un mēs nevaram piešķirtos līdzekļus izmantot
citam mērķim. Tiem cilvēkiem, kas
strādā un strādās pie uzņēmējiem,
ir vajadzīgi kultūras nami, vieta,
kur notiek sabiedriskā dzīve. Tāpēc
telpas tukšas nestāv un nestāvēs. Ja

nākotnē pavērsies iespēja pieteikties programmai, kas paredz labiekārtot pludmales vai citus objektus,
noteikti izmantosim arī to.
– Kuri ir tie pakalpojumi, kurus pašvaldībai ir visgrūtāk nodrošināt?
– Pašvaldība iedzīvotājiem nodrošina visus pakalpojumus, ko
paredz pastāvošā likumdošana.
Mēs cenšamies funkcijas, kuras
nav tiešā pašvaldības kompetencē,
novirzīt uzņēmējiem, lai veicinātu
biznesa attīstību un palīdzētu saglabāt mūsu novada cilvēkiem darba
vietas. Piemēram, par pašvaldības
ceļu uzturēšanu, zāles pļaušanu,
tehnikas remontu, malkas piegādi,
ēku remontu u.c. tiek slēgti līgumi
ar uzņēmējiem par konkrēta pakalpojuma izpildi. Cita situācija ir
ar daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanu. Kamēr dzīvokļu īpašnieki
nav izveidojuši apsaimniekošanas
biedrību, šī funkcija būs jāuzņemas
novada pašvaldībai. Ekonomikas
ministrijā ar pašvaldības iniciatīvu
un iedzīvotāju līdzdalību tika sagatavoti un iesniegti 15 novada daudzdzīvokļu ēku siltināšanas projekti,
bet Eiropas naudas lietas risinās
lēni, un izskatās, ka tikai 2011.gadā
varētu sākties reālā siltināšana. Lai
arī dažkārt esmu uzklausījis pārmetumus, ka iedzīvotājiem pašiem ir
jārūpējas par ēku uzturēšanu, mana
nostāja ir tāda, ka mēs nevaram ļaut
iedzīvotājiem salt. Saskaņojot ar
novada domi, esmu devis rīkojumu
daudzdzīvokļu mājās saremontēt
maģistrālos siltuma un ūdens apgādes tīklus tā, lai varētu noregulēt siltumu stāvvados un operatīvi
atslēgt atsevišķus posmus avāriju
un remontdarbu gadījumos. Kamēr
nebūs apsaimniekošanas līgumu,
vienmēr būs diskusijas.
Piekrītu iedzīvotājiem, kuri ir
neapmierināti ar sabiedriskā transporta kustības grafiku. Šajā situācijā gan nevarētu vainot reģionālo
reformu, jo arī līdz tai satiksmes
autobusi no attālākiem pagastiem
kursēja reti vai nekursēja vispār.
Esam sūtījuši pieprasījumu uz Satiksmes ministriju, runājuši ar pārvadātājiem, tomēr rezultāts nav iepriecinošs – mūsu ieteiktie maršruti
nav ekonomiski izdevīgi. Vienīgais
risinājums, ko var piedāvāt novada
pašvaldība, ir izmantot skolēnu autobusus vai, kā tas ir Kaives gadīju-

mā, vērsties pagasta pārvaldē.
Lai iedzīvotājus piesaistītu laukiem, ļoti svarīgi ir nodrošināt medicīnisko aprūpi. Divos no mūsu
novada pagastiem – Vecpiebalgā un
Dzērbenē - darbojas ģimenes ārsta
prakses, Inešos un Taurenē – feldšerpunkti, Kaivē – ārsts pacientus
pieņem vienu reizi nedēļā. Pašvaldība nevar uzturēt ģimenes ārstu
prakses vietas visos pagastos, tā ir
valsts funkcija. Starp citu, noteikumi
paredz, ka ārsts līgumu ar Slimokasi var slēgt, ja attiecīgajā teritorijā ir
vismaz 600 iedzīvotāji. Ņemot vērā,
ka Taurenē darbojas Neatliekamās
medicīniskās palīdzības punkts,
mūsu novada cilvēkiem medicīniskie pamatpakalpojumi ir pieejami.
– Vai ir kāda problēma, kas
prasa steidzamu risinājumu?
– Novada lielākā problēma ir
bezdarbs. Diemžēl novada pašvaldība nevar mākslīgi radīt jaunas
darba vietas iepriekš minēto apstākļu dēļ. Mēģinām piesaistīt mūsu
un ārvalstu investorus, uzņēmējus,
kas varētu novadā izveidot ražotnes ar jaunām, labi atalgotām darba
vietām.
– Vai darbu steigā spēj atlicināt
laiku arī vaļaspriekiem?
– Vaļasprieku man ir daudz, protams, ka kaut kam laika nepietiek.
Tā nopietnāk esmu aizrāvies ar
radioamatierismu. Man patīk ceļot– gan pa Latviju, gan tālākām
zemēm. Šogad atvaļinājuma laikā
pabiju Itālijā un ar savu auto izbraucu Norvēģijas fjordus. Kad vēl
nebiju iestājies darbā novada pašvaldībā un darbojos privātajā biznesiņā, pabiju visās Eiropas valstīs
un arī Ēģiptē, Kolumbijā, Panamā,
Ekvadorā, Čīlē, Argentīnā, Kostarikā, Salvadorā, ASV – Floridas, Kalifornijas, Arizonas, Nevadas, Jutas
un Illinoisas štatos.
– Vai ir kas tāds, ko es nepavaicāju, bet Tu vēlētos ieteikt vai novēlēt novada iedzīvotājiem?
– Garas runas man nepatīk, labāk
tai laikā ko vērtīgu padaru. Laiki ir
grūti, bet jebkurai ķibelei var rast
risinājumu, galvenais nenokārt degunu, neatmest visam ar roku un, ja
iespējams, palīdzēt arī citiem.
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS
Comenius skolu partnerības
projekts
Vecpiebalgas vidusskolā

2009./2010. mācību gadā skolotāja Velga Jēriņa uzņēmās starptautiska Eiropas Savienības mūžizglītības programmas skolu sadarbības
projekta Comenius izstrādi. Tika
aizsākta sadarbība ar skolām no
Polijas, Bulgārijas un Kipras ar cerību, ka Valsts izglītības un attīstības aģentūra piešķirs finansējumu
izstrādātā projekta pieteikuma „My
country through your eyes and

through mine” („Mana valsts tavās
un manās acīs”) realizācijai.
Kopumā valstī bija iesniegti 182
skolu partnerības projekti, no kuriem
atbalstīti 58 pieteikumi. Jūlija vidū
saņēmām priecīgu ziņu – Vecpiebalgas vidusskolas projekts ir atbalstīto vidū. Tā īstenošana ilgs 2 gadus,
saņemot finansējumu 21000 €. Jau
rudenī pirmā valsts, uz kuru dosies
mūsu skolas skolēni, būs Kipra.

Inešu pamatskolas
aktualitātes
Skolas zvans Inešu pamatskolā atsāks skanēt 1. septembrī plkst.
9.00. Pēc dziesmotās un deju rakstiem bagātās vasaras darbu sākam
labā noskaņojumā, izremontētās
telpās un ar sakārtotu siltumapgādi.
Par to paldies novada Saimnieciskajam dienestam un darbu vadītajam
Inešu skolā Viesturam Burjotam.
Ļoti nozīmīgs jaunums šajā mācību gadā ir skolas līdzdalība projektā „Radošuma pils”. Tas nozīmē
interesantu mācību stundu vienu reizi nedēļā 7. un 8. klasei ar nosauku-

mu „Radošā domāšana”. Būsim viena no Latvijas 70 skolām, kas mūsu
novadā mācīs apgūt „sešu cepuru
metodi” (tās izveidotājs Edvards de
Bono). Šī metode ir, iespējams, vissvarīgākā pārmaiņa cilvēku domāšanā pēdējo 2300 gadu laikā.
Lai jaunais mācību gads ir dāsns
ar daudziem patīkamiem brīžiem
skolēniem, skolotājiem un vecākiem! Uz tikšanos 1. septembrī!
Gunta Dadeika,
skolas direktore

2010. gada augusts

Sports Vecpiebalgas vidusskolā un pagastā
Ir jauki būt vingram, veiklam,
ātram, spēka pilnam, atrast draugus
un domubiedrus sporta vidē, kurā
dominē ,,godīgas spēles” principi.
Patīkami ir kustību aktivitātēs atpūsties pēc stresa pārpilnas darba
dienas. Tomēr sports, tāpat kā jebkura cita cilvēka darbība, var sagādāt arī ne mazums pārsteigumu, neveiksmju un vilšanos, bet lielākais
ieguvums ir tas, ka esi mēģinājis,
centies pārvarēt sevi, parādīt, uz ko
šajā brīdī esi spējīgs. Ja esam godīgi pret sevi, jāatzīst, ka pilnvērtīga
dzīve bez kustību aktivitātēm nav
iespējama nevienā vecumā. Ne visi
sasniegs augstākos sporta sacensību
rezultātus, bet vai tad sporta devums
ir tikai godalgas? Aktīvā dzīvesveida lielākā balva ir veiklība un pozitīva attieksme pret dzīvi. Sports ir
drošākais līdzeklis cīņā pret neirozēm, depresiju, sliktu pašsajūtu un
negatīvām emocijām – ir zinātniski
pierādīts, ka sportam piemīt pozitīvo ietekmju daudzveidība un to apjoms ir visaptverošs.
Vecpiebalgas vidusskolā sporta
attīstību ir virzījuši tur strādājošie
sporta skolotāji. 50. – 60.gados dominējošais sporta veids bija vieglatlētika, tās spilgtākie pārstāvji – Uldis
Dzenis un Andris Gutāns. Savukārt
70. gados ar Kārļa Greiškalna ierašanos krietni augstākā līmenī tika
pacelts volejbols, tā, piemēram, viņa
audzēkne bija Vija Bērziņa– slavenās meistarkomandas ,,Aurora”
spēlētāja. 70. gadu vidū ar Klāva
Zommera rosību Vecpiebalga kļuva
par orientēšanās centru, un spilgtākā

personība šajā sporta veidā – Aigars
Leiboms. Jura Brakmaņa laikā tika
popularizēti visi iepriekšminētie
sporta veidi, klāt nākot daudzcīņām.
No 80.gadu vidus līdz šodienai par
sporta skolotājiem strādā Agita un
Māris Krami, kuru laikā tika uzcelta
pieklājīga, laukiem ļoti laba sporta
zāle, kurā varēja paplašināt sporta
veidu klāstu un pilnveidot kvalitatīvo darbību basketbolā, volejbolā,
karatē, florbolā.
Vecpiebalgas vidusskola ir sekmējusi daudzu jauno sportistu attīstību un virzīšanos sporta pasaulē.
Līga Glāzere pašreiz ir vienīgā vecpiebaldziete, kas piedalījusies ziemas olimpiskajās spēlēs (protams,
milzīgs ir Līgas vecāku – Ilmāra un
Antoņinas – atbalsts un ieguldījums
meitas izaugsmē). Rūdījumu skolas
sporta aktivitātēs guva un karatē nodarbībās sevi veidoja pasaules čempions motokrosā Kaspars Stupelis.
Edgara Bērzkalna audzēknis Vilnis
Lāpselis Eiropas karatē čempionātā kadetiem izcīnīja 3.vietu. Jaunie,
talantīgie audzēkņi, proti, Arvis un
Ieva Ješkini, Mārtiņš un Valters Krami, Atvars Vilde, Gatis Slavēns, tika
virzīti uz Murjāņu Sporta ģimnāziju, kur varēja pilnveidot sevi sportā krietni augstākā līmenī. Latvijas
sportā pazīstami ir arī citi Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņi: Arnis
Tunte, Ģirts Glāzers, Jānis un Uvis
Aveni, Toms un Gatis Praulīši, Matīss Valdbergs. Aug arī jaunā maiņa,
bet par viņu ilgstošu darbošanos
sportā vēl pāragri runāt.
Vecpiebalgas vidusskolas spor-

ta attīstību un virzību ir atbalstījusi
Vecpiebalgas pašvaldība, regulāri
nodrošinot sportistus ar transportu
sacensībām, Eiropas līmeņa sacensībām izsniedzot sportistiem vienreizējo atbalsta naudas summu, bijušā
kolhoza ,,Alauksts” valde Andreja
Jurciņa vadībā iespēju robežās finansiāli atbalstīja lauku jaunatnes sportotgribu. Aivara Avena un Andreja
Jurciņa atbalsts bija vēl ietekmīgāks,
jo viņi paši savu prasmju un laika iespēju robežās bija sportistu ierindās
vieglatlētikā, volejbolā.
Sportā nozīmīgu lomu spēlē paaudžu pozitīvā attieksme, sapratne
un atbalsts. Sportiskās ģimenes vairākās paaudzēs: Jāņa Glāzera, Pētera
Lauka, Andra Vildes, Aivara Avena,
Ata Avena, Andra Nebara, Maijas
Tuntes, Anda Dzeņa, Valda Krama,
Andra Ješkina, Ineses Lāpseles, Valērija Strelkova un citas. Skumji, bet
jāatzīst, ka ģimeņu, kuras tic labvēlīgai sporta ietekmei, kļūst aizvien
mazāk. Parādās dažādas ironijas,
aizmirstot labo, ko dod sports pareizā, metodiskā, pacietīgā, pedagoģiskā darbībā. Aktīvais dzīvesveids ir
labākā dāvana, ko varam sev sniegt
sabalansētas un pilnvērtīgas dzīves
laikā!
Lai visiem saglabājas prieks, ko
dod kustība, un virsroku lai negūst
mantiskā pasaule! Lai pietiek līdzekļu prieka gūšanai, ko dod sports! Lai
veicas!
Māris Krams, Vecpiebalgas
vidusskolas sporta skolotājs

“Eiropas puzle”

Inešu pamatskolas kolektīvi dziesmu un deju svētkos lepni par savu
skolu un pagastu.

Aicina Dzērbenes
mūzikas skola!
Dzērbenes mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2010./ 2011.m.g.
šādās specialitātēs:
• klavierspēle, vijoļspēle, flautas spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle vecumā no 7 līdz 18 gadiem,
• vokālā grupa 5 - 6 gadīgiem bērniem (nodarbības vienreiz nedēļā),
• papildus grupās: ģitāras spēle un sitamie instrumenti vecumā no 7
līdz 18 gadiem.
Visās specialitātēs jaunas mācību programmas – 4 mācību gadi.
Uzņemšana 30. augustā, 1. un 6.septembrī 14:00 – 18:00 Dzērbenes
pagasta pilī, Dzērbenes mūzikas skolā.

Skujenes pamatskolā no 16. līdz
20. augustam viesojās astoņu valstu
26 skolotāji un 7 skolēni – starptautiskā skolu sadarbības projekta Comenius partneri. Projekts „Eiropas
puzle” ir veltīts valstu kultūrvēsturiskā mantojuma izziņai, un katrā no
valstīm uzmanība tiek veltīta kādai
konkrētai tēmai. Latvijā ir senie arodi un amatniecība.
Pirmajā dienā ciemiņi no Rumānijas, Bulgārijas, Slovēnijas, Polijas,
Portugāles, Grieķijas, Ungārijas un
Čehijas iepazinās ar Rīgu, Rundāles
pili un Tērvetes dabas parku.
Nākamajā dienā partneri viesojās skolā. Braucot no Cēsīm, vērojot ceļu starp mežiem, laukiem un
pakalniem, viesus pārsteidza sapostā skola. Bērni ciemiņus sveica
ar koncertu. Tajā skanēja latviešu
tautas dziesmas un instrumentu spēle, tika dejotas latviešu tautas dejas.
Viesi atzina, ka uzņemšana un mazās skolas kolektīva sniegums bijis
patiesi sirsnīgs un pārsteidzošs. Viņi

izmantoja iespēju fotografēties kopā
ar tautastērpos tērptiem skolēniem.
Skolotāji neslēpa izbrīnu par to, cik
skaistas un labiekārtotas ir skolas
Latvijas laukos: „Kā tādas saliņas,
kur bērni smaida un priecājas.”
Skolā viesi aplūkoja seno arodu
un rokdarbu izstādi, kā arī izmantoja
iespēju iegādāties vietējo rokdarbnieču darinājumus.
Radošajā nodarbībā vīriešu kārtas pārstāvji greba un pulēja koka
karotes, bet sievas darināja rotas.
Savus darbus viņi saņēma kā dāvanu
un aizveda uz savu valsti.
Pēcpusdienā ciemiņi apmeklēja medību trofeju izstādi Sēmūkšu
jauniešu centrā un devās uz Vecpiebalgu, kur apmeklēja baznīcu un
apskatīja apdziedātās Vecpiebalgas
ūdensrozes. Inešu muižā viesi tikās
ar Vecpiebalgas novada pašvaldības
vadītāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni.
Nedēļas vidū ārvalstu skolotāji
un skolēni iepazina Cēsis – apmeklēja pili, parkus, apskatīja vecpilsē-

DARBA PIEDĀVĀJUMS
Taurenes pamatskola aicina darbā zēnu mājturības skolotāju no 2011.
gada janvāra. Likme – 7 kontaktstundas nedēļā, piedāvājam vadīt pulciņu.
Sīkāka informācija pa tālr. 22013985.

Ciemiņi pie Vecpiebalgas muižas Inešos kopā ar domes priekšsēdētāju
Ellu Frīdvaldi-Andersoni un skolas pārstāvjiem.

tu, pēc tam ciemojās Amatciemā un
Nītaures dzirnavās.
Jūrai un podnieku darbnīcas apmeklējumam tika veltīta viena no
pēdējām tikšanās dienām, kurā laiks
vairs nevienu nelutināja – lija visu
dienu. Tomēr ciemiņi priecājās gan
par Minhauzena muzeja apmeklējumu, gan pikniku pie jūras, kur cepām
desiņas un ieturējām pusdienas.
No Slovēnijas kopā ar skolotāju
bija atbraukuši trīs skolēni, no Polijas divas skolnieces, no Čehijas un
Ungārijas pa vienam skolēnam, kuri
viesošanās laikā dzīvoja Zeiļu, Jukneviču un Pļešakovu ģimenēs Skujenē un Žēperu ģimenē Kaives pagastā. Gribam pateikties šīm ģimenēm
par rūpēm un personīgo ieguldījumu
bērnu uzņemšanā savās ģimenēs.
Šo projektu izstrādāšanu un
realizēšanu vada mūsu skola, un šī
projekta koordinatores ir direktore Anda Lukstiņa un angļu valodas
skolotāja Ilona Sopule – Žēpere.
Viņas atzīst, ka projekts dod iespēju
ne vien iepazīt Eiropu, bet stiprināt
valstu savstarpējās attiecības ne ar
politiskiem lēmumiem, bet cilvēku
savstarpējā cieņā un izpratnē. Mēs
esam lepni, ka tālajiem viesiem spējam parādīt mūsu tradīcijas un skolēnu veikumu.
Projekts iecerēts divu gadu garumā. Tā laikā mūsu skolotāju un
skolēnu delegācijas ir iepazinušas
Poliju, Slovēniju, Grieķiju un Portugāli. Oktobrī visi satiksies Ungārijā,
janvārī – Bulgārijā, martā – Čehijā,
un noslēgums būs Rumānijā maijā.
Valda Miķelsone
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Desmit dienas kā citā pasaulē
Ilgi gaidītā diena bija klāt, kad
Dzērbenes vidusskolas audzēkņi
(Justīne un Rēzija Laumanes, Krista
Razgale, Roze Aukšmukste un Līga
Ješkina) devās uz Rīgu, lai no turienes dotos uz Norvēģiju un no 10. līdz
20.jūlijam piedalītos Haldenas Sarkanā Krusta projektā „Vasaras nometne”. Bērniem ceļā līdzi devās un tulka lomu pildīja LU Moderno valodu
fakultātes students Igors Zvaigzne.
Lidojums bija jauks, un apbrīnojama bija šī noslēpumainā un pasakainā troļļu zeme. Aremarkas novada
Kvernmoenā viesoties Dzērbenes bērni varēja, pateicoties Dzērbenes Sarkanā Krusta sadarbībai ar Haldenas
Sarkano Krustu. Vasaras nometnes
programma bija pārdomāta un interesanta. Nometnes vietā Kvernmoenā
bērniem tika dota iespēja peldēties,
spēlēt kroketu, vizināties ar kvadraciklu, kanoe laiviņām, makšķerēt un
sēņot.
Norvēģijas apceļošanu sākām ar
Fredrikstenas cietokšņa apmeklējumu
Haldenā, kur tika piedāvātas spoku
medības un Baltās dāmas meklēšana.
Veiksmīgi pabeidzot šo disciplīnu,
bērni saņēma dažādas balvas. Iepa-

Dzērbenieši troļļu zemē. No kreisās: Igors Zvaigzne, Rēzija Laumane,
Krista Razgale, Līga Ješkina, šūpolēs: Justīne Laumane un
Roze Aukšmukste.
zīstoties ar Haldenas pilsētu, bērni
apmeklēja ostu, galveno ielu, lielveikalu. Krista Razgale un Igors Zvaigzne piedalījās radio intervijā „Prime
107,5 HALDEN” 98,7 radiostacijā,
kur pastāstīja par ierašanās mērķi un

KULTŪRAS AKTUALITĀTES
Taurenē izdzied
vasaru
Šovasar Taurenes kultūras namu
par mācību prakses vietu ir izraudzījusies Vidzemes Augstskolas Tūrisma un viesmīlības vadības fakultātes
3. kursa studente Sintija Kūlīte. Sintija, vērtējot koncertprogrammu „Tu
esi vasarā”, atzīst: „Šā gada 8. augusta pēcpusdienā Vecpiebalgas novada
Taurenes pagasta estrādē norisinājās
pārsteidzošs koncerts „Tu esi vasarā”,
kurā piedalījās populāri mākslinieki
un jaunie izpildītāji no visas Latvijas. Pasākumu vadīja Ingus Ulmanis,
kurš radīja pozitīvu un dzīvespriecīgu atmosfēru visa koncerta laikā.
Koncertā piedalījās tādi mākslinieki
kā Ieva Sutogova, Kārlis Būmeistars,
Dace Upīte un Dzintars Čīča.
Kārtējo reizi Taurenes estrādes
krēslu rindas tika atdzīvinātas, jo
klausītāji bija sanākuši kopā no tuvākiem un tālākiem pagastiem. Apmeklētājiem bija iespēja fotografēties ar
saviem iemīļotajiem māksliniekiem,
parunāt ar tiem, kā arī sirsnīgi sveikt
ar ziediem, tādējādi pasakot paldies
par skaisto koncertu.
Īpašas ovācijas guva Dzintars
Čīča, kurš izpildīja dziesmas no sava
albuma „Čigānu romances”, tādējādi
arī klausītājos virmoja karstasinīgas
vēsmas. Tāpat bija iespēja iegādāties
viņa albumus, kā arī saņemt autogrā-

fus. Uzstājās arī Ieva Sutogova, kas ir
jaunā Raimonda Paula favorīte – izpildītāja, kas saviļņoja ar savu balsi
gan mazus, gan lielus. Koncertā piedalījās arī Kārlis Būmeistars jeb Kaža
ar dziesmu „Tici vai nē”, kas saistīja
latviešu seriāla „Ugunsgrēks” cienītājus. Tāpat jauno izpildītāju konkursa
„Nāc dziedāt” laureāti pārsteidza gan
ar dziesmām, gan ar to māksliniecisko sniegumu. Uzstājās arī Baibas
Šteinas vadītais tautas deju ansamblis „Zelta sietiņš”, kura dalībnieki
ir atraktīvi un dedzīgi jaunieši, kuri
skatītājos radīja prieku un sajūsmu ar
izpildītajām dejām.
Arī skatītāji tika iesaistīti koncertā, dziedot līdzi dziesmas un uzturot
ritmu aplaudējot. Par spīti karstajam
laikam divu stundu garajā koncertā
klausītāji tika priecēti ar iemīļotām
un atpazīstamām latviešu dziesmām,
līdz ar to guvums nekļuva ne par
kripatiņu mazāks. Darbojās arī brīvdabas kafejnīca, kurā varēja baudīt
atspirdzinošus dzērienus un remdēt
savu izsalkumu.
Paldies visiem tiem, kas apmeklēja šo burvīgo koncertu, kā arī gaidīsim
ikvienu uz nākamajiem pasākumiem
Taurenē, arī turpmāk pārsteigsim un
priecēsim ar dažādām kultūras aktivitātēm.”

Ziedi un skatītāju ovācijas māksliniekiem.

atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem.
Bērnus apmeklēja arī žurnāliste no
laikraksta „Halden Arbeiderblad”,
un jau nākamās dienas rītā rakstu un
fotogrāfijas no nometnes dzīves varējām aplūkot avīzē. Jauks un atmiņā

paliekošs bija plašākais un populārākais mūzikas šovs Norvēģijā „Allsang pa Grensen”.
Pludmales jaukumus bērni varēja
izbaudīt uz Kosterhavetas salas. Šī
sala ir unikāla ar to, ka tajā ir tikai
viena automašīna, kura pieder viesnīcai, kas atrodas uz šīs salas. Pārējie cilvēki pārvietojas ar mopēdiem,
aprīkotiem ar kravas kasti. Šajā dienā redzētais vēlreiz apliecināja, ka
bērni ir atbraukuši uz apbrīnojamu,
debešķīgu ziemeļvalsti. Spilgtākie iespaidi tika iegūti „Tusenfrud” atrakciju parkā, kurā bērni varēja izbaudīt
dažādas atrakcijas, tai skaitā izsenis
pazīstamos „amerikāņu kalniņus”.
Pēdējā nometnes dienā bērni varēja apskatīt un pieskarties savvaļas
alņiem „Elg parken”, kā arī nogaršot
aļņu gaļas desiņas, uzspēlēt aļņu rodeo un aļņu ragu boulingu.
Mājupceļā bērni apmeklēja Motoru muzeju. Redzēja mopēdus, motociklus, motorlaivas, dzinējus, šujmašīnas, radio aparātus.
Desmit dienas pagāja nemanot.
Negribējās šķirties, negribējās braukt
mājās. Pasaka? Iedomas par dzirdēto,
lasīto? Nē! Viss bija īsta patiesība.

Fjordi, kalni, ezeri, meži – tas viss ir
Norvēģijas pasakainā bagātība.
15. augusta pēcpusdienā Dzērbenē atbildes vizītē ieradās Norvēģu
delegācija, ko vadīja Sveine-Ārne
Hansens. Dzērbenē Norvēģu draugi
uzturējās trīs dienas. Viens no svarīgākajiem vizītes punktiem – bērnu
atsauksmes par vasaras nometni, kas
bija visnotaļ pozitīvas un sajūsmas
pilnas. Papildus tam norvēģi Dzērbenē apmeklēja un iepazinās ar
daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm.
Simpātijas izraisīja tās ģimenes, kur
paši cītīgi strādā, kopj savu māju un
gatavo produktus ziemai. Paciemojušies Neatliekamās medicīniskās
palīdzības punktā Taurenē, norvēģi
atzinīgi novērtēja palīdzības dienesta
nepieciešamību laukos.
Gribu teikt lielu paldies Igoram
Zvaigznem par atsaucību un palīdzību, sazinoties gan bērnu vasaras nometnē Norvēģijā, gan uzņemot Norvēģu draugus Latvijā.
Velga Pumpure,
Dzērbenes SK vadītāja

Lustes Kaives muižas parkā
Šā gada 14. augustā Kaives muižas parka estrādē notika senioru sadziedāšanās un sadancošanās. No
malu malām bija sabraukuši daudzi
kolektīvi. Zosēnu, Stalbes, Taurenes, Mārsnēnu, Dzērbenes un Kaives
amatiermākslinieki klātesošiem rādīja fantastiskus priekšnesumus. Muižas parkā viesus un skatītājus sagaidīja Johana Kaivena kambarsulainis
(Mārtiņš Čimoks) un divi spoki dāmu
izskatā (Guna Kalniņa un Agnese
Caunīte-Bērziņa), par jautrību gādāja
muižas lustētāja Indra Kumsāre, bet
muižas mantu šķērdēja un dalībniekus apdāvināja Kaives muižas galvenā kambaru pārzinātāja Ginta Babre.
Fragments no pasākuma. (Aktieru
teksta autore Baiba Jukņeviča.)
Kambarsulainis: „Kaives muižas
saimnieks Johans Kaivens uzdeva
man, vēlreiz uzsveru, man – Kaives
muižas galvenajam Kambarsulainim– jūs sagaidīt, visu šeit izrādīt,
parūpēties, lai pasākums norit raiti,
lai visiem ir jautri. Un tātad, es šodien būšu te galvenais.
Kambarsulainis par Kaives muižas vēsturi:

„Un tā – iesākumā te bija ledus
laikmets. Mums te spokojas. Tā, pa
nopietnam spokojas. Mana mamma
zina stāstīt, kad viņa vēl bija maziņa,
te bija kolhozs, un tad kāds izdomāja
muižas parkā govis ganīt. Aploks apkārt, govis iekšā. Ābeļdārzs pagalam,
ogu krūmi tāpat, pat rozes tie lopi
apēda. Spokiem tas neiepatikās. Viņi
govis tā nobiedēja, tā nobiedēja, ka
tās, nabadzītes, pienu norāva. Glāzi
dienā sāka dot spaiņa vietā. Bet gans.
Tas gan tā arī līdz mūža beigām valodu raustīja. Tā arī neatkopās. Mums
tikai klusākiem jābūt, un viss būs kārtībā.”
Liels paldies parka darba rūķiem, atraktīvajiem skatītājiem, kolektīviem un viņu vadītājiem par
piedalīšanos un par drosmi, ka tā arī
nesabijās no Johana Kaivena muižas
spokiem – kambarsulaiņa un divām
burvīgām muižas dāmām:
• mājiniekiem – Kaives dāmu
deju kolektīvam „Kaiva”, vadītājai
Elitai Doniņai,
• Zosēnu dāmu deju kolektīvam
„Kvēlais pīlādzis”, vadītājai Ilzei Cīrulei,

Muižas viesu izklaidētāji (no
kreisās): Guna Kalniņa, Mārtiņš
Čimoks, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Ginta Babre un Indra Kumsāre.
• Stalbes dāmu ansamblim „Dzīvotprieks”, vadītājai Ievai Lapšānei,
• Taurenes dāmu deju kolektīvam
„Pavasara sapņi”, vadītājai Ievai Kazijevai,
• Mārsnēnu dāmu deju grupai
„Mare”, vadītājam Mārim Brasliņam,
• Dzērbenes vidējās paaudzes
deju kolektīvam „Augusts”, vadītājam Uldim Blīgznam.

Piemiņas brīdis Adinai Ķirškalnei
15. augusts – skolotājas un dzejnieces Adinas Ķirškalnes 95. dzimšanas diena. Skolotājai bija tikai trīs
darbavietas – Upītes un Vecpiebalgas
skola, bet no 1948. gada – Madonas
rajona Lazdonā. Viņa bija Tautskolotāja un Audzinātāja vārda plašākajā
nozīmē: pasniedza dažādus priekšmetus, vadīja kori, dramatisko un citus
pulciņus. Ar aizrautību kā bērniem,
tā pieaugušajiem stāstīja par literatūru, īpaši par Kārli Skalbi. 1994. gadā
viņa bija pirmā skolotāja atjaunotajā
Latvijas Republikā, kas saņēma Triju
Zvaigžņu ordeni. 2009.gada 3. jūnijā
Adina Ķirškalne aizgāja pa mūžības
taku. Godināt izcilo skolotāju un literāti, svētdien 15.augustā, Vecpiebalgas Jaunajos kapos pulcējās kādreizējie skolēni, kolēģi, draugi un talanta
cienītāji. Piemiņas brīdis turpinājās
Vecpiebalgas vidusskolā, kur sanākušie dziedāja Ķirškalnītes (tā viņu mīļi
dēvēja draugi un skolēni) iemīļotās
dziesmas Artura Grandāna atskaņoju-

mā, klausījās dzejas kompozīciju un
dienasgrāmatas fragmentus. Kā sarīkojumā atzina Pauls Putniņš: „Skolotāja Ķirškalne nav un nebūs izstāstāma.” Pasākuma organizatori – Sarma
Rudenāja un Dace Zvirgzdiņa no
Madonas novadpētniecības muzeja,

Sarmīte Radiņa no Madonas novada
bibliotēkas, Beāte Ozoliņa no Grāmatu draugu biedrības, Oļģerts Skuja
no laikraksta „Stars”. Par viesmīlību
gādāja Vecpiebalgas novada pašvaldība un vidusskolas kolektīvs.

Skolotājas Adinas Ķirškalnes kapa vietu iesvēta
mācītājs Intars Jonītis.
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Augusts Kārļa Skalbes „Incēnos”
Muzeji tradicionāli saistās ar nopietnu iestādi. Tomēr pašu muzejnieku spēkos ir lauzt šo stereotipu un
piedāvāt apmeklētājiem ne tikai dziļi
zinātnisku ekskursiju, bet arī atraktīvu
laika pavadīšanas iespēju, izmantojot
muzeja priekšmetus un ēkas. Viegli
tas nav, muzejnieki mēdz būt konservatīvi, un ne visi ir ar aktiera dotībām.
Arī Piebalgas muzeju apvienības darbinieki ir tikai ceļā uz ideālu, bet šajā
sezonā esam centušies dažādot muzeju piedāvājumu. Laikā, kad cilvēku
dzīvēs nereti ir sarežģītas un eksistenciālas problēmas, svarīgi ir saglabāt
spēju pasmaidīt un no sirds izsmieties.
Tādēļ šogad esam ieveduši kolektīvā
Mariannu Okolokolaku, kolorīto Paula Putniņa lugu varoni, un šis tēls izrādās laikmetam ļoti piemērots un, šķiet,
būs pie mums uz palikšanu.
Tā kā šogad turpinām K. Skalbes
dzimto „Incēnu” apdzīvošanu, kopšanu un atjaunošanu, svarīgi ir ne tikai
māju kopt, bet arī ielaist tajā dzīvību,
atmodināt seno mājas garu. Turklāt tas
nebūt nenozīmē tikai atgriešanos pusotru gadsimtu tālā pagātnē, šīs mājas

sienas piedzīvojušas daudzus krāšņus
notikumus arī nesenā pagātnē, un padomju periods „Incēnos” ir ne mazāk
būtisks kā Latvijas pirmās brīvvalsts
laiks. Tāpēc 3 augusta svētdienas rīkojām pasākumu ciklu „Incēnu” atdzimšanai. Muzejapvienības krājums
piedāvā plašu videofilmu klāstu par
Vecpiebalgu un Skalbju ģimeni. 1976.
gadā uzņemtā Latvijas Televīzijas
filma „Pagātnes tuvplāni” ir ne tikai
stāsts par kolhozu „Alauksts”, bet arī
par piebaldzēniem, kas saistošs ne tikai filmas varoņiem, bet visplašākajam skatītāju lokam. Dzīva vēsture.
Pirmā filmu svētdiena apliecināja,
ka iecere ir cilvēkiem saistoša. Marianna Okolokolaka sagaidīja viesus, kuri,
uzcītīgi paklausījuši aicinājumam,
nāca ne tikai ar pašgatavotu ievārījumu degustācijai, bet pat lauku piena
burku un krāšņiem ziediem. Reģistrāciju, statistikas apkopošanu, biļešu tirgošanu bija uzņēmusies Arodbiedrība,
viņa arī sniedza pārskatu par sanitāro
stāvokli un situāciju „Incēnos”. Filmas
vērošana bija itin aizraujoša, jo vairāki
klātesošie bija filmas uzņemšanas lie-

Inešu pagasta sieviešu klubs
„Zīle” nometnē „Prieks”
Šogad Cēsu LLSA vasaras nomet- miem viņas operācijai ziemā. Pēc none „Prieks -7” notika Amatas novada metnes karoga nolaišanas un nākamā
Drabešu internātpamatskolā. Kā tas organizētājnovada izlozēšanas pēkšņi
ir– divas dienas veltīt priekam un atskanēja traki smiekli un parādījās
sarunām par laimi? Ir tā, ka laimīga Karlsons, kurš bija licis lielas cerības
tā, kura var tur piedalīties. Jo cilvēka savas vecpuiša dzīves pārtraukšanai
prieks un laime ir piedalīties– dalīties. uz mūsu „sieviešu resursiem”, bet saPrieks vairojas daloties! Kā teica no- pratis, ka esam gana priecīgas arī bez
metnes vieslektors Aivis Dombrovs- viņa vīrišķības, vēlējās vien nofotograkis– katra varēs paņemt tik, cik tā ir fēties lielajā kopbildē. Sekoja 7 tortes
spējīga paņemt. Bet katras jaunas zinā- un 1 svecīte un Prieks pa septītajiem
šanas ielīst mūsos kā traukā – cik liels vārtiem devās gada apgaitā, lai 8. reizi
ir trauks, tik arī uzņemam. Ar katru pulcētu mūs Pārgaujas novadā.
jaunas pieredzes brīdi mūsu trauks paKad nometnē gūtos iespaidus pārplašinās, un pieredzes, krājoties viena runājam klubiņā, Sandra Jermacāne
pie otras, rada mūsos jaunas idejas un atzina: „Tās bija divas skaistas dieradošas izpausmes – tas ir arī nomet- nas, kuras tika gaidītas jau no vasaras
nes mērķis. Kā teica nometnes dvēse- sākuma, jo „Prieks” – tā ir kvalitātes
līte Biruta Mežale – iecerētie sponsori zīme, kad zini: redzēšu, dzirdēšu un
projektu noraidījuši, jo neesot nekāda iemācīšos ko jaunu. Un tā arī bija. Šoredzama rezultāta – viņa nesaprata, gad šie jaunumi man bija trīs: lektors
kā var tik šauri redzēt – rezultāts šai Guntis Veiskats, jo pirmo reizi piedanometnei ir ļoti reāls! Protams, tas lījos fitnesa nodarbībā. Tad, protams,
nav jauns pods izremontētā tualetē, Adīšanas studija „Baiba”, kur smēlos
bet varbūt mani nometnes iespaidā idejas visai ziemai. Un kā absolūtais
apmeklēs kāda radoša dzirksts, un es jaunums man – pozitīvais dziedātājs
izdomāšu kādu jaunu produktu savam Kaspars. Viņš ir vienkārši super! Jau
biznesam, cita saņemsies izveidot nedēļu dungoju dziesmu par stabulīsavu uzņēmumu utt. Un mēs nomet- ti...”
nē bijām apmēram 150 dalībnieces!
Nākamajā vasarā atkal varēsim
Tāpēc nav brīnums, ka visas esam ļoti tikties „Priekā”, bet ziemas sezonā ļoti
pateicīgas Birutai un Amatas meite- svarīgi mums, Vecpiebalgas novada
nēm par nometnes organizēšanu – zi- meitenēm, tikties savos pagastu klunot, cik neviegli ir organizēt vispār, bet biņos, kā arī organizēt kopīgas tikšacik svētīgi tas ir šajā laikā, kad kopā nās, lai dalītos priekā un sirds siltumā.
būšanu aizstāj datora ekrāns. Negribu Gribu izmantot izdevību, lai pateiktos
pārstāstīt nometnes programmu – tām, mūsu kluba sekretārītei Sandrai Jerkas to gribēs zināt, jāpiedalās nākam- macānei – ja es esmu kluba „teorija”,
gad, shēma vienmēr ir līdzīga – lektori tad viņa ir „prakse”! Paldies! Uz tikun ekskursijas pa novadu – nometnes šanos!
organizatoru pirmajā dienā, fitnesa un
Zane Rone
radošās nodarbības
otrajā. Arī šoreiz
pirmās dienas noslēgumā kā parasti
svētbrīdis – Āraišu
baznīcā, vēlāk ļoti
mīļš noslēguma vakars ar ugunskuriem
un folkloristu organizētām rotaļām pie
Āraišu ezerpils. Otrās dienas noslēgumā šoreiz bija daudz
foršu pārsteigumu–
Kaspara Antesa koncerts, kuru B. Mežale pasniedza kā sirds
Sieviešu klubiņa „Zīle” dalībnieces gandarītas par
dāvanu pateicībā par
nometnē pavadīto laiku.
sieviešu
ziedoju-

cinieki un pat varoņi, viņi aizrautīgi
komentēja notiekošo, līdz ar to interesanti bija visiem. Kamēr notika filmas
seanss, Bufetniece vecajā virtuvē cepa
pankūkas un patīkama smarža izplatījās mājā, līdz ar to radot vēl mājīgāku
atmosfēru. Svētdienas pēcpusdiena izvērtās aizraujoša, bet galvenais jautra.
Pasmaidījām gan par sevi, gan atcerējāmies aizgājušos laikus un ļaudis.
Tikpat aizraujošas bija arī nākamās
svētdienas, jo priecīgākas tās bija tādēļ, ka ciemiņi ieradās gan ar atbilstošiem laikmeta aksesuāriem, gan bija
atsaucīgi un netrūka pat muzikanta.
Esam gandarīti. Turklāt šīs svētdienas kalpoja arī jaunu ideju dzimšanai, un jauniegūtie draugi būs labi
sadarbības partneri citos muzeju pasākumos. Pie paveiktā neapstāsimies,
plānojam jau nākamās sezonas pasākumus, iespējams, ka vēl šoruden arī
aicināsim uz pasākumu „Incēnos”.
Sezona Piebalgas muzejos turpinās, un esam priecīgi, ka novada
ļaudis nāk ciemos gan paši, gan atved
ciemiņus. Mums ir, ko parādīt!
Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja

“Incēnos” gaida apmeklētājus. No kreisās: Arodbiedrība (Rigonda
Prīse), muzeju apvienības vadītāja (Līva Grudule) un
Marianna Okolokolaka (Ilona Muižniece).

Rudens bibliotēkās iesākas ar jauniem
notikumiem
Ceļu pie lasītājiem Inešu, Dzērbenes, Taurenes un Vecpiebalgas
pagasta bibliotēkās ir sākusi 2010.
gada Bērnu žūrijas grāmatu kolekcija. Ja arī tu esi 1. – 9.klašu skolēns
un tev patīk lasīt, iesaisties konkursā
un kļūsti par ekspertu! Dalībniekiem
bibliotēkā tiks iedotas 6 savas vecumgrupas grāmatas, kuras ir jāizlasa līdz
decembrim, bet vērtējums par labāko
grāmatu jādod līdz decembra beigām.
3 grāmatas no savas vecumgrupas tu

drīksti aizstāt ar citas vecumgrupas 3
grāmatām. Kļūstot par Bērnu žūrijas
dalībnieku, tu varēsi izlasīt jaunākās, interesantākās grāmatas, dot tām
savu vērtējumu un piedalīties grāmatu svētkos!
No jūnija Dzērbenes pagasta bibliotēka darbu ir uzsākusi jaunajās telpās Dzērbenes pagasta „Vējrozēs”,
bērnudārza ēkā. Šobrīd gan vēl notiek
remonta darbi, kuri, visticamāk, tiks
pabeigti septembrī. Bibliotēkā lasītājus

iepriecinās jauna datorlasītava un plašāks abonements. Pašlaik apmeklētāji
tiek apkalpoti iespēju robežās – tiek
izsniegtas grāmatas un periodiskie izdevumi. Interneta pieslēguma diemžēl
vēl nav, bet ļoti ceru, ka drīzumā arī šī
problēma tiks atrisināta un dzērbeniešiem bibliotēkā atkal būs pieejami virtuālie pakalpojumi. Bibliotēkas darba
laiks: darba dienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 17.00 (pārtraukums no plkst.
12.00 līdz plkst. 13.00).

LABS PIEDĀVĀJUMS
AAS BALTA piedāvā X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kolektīviem iegādāties
nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi par izdevīgu cenu.
Iegādājoties nelaimes gadījumu polisi, kolektīva vadītājam apdrošināšana uz identiskiem nosacījumiem
pilnīgi bez maksas!
Bērniem līdz 16 gadu vecumam AAS “BALTA” nodrošina 50% atlaidi Ceļojumu apdrošināšanai.
Jauniešiem un studentiem, uzrādot ISIC karti, AAS “BALTA” nodrošina 10% atlaidi Ceļojumu
apdrošināšanai.
Vairāk informācijas pie AAS “BALTA” Cēsu nodaļas konsultantēm:
Guntra Romanova (Dzērbene, Kaive, Skujene), mob. tālr. 28374166
Zinaida Vīlipa (Taurene)
mob. tālr. 28348179
Marina Lomašonoka (Vecpiebalga, Ineši) mob. tālr. 26673436

Seesam aicina:

Apdrošini savu bērnu pret nelaimes gadījumiem!
Programma „EKSTRA” tikai par Ls 8,50 gadā

Tā ietver kompensāciju par šādām nelaimes gadījuma sekām:
 Kaulu lūzumi un traumas ar apdrošināšanas summu Ls 2000
 Apdegumi un apsaldējumi ar apdrošināšanas summu Ls 1000
 Slimnīcas nauda (ārstēšanās stacionārā) ar apdrošināšanas summu Ls 1000
 Nāve nelaimes gadījumā ar apdrošināšanas summu Ls 3500
 Sakropļojums vai invaliditāte ar apdrošināšanas summu Ls 7000
 Soma, ieskaitot tās saturu, ar apdrošināšanas summu Ls 200
 Ārstēšanās izdevumi (ārpus stacionāra) ar apdrošināšanas summu Ls 500
 Civiltiesiskā atbildība ar apdrošināšanas summu Ls 500
Bērnu apdrošināšana attiecas uz bērniem no dzimšanas līdz 22 gadu vecumam.
Akcijas cena ir spēkā līdz 2010. gada 30. septembrim.
• Pērc AAS „Seesam Latvia” birojos
• Jautā savam apdrošināšanas brokerim – Ilze Dukaļska –Taurene
Tel:64170247, mob. tālr. 26111729

Jaunums!

Individuālā veselības apdrošināšana. Ar vienu polisi apdrošini visu ģimeni.
Tas ir jaunums Latvijas apdrošināšanas tirgū.
Polise sedz maksas medicīnas pakalpojumus, zobārstniecību, medikamentus, sportu, optiku.
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VIENKĀRŠAS PATIESĪBAS
Par partiju ideoloģijām un partiju spektru LR
Kā jau solīts, šoreiz runa par partiju spektru Latvijā un atsevišķu partiju
un apvienību ideoloģiskajām atšķirībām. Sākt nākas ar visai interesantu
atziņu, kuru pauduši ne vienreiz vien
daudzi politologi un žurnālisti, proti,
Latvijā vispār nav politisko partiju,
ir tikai interešu grupas, kurās apvienojušies cilvēki savu ekonomisko,
bieži vien savtīgo mērķu sasniegšanai. Palūkosimies, cik lielā mērā šāds
apgalvojums varētu atbilst patiesībai.
Politoloģija partijas definē kā pietiekoši ilgstošas politiskas apvienības ar
savu ideoloģiju, kuras pārstāv kādas
sabiedrības daļas intereses. Par pietiekami ilgstošām LR laikam gan var
dēvēt tikai divas – sociāldemokrātus,
kuru partija ir vecākā (dibināta 1905.
gadā), un Latvijas Zemnieku savienību, kura bija vēl Kārļa Ulmaņa virzītāja augstajos amatos. Visas pārējās
redzamākās, tai skaitā arī Tautas partija, kura daudziem šķiet pastāv jau
ļoti ilgi, nevar uzrādīt pat desmit pastāvēšanas gadus. Pirmais arguments
tātad tāds neskaidrs, jo jāņem vērā, ka
padomju varas gados partijas dibināt
pat teorētiski nebija iespējams. Par
ideoloģiju – tātad ideju un atziņu kopumu, kuru šīs partijas pārstāv. Lielākā daļa partiju, un nav svarīgi, kurā
spektra daļā tās sevi novieto, izmanto
jau gadsimtiem pasaulē populārāko
dalījumu – liberālie un konservatīvie
vai pat tādu grūti saprotamu savienojumu kā liberāli – konservatīvs, kas
ļauj apvienoties tādām it kā nesavie-

nojamām partijām kā Latvijas Pirmā
partija, kura stingri stāv konservatīvisma pozīcijās, tās ideoloģijas centrā ir tradīcijas, ģimene un baznīca,
un kura uzskata, ka sabiedrības elitei
jāuzņemas atbildība par tiem, kuriem
dzīvē nav tik labi veicies. Tai blakus
Tautas partija kā pastāvīgs liberālo uzskatu aizstāvis, tātad proponē
valsts iespējami nebūtisku iejaukšanos biznesā un katra sabiedrības locekļa paša atbildību par savu ekonomisko un sociālo stāvokli. Izskaidrot
šo dīvaino apvienību var tikai ar bailēm no neiekļūšanas nākamajā Saeimā, taču ir pilnīgi nesaprotami, kā šīs
partijas domā realizēt savus nodomus
nākotnē, balstoties uz tik atšķirīgām,
var pat teikt absolūti pretrunīgām
ideoloģijām. To pašu varētu sacīt arī
par Zaļo un Zemnieku savienību, kur
apvienojušies cilvēki, kuru mērķis ir,
izmantojot dabas resursus un pielietojot tai skaitā arī dabai nedraudzīgus
līdzekļus, gūt maksimālu peļņu, un
aktīvisti, kuriem šo dabu vajadzētu
aizstāvēt. Būtībā tāda apvienība nav
sastopama nekur pasaulē, jo pretruna
ir acīm redzama, taču tas mūsu politiķus nemulsina, galvenais – sasniegt
mērķi – atkal iekļūt starp 100 „gudrajām galvām”. Tādu pašu pretrunu
var atrast arī apvienībā „Vienotība”,
kur viena no sastāvdaļām „Sabiedrība citai politikai” kopš dibināšanas
aģitē par progresīvā ienākuma nodokļa ieviešanu, tātad šī sloga pārdali
par labu mazāk pelnošajiem, zināmā

mērā paužot sociāldemokrātiskus uzskatus, bet pārējās divas partijas neuzskata šo ļoti svarīgo jautājumu šajā
brīdī pat par apspriešanas cienīgu. No
visa augstāk minētā varam secināt, ka
LR partijām ideoloģiskās nostādnes
ir tikai aizsegs, kurš netraucē veidot
visneiedomājamākās kombinācijas
savu mērķu sasniegšanai
To pašu var teikt arī par kādas
iedzīvotāju grupas pārstāvēšanu. Pēc
nosaukuma spriežot, tikai ZZS it kā
pārstāv tādu grupu, proti, zemniekus,
pārējās veidojis kāds biznesa grupējums ar specifiskākām interesēm vai
cilvēki, kuri grib realizēt vienu konkrētu, moderni runājot, projektu, piemēram, panākt, lai prezidentu vēlētu
visi pilsoņi, vai padarīt Daugavu par
kuģojamu līdz pat Melnajai jūrai.
Par partiju spektru. Pieņemts, ka
valstīs, kur pastāv daudzpartiju sistēma, partijas tiek mēģināts sarindot tā
saucamajā partiju spektrā, pieņemot,
ka kreisā flanga partijas vairāk iestājas par darba ņēmēju, bet labējās par
darba devēju interesēm, bet mērenie
novietojas centrā, tādējādi zināmā
mērā atvieglojot vēlētājam izdarīt
savu izvēli. Kritēriji, pēc kuriem partijas tiek dalītas, var būt visdažādākie,
tie var mainīties valsts attīstības gaitā,
zaudēt vai gluži pretēji – iegūt aktualitāti. Piemēram, tūlīt pēc neatkarības
atgūšanas šādi kritēriji bija attieksme
pret savas valsts veidošanu, pret privatizāciju un denacionalizāciju, pret
iestāšanos NATO un ES. Ir acīm re-

Lielais loms
7.00 no rīta visi dalībnieki tika
instruēti par pasākuma norisi un ar
taures skaņām tikai dots starts copei. Makšķernieki ezerā devās gan
ar dažāda veida laivām, gan ar plostu, uz kura bija pat galds un grils,
uz tā copes laikā cepās šašliks.
Makšķerēšanas laiks bija norunāts
5 stundas. Kad bija pagājusi puse
no noteiktā laika, sacensību galvenais tiesnesis Jānis Gruelis kopā ar
MMD („Makšķerēšana, Medības,
Daba”) žurnālisti Ievu Neiburgu
devās apraudzīt makšķerniekus.
Prieks bija liels, jo visiem makšķerniekiem jau bija saķertas zivis un
neviens nebija „bešā”. Pēc norunātā

Lielāko lomu īpašnieki. No kreisās: Andrejs Zārdiņš, Juris Preiss,
Aivis Pujiņš, Andris Blīgzna un Ainārs Pizāns.

neizbēgami pazaudētu savus uzticamākos vēlētājus. Saprotams, ka tikai
ar vienu kritēriju ir par maz, lai kaut
vai šīm divām apvienībām atrastu vietu spektrā, vēl jo vairāk tāpēc, ka nacionālais jautājums nepalīdz nekādā
veidā risināt tās problēmas, pirmkārt,
ekonomiskās, kuras ir aktuālas Latvijai pašreiz. Politologi atzīst, ka zināmos apstākļos nacionālismam (nejaukt
ar patriotismu – Dzimtenes mīlestību)
var būt progresīva nozīme (savas nācijas izcelšana pāri citām var dot iespēju celt pašapziņu, izvirzīt mērķi
par nacionālas valsts veidošanu), bet
tikai līdz neatkarības atgūšanai. Pēc
tam nacionālisms kļūst par bremzējošu faktoru, sevišķi ekonomikas, kura
mūsdienās kļuvusi globālas attīstības.
Tieši skaidri formulētas ideoloģiskas
nostājas trūkums un līdz ar to neiespējamība partijas sarindot spektrā ir
iemesls, kāpēc daudziem vēlētājiem
rodas grūtības atrast partiju, kuru viņi
vēlētos atbalstīt, savukārt pie varas
esošajiem dod iespēju ar šo centrismu
un liberālkonservatīvismu iegūt plašas
manevra iespējas, lai katrā konkrētā
gadījumā varētu balsot atbilstoši savu
naudas devēju interesēm, vienlaicīgi it
kā nepārkāpjot proponētās ideoloģijas
rāmjus.
Nākamreiz, īsi pirms vēlēšanām,
par partijām un to apvienībām, partiju
priekšvēlēšanu programmām un deputātu kandidātiem.
Juris Sīmanis

TIO volejbola fināls
Daugavas stadionā

SPORTS
15. augustā Alauksta ezerā jau
5. reizi notika vasaras makšķerēšanas sacensības Vecpiebalgas novada
makšķerniekiem, kuras rīkoja z/s
„Niedrītes”. Sacensībās piedalījās
28 dalībnieki, to skaitā Benita un
Zane Zvejnieces un Maruta un Sintija Zūzenas, jāatzīmē, ka Sintija bija
jaunākā makšķerniece, viņai ir tikai
4,5 gadi. Visvairāk bija pārstāvēts
Vecpiebalgas pagasts, bija arī dalībnieki no Kaives un Inešiem, bet
diemžēl neviena nebija no Taurenes
un Dzērbenes.
Laika apstākļi mūs šoreiz lutināja – vēja nebija, jau no rīta spīdēja
spilgta saule, ideāla copes diena.

dzami, ka šie atskaites punkti tagad ir
vismaz daļēji zaudējuši savu nozīmi,
bet aktualizējušies ir tādi jautājumi
kā valsts tālākās ekonomiskās attīstības ceļi, attieksme pret starptautiskajiem aizdevējiem, ekonomikas
orientācija uz Rietumiem vai Austrumiem, enerģētiskās neatkarības
palielināšana, valodas un kultūras
saglabāšana, integrācija un pilsonības iegūšanas ceļi, emigrācijas ierobežošana utt. Ar nožēlu jāatzīst, ka,
vadoties pēc šiem jaunajiem kritērijiem, partijas spektrā sarindot un līdz
ar to palīdzēt vēlētājam izšķirties, par
ko balsot, ir praktiski neiespējami.
Pirmkārt, Latvijā vispār nav partijas, kuras aizstāvētu darba ņēmēju
intereses, sociāldemokrāti neskaitās,
jo šajos 20 gados viņi to praktiski ne
reizes nav pierādījuši. Visas pārējās
arī aizstāv tikai lielkapitāla intereses,
un vēlētājam droši vien ir stipri vienalga, vai tie ir latvieši vai tā dēvētie
krievvalodīgie uzņēmēji. Arī pārējie
kritēriji ir neskaidri – orientācija uz
Rietumiem, neaizmirstot arī savstarpēji izdevīgu sadarbību ar Krieviju
– jauki skan, visi piekrīt, bet izvēlei
nepalīdz nemaz. Vienīgais jautājums,
atbilde, uz kuru nav tik izplūdušā
veidā formulējama, ir nacionālais,
jo citādi gan labēji orientētie tēvzemieši tagad kopā ar „Visu Latvijai”
(pareizāk jau būtu „Visu latviešiem”,
jo iestājas viņi ne jau par Latviju, bet
tieši par nāciju, tātad latviešiem), gan
labēji kreisā flanga pārstāvji PCTVL

laika, kad atkal skanēja taures skaņas, visi devās krastā, lai svērtu un
vērtētu lielākos un mazākos lomus.
Liels bija pārsteigums par lielāko
lomu – 9,120 kg, kuru izvilka Aivis Pujiņš. Otrajā vietā ar gandrīz uz
pusi mazāku lomu ierindojās Andris
Blīgzna –5,297 kg. Trešajā vietā–
Juris Preiss ar 5,117 kg. Ceturtajā
vietā Andrejs Zārdiņš ar 4,690 kg
lielu lomu, un piektajā vietā Ainārs
Pizāns ar 4,373kg lielu lomu. Par
godu piektajai sacensību reizei pirmo trīs vietu ieguvēji balvās saņēma
speciālus šim pasākumam veidotus
T-kreklus ar z/s „Niedrītes” logo.
Lielāko zivi – 348 gramus smagu
breksi – izvilka Artis Kauliņš. Ķibele šoreiz Guntim Zvejniekam un Jānim Daļeckim, jo īsi pirms došanās
krastā noslīka zivju tīkliņš ar visu
lomu. Jāpiezīmē, ka kopā makšķerēšanas sacensību laikā tika noķerts
71 kg dažādu zivju. Gaidot rezultātus, visi sacensību dalībnieki mielojās ar Vitas un Benitas pagatavoto
dārzeņu sautējumu un Valda Nagļa
speciāli sarūpētajiem karsti kūpinātajiem zandartiem un brekšiem.
Pasākuma noslēgumā starp visiem
dalībniekiem tika veikta loterija,
kurā izlozējām mūsu vecpiebaldzēna Jura Ķirša fotografēto un mākslinieces Kristīnes Kalējas veidoto
dekoru ar Alauksta ezera skatu no
„Niedrīšu” puses, kuru ieguva Ivans
Krastiņš no Inešiem.
Vita Gruele

Vasarā skolēni, kuri nodarbojas ar volejbolu, piedalījās valsts
mēroga sacensībās. Pēc divu posmu (Gulbenes) rezultātiem tiesības
startēt finālā Rīgā, Daugavas stadionā, izcīnīja divas Vecpiebalgas
vidusskolas komandas: ,,Zēni melnā” (Emīls Upens, Arvis Kaštānovs,
Artūrs Krams, Rūdis Balodis) un
,,X cilvēki”(Gundars Tomašs, Nauris Kuzmans, Mārtiņš Arājs, Māris
Kaštānovs). Diemžēl ,,Zēni melnā”
traumu un dažādu citu iemeslu dēļ
finālā nespēlēja, jo nolikums paredz,
ka dalībniekus aizstāt nedrīkst. Šo
abu komandu izvirzīšana uz finālsacensībām pierādīja, cik liela nozīme
ir regulāram un uzcītīgam treniņu
darbam. Grūti prognozēt, kāds būtu
rezultāts, ja startētu abas mūsu ko-

mandas. ,,X cilvēki” finālā parādīja
volejbola cienīgu spēli un izcīnīja
1.vietu un čempionu titulu. Stāžs jaunajiem volejbolistiem ir visai niecīgs,
bet vēlme uzvarēt – liela. Jāpiezīmē,
ka ,,Lāses” komandas sastāvā jaunajai
sezonai gatavojas vecpiebaldzēns Atvars Vilde. Liela pateicība par puišu
sasniegtajiem rezultātiem pienākas
vecākiem, kuri rūpējās par to, lai zēni
apmeklētu treniņnodarbības, un Vecpiebalgas novada pašvaldībai, kas arī
vasaras sezonā gādāja, lai komandas
nokļūtu uz sacensībām. Uzvaras patīk
visiem, bet, lai uzvarētu nākamajās sacensībās, darbs un atdeve nodarbībās
jāparāda vēl lielāka! Lai veicas un pietiek pacietības ikdienas treniņos!
Māris Krams

Treneris Māris Krams un jaunie čempioni. No kreisās: Mārtiņš Arājs,
Māris Kaštānovs, Nauris Kuzmans un Gundars Tomašs.
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VECPIEBALGAS NOVADĀ SEPTEMBRĪ
Dzērbenes tautas namā
11. septembrī plkst. 22.00
Augstā kalna slēgšanas BALLĪTE.
Spēlē grupa „Rollmans band”. Starplaikos
uzstāsies šova „Zelta talanti” finālists Reinis
Reķis ar bungu šovu un Dj Edijs.
Kaives pagastā
10. septembrī no plkst. 17.00
pie Kaives pagasta pārvaldes (nojumē)
aicinām uz pēcpusdienu
“RAŽAS SVĒTKI 2010”.
Programmā:
• konkurss „Garākā burkāna mērīšana”;
• lielākā kartupeļa svēršana;
• degustēsim rudens veltes;
• neparasto dārzeņu izstāde;
• interesanto un neparasto recepšu
reklamēšana;
• dārzeņu cepšana un grillēšana.
Garāko un smagāko dārzeņu audzētājiem un
interesantāko recepšu autoriem tiks piešķirtas
balvas.
Laipni visi aicināti ar savām neparastajām
rudens veltēm!
10. septembrī plkst. 22.00 Kaives muižas
parkā Dj Žagars ielūdz uz
ASTERU NAKTSBALLI
visām paaudzēm.
Ieejas maksa Ls 1,00
Taurenes kultūras namā
3.septembrī plkst.19.00
Taurenes estrādē Kaives amatierteātra
IZRĀDE
Baiba Jukņeviča „Viss kārtībā, gandrīz...”
Ieejas maksa Ls 0,50
3. septembrī plkst. 22.00
Taurenes estrādē ATPŪTAS VAKARS
“RETRO DISKO balle maskarāde MADE
in USSR”.
Pasākums RETRO DISKO tērpu stilā
un RETRO DISKO ritmos.
Saldo 70-to un 80-to ārzemju un latviešu
padomju hīti, tikai oriģinālas versijas.
Gatavojiet tērpus, trīs atbilstošākie tematiskie
RETRO DISKO tērpi saņems diplomu un
balvas. Nepilni tērpi un RETRO MODES
tērpi konkursā nepiedalās.
Līdzi ņemsim atsaucību, diskofantāziju un
labu garastāvokli!
RETRO DISKO stilam un vecumam ir
nozīme.
Visi būsiet mīļi gaidīti!
Ieejas maksa 22.00 – 2,50 rubļi (Ls); pēc
23.00 – 3 rubļi (Ls)
8. septembrī no plkst. 10.00
Taurenes pagasta sabiedriskajā centrā
„Rudiņos”
Taurenes pensionāru klubiņš aicina uz
„GARŠU LABORATORIJU”:
• degustēsim rudens veltes;
• interesanto un neparasto recepšu
reklamēšana;
• neparasto dārzeņu izstāde.
Visi laipni aicināti!
Vecpiebalgas kultūras namā
Septembra sākumā Vecpiebalgas kultūras
namā sāksies rekonstrukcija, tāpēc kādu laiku
tas būs slēgts un pasākumi nenotiks! Pirms
patīkamā notikuma
4. septembrī plkst. 22.00 visi tiek aicināti uz
PIRMSREKONSTRUKCIJAS BALLĪTI.
Spēlēs grupa ,,Savējie” no Madonas.
Ieejas maksa Ls 2,00
Iespēja pieteikt galdiņu. Tālr. 26493591.

Dziesmiņa, dziesmiņa, paliec
Vienmēr un visur man klāt.
Kopā ar tevi es būšu
Laimīgs un pasargāts.
(A.Ķirškalne.)

Jaunākais
Vecpiebalgas novadā
Armands Gulbis
Vecpiebalgas pagastā
Sveicam mazuli un viņa
vecākus!
Mūsu laime kā cīrulis zilgmē –
Te smejas, te raud.
Tai nav vajadzīgs itin nekas,
Un vajadzīgs daudz...
(L.Briedis.)

Sveicam
Antru Grozu un
Raimondu Vaguli,
Sintiju Plekšu un
Maiguru Funduru,
Ilzi Kuzmani un
Kasparu Dumbri,
Brigitu Pinku un
Mārtiņu Veidmani,
kopēju dzīves ceļu sākot!

INFORMĀCIJA
SEZONAS ATKLĀŠANAS PASĀKUMS!
5. septembrī plkst. 12.00 Jaunatnes iniciatīvas centrs „Balgas strops” aicina jauniešus uz sezonas atklāšanas pasākumu „Season 1st opening. Episode 1:Let’s Meet!”
Iepazīsimies, sadraudzēsimies, spēlēsim
spēles, sacentīsimies, jautri pavadīsim laiku!
Tikšanās vieta JIC „Balgas strops” telpās,
pēc tam dosimies ārā.

Nes sirdī vienmēr gaismu
Un sapņos cerību baltu!
Nes rītam pretī labestību
Un dienas solī mīlestību!

Sveicam Tevi, septembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki
60 - Silvija Mateusa Taurenē
Jānis Bērziņš Taurenē
Inārs Jansons Taurenē
Gatis Piliņš Vecpiebalgā
70 - Eleonora Skripko Dzērbenē
Jānis Karnītis Dzērbenē
Zigrīda Vizule Inešos
Feliks Gaigals Vecpiebalgā
80 - Ausma Pērkone Dzērbenē
Helēna Medne Dzērbenē
Jānis Židavs Inešos
91 - Ženija Zvaigzne Dzērbenē
Velta Krišjāne Vecpiebalgā

PATEICĪBA
Sirsnīgs PALDIES visiem labajiem cilvēkiem, kuri ar savu nesavtīgo rīcību palīdzēja nosargāt mūsu bērnudārzu. Īpašs paldies
Andim Dzenim un komandai, Jaunpiebalgas
un Ērgļu ugunsdzēsēju brigādēm, Edgaram
Bērzkalnam ar palīgiem, vecākiem un bērnudārza personālam. Pirmās stundas pēc zibens
spēriena bija satraukuma pilnas, grūti nosaukt vārdā visus, kuri mūs atbalstīja gan ar
darbu, gan materiāliem, visus, kuri steidzās
glābt bērnudārza ēku. Paldies!
Agita Šulca
IESAISTIES!
No oktobra Jaunatnes iniciatīvas centrā
„Balgas strops” sāks darboties meiteņu klubiņš, kino mīļotāju klubiņš, tiks organizēti
galda tenisa turnīri, kā arī tiek meklēti rakstnieki, mākslinieki, pasākumu organizatori.
Nav svarīgas šī brīža prasmes, ir svarīga vēlme iesaistīties, darboties un attīstīties. Visus,
kuri vēlas piedalīties kādā no šīm aktivitātēm, lūgums pieteikties pie centra vadītājas
Leldes. Ja esošais piedāvājums Tevi nesaista,
nāc ar savu ideju, kopā izdomāsim, kā to realizēt! Centrs atvērts 15.00 – 19.00.

PIEVIENOJIES!
Iesvētes mācības jaunais nodarbību cikls
Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā sākas no
22. augusta un turpinās katru svētdienu
plkst.17.00. Aicinām pievienoties!
Tālr. 29440025 (Intars Jonītis).

SEMINĀRS
3. septembrī plkst.10 00 Ērgļos,
Oškalna ielā 10, Ērgļu arodvidusskolas zālē
visi zemes un meža īpašnieki tiek aicināti uz
semināru Valsts lauku tīkla (VLT) pasākumu
ietvaros ,,Instrumentu un vieglās tehnikas
izmantošana meža apsaimniekošanā”.

SLUDINĀJUMI

PĒRK
Pērku alumīnija ķerrai riteņus.
Tālr. 28660055 (Aivars).

PĀRDOD
Pārdodu grūsnu teli Kaives pagastā,
atnesīsies septembra beigās.
Tālr. 28301656 (Maija).
Pārdodu labiekārtotu 3 istabu dzīvokli
Vecpiebalgā (3. stāvs). Tālr. 26657540.

SIA’’Nodus’’ būvmateriālu veikals
“Piebalga’’ kā JAUNUMU piedāvā:
• plašā sortimentā un Tev pa kabatai,
dažādu pazīstamu zīmolu jaunus
apģērbus
• lopbarību.
Laipni lūgti mūsu veikalā!
SIA’’Nodus’’ kolektīvs

Pērku monētas: PSRS 15 kapeikas (1966.,
1979., 1972., 1973.g.) par Ls 5 gab.; 1, 2, 3
santīmu monētas (1923.g.) par Ls 10 gab.;
1 lata monētas (1923.g.) par Ls 50 gab. Var
piedāvāt arī citu Eiropas valstu monētas.
Tālr. 28660055 (Aivars).
Pērkam visa veida metāllūžņus, vieglās
un smagās automašīnas, lauksaimniecības
tehniku. Demontējam sarežģītus objektus.
Pērkam krāsainos metāllūžņus, akumulatorus, elektromotorus, kaparu, alumīniju un
citus metāllūžņus. Izbraucam pie klienta.
Samaksa tūlītēja. Tālr. 26699281.
Pērku 1-istabas dzīvokli Vecpiebalgā.
Tālr. 26657540.
Pērk lapu koku cirsmas, arī lauksaimniecisko apaugumu. Samaksa tūlītēja.
Tālr. 26563618 (Edmunds).

2010. gada augusts

Uzvarētāji
noskaidroti,
spēles turpinās
Pludmales volejbols. Noskaidroti pirmie
novada čempioni pludmales volejbolā. Turnīrā
piedalījās 12 komandas. Skatītāji varēja redzēt
labu volejbola spēles līmeni, savukārt pašiem
sportistiem bija interesanti noskaidrot uzvarētājus. Sevišķi spraigas cīņas izvērtās par 1. – 4.
vietu. Labu fizisko sagatavotību demonstrēja
Aldis Glāzers, neatpaliekot no gados jaunākiem
puišiem. Lai arī sacensības noritēja raiti, par
ko rūpējās volejbola speciālists Māris Krams,
turpmāk jādomā par jaunu sporta laukumu izveidi. Par Vecpiebalgas novada čempioniem
pludmales volejbolā jaunākajā grupā kļuva
Gundars Tomašs un Māris Kaštanovs, meistaru
grupā – Valters Krams un Mārtiņš Krams.
Futbols. Vecpiebalgas novada futbola
čempionātā tiek izspēlēta otrā kārta. Intriga
saasinās: Reinkaļvi – Brekti (2:2), Dzērbene–
Centrs (3:5), Dzērbene – Kaive (1:0), Dzērbene– Brekti (2:0). Par turpmākajām spēlēm, kas
risināsies augusta beigās, informēšu septembra
izdevumā.
Biatlons. Eiropas kausa izcīņas sacensībās
vasaras biatlonā Toms Praulītis kopvērtējumā
trešais Eiropā. Latvijas čempionātā vasaras biatlonā Inga Paškovska 1. vietā, Mārcim Paeglītim – 2. vieta. Labi starti jaunākajā grupā padevās Intam Sarmulim, kurš, parādot raitu soli
rollerslēpošanā, pakāpās uz 7. vietu. Jānis Slavēns un Kārlis Balodis uzrādīja labus rezultātus
distancē, bet puišus iegāza šaušana, tāpēc viņiem 7. un 9. rezultāts grupā. Jāatzīst, ka pagaidām šaušana klibo gandrīz visiem mūsu novada
biatlonistiem, gluži vienkārši – treniņu procesā
nevaram atļauties izšaut to patronu skaitu, cik
būtu vajadzīgs. Jānis un Kārlis ir perspektīvi sportisti, iespējams, ka puiši tuvākajā laikā
var iekļūt valsts izlasē un piedalīties kādā no
Pasaules jauniešu ziemas forumiem. Abu jauno biatlonistu nākotne sportā ir ļoti atkarīga no
pašu gribasspēka un uzcītības.
4. septembrī plkst. 10.00 norisināsies pārgājiens „Briņģu apļi”. Pieteikšanās Inešu pagasta sporta laukumā. Aicinām visus aktīvos
sportotājus veikt 10 km garo distanci nūjojot,
skrienot, soļojot. Neatkarīgi no vecuma – ieguvēji būsiet jūs!
Andris Praulītis

SVECĪŠU VAKARI
25. septembrī plkst.16.00
Vecpiebalgas kapos
26. septembrī plkst.16.00 Skujenes kapos
3. oktobrī plkst.16.00
Dzērbenes Jaunajos kapos
3. oktobrī plkst.17.00
Dzērbenes Vecajos kapos
3. oktobrī plkst.16.00 Leimaņu kapos
9. oktobrī plkst.15.00 Ķemerkalna kapos
9. oktobrī plkst.16.00 Sila kapos
10. oktobrī plkst.15.00 Lodes-Apšu kapos
10. oktobrī plkst.16.00 Cieļu kapos

SĒRU VĒSTS
Nav tādas jūras,
bez krastiem kas būtu,
un nav tāda mūža,
kas bezgalīgs kļūtu.
(A.Krūklis.)
Mūžībā aizgājuši
Daina Meldere, Kaive
Aivars Ģēvele, Dzērbene
Pēteris Apalups, Vecpiebalga
Ida Zirne, Dzērbene
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”.

