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Redaktores sleja

■ Novada domes
   aktualitātes
■ Jaunais mācību gads
    ir sācies!
■ Mūsu viesis – 
    Anita Kamerāde 

Nāk rudens apgleznot Latvi-
ju... Jā, patiesi, rudens ir atnācis 
ne tikai ar salnām un drēgnāku 
laiku, bet arī iekrāsojis koku la-
potnes, kas pelēkās dienas pada-
ra krāšņākas un interesantākas. 
Vasarīgo klusumu skolās nomai-
na zinātkāro, darboties gribošo 
bērnu čalas, pēc atvaļinājumiem 
un brīvdienām rosīgs darba cē-
liens atsācies arī citās iestādēs 
un uzņēmumos. Ar rudens ražu 
piepildīti pagrabu apcirkņi, un 
plauktos rindojas ievārījumu, 
salātu un marinējumu trauki, bei-
dzies baraviku laika neprāts....
Klāt rudenīgo pārdomu laiks! 

Kuri gan šobrīd ir visbie-
žāk aplūkotie sarunu temati? 
Protams, tuvojošās vēlēšanas. 
Masu saziņas līdzekļi, īpaši TV, 
par partiju listēm mums aizmirst 
neļauj – ik dienu rīta un vakara 
raidījumos varam vērot, kā savā 
starpā diskutē iespējamie kan-
didāti. Diemžēl jāsecina arī, ka 
pirms katrām vēlēšanām vieni un 
tie paši politiķi bārsta vienus un 
tos pašus solījumus (kā gan var 
nesolīt!). Cilvēciski saprotama 
pozīcija (kuram gan nekārojas 
iekļūt simts gudro krēslā un čet-
rus gadus baudīt visus labumus), 
tomēr nekorekta pret tautu ko-
pumā (algu un pārējās privilēģi-
jas deputātiem tomēr nodrošina 
nodokļu maksātāji). 2. oktobris 
teju būs klāt. Un tas mūs rosina 
meklēt atbildi uz katram tik bū-
tisko jautājumu – kuru sarakstu 
izvēlēties un vai vispār doties uz 
vēlēšanu iecirkni, lai ar savu bal-
si veicinātu kādas partijas iekļū-
šanu Saeimā. Lai cik paradoksāli 
tas arī neizklausītos, daudzi no 
tiem, kuri tomēr ir nolēmuši bal-
sot, vadīšoties pēc principa „ma-
zākais no ļaunumiem”. Tāda, lūk, 
rudenīgu pārdomu vērta situācija 
ir izveidojusies Latvijā divdesmit 
gadus pēc neatkarības atgūšanas.  

Bet, turpinot par Latvijas 
neatkarības atjaunošanu, – ne-
daudz vairāk par mēnesi atlicis 
līdz 18.novembra svinībām. Jau 
pirms novada izveidošanas katrā 
pagastā bija izveidojusies tradī-
cija Latvijas valsts dzimšanas 
dienā godināt tos cilvēkus, kuri 
ar savu darbu ir veicinājuši sava 
pagasta attīstību un atpazīsta-
mību. Arī šajā gadā sumināsim 
mūsu novada iedzīvotājus, tāpēc 
nenokavējiet un laikus piesakiet 
kandidātus titulam „Vecpiebal-
gas novada Lepnums” un novada 
domes apbalvojumiem. 

Pārdomām un labām idejām 
bagātu mēnesi!

Dzidra Ješkina

mēs lepojamies
Sveicam Vecpiebalgas 

vidusskolas
 6. klases skolnieci 

Mairu Asari – bronzas 
medaļas ieguvēju 
valsts atklātajā 
matemātikas 
olimpiādē!

Maira ar matemātikas skolotāju 
Antoņinu Glāzeri.

Jūsu prieks un jūsu sāpes nāk
Ar cilvēkbērniem, kuri savu ceļu sāk.
Caur viņu priekiem un viņu sāpēm
Atbilde jūsu dzīvei: kāpēc?
  (M.Bārbale)  

VISLABĀKIE NOVĒLĒJUMI 
SKOLOTĀJU DIENĀ:

radošumu, izturību, pacietību, izdomu, 
zinātkārus skolēnus un optimismu!

Rudenīgas noskaņas 
Taurenē un Kaivē 

8. septembrī Taurenes pagasta 
sabiedriskajā centrā „Rudiņi” pen-
sionāru  klubiņš sadarbībā ar kultū-
ras namu organizēja „Garšu labo-
ratoriju”: degustēja rudens veltes, 
reklamēja interesantas un netradi-
cionālas receptes, veidoja neparasto 
dārzeņu izstādi. Kopumā tika no-
baudīti 46 dažādi ēdieni un vairākas 
mājas vīna šķirnes. Apmeklētāji va-
rēja nobalsot par viņuprāt garšīgāko 
un interesantāko ēdienu. „Garšu la-
boratorijas” dalībnieki 1.vietu pie-
šķīra Lilijas Bērziņas mājas sieram, 
godalgotajā 2. vietā – Jāņa Taško-
va mājas vīns, bet 3. vietā – Lilitas 
Jakovičas marinētie ķiplociņi. Vei-
cināšanas balvu saņēma medījuma 
gaļas konservu autors Māris Bēr-
ziņš un mājas vīna gatavotājs Jānis 
Vīlips. Ikviens, kurš nebija slinko-
jis, bet sarūpējis krājumus ziemai 
un atnesis tos novērtēt arī citiem, 
saņēma  pārsteiguma balvas. 10. septembrī Kaives pagas-

tā norisinājās īsti rudenīgs pasā-
kums– „Ražas svētki 2010”. Kai-
vēnieši bija čakli pastrādājuši un 
uz izsludināto konkursu sarūpējuši 
interesantas un neparastas dārza un 
dabas veltes, kuras varēja ne tikai 
aplūkot, bet arī degustēt. Tika no-
garšotas Agneses beciņas, Zanes 
un citu saimnieču dažāda veida 
gurķu salāti, Gunas saldais džems, 
Guntas veselīgā pīlādžu un aroniju 
sula. Kopā ar bērniem tika ceptas 
desiņas, iestudēta luga „Lielā rāce-
ņa vilkšana”. Bet dārzeņu izstādē 
īpašu vērību izpelnījās Skaidrītes 
Gribules sviesta pupiņu raža – tās 
šogad padevušās patiesi iespaidī-
gas un daudzveidīgas. 

Dienu iepriekš notika lielākā 
ķirbja mērīšana. Kaives pagastiņš 
ir neliels, tāpēc cilvēki cits citu labi 
zina un pazīst. Tā pasākuma organi-
zatori uzzināja, kurās mājās šogad 

bija izdevusies makten laba ķirbju 
raža. Saimnieki bija atsaucīgi un 
labprāt izrādīja izaudzētās dārza 
veltes. Lai noskaidrotu rūpīgākos 
saimniekus, ķirbjiem tika mērīts 
apkārtmērs. Mērījumi liecina, ka 
lielākie Kaives pagastā izaudzētie 
ķirbji diametrā sasniedza pat 1,50 
m. Ķirbis – pasaules lielākā oga 
– ir neizsīkstošs veselības avots. 
Kā jau visos dārza labumos, arī šajā 
auglī ir daudz vitamīnu, bet uzturā 
lietojamas ir visas ķirbja sastāv-
daļas, ieskaitot ziedus un stīgas. 
Ķirbju konkursā konkurence bija 
ļoti sīva, tāpēc čaklāko un rūpīgāko 
dārzkopju gods pienākas Spodrai 
Rūnikai, Alīnai Bērziņai, Mildai un 
Dainim Šķerbergiem, Aldai Lazdi-
ņai, Ingrīdai Fridrihsonei. Lai vi-
ņiem veicas arī nākamgad! Paldies 
Līvijai Baranovai par veicināšanas 
balviņām bērniem!

“Garšu laboratorijā” dalībnieku netrūka.

Tieši pa augumam: par Mildas un Daiņa Šķerbergu ražu priecīga 
mazā Kate.
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VeCpieBalGas NoVaDa Domē
Domes sēde
2010. gada 22. septembrī.
Domes sēdē pieņemtie lēmumi:

1. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt Ls 3 000 BMX trases iz-
būvei Vecpiebalgas novada pašval-
dības īpašumā „Ratmindera Parks” 
atbilstoši biedrības „Plauksta” ie-
sniegtajam būvprojektam.

2. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
slēgt vienošanos ar Valsts reģionālās 
attīstības aģentūru par valsts budže-
ta līdzekļu piešķiršanas un izlietoju-
ma nosacījumiem skolēnu autobusu 
iegādei sociālā drošības tīkla stratē-
ģijas pasākuma ietvaros.

3. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
slēgt līgumu ar mednieku klubu 
„Kompromiss” par medību tie-
sību piešķiršanu zemes gabalos 
„Mežvidi”(Kaives pagasts), „Alai-
nītes” (Kaives pagasts), „Gravas” 
(Kaives pagasts).

4. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt naudas pabalstu Ls 50,00 
(katram) dalībai Baltijas kausa izcī-
ņā šautriņu mešanā Ilgvaram Lācim 
un Avelīnai Lācei.

5. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
neizmantot pirmpirkuma tiesī-
bas uz nekustamajiem īpašumiem 
„Alaukstmala” (Vecpiebalgas pa-
gasts), „Dravnieki” (Kaives pa-
gasts), „Kalna Sūbri” (Kaives pa-
gasts), „Oļega Pļavas” (Dzērbenes 
pagasts), „Bērzaunes” (Kaives pa-
gasts), jo īpašumi nav nepieciešami 

pašvaldībai noteikto funkciju veik-
šanai.

6. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt MMB „Pelēči” īpašumā 
esošajām ēkām un būvēm Inešu pa-
gasta nekustamajā īpašuma „Med-
niekmāja” adresi: „Medniekmāja”, 
Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas 
novads, LV-4123.

7. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piekrist īpašuma „Lielkurmji” (Vec-
piebalgas pagasts) sadalīšanai. Pie-
šķirt no īpašuma atdalītajai zemes 
vienībai jaunu nosaukumu „Asmī-
tes”.

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamā īpašuma 
„Dzidravoti” zemes vienībai. No-
teikt atdalāmajai zemes vienībai ze-
mes izmantošanas mērķi –lauksaim-
niecība. Piešķirt no „Dzidravotu” 
zemes vienības atdalāmajai zemes 
vienībai nosaukumu „Avoti” (Dzēr-
benes pagasts).

9. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt SIA „Latīpašums – mēr-
niecības birojs” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamā īpa-
šuma „Jaunmādari” (Vecpiebalgas 
pagasts) zemes vienībām. Noteikt 
atdalāmajām zemes vienībām zemes 
izmantošanas mērķi: 2,00 ha liela-
jai zemes vienībai – lauksaimniecī-
ba, 21,5 ha lielajai zemes vienībai 
– mežsaimniecība.

Par partijām, apvienībām un viņu izredzēm vēlēšanās
Raksta tapšanas brīdī līdz vēlēša-

nām palikušas divas nedēļas un dažas 
dienas, tāpēc jau savlaicīgi atvaino-
jos lasītājiem, ja pēdējās kampaņas 
dienās parādīsies kādi kompromitē-
joši materiāli, kādas sensācijas, ku-
ras būtiski var mainīt vēlētāju domas 
par to vai citu politisko spēku. Tāpat 
lasītājs nevar sagaidīt, ka autors šajā 
rakstā dos skaidras un nepārprotamas 
norādes, par kuru partiju vai apvie-
nību balsot – izvēle katram jāizdara 
pašam, es par savu uzdevumu uzska-
tu tikai sniegt zināmu palīdzību šajā 
nebūt ne vieglajā procesā, atgādināt 
piemirsto, paanalizēt, kā attiecīga-
jiem politiskajiem spēkiem līdz šim 
veicies ar doto solījumu pildīšanu. 

Kā visiem tagad labi zināms, 
vēlēšanās mums nāksies izvēlēties 
starp 13 partijām vai partiju apvienī-
bām, kuras atšķirībā no iepriekšējām 
reizēm katrā vēlēšanu apgabalā de-
leģē citus deputātu kandidātus, tātad 
mums būs iespēja izvēlēties tikai 
tos, kuri izvirzīti Vidzemes vēlēša-
nu apgabalā (protams, ja jūs tai brīdī 
neatradīsieties, piemēram, Latgalē, 
tad jums nāksies balsot par šī reģio-
na deputātu kandidātiem). Praktiski 
visi politologi un žurnālisti uzskata, 
ka izredzes pārvarēt 5% barjeru un 
līdz ar to iekļūt Saeimā ir tikai kan-
didātiem no 6 pieteiktajām partijām. 
Protams, ir iespējams balsot arī par 
pārējām 7, taču tad jārēķinās ar to, ka 
jūsu balsis visdrīzāk aizies zudumā 
jeb praktiski tiks proporcionāli pie-
skaitītas tām partiju listēm, kuras 5% 
limitu būs pārsniegušas. Šī iemesla 
un raksta apjoma dēļ aprobežosimies 
tikai ar to politisko spēku analīzi, ku-
riem ir reālas izredzes startēt sekmī-
gi. 

Pēc dažādu aptauju rezultātiem 
ar pozīciju ap 5% vai nedaudz virs 

var rēķināties apvienības, kuras pār-
stāv nacionālajā aspektā galēji krei-
sos un galēji labējos spēkus, proti, 
„PCTVL” un jaunizveidotā vēlēšanu 
apvienība „Visu Latvijai” kopā ar 
„Tēvzemei un brīvībai/LNNK”. Šos 
spēkus raksturo nepārtrauktas ideo-
loģiskās sadursmes uz nacionālisma 
pamata, bet praktiski nav nedz ideju, 
nedz risinājumu ekonomiskajā jomā, 
kas pašreizējā momentā neapšaubā-
mi ir galvenais risināmais jautājums. 
(Tiesa, bija gan speciālistu pozitīvi 
novērtētā TB/LNNK ekonomis-
kā programma pirms iepriekšējām 
vēlēšanām, bet tas izrādījās tikai 
priekšvēlēšanu triks, jo, iekļuvusi 
parlamentā, apvienība ne pirkstu ne-
pakustināja, lai to realizētu. Tādi lo-
zungi kā „Latvieti, nepadodies!” vai 
„Krievi nāk!”, vai no otras puses ide-
jas par 2 valsts valodām vai automā-
tisku pilsonības piešķiršanu visiem 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem nerisina 
nevienu no aktuālajām problēmām, 
tikai šķeļ sabiedrību un neļauj kopēji 
uzstāties, aizstāvot savas Satversmes 
garantētās tiesības. 

Nedaudz augstāk rangā atrodas 
nesen dibinātā apvienība „Par labu 
Latviju”. Jau pats nosaukums izrai-
sa neizpratni – kas ir laba Latvija, 
kam tā būs laba, vai visiem? Ja pa-
skatāmies uz politiskajiem spēkiem, 
kuri veido PLL, tad redzam, ka tā 
praktiski ir visu laiku pie varas bi-
jušo partiju – Tautas partijas un 
Latvijas Pirmās partijas – koalīcija, 
tātad to spēku kopums, kuri ar savu 
neapdomīgo „Gāzi grīdā!” politiku 
ir noveduši Latviju situācijā, kādā 
mēs pašreiz atrodamies. Klāt nākuši 
daži uzņēmēji, kuriem, pēc žurnā-
listu vērtējuma, pašlaik ir nopietnas 
finansiālās problēmas, kā Ķirsons, 
Plaude-Rēlingere u.c. un kuriem vie-

nīgā cerība situācijas uzlabošanai ir 
administratīvo resursu pieejamība– 
izdevīgi valsts pasūtījumi, attiecīga 
likumdošana, savi cilvēki dažādu 
konkursu komisijās utt. Un kā „kāzu 
ģenerālis” bijušais valsts prezidents 
(viņš gan apvainojas, ja viņu tā dēvē) 
Guntis Ulmanis, kurš savu nekom-
petenci pierādījis priekšvēlēšanu de-
batēs. Viskliedzošākais fakts tomēr, 
šķiet, ir tas, ka visu vainu par dziļo 
krīzi valstī apvienība noveļ uz paš-
reizējo koalīciju, kura ir uzņēmusies 
atbildību par valsti tik neapskaužami 
grūtā situācijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka 
apvienība spekulē ar publikas īso at-
miņu (interesentiem iesaku interneta 
saitā „Kas jauns LV” iepazīties ar 
Šlesera atklāto vēstuli Šķēlem, kura 
tapusi 1998.gadā un kurā viens no 
pašreizējiem apvienības vadītājiem 
raksturo savu partneri kā valsts iz-
zadzēju un blēdi. Skaista koalīcija!) 
Vēl vēlētos arī vērst uzmanību uz šo 
cilvēku nepārtraukti atkārtotā apgal-
vojuma, ka tikai viņi, tātad uzņēmē-
ji, maksā nodokļus, viņi uztur valsti, 
tātad viņiem tā arī jāvada, kļūdai-
numu. Kas kaut nedaudz orientējas 
politekonomijā, zina, ka peļņu, tā-
tad arī iespēju maksāt šos nodokļus, 
rada cilvēki, kuri ražošanas procesā 
vai sniedzot kādu pakalpojumu, rada 
pievienoto vērtību. Piemēram, no 
dēļa izgatavo galdu, tātad patiesais 
vērtību radītājs ir cilvēks pie darba-
galda, nevis Šķēle vai Šlesers.

Trešo vietu ļoti stabili aptaujās 
ieņem Zaļo un zemnieku savienība, 
apvienība, kura neiztrūkstoši ir bijusi 
visās pēdējās valdībās un kuru poli-
tologi pamatoti uzskata par politisko 
spēku bez savas noteiktas pozīcijas 
daudzos izšķirīgos jautājumos. Šāds 
veidojums ir izdevīgs, kad jāvieno-
jas par koalīcijas veidošanu Saeimā, 

10. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta juridis-
ko adresi: „Rudiņi”, Taurene, Taure-
nes pagasts, Vecpiebalgas novads, 
LV-4119.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta noli-
kumu. 

12. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt darba grupu Vecpiebal-
gas novada pašvaldības izglītības 
stratēģijas izstrādāšanai: Gunta Riža, 
Žanna Otersone, Māris Krams, Agi-
ta Šulca, Antoņina Glāzere (Vecpie-
balga), Ilona Žagare, Dace Potaša, 
Dzintra Brīvība, Lilita Ozoliņa, La-
risa Kārkliņa (Taurene), Gunta Da-
deika, Ilze Cīrule, Jānis Ronis, And-
ris Rutkis (Ineši), Marija Grīnberga, 
Ligita Ridūze, Mārīte Šķēle, Gunta 
Sakse (Dzērbene), Anda Lukstiņa, 
Valda Miķelsone, Mārtiņš Žēpers, 
Ilona Jakovļeva (Skujene).

13. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Kaives pagasta rekul-
tivētās atkritumu izgāztuves „Zi-
laiskalns” monitoringa veikšanas 
programmu. Ar vides monitoringu 
saistītās izmaksas saskaņā ar ap-
maksas dokumentiem segt no dabas 
resursu nodokļa ieņēmumiem.

14. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt SIA „Eiropas Savienības 
projektu aģentūra” izstrādātos Inešu 
un Kaives ciema ūdenssaimniecības 
attīstības tehniski ekonomiskos pa-
matojumus.

15. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
atstāt spēkā Vecpiebalgas novada 
pašvaldības sniegto komunālo pa-

kalpojumu līdzšinējos tarifus.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma 

piedalīties Lauku atbalsta dienesta 
izsludinātajā projektā „Skolas aug-
lis”. Apstiprināt Vecpiebalgas no-
vada Inešu, Skujenes un Taurenes 
pamatskolas, Dzērbenes un Vecpie-
balgas vidusskolas pieteikumus da-
lībai projektā „Skolas auglis”.

17. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības institūciju amatu kata-
logu, nosakot tā spēkā stāšanās lai-
ku– 2010. gada 1. septembris.

18. Deputāti vienbalsīgi nolē-
ma piešķirt vienu pedagoģisko likmi 
(Ls 255) pamatmērķa – Inešu pamat-
skolas līdzdalība izglītības ilgter-
miņa stratēģijas īstenošanā novadā 
profesionālās ievirzes programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla” program-
mas darbības nodrošināšanai.

19. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Dzērbenes mūzikas sko-
las vecāku maksas no 2010. gada 1. 
septembra Ls 5,00 mēnesī par 1 sko-
lēnu. Ja no ģimenes Dzērbenes mū-
zikas skolā mācās 2 un vairāk bēr-
ni, vecāku maksu paredzēt Ls 8,00 
mēnesī neatkarīgi no skolēnu skaita. 
Noteikt maksas pakalpojumu par 
papildu stundām ārpus apstiprinātās 
valsts finansētās izglītības program-
mas – Ls 5,00 par 1 stundu.

20. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
atzīt Vecpiebalgas novada Domes 
dalību SIA „Ziemeļvidzemes atkri-
tumu apsaimniekošanas organizāci-
ja” par atbilstošu Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 88.panta pirmās da-
ļas 1.,2.,5.un 6.punkta noteikumiem. 
Turpināt dalību SIA „Ziemeļvidze-

mes atkritumu apsaimniekošanas 
organizācija”, saglabājot pašvaldī-
bas īpašumā tās kapitāla daļas.

21. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt apmaksātu mācību ekskursi-
ju Vecpiebalgas novada pašvaldības 
vispārizglītojošām skolām mācību 
gadā proporcionāli skolēnu skai-
tām– uz 40 skolēniem viena mācību 
ekskursija.

22. Deputāti vienbalsīgi nolē-
ma noteikt, ka ūdenssaimniecības 
sabiedriskos pakalpojumus (turp-
māk– Pakalpojumi) Kaives pagasta 
Kaives ciema administratīvajā teri-
torijā un Inešu pagasta Inešu ciema 
administratīvajā teritorijā nodrošina 
Vecpiebalgas novada pašvaldība, 
kura ir izveidojusi savā pakļautībā 
esošu struktūrvienību – Saimniecis-
ko dienestu, kas nodrošina pakalpo-
jumu sniegšanu un koordinēšanu. 
Pakalpojumi: ūdens ieguve, attīrī-
šana un novadīšana pa centralizēto 
ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam, 
notekūdeņu savākšana un novadīša-
na līdz notekūdeņu attīrīšanas iekār-
tām, attīrīšana un novadīšana līdz 
iztekai ūdenstilpnē. Tarifi apstipri-
nāti Vecpiebalgas novada Domes 
sēdē  2010. gada 22.septembrī.

23. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
atļaut uzsākt zemes ierīcības pro-
jekta izstrādi nekustamajiem īpašu-
miem „Juveri” (Dzērbenes pagasts), 
„Mazurbi” (Kaives pagasts).

24. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piekrist īpašuma „Purvieši” (Dzēr-
benes pagasts) sadalīšanai. Piešķirt 
no īpašuma “Purvieši” atdalītajai 
zemes jaunu nosaukumu „Ošu Ezer-
krasti”.

jo gatavs sadarboties praktiski ar vi-
siem un uz visādiem noteikumiem, 
taču ir lielas šaubas, vai viņi patiesi 
aizstāv to intereses, kuri pārstāvēti 
šīs apvienības nosaukumā. Apvienī-
bai esot pie varas, tika likvidēta cu-
kura rūpniecība, samierinājāmies ar 
to, ka mūsu zemnieki saņem vismaz 
trīsreiz mazākus maksājumus no ES. 
Šķiet tomēr, ka apvienības galvenais 
uzdevums ir glābt savu naudas de-
vēju Aivaru Lembergu no tiesiskās 
vajāšanas, šī mērķa sasniegšanai Sa-
eimā tika virzīti vairāki apšaubāmi 
likumprojekti. 

Otro vietu aptaujās tikpat stabili 
ieņem apvienība „Vienotība”, kura 
radusies, konsolidējoties „Jaunajam 
laikam”, „Pilsoniskajai savienībai” 
un „Sabiedrībai par citu politiku”. 
Pozitīvais – viena no sastāvdaļām 
„Jaunais laiks” uzņēmās atbildī-
bu par valsti, izvirzot Dombrovski 
premjerministra postenī LR tik grū-
tā laikā. Negatīvais – apvienojušies 
daudzi ļoti ambiciozi cilvēki, tāpēc 
politologi paredz nesaskaņas un 
drīzu šķelšanos pēc iekļūšanas Sa-
eimā, tāpat vienmēr tiek atzīmēts 
iniciatīvas trūkums, pasīva nogai-
dīšana, aizdevēju pavēļu bezierunu 
pildīšana. Kā apvienošanās iemeslu 
paši min labējo spēku konsolidāciju, 
bet tas rada tikai virkni jautājumu. 
Kāpēc ne visu labējo spēku? Kāpēc 
tieši labējiem spēkiem jābūt pie va-
ras, ja zinām, ka tie pie varas bijuši 
visus 20 gadus, bet rezultāts ir tāds, 
ka grūti nosaukt jomu, kurā mēs ne-
būtu pēdējās vietās ES? Un vai Lat-
vijā vispār ir tādi kreisie spēki, pret 
kuriem būtu jāapvienojas? 

Un beidzot – aptauju līde-
ris– apvienība „Saskaņas centrs”. 
Pamēģināsim noskaidrot, kas tad 
ir šīs apvienības popularitātes pa-

matā. Domāju, pirmkārt, tas, ka SC 
mēģina likvidēt plaisu sabiedrībā 
nacionālajā jautājumā, apvienība 
strādā gan ar krievvalodīgo, gan ar 
latviešu auditoriju, tālāk ir (pēc viņu 
vārdiem, jo nav plaši prezentēta) vī-
zija, kura izstrādāta kopā ar ārzemju 
speciālistiem, kā valsti izvest no krī-
zes, orientējoties vairāk uz Austru-
mu tirgu un investīcijām no turienes 
(kā nupat atzinis „The Economist” 
galvenā redaktora vietnieks, inves-
tīciju no Rietumiem nebūs līdz tam 
laikam, kamēr LR visu noteiks daži 
oligarhi un būs tik augsts korumpē-
tības līmenis). Sevišķi svarīga šāda 
daļēja ekonomisko aktivitāšu virzie-
na maiņa būtu lauksaimniekiem, jo, 
kā atzīst speciālisti, mūsu zemkopju 
produkcija nespētu nosegt pat vienas 
Maskavas veikalu ķēdes pieprasīju-
mu – tik liels ir šis tirgus. Protams, 
ir lielāks risks sadarboties, taču droši 
vien visi ir lasījuši, ka arī Rietumos 
mūsu ražotāji bieži tiek dažādi ap-
krāpti, un vēl viena ekonomikas ne-
apgāžama pamatatziņa – „kur lielāks 
risks, tur lielāka peļņa!”. Apvienībā 
arī ir acīmredzot pietiekami daudz 
gudru cilvēku, par to liecina kaut vai 
aģitācijas materiāls „Tava Avīze”, 
kura nesen bija mūsu pastkastītēs un 
kuru, atšķirībā no konkurentu izde-
vumiem, nebija neērti lasīt. Radās 
pārliecība, ka SC neuzskata savus 
vēlētājus par neglābjamiem muļķiem 
kā daudzi citi. Un beidzot SC nekad 
nav bijis pie varas, tātad nevar nest 
atbildību par to, kas šajos 20 gados 
ir sastrādāts.

Pareizu izvēli vēlot, 
Juris Sīmanis
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Parādīt iespējas, ko dod dzīve, un palīdzēt iegūt ticību sev
Lai arī dažbrīd izskan viedoklis, 

ka ekonomiskās krīzes kritiskā-
kais punkts jau esot aiz muguras, 
tomēr reālajā dzīvē vērojama cita 
aina – aizvien vairāk ģimeņu ir 
spiestas griezties sociālajā dienes-
tā pēc palīdzības. Šādos apstākļos 
pašvaldības nodrošinātais sociālās 
palīdzības klāsts lielā mērā nosaka 
cilvēku dzīves kvalitāti. Par soci-
ālajām problēmām un palīdzības 
iespējām Vecpiebalgas novadā jau-
tāju Sociālā dienesta vadītājai Ani-
tai Kamerādei. 

– Kāda situācija sociālajā jomā 
ir mūsu novadā? 

– Lai raksturotu pašreizējo situā-
ciju, nedaudz jāatskatās pagātnē. 
Pirms gadiem četriem pieciem cil-
vēkiem, kuri vēlējās strādāt, lielu 
problēmu sameklēt darbu nebija. 
Uzņēmēji pat sūdzējās, ka trūkst 
kvalificētu strādnieku. Algas tika 
maksātas pieklājīgas, un likās, ka 
dzīves līmenis nākotnē tikai uz-
labosies – tika iegādāti īpašumi, 
ņemti kredīti, bet uzkrājumi veidoti 
netika. Arī toreiz nebija daudz tādu 
ģimeņu, kuras ar skaidru naudu va-
rēja norēķināties par nopietnākiem 
pirkumiem, lielākoties kredīts tika 
ņemts mājoklim vai kādai sadzīves 
lietai, kas bija nepieciešama, nevis 
luksus mantām. Ekonomiskā krīze 
visus plānus un ieceres krasi izmai-
nīja. Manuprāt, šobrīd cilvēki ir no-
kļuvuši pat sliktākā situācijā nekā 
deviņdesmito gadu sākumā, jo, lai 
arī toreiz valdīja bezdarbs, tomēr 
cilvēkiem bija vieglāk tikt galā ar 
problēmām – nebija finansiālu sais-
tību, daudziem bija savas piemājas 
saimniecības, preču un pakalpoju-
mu cenas bija ievērojami zemākas. 
Situācija Vecpiebalgas novadā nav 
iepriecinoša– bezdarba līmenis ir 
sasniedzis 14,5%, gandrīz katram 
piektajam iedzīvotājam ir piešķirts 
maznodrošinātas vai trūcīgas per-
sonas statuss. Šie pat nav galīgie 
rādītāji, jo ne visi cilvēki, kuriem 
ir finansiālas grūtības, vēršas so-
ciālajā dienestā: vieni mēģina ķe-
puroties saviem spēkiem, citi, kuri 
agrāk nav saskārušies ar sociālajām 
problēmām, kautrējas nākt un lūgt 
palīdzību, stāstīt par savu smago 
situāciju, dažkārt doties uz Sociālo 
dienestu liedz lepnums. Ir gadījumi, 
kad cilvēki atnāk un raud, jo viņiem 
visu laiku ir bijis darbs, bijusi iztik-
šana, bet šobrīd viņi ir nokļuvuši 
bezizejas situācijā. Protams, palī-
dzību lūdz arī tādi, kuri nekad nav 
strādājuši un kuriem arī tagad darba 
tikums ir svešs.

– Varbūt vēlreiz atgādināsim 
lasītājiem, kuras iedzīvotāju gru-
pas ir tiesīgas iegūt maznodroši-
nātas personas un kuras – trū-
cīgas personas statusu. Kā arī 
noskaidrosim palīdzības iespējas. 

– Ģimene vai persona atzīstama 
par trūcīgu, ja tās ienākumi un ma-
teriālais stāvoklis pēdējo trīs mēne-
šu laikā nepārsniedz 90 latus mēnesī 
(vienam cilvēkam), savukārt maz-
nodrošināto statuss dalās 2 līmeņos 
– cilvēki, kuriem uz vienu ģimenes 
locekli ienākumi nepārsniedz 120 
latus, un tādi, kuru ienākumi ne-
pārsniedz 150 latus mēnesī. Trūcī-
gas personas vai ģimenes statusu 
nosaka, pamatojoties uz „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumu” un MK 2010. gada 30. 
marta noteikumiem Nr. 299 „No-
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”. GMI pabalsta piešķiršana 
notiek, pamatojoties uz „Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likumu” un MK noteikumiem 
Nr.550, „Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību”. Šajos 
likumdošanas aktos ir noteiktas iz-
vērtējamās prasības un kritēriji at-
tiecībā uz ģimenes locekļu ienāku-
miem, īpašumiem, kredītsaistībām. 
Pilns likumdošanas aktu teksts ir 
atrodams interneta vietnē www.li-
kumi.lv .Jebkurā gadījumā Sociālā 
dienesta speciālisti izvērtēs katru 
gadījumu individuāli un cilvēkam 
tiks sniegta pamatota atbilde.

Sociālās palīdzības veidus un pa-
balstu piešķiršanas kārtību nosaka 
MK noteikumi un Vecpiebalgas 
novada Domes saistošie noteikumi 
Nr.2 „Noteikumi par Vecpiebalgas 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem un to piešķiršanas kār-
tību” (ar saistošajiem noteikumiem 
var iepazīties novada pašvaldības 
mājas lapā www.vecpiebalga.lv , 
sadaļā „Normatīvie dokumenti” 
Dz.J.). Neizmantoju savas tiesības 
un nevienam vienpersoniski nekā-
dus pabalstus nepiešķiru, katru ie-
sniegumu sociālie darbinieki rūpīgi 
izskata, un Sociālā dienesta sēdē tie 
tiek izvērtēti. Pabalsti tiek piešķirti 
dažādās dzīves situācijās: pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu līme-
ņa (GMI) nodrošināšanai, apkures 
pabalsts, pabalsts brīvpusdienām, 
pabalsts sociālās rehabilitācijas 
mērķu sasniegšanai, pabalsts vese-
lības aprūpei, vienreizējs pabalsts 
ārkārtas situācijā, pabalsts pilnga-
dību sasniegušiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem 
sadzīves priekšmetu un mīkstā in-
ventāra iegādei, pabalsts pilnga-
dību sasniegušam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Lai pabalstu saņemtu, cilvēkam 
nepieciešams iesniegt sociālajam 
darbiniekam rakstisku iesniegu-
mu, kopā ar darbinieku aizpildīt 
iztikas līdzekļu deklarāciju, uzrādīt 
ienākumus un materiālo stāvokli 
apliecinošus dokumentus, kā arī iz-
devumus apliecinošus dokumentus, 
Nodarbinātības Valsts aģentūras 
izziņu par bezdarbnieka vai dar-
ba meklētāja statusa piešķiršanu. 
Tiesības saņemt GMI pabalstu ir 
ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām 
personām, kas atbilst trūcīgas ģi-
menes vai personas statusam un 
kuram nav nekādu citu ienākumu. 
GMI pabalsta apmērs Vecpiebalgas 
novadā ir noteikts Ls 40 mēnesī 
katram pilngadīgajam ģimenes lo-
ceklim un Ls 45 – bērnam. Piešķi-

rot šo pabalstu, mēs ņemam vērā 
visu ģimenes locekļu ienākumus, 
tai skaitā arī vecvecāku un vecāku 
pensijas, ja šie ģimenes locekļi dala 
vienu mājsaimniecību, kā arī citus 
ienākumus, piemēram, no meža, 
zemes, gadījuma darbiem. Piešķirot 
pabalstu, tiek noteikti ģimenes vai 
personas līdzdarbības pienākumi. 
No pabalsta pieprasītāja nedrīkst 
pieprasīt tādu līdzdarbības pienā-
kumu izpildi, kuri izslēdz iespēju 
aprūpēt bērnu invalīdu vai pirms-
skolas vecuma bērnu, traucē stāties 
darba attiecībās vai gūt cita veida 
likumīgus ienākumus no darba. Tā-
pat mūsu novadā liels atspaids strā-
dājošiem vecākiem ir tas, ka visiem 
bērniem ir pieejamas vietas bērnu-
dārzos dzīvesvietas tuvumā.

Atbilstoši Ministru kabineta no-
teikumiem, īpašums no kura nevar 
gūt materiālu labumu, ir dzīvokļa 
vai mājas iekārta, apģērbs, sadzī-
ves priekšmeti, bērnu piederumi, 
kā arī manta, uz kuru nevar vērst 
piedziņu pēc izpildu dokumentiem 
saskaņā ar Civilprocesa likuma 
1.pielikumu, piemēram, nekusta-
mais īpašums vai tā daļa, kur savu 
dzīvesvietu deklarējis un dzīvo ie-
sniedzējs un viņa ģimenes locekļi, 
vai īpašums vai tā daļa, kas pieder 
iesniedzējam vai kādam no ģime-
nes locekļiem, kur dzīvo ģimenes 
locekļu pirmās pakāpes radinieki, 
kuriem nepieder cits nekustamais 
īpašums; zeme, mežs, ēkas atbilsto-
ši pašvaldības saistošajos noteiku-
mos noteiktajiem kritērijiem; viena 
garāža, viens automobilis, kas ģi-
menes (personas) īpašumā ir ilgāk 
par 24 mēnešiem, kā arī viens velo-
sipēds katram ģimenes loceklim vai 
motocikls, motorollers vai mopēds, 
kas ir ģimenes (personas) īpašumā.

Trūcīgas personas statusu ie-
guvušajiem ir tiesības vienu reizi 
gadā saņemt apkures pabalstu – 60 
latus uz vienu mājsaimniecību. Ja 
cilvēks dzīvo mājā ar individuālo 
malkas apkuri, pabalstu var saņemt 
vienu reizi kalendārā gada laikā, 
savukārt ģimenes, kuras dzīvo mājā 
ar centrālo apkuri, pabalstu var sa-
ņemt divas reizes apkures sezonas 
laikā – katrā pa 30 latiem. Iespēju 
robežās par šādu summu varam arī 
piegādāt malku. Jāņem vērā, ja cil-
vēkiem īpašumā ir mežs, tad mal-
kas pabalsts šiem maznodrošinā-
tajiem nepienākas. Katru situāciju 
izvērtējam individuāli, jo katram 
tā ir atšķirīga. Ja vismaz viens no 
iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem ir darbspējas vecumā, iz-
ņemot nestrādājošas personas ar 
invaliditāti, trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusu nosaka uz sešiem 

mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 
12 mēnešiem.

Liels atbalsts ģimenēm, kurās 
aug bērni, ir brīvpusdienas. Au-
gusta beigās, izvērtējot vecāku 
iesniegumus, novada pašvaldība 
brīvpusdienas piešķīra 178 skolē-
niem un bērnudārza audzēkņiem: 
41 no Dzērbenes, 16 no Inešu, 13 
no Kaives, 41 no Taurenes un 67 
no Vecpiebalgas. Šie ir rādītāji uz 
1.septembri, bet iesniegumi tur-
pina pienākt, un laikā, kad avīzīte 
nonāks pie lasītājiem, brīvpusdienu 
saņēmēju būs vēl vairāk. 

– Iepriekš minējāt, ka ir iespē-
jams saņemt pabalstu ārkārtas 
situāciju gadījumos.

– Ārkārtas situācija ir stihiska 
nelaime vai iepriekš neparedzami, 
no personas darbības neatkarīgi 
apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, 
plūdi, vētra u.c., kuru rezultātā 
persona vai ģimene nespēj apmie-
rināt pamatvajadzības. Tomēr arī 
šajā gadījumā Sociālajā dienestā ir 
jāiesniedz izdevumus apliecinoši 
dokumenti, šoreiz jau pēc pabalsta 
saņemšanas.

– Vai papildus šiem pabalstiem 
vēl ir iespējams saņemt kādu pa-
līdzību? 

– Vispirms tā ir primārā veselības 
aprūpe – ģimenes ārsta apmeklē-
jums. Ja ir nepieciešami izmeklē-
jumi vai ārsta-speciālista konsul-
tācija, ģimenes ārstam ir jāizvēlas 
tāds speciālists vai veselības ap-
rūpes iestāde, kam ir līgumattiecī-
bas ar valsti – tad šī palīdzība būs 
bez maksas. Trūcīgās personas ir 
atbrīvotas no pacienta iemaksām 
un no pacientu līdzmaksājuma par 
vienā stacionēšanas reizē operā-
ciju zālē veiktajām ķirurģiskajām 
operācijām. Ir izstrādāta arī kārtī-
ba, kā valsts trūcīgajām personām 
samaksā izdevumus par kompensē-
jamiem medikamentiem. Nozīmīgs 
pabalsts maznodrošinātajiem ir arī 
„Latvenergo” dāvanu kartes. Šādu 
palīdzību Vecpiebalgas novadā 
kopš akcijas sākuma ir saņēmušas 
199 mājsaimniecības. Tāpat var at-
zīmēt arī saņemtās pārtikas pakas 
no „Paēdušai Latvijai!” un Eiropas 
Savienības. Precīzu pārtikas paku 
saņēmušo skaitu ir grūti nosaukt, 
jo tas mainās pa dienām, bet varētu 
teikt, ka kopumā ir palīdzēts vairāk 
nekā 250 ģimenēm. Vairāk nekā 20 
ģimenes ir saņēmušas „Daugavas 
Vanagu” finansiālo palīdzību. Pirms 
jaunā mācību gada no šīs labdarības 
organizācijas saņēmām 230 latus 
skolas piederumu iegādei, kurus 
draudzīgi sadalījām visām novada 
skolām. Palīdzību saņemam arī no 
Latvijas Bērnu fonda, bet šī palī-
dzība ir atkarīga no pasākumu lai-
kā saziedotajiem līdzekļiem. Mūsu 
cilvēki ir saņēmuši palīdzību arī no 
labdarības organizācijas „Ziedot.
lv”. Ļoti cerējām uz akciju „Skolas 
soma”, bet diemžēl līdz septembra 
sākumam šis dāvinājums līdz mūsu 
skolēniem vēl nebija nonācis, esmu 
dzirdējusi, ka ziedotāju skaits nav 
bijis tik liels, lai varētu atbalstīt 
visus, kuriem nepieciešama palī-
dzība. Vēl gribu pieminēt arī mūsu 
sadarbības partnerus Norvēģijas 
– Haldenas Sarkano Krustu, kas 
ir palīdzējis ar praktiskām lietām 
– apģērbiem un medicīnisko ap-
rīkojumu Dzērbenes ambulancei. 
Reizumis gadās, ka saņemam dāvi-
nājumu arī no privātpersonām. 

– Vai sociālajiem darbiniekiem 
ir viegli izšķirties, kuriem cilvē-
kiem palīdzība pienākas? 

 – Maldīgs ir uzskats, ka palīdzī-
ba ir atkarīga no sociālā darbinie-
ka simpātijām vai antipātijām pret 
kādu cilvēku. Ir Ministru kabineta 
noteikumi, kas stingri nosaka pabal-
stu piešķiršanas kārtību. Ir noteikta 
arī pārsūdzības kārtība novadā, ja 
klients uzskata, ka viņa lietā pie-
ņemtais lēmums nav bijis taisnīgs 
vai pietiekami objektīvs. Arī lab-
darības organizācijas, pirms nolemj 
kādam palīdzēt, nosaka skaidrus 
kritērijus saņēmējam. Piemēram, 
„Daugavas Vanagu” finansiālo pa-
līdzību var saņemt tikai tās ģime-
nes, kurās viens vecāks audzina trīs 
bērnus vai kurās abi vecāki rūpējas 
vismaz par četriem bērniem. Tieši 
tāpēc jau mūsu darbs ir ļoti smags, 
jo dažkārt nākas palīdzēt lūdzējam, 
kas pats neko nav darījis savas lab-
klājības nodrošināšanai, bet viņam 
pēc likuma pienākas. Paldies Die-
vam, šādu cilvēku nav daudz. Agrāk 
sociālais darbs pārsvarā bija saistīts 
ar riska ģimenēm, tagad darbinie-
kiem lielas rūpes ir par bezdarba 
skartajiem cilvēkiem. Ja agrāk tei-
cām, ka ir mūžīgie pabalstu lūdzēji, 
kuri neko nevēlas darīt savas dzīves 
labā, un daži pabalstu atļaujas iz-
tērēt arī cigaretēm vai grādīgajam, 
tad tagad situācija ir mainījusies 
– lielākā daļa cilvēku ļoti rūpējas 
par katra lata lietderīgu izmantoša-
nu. Man dažkārt vaicā, kāpēc mūsu 
novadā ir tik daudz 100 latu stipen-
dijas programmā iesaistīto. Gluži 
vienkārši – lai palīdzētu cilvēkiem. 
Daļai no stipendiātiem šie simts lati 
ir būtisks atspaids ģimenes budžetā, 
citiem – vienīgais iztikas avots. Bet 
bieži vien mēs aizmirstam kādu ļoti 
svarīgu faktoru – tā ir iespēja būt 
cilvēkos, būt noderīgam. Lai gan 
pieņemu, ka ir cilvēki, kuri labprāt 
saņemtu naudu bez darba. Iesais-
toties šajā projektā, esam sakopuši 
ceļmalas, parkus, kapsētas, ar mini-
māliem līdzekļiem izdarījuši dau-
dzus ļoti nozīmīgus darbus. Tas ir 
atspaids arī pašvaldības budžetam. 

– Cik līdzekļu šajā gadā bija at-
vēlēts sociālajam budžetam?

– 2010.gadā novada dome so-
ciālajam dienestam piešķīra 25000 
latu lielu finansējumu pabalstiem. 
Vēl ir tikai septembris, bet reālā si-
tuācija ir smaga – summa, kas bija 
paredzēta pabalstiem, drīz jau būs 
pārsniegta. Pateicoties 100 latu sti-
pendiju programmai, sociālais bu-
džets kopumā ir ietaupījis krietnu 
naudiņu, taču, pat neskatoties uz to, 
par apmēram 10000 latiem nāksies 
palielināt tieši pabalstos izmaksāja-
mo summu. 

– Vai visos mūsu novada pagas-
tos ir vienādi smaga sociālā situā-
cija? 

– Grūti ir visiem. Vislielākais 
bezdarbs procentuāli ir Kaives pa-
gastā. Runājot par palīdzību, notei-
kumi pabalstu saņemšanai visiem 
novada iedzīvotājiem ir vienādi. Ko 
varu piebilst – Dzērbenes un Tau-
renes pusē jau no pirmsreformas 
laikiem vairāk ir bijusi pieejama 
dažādu fondu palīdzība. Iespējams, 
tāpēc cilvēkiem ir nedaudz vieglāk 
savilkt kopā galus. Visgrūtāk šobrīd 
klājas tieši tām ģimenēm, kurās ir 
skolas vecuma bērni, bet vecāki ir 
zaudējuši darbu. Šāda situācija vis-
aktuālākā ir Vecpiebalgā. Šobrīd 
labdarības organizāciju palīdzību 
saņemt var arī pārējo pagastu maz-
nodrošinātie iedzīvotāji, bet palīdzī-
bas sniedzēji vairs nav tik dāsni, jo 
resursi un ziedotāju skaits pamazām 
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Meža īpašnieku ievērībai!
Lauku atbalsta dienests izsludina 

kompensāciju maksājumu iesniegu-
mu pieņemšanu Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku 
attīstības programmas (LAP) akti-
vitātei „Mežsaimniecības ražošanas 
potenciāla atjaunošana ugunsgrēku 
un dabas katastrofu radīto postī-
jumu vietās” saskaņā ar Ministru 
kabineta 2008.gada 15.septembra 
noteikumiem Nr.748 „Valsts un Ei-
ropas Savienības atbalsta piešķirša-
nas, administrēšanas un uzraudzības 
kārtība pasākuma “Mežsaimniecī-
bas ražošanas potenciāla atjaunoša-
na un preventīvu pasākumu ievie-
šana” aktivitātes „Mežsaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana 
ugunsgrēku un dabas katastrofu ra-
dīto postījumu vietās” īstenošanai”. 

Pasākuma aktivitātes mērķis ir 
ilgtspējīga meža zemes apsaimnie-
košana, atjaunojot mežsaimniecības 
ražošanas potenciālu un samazinot 
ugunsgrēkos un dabas katastrofās 
mežam nodarītos postījumus.

Atbalstu piešķir par meža at-
jaunošanu platībā, kurā mežaudze 
iznīcināta ugunsgrēkā vai dabas 
katastrofā (snieglauze, sniegliece, 
vējlauze, vējgāze). Atbalsta preten-
dents var būt fiziska persona, juri-
diska persona vai pašvaldība, kas ir 
meža zemes īpašniece.

Lai pieteiktos atbalsta saņem-
šanai, pretendents Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajā lauksaimniecī-
bas pārvaldē iesniedz personīgi (vai 
nosūta pa pastu vai elektroniski) 
iesniegumu un ar Valsts meža die-
nestu saskaņotu meža apsaimnie-
košanas plānu, kuru sastāda meža 
īpašnieks. Neskaidrību gadījumā 
var konsultēties Meža konsultā-
ciju pakalpojumu centrā (Dārza 
ielā 12, 114.kab., Priekuļos. Tālr. 
64130048, mob. 26467885, e-pasts 
andis.ecetajs@mkpc.llkc.lv ).

Mežaudzes atjaunošanai izman-
to stādāmo materiālu, kas atbilst 
normatīvajos aktos par meža re-
produktīvo materiālu noteiktajām 
prasībām. Stādīto koku īpatsvars 
atjaunotajā mežaudzē ir vismaz 50 
procentu. Mežaudzi uzskata par 
atjaunotu, ja tā atbilst kritērijiem, 
kas noteikti normatīvajos aktos par 
meža atjaunošanu.

Aktivitātei „Mežsaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana 
ugunsgrēku un dabas katastrofu 
radīto postījumu vietās” 3.kārtā 
pieejamais publiskais finansējums 
- LVL 1 000 000 (viens miljons 
latu). 

Trešās kārtas projektu iesnie-
gumu pieņemšana notiks no 2010.
gada 7.oktobra līdz brīdim, kad 

projektu īstenošanai apstiprinātais 
finansējums sasniedz 80 procentu 
no konkrētajā kārtā pieejamā fi-
nansējuma. Tad Lauku atbalsta die-
nests publicē laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis” informāciju par kārtas 
noslēgumu un turpina pieņemt un 
apkopot projektu iesniegumus vēl 
vismaz 30 kalendārās dienas. 

Aktivitātes „Mežsaimniecības 
ražošanas potenciāla atjaunošana 
ugunsgrēku un dabas katastrofu ra-
dīto postījumu vietās” projektu ie-
sniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta 
dienesta reģionālajās lauksaimnie-
cības pārvaldēs vai centrālā aparā-
ta Klientu apkalpošanas daļā (308.
kabinetā). 

Projekta iesnieguma veidlapas 
un metodiskie norādījumi to aizpil-
dīšanai ir atrodami mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts. 

Centrālā aparāta un reģionālo 
lauksaimniecības pārvalžu adreses 
ir uzrādītas mājaslapā www.lad.
gov.lv,  sadaļā „Kontakti”. Lauku 
atbalsta dienests nodrošina publis-
ki pieejamu informāciju par kon-
krētajā kārtā pieejamā finansējuma 
atlikumu Lauku atbalsta dienesta 
mājaslapā internetā.

Jānis Freimanis, 
Taurenes mežniecības mežsargs

Lai arī šāda veida problēmas 
nepieciešams risināt vispirms vie-
tējā līmenī - sarunās starp zemes 
īpašniekiem un mednieku kolektīvu, 
ar kuru ir noslēgts apmedīšanas lī-
gums, izpildām Dzērbenes pagasta 
„Jaunlāči” īpašnieka lūgumu un 
publicējam vēstuli mūsu izdevumā. 
Īsumā – ir radušās nesaskaņas par 
medību norisi privātajos zemes īpa-
šumos. Iespējams, ka lielākā nelai-
me ir tā, ka zemnieki ar medniekiem 
pie sarunu galda pagaidām ir sēdu-
šies reti. „Medību likums” nosaka, 
ka medību tiesības ir tiesības ze-
mes īpašniekam vai lietotājam savā 
zemes gabalā medīt Medību likumā 
un medības reglamentējošajos nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
Medību tiesības zemes īpašnieks vai 
lietotājs var izmantot pats vai no-
dot citai personai (1.pants, 9.daļa). 
Savukārt medību tiesību lietotājs ir 
zemes īpašnieks vai lietotājs, kura 
īpašumā vai lietošanā esošajā ze-
mes gabalā ietilpst šajā likumā 
noteiktajām prasībām atbilstošas 
medību platības, vai persona, ku-
rai zemes īpašnieks vai lietotājs 
likumā noteiktajā kārtībā uz līgu-
ma pamata nodevis savas medību 
tiesības (1.pants, 10.daļa). Slēdzot 
ikvienu līgumu, tiek paredzētas abu 
līguma slēdzēju pušu tiesības un 
pienākumi. Ja kāda no pusēm savu 
pienākumu nepilda vai pārkāpj no-

mums RaKsTa
teikumus, līgumu likumā noteiktajā 
kārtībā ir iespējams lauzt. „Vec-
piebalgas Novada Ziņu” veidotāji 
atturas no jebkādiem komentāriem 
vai viedokļiem par šī konflikta cēlo-
ņiem un būtību (rakstu par mednie-
ku kolektīva „Dzērbene” un Aivara 
Dandena konfliktu lasiet laikraksta 
„Druva” 2010.gada 28.augusta 
numurā). 

Dzērbenes pagasta 
zemnieka memorands 

Mani pārsteidz VMD Ziemeļvi-
dzemes virsmežniecības medību 
daļas vadītāja Jāņa Ročāna nostāja 
par mednieku kolektīva „Dzērbe-
ne” vadītāja Āra Kazerovska tak-
tiku, vadot kolektīvu, kur valda 
cinisms, visatļautība, patvaļa, ego-
isms, necilvēcība, necieņa. 

Mēs kopjam savu zemi un esam 
tās saimnieki. Savās darba rokās 
turam mūžam nerūsošo darba rīku 
– dakšas. Ar tām mēs bijām pie 
Saeimas un būsim kopā ikdienā. 
Mēs Jūs vairs un vairāk nebarosim. 
Ikviena Jūsu kolektīva biedra atra-
šanās šajās teritorijās tiks uzskatīta 
par nelikumīgu un rīcība kā nozie-
dzīga. Visas norunas vai līgumi, ja 
tādi ir bijuši, ir spēkā neesoši.

Aivars Dandens, 
„Jaunlāču” īpašnieks

Jaunums Vecpiebalgas novadā!
26. oktobrī plkst.17.00 Inešu pamatskolā darbu uzsāk bērnu mākslas sko-

la (mācību ilgums 5 gadi). Pabeidzot apmācību, tiek saņemta apliecība par 
profesionālās ievirzes programmas „Vizuāli plastiskā māksla” apguvi.

Nodarbības:
otrdienās no plkst.15.30
piektdienās no plkst. 15.00
Paskaidrojums.
Piecu mācību gadu laikā audzēkņi apgūs zīmēšanas, gleznošanas, kompo-

zīcijas un mākslas valodas pamatus, mācīsies veidot un strādāt ar dažādiem 
materiāliem. No 2. klases prakse, un no 3. klases būs iespēja izvēlēties dar-
bošanos kādā no izvēles priekšmetiem: porcelāna formu veidošana, apglez-
nošana, floristika, pērļošana, filcēšana, zīda apgleznošana darbs ar tekstili-
jām, tērpu modelēšanas pamati 

Aicinām pieteikties bērnu mākslas skolas 1. klasē! (Uzņem audzēkņus 
no 9 gadiem.)

Vecāku līdzfinansējums Ls 3 mēnesī (darba materiālu iegādei).
Informācija un konsultācijas: Gunta Dadeika, tālr. 64129326, mob.tālr. 

22026815.

sarūk. Vairāk jāmeklē pieejamie re-
sursi pašu dzīvesvietas apkārtnē. 
Vēl ieteiktu novada iedzīvotājiem 
nopietni padomāt par pārtikas iz-
audzēšanu ģimenes uzturam pašu 
spēkiem. Liela daļa jau tā dara, bet 
ir daudzas ģimenes ar darba spējī-
giem jauniem cilvēkiem, kas ir bez 
darba, taču savā rīcībā esošo brīvo 
laiku nevēlas izmantot savu problē-
mu praktiskai risināšanai. Arī bērni, 
kas aug šādās ģimenēs, netiek radi-
nāti pie darba, bet pierod, ka var 
dīkdienīgi dzīvot tikai no pabalstu 
naudas. 

– Tuvojas rudens, apkures se-
zona. Kā atrisināt situāciju? 

– Valdība deklarē, ka pašvaldī-
bām arī turpmāk finansiāli jāat-
balsta trūcīgie. Nav jau citas izejas. 
Diezin vai kas mainīsies arī pēc 
vēlēšanām. Šī gada nogale un nāka-
mais gads būs ļoti smags, daudziem 
beigsies bezdarbnieku pabalsti, ci-
tiem iespēja strādāt 100 latu prog-
rammā. Ne jau pašvaldības valsti 
un iedzīvotājus noveda situācijā, 

kāda tā ir pašlaik, tāpēc valdībai 
būtu jābūt līdzatbildīgai arī finan-
siāli, jo nevar visu smagumu uzvelt 
uz pašvaldību pleciem. Manuprāt, 
valstij būtu jādomā, kā pašvaldī-
bām mazināt sociālo slogu, nosa-
kot apkures pabalsta atmaksu simts 
procentu apmērā un pilnībā sedzot 
GMI pabalsta atmaksu. Valdībai, 
piesaistot ES fondu līdzekļus, jā-
domā, kā veicināt jaunu darbavietu 
radīšanu un uzņēmējdarbības attīs-
tību. Bet pagaidām, kamēr valdība 
vēl domā un pirms vēlēšanām dāsni 
mētājas ar solījumiem, pašvaldībai 
savi cilvēki ir jāatbalsta. 

– Darbs ir emocionāli grūts, bet 
vai tas sniedz arī kādus prieka 
mirkļus? 

– Gandarījums ir tad, ja izdodas 
kādam palīdzēt. Dažkārt cilvēkiem 
pat vairāk par materiālo palīdzību 
ir vajadzīgs padoms, labs vārds. 
Un tā jau ir sociālā darbinieka mi-
sija – stiprināt, iedrošināt, palīdzēt 
atrisināt problēmu, pārvarēt radu-
šās krīzes un grūtības. No pēdējā 
laika gandarījuma mirkļiem jāat-

zīmē 1.septembra svētki, kad visu 
mūsu novada skolu bērni bija sa-
posti, skolai sagatavoti un kopā ar 
vecākiem ieradās mācību iestādēs. 
Prieks ir tad, kad, aizbraucot pie 
kādas krīzes skartas ģimenes, mani 
sagaida sakopta māja, pagalms, iz-
ravēts dārziņš un tīri apģērbti bērni. 
Jāsaka, ka šogad daba dāsni mums 
ir dāvājusi savas veltes, daudziem 
pavērās laba iespēja papildināt ģi-
menes budžetu, lasot un pārdodot 
sēnes vai ogas. Arī tas iepriecina, 
ka cilvēki visiem spēkiem cenšas 
nodrošināt savu labklājību, nevis 
gaida, ka to viņu vietā izdarīs citi. 
Arī 100 latu stipendiju programma 
ir ļāvusi uzlabot cilvēku materiā-
lo situāciju, ļaujot pašiem savām 
rokām nopelnīt naudiņu ģimenes 
budžeta papildināšanai. Izsaku lie-
lu paldies savā un Sociālā dienesta 
darbinieku vārdā tiem stipendiā-
tiem, kas pret darbu attiecas ar lielu 
atbildības sajūtu un labi veic uzticē-
tos pienākumus.

Dzidra Ješkina

10. Saeimas 
vēlēšanas

Sestdien, 2010.gada 2. oktobrī, 
Latvijā notiks 10.Saeimas vēlē-
šanas. Tiesības piedalīties vēlē-
šanās ir balsstiesīgajiem Latvijas 
pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā ir 
sasnieguši 18 gadu vecumu. Sa-
eimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs 
netiek lietots, un vēlētāji drīkst 
balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī 
pēc izvēles. Lai piedalītos Saeimas 
vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama 
derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā 
tiks izdarīta atzīme par dalību vē-
lēšanās.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevar nobalsot vēlēšanu iecir-
knī, var pieteikt balsošanu savā 
atrašanās vietā: mājās, slimnīcā, 
sociālās aprūpes namā. Šo iespēju 
izmantot drīkst arī šo vēlētāju ap-
rūpētāji. 

Lai pieteiktu balsošanu savā at-
rašanās vietā (arī vēlētāju aprūpē-
tājiem), ir jāuzraksta iesniegums, 
kas no š.g. 22. septembra līdz 2. 
oktobrim jānogādā dzīvesvietai 
vai slimnīcai tuvākajā vēlēšanu 
iecirknī. Vecpiebalgas novadā dar-
bosies 5 vēlēšanu iecirkņi: 

Dzērbenes vēlēšanu iecirknis. 
Tālr.29397021.
Inešu vēlēšanu iecirknis. 
Tālr. 28280331.
Kaives vēlēšanu iecirknis.
Tālr.22042033.

Taurenes vēlēšanu iecirknis.
Tālr.64170259 (pirms vēlēša-

nām); 
29100498 (vēlēšanu dienā).
Vecpiebalgas vēlēšanu iecirknis.
Tālr. 22031720.
Vēl ir iespējams iesniegt pietei-

kumus par balsošanu savā atraša-
nās vietā. Vēlēšanu iecirkņu darba 
laiks:

28.septembrī 
Dzērbenē (8.00 – 12.00); Ine-

šos (8.00 – 12.00); Kaivē (14.00 
– 18.00); Taurenē (8.00 – 12.00), 
Vecpiebalgā (13.00 – 17.00).

29.septembrī 
Dzērbenē (8.00 – 12.00); Inešos 

(8.00 – 12.00); Kaivē (9.00 – 13.00); 
Taurenē (8.00 – 12.00), Vecpiebalgā 
(9.00 – 13.00).

30.septembrī
Dzērbenē (8.00 – 12.00); Inešos 

(8.00 – 12.00); Kaivē (9.00 – 13.00); 
Taurenē (8.00 – 12.00), Vecpiebalgā 
(9.00 – 13.00).

1.oktobrī
Dzērbenē (8.00 – 12.00); Ine-

šos (8.00 – 12.00); Kaivē (14.00 
– 18.00); Taurenē (8.00 – 12.00), 
Vecpiebalgā (13.00 – 17.00).

Vēlēšanu dienā – 2.oktobrī – visi 
vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no 
plkst.7.00 līdz plkst. 20.00.

turpinājums no 3.lpp
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KNHM projektu izvērtēšana 
Vecpiebalgā

16. septembrī Vecpiebalgā pul-
cējās žūrija (Niko Opdams, Aldis 
Glāzers, H. Duksis, Andrejs Gīnfelds, 
Sanita Breikša), lai pieņemtu un iz-
vērtētu Nīderlandes fonda KNHM un 
Vecpiebalgas pašvaldības sadarbības 
projekta ietvaros paveikto.

Priecīgi un gandarīti par rezultā-
tu esam visi – ne tikai čaklie darba 
veicēji un vērtētāji, bet arī tie,  kuri 
ikdienā baudīs darba augļus. Projekta 
realizēšanas rezultātā:

• uz Vecpiebalgas bērnudārzu nu 
dodamies pa glīti nobruģētu celiņu;

• pirmsskolas audzēkņi  sporta no-
darbībās jau  izmanto krietni papildi-
nāto materiālo bāzi;

• 1. klases skolēni zinības apgūst 
patiesi saulainā, izremontētā klasē;

• audēju kopas sievas pēc arhīva 
materiāliem apzinājušas Piebalgas 
sieviešu ziemas tautastērpus un dari-
nājušas 2 to variantus;

• „Kalna Kaibēnos” turpināta mu-
zeja dārza atjaunošana, un pagalma 
daļā nu slejas  arī vēsturiskā izskatā 
uzbūvēta sēta;

• „Niedrīšu” saimnieki atpūtnie-
kus un makšķerniekus uzņem jaukā 

guļbaļķu lapenē.
Paldies darba grupu vadītājām: 

Līgai Teriškai, Ingrīdai Mālniecei, 
Agitai Šulcai, Dagnijai Kupčei,, Ilo-
nai Muižniecei, Vitai Gruelei un vi-
siem čaklajiem darbiniekiem.

17. novembrī Valsts gadadienai 

Audējas demonstrē Piebalgas ziemas tautastērpus.

veltītajā pasākumā Niko Opdama 
kungs paziņos projekta grupu, kura 
šogad saņems balvu par visveiksmī-
gāk realizēto ieceri.

Uz tikšanos 17. novembrī Taure-
nes kultūras namā!

Daiga Šatrovska

Piebalga dzejo
No 9. septembra līdz 16. septem-

brim Piebalgā valdīja dzeja. Tā var 
apgalvot, jo visu novada skolu sko-
lēni gan paši sacerēja dzejoļus, gan 
lasīja lielo dzejnieku sarakstītos.

Man šķiet, ka pati Piebalga jau ir 
dzeja, īpaša vieta Latvijā, kur gaisā 
virmo un lidinās dzejoļi, tikai ne kat-
ram lemts tos noķert un iemūžināt uz 
papīra. Dzejas dienu devīze bija „Pie-
balga dzejo!”. Tas ir diezgan pārdrošs 
apgalvojums, ja ieskatāmies novada 
vēstures dzīlēs no seniem laikiem 
līdz pat mūsu dienām. Piebaldzēns 
gan nav dzejnieks, piebaldzēns ir 
gudrs, izglītots, bet vairāk gan prakti-
ķis un rēķinu pratējs, amata meistars 
un saimnieks, kur tādam romantiska 
niekošanās ar pantiņiem! Tomēr reizi 
pa reizei, kad zvaigznes panāk tuvāk 
Piebalgas pakalniem un uzdejo kādu 
valsi ar ūdensrozēm pusnaktī, arī Pie-
balgā piedzimst Dzejnieks, un tas ir 
notikums, un tās ir pērles, ko viņš 
mums dāsni kaisa. Nav daudz dzej-
nieku piebaldzēnu, bet tie ir īsti un 
lieli garā, diženi darbos. Lai atcera-
mies Kārli Skalbi, kurš pat pasakas 
rakstīja kā dzeju, smalku, poētisku, 
dziļu.

Tādēļ šogad Piebalgas muzeju ap-
vienība sadarbībā ar visām Vecpiebal-
gas un Jaunpiebalgas novada skolām 
organizēja Dzejas dienas. Ir prieks, 
ka dzīvojam tik īpašā vietā, bet sva-
rīgi ir ne tikai lūkoties, ko paliekošu 
novadnieki radījuši pirms mums, vēl 
būtiskāk ir censties turpināt un radīt 
pašiem, lai aiz mums paliktu skais-
tas, iekoptas lauku sētas, kur dzim-
tai pulcēties, kur aizkrāsnē dziedātu 
circenis un, jā, kur mājotu dzeja, kas 
iedvesmo, uzmundrina, dziedē un ie-
priecina.

Iespējams, izklausās naivi un bēr-
nišķīgi, bet tieši tā mēs vēlējāmies 
mazliet ar bērna acīm paskatīties uz 
pasauli un pieradināt dzeju. Izdevās. 
Gan tad, kad Vecpiebalgas vidussko-
las skolēni Kārļa Skalbes „Saulrie-
tos” lasīja Māra Čaklā nopietnos un 
draiskos, zināmos un mazāk dzirdē-
tos dzejoļus un zīmēja dzejoli, gan 
tad, kad Inešu pamatskolas skolēni 

satikās ar Brāļiem Kaudzītēm „Kal-
na Kaibēnos” un atkal mazliet kā 
Kaibēnskolas laikos apdzīvoja un at-
dzīvināja Kaibēnu pakalnus, gan tad, 
kad savā skolā jau ceturto gadu des-
mitu Dzejas dienas svinēja Dzērbenes 
skolēni, gan tad, kad mazie vecpie-
baldzēni iespurdza Antona Austriņa 
dzīves un dzejas pasaulē „Kaikašos” 
un vēl, un vēl.  

Dzejas dienu kulminācija bija Vec-
piebalgas, Inešu, Skujenes, Taurenes, 
Dzērbenes un Jaunpiebalgas skolēnu, 
jauno dzejnieku, satikšanās Emīla 
Dārziņa „Jāņaskolā” . Vietā, kur sa-
tiekas un sadzīvo mūzika un dzeja, 
vietā, kur vismaz todien nebija nova-
du robežas, mēs visi bijām kopā kā 
izsenis Piebalgas novadā, piebaldzēni 
ar dzejas prašanu un, gribas cerēt, ar 
dzejas mīlestību. Sapņotājs ceriņkrā-
sas svārkos (J. Sudrabkalna dzejas 
tēlā mēģināja iejusties Einārs Eškins), 
Dzejniece zilā (Ilona Muižniece) un 
Muzikants (Mārcis Ločmelis) sagai-
dīja jaunos dzejniekus pie Olivereto 
takas, un tur bija gan dzeja, ko rakstī-
juši mūsu tautas lielie dzejnieki, gan 
mūzika, jo tās abas iet rokrokā.

Vēlāk visi pulcējāmies Lielās kla-
ses telpā un bija laiks dzejai. Pār-
steidzoši, atklāti, smeldzīgi un iz-

dzīvoti, sirsnīgi un, jā, LABI bija 
jauno piebaldzēnu sacerētie dzejoļi. 
Jaunpiebalgas mūzikas skolas au-
dzēkņu muzikālais pavadījums vēl jo 
vairāk akcentēja poētisko noskaņu, 
un saules apspīdētais Emīla Dārziņa 
portrets brīžam sapludināja laikus  un 
paaudzes.  

Ieskatam  fragments   no Vecpie-
balgas vidusskolas skolnieces Lauras 
Kupčas dzejoļa:

„Man izdodas viss,
Lai gan esmu redzīga – es mēdzu 

neredzēt.
Lai gan esmu dzirdīga – es mēdzu 

nedzirdēt.
Lai gan esmu runīga – es mēdzu 

nerunāt.
Ir sāpīgi apzināties, ka cilvēks,
Kuram viss ir dots, – to neizmanto.
Parasti, lai nebūtu jāuzņemas atbil-

dība…”
Paldies skolotājiem par atsaucību 

un skolēniem paldies par uzdrīkstē-
šanos! Mēs visi kopā pierādījām, ka 
Piebalga dzejo! Piebaldzēni to prot, 
un no Piebalgas nāks vēl ne viens 
vien dzejnieks!

Uz tikšanos nākamgad Dzejas die-
nās, kad Piebalga atkal dzejos – skaļi, 
droši un paliekoši!        

Līva Grudule

Dzejas dienas pulcēja jaunos literātus no visām novada skolām.

Paldies par tikšanos 
pie Alauksta!

Izskanējis un izdancots kārtējais, 
jau astotais, mūzikas festivāls „Satik-
simies Piebalgā!”. Paldies visiem, kas 
piedalījās! Paldies visiem, kas atnāca, 
kaut gan Alauksts šajā reizē nebija 
pārāk viesmīlīgs un nācējus sagaidīja, 
krastā veldams smagus viļņus un pāri 
sūtīdams pelēkus lietus mākoņus!

Olga Rajecka, Inga un Normunds, 
Endija, Jenny May, Anna Dribas, 
Ilze Kalve, Akela, Rassell un Sabī-
ne Berezina, grupas: Bruģis, Apved-
ceļš, Oranžās Brīvdienas, The Kutus, 
Laiks, Twister, ritma grupa Rhyth-
mical Storm, instrumentālais septets 
D65, eksotisko deju studija Mantigra 
(Madona), vēderdeju studija Haidar 
(Valmiera), austrumu deju studija 
Malika (Daugavpils). Daudzo dalīb-
nieku vidū jau vairākus gadus arī vec-
piebaldzēniete Inese Stupele. Plaša 
un daudzveidīga bija festivāla prog-
ramma, un sanākušie skatītāji līdz pat 
rīta gaismai varēja gan dejot, gan vē-
rot un klausīties priekšnesumus.

Paldies daudzajiem pasākuma 
sponsoriem un palīgiem, kas gādā-
ja par norisi, par to, lai viesi justos 
labi, lai būtu bagāts cienasta galds! 

Festivālu atbalstīja vairāki Latvijas 
uzņēmumi, t.sk. arī vietējie Piebalgas 
uzņēmēji, zemnieku saimniecības un 
privātpersonas: alus darītava Lāčplē-
sis, Lauku Sēta, Rankas Piens, bārs 
HHC, Jelgavas Gaļas kombināts, Lē-
durgas Miesnieks, Rīgas Miesnieks, 
Rēzeknes Gaļas kombināts, Balvu 
Miesnieks, maiznīca Solo, zemnieku 
saimniecības – Jaunķūģi, Lejasskrā-
ģi, Vecļūdiņi –, Maigonis Ostrovskis, 
bitenieks Aivars Radziņš, Antons 
Kuzmans, Zigmunds Althabers, Zel-
tīte Riekstiņa, Ilze Ontužāne, Jānis 
Žagariņš. Paldies programmas vadī-
tājiem – Lainei Lapiņai un Aigaram 
Metumam, un Laurai Kupčai un viņas 
komandai– Diānai Tuntei, Tomam 
Tuntem, Līgai Kupčai, Līgai Pujātei, 
Helēnai Stavro, Elīnai Ērglei, Anetei 
Tumasei, Ausmai Rāvietei, Simonai 
Klodžai, Žanetei Zommerei, Agnesei 
Grandanei!

Vēlreiz liels paldies visiem par 
kopā nākšanu, par atbalstu un saprat-
ni! Uz tikšanos atkal nākamgad!

Mūzikas festivāla „Satiksimies 
Piebalgā!” rīkotāju vārdā – 

Egils Johansons

Sakarā ar LR Proklamēšanas 92.ga-
dadienu Vecpiebalgas novada pašval-
dības Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja gaida jūsu ierosi-
nājumus apbalvojuma „Vecpiebalgas 
novada lepnums” un domes apbalvo-
jumu – Goda raksts un Pateicība – 
piešķiršanai. Pieteikumus līdz š.g.11.
oktobrim iesniegt pagastu pārvaldēs 
vai novada administratīvajā centrā.

Nolikums nominācijas
„Vecpiebalgas novada lepnums”

piešķiršanai
Nominācijas piešķiršanas mērķis.
1. Apzināt un godināt cilvēkus, kas 

ar savu darbību sekmē Vecpiebalgas 
novada attīstību.

2. Celt cilvēka pašapziņu, motivēt 
radošam darbam un veidot piederības 
izjūtu Vecpiebalgas novadam.

Dalībnieki.
Latvijas un citu valstu iedzīvotāji.
Izvirzīšanas kārtība.
1. Pretendentu uz Vecpiebalgas 

novada Domes apbalvojumu var iz-
virzīt fiziskas vai juridiskas personas, 
iesniedzot novada domei iesniegumu 
ar motivējumu par nominācijas pie-
šķiršanas nepieciešamību.

2. Iesniegumi līdz šā gada 11.ok-
tobrim jāiesniedz Vecpiebalgas no-
vada administratīvajā centrā vai pa-
gastu pārvaldēs.

3. Par pretendentu nevar izvirzīt 
Vecpiebalgas novada Domes depu-
tātus.

Piešķiršana.
1. Vecpiebalgas novada Domes 

nomināciju „Vecpiebalgas novada 
lepnums” piešķir ar Vecpiebalgas 
novada Domes lēmumu pēc Soci-
ālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas pretendentu izvērtēšanas, 
atlases un aizklātas balsošanas.

2. Nomināciju piešķir par īpašiem 
nopelniem Vecpiebalgas novada ie-
dzīvotāju un novada labā.

3. Nominācija ir piešķirama per-
sonām, kas iepriekš saņēmušas Vec-
piebalgas novada pašvaldības Goda 
rakstu.

4. Par īpašiem nopelniem var pie-
šķirt nomināciju kopā ar Goda raks-
tu.

5. Nomināciju „Vecpiebalgas nova-
da lepnums” piešķir vienu reizi gadā 
un ne vairāk kā divas nominācijas.

Pasniegšanas kārtība.
Vecpiebalgas novada Domes no-

mināciju „Vecpiebalgas novada 
lepnums” pasniedz novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta per-
sona svinīgos apstākļos Valsts svēt-
ku vai novada pasākumos piemiņas 
zīmes veidolā ar iegravētu laureāta 
vārdu, uzvārdu un gadu, kurā nomi-
nācija iegūta, un naudas balvu vienas 
minimālās mēneša algas apmērā.

Vecpiebalgas novada Domes 
apbalvojuma

piešķiršanas nolikums
Apbalvojuma piešķiršanas mērķis.
Apzināt un godināt cilvēkus un uz-

ņēmumus, kas ar savu darbību sekmē 
Vecpiebalgas novada attīstību.

Apbalvojuma veidi.
• Pateicība.
• Goda raksts.
Dalībnieki.
Vecpiebalgas novada iedzīvotāji, 

organizācijas, uzņēmumi, kā arī citu 
pagastu, pilsētu, valstu iedzīvotāji, 
organizācijas un uzņēmumi.

Izvirzīšanas kārtība.
1. Pretendentu uz Vecpiebalgas no-

vada Domes apbalvojumu var izvirzīt 
fiziskas personas vai organizācijas, 
struktūrvienību vadītāji, iesniedzot 
novada domei iesniegumu ar motivē-
jumu par apbalvojuma piešķiršanas 
nepieciešamību.

2. Iesniegumi līdz šā gada 11.ok-
tobrim jāiesniedz Vecpiebalgas no-
vada administratīvajā centrā vai pa-
gastu pārvaldēs.

3. Par pretendentu nevar izvirzīt 
Vecpiebalgas novada Domes depu-
tātu.

Piešķiršana.
Apbalvojumu piešķir ar Vecpiebal-

gas novada Domes lēmumu.
Pasniegšanas kārtība.
Vecpiebalgas novada Domes ap-

balvojumu pasniedz novada domes 
priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta per-
sona svinīgos apstākļos Valsts svētku 
vai novada pasākumos.

Ievērībai!
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1. septembris mūsu novada skolās
sKolu ZiŅas

2010./2011. mācību gadu mūsu novada skolās un bērnudārzos 
uzsāka 745 audzēkņi: Dzērbenes vidusskolā – 113, Inešu 
pamatskolā – 77 , Skujenes pamatskolā – 82, Taurenes 

pamatskolā – 118 , Vecpiebalgas vidusskolā – 355.

Jau tradicionāli ierasts, ka 1.septembrī Vecpiebalgas 
vidusskolas kolektīvs un vecāki pulcējas svinīgajā pasā-
kumā. Apsveikumi, laba vēlējumi, jauno mācību gadu uz-
sākot, svētku koncerts, un iezvanām pirmo stundu! Šogad 
skolas saime Zinību dienā sumināja Goda titula ieguvēju 
Ingu Pētersonu, kurš iepriekšējā mācību gadā dažādos kon-
kursos un olimpiādēs ieguvis visvairāk godalgotu vietu. 

1. septembrī pie skolas ģimeņu karoga pulcējās visa Inešu pamatskolas 
saime. Skatoties pašu veidoto filmu, vēl mirkli kavējāmies atmiņās par vasaras 
aizraujošāko notikumu – Dziesmu un deju svētkiem. Vēl laba vēlējumi no 
skolas direktores Guntas Dadeikas, un jaunais mācību gads Inešu pamatskolā 
ir sācies, kas atkal solās būt interesants, radoša darba un jaunumiem bagāts.

Taurenē katrs 1.klases skolēns 
1.septembrī saņem sev skolas krustve-
cāku – skolēnu no 9.klases, kurš ir pa-
līgs, padomdevējs visa mācību gada 
laikā. Šie skolēni svinīgi parakstās 
goda grāmatā un tiek iešūpoti skoliņā 
pār „lielo” skolas slieksni, un tad jau 
var droši teikt – es esmu Taurenes pa-
matskolas skolēns! Vecākiem Zinību 
dienā bija tikšanās ar psiholoģi – dzie-
dātāju Ainu Božu. 

Zinību dienā Skujenes pamatskolā skolēni, skolotāji, vecāki un viesi 
pulcējas uz līniju skolas priekšā. Pēc senas tradīcijas 9. klases skolēni skolas 
saimē ieved pirmklasniekus.

Dzērbenes vidusskolā 1.septembris atnāca ne vien ar tradicionāliem Zi-
nību dienas ziedu un dziesmu sveicieniem, bet arī ar skaisti izremontētiem 
skolas gaiteņiem.

Skolas saimi papildināja divi droši un dziedoši 1. klases puiši, – Nils Tēts 
un Salvis Lūks, kuri, sākot skolas gaitas, saņēma krietni daudz dāvanu. Jau-
nais mācību gads ir sācies ar gandarījumu par paveikto, ar jaunu apņemšanos, 
ar cerībām un šaubām. Lai tas ir interesants un veiksmīgs! 

,,Draudzīgā Aicinājuma” balvas 
pasniegšana Latvijas Nacionālajā  operā

Latvijas skolās 1935. gadā tika ie-
dibināta akcija “Draudzīgais Aicinā-
jums”, 1994. gadā tradīcija tika atjau-
nota, un 2000. gadā fonds nodibināja 
,,Draudzīgā Aicinājuma balvu” sko-
lām par  sasniegumiem Olimpiādēs 
un zinātniskajos lasījumos iepriekšējā 
mācību gadā.

,,Draudzīgā Aicinājuma balvas” 
tiek pasniegtas trīs skolu kategorijās: 
republikānisko pilsētu skolas, pilsētu 
skolas un lauku skolas. Katrā no kate-
gorijām ir četri apbalvojumi.

,,Draudzīgā aicinājuma balva” tika 
nodibināta kā ceļojošā balva desmit 
gadu garumā. Vērtēšanas principi un 
sistēma ir līdzīga kā Olimpiskajās 

spēlēs – vērā tiek ņemtas izcīnītās 
1.-3. vietai un atzinības,  rēķinot uz 
skolēnu skaitu skolā, kas  situāciju 
sarežģītāku rada skolām, kuras uzņem 
skolēnus pēc viņu vēlmes tajā mācī-
ties, nevis pēc skolas noteiktiem atla-
ses kritērijiem.

10 gadi ir pietiekami garš regulāra 
darba periods, lai nevarētu teikt, ka 
tikai šoreiz ir paveicies. Vecpiebalgas 
vidusskola šinī laika posmā ir saņē-
musi visas iespējamās nominācijas 
lauku vidusskolu grupā. Šogad, šos 10 
gadu rezultātus summējot, Vecpiebal-
gas vidusskola ir ieguvusi uz visiem 
laikiem Cerību balvu ,,Stikla kalns”. 

Skolas direktore Marija Supe un balvas saņēmēji Žanete Zommere un 
Jānis Šatrovskis.

Varu teikt, ka visi mācību priekšmetu 
skolotāji un viņu audzēkņi (kuri star-
tēja valsts olimpiādēs) ir devuši savu 
artavu, lai pietuvinātu skolu balvas ie-
gūšanai. Paldies latviešu valodas, ma-
temātikas, mājturības, dabas zinātņu 
skolotājiem un viņu audzēkņiem par 
labajiem rezultātiem valstī!

Atzinību savam darbam esam sa-
ņēmuši no balvas dibinātāja Jāņa En-
deles, bet Latvijas Nacionālajā operā 
bijušais izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Greiškalns atzīmēja vecpiebal-
dzēnus kā regulārus balvas saņēmējus 
šo desmit gadu laikā un šī pasākuma 
pastāvīgos viesus. Šogad balvu saņē-
ma Žanete Zommere no 10.klases, Jā-
nis Šatrovskis  no 12.e klases (skolēni, 
kuri ar panākumiem startējuši valsts 
olimpiādēs) un skolas direktore Ma-
rija Supe. Pasākumā piedalījās (sko-
lotāju izvirzīta) viena no panākumu 
kaldinātājām Antoņina Glāzere– ma-
temātikas skolotāja. ,,Draudzīgā Ai-
cinājuma” balva apliecina, ka Vec-
piebalgas vidusskola dod kvalitatīvu 
izglītību skolēniem, kuri ieinteresēti, 
zināt griboši un darbīgi.

Paldies visiem, kuru darbs veidoja 
šo sasniegumu!

Māris Krams, direktores vietnieks 
audzināšanas darbā

Latvijas Nacionālais lasīšanas 
kongress bērniem 2010

Latvijas Nacionālais lasīšanas kongress 
bērniem 2010 pulcēja bērnus, vecākus, 
grāmatu autorus un ilustratorus 11. sep-
tembrī (Raiņa dzimšanas dienā) Latvijas 
Nacionālajā teātrī. Lasīšanas kongresu 
bērniem rīkoja Apgāds Zvaigzne ABC, lai  
veicinātu bērnu lasīšanu, godinātu latvie-
šu bērnu literatūras autorus un pievērstu 
sabiedrības uzmanību problēmām, kas 
saistītas ar bērnu literatūras pieejamību. 
Pasākumu atklāja Apgāda Zvaigzne ABC 
valdes priekšsēdētāja Vija Kibloka.

  Kongresā notika interesantas tikšanās 
ar latviešu bērnu literatūras autoriem, at-
raktīvas viktorīnas un  konkursi, kuru lai-
kā bērni varēja iepazīt  jaunākos latviešu 
autoru darbus, kā arī klātienē tikties ar 
pašiem rakstniekiem un bērnu grāmatu 
ilustratoriem (piemēram, Agijas Stakas 
radošajā darbnīcā), iegādāties grāmatas 
tirdziņā un iegūt autogrāfus, iepazīties ar 
fotoizstādi „Margarita Stāraste Bukultos, 
2007. gads”, iepazīties ar Nacionālo teāt-
ri, vērot konkursa „Latviešu autori bēr-
niem” radošo darbu izstādi. 

Diskusiju par bērnu lasīšanas veicinā-
šanas politiku Latvijā vadīja žurnālists 
Arno Jundze.  Mammām (Elēnas, Paulas 
un Andra) bija lieliska iespēja noskatī-
ties Latvijas Nacionālā teātra izrādi „Par 
mammām” (kur kopā ar bērniem rotaļā-
jas, stāsta viņiem interesantus stāstus un 
atceras to, kā viņas spēlējās tad, kad da-
toru un televizoru vēl nebija...). 

   Konkursā „Latviešu autori bērniem” 
laureāti no Vecpiebalgas vidusskolas 
Paula Šulca, Aivis Šulcs, Līva Brauere un 

Emīls Hāns, kuri vasarā precīzi un nekļū-
dīgi atbildēja uz 20 āķīgiem jautājumiem 
par latviešu autoru darbiem un izveidoja 
radošo darbu (aplūkot var www.zvaigzne.
lv).

Kongresa laikā notika daiļlasīšanas 
konkurss, kuru vērtēja Daina Ozoliņa- 
rakstniece, tulkotāja, Gundega Sēja– Ap-
gāda Zvaigzne ABC projektu vadītāja, 
Andrejs Migla – rakstnieks, teātra reži-
sors, Jānis Jurkāns – rakstnieks, aktie-
ris, Zaiga Lasenberga – Apgāda Zvaig-
zne ABC Latviešu valodas, literatūras 
un mākslas grupas vadītāja. Patīkams 
pārsteigums, jo 2.-3. klašu grupā 1. vie-
tu ieguva Andris Brauers; 4.- 5. klašu 
grupā 3. vietu – Kristers Slavēns; atzinī-
bu– Elēna Zeltiņa un Elgars Gruņins 6. 
– 7. klašu grupā.

Vizbulīte Kalniņa

Lasīšanas kongresa laureāti Paula 
Šulca un Andris Brauers kopā ar sko-

lotāju Agitu Šulcu.
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Ja ir vēlme darboties, rezultāti 
neizpaliek

spoRTs

BMX (Bicycle Motocross) ir ri-
teņbraukšanas paveids, kurā sacen-
sības notiek uz speciāli veidotām 
350-400 m  garām trasēm ar šķēr-
šļiem un virāžām. Ilgu laiku tika 
uzskatīts, ka BMX radies ASV, Ka-
lifornijā 1960. gadu beigās, tomēr 
pēdējos gados ir atklāts fakts par to, 
ka pirmās sacensības uz velosipē-
diem, imitējot motokrosu, ir notiku-
šas 1956. gadā Nīderlandē. Latvijā 
šis ir samērā jauns sporta veids – ar 
to nodarboties sāka pirms nedaudz 
vairāk kā divdesmit gadiem. Gadu 
gaitā BMX ideja sasniedza lielākās 
Latvijas pilsētas, kurās veidojās at-
sevišķi klubi un paštaisītas trases. 
Šajā laikā ar smaga darba palīdzī-
bu latviešu BMX braucēji ir pierā-
dījuši savas prasmes, talantīgumu 
un vēlmi pilnveidoties. Mēs varam 
lepoties ar olimpiskā čempiona 
Māra Štromberga un citu braucēju 
panākumiem. Lai arī Vecpiebalgas 
novada jaunieši varētu nodarboties 
ar šo īpašo riteņbraukšanas veidu, 
šajā gadā tika nodibināts sporta 
klubs „Vecpiebalga”. Saruna ar 
vienu no sporta kluba aktīvistēm 
Larisu Kārkliņu.

– Kad un ar kādu mērķi sporta 
klubs ir dibināts?

– Par sporta kluba dibināšanu 
domājām jau sen. Dzīvojot blakus 
pagastos, bieži nākas sastapties ar 
sportisko aktivitāšu cienītājiem un 
līdzīgi domājošajiem. Pamazām 
sarunās nonācām pie kopīgas ide-
jas organizēt sporta klubu, tā dibi-
nāšanā iesaistījās 9 cilvēki: Sandis 
Kārkliņš, Uldis Babris, Andis Dze-
nis, Jānis Freimanis, Raitis Glā-
zers, Sandra Kārkliņa, Ginta Babre, 
Kaspars Stupelis, Larisa Kārkliņa. 
Mēs vēlamies organizēt un radīt 
nepieciešamos apstākļus sporta at-
tīstībai Vecpiebalgas novadā, radīt 
Vecpiebalgas novada jauniešiem 
un bērniem izaugsmes iespējas un 
gatavot nacionālo izlašu kandidā-
tus, popularizēt sportu kā veselīga 
dzīves veida sastāvdaļu, kas veicina 
cilvēku vispusīgu attīstību, veicināt 
augsta līmeņa profesionālo sportu, 
sasniedzot labus rezultātus nacio-
nālajos, Eiropas un Starptautiskos 
čempionātos un sacensībās, pie-
dalīties Vecpiebalgas novada tēla 
veidošanā. Par oficiālo biedrības 
„Sporta klubs „Vecpiebalga”” di-
bināšanas dienu var uzskatīt 2010.
gada 8.janvāri, kad klubs tika re-

ģistrēts Uzņēmumu reģistrā. Šobrīd 
mums ir 8 aktīvi BMX braucēji, 
kas iespēju robežās nodarbojas arī 
ar citiem sporta veidiem: brāļi Hel-
vijs un Niklāvs Babri no Taurenes, 
Rinalds Jānis Kārkliņš no Taure-
nes, Deniss Regnārs Steļmačenoks 
no Taurenes, Kristiāns Freimanis 
no Vecpiebalgas, Arvis Kārkliņš 
pārstāv gan Dzērbeni, gan Taure-
ni, Daniels Bērziņš ir rīdzinieks, 
bet Taurenē dzīvo viņa vecvecāki, 
tāpēc Latvijas un Baltijas BMX sa-
censībās viņš pārstāv sporta klubu 
„Vecpiebalga”. Ar jaunajiem spor-
tistiem nopietni strādā Intars Bitītis, 
kurš ir mūsu treneris un arī aktīvs 
Cēsu novada BMX braucējs. Sporta 
klubs „Vecpiebalga” ir iesaistījies 
arī Latvijas Riteņbraukšanas fede-
rācijas darbībā.

– Lūdzu, pastāsti par sportistu 
aizvadītās sezonas rezultātiem.

– Šobrīd mēs esam bez trases 
un braukājam trenēties uz citiem 
novadiem – Valmieru, Madonu un 
Smilteni. Treniņi notiek 2 – 3 reizes 
nedēļā pa 2 stundām. Piedalāmies 
visās Latvijas (Ventspils, Saldus, 
Jelgava, Valmiera, Smiltene, Ma-
dona) un Baltijas sacensībās, šogad 
esam bijuši un rezultatīvi startējuši 
Francijā, Vācijā, Čehijā, Lietuvā 
un Igaunijā. Plašāk ar mūsu BMX 
braucēju rezultātiem var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā. Par kluba 
sportistiem var teikt tikai atzinīgus 
vārdus – katrs no viņiem sacensībās 
ir uzrādījis augstus rezultātus, un 
ne tikai BMX sportā. Tā, piemē-
ram, Helvijs Babris nodarbojas arī 
ar MTB riteņbraukšanu, futbolu, 
slēpošanu un iespēju robežās pie-
dalās arī šo sporta veidu sacensī-
bās. Niklāvs Babris nopietni apgūst 
čella spēli Dzērbenes mūzikas sko-
lā. Savukārt Kristiāns Freimanis 
brīvajā laikā ir aizrautīgs tautisko 
deju kolektīva dalībnieks. Arvis 
Kārkliņš trenējas arī futbolā, slē-
pošanā un florbolā un 2010.gada 
vasaras sezonā piedalījās florbola 
sacensībās „ „AXA” kauss flor-
bolā” un jauniešu grupā (U-13) ar 
savu komandu izcīnīja 2.vietu, bet 
brīvajā laikā Arvis mācās spēlēt ģi-
tāru. Lai arī Daniels Bērziņš ikdie-
nā mācās spēlēt saksofonu, tomēr 
viņš ir arī uzticīgs BMX sportam. 
Mūsu klubu var dēvēt par jaunu, to-
mēr puiši jau pirmajā sezonā ir kļu-
vuši par nopietniem konkurentiem 

saviem vienaudžiem. 5. septembrī, 
kad noslēdzās 22. Latvijas Nacio-
nālā BMX čempionāta sestā kārta, 
astoņiem kluba biedriem kopvērtē-
jumā piecas godalgotās vietas : B-6 
grupā 1.vieta Denisam Regnāram 
Steļmačenokam, B-9 grupā 3.vieta 
Rinaldam Jānim Kārkliņam, B-10 
grupā 3.vieta Niklāvam Babrim, 
B-12 grupā 2.vieta Helvijam Bab-
rim. Tikai pus punkts līdz 3.vietai 
pietrūka B-12 grupas braucējam 
Arvim Kārkliņam un pāris punkti 
– Kristiānam Freimanim. B12 gru-
pā 11.vieta Danielam Bērziņam. 
Arī šie puiši cīnījās godam! Trene-
ris Intars Bitītis, kurš ir izcils BMX 
braucējs un nodarbojas ar šo spor-
ta veidu jau 11 gadus, 22.Latvijas 
Nacionālā čempionāta kopvērtē-
jumā krūzeru grupā ieguva god-
pilno 1.vietu. Šobrīd sporta klubs 
„Vecpiebalga” klubu kausa izcīņas 
kopvērtējumā ir 5. vietā, aiz sevis 
atstājot vēl 8 klubus.

– Kādas ir ieceres turpmākai 
darbībai.

– Piesaistot Eiropas Savienības 
finansējumu, iespēju robežās attīs-
tīt un veidot sporta un brīvā laika 
pavadīšanas bāzes punktu Vec-
piebalgas novadā. Mūsu mērķis ir 
radīt vidi, kur iedzīvotājiem būtu 
iespēja nodarboties ar fiziskām 
aktivitātēm, tas varētu būt BMX, 
veloceliņi,  volejbols, nūjošana, 
distanču slēpošanas trase, šautuve.  
Bet tas nav vienas dienas vai vie-
nas nedēļas jautājums, tas ir darbs 
ilgtermiņā un komandā. Tieši tā-
pēc mēs esam nodibinājuši sporta 
klubu „Vecpiebalga”, lai kopīgiem 
spēkiem veidotu un attīstītu sporta 
un brīvā laika kultūru, piesaistot 
interesentus un atbalstītājus. Līdz 
ar to arī mēs esam atvērti jauniem 
biedriem un atbalstītājiem, kam 
ir idejas, ko un kā realizēt un vei-
dot, esam gatavi sadarboties ar citu 
sporta veidu interesentiem, trene-
riem un klubiem. Lēnām tas mums 
arī izdodas, jo ir apstiprināts pro-
jekts, kā rezultātā, iespējams, no-
tiks arī pirmie būvniecības darbi, 
kas būs solis uz priekšu mūsu ideju 
realizācijā. Esam arī veikuši aptau-
ju Vecpiebalgas novadā par sporta 
un brīvā laika pavadīšanas bāzes 
punkta nepieciešamību, kur 85% 
no respondentiem uzsvēra, ka šāda 
vieta novadā ir nepieciešama. Ap-
taujā piedalījās 158 pieaugušie un 

441 bērns un jaunietis. Pro-
tams, turpināsim arī trenēties 
un piedalīties sacensībās. 

Pēc rezultatīvi aizvadītās 
pirmās sezonas esmu ļoti 
pateicīga sportistiem un ve-
cākiem, jo bez viņu izturības 
un lielā entuziasma spor-
tiskie panākumi nebūtu tik 
augsti. Liels paldies sporta 
kluba „Vecpiebalga” bied-
riem un valdei, Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai, atbalstī-
tājiem un līdzjutējiem.  

– Izturību treniņos un 
veiksmi sacensībās!

Dzidra Ješkina

Jaunie riteņbraucēji sacensību trasē. Priekšplānā Helvijs Babris. 

Sporta notikumu 
apskats

Futbols. Novada čempionāta 
divās kārtās piedalījās 5 koman-
das. Intriga, kura komanda iegūs 
čempiona titulu, izvērtās līdz 
pēdējai spēles minūtei: dzērbe-
nieši nedrīkstēja zaudēt Kaives 
komandai, bet „Centram” bija 
vajadzīgs neizšķirts ar „Reinkaļ-
vu” komandu. Sīvā cīņā uzvarēja 
komanda „Centrs” (M.Pilsētnieks, 
R.Praulītis, K.Miķelsons, 
Ģ.Praulītis, T.Praulītis, 
J.Slavēns, T.Engers, J.Jermacāns, 
G.Praulītis), 2.vietā „Dzērbene” 
(J.Beķeris, P.Beķeris, J.Vanags, 
J.Tēts, A.Ozoliņš, G.Krieviņš, 
E.Ciekurznis, E.Žēpers, 
D.Veipāns, K.Aļeksejevs), 
3.vietā „Reinkaļvi” (A.Navra, 
A.Bogdanovs, G.Rozenovs, 
A.Krūmiņš, K.Konošonoks, 
I.Putniņš, K.Kravcovs, Z.Krastiņš, 
A.Krūmiņš). Rezultatīvākie spē-
lētāji: Edgars Šveide („Kaive”), 
Rūsiņš Otersons („Brekti”), Gatis 
Rozenovs („Reinkaļvi”), Māris Pil-
sētnieks („Centrs”), vārtsargs Jānis 
Jermacāns, aizsargs Reinis Praulī-
tis. Jāuzteic Dzērbenes komandas 
spēlētājs Kristaps Aļeksejevs, kurš 
dalīja meistarīgas piespēles saviem 
komandas biedriem. Par skatītāju 
simpātiju kļuva „Kaives” vārt-
sargs Andrejs Kostaščuks. Paldies 
puišiem par sadarbību, un ceru, ka 
nākamajā sezonā komandu skaits 
būs vēl lielāks un tāpēc intriga 
– vēl saistošāka.

„Briņģa aplis”. 4.septembra rītā 
Inešu sporta laukumā pulcējās fi-
zisko aktivitāšu cienītāji, lai veiktu 

10 km garo distanci: skrienot, so-
ļojot, nūjojot. Sacensībās piedalījās 
Inešu, Vecpiebalgas un Dzērbenes 
pagastu iedzīvotāji. Gandarījumu 
sagādāja skolu pedagogi, kuri 
nekautrējās un kopā ar saviem 
audzēkņiem plecu pie pleca devās 
distancē. Par pārgājiena absolūto 
uzvarētāju kļuva Toms Praulī-
tis, kurš par 4 minūtēm uzlaboja 
iepriekšējo trases laiku. Pārgājiena 
„Briņģu aplis” rezultāti:

V -  T.Praulītis (40:17), 
A.Rogozins (42:08), R.Praulītis 
(47:40); V-18 – G.Slavēns (56:07), 
E.Eškins (56:52), M.Spilva 
(1,01:34); V-16 – J.Slavēns 
(49;56), E.Briedītis (50:06), 
Dz.Daļeckis (50:45); V-40 
M.Krams (55:09), I.Jukēvics 
(55:09).

S-40 – A.Katlapa (1,19:25), 
V.Miķelsone (1,42:07), S 
– L.Burdaja (1,32:20), S.Cimdiņa 
(1,42:07), S-18 – M.Cimdiņa 
(1,02:25), E.Černiševa (1,02:34), 
L.Spilva (1,42:07); S-16 – 
E.Katlapa (1,08:50), I.A.Ludborža 
(1,17:08), M.Eglīte (1,31:55).

Nūjotāju konkurencē ļoti blīvi 
rezultāti, tā kā fotofiniša mums 
pagaidām nav, tad ļoti draudzīgs 
rezultāts Ilzei Jukēvicai, Agitai 
Kramai un Ingunai Bauerei. 

Paldies dalībniekiem un novada 
pašvaldībai par atbalstu. Sacen-
sības notiks arī nākamajā gadā. 
Cerēsim, ka dalībnieku skaits būs 
vēl kuplāks. 

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

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

Šis gājums ir tavs gājums,
To nevar noiet cits.
 (O.Vācietis)

Mūžībā aizgājuši

Marts Spilva, Ineši
Pēteris Ruņģis, Dzērbene

Jānis Ziedonis Balodis, Taurene
Pēteris Stepanovs, Vecpiebalga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

paTeiCĪBa

pasāKumi
VeCpieBalGas NoVaDā

Septembris un oktobris ir laiks, kad kultū-
ras namos atsākas amatiermākslas kolektīvu 
jaunā sezona. Kolektīvu vadītāji sadarbībā ar 
kultūras darbiniekiem plāno repertuāru, dar-
ba laikus, meklē jaunas, radošas idejas. Jauni 
dalībnieki tiek gaidīti visos kolektīvos!

Ieskaties! Izvēlies! Piedalies!
DZĒRBENES tautas namā
● Instrumentālais ansamblis ,,Isidora 

pagalms”:
vadītājs Andrejs Grimms, otrdienās 

plkst.16.00.
● Vidējās paaudzes tautisko deju kolek-

tīvs „Augusts”:
vadītājs Uldis Blīgzna, otrdienās 

plkst.19.30, ceturtdienās plkst.20.00.
● Vecākās paaudzes tautisko deju kolek-

tīvs „Juveris”:
vadītājs Uldis Blīgzna, ceturtdienās 

plkst.19.00, svētdienās plkst.11.00.
● Folkloras kopa „Māras bērni”:
vadītāja Mārīte Šķēle, otrdienās 

plkst.17.00.
● Rokdarbu pulciņš:
Organizē Daina Šmite, trešdienās 

plkst.17.00.
INEŠU tautas namā
● Dāmu deju grupa „Drostaliņas”:
vadītāja Sandra Avotiņa, pirmdienās 

plkst.11.00.
● Amatierteātris „Ineši”:
režisore Jasmīna Ošiņa, otrdienās 

plkst.17.00.
● Muižas koris:
Diriģents Jānis Sējāns, piektdienās 

plkst.19.00.

sVeCĪŠu VaKaRi
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 
9. oktobrī plkst.16.00 Katrīnas kapos
10. oktobrī plkst.15.00 Lodes – Apšu kapos
10. oktobrī plkst.16.00 Cieļu kapos 

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un neparasts.
             (A.Krūklis)

Sveicam Tevi, oktobra jubilār!

Īpašie gaviļnieki

60 –  Andrejs Ozoliņš Dzērbenē
 Baiba Ruša Inešos
70 –  Natālija Gobiņa Dzērbenē
 Milija Irbīte Inešos 
 Gaida Galiņa Kaivē
 Arvīds Zilgalvis Taurenē
            Aleksejs Gulbis Vecpiebalgā
            Arnolds Olte Vecpiebalgā                
80 –  Roberts Aukšmuksts 
 Dzērbenē
 Aina Kurzemniece 
 Vecpiebalgā
90 –  Jānis Teodors Olte Kaivē
95 – Teofīla Ozola Taurenē

Var pasaule bez ziediem un bez skaņām 
    būt –
Likt visam gavilēt un vizuļot
Var maza, sīka cilvēkbērna sirds,
Ja viņa prieku jūt.
     (E.Zālīte)

 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Agnese Lapiņa Vecpiebalgas pagastā
Emīls Zirnis Dzērbenes pagastā

Valērija Valpētere Taurenes pagastā
Anrijs Peisahovskis  Inešu pagastā

Sveicam mazuļus un vecākus!

Inešu tautas namā
23. oktobrī plkst.19.00 

Vecpiebalgas amatierteātra 
„Sumaisītis” IZRĀDE

Māra Horna “Ļaujies, un viss!”
Nāciet, un smaidīsim kopā!

Kaives pagastā
6. novembrī plkst.19.00 

Kaives pagasta zālē aicinām 
uz Kaives un Skujenes 

amatiermākslinieku 
SADRAUDZĪBAS VAKARU

Programmā: 
• Kaives un Skujenes rokdarbnieču
   darbu izstāde,
• koncerts,  
• balle (ar groziņiem pie galdiņiem).

Taurenes kultūras namā
8. oktobrī plkst. 22.00 
Taurenes kultūras namā 

RUDENS BALLE
 labam noskaņojumam

visām paaudzēm.

Vecpiebalgas pagastā
9. oktobrī plkst. 15.00

 J.Sudrabkalna un E.Dārziņa 
muzejā  “Jāņskola” Cēsu Pils kora 
KONCERTS, veltīts komponista 
E.Dārziņa 135. dzimšanas dienai.

KAIVES pagasts
● Dāmu deju grupa „Kaiva”:
Vadītāja Elita Doniņa, ceturtdienās 

plkst.16.00.
● Kaives amatierteātris:
Režisore Guna Kalniņa, sestdienās.
TAURENES kultūras nams
● Koris „Pie Gaujas”:
Diriģente Solveiga Vītoliņa, koncertmeis-

tare Guna Rācene, pirmdienās plkst.18.30.
● Dāmu deju kolektīvs „Pavasara sapņi”:
Vadītāja Ieva Kazijeva, trešdienās 

plkst.18.00.
● Amatierteātris „Radi”:
Režisore Dace Potaša, ceturtdienās 

plkst.19.00.
● Jauniešu vokāli instrumentālais an-

samblis:
Vadītājs Edvīns Logins, piektdienās 

plkst.18.00.
● Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Tra-

cis”:
Vadītāja Ieva Kazijeva, piektdienās 

plkst.20.00.
VECPIEBALGAS kultūras nams
● Vecpiebalgas audēju kopa:
Vadītāja Dagnija Kupča, otrdienās 

plkst.17.00.
● Pensionāru klubs „Pīlādzītis”:
Vadītājas Ieva Veinberga un Rasma Beķe-

re, katra mēneša septiņpadsmitais datums.
● Senioru tautisko deju kolektīvs „Mu-

durainis”:
Vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās, treš-

dienās plkst.19.00.

● Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Slā-
taviņa”:

Vadītāja Antra Grinberga, trešdienās 
plkst.17.00.

● Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Ra-
tenītis”:

Vadītāja Antra Grinberga, trešdienās 
plkst.15.30.

● Skolēnu tautisko deju kolektīvs „At-
skabarga”:

Vadītāja Antra Grinberga, trešdienās 
plkst.14.30.

● Vokālais ansamblis „Lūna”:
Vadītāja Agrita Eškina, trešdienās 

plkst.18.00.
● Amatierteātris „Sumaisītis”:
Režisore Ilona Muižniece, otrdienās 

plkst.19.00.
● Modes deju grupa „Savējās”:
Vadītāja Žanna Otersone, otrdienās 

plkst.18.30.

Sīkāka informācija pie kultūras namu va-
dītājām:

Dzērbenē: Daina Šmite, t.29408315;
Inešos: Sarmīte Beķere, t.22022895;
Kaivē, Taurenē: Ginta Babre, t.22032942;
Vecpiebalgā:Zigrīda Ruicēna, t.26493591.

Jauno darba sezonu uzsāk Vecpiebalgas 
novada amatiermākslas kolektīvi

DoNoRu ieVēRĪBai

aTZiNĪBa

apsVeiKumi
Paldies Valdim Cīrulim ar ģimeni par 

skaistajām rotaļlietām Inešu pirmsskolas 
bērnu dienas centrā!

Pateicīgie bērni un viņu vecāki

Vēlos izteikt atzinību Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai par lielo darbu 

apkārtnes labiekārtošanā. Nesen 
apmeklēju Inešu un Vecpiebalgas 

pagastu un biju patīkami pārsteigta 
par sakoptajiem kultūrvēsturiskajiem 

objektiem, parkiem un ceļmalām.   
Mirdza Erneste-Lēģere Liezēres pagastā

SIA „Ramiteks” aicina darbā meža un 
dārza tehnikas (zāģu, krūmgriežu, zāles 

pļāvēju) remontmeistaru. Pieteikties līdz 
15.oktobrim. Tālr.28373583. 

DaRBa pieDāVājums

19. oktobrī no 10.00 līdz 13.00 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 

administratīvā centra zālē
 DONORU DIENA. 

Līdzi jāņem 
personu apliecinošs dokuments – pase. 

pāRDoD
Pārdodu īpašumu ainaviskā vietā Skujenes 

pagastā (zemi, mežu, dzīvojamo ēku ar 
palīgēkām). Tālr.64129227; 28753523.

DaŽāDi
IK „Ileāde” piedāvā autoveikala 

pakalpojumus. Pieteiktie pa tālr.28342090 
(Ilze Kaparkalēja).

* * *
Tuvojoties rudens sezonai, 

veikals  „Mežroze” piedāvā:
* cimdus, cepures, šalles,
* siltās jakas,
* dziju, adatas,
* sveces,
* zeķubikses (bērnu, pieaugušo).

 Veikals atvērts darbdienās 8.30 – 19.00, 
sestdienās 9.00 – 17.00.

sēRu VēsTs
Ej, laimīte, vedējos 
Jaunas dzīves sācējiem! 
Lai netrūka laimes dienu, 
Visu mūžu dzīvojot. 
  (L.t.dz.)

Sveicam

Dinu Kaupi un Andri Lapiņu                                        
Daigu Rūniku un Normundu Alksni 

Daci  Rozi un Valēriju Jankēviču

Aigu Ogriņu un Andi Freimani, 

kopēju dzīves ceļu sākot!


