VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada oktobris



Šajā numurā:
■ Novada domes
aktualitātes
■ Latvijas svētkus gaidot
■ Mūsu viesis Jānis Vīlips

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums
Mēs maza cilts,
Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.
				
(Rainis.)

Redaktores sleja
Kad jūsmājās nonāks kārtējais „Vecpiebalgas Novada Ziņu”
numurs, oktobris – gada desmitais mēnesis, kādreiz saukts par
veļu vai zemliku mēnesi, teju,
teju būs aizvadīts. Vēlēšanas
– brīdis, kad par sprīža tiesu varējām ietekmēt valsts politiku, ir
pagājis, šobrīd varam tikai vērot,
kādu attīstības scenāriju izvēlēsies pie varas esošie politiķi. Ilgi
gan vairs nav jāgaida – sola, ka
2.novembrī jaunā valdība tiks
apstiprināta. Tiesa gan, politiķu
solījumiem uzticēties nevar, jo,
kā nezin kuro reizi pārliecinājāmies, lieliskās apņemšanās un
solījumi pēc vēlēšanām atkal jau
tika mainīti. Grozies, kā gribi, bet
nākas skumji secināt – „gribējām,
kā labāk, iznāca, kā vienmēr”.
Vai ievērojāt, ka šomēnes
mūsu avīzīte ir mainījusi titullapas vizuālo izskatu? Ja atceraties,
pirmais nopietnais „Vecpiebalgas
Novada Ziņu” numurs iznāca pērnā gada novembrī. Kā jau pirmssvētku laikā – arī mēs saņemam
patīkamas dāvanas. Par to liels
padies Dainim Andersonam.
Kā ierasts, oktobra pēdējā
svētdienā notiks pāreja no vasaras
uz ziemas laiku. Iespējams, kāds
šo pulksteņu griešanu uztver pat
ar prieku, jo šķietami liekā miega stundiņa no rīta ļauj vieglāk
pamosties (piekritīsiet taču, ka
grūtāk ir pavasarī, kad jāceļas
stundu agrāk, nekā ierasts). Par
laika pārmaiņu viedokļi dalās,
tomēr nenoliedzami šis nu reiz ir
tas brīdis, kad ziema patiesi sāk
klauvēt pie durvīm. Šogad pirmo
ziemas vēstnesi – sniegu–mūspusē sagaidījām jau 13. oktobrī.
Pēc senču ticējumiem „ja rudenī
sniegs uznāk, pirms kokiem lapas
nobirušas, tad gaidāma vētraina
ziema un pavasaris būs vēls”. Tāpēc „Vecpiebalgas Novada Ziņu”
šajā numurā īsti vietā ir saruna ar
pašvaldības Saimnieciskā dienesta vadītāju Jāni Vīlipu – gan par
apkures nodrošināšanu un ceļu
tīrīšanu, gan citiem, manuprāt,
aktuāliem jautājumiem.
Kas mūs sagaida nākamajā
mēnesī, kādi notikumi iekrāsos
mūsu ikdienu? Novembris ir
varoņu un vēsturiskās atmiņas
laiks, kad dzimusi mūsu valsts un
skaudrās brīvības cīņās nosargāta tās neatkarība. Gada tumšākajā un drūmākajā laikā siltumu un
gaišumu ienesīs Lāčplēša dienas
pasākumi un Latvijas Republikas proklamēšanas svinības (par
pasākumu norisi mūsu novadā
lasiet avīzītes turpmākajās lappusēs). Savukārt mēneša pēdējā
svētdienā iedegsim jau pirmo
sveci Adventa vainagā. Un sāksies LIELAIS GAIDĪŠANAS
LAIKS. Gaišu, labām domām un
darbiem pārpilnu novembri!
Dzidra Ješkina
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Vecpiebalgas novada ļaudis!

Mēs visi zinām, kas notika 1918. gada 18. novembrī. Tā bija diena, kad
pasaule kļuva par vienu valsti – mūsu valsti – bagātāka. Tāpēc mēs ik gadu
šajā dienā atzīmējam savas valsts dzimšanas dienu. Šī noteikti ir ļoti priecīga diena, tāpat kā jebkura cita dzimšanas diena. Mums gan vēl ir ļoti daudz
jāmācās svinēt svētkus un svinēt dzīvi.
Valsts izveide un attīstība nebija vienas dienas darbs, arī ne viena mēneša darbs. Šī lieta prasīja daudz pūļu un krietnu drosmi. Tā prasīja vēl
vairāk– pat cilvēku dzīvības.
Domājot par savu valsti, mēs noteikti varam būt pateicīgi Dievam. Pateicīgi par to, ka ir šāda vieta uz zemes, kur valda brīvība un miers, vieta,
kur var izbaudīt visus četrus gadalaikus un sarunāties dzimtajā valodā.
Savai valstij mēs varam būt derīgi, rādot citiem labu priekšzīmi. Rādīt
priekšzīmi, krietni un godīgi veicot savu darbu. Krietni un godīgi dzīvojot
arī attiecībās citam pret citu un pret savu valsti. Varbūt ne vienmēr par to
mēs saņemsim paldies, bet mēs varam dzīvot ar apziņu, ka esam vajadzīgi.
Pat ļoti vajadzīgi – cits citam un Latvijai.
Esiet laimīgi savā Dzimtenē Latvijā!
Lai Dievs svētī mūs un lai Dievs svētī Latviju!
Ella Frīdvalde-Andersone,
Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētāja

PROJEKTI
Dabaszinātņu un matemātikas
kabinetu modernizācija ir sākusies
Septembra vidū Vecpiebalgas vidusskolai tika
piegādāts un uzstādīts centralizētā iepirkuma 1. daļas aprīkojums no ERAF atbalstītā projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Vecpiebalgas vidusskolā”.
Tagad otrais stāvs ir izveidots kā dabaszinātņu un
matemātikas priekšmetu mācību korpuss, un fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti ir
aprīkoti ar interaktīvajām tāfelēm. Bez tam skolēnu
rīcībā būs mobils 20 datoru komplekts, kas kopā ar
dažādiem sensoriem palīdzēs mūsdienīgā mācību
procesā apgūt jaunas pētnieciskā darba iemaņas un
padarīs eksaktos priekšmetus interesantākus.
Pašlaik skolēni un skolotāji sajūsminās par interaktīvās tāfeles sniegtajām iespējām. Jauno vielu
var prezentēt vizuāli daudz uzskatamāk nekā agrāk. Līdz ar interneta pieslēgšanu šīs iespējas būs
vēl plašākas. Skolēni var arī pārbaudīt sevi, veicot
dažādus testus. Bet visiem ļoti patīk jaunie, krāsainie rakstāmrīki, ar kuriem uz tāfeles var darīt
brīnumlietas. Interaktīvā tāfele var būt noderīga arī
citu priekšmetu mācīšanā. Jaunus paņēmienus var
apgūt arī vizuālo mākslu cienītāji.

Cauri laikmetiem skarbiem,
Ciešanām, klaušu darbiem,
Vāciem, krieviem un zviedriem,
Caur asins sviedriem.
Latviešu tautas mūžseno
Ilgu piepildījumā
Proklamēta suverēna
Latvijas Republika.
Tauta sarkanbaltsarkano
Valsts karogu
Sumina ar himnu
„Dievs, svētī Latviju!”
Adolfs Bruno Pugulis

Pamatojoties uz LR likumu „Par
pašvaldībām” un Vecpiebalgas
novada Domes apbalvojumu piešķiršanas nolikumu, sagaidot LP
proklamēšanas gadadienu, dome
nolemj piešķirt apbalvojumus:
VECPIEBALGAS NOVADA
LEPNUMS:
INGUNAI BAUEREI
LĪGAI GLĀZEREI
GODA RAKSTS:
DAINAI JANSONEI
ANTOŅINAI GLĀZEREI
SPODRAI ERGARDEI
JĀNIM RONIM
JURIM ĶIRSIM

Par jauno interaktīvo tāfeli priecīgi gan pedagogi,
gan audzēkņi.
Protams, visas šīs modernās iekārtas izmaksāja lielu naudu arī mūsu
pašvaldībai. Tāpēc skolēniem jāmācās arī būt uzmanīgiem un saudzīgiem
pret jauno tehniku, lai tā mūs priecētu ilgi.
Biruta Grunska

Kultūras nama pārvērtības

Šoruden Vecpiebalgas kultūras namā ikdienas
darba ritms ir mainījies. Mēģinājumu, pasākumu,
ballīšu kņadu ir nomainījis pavisam cits troksnis.
Ir sākusies Vecpiebalgas kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija (projekts Nr.10-09-L32100000154). Šie darbi tiek veikti, piesaistot Eiropas
Savienības atbalstu atklāta projektu iesniegumu
konkursa pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros. Projekta mērķis ir
uzlabot Vecpiebalgas kultūras nama infrastruktūras kvalitāti, nodrošinot novada iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanu. Rekonstrukcijas darbus
veic SIA „Ekers” no Valmieras. Projekta realizācijas rezultātā mainīsies telpu vizuālais izskats, ērtāka un mūsdienu prasībām atbilstošāka kļūs skatuve
un telpas zem tās. Daļa no pārbūvētajām pagrabtelpām tiks nodotas pensionāru kluba „Pīlādzītis”
apsaimniekošanā. Atjaunotais kultūras nams būs
lieliska Ziemassvētku dāvana visiem novada iedzīvotājiem.
Zigrīda Ruicēna

1918. gada 18. novembris–
Latvijas Republikas
dibināšanas diena

PATEICĪBA:
JURIM SĪMANIM
VELGAI KALNIŅAI
AIJAI AŅINAI
ILZEI BAUMANEI
MĀRIM BRAUMŠTEINAM
EVIJAI RUTKAI
INGRĪDAI STEĻMOČENOKAI
LIDIJAI VĪTOLIŅAI
LAILAI DIMSONEI
VINETAI ODZIŅAI
MĀRĪTEI TORAI
AIJAI MITREI
DZINTRAI BRĪVĪBAI
IVETAI KALLĪTEI
INGRĪDAI BATŅAI
SOLVEIGAI VĪTOLIŅAI
ANDIM SLAIDIŅAM
PĒTERIM AMANIM
ILZEI BALODEI
KRISTAPAM ZĀRDIŅAM
Apbalvojumi tiks pasniegti
svinīgajā pasākumā Taurenes
kultūras namā
š.g. 17. novembrī plkst. 19.00.
Aicinām visus novada
iedzīvotājus piedalīties
pasākumā.
Svinēsim svētkus kopā!

Rit zāles atjaunošanas darbi.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2010.gada 20.oktobrī.

Domes sēdē pieņemtie lēmumi:

1. Deputāti vienbalsīgi nolēma iestāties biedrībās „Vidzemes Inovāciju un
uzņēmējdarbības centrs” un „Vidzemes
tūrisma asociācija”.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt nekustamā īpašuma „Angāri”
novērtēšanas komisiju: Andris Balodis,
Jānis Vīlips, Anna Caunīte.
3. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt
Patapinājuma līgumu ar Latvijas ev.lut.
Baznīcas Vecpiebalgas draudzi par daļas no nekustamā īpašuma pieņemšanu
bezatlīdzības lietošanā, kurš ierakstīts
Vecpiebalgas pagasta zemesgrāmatā un
sastāv no trīs zemes gabaliem: „Lienes
kapsēta”(Vecpiebalgas pagastā), „Zīles
Kalna kapsēta” (Vecpiebalgas pagastā),
„Jaunie kapi” (Vecpiebalgas pagastā),
nosakot lietošanas mērķi – kapsētu uzturēšana bez termiņa noteikšanas.
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada kapsētu
apsaimniekošanas noteikumus.
5. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu
sniegto maksas pakalpojumu sarakstu.
6. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt
līgumu par medību tiesību piešķiršanu
mednieku klubam „Kaives mednieku
klubs”.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma apmak-

sāt FK „Ineši” dalības maksu Cēsu rajona futbola čempionātā 2010.gada vasarā
(Ls 120,00). Apmaksāt Dzērbenes futbola komandas dalības maksu Ls 90,00
Piebalgas novada minifutbola turnīrā.
8. Deputāti vienbalsīgi nolēma slēgt
Patapinājuma līgumu ar LR IeM Valsts
policijas Vidzemes reģiona pārvaldi
par nedzīvojamo telpu nodošanu „Norkalnos 2” (Vecpiebalgas pagasts) līdz
2015. gada 31.decembrim, nosakot lietošanas mērķi – VP Vidzemes reģiona
pārvaldes Cēsu policijas iecirkņa darbības nodrošināšanai.
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma iznomāt Aijai Grugulei zāles telpas Dzērbenes pagasta Vecajā pagastmājā.
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma rīkot
Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Apiņi” cirsmu izsoli
4,6 ha platībā.
11. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12
„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.1 “Vecpiebalgas novada pašvaldības
2010.gada pamatbudžets un speciālais
budžets””.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada
pašvaldības Teritorijas attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļas nolikumā,
izsakot 2.4.4.punktu šādā redakcijā:
„Izvērtēt Vecpiebalgas novada pašvaldības mantas (īpašuma objektu) nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ierosināt tās iznomāšanu,

MAKSAS PAKALPOJUMI, KO SNIEDZ
VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBA, TĀS
STRUKTŪRVIENĪBAS UN IESTĀDES
1. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada pašvaldība un
tās struktūrvienības – Vecpiebalgas, Inešu, Dzērbenes, Taurenes, Kaives pagasta pārvaldes
1.1.
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pakalpojums

Mērvienība

Fotokopijas izgatavošana A-4
1 lpp.
Fotokopijas izgatavošana A-3
1 lpp.
Detālplānojuma vadīšana
1 pasākums
Printēšana
1 lpp.
Faksa saņemšana, sūtīšana
1 lpp.
Oriģinālu skenēšana, izdruka A-4 (abas puses)
1 lpp.
Iesiešana ar spirāli:
spirāle iesiešanai
1 gab.
7.
virspapīrs
1 gab.
iesiešanas darbs
1 lpp.
Laminēšana A-4
1 lpp.
8.
A-3
1 lpp.

Cena bez
PVN (Ls)
0,05
0,10
100,00
0,09
0,60
0,10
0,18
0,18
0,01
0,60
1,20

1.2. No maksāšanas atbrīvojami:
1.2.1. politiski represētās personas (uzrādot represētās personas apliecību),
1.2.2. 1. un 2. grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecību),
1.2.3. daudzbērnu ģimenes un vientuļie pensionāri,
1.2.4. maznodrošinātie iedzīvotāji (uzrādot Vecpiebalgas novada sociālā un veselības aprūpes dienesta izsniegto izziņu).
1.3. Par detālplānojuma vadīšanu 1.2. punktā minētajām personām maksa tiek
samazināta par 50 % .
1.4. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un
ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā.
2. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības
Sociālais un veselības aprūpes dienests
2.1.
N.p.k.
1.
2.
3.

Pakalpojums
Veļas mazgāšana
Dušas pakalpojumi
Naktsmītne

Mērvienība
1X
0,5 h 1 persona
1 d/nakts 1 personai

Cena bez PVN (Ls)
0,50
0,50
4,00

2.2. Samaksas iekasēšana:
2.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības
budžetā.
2.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild sociālā dienesta vadītājs/a.
2.3.No samaksas atbrīvojamas personas, kuras ar Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālā un veselības aprūpes dienesta lēmumu ir atzītas par maznodrošinātām
personām.
3. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada bibliotēkas
Vecpiebalgas, Dzērbenes, Inešu, Taurenes un Kaives pagastā

izīrēšanu, atsavināšanu vai privatizāciju, sagatavot un izsniegt izziņas par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības
atbilstoši normatīvajiem aktiem.”
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienu apbalvot novada
iedzīvotājus (Laureātu sarakstu skat.
turpmākajās lappusēs).
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist īpašuma „Kalna Remeicēni” (Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai. Piešķirt
atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu „Lauciņi”.
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt AS „Latvijas Valsts meži ” nekustamajiem īpašumiem Taurenes pagastā
nosaukumu „Cīruļkalna mežs” un „Nadziņu mežs”.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Kalna Dūmkalni”
(Kaives pagasts), jo īpašums nav nepieciešams pašvaldībai noteikto funkciju
veikšanai.
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist īpašuma „Lejas Kūrēni” (Vecpiebagas pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašuma „Lejas Kūrēni” atdalītajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu „Ezernieki”.
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma iznomāt Annai Veinbergai daļu no neapbūvētās zemes vienības „Pie Ruģēniem”
(Inešu pagasts) 3,46 ha kopplatībā
lauksaimnieciskai izmantošanai.
19. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt mērķdotācijas pašvaldībām–
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalīju3.1.
Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pakalpojums
Kopēšana A4 melnbalta
Kopēšana A4 melnbalta
Printēšana A4 melnbalta
Printēšana A4 melnbalta
Printēšana izdruka A4 krāsaina
Printēšana izdruka A4 krāsaina
Skenēšana A4

2010. gada oktobris
mu (no 01.09.2010. līdz 31.12.2010.).
Mērķdotācijas pašvaldībām – interešu
izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadalījumu (no 01.09.2010. līdz
31.12.2010.).Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (sadalījumu no
01.09.2010. līdz 31.12.2010.). Pašvaldības līdzfinansējuma sadalījumu
izglītības programmām. Saskaņā ar Izglītības likuma 30. panta 2. punkta nosacījumiem izglītības iestādes vadītājs
iestādei piešķirtās dotācijas ietvaros
nosaka pedagogu mēneša darba algas
likmi, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto darba samaksu.
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010.gada 1.jūnija izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes pastāvīgajiem lietotājiem:„Ineši PKS”
uz zemes vienību „Piensaimnieki”
Inešu pagastā, Valentīnam Vasiļjevam
uz zemes vienību „Jaunvaišļi” Inešu
pagastā, Ilgai Rismanei uz zemes vienību „Odi” Dzērbenes pagastā, Gaidai
Galiņai uz zemes vienību „Ceriņi”
Kaives pagastā, Ritas Leontīnes Ragozinas mantiniekiem uz zemes vienību
„Lejas Sviļi” Inešu pagastā, Aivaram
Kaķītim uz zemes vienību „Pļaviņas”
Dzērbenes pagastā, Dinai Deksnei uz
zemes vienību „Ķirškalni” Dzērbenes
pagastā, „Nēķins KS” uz zemes vienību
„KS Nēķins” Taurenes pagastā, Astrai
Kondratjevai uz zemes vienības „Grīvas” Dzērbenes pagastā, Aijai SpalviMērvienība
Lapas 1 puse
Lapas abas puses
Lapas 1 puse
Lapas abas puses
Lapas viena puse
Lapas abas puses
Lapas abas puses

Cena bez PVN (Ls)
0,05
0,10
0,05
0,10
0,50
1,00
0,10

3.2. Samaksas iekasēšana:
3.2.1. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības
budžetā.
3.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītāja.
3.2.3. no samaksas atbrīvojamas personas:
politiski represētās personas (uzrādot represētās personas apliecību), 1. un 2.
grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecību), daudzbērnu ģimenes un vientuļie pensionāri, maznodrošinātie iedzīvotāji (uzrādot Vecpiebalgas novada sociālā dienesta
izsniegto izziņu).
4. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada izglītības
iestādes
4.1.
Nr.p.k. Pakalpojums
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Kopēšana A4 melnbalta
Kopēšana A3 melnbalta
Kopēšas A4 melna uz krāsaina papīra
Kpēšana A4 melna uz marmora papīra
Printēšana A4 melnbalta
Printēšana A4 krāsaina
Printēšana A4 attēls
Printēšana A4 uz Marmora papīra
Iesiešana ar spirāli:
spirāle iesiešanai
virspapīrs
iesiešanas darbs
Kopmītnes telpu īre
Laminēšana A-4
Laminēšana A-3

Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse
Lapas 1 puse

Cena bez
PVN (Ls)
0,05
0,10
0,07
0,12
0,09
0,25
0,35
0,20

1 gab.
1 gab.
1 lpp.
1 pers.
1 lpp.
1 lpp.

0,18
0,18
0,01
1,50 – 2,00
0,60
1,20

Mērvienība

4.2. Samaksas iekasēšana:
4.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības
budžetā.
4.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītāja.
5. Saimnieciskā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi:
5.1.
Nr.
Pakalpojums
Mērvie- Cena bez PVN (Ls)
p.k.
nība
1. Zāles pļaušana ar trimmeri,
m²
0,006
traktoru (22-25ZS)
m²
0,006
traktoru(80>ZS)
ha
35,00
2. Autobusa pakalpojumi (40>sēdvietas) km 0,40
---------„”-------------- (40<sēdvietas)
km 0,25
Autobusa pakalpojumi
h
4,00 (novada skolēnu
braucieniem – atlaide 50%)
3. Sūknēšanas pakalpojums (traktors+4 1 muca 10,00
m³ muca) (brauciena attālums līdz 1
km)
Pārbraucieni virs 1 km
Ls/km 0,35

ņai uz zemes vienību „Krasta iela 11”
Taurenes pagastā, Anitai Zvaigznei uz
zemes vienību „Gārņi” Dzērbenes pagastā, Jānim Kuzmanam uz zemes vienībām „Zeikari” Vecpiebalgas pagastā,
Aivaram Vimbam uz zemes vienībām
„Ozoliņi” Dzērbenes pagastā, Ivo Heniņam uz zemes vienību „Ventiņi” Kaives
pagastā, Viļa Vaska mantiniekiem uz
zemes vienību „Valtiņi” Vecpiebalgas
pagastā, Zigmundam Spādem uz zemes
vienību „Kalna Viesītes” Kaives pagastā, Robertam Ciguzim uz zemes vienību
„Grīvas” Dzērbenes pagastā. Piedāvāt
lietotājiem izmantot nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumus.
21. Deputāti vienbalsīgi nolēma precizēt Kaives pagasta padomes 2004.
gada 8.marta lēmumus par zemes piešķiršanu garāžu uzturēšanai un noteikt,
ka garāžu īpašniekiem (valdītājiem)
piešķirtas lietošanā zemes vienības
„Kantuļi” domājamās daļas proporcionāli katram īpašniekam (valdītājam)
piederošajām ēkas domājamām daļām:
Guntai Jansonei – 20144/105756 domājamās daļas,
Irēnai Bāzei – 30216/105756 domājamās daļas,
Ilzei Rūnikai – 25180/105756 domājamās daļas,
Dacei Linkumai – 5036/105756 domājamās daļas,
Janīnai Cīrulei – 15108/105756 domājamās daļas,
Mārim Rūnikam - 10072/105756 domājamās daļas.
Nākamā Vecpiebalgas novada
Domes sēde notiks 2010. gada 17.
novembrī plkst. 15.00 Vecpiebalgas
pagastā.
6. Novada apsaimniekošanā esošo
kapsētu uzturēšanas pakalpojumi:
6.1
Nr. Pakalpojums Mērvie- Cena
bez
p.k.
nība
1. Reģistrācija un
jaunas kapavietas
ierādīšana:
1.1. novada
administratīvajā
teritorijā
deklarētajiem
iedzīvotājiem
1.2. citās
pašvaldībās
deklarētajiem
iedzīvotājiem,
kuriem uz 2010.
gada 01.
novembri ir
ģimenes kapi
Vecpiebalgas
novada kapsētās
1.3. citās
pašvaldībās
deklarētajiem
iedzīvotājiem
2. Kapličas
lietošana bēru
ceremonijai
3. Kapličas
lietošana mirušā
uzglabāšanai
4. Zvanīšana

PVN
(Ls)

1 vieta 5,00
1 vieta 10,00
1 vieta 20,00

1 stun- 5,00
da
1 dien- 2,00
nakts
1 pasā- 5,00
kums

6.2. Samaksas iekasēšana:
6.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un
ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā.
6.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild
kapsētas pārzine.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas



Live Green Organisation bezmaksas konsultācijas
ES finansējuma saņemšanai

Par vēlēšanu
rezultātiem:
ieguvēji un zaudētāji

2010. gada oktobris

Ekoloģiskas un sakoptas vides atbalstītāji „Live Green Organisation” ir
raduši iespēju bezmaksas konsultācijām. Privātmāju un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki varēs pieteikt
projektus KPFI finansējuma saņemšanai. Konsultāciju pamatideja – pāriet
no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem energoresursiem, veicināt SEG
emisiju samazināšanu mājsaimniecības
sektorā un samazināt pieaugošās apkures izmaksas.
Noteikumu projekts nosaka Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta finansē-

to projektu atklāta konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā” nolikumu,
vērtēšanas kritērijus un projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas
un finansējuma piešķiršanas kārtību.
Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
1. Privātmāju īpašnieki.
2. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotas personas.
3. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku pārstāvošas biedrības.
Konkursa ietvaros pieejamais finansējums ir 11 399 481 lats, kur vienam

projektam pieejamais finanšu instrumenta finansējums dārza mājām, individuālām dzīvojamām mājām, vasarnīcām ar koka, mūra un mūra–koka
ārsienām, dvīņu rindu un atsevišķu divdzīvokļu mājām – 7 000 latu, savukārt,
daudzdzīvokļu mājām – 60 000 latu.
Palīdzēsim atrast tehnoloģiski un
ekonomiski izdevīgāko risinājumu!
Zvaniet pa tālr. 27000095 vai sniedziet
informāciju, rakstot uz e-pastu: info@
lgo.lv.

BMX trases celtniecība
2010.gada 15. februārī tika saņemts
pozitīvs
apstiprinājums
biedrības
„PLAUKSTA” projektam „Pļavas pie
skolas labiekārtošana” (projekta Nr.
09-09-LL29-L413201-000003).
Šis
projekts tiek realizēts ar biedrības
„Cēsu rajona lauku partnerība”, Lauku
atbalsta dienesta (LAD), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalstu – Lauku attīstības
programmas (LAP) 2007.-2013. gadam
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 13959.03 LVL,
no tā saņemts finansējums 90% apmērā – 12 563.13 LVL. Projekta mērķis:
lauku vides (ciemata centrā pie skolas)
kvalitātes attīstība, sakopšana, funkcio-

nalitātes papildināšana un labiekārtošana ar „veloceliņu, kas
piemērojams BMX trases vajadzībām” un rekreācijas elementiem,
nodrošinot vides aizsardzību un padarot to pievilcīgu dzīvošanai un ikdienas
brīvā laika pavadīšanas dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem. Šī projekta
ietvaros tiks iegādāta veloceliņa starta
barjera, ieklāts bruģakmens starta laukumam un taciņām un iegādāti būvmateriāli skatu tornim. 2010.gada oktobrī
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta „Rātmindera parkā” tika uzsākti
projekta „Veloceliņš, piemērots BMX
vajadzībām” būvdarbi, kā rezultātā taps
BMX trase, kur pavadīt brīvo laiku un
trenēties varēs ne tikai bērni un jaunieši no Vecpiebalgas novada, bet arī no
kaimiņu novadiem. Šī ir lieliska iespē-

ja lauku reģiona jaunatnei arvien vairāk
iesaistīties
šobrīd
tik populārajā sporta
veidā – BMX.
Darbus veic būvfirma SIA „LB MELIO”. Projekta „Veloceliņš, piemērots
BMX vajadzībām”
būvniecība un īstenošana notiek sadarbībā ar sporta klubu „Vecpiebalga”,
z/s „Veckurmji”, SIA „LB MELIO” un
Vecpiebalgas novada pašvaldību.
Larisa Kārkliņa

Informācija lauksaimniekiem
Uzsāktas naudas izmaksas platību
maksājumiem 2010. gadam. Lai viestu
skaidrību, cik un par ko naudiņu saņemam, sniedzam informāciju par konkrētiem apakšpasākumiem.
Tiešie maksājumi:
Vienotais platību maksājums – 45,90
LVL/ha;
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par platībām – 22,91 LVL/ha;
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par pienu – 21,14 LVL/t;
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par laukaugu platībām – 25,91
LVL/ha;
Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums par nokautiem vai eksportētiem
liellopiem – 32,89 LVL/dzīvn.

Īpašais atbalsts par pienu:
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 30t,
ietvaros realizētas 30 – 79 t piena–
12,00 EUR/t ;
Piešķirtās kvotas, kas ir vismaz 80t,
ietvaros realizētas vismaz 80 t piena–
10,80 EUR/t .
„Lauku attīstības plāna 2004. 2006. gadam” pasākumu atbalsts:
Pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma „Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” atbalsts – 58,16 LVL/ha;
Pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” atbalsts – 97,88 LVL/ha;
Pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma „Erozijas ierobežošana” atbalsts (Pārējā Latvijas teritorijā) – 28,37 LVL/ha;

Pasākuma „Agrovide” apakšpasākuma „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” atbalsts (par
Latvijas brūnās govju šķirnes dzīvnieku) – 92,92 LVL/dzīvn.;
Pasākuma „Maksājumi lauksaimniekiem par nelabvēlīgiem dabas apstākļiem teritorijās, kas nav kalnu teritorijas” atbalsts (3.kat.) – 41,14 LVL/ha;
Pasākuma „Natura 2000 maksājumi
un maksājumi, kas saistīti ar Direktīvu
2000/60/EK” atbalsts – 31,21 LVL/ha;
Pasākuma „Natura 2000 maksājumi
(meža īpašniekiem)” atbalsts – 42,56
LVL/ha.
Benita Zvejniece, Vecpiebalgas
novada lauku attīstības speciāliste

Aktuāli zemes jautājumi
Par zemes izpirkšanu
Zemes lietotājiem, kuri vēl nav izpirkuši lietošanā piešķirto zemi, līdz 2010.
gada 30. decembrim jāpārskaita sertifikāti un jānoslēdz līgums par zemes izpirkšanu ar Hipotēku un Zemes banku.
Ir iespējas slēgt līgumu ar banku par
atlikto maksājumu uz laiku līdz 10 gadiem, tad pirmā iemaksa ir vismaz 2 %
no kadastrālās vērtības + 50 Ls, procentu maksa ir 6 % gadā no atlikušās nesamaksātās summas. Ja lēmums par zemes izpirkšanu sagatavots pirms 2010.
gada, ir vērts pārliecināties, vai zemes
vērtība šajā gadā nav samazinājusies.
Šajā gadījumā, pirms skaitīt sertifikātus, jāsaņem VZD izziņa par zemes
kadastrālo vērtību 2010.gadā. Līgums
ar banku līdz šī gada beigām jānoslēdz
arī tiem zemes lietotājiem, kuri veikuši
zemes priekšapmaksu. Ja līgums netiks
noslēgts, varēsiet izmantot zemes nomas pirmtiesības un zemi iegādāties no
pašvaldības par naudu.
Par izziņām Zemesgrāmatai
Īpašniekiem, kuri veic kādas darbības
ar savu īpašumu, Zemesgrāmatu nodaļā
vairs nav jāiesniedz pašvaldības izziņa
par nekustamā īpašuma nodokļa nomak-

su, jo Zemesgrāmatu nodaļas darbinieki,
ieskatoties mūsu datu bāzē, paši var pārliecināties, ka nodoklis samaksāts. Taču
gadās arī problēmas, kad no programmas šādu izziņu nevar saņemt – ja ir parāds kaut 1 santīms, ja dzīvojamās mājas vērtība ir 0 un nodoklis nav jāmaksā,
ja programmā nav ievadīts maksājums.
Tādēļ, lūdzu, sazinieties ar mums – tālr.
641 70464; 26115317; 26420236 – Daina Slaidiņa vai 64107268; 26109262 –
Andris Balodis, lai pārliecinātos, ka viss
ir kārtībā.
Par nekustamā īpašuma nodokli
Atgādinu, ka tuvojas nekustamā
īpašuma nodokļa kārtējais maksājuma
termiņš – 15. novembris. Visi šogad
aprēķinātie nodokļa maksāšanas paziņojumi gan par zemi, gan ēkām ir izsūtīti, izņemot dažus paziņojumus, kuros
aprēķinātā summa ir mazāka par pasta
izdevumiem paziņojuma nosūtīšanai.
Ja kāds no jums paziņojumu nav saņēmis, lūdzu, zvaniet uz iepriekš minētajiem numuriem, lai visu noskaidrotu.
Atbilstoši likumam „Par nekustamā
īpašuma nodokli”, mājokļa nodoklis
trūcīgajām personām tiek samazināts
par 90%, bet maznodrošinātām perso-

nām, saskaņā ar mūsu novada domes
lēmumu– 50% apmērā no aprēķinātās
summas. Personām, kam piemēroti nodokļa atvieglojumi, netiek noteikts minimālais nodokļa maksājums – Ls 5. Ja
atbilstat šiem statusiem, pārliecinieties,
ka nodokļa aprēķins veikts pareizi.
Līdz 1.novembrim saņemsim no
Lauku atbalsta dienesta sarakstus ar zemes vienībām, kurās lauksaimniecībā
izmantojamā zeme ir vairāk par 1 ha,
ja vairāk nekā 70% lauksaimniecības
zemes platības līdz 1.septembrim netika izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanai vai uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī.
Īpašumiem, kuri būs šajos sarakstos,
tiks aprēķināts papildus nekustamā
īpašuma nodoklis 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Tā kā likumā teikts,
ka nodokļa maksāšanas paziņojumi par
neapstrādāto lauksaimniecības zemi jānosūta līdz 2011. gada 15. februārim,
šo papildus aprēķinu nosūtīsim reizē ar
nākamā gada maksāšanas paziņojumu.
Gaidīšu jūsu zvanus arī par visām neskaidrībām nodokļa aprēķinos!
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste

Domāju, ka lasītāji man piekritīs,
ka loģisks turpinājums 3 rakstu sērijai par Saeimas vēlēšanām būtu vēlēšanu rezultātu un ar to saistīto valsts
tālākās attīstības perspektīvu analīze.
Vispirms pamēģināsim noskaidrot,
kādus pozitīvus, negatīvus vai pagaidām vēl grūti vērtējamus jaunus
momentus valsts dzīvē ir nesušas politisko spēku pārgrupēšanās aizvadīto
vēlēšanu rezultātā.
Tātad vispirms par pozitīvo. Neskatoties uz praktiski visu vadošo
politologu visai skeptisko prognozi
par vēlētāju aktivitāti, vēlēšanu iecirkņus gan mūsu valstī, gan ārzemēs ir
apmeklējuši aptuveni ¾ balsstiesīgo
iedzīvotāju. Tas jāvērtē īpaši pozitīvi
tāpēc, ka vēl īsi pirms vēlēšanām aptaujas uzrādīja neparasti lielu skaitu
to pilsoņu, kuri neredzēja jēgu atdot
savu balsi par kādu no kandidējošajām partijām, jo „tikpat jau nekas
nemainīsies”. Acīm redzot, vismaz
daļa ir sapratuši, ka dalība vēlēšanās
mūsu valstī, kur ir ļoti vāji attīstīta tā
saucamā pilsoniskā sabiedrība, kuras
izpausmes ir galvenokārt dalība dažādās sabiedriskajās organizācijās un
kustībās, praktiski ir vienīgais veids,
kā kopīgiem spēkiem ietekmēt tās vai
citas partijas nākšanu pie varas un
līdz ar to arī valsts tālākās attīstības
perspektīvu. Otrs pozitīvais moments
– Saeimā iekļuvušo partiju skaita samazināšanās un visu sīkpartiju, arī
PCTVL palikšana zem 2% robežas,
kas liedz viņiem saņemt turpmāk
valsts finansiālu atbalstu savas partijas darboties spēju saglabāšanai.
Vienlaicīgi jāuzsver arī galēji nacionālu spēku lomas samazināšanās,
pilnībā izslēdzot no darbības Saeimā
PCTVL, kura pārstāvēja Latvijas valstij ne vienmēr lojālo krievvalodīgo
intereses, un praktiski izrakstot neuzticības mandātu visus neatkarības
gadus gan Saeimā, gan valdībā pārstāvētajai TB/LNNK, kuru kopējā sarakstā ar „Visu Latvijai” likumdošanas varā pārstāvēs viens vai labākajā
gadījumā divi deputāti no astoņiem.
Arī jaunais nacionālais spēks „Visu
Latvijai” jau vēlēšanu naktī, demonstratīvi dziedot lielai sabiedrības daļai
nepieņemamas dziesmas un izvirzot
tādus lozungus kā „nacionāli orientēta ekonomika”, liek apšaubīt iespēju,
ka šādas partijas pārstāvji varētu tikt
iekļauti valdībā, jo tas nebūtu pieņemams ne mūsu sabiedrotajiem Rietumos, ne potenciālajiem ekonomiskās
sadarbības partneriem Austrumos, jo
pirmām kārtām nav skaidrs, kas ir domāts ar šo nacionāli orientēto ekonomisko politiku apstākļos, kad pasaule
ir iegājusi totālas ekonomiskās globalizācijas fāzē. Vai tas nozīmētu ekonomisku izolāciju vai priekšrocību
radīšanu kādiem uzņēmējiem pēc nacionālajām pazīmēm, vai sadarbības
partneru izvēli pēc viņu attieksmes
pret nacionālo politiku. Jebkurš no
šiem principiem būtu nepieņemams
gan no valsts ekonomisko interešu,
gan starptautisko, gan cilvēktiesību
viedokļa. Trešais pozitīvais rezultāts
– vēlētājs ir neizprotami licis saprast,
ka cilvēki, kuri noveduši valsti krīzes situācijā un līdz ar to izsmēluši
vēlētāju uzticības kredītu un viņu izredzes, lai zem kādiem jauniem nosaukumiem viņi slēptos, atgūt varu
ir vērtējamas kā nereālas (8 vietas
apvienībai „Par labu Latviju”). Vēl

pozitīvi jāvērtē arī tas, ka krievvalodīgu pilsoņu kopums beidzot ir ieguvis attiecīgu pārstāvniecību Saeimā,
kas neapšaubāmi mazinās nacionālo
spriedzi sabiedrībā (politologi uzskata, ka par Saskaņas centru balsojuši
arī daudzi latvieši, jo citādi 28 vietas
Saeimā būtu neiespējams rezultāts).
Šis panākums svarīgs arī tāpēc, ka šī
apvienība nekad nav bijusi pie varas,
tātad atšķirībā no pārējiem politiskajiem spēkiem Saeimā nav saistīta
ar dažādiem korporatīvajiem darījumiem, kuri bieži traucē pie varas
esošajiem pieņemt lēmumus, kuri patiešām būtu tautas interesēs. „Vienotības” panākumus (33 deputātu vietas
Saeimā) politologi skaidro galvenokārt ar „Jaunā laika” un tā premjera
Valda Dombrovska drosmi uzņemties
atbildību par valsti dziļas krīzes situācijā un prasmi vismaz apturēt lejupslīdi un panākt zināmu stabilitāti,
kaut arī vēl neredzam „izaugsmi”.
Par negatīvo politologi uzskata
veidu, kādā „Vienotība” apsteidza
līdzšinējo neapšaubāmo visu aptauju
līderi SC, proti, pozicionējot savus
konkurentus kā Krievijas interešu
aizstāvjus, kuri saņemot visāda veida
palīdzību, arī finansiālo no Maskavas, kaut gan nekādus pierādījumus
tam atrast nav izdevies. Rezultātā
sāncensība starp abiem šiem politiskajiem spēkiem tika reducēta līdz
līmenim „tu par krieviem vai par latviešiem”, kas, protams, nav laba bāze
turpmākajai sadarbībai ne starp šīm
apvienībām, ne starp nacionālajām
kopienām, kuras, patīk mums tas vai
nepatīk, Latvijā tomēr pastāv. Un beigās, protams, atkal Zaļo un Zemnieku
Savienības fenomens (22 vietas), kura
eksistenci politologi tā arī līdz šim
nevar pamatoti izskaidrot. Apvienība,
kura savas darbības laikā parlamentā
praktiski nav pat ierosinājusi kaut ko
LR pozitīvu, gluži pretēji – iesniegusi
vairākus likumprojektus, lai juridiski palīdzētu savam naudas devējam
Lembergam, kura nepietiekami aizstāv gan zemnieku, gan dabas draugu
intereses, atkal saņēmusi neparedzēti
lielu vēlētāju atbalstu un, kā smejas
apskatnieki, „zelta akciju”, proti, bez
viņiem faktiski nav iespējams izveidot koalīciju (vienīgais variants „Vienotība” + „Saskaņas Centrs”) un tātad
ZZS rīcībā faktiski ir neierobežotas
iespējas ietekmēt valdības veidošanu,
neuzņemoties par sekām nekādu atbildību. Daudzi uzskata, ka šo panākumu pamatā tomēr ir ZZS sponsora,
harizmātiskā Ventspils mēra, ZZS
premjera kandidāta Lemberga personība, kurš, lai gan apsūdzēts smagos
kriminālnoziegumos, lielai sabiedrības daļai asociējas ar „laba saimnieka” tēlu – „sakārtoja Ventspili, gan
jau sakārtos arī visu valsti”.
Par valdības veidošanas peripetijām un valdošās koalīcijas sastāva ietekmi uz valsts tālākās attīstības perspektīvām nākamajā reizē, kad Valsts
prezidents, kā solījis, 2.novembrī
nosauks politiķi, kuram uzticēs nākamās valdības veidošanu (lielākā vērtētāju daļa uzskata, ka tas būs Valdis
Dombrovskis, taču iespējami arī pārsteigumi, ja partijas nespēs vienoties
par koalīcijas veidošanu, tad varētu
pat tikt pieaicināts cilvēks no malas).
Juris Sīmanis
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Vecpiebalgas novada ezeri
papildinās ar zivju krājumiem
Oktobrī Vecpiebalgas novada
Taurenes, Inešu un Alauksta ezerā
tika ielaisti zivju mazuļi. Šāda iespēja radās, jo novada pašvaldība
piedalījās Zemkopības ministrijas
izsludinātajā konkursā „Zivju resursu saglabāšana un pavairošana
publiskajos ezeros”.
„Pirmā projekta „Zivju resursu
saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros” ietvaros
vasaras vidū 20 000 zandartu mazuļu ielaidām Inesī, atlikušos 8 000
līdaku mazuļus Inešu, Taurenes un
Alauksta ezeros ielaidām rudenī.
Augusta beigās ar projektu „Zivju
resursu saglabāšana un pavairošana Vecpiebalgas novada ezeros II”
Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā startējām otrreiz.
Septembra sākumā mūsu projektu
apstiprināja, tāpēc varēsim mūsu
ezeru zivju resursus papildināt vēl
ar 6000 līdaku un 6000 zandartu
mazuļiem,” stāsta novada projektu
vadītāja Sanita Breikša.
Abu projektu īstenošana ir ļoti
svarīga mūsu novadam – ne tikai
saglabājot vērtīgo zivju populāciju
Inešu, Taurenes un Alauksta ezerā,
bet arī veicinot tūrisma attīstību novadā, radot tūristu un makšķernieku
vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem. Tā veicinās interesi par dabas
un ūdeņu bagātību, bagātinās novada un visas valsts vērtību kopumā.

Atbalstīsim futbola
komandu „Ineši”
Vecpiebalgas novada futbola komanda „Ineši” 2010.gada vasaras sezonā
ļoti veiksmīgi piedalījās Piebalgas novada minifutbola turnīrā, izcīnot pirmo
vietu. Pirmo reizi tika izmēģināti spēki arī atjaunotajā Cēsu rajona futbola
čempionātā (11 pret 11 laukuma spēlētāji), kur tika svinētas sešas uzvaras
(bija tikai viens zaudējums), tādējādi
kļūstot par kausa ieguvējiem arī šajās
sacensībās.
2011. gadā FK Ineši mērķis ir piedalīties Vidzemes reģiona 2. līgas izcīņā
futbolā, kas norisināsies no 2011.gada
aprīļa līdz septembrim. Komanda tiks

veidota uz sekmīgi spēlējošo FK „Ineši” spēlētāju bāzes. Tomēr, lai izveidotu
konkurētspējīgu komandu arī Vidzemes
reģiona 2. līgas izcīņai, komandā papildus tiks pieaicināti spēlētāji no citām
novada komandām.
Lai piedalītos šajās sacensībās, tiek
kooperēti Vecpiebalgas novada, sponsoru un personīgie līdzekļi.
Būsim pateicīgi par jebkuru palīdzību, lai varētu īstenot savu mērķi – dalību Vidzemes reģiona 2.līgā. Tuvāka
informācija: tālr. 29341789.
Kaspars Konošonoks,
FK Ineši pārstāvis

Piebalgas miniturnīra uzvarētāji – futbola komanda „Ineši”.

Zivju mazuļu ielaišanu uzrauga Vecpiebalgas novada pašvaldības vides
aizsardzības speciālists Jānis Žēpers, Rūjas zivju audzētavas pārstāvis
Jānis Priedītis un Valsts vides dienesta vecākais inspektors Dainis
Amatnieks.

Izkrāso rudeni!
Rudenim raksturīga krāsu bagātība, dzestrums, dūmu smarža un krītošu lapu čaukstoņa, ko vējš paspējis izpūst pa visu apkārtni. Kā katru
gadu, bet tomēr citādāk – citas lapas
uz asfalta, citas domas un citi darbi,
kas jādara. Arī mūsu novada bibliotēkās rudens ienesis jaunumus.
Gadskārtējā Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa šogad notiks no 8. līdz
14. novembrim, kad vairāk nekā
2000 institūcijas Eiropā pārlapos
vairākus Ziemeļvalstu autoru darbus. Šī gada tēma ir „Teiksmainie
Ziemeļi”. Arī mūsu novada bibliotēkas iesaistīsies šajā projektā, par
pasākumu norisi interesējieties pie
sava pagasta bibliotekāriem.
Joprojām bibliotēkās ir pieejami
moderno tehnoloģiju pakalpojumi.
Jaunums – 8.novembrī Taurenes un
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā a/s
„Swedbank” konsultante veiks apmācības internetbankas lietošanā.
Aicinām ikvienu interesentu arī no
kaimiņu pagastiem.
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
arī šosezon piedāvājam apmeklēt
dažādas nodarbības – Adventa vainagu darināšanas, dāvanu saiņošanas u.c. Turpināsim tikties Lasītāju
klubiņā reizi mēnesī. Sekojiet līdzi
reklāmai vai interesējieties bibliotēkā!
Dzērbenes pagasta bibliotēka
novembrī kopā ar Dzērbenes vidusskolas 2. un 3. klases skolēniem
un viņu audzinātājām plāno jauku
pasākumu bērniem – abu klasīšu
bērni iestudēs fragmentus no mīļām bērnu grāmatām un kopā ar
bibliotekāri izdzīvos līdzi grāmatu
varoņu gaitām.
Mazos lasītājus joprojām Dzēr-
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benes, Inešu, Taurenes un Vecpiebalgas bibliotēkā gaida aizraujoši
ceļojumi Bērnu žūrijas grāmatās,
bet pieaugušos varam iepriecināt ar
jaunumiem latviešu un ārzemju literatūras klāstā. Piedāvājam nelielu
ieskatu bibliotēku fondu jaunieguvumos.
Mūsu novadniece Anna Velēda
Žīgure jaunajā darbā „Viņi. Ceļā”
stāsta par latviešiem, kuri pieņēma
lēmumu Otrā pasaules kara laikā
aizbraukt no Latvijas. Ar kuģi, ar
vilcienu, ar mašīnu. Piespiedu kārtā
vai brīvprātīgi. Nezinot, kas notiks
rīt. Cerot atgriezties. Šī ir iespēja
saklausīt viņu domas un iepazīt to
likteņus, kas savulaik piederējuši pie „mēs”, bet pārvērtušies par
„viņi”.
Pēc norvēģu rakstnieka Pēra Petersona jaunā romānā „Prom ārā
zirgus zagt” izlasīšanas dvēselē paliek smeldze un sajūsma – milzīgs
prieks par rakstnieka talantu, spēju
dziļi, pat meditatīvi runāt par dzīvi.
Arturs Heilijs romānā „Viesnīca” atklāj viesnīcas darbinieku un
apmeklētāju dzīves tumšākos noslēpumus, veidojot tēlus un notikumus, kurus lasītājam nebūs lemts
aizmirst.
Popularitāti iemantojusī krievu
rakstniece A.Mariņina lasītājiem ir
labi pazīstama. Jaunajā triju romānu cikla „Skats no mūžības” nosaukumos „Labie nodomi” – „Ceļš”
– „Elle” iekodēta atziņa par padomju realitātes postošo ietekmi uz ģimeni, tradīcijām un cilvēcīgumu.
Pasaules ekonomika pamazām
sāk atgūties no ārkārtīgi dziļās lejupslīdes. Diemžēl Latvija, Lietuva,
Ukraina un virkne citu valstu slīgst

aizvien tālāk krīzes dzelmē. Kāpēc
tā notiek? Šķiet, ir pienācis laiks ne
vien uzdot jautājumus, bet arī rast
atbildes.
„Vilkābeļu mežs” ir īru rakstnieces Meivas Binčijas 14. romāns,
kas stāsta par mazu, īpašu īru pilsētiņu Rosmoru. Pilsētiņai blakus
atrodas Vilkābeļu mežs, savukārt
šajā mežā – svētās Annas statuja un
aka, ko apvij noslēpums. Grāmatas
burvju spēks slēpjas simpātiskajos
un šķietami ļoti reālajos cilvēkos.
Mūsu bibliotēku fondos ir gan
Stīga Lārsona, kas pērn tika atzīts
par populārāko rakstnieku Eiropā,
grāmatas „Meitene, kas spēlējās
ar uguni” un „Meitene ar pūķa tetovējumu”, gan Sūzenas Kolinsas
„Bada spēļu” triloģijas pirmie divi
romāni, kas ir viens no pēdējo gadu
spožākajiem veikumiem pusaudžu
literatūrā, bet ko ar interesi lasa arī
pieaugušie. Varam piedāvāt arī grāmatas ar vēstures pieskārienu – F.
Gregorijas triloģiju par Anglijas
karaļnama dzīve. Vēl pieminēšanas vērti ir šādi vēsturiskie romāni:
Dž.Kalogridisas „Bordžijas līgava”, K.Sansoma „Valdnieks”.
Šīs ir tikai dažas no grāmatām,
ko lasītāji atzinīgi novērtējuši. Ja
tu neesi vēl apmeklējis bibliotēku,
nāc un iekrāso rudeni ar skaistu un
aizraujošu lasāmvielu! Ja arī tava
pagasta bibliotēkā šī darba nav,
izmanto iespēju un pasūti grāmatu
no kaimiņu bibliotēkas. Par konkrētas bibliotēkas grāmatu krājumu
vari uzzināt, izmantojot bibliotēku
elektronisko katalogu: http://cesis.
biblioteka.lv/alise .
Dzidra Ješkina

Projekts „Jaunie vecāki –
jaunajiem vecākiem” aicina
Ar vārdu projekti mūsdienās saskaras ikviens Latvijas iedzīvotājs gan
klātienē, rakstot un izpildot obligātās
prasības, gan neklātienē, sekojot līdzi
masu mediju sniegtajai informācijai.
Arī māmiņas no Cēsīm Zanda Cīrule un
Mārīte Luste izlēma uzrakstīt projektu
Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas „Jaunatne darbībā”
ietvaros, kuram tika dots nosaukums
„Jaunie vecāki – jaunajiem vecākiem”.
Projekta ilgums ir no 2010. gada 1.marta līdz 2011. gada 1. februārim. Zanda
ar Mārīti iepriekš piedalījās projektā „Atver logu pasaulei”, un projektā
iegūto informāciju un prasmes viņas
vēlējās nodot tālāk – mums, jaunajiem
vecākiem.
Projekta mērķis – rosināt jauno vecāku aktīvu līdzdalību sabiedrības dzīvē
laukos, izveidojot jauno vecāku neformālo aktivitāšu grupas Cēsu novada
Vaives pagastā un Vecpiebalgas novada pagastos. Projekta mērķauditorija– jaunās māmiņas, vecāki, kuru bērni
uzsākuši skolas gaitas, un vecāki, kuri
sirdī ir jauni.
Projekta ietvaros tiek rīkoti dažādi
kopīgi pasākumi, apgūtas jaunas prasmes un veicināta jauno vecāku iesaistīšanās aktīvā darbībā, radot iespēju
satikties un veidot kopīgus pasākumus
visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem. Notiek arī savstarpēja sadarbība
starp novadu jaunajiem vecākiem, rīkojot kopīgus pasākumus, piemēram, vasaras nometni aktīvākajiem vecākiem
Līgatnē viesu mājā „Upmaļi”, pikniku
Kaivē un ekskursiju „Iepazīstot Vecpiebalgas novada muzejus” (E. Dārziņa

un J. Sudrabkalna memoriālo muzeju
„Jāņa skola”, K.Skalbes memoriālo
muzeju „Saulrieti”, A.Austriņa piemiņas muzeju „Kaikaši”, Brāļu Kaudzīšu
memoriālo muzeju „Kalna Kaibēni”).
Paralēli šiem izbraukumiem tiek organizētas tikšanās pagastu centros, kuras
notiek reizi vai divas reizes mēnesī.
Tikšanās biežums ir atkarīgs no vecāku
aktivitātes un ieinteresētības tikties un
aktīvi darboties.
Līdz ar pavasara iestāšanos Vecpiebalgas pagasta jaunie vecāki tika mīļi
aicināti iesaistīties šajā projektā. Taču
aktivitātēs bija neliela. Tikšanās reizēs
esam izvērtējuši iespējamos faktorus,
kas liegtu vecākiem piedalīties, un tie
ir: strādājošie vecāki, vecāki, kuri dzīvo tālu no pagasta centra, kā arī nevēlēšanās neko darīt. Esam priecīgas, ka
aptaujātie vecāki izrāda interesi apgūt
šobrīd tik populārās brīvā laika pavadīšanas iespējas – dekupāžu, filcēšanu,
sveču liešanu, eglīšu rotājumu izgatavošanu, stikla apgleznošanu.
Mīļie vecāki, rosinu jūs būt atsaucīgiem un piedalīties šajā projektā, jo šī
ir vienreizēja iespēja mainīt ikdienas
ritmu. Nodarbības ir bezmaksas. Laipni
tiek aicināti visi vecāki, kuri grib apgūt
ko jaunu un pilnveidot sevi, veidot jaunas draudzības saites un iepazīt citus
vecākus.
Nākamā tikšanās plānota novembra
pirmajā nedēļā. Lūdzam sekot līdzi reklāmai vai zvanīt pa tālruni 26342791
(Zandai Cīrulei ) vai 28254052 (Līgai
Zvaigznei) .
Līga Zvaigzne

Projekta „Jaunie vacāki – jaunajiem vecākiem” dalībnieki pasākumā Kaivē.
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mūsu viesis

„Nāk rudentiņš, būs barga ziema”
Gatavojot šī mēneša izdevumu,
citas domas pat nebija – uz sarunu
jāaicina Jānis Vīlips. Un kā gan
ne, jo kurš vēl labāk par saimnieciskā dienesta vadītāju zinās pastāstīt par pakalpojumiem, ko sava
novada iedzīvotājiem nodrošina
pašvaldība. Kā pieredzējušam vadītājam Jānim ir savs skatījums uz
problēmām un savs viedoklis par
to, kā tās atrisināt.
Rudens – apkures sezonas sākums ir klāt. Kāda situācija siltumapgādes jomā ir mūsu novadā?
– Šobrīd (saruna notiek 21. oktobrī. Dz.J.) situāciju viennozīmīgi raksturot nevar – katrā pagastā
tā ir atšķirīga. Piemēram, Inešos
siltumenerģijas padeve tiek nodrošināta normālā režīmā. Liels
pluss ir tas, ka darbus pie jauno
iekārtu uzstādīšanas un katlu māju
rekonstrukcijas uzsākām jau gada
sākumā – paralēli veco katlu ekspluatācijai notika darbs pie jauno
katlu uzstādīšanas. Šis projekts
bija iespējams, pateicoties novadu
apvienošanās naudai. No novada
apvienošanās naudas Inešu pagasta apkures sistēmas rekonstrukcijai
tika atvēlēti apmēram 120000 latu.
Vēl gan notiek daži sistēmas pieregulēšanas darbi, tomēr par Inešiem
var diezgan droši apgalvot, ka nekādi nepatīkami pārsteigumi sagaidāmi nav. Problēmu nav arī Kaives
pagastā, kur centralizēti apsildītas
tiek tikai atsevišķas ēkas – skola un
pagasta pārvalde. Dzērbenes apkures sistēmas sakārtošanai pagasta
padomes laikā tika izlietots ap 1
miljonu latu, kredītu turpina maksāt novads. Pašlaik ar apkuri Dzērbenē problēmu nav. Vecpiebalgā un
Taurenē katlu mājas vēl nestrādā ar
pilnu jaudu, jo firmas, kas veic rekonstrukcijas darbus, kavē līgumu
izpildes termiņus. No saimnieciskā
dienesta puses savlaicīgi ir veikti
iepirkumi un noslēgti līgumu, kas
paredz arī lielas soda sankcijas.
Cik droši varam apgalvot, ka
tuvākajā laikā iedzīvotāji Vecpiebalgā un Taurenē saņems pilnvērtīgu apkures pakalpojumu?
– Lai atbildētu uz šo jautājumu,
nedaudz jāpaskaidro reālā situācija. Vecpiebalgā apkures katls tika
uzstādīts pirms aptuveni 8 gadiem.
Jebkuram mehānismam pastāv zināms laiks, kad detaļas nolietojas.
Tā kā katla ekspluatācija paredz
tikai kvalitatīva kurināmā izmantošanu, jau iepriekšējā sezonā
meklējām risinājumu, lai kurtuvē
nenonāktu nestandarta šķelda vai
ledus gabali, jo noliktava mums
nenodrošina simtprocentīgu kurināmā izejvielu uzglabāšanu, tā
tikai tāds pusrisinājums vien ir. Iepriekšējā ziemā pat bija brīdis, kad
simtlatnieku programmā iesaistītie
stāvēja pie transportiera un no šķeldas lasīja laukā ledu un nestandarta
gabalus, kas varētu sabojāt jau tā
nolietoto transportieri. Tūlīt pēc
apkures sezonas beigām uzsākām
darbus pie kurināmā padeves iekārtas rekonstrukcijas katlumājā.
No mūsu puses nekādas neizdarības nesaskatu – jūnija sākumā tika

demontētas vecās iekārtas, sagatavota grīda un sienas jauno iekārtu
uzstādīšanai. Atlika gaidīt, kad firma paveiks savu uzdevumu. Dažkārt iedzīvotāji Saimnieciskajam
dienestam pārmet neizdarību un
attapšanos tikai tad, kad ziema jau
klauvē pie durvīm. Nevēlos izklausīties paštaisns, bet pretenzijas par
darbu aizkavēšanos firmai sākām
izteikt jau jūlijā. Arī līguma laušana neko neatrisinātu, mēs tikai
pazaudētu laiku un līdzekļus. Par
Taurenes katlu mājas rekonstrukcijas projektu jau esmu stāstījis – to
aizsākām vēl pagasta padomes laikā. Arī toreiz, izsludinot iepirkumprocedūru, cenu aptaujā uzvarēja
firma SIA„Prometāls”– lētākais
no variantiem, kuru mēs varējām
atļauties. Sākums bija cerīgs, problēmas sākās pēc katlu uzstādīšanas
un nodošanas ekspluatācijā. Kā vēlāk noskaidrojās, Taurenei bija piegādāts izstādei paredzēts apkures
katls – vizuāli precīzs, bet īsti neatbilstošs reālam darbam. Jau visu
iepriekšējo sezonu firmas pārstāvji
meklēja risinājumu, kā nodrošināt
katla pilnvērtīgu darbību. Taurenē
un Vecpiebalgā apkures katli ar
pilnu jaudu sāks darboties 22. oktobrī.
Tas nozīmē, ka problēmas ir atrisinātas?
– Es ļoti labi saprotu iedzīvotāju
sašutumu par neapmierinošo temperatūru dzīvokļos un nemeklēju
attaisnojumu. Tomēr pastāv zināma kārība, kas mums ir jāievēro,
– mēs nevaram pārkāpt valstī pastāvošo likumdošanu, tiesvedības
process pret firmu mūsu gadījumā
neko neatrisinās... Jo nav jau liekas
naudas, lai sāktu visu no gala. No
juridiskā viedokļa pašvaldība nav
tiesīga savus līdzekļus ieguldīt katlu māju remontdarbos. Tie jāsedz
no pakalpojuma saņēmēju maksājumiem. Bet situācija ir kritiska
– kopējā parādu summa novadā
svārstās 50 – 60 tūkstošu robežās.
Saprotam, cik iedzīvotājiem šobrīd
ir sarežģīti nomaksāt esošos rēķinus, tomēr jāsaprot ir viens – maksājumi tomēr ir jāveic savlaicīgi
un regulāri. Kārtējo reizi nonākam
pie secinājuma – būtu nauda, nebūtu problēmu. Mūsu uzdevums
ir skaidrs – jārekonstruē nolietojušās un neekonomiskās apkures
sistēmas, bet finansiālu problēmu
dēļ to nevaram paveikt viena gada
laikā. Visur vienlaikus mēs nevaram veikt siltumtrašu rekonstrukciju, ūdenssaimniecības un apkures
sakārtošanu, jo ir pienācis brīdis,
kad jāsāk atmaksāt bijušo pagasta
padomju savulaik uzņemtās kredītsaistības. Šobrīd ūdenssaimniecības projekta realizēšana ir uzsākta
Taurenes pagastā. Finansējums bija
piešķirts jau pērnā gada vasarā, bet
konkursa rezultātus konkurējošās
firmas vairākkārt pārsūdzēja, tāpēc
darbi iekavējās.
Runājot par katlu māju nodrošināšanu ar kurināmajiem resursiem,
varu iedzīvotājus nomierināt – jau
gada sākumā tika izsludināts konkurss par šķeldas piegādi un noslēgts līgums ar SIA „S.K.Z.” par

Sapnis īstenojies! Jānis Vīlips un bijusī Veselības ministre Baiba Rozentāle
Neatliekamās palīdzības punkta atklāšanā.

regulāru un pakāpenisku kurināmā
piegādi visai sezonai. Pozitīvais ir
tas, ka tobrīd, kad slēdzām līgumu,
iepirkuma cena bija zemāka nekā
šobrīd. Laikā, kad avīzīte būs nodrukāta un nonāks pie mūsu iedzīvotājiem, siltumapgādes jautājumam vajadzētu būt sakārtotam.
Kādas prognozējat apkures izmaksas?
– Vienas megavatstundas izmaksas paliek tādas, kā iepriekš.
Siltummezgls bezkaislīgi uzskaita
patēriņu un parāda māju vājās vietas, kur jāmaina iekšējie tīkli, kur
jāsiltina, tikai jāmeklē risinājums.
Bet tas nav brīnumlīdzeklis. Tur,
kur māja nav kārtībā, patēriņš un
rēķini ir lielāki. Bez māju rekonstrukcijas ar regulāciju vien neko
nepanāksim.
Pašlaik valstī tiek realizēti lieli
projekti, pilnveidojot daudzdzīvokļu mājas un tādējādi uzlabojot energoefektivitāti. Kā šis
darbs ir pavirzījies mūsu novadā?
– Ekonomiskā situācija ir nestabila un, saprotams, ka iedzīvotājiem ir bailes uzņemties jaunas
kredītsaistības. Tomēr mums jādzīvo ne tikai šodienā, bet jādomā ilgtermiņā. Novadā praktiski
visas daudzdzīvokļu ēkas ir celtas
vēl padomju gados. Apsekošanas
rezultāti liecina, ka ēkas ir „cauras” un sliktā stāvoklī. Tātad liels
daudzums siltuma tiek vienkārši
izkūpināts gaisā, nevis efektīvi izmantots. Ikviens, kurš ir iegādājies
dzīvokli vai īpašumu, uz pirkuma
līguma ar savu parakstu ir apliecinājis, ka noslēgs līgumu par mājas
kopīpašuma apsaimniekošanu un
uzturēšanu tehniskā kārtībā. Dzīvē
gan viss ir gluži pretēji – dzīvokļa
īpašnieks saka: man vajag siltumu,
bet par pārējo – caurulēm pagrabā
un kāpņu telpā, jumtu vai sienām
– es neatbildu. Tā nu gluži vis
nav, ka par šīm telpām rūpe būtu
jāuzņemas pašvaldībai, gluži pretēji – mums nav tiesību iejaukties
privātīpašuma apsaimniekošanā,
palīdzēt varam vien ar padomu un
informāciju. Iedzīvotāji to vēl līdz
galam nav izpratuši, tāpēc ir kūtri
apsaimniekošanas biedrību dibināšanā vai māju kopsapulču organizēšanā. Vienīgi žēl būs, ja nokavēsim

siltināšanas projektu iespēju– daļu
finansējuma piesaistīt no ES, vai
arī nākamgad kādu māju nenomaksāto parādu dēļ nāksies atslēgt no
siltuma piegādes. Pēc pašvaldības
iniciatīvas lielākajai daļai Vecpiebalgas novada daudzdzīvokļu māju
ir sagatavoti siltināšanas projekti
un iesniegti Ekonomikas ministrijā. Iedzīvotāju kopsapulcēm atliek
pieņemt lēmumu par iespējamo
finansējumu un māju apsaimniekošanas kārtību.
Nav aiz kalniem brīdis, kad
vajadzēs uzsākt sniega tīrīšanu.
Kā šis darbs tiks organizēts šosezon?
– Visi pagasta ceļi ir sadalīti 3
grupās– valsts nozīmes autoceļi,
pašvaldības ceļi un pievedceļi uz
privātmājām vai viensētām. Mūsu
uzdevums ir nodrošināt pašvaldības ceļu uzturēšanu, tam mēs atvēlam gan pašvaldības līdzekļus,
gan Valsts Autoceļu fonda dotāciju.
Rūpes par privāto ceļu uzturēšanu
ir jāuzņemas pašiem īpašniekiem
– slēdzot līgumus ar pašvaldību
vai uzņēmējiem par konkrēta darba izpildes grafiku un apmaksu.
Mūsu novadā lielākoties tehnikas
parks ir nolietojies, prasa milzīgus
kapitālieguldījumus, tāpēc slēdzam
līgumus ar vietējiem uzņēmējiem
par šī pakalpojuma izpildi. Neatmaksājas pašiem to darīt, jo tad
jāstrādā ar zaudējumiem, bet mēs
nevaram atļauties strādāt zem pašizmaksas. Izņemot Vecpiebalgas
un daļēji Dzērbenes pagastu, kur
sniega tīrīšanu veiks saimnieciskā
dienesta darbinieki, citos pagastos
ceļu uzturēšanu nodrošinās privātuzņēmēji. Konkrēti par darbu veicējiem katrā pagastā jūs varat uzzināt savā pagasta pārvaldē un tad
bez starpniekiem slēgt līgumu par
ceļu uzturēšanu jūsu īpašumā. Lai
noteiktu prioritātes un nodrošinātu
pēc iespējas drošu iedzīvotāju nokļūšanu darbā vai skolā un atgriešanos mājās, pašvaldība pirms ziemas perioda ir izskatījusi autoceļu
maršrutus, kuru tīrīšanu, atkarībā
no sniega daudzuma, nodrošinās
prioritārā secībā.
Jums kā bijušajam pagasta
padomes priekšsēdētājam droši
vien ir savs skatījums uz dzīvi

novadā, īpaši Taurenes pagastā.
– Esmu dzimis taurenietis un
arī visu mūžu šeit pavadījis, tāpēc
ļoti labi varu salīdzināt, kā Taurene pa šiem gadiem ir augusi un
attīstījusies – sākot ar uzplaukumu
kolhoza gados, kad, ja tā var teikt,
tika uzcelts centra ciemats, kam
sekoja kopsaimniecību likvidācija,
kad aizaugušajos laukos un izdemolēto ēku logos svilpoja vējš...
Stājoties pagasta priekšsēdētāja
amatā, man bija skaidra Taurenes
attīstības vīzija – vēsturiskā pagasta centra savešana kārtībā un
apdzīvošana. Atpirkām ēku, kur
tagad atrodas bibliotēka un sociālais centrs, atremontējām un tagad
varam vērot rezultātu – senā ēka ir
atguvusi otro elpu, tā ir labiekārtota un cilvēku apmeklēta. Sakopām
pils parku, labiekārtojām upmalu
un uzcēlām estrādi, rekonstruējām
pili, ne mazums darba tika ieguldīts pamatskolas atjaunošanā. Liels
zaudējums Taurenei un apkārtnes
iedzīvotājiem bija kokapstrādes
uzņēmumu likvidācija. Lai pagasts
attīstītos, lai cilvēki būtu ieinteresēti šeit dzīvot, nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbību un radīt iespēju
saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus.
Vai novadu reforma jūsu plānos ko izmainīja?
– Ja godīgi, visu laiku mūs gatavoja citam reformas scenārijam
– kopā ar Cēsīm. Taču notika tā, kā
notika, un ne tur vainīga Vecpiebalga, ne kāds cits kaimiņu pagasts.
Reforma ir fakts, kas mums jāpieņem un jāstrādā tālāk. Vienīgi žēl,
ka pils ir palikusi pustukša, pirmajā
laikā bieži uzklausīju darbinieku
pārmetumus, taču tagad, kad tur
mājvietu ir atradusi mežniecība,
telpas tukšas nestāv, arī kultūras
aktivitātes ienes dzīvību skaisti
atremontētajās zālēs. Sabiedriskā
rosība Taurenē apsīkusi nav, apbižoti neesam. Vienkārši pašiem vēl
vairāk jāstrādā, jāmeklē jauni risinājumi un izaicinājumi. Dažkārt
plāni mainās, un ne vienmēr tas
ir uz sliktu. Dažkārt cilvēki neizprot, ka lielos darbus, ko mēs veicam, piemēram, komunālajā jomā,
bez novada atbalsta paveikt būtu
daudzkārt sarežģītāk.
Tad jau tas velns nemaz nav tik
melns, kā to mālē, proti, novadu
reformai ir arī savi plusi?
– Visas pārmaiņas salīdzinām ar
agrākiem laikiem – kolhoza gadiem, pagastu, padomju laiku...
Mēs neviens nezinām, kā būtu, ja
krīze un visi taupības pasākumi
būtu iekrituši pirms novadu reformas. Iespējams, ka jostu savilkšana būtu vēl ciešāka. Ko es varu
teikt– labi bija tad, kad visiem, kas
vēlējās, bija darbs, kad cilvēki par
kvalitatīvu darbu saņēma pienācīgu samaksu. Taču šībrīža situāciju
mēs nevaram vērtēt tikai pašvaldības ietvaros, situācija ir jāvērtē visas valsts un pasaules kontekstā.
Dzidra Ješkina

				

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Atpūšas Inešu un Vecpiebalgas
pašdarbnieki
15.oktobra vakarā Inešu tautas
namā uz kopēju atpūtas vakaru pulcējās Inešu un Vecpiebalgas amatiermākslas kolektīvi. Pašdarbnieki
ir azarta un izdomas pilni, darbam
jaunajā sezonā sagatavojušies. Par
to varēja pārliecināties, skatoties
katra kolektīva prezentācijas priekšnesumu. Visus priecēja Sarkaņu
pagasta amatierteātris „Pinģerots”
ar Aivara Aivieksta dzejas izrādi
„Gaisma logā”. Ar pašdarbniekiem
kopā bija arī domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone, vēlot visiem kolektīviem radošu sezonu.

2010. gada oktobris

Zigmara Liepiņa un Kaspara
Dimitera muzikālās drāmas
„Vadonis” videoversija
Novembrī katrā pagastā būs iespēja noskatīties Zigmara Liepiņa
un Kaspara Dimitera muzikālās
drāmas „Vadonis” videoversiju. Tā
ir novada pašvaldības dāvana iedzīvotājiem Latvijai tik svarīgajās vēsturiskajās novembra dienās.
Sekojiet reklāmai!
Pirmizrāde notika 2009.gada
17.septembrī, tā bija otrā apmeklētākā izrāde Latvijā 2009.gada sezonā.
Muzikālā drāma „Vadonis” tapusi,
atsaucoties uz pēdējo gadu notikumiem Latvijā. Morālā un finansiālā krīze raisa pārdomas, liek uzdot
jautājumu visiem, kas ar Latviju
saista savu dzīvi šodien un nākotnē.

Kāpēc latviešiem izdodas vienoties
tikai ekstremālos apstākļos? Vai latvieši prot izmantot demokrātiju savas valsts pārvaldē? Vai prezidentāla republika nav vienīgais veids, kā
pārvaldīt valsti? Vai viens cilvēks
var uzņemties atbildību par tautas likteni? Kam jānotiek valstī un
pašā cilvēkā, lai viņš izšķirtos par
šādu soli? Kāda ir maksa par tautai
un valstij ziedotu mūžu? Zemnieks
Kārlis Ulmanis stāvēja pie neatkarīgās Latvijas šūpuļa, piedzīvoja
tās ziedu laikus, uzņēmās mesijas
lomu...vai zaudēja? Bija vai nebija
vērts uzņemties vadoņa lomu? Kurš
varētu būt nākamais?

Inešu dāmu grupa – kā vienmēr košas un atraktīvas.

Par Vecpiebalgas audēju kopas
paveikto gandarīta Benita Zvejniece.

Savu kolektīvu prezentē Muižas koris.

Emīlam Dārziņam 135
„Dārziņa mūzikā neatradīsim
nekā pretencioza, neizjusta, samākslota. Katra muzikālā doma dziļi
dvēselē rasta, apgarota. Viņa mūzika tuva un saprotama arī muzikāli

neizglītotam cilvēkam.” (J. Zālītis.)
Lūk, dižā Piebalgas komponista
mūzikas noslēpums, kas liek vēl
100 gadus pēc komponista traģiskās
aiziešanas ieklausīties viņa mūzikā,

Komponista piemiņas glabātāji - muzeju apvienības darbinieki. No kreisās:
Līva Grudule, Ārija Ozola, Lauma Balode, Andris Koks, Ilona Muižniece.
Otrajā rindā: Alvils Sproga un Gunta Misiņa.

iegriezties „Jāņaskolā” un lepoties,
ka tieši no Piebalgas nācis „Melanholiskā valša” radītājs. Vienkāršība,
dziļas jūtas un nemitīga talanta izkopšana ir Emīla Dārziņa mūzikas
stūrakmeņi.
Emīls Dārziņš aizgāja ar savu
noslēpumu. Tas paliks neuzminēts,
bet viņa būtiskākā daļa – mūzika– paliek. Mūzika, kas vieno (kad
Dziesmusvētkos Lielais koris dzied
„Mēness starus stīgo” vai klausāmies kādu citu no 17 kora dziesmām), mūzika, kas ļauj ticēt dziļām
un patiesām jūtām (19 liriskas solo
dziesmas), mūzika, kas ir mūsu tautas kultūras mantojuma zelta fonds.
Emīlam Dārziņam 3. novembrī–
135. „Jāņaskolā” piemiņas pasākums notika 9. oktobrī. Saulainā un
skaistā rudens diena šķita kā Dieva
svētība visam notiekošajam. Dārziņa mūzikas un dzīvesgaitas pētniece
Ārija Ozola akcentēja Dārziņa devumu un aicināja mazliet ielūkoties
dzīvē, ko ierobežo divi gadu skaitļi
1875. – 1910. Īss, bet piepildīts un
slavens mūžs.
Cēsu Pils kora koncerts bija īsts
mūzikas baudījums. Domāju, ikviens, kurš šajā dienā bija iegriezies muzejā, devās projām garīgi
bagātināts un pozitīvi uzlādēts, jo
kora programma aptvēra dažādu
komponistu dziesmas un tautas
dziesmu apdares, turklāt skaistā
rudens diena un fragmenti no Jāņa
Jaunsudrabiņa tēlojumu krājuma
„Piemini Latviju” bija īsti vietā un
laikā, domāju, ne viens vien jutās
lepns par savu piederību Piebalgai
un Latvijai. Liels paldies Cēsu kora

dalībniekiem un diriģentēm par izcilo sniegumu un gaišo brīdi „Jāņaskolā”!
Godinot Emīlu Dārziņu, apmeklētāji ieradās ar ziediem. Ap
„Jāņaskolu” pasākuma laikā veidojās skaists rudens ziedu valsis, bet
kulmināciju tas sasniedza brīdī, kad
norietējušās saules iekrāsotā violetā pamale, krēslas brīdis, ziedi un
cilvēku promejot iedegtās sveces
kopā veidoja neaizmirstam dabas
gleznu. Vēl ilgi tajā naktī dega nošu
atslēga un sveču liesmas pakalnos
kā atgādinājums, kā mūsu cieņas
un mīlestības apliecinājums Komponistam.
Otrā rītā devāmies uz Rīgu. Mārtiņa kapos pie Emīla Dārziņa sveiciens komponistam un viņa dzimtai

- Piebalgas ziedu valsis. „..un nav
nekāds brīnums, vērā ņemot nelaiķa dzīves priecīgo dabu, ka viņš
augšā, debesu pagalmos, aizmirsis
jau visas zemes raizes un pārestības, pienāktu pie zilā loga palūkoties, vai zemes bērni viņu nu beidzot ir atraduši, un ieraudzīdams
tos tik lielā pulkā un tik skaistiem
rudens ziediem rokās, neviļus mīļi
pasmaidītu, tā, kā viņš daudzkārt
dzīvē mums uzsmaidījis..” (Jānis
Zālītis.)
Paldies Puķu meitenei – Dacei
Potašai, paldies „Jāņaskolas” Skolniecēm – Laurai Aderei un Annai
Muižniecei. Paldies visiem, kuri
piedalījās!
Līva Grudule,
PMA „Orisāre” vadītāja

Piebalgas ziedu valsis Mārtiņa kapos Emīla Dārziņa atdusas vietā.
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SKOLU ZIŅAS
Zaļā skola

Šajā mācību gadā esmu uzsākusi
mācības 12. klasē, bet papildus vispārējās vidējās izglītības apguvei
mācos Latvijas Dabas muzeja Zaļajā skolā, kas ir Norvēģijas institūta
„Norwei” un Latvijas Izglītības ministrijas kopprojekts. Esmu viena
no 25 Latvijas skolu audzēkņiem,
kas 2009.gada oktobrī tika uzņemta
šajā projektā
Zaļajā skolā lekcijas par dažādiem dabaszinātņu jautājumiem
lasa speciālisti no Latvijas Universitātes un citām augstskolām. Kā
es nokļuvu Zaļajā skolā? Jau no
10.klases strādāju pie pētnieciskā
darba par bateriju kaitīgo ietekmi uz
vidi. Esmu pabijusi gan rajona, gan
arī valsts mēroga konkursos. Pieteikties mācībām Zaļajā skolā mani
pamudināja pētnieciskā darba vadītāja, skolotāja Antra Eškina. Esmu

priecīga, ka nenoraidīju skolotājas
ieteikumu, jo iespēja mācīties šajā
skolā ir nenovērtējama. Piemēram,
šajā vasarā biju divās prakses vietās – Liepājā un Salacgrīvā. Liepājā
Zaļās skolas audzēkņi sadarbībā
ar pilsētas domes Attīstības un Vides nodaļu speciālistiem iepazinās
ar būvniecības projektiem, pētīja
būvniecības ieceres un iedziļinājās
atkritumu pārstrādes problēmās.
Salacgrīvā iepazināmies ar lauksaimniecības veidiem. Lekcijas
mums lasīja viena no ievērojamākajām Zviedrijas agronomēm Kristena Nīlsena.
Aicinu ikvienu iesaistīties zinātniski pētniecisko darbu radīšanā, jo
tas sniedz pieredzi, palīdz mācību
procesā un paver durvis jaunām iespējām un idejām.
Madara Virsniece

Sporta diena
vecākiem
Kādā vēlā septembra pēcpusdienā Dzērbenes vidusskolā skolēnu
vecāki bija ieradušies, lai piedalītos
dažāda veida sportiskajās aktivitātēs. Šī jau bija otrā sporta diena vecākiem pēdējā gada laikā, kas norisinājās jautrā un atraktīvā gaisotnē
dažādās skolas telpās. Vispirms
vecāki tika iepazīstināti ar skolas
sporta prezidentu Gunti Davidovu
un tiesnešu kolēģiju, kuri vērtēja
vecāku sniegumu vairākās sportiskās disciplīnās. Pēc šīs iepazīstināšanas vecāki izlozēja, kurā no
divām komandām viņi startēs, un
interesantās aktivitātes varēja sākties. Bērni iejutās līdzjutēju lomās
un aizrautīgi sekoja līdzi savu un
skolas biedru vecāku startiem. Vecākiem bija jāveic piepumpēšanās
vingrinājumi, bija stafetes skrējieni
ar netradicionālu pārvietošanos un
klupieniem, un amizantiem kritieniem, bija jāizlēkā kvadrāti, bija
jāspēlē tautas bumba un ligzdu
bumba, bija jāpilda arī basketbola

spēles elementi. Sportisko aktivitāšu atelpas brīdī notika atrakcija,
kurā vecākiem tika izdalītas astes,
un tās abām pretinieku komandām
divos noraušanas veidos vajadzēja
atņemt. Astu cīniņš bija jautrs un
ilgs, jo komandas darbojās ļoti vienoti un saliedēti.
Sportiskās dienas noslēgums un
uzvarētāju paziņošana un apbalvošana notika vidusskolas ēdnīcā pie
karsti kūpošām tējas tasēm un ievārījuma maizītēm. Visi dalībnieki
saņēma T-krekliņus ar skolas simboliku un pateicības diplomus par
piedalīšanos šajā sporta dienā.
Inese Gusmane

VĒSTURES LAPPUSĪTE
„Latvijā es dzīvoju,
Latvijā es elpoju,
Latvijā es cerēju
Jaunu, skaistu Latviju”
		
(K.Skalbe.)
„Jauns laiks ir, un mēs gribam
runāt. Vai mūs dzirdēs starp partiju
kliedzieniem, no kuriem skan visas
malas?” „Mazajās piezīmēs” jautā Kārlis Skalbe. Šie vārdi rakstīti
20.gadsimta sākumā, bet cik trāpīgi
tie skan šodien! 18.novembrī Latvija svinēs 92.dzimšanas dienu. Ceļš
uz neatkarības iegūšanu bija tāls
un grūts. Spītējot dažādām varām,
pārciešot neskaitāmus karus, kas
brāzušies pāri, mēs esam spējuši
apvienoties vienā cerībā, domā,
pārliecībā, ilgās, vienā valstī - Latvijā.
Būtiskas pārmaiņas Latvijas dzīvē ienesa jau 1917.gads. Laikā, kad
Krievijā notika Februāra revolūcija un tika nodibināta demokrātis-

ka valsts iekārta, arī Latvijā vācu
neokupētajā daļā sākās partiju dibināšana, pašpārvalžu veidošana.
Politiskas diskusijas kļuva par neatņemamu dzīves sastāvdaļu. Tomēr jau pavisam drīz kļuva skaidrs,
ka jaunā Krievijas Pagaidu valdība
negrasās piešķirt Latvijai autonomiju, tā nevēlējās pat apvienot visas latviešu apdzīvotās teritorijas
vienā administratīvā vienībā. Vilšanās radīja jaunas idejas. Aizvien
dzirdamākas kļuva to sabiedrisko
darbinieku balsis, kuri iestājās par
neatkarīgas Latvijas valsti. Kārlis
Skalbe 1917.gada jūnijā rakstīja:
„Lai skalda latviešus kā grib, mēs
gribam redzēt viņus kā vienotu tautu. Tauta ir valsts. No šķiru skabargām mums jātop par apvienotu tautu, par valsti. Ja mēs to nepratīsim,
mūsu tauta arī vēl priekš nākošiem
gadu desmitiem stāvēs saliekta un
nopostīta kā koks bez galotnes!
Viņa tad paliks tāda, kādu viņu



Vecpiebalgas vidusskolas
sasniegumi septembrī un oktobrī
Latvijas Nacionālajā Bērnu lasīšanas kongresa daiļlasīšanas konkursā 1. vietu ieguva Andris Brauers (3.kl.), 3. vietu Kristers Slavēns
(5.kl.), laureāti – Paula Šulca
(5.kl.), Emīls Hāns (5.kl.), Aivis
Šulcs (9.kl.), Līva Brauere (7.kl.).
Skolotājas A. Balode, V. Kalniņa,
V. Lapiņa.
Elīna Bluķe (9.kl.) laureāte valsts
dzejoļu konkursā „Apvij Latvijai tīru,
zaļu jostu”. Skolotāja I. Strelkova.

Starpnovadu Rudens krosā 1.
vieta Elīnai Kramai (12.E); 2. vieta Zanei Pogulei (12.E); 2.-3. vieta
Alisei Gulbei (7.kl); 3. vieta Kitijai
Sarmulei (5.kl.), Arvim Kaštanovam (5.kl.), Ģirtam Rozītim (7.kl.).
Kopvērtējumā 1. vieta D,C,B grupām, 2. vieta A grupai. Skolotāji A.
Krama un M. Krams.
Jaunrades konkursā „Bērnu literatūras maģija” nomināciju „SantUka sirds” ieguva Madara Višņova

(8.kl.), nomināciju „Čengura kēpa”
ieguva Elīna Zivtiņa (8.kl.). Atzinība – Paulai Šulcai (5.kl.), Gundaram Tomašam (6.kl.), Sintijai
Igaunei (6.kl.), Kārlim Apalupam
(8.kl.), Jēkabam Braueram (8.kl.),
Ingum Pētersonam (8.kl.). Skolotāja V. Kalniņa.
Noras Bumbieres fonda rīkotajā
vokālistu konkursā Adrija Žagare
ieguva 1. vietu.

Katram darāms savs darbs!
Aiz loga ir rudens, un, kā, jau
rudenī, ir drēgns, līst lietus, daba
pošas ziemas miegam, bet mums
skolā ir silti, omulīgi un, daudzveidīgām aktivitātēm piepildīts, rit
jaunais mācību gads.
Šajā gadā Inešu pamatskolas darbībā ieviestas vairākas inovācijas.
Lai rosinātu radošo iztēli un mūzikas uztveri, kas vienlaikus pilnveido
runas attīstību, emocionālo un fizisko attīstību, skolā izveidots nodarbību cikls pirmsskolas vecuma bērniem (sākot jau no 1gada vecuma)
„Ķipars dara”. Pirmajā iepazīšanās
reizē, 12.oktobrī, laiks tika pavadīts
muzikāli atraktīvās rotaļās. Nākamreiz mēs savus mazos ķiparus gaidīsim 10. novembrī, lai ne tikai laiku
pavadītu kopīgās Mārtiņdienas lustēs, bet arī vingrinātu savus mazos
pirkstiņus.
Mēs esam par aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu, tāpēc jau tradicionālajiem sporta veidiem klāt liekam
„Kustību dienu”. Katru mēnesi
trešdienā jebkādos laika apstākļos
piemērotā apģērbā visi skolēni un
pedagogi dodamies laukā, lai kopā
ar kādu no sporta zvaigznēm (olimpisko spēļu dalībnieci Žannu Uškāni,
vienu no labākajiem Latvijas jaunajiem biatlonistiem Gati Praulīti, sarunas ievadītas ar vairākiem novadā
dzīvojošajiem sportistiem) katrs pēc
savas fiziskās sagatavotības un izvēles darbotos. Rudenī tā bija nūjošana, skriešana, riteņbraukšana. Ziemā
viens no veidiem noteikti būs slēpo-

šana, bet padomā ir dažādi jaunumi
.Ar skolas absolventa Gata Praulīša
materiālu atbalstu skolā izveidots
konkurss „Aktīvākais sportists”,
kas skolēnus motivē iesaistīties
sportiskās aktivitātēs arī novadā un
Latvijas mēroga sporta sacensībās
un masu pasākumos, izvēloties sev
piemērotu sporta veidu.
Mācību procesa pilnveidošanā
vieni no pirmajiem Latvijā sadarbībā ar uzņēmējiem un Rūpniecības un amatniecības kameru esam
iesaistījušies projektā „Radošuma
pils”. 7. un 8.klases skolēni apgūst
jaunu mācību priekšmetu „Radošā
domāšana”, kas māca cilvēkiem
domāt caur sešām uztveres prizmām.

vēlas redzēt tie, kas skatījušies uz
viņu kā laupījumu un turējuši savā
kalpībā. Mūs var sakausēt stipra
tautas apziņa. Bet mūs var vienot
arī interešu kopība. Jo latvietis, lai
tas būtu saimnieks vai strādnieks,
būs kungs par savu dzīvi un varēs
to iekārtot sev pēc prāta tikai brīvā
Latvijā.”
1917.gada oktobrī tika nodibināta Latviešu pagaidu nacionālā padome. Par savu galveno uzdevumu
Nacionālā padome uzskatīja Latvijas Satversmes sasaukšanu. Vienlaicīgi ar Nacionālo padomi par
Latvijas neatkarības pasludināšanu
cīnījās arī otra organizācija – Rīgas
demokrātiskais bloks, kas darbojās
vācu okupētajā Latvijas teritorijas
daļā. Politiskā nestabilitāte grāva
disciplīnu armijā, kas ietekmēja
stāvokli frontē.1917.gada vasarā
vācieši ieņēma Rīgu, bet 1918.gada
sākumā viņu varā bija visa Latvija.
Šādos apstākļos latvieši turpināja darbu pie neatkarīgas Latvijas
valsts pamatu veidošanas. Likās, ka
Nacionālās padomes un Demokrā-

tiskā bloka centieniem pēc neatkarīgas Latvijas valsts, nebija nekādu
izredžu. Vācieši jau loloja kolonizatoriskus nodomus par Latvijas
pievienošanu Vācijai, bet sakāve
1.Pasaules karā izjauca šos Eiropas
lielvalsts grandiozos plānus. 1918.
gada 17.novembrī Latviešu pagaidu
nacionālā padome apvienoja savus
spēkus ar Rīgas demokrātisko bloku, izveidojot jaunu organizāciju
– Tautas padomi. Līdz Satversmes
sapulces sanākšanai Tautas padome
uzņēmās pārstāvēt suverēno varu
Latvijā. Par Tautas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts J.Čakste,
par biedriem – M.Skujenieks un
G.Zemgals. Tautas padome nolēma
jau nākamajā dienā pēc organizācijas izveidošanas - 1918.gada 18.novembrī – pasludināt Latvijas valsts
neatkarību. Lūk, ko par šiem Latvijai nozīmīgajiem notikumiem „Mazajās piezīmēs” raksta Kārlis Skalbe: „Lielā diena ir klāt. Nolieciet
savas galvas kritušo varoņu priekšā.
Nav neviena akmens neatkarīgās
Latvijas pamatos, kurš nebūtu tur

Visi skolēni un audzinātāji uzsākuši darbošanos projektā
MAMMADABA, kura viens no
galvenajiem uzdevumiem ir mācības ārpus skolas sola. Šī projekta ietvaros jau veiktas aktivitātes „Tīras
ceļmalas”, un „Sarauj zīļu mačos!”.
Oktobrī skolā darbu uzsāks licencēta mācību programma „Vizuāli
plastiskā māksla”, ko iespējams
apgūt visiem novada skolēniem, jo
nodarbības notiks otrdienās, piektdienās no plkst.15.00.
Katram jādara savs darbs! Ideju
un ieceru netrūkst! Atliek tikai atbildīgi strādāt...
Ilze Cīrule, Inešu pamatskolas
direktores vietniece mācību un
audzināšanas jomā

Inešu pamatskolas skolēni „Radošās domāšanas” stundā.

iemūrēts ar viņu asinīm kā ar nesagraujamu cementu.(..) 18.novembrī
1918.gadā tika pasludināta brīva,
neatkarīga Latvijas Republika. Bet
viņas vēl nebija. Tā bija kā mīksts
un negatavs veidojums, kuram bij
jāiet caur pārbaudīšanas uguni. Neredzēta, neapjausta, pussapņu tēls,
pusīstenība. Viņas soļi bija nedroši,
viņas gaita lēna….”
Šodien, kad atkal dzīvojam brīvā
Latvijā, K.Skalbes vārdi mūs uzrunā savādā tiešumā. Jebkura tautas
uzdrīkstēšanās sākas kā garīga virzība – katra rīcība un doma samērojama ar vieniem un tiem pašiem
nacionālo un cilvēcisko vērtību
mēriem. Laikā, kad esam spējuši
atjaunot neatkarīgu Latviju, aizvien
biežāk pavīd jautājums: vai mūsu
varas pārstāvji būtu tik drosmīgi,
lai uzņemtos atbildību un parakstītu lēmumus un deklarācijas, kas
veido neatkarīgas valsts politiku,
kā to 1918.gadā izdarīja J.Čakste,
Z.Meirovics un citi Tautas padomes
locekļi. Ko par Latviju tās 92.dzimšanas dienā rakstītu Kārlis Skalbe?

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

Pasākumi

APSVEIKUMI

VECPIEBALGAS NOVADĀ
Inešu tautas namā
20. novembrī plkst. 19.00
KASPARA ANTESA koncerts.
Ieeja Ls 2,50
26. novembrī plkst. 19.00
AMATIERTEĀTRA „INEŠI ”
140. GADU JUBILEJAS PASĀKUMS.
Piedalīsies viesi – „Sumaisītis” no Vecpiebalgas un
Kaives amatierteātris.
Ieeja par ziedojumiem.
28. novembrī plkst. 12.00
Vecpiebalgas novada Domes un Vecpiebalgas pensionāru klubs „Pīlādzītis” aicina visus
NOVADA PENSIONĀRUS UZ KOPĪGU SARĪKOJUMU
„Tik baltiem būt kā sniegs...”
Programmā:
*Adventa vainaga iedegšana;
* Pašmāju mākslinieku priekšnesumi;
* Ballēšanās un sarunas pie kafijas tases.
Līdzi ņemsim „groziņu” un labu noskaņojumu!
Lūgums transportu pieteikt pagastu pārvaldēs!
Uz tikšanos Inešos!
Tālr. informācijai: 26493591
(Zigrīda Ruicēna).
Taurenes kultūras namā
17. novembrī plkst. 19.00
Vecpiebalgas novada Dome aicina
novada iedzīvotājus uz
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītu
SVINĪGU SARĪKOJUMU
Taurenes kultūras namā „Mazs bij’ tēva novadiņš”.
Programmā:
* Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājas
Ella Frīvaldes-Andersones svētku uzruna;
* novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;
* nominācijas „Vecpiebalgas novada lepnums 2010”
pasniegšana;
* novada amatiermākslas kolektīvu koncerts.
Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu Taurenē, lūgums pieteikties pagastu pārvaldēs!
Vecpiebalgas pagastā
18. novembrī plkst. 17.00
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā Latvijas proklamēšanas
dienai veltīts
SVĒTKU DIEVKALPOJUMS.
plkst.18.00 visi novada iedzīvotāji tiek aicināti iedegt
sveču liesmiņas māju, iestāžu un uzņēmumu logos un
to apkārtnē!
„Vairāk degošu sveču sirdīs un logu rūtīs...
Lai Latvija tuvu un tālu par gaismotu
			
bāku kļūtu!”
		
		
(Adīna Ķirškalne.)
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
8. un 22. novembrī PRAKTISKĀS NODARBĪBAS
Adventa vainagu gatavošanā. Pirmajā tikšanās reizē
veidosim dažādas vainagu pamatnes– salmu, klūdziņu, putuplasta, kartona u.c. Otrajā – dekorēsim iepriekš sagatavotos vainagus. Piedāvājam jaunas idejas
dekoriem. Lūgums līdzi paņemt materiālus pamatņu
veidošanai. Pieteikties Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
līdz 5.novembrim vai pa tālr.64161335. Aicinām visus
interesentus!
10.novembrī plkst.10.00
LASĪTĀJU KLUBIŅA tikšanās.
Šī mēneša tēma „Teiksmainās Ziemeļvalstis”.

Sapņus meklējot, mani satika
Baltākā mīlestība,
Tā – kalna virsotne augstākā,
un tikai man, tikai man – lemta.
			

(M.Svīķe.)

Sveicam
Aiju Liepiņu un Jāni Krastiņu,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Piedāvājums Swedbank klientiem!
8. novembrī no 11:45 līdz 13:30 Vecpiebalgas pagasta
bibliotēkā visiem Swedbank klientiem ir iespēja mācīties
internetbanku, kā apmaksāt rēķinus bez maksas, kā uzzināt
savu konta stāvokli vai noslēgt noguldījuma līgumu, kā arī
iemācīties daudz citu noderīgu lietu, ko sniedz jums internetbanka. Mācībās piedalīsies Swedbank konsultants.
Mēs jūs gaidīsim!

2010. gada oktobris
Labs vārds
kā maza laimīte
iekrita sirdī.
Reizēm nevajag daudz,
lai iedegtos cerību zvaigzne...
		

(Dz.Žuravska.)

Sveicam Tevi, novembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki
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Andris Ābels Taurenē
Laimonis Kažoks Dzērbenē
Algars Beķeris Vecpiebalgā
Elza Rudzīte Vecpiebalgā
Ērika Milija Buraka Kaivē
Uldis Krišjānis Inešos
Andrejs Sizovs Dzērbenē

Piedāvājums Swedbank klientiem!
8. novembrī no 14:00 – 15:30 Taurenes pagasta bibliotēkā visiem Swedbank klientiem ir iespēja mācīties internetbanku, kā apmaksāt rēķinus bez maksas, kā uzzināt
savu konta stāvokli vai noslēgt noguldījuma līgumu, kā arī
iemācīties daudz citu noderīgu lietu, ko sniedz jums internetbanka. Mācībās piedalīsies Swedbank konsultants.
Mēs jūs gaidīsim!

PATEICĪBA
Mīļš paldies visiem, kas pavadīja Jāni Neimani pēdējā gaitā.
Piederīgie

MEKLĒ DARBU
Meklēju darbu Vecpiebalgas pagastā, vēlams lopkopībā.
Tālr. 28667690.

PĀRDOD
Pārdod 3-istabu dzīvokli Vecpiebalgā.
Tālr. 26657540.

PĒRK
Pērkam visa veida metāllūžņus, vieglās un smagās automašīnas, lauksaimniecības tehniku, demontējam sarežģītus
objektus. Pērkam krāsainos metāllūžņus, akumulatorus, elektromotorus, kaparu, alumīniju u.c. metāllūžņus. Izbraucam
pie klienta, samaksa tūlītēja.
Tālr. 26699281.

Paldies Austrai Cincei par pirmsskolai dāvinātajiem istabas
augiem. Ar mīlestību turpināsim kopt un lolot Jūsu dāvātās
telpu rotas.
Pirmsskolas audzēkņi un skolotājas
Uz devēju tikpat tīkami skatīties kā uz dāvanu.
				
(J.V.Gēte.)
Sociālās aprūpes iemītnieku vārdā vēlos pateikt mīļu un
sirsnīgu paldies vecpiebaldzēniem, kuri šajos „ne treknajos”
gados atcerējās sirmos un vientuļos cilvēkus. Mūsu ēdienkarte ir dažādojusies ar dārza labumiem, esam baudījuša pat šīs
vasaras medus garšu. Īpaši liels paldies Lilitai Plūmei, Valdai
un Viktoram Bērziņiem, Ernai un Uldim Krišjāniem. Mīļie,
dots devējam atdodas! Visiem labajiem līdzcilvēkiem vēlam
veselību, izturību, daudz gaišu un saulainu dienu!
				
Ilze Avena
No sirds pateicamies visiem radiem, draugiem un kaimiņiem par atbalstu un iejūtību mums smagajā dzīves brīdī,
pavadot Ēriku Akmeni kapu kalniņā. Paldies ģimenes ārstei
Ilonai Radziņai un medmāsiņai Vitai Antonei, Vecpiebalgas
sociālā aprūpes centra kolektīvam, Ilzei Jukēvicai un Daigai
Lāpselei, kafejnīcas „Laura” kolektīvam.
					
Tuvinieki

Atvadu vārdi
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu...
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu.
Oktobrī esam aizvadījuši mūžībā divus izcilus, nozīmīgus cilvēkus, kuru
darbi, paveiktais ļāvis viņiem ierakstīties Piebalgā uz laiku laikiem ar goda
nosaukumu „Vecpiebalgas lepnums”.
LILIJA DZENE allaž lepojusies ar savu izcelsmi no Piebalgas un paliks
mūsu atmiņā ne tikai ar veikumu teātra pasaulē, bet arī gatavību atbalstīt,
klātbūt dažādos pasākumos skolā, pagastā, ar košo, asprātīgo valodu, dziļo
interesi par savu novadu un neviltoto prieku par agra pavasara izplaucēto
bērza zaru....
JĀNIS NEIMANIS – piemērs daudzpusīgam pamatīgumam, spējai
savu pasaules skatījumu ietērpt aizvien jaunās formās; viņa veidotās zīmes
saistīs cilvēkus Piebalgā, Latvijā, pasaulē vēl ilgi...

SĒRU VĒSTS
Vēl pēdējo saules staru
Vakars pie kājām man noliek,
Lai tumšajā ceļā ejot,
Jums gaišas atmiņas paliek.
(V.Kokle-Līviņa.)
Mūžībā aizgājuši
Mudīte Kurcalte, Ineši
Harijs Priede, Taurene
Aina Zālīte, Taurene
Ludmila Markoviča, Taurene
Jānis Miurinieks, Vecpiebalga
Rūdolfs Modris Lūks, Vecpiebalga
Ēriks Akmens, Vecpiebalga
Jānis Neimanis, Vecpiebalga
Ausma Zvejniece, Vecpiebalga
Antoņina Dozīte, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

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

