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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:

Redaktores sleja

■ Novada domes 
aktualitātes

■ Latvijas dzimšanas dienā
■ Mūsu viesis – 
   Sanita Breikša

Vēl viens mēnesis 2010. gadā 
aizvadīts, līdz gadu mijai palicis 
nedaudz vairāk par trīsdesmit die-
nām, kad atkal jau vērosim krāšņu 
salūtu virteni debesīs un, saskandi-
not šampanieša glāzes, cits citam 
vēlēsim laimes jaunajā gadā. Nezi-
nu, kā jums, bet man katra mēneša 
nogalē vienmēr gribas atskatīties 
uz notikumiem (labajiem un arī ne 
tik labajiem), kas risinājušies, kas 
piedzīvoti un pārdzīvoti. Runājot 
par novembri, man visspilgtāk at-
miņā ir palicis sarīkojums par godu 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 92. gadadienai. Ļoti svinīgi 
atzīmējams pasākums un emoci-
jām bagāts brīdis. Visiem novada 
iedzīvotājiem kopīgs. Var jau, pro-
tams, spriest un diskutēt, ka agrāk 
Latvijas jubileju atzīmējām katrs 
savā pagastā, ka tā ir tuvāk, mī-
ļāk... Saprotu, ka ir grūti pieņemt 
ko jaunu, tomēr dažkārt ir jāmaina 
iepriekšējie stereotipi, jāaizmirst 
aizvainojumi un jālauž aizspriedu-
mi. Aizbildinājums, ka no visiem 
pagastiem sapulcēties vienuviet ir 
pagrūti, neiztur kritiku, jo pašval-
dība ir pretimnākoša un, ja vien 
cilvēki ir izteikuši vēlmi doties uz 
pasākumu, ar transportu nodroši-
na. Kādi ir mani iespaidi par 18. 
novembra svinībām Taurenē? Ļoti 
pozitīvi. Protams, bija pārdomāts 
svētku koncerts, uzrunas, apbal-
vojumu pasniegšana, ziedi – viss, 
kam šādā jubilejas sarīkojumā jā-
būt. Teiksiet, tā jau ir bijis arī ag-
rāk. Domājot, kur ir šī pasākuma 
„rozīnīte”, kas to dara atšķirīgu no 
citiem līdzīgiem, es saprotu, ka tā 
bija zālē valdošā piederības sajūta 
novadam. Bez jebkura no mums, 
mūsu domām, lūgšanām, darbiem 
un līdzdalības Vecpiebalgas no-
vads nevar iztikt. Jo novads – tie ir 
cilvēki, kas šeit dzīvo. 

28.novembrī baznīcu zvani 
ieskandināja Pirmo Adventa svēt-
dienu, ar kuru sākas Ziemassvēt-
ku gaidīšanas laiks. Vārds „ad-
vents” ir cēlies no latīņu valodas 
„adventus” un tulkojumā nozīmē 
„atnākšana”. 21.gadsimtā ir kļu-
vis populāri šo laiku uztvert kā 
gaišu domu, labu noskaņu pilnu. 
Piekritīsiet, ka mākslīgi radīt labu 
noskaņojumu nevar. Protams, Zie-
massvētku tirdziņa apmeklējums 
Vecrīgā vai pirmās svecītes iedeg-
šana Adventa vainagā var šīs sa-
jūtas veicināt. Raugoties liesmās, 
mēs ieklausāmies senas leģendas 
vēstījumā, kas māca būt atvērtiem 
un labsirdīgiem, šādos mirkļos 
mēs izsakām vēlējumus, ko gribē-
tu piedzīvot. Zinu cilvēkus, kuri ik 
vakaru drūmo laiku mēdz kliedēt, 
dedzinot sveces. Starp citu, palī-
dzot! Nešaubīgi zinu vienu – kādi 
būsim paši, tāds noskaņojums val-
dīs apkārt: ģimenē, darba vietā, 
draugu pulkā, kolektīvā... Un tāds 
būs mūsu Ziemassvētku gaidīša-
nas laiks. 

Dzidra Ješkina 

Sadarbība ar Aremarku 
turpinās
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No 20. līdz 22. oktobrim domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Anderso-
ne, projektu vadītāja Sanita Breikša un 
novadu partnerības starptautiskās sa-
darbības speciāliste Rita Merca       vie-
sojās sadraudzības pilsētā Aremarkā. 
Iemesls mūsu pārstāvju vizītei Norvē-
ģijā bija sadarbības līguma izvērtēšana 

Domes priekšsēdētāja un Aremarkas pašvaldības vadītājs Ture Johansen 
sporta zāles atklāšanas pasākumā.

un turpmāko uzdevumu ieskicēšana, kā 
arī Aremarkas pašvaldības sporta zāles 
atklāšana. Kā pastāstīja domes priekš-
sēdētāja, Aremarkas pašvaldība aktīvi 
seko līdzi notikumiem mūsu valstī un 
domā, kā mums palīdzēt. Vecpiebal-
dzēnu ceļa un uzturēšanās izdevumus 
sedza Aremarkas pašvaldība.

Projekts „Sabiedrība ar 
dvēseli. Iedzīvotāji veido 

vidi” Vecpiebalgā noslēdzies
Vecpiebalga allaž saistās ar baltām 

ūdensrozēm, ratiņu dreimaņiem, „Mēr-
nieku laiku” Ķenci un Skalbes Balto 
kaķīti. Tā ir maza daļiņa no Latvijas, 
kurā esot – gan dzīvojot, gan skolojo-
ties, gan ciemojoties – nevari būt vien-
aldzīgs.

Vecpiebalga piedāvā baudīt tās 
kultūrvēsturisko mantojumu, arī pie-
dalīties šodienas aktivitātēs. Viena no 
aktivitātēm ir sadarbībā ar Nīderlandes 
fondu KNHM iedzīvotājiem pašiem 
uzlabot savu dzīves vidi. Trīs gadu ga-
rumā izdarīts daudz – īstenoti 36 sapņi, 
bet galvenais – esam pakāpušies pa dzī-
ves skolas kāpnēm. Pirmajā sadarbības 
gadā tikai mācījāmies uzdrošināties 
veidot darba grupas, iemēģināt rokas 
projektu rakstīšanā, otrajā – droši pa-
stāvēt par savām idejām, sadarboties, 
bet šogad jau pratām arī padalīties – 5 
projektu vietā varējām realizēt 6. Gri-
bas ticēt, ka „Sabiedrība ar dvēseli” nav 
tikai sadarbības projekta nosaukums.

Atskatoties uz trīs darba gadiem, 
vēlreiz vēlos nosaukt pēc nolikuma un 
KNHM fonda noteikumiem visveiksmī-
gāk realizētos projektus: „Laukuma 
labiekārtošana pie Grišku kalna”(M. 
Tunte), „Vecpiebalgas ūdensrožu dīķa 
labiekārtošana” (J. Ozoliņš), „Mak-
šķerēršana – veselīgs un aktīvs sporta 
veids”(V. Gruele), „Dzīvosim skaistā 
un sakoptā vidē”(G. Skalbe), „Saulaina 
klase pirmklasniekiem”(A. Šulca).

Paldies „gadījumam” par iespēju 
satikt un iepazīt Vecpiebalgas ļaudis – 
projektu vadītājus, ar kuriem sadarbība 

ilga 1 gadu: Jāni Ozoliņu, Benitu Zvej-
nieci, Mārīti Azaci, Judīti Ķepīti, Anitu 
Pizāni, Sandru Sniedzi, Induli Ruicēnu, 
Agitu Braueri, Gunitu Skalbi, Iju Kaza-
ku, Uvi Avenu, Zigrīdu Ruicēnu, Lilitu 
Plūmi, Ingrīdu Mālnieci. Patiess prieks 
par projektu līderu – 2 gadu sadarbības 
partneru – Ilmāra Glāzera, Anitas Ba-
lodes, Maijas Tuntes, Ilzes Balodes, 
Agitas Šulcas, Līgas Teriškas, Vitas 
Grueles – paveikto. Vislielākās uzsla-
vas par ieinteresētību un izturību, darot 
sirdsdarbu, pagasta un novada vārda 
nešanu pasaulē 3 gadu garumā Dagnijai 
Kupčei un Ilonai Muižniecei.

Paldies profesionālai un dzīves-
gudrai žūrijai: Aldim Glāzeram, Hugo 
Duksim, Andrejam Grīnfeldam, Kris-
tīnei Šķerbergai un Sanitai Breikšai, 
Vecpiebalgā allaž mīļi gaidītam drau-
gam (ne tikai žūrijas loceklim) Niko 
Opdama kungam. Pateicamies fondam 
Franka van Bussela vadībā par iespēju 
sapņus pārvērst realitātē.

Latvijas 2010. gada projektu 
noslēguma pasākums notiks 2011. 
gada 15. janvārī Lielvārdē. Tur nau-
das balvu saņems šī gada veiksmī-
gākais projekts – „Saulaina klase 
pirmklasniekiem”(A. Šulca), bet Ilo-
na Muižniece un darba grupa saņems 
fonda KNHM simpātiju balvu.

Lai radošu ideju un veiksmes bagā-
ti nākamie trīs sadarbības gadi Leldei 
Burdajai un Inešu, Kaives, Taurenes un 
Dzērbenes ļaudīm.

Daiga Šatrovska

2010. gada projekta realizētāji. No kreisās: Vita Gruele, Agita Šulca, 
Raimonda Kazāka, Līga Teriška, Ilona Muižniece un Dagnija Kupče. 

Jaunatnes iniciatīvas centra 
„Balgas Strops” labiekārtošana

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde 2010.gada 
21.oktobrī ir apstiprinājusi Vecpie-
balgas novada pašvaldības projekta 
(Nr.10-09-LL29-L413202-000012) pie-
teikumu „Jaunatnes iniciatīvas centra 
„Balgas Strops” labiekārtošana”, kurš 
tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības 
programmas pasākuma „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta mērķis ir piesaistīt Jau-
natnes iniciatīvas centram „Balgas 

Valsts Kultūrkapitāla fonda 
atbalsts pasākumiem

No 2010. gada 1. 
novembra līdz 2011. 
gada 1. aprīlim Vec-

piebalgas pagasta bibliotēkā tiks reali-
zēts projekts „Sarunas ar rakstniekiem 
Vecpiebalgas novada bibliotēkās”, ko 
finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla 
fonds. Projekta ietvaros klātienē tiksi-
mies ar trīs lasītāju iemīļotiem un inte-
resantiem rakstniekiem. Mūsu mērķis ir 
personiski uzrunāt un iesaistīt lasītājus 
saskarsmē ar literatūru, radīt plašāku 
publicitāti literatūrai, lasošajiem bēr-
niem un lasīšanai kā ģimenes vērtībai. 
Latviešu rakstnieku viesošanās mūsu 
bibliotēkā kļuvusi par tradīciju un ir ap-
meklētāju gaidīts pasākums.

Strops” pēc iespējas vairāk jauniešus, 
radot viņiem piemērotāku vidi, kas liek 
radoši domāt un darboties, uzlabojot 
informācijas tehnoloģiju pieejamību un 
dažādojot centrā pieejamās izklaides un 
atpūtas iespējas. Projekta ietvaros pare-
dzēts veikt vienkāršotu telpu renovāci-
ju, datortehnikas, spēļu galdu un galda 
spēļu iegādi. Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas ir Ls 5132.88, no kurām 
ELFLA finansējums ir Ls 3849.65. Pro-
jektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada 
pašvaldība. Projekta īstenošana tiks 
uzsākta 2010.gada decembrī.

2. decembrī Inešu un Vecpiebal-
gas skolu jaunieši tiksies ar rakstnieci 
Kristīni Ulbergu-Rubīni. Latvijā nav 
daudz autoru, kuri raksta pusaudžu 
auditorijai un Kristīnes Ulbergas-Ru-
bīnes debija šajā žanrā ar stāstu (2007) 
izrādījās ļoti veiksmīga. Oriģinālprozas 
konkursā „Baltā Vilka grāmatas” 2007.
gadā K.ULbergas-Rubīnes darbs „Es 
grāmatas nelasu” ieguva 2.vietu, un vi-
dējā vecuma skolēni to atzina par 2008.
gada labāko literatūras darbu. Tikpat 
aizrautīgi pusaudži lasa arī rakstnieces 
garstāstu „Virtuālais eņģelis” (2008). 
Pateicoties VKKF atbalstam, mūsu 
novada skolēni varēs klātienē tikties ar 
iemīļoto grāmatu autori.

24. decembris – Ziemassvētku vakars 
25. decembris – Pirmie Ziemassvētki (Ziemas saulgrieži) 
26. decembris – Otrie Ziemassvētki (Ziemas saulgrieži) 
31. decembris – Vecgada diena

Ir atkal laiks,
kad sveces ienāk mājā – 
ar Adventi tā pirmā, otrā, trešā, ceturtā.

Klāt atkal laiks,
kad līdz ar sveču ziediem
plaukst mūsu dvēselēs
gaišs svētlaimības prieks.

 (V.Kokle-Līviņa.)
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2010. gada 17. novembrī
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma 

no 2011.gada 1.janvāra apstiprināt 
maksu par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Vecpiebalgas novada 
teritorijā 8,90 LVL apmērā par 1 ku-
bikmetru sadzīves atkritumu.

2. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt vecāku līdzfinansējumu 
Inešu pamatskolas profesionālās 
ievirzes izglītības programmas „Vi-
zuāli plastiskā māksla” dalībniekiem 
Ls 3,00 mēnesī.

3. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
atcelt 2010. gada 20. oktobra sēdes 
lēmumu „Maksas pakalpojumu sa-
raksts, ko sniedz Vecpiebalgas no-
vada pašvaldība, tās struktūrvienības 
un iestādes” un apstiprināt jaunu 
maksas pakalpojumu sarakstu, ko 
sniedz Vecpiebalgas novada pašval-
dība, tās struktūrvienības un iestā-
des.

4. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt saistošos noteikumus Nr.13 
„Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašval-
dības 2010. gada pamatbudžets un 
speciālais budžets””.

5. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt SIA „Latīpašums - mēr-
niecības birojs” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamam īpa-
šumam „Lejas Ķirkumi” (Dzērbenes 
pagasts). Noteikt atdalāmajai (20,2 
ha) zemes vienībai zemes izmanto-
šanas mērķi - lauksaimniecība. Pie-
šķirt no „Lejas Ķirkumu” īpašuma 
atdalāmajam īpašumam nosaukumu 
„Ķirkumi”, Dzērbenes pagasts, Vec-
piebalgas novads. Atlikušajai nekus-
tamā īpašuma daļai saglabāt nosau-
kumu „Lejas Ķirkumi”, Dzērbenes 
pagasts, Vecpiebalgas novads.

6. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
iznomāt Dzintrai Ābelei daļu no 
neapbūvētās zemes vienības „Pie 
Ruģēniem” (Inešu pagasts) 1.11 ha 

kopplatībā lauksaimnieciskai izman-
tošanai. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtī-
bas.

7. Deputāti vienbalsīgi nolēma iz-
nomāt PKS „Ineši” apbūvētu zemes 
vienību „Piensaimnieki” (Inešu pa-
gasts) 0,585 ha kopplatībā. Noteikt 
nomas maksu 0,5 % apmērā no ze-
mes kadastrālās vērtības.

8. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
atcelt Vecpiebalgas novada Domes 
2010.gada 20.oktobra lēmumus par 
zemes pastāvīgās lietošanas tiesību 
izbeigšanu zemes pastāvīgajam lie-
totājam Aivaram Kaķītim uz zemes 
vienību „Pļaviņas” (Dzērbenes pa-
gasts), Zigmundam Spādem uz ze-
mes vienību „Kalna Viesītes” (Kai-
ves pagasts), Valentīnam Vasiļjevam 
uz zemes vienību „Jaunvaišļi” (Inešu 
pagasts).

9. Deputāti vienbalsīgi atzina, ka 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir 
piekritīga apbūvēta zemes vienība 
- Vecpiebalgas pagasta „Lejas-Bal-
taci” (zemes vienības platība - 0,1 
ha.), kas nepieciešamas ēku uzturē-
šanai un par kuru noslēdzams zemes 
nomas līgums. 

10. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
2010. gadā samazināt Jura Cīruļa ne-
kustamā īpašuma „Pakalni -1” (Vec-
piebalgas pagasts) nodokļa summu 
par 50 procentiem.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piedalīties EZF līdzfinansētajā pro-
jektā „Pašvaldības ceļu Rāgažas-Roz-
nēni-Gailīši un Roznēni-Mazroznēni 
rekonstrukcija” kā projekta realizē-
tājam, kur kopējās projekta izmaksas 
ir līdz 49414,85 LVL (t.sk. avanss 
6000,00 LVL). Nodrošināt priekšfi-
nansējumu līdz 43414,85 LVL. Pro-
jekta realizācijas priekšfinansēšanai 
ņemt kredītu līdz 43414,85 LVL vai 
ekvivalentu summu eiro Valsts kasē 
uz 10 gadiem. Aizdevuma gada pro-
centu likme– pamatojoties uz Valsts 

kases aizdevuma nosacījumiem. 
Aizdevuma atliktais maksājums līdz 
2013. gada 1.decembrim. Atmaksas 
termiņš 10 gadi. Aizdevuma atmak-
su garantēt ar pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Aizdevumu izmantot 
2011. gada laikā.

12. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piedalīties ELFLA līdzfinansētajā 
projektā „Veselā miesā – vesels gars” 
kā projekta realizētājam, kur kopējās 
projekta izmaksas ir līdz 13386,41 
LVL (t.sk. avanss 1659,47 LVL). 
Nodrošināt priekšfinansējumu līdz 
11726,94 LVL. Projekta realizācijas 
priekšfinansēšanai ņemt kredītu līdz 
11726,94 LVL vai ekvivalentu sum-
mu eiro Valsts kasē uz 10 gadiem. 
Aizdevuma gada procentu likme– 
pamatojoties uz Valsts kases aizde-
vuma nosacījumiem. Aizdevuma 
atliktais maksājums līdz 2013. gada 
1.decembrim. Atmaksas termiņš 10 
gadi. Aizdevuma atmaksu garantēt 
ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Aizdevumu izmantot 2011. gada lai-
kā.

13. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piedalīties projektā „Kulturālā vidē– 
kulturāls cilvēks” kā projekta reali-
zētājam, kur kopējās projekta izmak-
sas ir līdz 16940,00 LVL (t.sk. avanss 
2100,00 LVL). Nodrošināt priekšfi-
nansējumu līdz 14840.00 LVL. Pro-
jekta realizācijas priekšfinansēšanai 
ņemt kredītu līdz 14840,00 LVL vai 
ekvivalentu summu eiro Valsts kasē 
uz 10 gadiem. Aizdevuma gada pro-
centu likme – pamatojoties uz Valsts 
kases aizdevuma nosacījumiem. 
Aizdevuma atliktais maksājums līdz 
2013. gada 1.decembrim. Atmaksas 
termiņš 10 gadi. Aizdevuma atmak-
su garantēt ar pašvaldības budžeta 
līdzekļiem. Aizdevumu izmantot 
2011. gadā.

14. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apmaksāt futbola komandu dalības 
maksu Piebalgas novada telpu mini-
futbola 2010./2011.gada turnīrā.

15. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Vecpiebalgas novada 
kultūras iestādes nolikumu jaunā re-

dakcijā. Ar nolikumu var iepazīties 
pašvaldības mājas lapā www.vecpie-
balga.lv .

16. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Jaunatnes iniciatīvas cen-
tra „Balgas Strops” reglamentu.

17. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piešķirt no pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem par KPFI līdzek-
ļiem līdzfinansētā un Vecpiebalgas 
novada Domes iesniegtā projekta 
„Kompleksi risinājumi siltumnīce-
fekta gāzu emisiju samazināšanai 
Vecpiebalgas novada Domes ēkās” 
īstenošanai 32 626,97 LVL. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 217 513,10 
LVL, no tiem 217 513,10 LVL  - 
projekta attiecināmās izmaksas; 
184 886,14 LVL – projekta finanšu 
instrumenta (KPFI) finansējums; 32 
626,97 LVL– projekta iesniedzēja 
līdzfinansējums. 

18. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piekrist īpašuma „Vecbutlēri” (Vec-
piebalgas pagasts) sadalīšanai. Pie-
šķirt no īpašuma atdalītajai zemes 
vienībai jaunu nosaukumu „Dzēr-
vītes”. Noteikt atdalāmajam īpašu-
mam zemes izmantošanas mērķus: 
lauksaimniecība – 6,1 ha.

19. Deputāti vienbalsīgi nolēma ap-
stiprināt SIA „Latīpašums - mērnie-
cības birojs” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamam īpašumam 
„Jauntūļi” (Inešu pagasts). Noteikt 
atdalāmajai zemes vienībai zemes 
izmantošanas mērķi – mežsaimnie-
cība. Lūgt VZD Vidzemes reģionālo 
nodaļu piešķirt no „Jauntūļu” zemes 
vienības atdalāmajai zemes vienībai 
jaunu kadastra apzīmējumu. Piešķirt 
no „Jauntūļu” īpašuma atdalāmajam 
īpašumam nosaukumu „Maztūļi”, 
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads. 
Atlikušajai nekustamā īpašuma daļai 
saglabāt nosaukumu „Jauntūļi”, Ine-
šu pagasts, Vecpiebalgas novads.

20. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt VSIA „Latvijas Valsts 
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcī-
bas projektu nekustamam īpašumam 
„Mazurbi” (Kaives pagasts). No-
teikt atdalāmajai, 30,13 ha lielajai, 

zemes vienībai zemes izmantoša-
nas mērķi– lauksaimniecība. Lūgt 
VZD    Vidzemes reģionālo nodaļu 
piešķirt no „Mazurbu” zemes vie-
nības atdalāmajai zemes vienībai 
jaunu kadastra apzīmējumu. Piešķirt 
no „Mazurbu” īpašuma atdalāma-
jam īpašumam nosaukumu „Lejas 
Mazurbi”, Kaives pagasts, Vecpieb-
algas novads. Atlikušajai nekustamā 
īpašuma daļai saglabāt nosaukumu 
„Mazurbi”, Kaives pagasts, Vecpie-
balgas novads.

21. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
rīkot Vecpiebalgas novada pašval-
dības nekustamā īpašuma „Purvāji” 
cirsmu izsoli 6,0 ha platībā. Cirsmu 
izsoles noteikumi un sākumcena 
pašvaldības mājas lapā www.vecpie-
balga.lv .

22. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
noteikt transportlīdzekļu satiksmes 
ierobežošanu uz pašvaldības auto-
ceļiem.

23. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piedalīties Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas organizētajā atklātajā pro-
jektu konkursā „Atbalsts jauniešu 
centru darbības nodrošināšanai paš-
valdībā”. Projekta mērķis – izveidot 
pasākumu kopumu, kas dod jaunie-
šiem iespēju radīt sev piemērotu 
un radošu vidi jaunatnes iniciatīvu 
centrā „Balgas Strops”, gūstot jau-
nas iemaņas, prasmes un zināšanas. 
Projekta vadītāja – Lelde Burdaja.

24. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
apstiprināt Inešu pagasta īpašuma 
„Kalna Aptekas” zemes vienībai pla-
tības – 9,10 ha un 26,10 ha.

25. Deputāti vienbalsīgi nolēma 
piekrist īpašuma „Lejas Barackas” 
(Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai. 
Piešķirt no īpašuma atdalītajai zemes 
vienībai jaunu nosaukumu „Dzērvī-
tes Teikmaņi”. Noteikt atdalāmajam 
īpašumam zemes izmantošanas mēr-
ķi – mežsaimniecība.

Nākamā Vecpiebalgas novada 
Domes sēde notiks 2010. gada 15. 
decembrī plkst. 15.00 Vecpiebal-
gas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā centrā.

Par jaunajiem vēžiem vecajās kulītēs
Jāsāk šoreiz gandrīz kā tradicionāli 

anekdotēs – ir labas ziņas un sliktas 
ziņas un, kā pie mums parasts, pēdējo 
ir krietni vairāk. Sāksim ar labajām– 
pēc ne visai ilgas, bet intensīvas stī-
vēšanās mums ir jauna valdība, kura 
atšķirībā no citām reizēm sevī ietver 
tikai 2 partiju apvienības – „Vienotī-
bu” un „Zaļo un Zemnieku savienī-
bu” –  un kurai priekšā stāv pirmais 
un droši vien arī visatbildīgākais uz-
devums pašreiz – līdz Ziemassvētku 
brīvdienām sastādīt un nodot Saeimai 
apstiprināšanai nākamā gada budžetu. 
Pārējiem diviem kandidātiem uz koa-
līciju – Saskaņas centram un „Visu 
Latvijai” tika parādītas durvis– pir-
majiem tāpēc, ka viņi kavējās izrunāt 
maģisko vārdu „okupācija”, otrajiem 
tāpēc, ka dažiem tās biedriem ir tik 
galēji labēji uzskati nacionālajā jau-
tājumā, ka mūsu sabiedrotie Eiro-
pā varētu to nesaprast, vēl jo vairāk 
tāpēc, ka šī problēma ir aktuāla arī 
vecajās ES valstīs, kur vēlēšanu re-
zultātā arvien lielāku lomu spēlē par-
tijas, kuras iestājas par konsekventu 
nacionālismu.

Otra labā ziņa ir tā, ka, vismaz pēc 
oficiālās statistikas datiem, valsts iek-
šējais kopprodukts sācis kaut lēnu, 
bet manāmu augšupeju, salīdzinot ar 
iepriekšējā gada tādu pašu laika pe-
riodu par vairāk nekā 3%. Ieprieci-
noši arī tas, ka šis pieaugums panākts 

galvenokārt uz eksporta rēķina – tā-
tad valstī ieplūst nauda, kura mums 
tik ļoti nepieciešama ārējā parāda 
segšanai. No pārlieka optimisma spe-
ciālisti tomēr iesaka atturēties– eks-
ports galvenokārt virzīts uz ES ze-
mēm, kuras pašas pašreiz pārdzīvo 
ne tos labākos laikus, lai atceramies 
kaut vai Grieķiju, kuras ekonomikas 
glābšanai starptautiskajām finanšu 
organizācijām nācās piešķirt 110 mil-
jardus eiro lielu aizdevumu. Salīdzi-
not ar to, Latvijas 7 miljardi ir tīrās 
„pupu mizas”. Līdzīgas problēmas 
moka arī Īriju un Portugāli, arī pārē-
jās ES valstīs nākas domāt par smaga 
taupības režīma ievērošanu, ekono-
misti neizslēdz arī otra ekonomiskās 
krīzes viļņa iespējamību. Tātad prie-
cāsimies, bet ne pārāk. Tiesa gan, šie 
pozitīvie momenti ekonomikas attīs-
tībā ir ļāvuši sarunās ar aizdevējiem 
panākt iespējamā budžeta konsoli-
dācijas apjoma samazināšanu. Ja sā-
kumā bija doma par nepieciešamību 
ietaupīt 400 – 450 miljonus latu, tad 
pēdējās tikšanās laikā šis skaitlis ir 
samazinājies līdz 240 miljoniem, tas 
savukārt nozīmē, ka nebūs tik lielā 
mērā jāsamazina algas un pabalsti, 
jāceļ dažāda veida nodokļi.

Par pozitīvo tas būtu viss. Tagad 
tas, kas zīmējas melnās krāsās. Val-
dības sastādīšana pierādīja to, par ko 
jau ilgi pirms tam runāja daudzi poli-

tikas komentētāji – „Vienotībai” vis-
vairāk trūkst tieši vienotības, jau part-
neru izvēle parādīja, ka iespēja katrai 
no apvienībā ietilpstošajām partijām 
izmantot veto tiesības noved pie tā, 
ka lēmumi tiek pieņemti nevis pama-
tīgi izdiskutējot un pamatojot, bet gan 
simpātiju vai antipātiju līmenī – Pil-
soniskajai savienībai nepatika SC, 
„Sabiedrībai par citu politiku”– „Visu 
Latvijai”, un valdošā koalīcija paliek 
2 partiju apvienību sastāvā. Tas ir se-
višķi nepatīkami tāpēc, ka atbilstoši 
Satversmei tik spēcīgai opozīcijai 
kā pašreiz (45 deputātu vietas!) ir 
praktiski iespējams bloķēt jebkuru 
valdības iniciatīvu, ar 1/3 deputātu 
balsu virzot to uz tautas nobalsošanu 
(referendumu). Cik laika tas aizņem-
tu un cik līdzekļu prasītu – nav grūti 
iedomāties. Jācer gan, ka tik tālu ne-
nonāks, jo sevišķi jau SC cer, un po-
litologi to arī apstiprina, ar laiku to-
mēr nokļūt valdošajā koalīcijā, tāpēc 
diezin vai viņi būs ieinteresēti galīgi 
sabojāt attiecības ar saviem potenciā-
lajiem sadarbības partneriem. Taču tā 
vai tā tik mazskaitliska pozīcija laikā, 
kad jāpieņem tik daudzi smagi un ne-
populāri lēmumi, nav nekas labs. 

Vēl drūmāka ainas pavērās, kad 
koalīcija uzsāka sarunas par atbildī-
bas sfērām, tātad par to, kuru apvie-
nība kūrēs kuru ministriju un kādi 
cilvēki būs šo iestāžu priekšgalā. Īsi 

sakot – nekā jauna, turpinājās tā pati 
vecā prakse – nekādu profesionāļu 
(kā to bija ieteicis SC), tikai apvienī-
bai uzticami cilvēki, kuri var būt kaut 
kad kaut kādā veidā ir bijuši saistīti 
ar šo jomu, bet varbūt arī nē, tas nav 
svarīgi, galvenais – mums šī ministri-
ja pienākas, un viss. Tiesa gan, pavī-
dēja it kā arī kāds pozitīvs moments, 
proti, komentētāji uzskata, ka varbūt 
ir mazinājusies Ventspils mēra Lem-
berga, kuru uzskata par vienu no Lat-
vijas oligarhiem, tātad cilvēka, kurš, 
izmantojot savu finansiālo varenību, 
var ietekmēt politisku lēmumu pie-
ņemšanu, loma ZZS politikā, proti, 
neskatoties uz partijas sponsora iebil-
dumiem, apvienība piekrita pārņemt 
vai paturēt tādas smagas un nepopu-
lāras jomas kā izglītība, veselība un 
labklājība, netiekot pie nevienas no 
tā sauktajām „spēka” ministrijām, no 
kurām Lembergam, kā iesaistītajam 
vairākos kriminālprocesos, sevišķi 
svarīga šķita Tieslietu. Neiztika arī 
bez komiskām situācijām – Ģirts Val-
dis Kristovskis, kurš jau sen ir pazīs-
tams kā visai oriģināls politiķis, kurš 
ātri apvainojas, ja viņam nedod to, 
ko viņš ir izvēlējies, un neprot viņu 
pienācīgi novērtēt, bija šoreiz uzkā-
rojis Ārlietu ministra portfeli, kaut 
arī vakanta bija Aizsardzības ministra 
vieta, pie tam šādus pienākumus po-
litiķis jau kādreiz bija pildījis. Pama-

tojums vienkāršs – tā joma man vairs 
nav interesanta, es to jau pārzinu, ta-
gad es gribu pamēģināt kaut ko citu– 
pēc līdzības – šī smilšu kastīte man 
ir apnikusi, es iešu uz citu, varbūt tur 
ir vēl smukāki spainīši un lāpstiņas 
nekā šeit. Un tas nekas, ka uz šo vietu 
pretendē arī Artis Pabriks – politiķis, 
kuru ar zināmām iebildēm var saukt 
par „karjeras diplomātu”, lai viņš no-
darbojas tagad ar aizsardzības lietām. 
Interesanta izpratne par to, kas valstij 
varētu nākt par labu, vai ne?

Apstiprinājušās arī aizdomas par 
to, ka „Vienotība” praktiski neko 
jaunu nevēlas ieviest valsts pārvaldē 
un valstij piederošo uzņēmumu vadī-
bā. Notiek tieši tas pats, kas pēc ie-
priekšējo politisko spēku rotācijas no 
pozīcijas uz opozīciju un otrādi– no 
dažādām ministrijām, valdēm un 
padomēm tiek izmesti to partiju un 
apvienību pārstāvji, kuriem nav vei-
cies pagājušajās vēlēšanās, to vietā 
ieliekot savus cilvēkus, bieži nepro-
fesionāļus, kuru uzdevums, protams, 
nav rūpēties par valsts interešu ievē-
rošanu, bet gan regulēt caur šo iestādi 
izejošo naudas plūsmu tā, lai kaut kas 
tiktu gan pašam, gan viņu deleģējuša-
jam politiskajam spēkam. 

Bet par ekonomiku negatīvais uz-
skaitījums, acīm redzot, turpināsies 
nākamreiz.

Juris Sīmanis
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Meža 
īpašniekiem

Iepriekšējā „Vecpiebalgas Novada Ziņu” numurā publicētais maksas pakalpojumu saraksts ar domes lēmumu ir atcelts. Šobrīd spēkā ir jaunie 
noteikumi un izcenojumi

MAKSAS PAKALPOJUMU SARAKSTS, 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 
pagastu pārvaldes

1.1. 
Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (Ls)

1. Fotokopijas izgatavošana A-4 1 lpp. 0,05
2. Fotokopijas izgatavošana A-3 1 lpp. 0,10
3. Detālplānojuma vadīšana 1 pasākums 100,00
4. Printēšana 1 lpp. 0,09
5. Faksa saņemšana, sūtīšana 1 lpp. 0,60

6. Oriģinālu skenēšana, izdruka A-4 
(abas puses) 1 lpp. 0,10

7. 

Iesiešana ar spirāli:
spirāle iesiešanai
virspapīrs
iesiešanas darbs 

1 gab.
1 gab.
1 lpp.

0,18
0,18
0,01

8. Laminēšana A-4
                     A-3

1 lpp.
1 lpp.

0,60
1,20

1.2. 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. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (Ls)
1. Veļas mazgāšana 1 X 0,50
2. Dušas pakalpojumi 0,5 h 1 persona 0,50
3. Naktsmītne 1 d/nakts 1 personai 4,00

2.2. Samaksas iekasēšana:
      2.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasē-

ta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības 
budžetā.

      2.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild sociālā dienesta vadītājs/a.
3. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada bibliotēkas 

Vecpiebalgas, Dzērbenes, Inešu, Taurenes un Kaives pagastā
3.1.

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (Ls)
1. Kopēšana A4 melnbalta Lapas 1 puse 0,05
2. Kopēšana A4 melnbalta Lapas abas puses 0,10
3. Printēšana A4 melnbalta Lapas 1 puse 0,05
4. Printēšana A4 melnbalta Lapas abas puses 0,10
5. Printēšana izdruka A4 krāsaina Lapas viena puse 0,50
6. Printēšana izdruka A4 krāsaina Lapas abas puses 1,00
7. Skenēšana A4 Lapas abas puses 0,10
3.2. Samaksas iekasēšana:
      3.2.1. samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek ie-

kasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašval-
dības budžetā.

      3.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītāja.

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (Ls)
1. Kopēšana A4 melnbalta Lapas 1 puse 0,05
2. Kopēšana A3 melnbalta Lapas 1 puse 0,10
3. Kopēšana A4 melna uz krāsaina 

papīra Lapas 1 puse 0,07

4. Kopēšana A4 melna uz marmora 
papīra Lapas 1 puse 0,12

5. Printēšana A4 melnbalta Lapas 1 puse 0,09
6. Printēšana A4 krāsaina Lapas 1 puse 0,25
7. Printēšana A4 attēls Lapas 1 puse 0,35
8. Printēšana A4 uz Marmora papīra Lapas 1 puse 0,20

9.

Iesiešana ar spirāli:
spirāle iesiešanai
virspapīrs
iesiešanas darbs 

1 gab.
1 gab.
1 lpp.

0,18
0,18
0,01

10.  Laminēšana A-4 1 lpp. 0,60
11. Laminēšana A-3 1 lpp. 1,20
12. Kopmītnes (naktsmītnes) telpu 

iznomāšana 1 pers./ diennaktī 1,20 – 3,00

13. Telpu iznomāšanas pakalpojumi 
pasākumiem (svinības, bēres u.c.) Ls/h 5,00

4.2. Samaksas iekasēšana:
      4.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasē-

ta 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.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN (Ls)
1. Sūknēšanas pakalpojums (traktors+4 

m³ muca) (brauciena attālums līdz 1 
km)
Pārbraucieni virs 1 km

1 muca

Ls/km

10,00

0,35
2. Autobusa noma (40>sēdvietas)

  -------- „ ------ (40<sēdvietas)

Pakalpojums tiek sniegts pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību vajadzībām

km
km
h

0,40
0,25
4,00 

4.Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada izglītības ies-
tādes

4.1.

6. 2. Novada apsaimniekošanā esošo kapsētu uzturēšanas pakalpojumi:

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 
PVN (Ls)

1.

Reģistrācija un jaunas kapavietas ierādīšana:
1.1. novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem iedzīvotājiem
1.2. citās pašvaldībās deklarētajiem 

iedzīvotājiem, kuriem uz 2010. gada 1. 
novembri ir ģimenes kapi Vecpiebalgas 
novada kapsētās

1.3. citās pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem

1 vieta

1 vieta

1 vieta

5,00

10,00

20,00
2. Kapličas lietošana bēru ceremonijai 1 stunda 5,00
3. Kapličas lietošana mirušā uzglabāšanai 1 diennakts 2,00
4. Zvanīšana 1 pasākums 5,00
5.2. Samaksas iekasēšana:
      5.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasē-

ta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības 
budžetā.

      5.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild kapu pārzine.

6. Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalga novada pašvaldības 
kultūras nami

6.1. Telpu iznomāšana fiziskām un juridiskām personām (piem., kāzu, konfe-
renču, semināru, koncertu, teātru un citu kultūras pasākumu organizēšana, Ls/h 
bez PVN)

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 
PVN (Ls)

1. Telpu (zāle u.c. telpas) iznomāšana (citās 
pašvaldībās deklarētajiem iedzīvotājiem) stunda 35,00

2.
Telpu(zāle u.c. telpas) iznomāšana (Vecpiebalgas 
novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem 
iedzīvotājiem)

stunda 15,00

6.2. Samaksas iekasēšana:
Pēc iesnieguma saņemšanas (no juridiskām vai fiziskām personām) telpu izno-

māšanas iespēju izvērtē Vecpiebalgas novada attiecīgā kultūras nama vadītāja. At-
karībā no pasākuma satura tiek noteikta drošības maksa. Pašvaldības iestādes no 
maksas tiek atbrīvotas.

Pēc rēķina izrakstīšanas nauda jāieskaita 10 darba dienu laikā. Samaksa par telpu 
nomu un sniegtajiem pakalpojumiem tiek veikta Vecpiebalgas novada domes vai 
pārvalžu kasēs vai ar pārskaitījumu uz kontu – Vecpiebalgas novada dome, reģ.Nr. 
90000057259, IBAN konts Nr. LV39UNLA0004011130620, pēc rēķina saņemša-
nas. 

 6.2.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasē-
ta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības 
budžetā.

6.2.2. par samaksas iekasēšanu atbild attiecīgā kultūras nama vadītāja.

Pašreiz viena no aktuālākajām lie-
tām ir meža atjaunošana, īpaši tajās 
cirsmās, kurām šogad iestājas obli-
gātais atjaunošanas termiņš. Lūdzu, 
vēlreiz pārskatiet savus neatjaunotos 
izcirtumus. Daudzviet nepieciešama 
tikai dabīgi ieaugušo kociņu izkopša-
na. Atgādinājumi par šādu platību at-
jaunošanu visiem meža īpašniekiem ir 
izsūtīti vai arī paziņoti telefoniski. Pēc 
darbu paveikšanas informējiet savu 
mežsargu vai mežniecību. Šo informā-
ciju jūs varat nodot arī telefoniski, vēl 
labāk būtu, ja jūs iesniegtu mežniecībā 
atjaunoto platību pārskatu. Ja platī-
bas atjaunotas mākslīgi, nepieciešams 
arī stādāmā materiāla izcelsmes serti-
fikāts un pirkšanas faktu apliecinošs 
dokuments (čeks, maksājuma uzde-
vums).

Atcerieties, ka Meža atjaunošanas 
noteikumi prasa, ka jau atjaunotajai 
mežaudzei ir jāatbilst koptas mežau-
dzes kritērijiem! Tas nozīmē, ka ne 
vēlāk kā desmitajā gadā pēc mežau-
dzes atzīšanas par atjaunotu jābūt iz-
koptām skuju koku audzītēm un ne 
vēlāk kā piektajā gadā – lapu koku 
audzītēm.

Šogad mežniecība pārbaudīs jaun-
audžu kopšanas faktu 2006. gadā at-
jaunotajās lapu koku jaunaudzēs un 
2001. gadā atjaunotajās skuju koku 
jaunaudzēs!

Administratīvo pārkāpumu 68. pan-
ta 2. daļā paredzēts sods par atjaunotās 
mežaudzes kopšanas prasību pārkāp-
šanu gan fiziskām, gan juridiskām per-
sonām no desmit līdz simts latiem.

Labāk ieguldīsim naudu meža sa-
kopšanā, nevis soda samaksā !

Lūdzu, laikus iesniedziet ciršanas 
pārskatus par mežsaimniecisko dar-
bību 2010. gadā! Īpaši gaidām pār-
skatus par 2010.gada augusta vējgā-
žu izsniegumiem vienlaidus cirtēs, jo 
šim pārskatam jāpievieno arī precīza 
izcirstās cirsmas skice!

NEATLIECIET PĀRSKATU IE-
SNIEGŠANU UZ PĒDĒJO BRĪDI– 
2011. GADA 1. FEBRUĀRI! 

Jau iepriekš informējām, ka meža 
atjaunošanai 2010.gada vējgāžu kail-
cirtēs būs iespēja iegūt ES finansēju-
mu – jāiesniedz mežniecībā „Meža 
apsaimniekošanas plāns”, pēc tā ap-
stiprināšanas jāsagatavo projekts šim 
pasākumam un jāiesniedz lauksaim-
niecības atbalsta dienestā, pēc  apstip-
rinājuma saņemšanas  varēs uzsākt 
meža atjaunošanas darbus. Iesakām 
par stādāmo materiālu iegādes iespē-
jām kokaudzētavās interesēties jau ta-
gad, negaidot pavasari.

Vēlam veiksmi darbā! 
Taurenes mežniecības telefons ir 

64170418 – vienmēr laipni uzklau-
sīsim!

Jānis Freimanis, 
Taurenes mežniecības mežsargs

Starta programma – atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai
Atbalstot uzņēmējdarbības uz-

sākšanu, Hipotēku banka jaunajiem 
uzņēmējiem piedāvā īpašu atbalsta 
programmu “Atbalsts pašnodarbi-
nātības un uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai” jeb Starta programmu.

Programmas mērķis ir saim-
nieciskās darbības aktivitātes pa-
augstināšana valstī, attīstot biznesa 
uzsācēju zināšanas un iemaņas, kā 
arī sniedzot nepieciešamo finansiā-
lo atbalstu saimnieciskās darbības 
uzsākšanai.

Uz atbalstu var pretendēt Latvi-
jas iedzīvotāji no 18 gadu vecuma, 
ieskaitot bezdarbniekus, kuri ir iz-

teikuši vēlmi uzsākt komercdarbību 
vai pašnodarbinātību, kā arī jaundi-
binātie komersanti. Par jaundibinā-
tiem komersantiem šīs programmas 
izpratnē tiek uzskatīti komersanti, 
kuri ir reģistrējuši savu darbību li-
kumā noteiktajā kārtā ne agrāk kā 
3 gadus pirms vēršanās pēc atbalsta 
programmas ietvaros.

Programmas ietvaros tiek at-
balstīti projekti līdz 60 000 latu 
ar klienta līdzdalību vismaz 10% 
apmērā.

Personas, kas vēlas uzsākt vai 
ir uzsākušas saimniecisko darbību 
pēdējā gada laikā, programmas ie-

tvaros var saņemt pilna spektra at-
balstu:

• konsultācijas biznesa plāna sa-
gatavošanā un realizācijā; 

• apmācības;
• finansiālo atbalstu.
Apmācības programmas ietva-

ros var saņemt divos no sešiem blo-
kiem, kas tiek piedāvāti. 

Ja klientam testēšanas rezultātā 
tiek konstatētas pietiekošas zināša-
nas, izglītība un kompetence, viņš 
var piedalīties projektā bez apmā-
cības.

 Finansiālais atbalsts tiek sniegts 
aizdevuma, granta saimnieciskās 

darbības nodrošināšanai un granta 
aizdevuma dzēšanai veidā.

Aizdevumus līdz 54 000 latu 
piešķir investīcijām un apgrozāma-
jiem līdzekļiem uz laiku līdz 8 ga-
diem. Paredzamās procentu likmes: 
fiksētā likme 7-11 procentu ietva-
ros atkarībā no projekta apjoma un 
riska vai 6 mēnešu RIGIBOR + 0-
4%.

Pēc projekta apstiprināšanas kre-
dītkomitejā tiek izsniegts grants 
saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanai 35% apmērā no piešķirtā 
aizdevuma apjoma, bet ne vairāk 
kā 3 600 lati. Grants klientam tiek 

izmaksāts pakāpeniski 12 mēnešu 
laikā.

Ja projekts tiek veiksmīgi reali-
zēts, klients var pretendēt uz grantu 
aizdevuma dzēšanai 20% apmērā 
no piešķirtā aizdevuma summas, 
bet ne vairāk kā 2 000 latu.

Personas, kas ir uzsākušas saim-
niecisko darbību agrāk nekā pirms 
gada, bet ne agrāk kā trīs gadus 
pirms atbalsta pieteikuma iesnieg-
šanas, programmas ietvaros var sa-
ņemt konsultācijas un aizdevumu.
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Latvijas dzimšanas dienā
Patriotu nedēļa Vecpiebalgas no-

vadā iesākās ar lāpu gājienu Lāčplē-
ša dienā un noslēdzās ar aizdegtām 
svecītēm logos 18. novembra pēc-
pusdienā. Grandiozākais no visiem 
sarīkojumiem, kas bija veltīti Latvi-
jas Republikas proklamēšanas 92. 
gadadienai, notika 17. novembrī 
Taurenes kultūras namā. Pasāku-
mā tika sumināti iedzīvotāji, kuru 
darbs sabiedrības labā ir veicinājis 
novada atpazīstamību, piemiņas 
veltes saņēma 1991. gada barikāžu 
dalībnieki. Domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde-Andersone svinīgajā 
uzrunā pateicās visiem novada ie-
dzīvotājiem, īpašu atzinību veltot šī 
gada laureātiem, mudināja būt lep-
niem par savu pagastu un novadu, 
patiesā cieņā atcerēties pagātnes 
notikumus un domāt par nākotni. 

Kā Latvijas karte nav iedomājama 
bez Vecpiebalgas novada, tā mūsu 
novads – bez pieciem pagastiem. 
Svētku koncertā šī apgalvojuma pa-
tiesumu apstiprināja Inešu, Kaives, 
Dzērbenes, Taurenes un Vecpie-
balgas amatiermākslas kolektīvi. 
Akcentējot pagastu ievērojamākās 
vietas un uzteicot cilvēkus, ilus-
trējot savu stāstījumu ar krāšņu un 
daudzveidīgu koncertprogrammu, 
mūsu pašdarbnieki sanākušajiem 
sniedza patriotisma paraugstundu. 
Jautāsiet, kas gan ir katra pagasta 
vizītkarte, ar ko mēs esam tik īpa-
ši un tai pat laikā atšķirīgi pārējo 
pagastu vidū? Vecpiebaldzēni īpaši 
lepojas ar saviem kultūrvēsturiska-
jiem objektiem – muzejiem, Tau-
renes lepnums ir Brežģa kalns un 
vēsturiskā Apšu baznīca, Kaives 

Barikāžu piemiņas zīmes tiek pasniegtas Aldim Glāzeram, Ilmāram
 Glāzeram un Ēvaldam Keišam (no kreisās). 

Goda rakstu saņem Jānis Ronis, Juris Ķirsis, Antoņina Glāzere un 
Daina Jansone.

Atzinība par mūža darbu Spodrai Ergardei.

Par savu pagastu lepnas taureniete Vija Rožlapa (no kreisās) un 
dzērbeniete Mārīte Šķēle.

Ceļojumā pa 
Vecpiebalgas pagastiem aicina 

Raimonds Sniedze.

Mūzikas skolas audzēkņi 
Dace Dindone un 
Rūdolfs Cīrulis.

Vienoti Latvijai. 

pagastu grezno muižas parks, Ineši 
nav iedomājami bez gleznainajiem 
Ineša ezera līčiem, savukārt Dzēr-
benes pagasta ļaudis godā un cieņā 
tur izcilās rokdarbnieces un lieliskā 
cilvēka – Jetes Užānes piemiņu. 

Paldies Dzērbenes mūzikas sko-
las audzēkņiem, Vecpiebalgas Mui-
žas korim un korim „Pie Gaujas”, 
deju kolektīviem „Mudurainis”, 
„Kaiva” un „Tracis”, ansamblim 
„Lūna” un meistarīgajiem sava pa-
gasta slavinātājiem: Raimondam 
Sniedzem, Gunai Kalniņai, Jānim 
Ronim, Vijai Rožlapai, Anetei 
Batņai, Ilonai Muižniecei, Mārītei 
Šķēlei. Īpašs paldies pagastu kul-
tūras dzīves organizatorēm Zigrīdai 
Ruicēnai, Gintai Babrei, Sarmītei 
Beķerei un Dainai Šmitei. 

Svētki 
Dzērbenes pilij

17. novembrī, piedaloties domes 
deputātiem un pašvaldības darbinie-
kiem, pēc rekonstrukcijas tika at-
klāts pagasta lepnums – Dzērbenes 
pils. Par vēsturiskās ēkas atdzimša-
nu īpaši priecīgi ir mūzikas skolas 
audzēkņi, kuri atklāšanas koncertā 
pierādīja, ka greznu kroņlukturu 
izgaismotajā zālē instrumentiem un 
balsij ir citāds skanējums – tīrāks, 

gaišāks, priecīgāks. Gandarītas par 
rezultātu ir arī projekta idejas au-
tore Anita Kamerāde, pārvaldes 
vadītāja Anita Zvaigzne un tautas 
nama vadītāja Daina Šmite. Par ie-
spēju veiksmīgi realizēt grandiozo 
projektu dzērbenieši ir pateicīgi no-
vada pašvaldībai, projekta vadītājai 
Regīnai Kampānei un darbu veicē-
jiem – SIA „Būve Wood Line”.

Ar rezultātu apmierināti ir gan pašvaldības pārstāvji, gan darbu 
veicēji. No kreisās: Hugo Duksis, Mihails Šumanis, Ella Frīdvalde-

Andersone, Anita Kamerāde un Regīna Kampāne. 

Mazo dzērbeniešu paldies!

Pasākums pulcēja kuplu 
dalībnieku pulku.
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Būt piebaldzēnam ir gods, būt titulētam – divkāršs jeb 7 jautājumi 
„Vecpiebalgas novada lepnums” laureātēm 

Līgai Glāzerei un Ingunai Bauerei

VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS 2010

Līga  Glāzere 

Vecpiebalgas novads, sava no-
vada patriotisms. Kā tu saproti 
šos vārdus?

– Esmu laimīga un lepna, ka dzī-
voju Vecpiebalgā. Vecpiebalgas 

novadā ir dzīvojuši un 
dzīvo slaveni, latviešu 
tautai nozīmīgi rakst-
nieki, mākslinieki. Ne-
viens nav palicis vien-
aldzīgs pret šo novadu, 
atbraucot un iepazīstot 
tā skaistākās vietas. 
Arī man šeit ir dzimtās 
mājas. Lai kādā pasau-
les malā arī nebūtu, es 
vienmēr esmu gribējusi 
šeit atgriezties. Lai arī 
darbdienas man aizrit 
Rīgā, nedēļas nogali 
es vēlos pavadīt laukos 
pie dabas. 

Kādas ir tavas sajū-
tas, saņemot novada iedzīvotāju 
atzinību – goda nosaukumu ,,Vec-
piebalgas novada lepnums”?

– Esmu pateicīga visiem cilvē-
kiem, kuri ir novērtējuši mani tik 

augstu. Protams, tas ir liels gods.
Kā tu pati domā, par ko tev pie-

šķirts šis nosaukums?
– Par neatlaidību, par mērķtiecī-

bu, par sasniegumiem sportā un par 
Vecpiebalgas vārda nešanu pasaulē.

Ko tu uzskati par augstāko sas-
niegumu savā līdzšinējā dzīvē? 

– Par savu augstāko sasniegumu, 
protams, es uzskatu piedalīšanos 
olimpiādē. Nokļūt olimpiskajās 
spēlēs lemts ir nedaudziem, jūtos 
laimīga, ka esmu viena no tiem. Lai 
sasniegtu šādu mērķi, no ļoti dau-
dzām it kā vienkāršām lietām dzī-
vē ir jāatsakās, sevi ir jāvelta tikai 
sportam. Galvenais uzdevums ir 
nepārtraukti trenēties, rūpēties par 
savu veselību, jo no tā ir atkarīgs 
sportiskais rezultāts, jābūt lielam 
gribasspēkam, ticībai, veiksmei un 
saprotošiem cilvēkiem apkārt.

Svarīgākie cilvēki tavā dzīvē, 

Inguna Bauere

Vecpiebalgas novads, sava no-
vada patriotisms. Kā tu saproti 
šos vārdus?

– Esmu uzrakstījusi grāmatu par 
Vecpiebalgu (patiesībā var teikt, ka 
vairākas – jau trīs) un varu ar pil-
nu pārliecību apgalvot – šī vieta IR 
īpaša! Vecpiebalgas novads – otra 
tāda nav nedz Vidzemē, nedz Lat-
vijā, nedz visā plašajā pasaulē. Te 
katra zemes pēda glabā dzīvu vēstu-
ri, katrai vecajai mājai ir savs stāsts, 
kapos guļ cilvēki, kuru priekšā par 
maz tikai noliekt galvu. Te ir īpa-
ša aura, īpašs starojums, īpaša no-
skaņa. Arī tie cilvēki, kuri te dzīvo 
šodien, ir citādāki nekā citur. Man 
ļoti paveicies, ka abas sirdij tuvā-
kās vietas ir ar savu neatkārtojamu 
stāstu – Liepāja, mana dzimtā pil-
sēta, un Vecpiebalga, kurā dzīvoju 
jau gadsimta ceturksni un vairāk. 
Spilgti atminos pirmo reizi, kad at-
braucu uz Vecpiebalgu. Toreiz mēs 
ar Aigaru vēl mācījāmies Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijā, šķiet, 
tas bija pēdējais mācību gads, un 
kaut kad rudens pusē notika kol-
hoza ,,Alauksts” gada atskaišu un 
pārvēlēšanu sapulce ar lielu balli. 
Jau palielā tumsā autobuss pieturē-
ja skolas pieturā, mēs izkāpām, un 
es jutos šokēta – vai tad Vecpiebal-
ga nav pilsēta?!  Liepājā dzīvojot, 
kaut kā biju iedomājusies, ka šeit ir 
vismaz kārtīgs jauno māju rajons, 

asfaltētas ielas, daudzi 
veikali... Toreiz no tā 
visa vēl neko daudz 
neredzēju, tikai tumsa, 
dubļi un manās acīs ļoti 
pieticīgs kultūras na-
miņš (pati vidusskolas 
laikā dejoju Metalurgu 
kultūras pils tautas deju 
kolektīvā – tas, lūk, 
bija vēriens!), iespaidī-
ga likās vienīgi krāšņā 
glezna foajē, kurā attē-
lots Piebalgas rudens... 
Tikai pamazām mā-
cījos šo vietu iemīlēt. 
Un izdevās! Pateicoties 
draugiem, kurus te ie-

mantoju no pirmās dienas un kuri 
mums ir vēl šodien. Pateicoties 
krāšņajai dabai, svaigajam lauku 
gaisam, ūdensrozēm. Pateicoties 
labajiem sadzīves apstākļiem, kā-
dus nodrošināja darbs kolhozā un 
priekšsēdētāja uzticēšanās jauna-
jiem speciālistiem. Tas, protams, 
nenotika vienā dienā, tomēr ir 
noticis! Un tagad, kad pašas bērni 
šeit izauguši, varu teikt bez minsti-
nāšanās – es ļoti mīlu šo vietu un 
esmu kļuvusi par īstu Vecpiebalgas 
patrioti! 

Kādas ir tavas sajūtas, saņe-
mot novada iedzīvotāju atzinī-
bu– goda nosaukumu ,,Vecpieb-
algas novada lepnums”?

– Ja atklāti – jūtos pagodināta. 
Tas nav tik vienkārši. Es tomēr 
esmu liepājniece...

Ir jau saprotams, ka, lai tiktu pie 
šāda goda, jāmāk ,,paspīdēt”, ko 
esmu panākusi, rakstot grāmatas. 
Tai pat laikā Vecpiebalgas novadā 
dzīvo cilvēki, kuri noteikti būtu 
vairāk par mani pelnījuši pago-
dinājumu, bet viņi ir klusi, nekad 
mūžā nesitīs sev pie krūts un ne-
teiks – man pienākas! Dzimuši, 
auguši šeit, visu darba mūžu zie-
dojuši šai zemei, tās cilvēkiem, 
izaudzinājuši krietnus bērnus un 
mazbērnus, bijuši labestīgi, sir-
snīgi, godīgi un krietni. Kā mana 

nupat mūžībā aizgājusī kaimiņiene 
Mirdzīte – čakla kā rūķītis, vienmēr 
silta un smaidīga kā saulīte. Vai 
brīnišķīgā Jasmīna Kaudzīšos. Vai 
mana mīļā draudzene Austra Krie-
meļos. Vecpiebalga var lepoties ar 
saviem cilvēkiem. Cilvēks vienmēr 
ir galvenais. Bet nosaukums... tas 
ir tikai nosaukums. Kaut arī uzliek 
atbildību, kuru no sirds centīšos at-
taisnot.   

Kā tu pati domā, par ko tev pie-
šķirts šis nosaukums?

– Neesmu šeit dzimusi un augusi. 
Pat nestrādāju Vecpiebalgas nova-
dā, bet gan Ērgļu arodvidusskolā, jo 
mana specialitāte ir būvniecība, bet 
sirdslieta pedagoģija, un arodskolā 
varu realizēt sevi profesionālā ziņā. 
Tātad – par ko? Protams, ka par ma-
niem rakstu darbiem. Bibliogrāfija 
ir šāda (pašai pārsteigums, ka darbu 
ir tik daudz):

Sauc mani sniegā. Romāns. Rīga: 
Lauku Avīze, 2004.

Pieskāriens tumsai. Romāns. 
Alūksne: Selja, 2005.

Nabassaite. Romāns. Rīga: Lau-
ku Avīze, 2005.

Ādaži. Novads un ļaudis. Aprak-
stu grāmata. Ādažu novada dome, 
2006.

Tradicionālu guļbūvju celtniecī-
ba. Mācību līdzeklis profesionālajai 
izglītībai (autoru kolektīvs). Ērgļu 
arodvidusskola, ZTC, 2006.

Vecpiebalga. Ieraudzīt, iepazīt, 
izjust. Aprakstu grāmata. Vecpie-
balgas pagasta padome, 2007.

Vai tiešām truša dēļ? Romāns. 
Rīga: Lauku Avīze, 2007.

Kļūdas labojums. Romāns jau-
natnei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.

Kurš viņus sapratīs? Romāns jau-
natnei. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.

Tu esi mans tētis. Romāns. Rīga: 
Lauku Avīze, 2009.

Lizete, dzejniekam lemtā. Bio-
grāfisks romāns par Kārļa Skalbes 
ģimeni. Rīga: Lauku Avīze, 2009.

Alberts Kauls triumfā un traģis-
mā (autoru kolektīvs). Jumava, 
Rīga, 2010. 

cilvēki, kuriem jūties pateicību 
parādā? 

– Vislielāko pateicību esmu parā-
dā savai ģimenei, bez kuras es neko 
nebūtu sasniegusi. Paldies manam 
draugam, kurš vienmēr mani ir at-
balstījis. Par atbalstu un padomiem 
liels paldies maniem treneriem Aijai 
un Andrim Praulīšiem, Mārim Ča-
karam. Paldies sporta skolotājiem 
Valdai Bērziņai, Agitai un Mārim 
Kramiem, kuri iemācīja mīlēt spor-
tu. Paldies visiem, kas man ticēja 
un sniedza finansiālu atbalstu.

Kādi darbi, jauni mērķi un plā-
ni šobrīd piepilda tavu laiku? 

– Šobrīd mans mērķis ir pabeigt 
augstskolu. Mācos Latvijas Univer-
sitātē Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātē Veselības un sporta spe-
cialitātē. Palicis pēdējais gads, tā-
pēc vairāk esmu pievērsusies mācī-
bām. Sportot neesmu beigusi, visu 

vasaru piedalījos velo, skriešanas 
un triatlona sacensībās. Uzskatu, ka 
no biatlona man nedaudz  jāatpū-
šas, esmu piekususi, varbūt nākam-
gad startēšu atkal, jo mīļš jau ir tas 
sporta veids. Šobrīd cenšos atpūs-
ties, priecāties, novērtēt lietas, kas 
man dzīvē ir dotas.

Ko tu novēli Vecpiebalgas no-
vadam, tā ļaudīm? 

– Cilvēkiem novēlu būt sapro-
tošiem, izpalīdzīgiem citam pret 
citu. Censties katrā dzīves situācijā 
saskatīt pozitīvo, mācīties no sa-
vām kļūdām. Nebaidīties tiekties 
uz augstiem mērķiem un ticēt, ka 
spēs tos sasniegt. Noteikti iesaku 
cilvēkiem vairāk piekopt aktīvu 
dzīvesveidu, rūpēties par savu ve-
selību. Novēlu katram būt stipram 
cilvēkam, kurā mīt ideja, pārliecība 
un ticība nākotnei.

Vecpiebalgas vēsture, tās ievēro-
jamās personības mani ļoti interesē. 
Esmu par tām rakstījusi un rakstīšu 
vēl, neļaujot aizmirst mūsu novada 
ievērojamo pagātni. Paldies visiem, 
kas mani atbalstāt, palīdzat meklēt 
faktus, uzmundrināt! Vislielākais 
paldies muzeju apvienības drau-
giem – Marutai, Līvai, Ilonai un 
Aivaram – bez jums nu nekādi! 
Tāpat visiem, kas stāstījuši par sa-
vām dzimtām un ļāvuši ielūkoties 
to hronikās – manai mīļajai Austrai 
Gavarei, Kornetu dzimtas pēcte-
čiem Kagaiņos, vēstures skolotājai 
Dainai Jansonei un citiem. 

Ko tu uzskati par augstāko sas-
niegumu savā līdzšinējā dzīvē?

– Mans lielākais sasniegums – 
mani bērni. Tas, ka esmu iedzīvoju-
sies Vecpiebalgā. Tas, ka varu strā-
dāt iemīļotu darbu un paralēli tam 
rakstīt. ,,Lizete, dzejniekam lemtā”, 
protams, ir, kā es pati saku, mans 
mūža darbs. Jūtos gandarīta, ka tas 
izdevās. Tik daudz labu vārdu dzir-
dēt no apkārtējiem cilvēkiem, arī 
pilnīgi svešiem – tas latvietim Lat-
vijā ir sasniegums, kuru ne katram 
izdodas piedzīvot. 

Svarīgākie cilvēki tavā dzīvē, 
cilvēki, kuriem jūties pateicību 
parādā?

– Vecāki un tie cilvēki, kas bijuši 
pirms viņiem. Mammas tēvs, kuru 
viņa pati neatceras, staltais Latvi-
jas armijas virsnieks Kārlis Blūms. 
Mammas mamma, mana omīte, 
kura pēc izskata ļoti atgādināja 
Lizeti. Tēva senči Tiltiņi un Kalne-
nieki, vairākās paaudzēs liepājnie-
ki. Tā tas ir – mēs visi nākam no 
savas pagātnes. Un nesam atbildī-
bu par to, kādi izaugs mūsu bērni. 
Tāpēc noteikti svarīgākais cilvēks 
man ir mans vīrs Aigars – galvenais 
atbalsts un draugs.  

Kādi darbi, jauni mērķi un plā-
ni šobrīd piepilda tavu laiku?

– Skolas darbā esmu krietni no-
slogota, bet to jau izjūt visi strādā-
joši cilvēki. Nesen pabeidzu jaunu 
romānu, kuru nākamā gada vidū 

apņēmusies laist klajā izdevniecī-
ba Zvaigzne ABC. Briesmīgi biezs, 
gandrīz septiņi simti lappušu, bet 
tad, kad sadomāju īsināt, roka ne-
cēlās to izdarīt, jo visu, visu tik ļoti 
gribējās izstāstīt! Romāns būs par 
Vecpiebalgas pagātni, visvairāk par 
to laiku, kad tika būvēta 1845. gadā 
iesvētītā baznīca. 1848. gada sāku-
mā piedzima mana romāna galvenā 
varone, skolas pārziņa Andža Rāt-
mindera un viņa sievas Edes (dzim. 
Kornetas) septītais bērns, meitiņa 
Līze, vēlāk Kaudzītes Matīsa lau-
lātā draudzene. ,,Skolas Līze” – tā 
sauksies šis darbs. Ceru, ka tam būs 
daudz lasītāju.   

Ko tu novēli Vecpiebalgas no-
vadam, tā ļaudīm?

– Būt kārtīgiem latviešiem un sa-
vas zemes patriotiem. Biežāk atce-
rēties un atkārtot pie sevis – brīva 
valsts ir lielākā bagātība, kura nebūt 
neiekrita klēpī kā zīle no koka! Tik 
daudz upuru nests, lai mēs šodien 
brīvi dziedātu ,,Dievs, svētī Latvi-
ju!”, tāpēc nedrīkst nolaist rokas un 
padoties. Štrunts par ikdienas sīku-
miem, latviešiem bijuši arī daudz 
grūtāki laiki, bet galvenais – mēs 
varam te, savā Latvijā, piedzīvot 
saules lēktus un rietus, varam runāt 
savā valodā. Pirms simt piecdesmit 
gadiem tā nebija, un pirms piecdes-
mit gadiem arī nē! Biežāk atminie-
ties to nemaz ne tik tālo pagātni, kad 
katra sapulce sākās ar komunisma 
ideju slavināšanu un beidzās ar pa-
domju tautu deju svītu, kad veikalu 
plaukti bija tukši kā izslaucīti, toties 
mēs visi piedalījāmies sociālistisko 
piecgades plānu izpildēs par visiem 
simts procentiem. Tagad es skolā 
stāstu saviem puikām par to, un 
viņi brīnās. Vecāki laikam jau aiz-
mirsuši, ka nav mājās pastāstījuši. 
Cilvēka atmiņa ir īsa. Tomēr– ne-
aizmirsīsim! Un novērtēsim to, kas 
mums šodien dots. Cerēsim uz labu 
un vairosim labo! 
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No ieceres līdz sapņa īstenošanai 
MūSu VIESIS

Šis gads Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai bija veiksmīgs – reali-
zēti vairāki nozīmīgi projekti, veikti 
rekonstrukcijas darbi iedzīvotājiem 
būtiskos objektos. Pateicoties pašval-
dības speciālistu darbam, neņemot 
vērā ekonomisko situāciju valstī, nā-
kamgad novadniekus joprojām gai-
da vairāki vērienīgi infrastruktūras 
uzlabojumi. Par paveikto un plānoto 
lūdzu pastāstīt SANITU BREIKŠU, 
kura novada pašvaldības projektu 
vadītājas amatā teju būs aizvadījusi 
pirmo darba gadu. 

Mēs bieži dzirdam un arī paši iz-
runājam vārdu „projekts”, nemaz 
tā īsti neiedziļinoties šī termina bū-
tībā. Tas zināmā mērā ir kļuvis par 
modes jēdzienu, kuru reizēm lieto 
tad, kad grūti atrast citu, piemēro-
tāku apzīmējumu. 

– Vienas konkrētas definīcijas jau 
nav, bet ideju pasaulē ar vārdu „pro-
jekts” apzīmē priekšlikumus, nodo-
mus vai uzdevumus, kuru mērķis ir 
kaut ko uzlabot, mainīt, attīstīt. Ap-
kopojot pieejamo informāciju, var 
teikt, ka pēc savas būtības projekts ir 
pasākumu kopums, kuram ir skaidrs 
mērķis, kas jāsasniedz, kam ir sā-
kums un kam ir beigas, laika faktors, 
finanses un cilvēkresursi. 

Līdz brīdim, kad sāki strādāt no-
vada pašvaldībā, tev ar mūsu nova-
du bija visai nosacīta saikne.

– Lai arī vecāki jau vairākus gadus 
mīt Vecpiebalgā, pati šeit nekad dzī-
vojusi neesmu. Mana dzimtā puse ir 
Cēsis, arī pašlaik tur ir manas mājas. 
Uz jautājumu, vai nebūtu vieglāk, ja 
dzīvotu šeit uz vietas, viennozīmīgi 
atbildēt nevar. Protams, savienot sa-
dzīvi ar darbu ir sarežģītāk – četrga-
dīgais dēls Ints Eduards apmeklē bēr-
nudārzu, un tas nozīmē, ka no rītiem 
viņš uz grupiņu ir jāaizved un vakarā 
laikus no tās jāizņem. Tomēr šis jau-
tājums mums ģimenē veiksmīgi ir 
atrisināts. Savā ziņā ir pat labāk, ka 
dzīvoju pilsētā, jo manas profesijas 
specifika prasa ciešu sadarbību ar ies-
tādēm un organizācijām, kas atrodas 
Cēsīs, Valmierā vai Rīgā.

Projektu vadība – šāda spe-
cialitāte, manuprāt, nav iekļauta 
nevienā no Latvijas augstskolu 
programmām. Kā tu nokļuvi šajā 
profesijā?

– Esmu beigusi Latvijas Universitā-
ti kā vadībzinību bakalaurs, savukārt 
maģistra grādu biznesā ieguvu Vid-
zemes Augstskolā. Projektu vadību 
papildus esmu apguvusi dažādos kur-
sos un semināros, tomēr uzskatu, ka 
nepieciešamās prasmes sniedz tikai 
praktiskā pieredze. Pati ar projektiem 
esmu saistīta kopš 2003. gada, kad 
uzsāku darbu Nodarbinātības Valsts 
aģentūras Sociālajā fondā, kur vadīju 
Vidzemes reģionālo nodaļu. Tolaik 
Latvijā pieredze Eiropas fondu apgu-
vē bija ļoti maza, mēs pat vēl nebijām 
pārliecināti, vai vispār iestāsimies Ei-
ropas Savienībā. 2006. gadā saņēmu 
piedāvājumu strādāt Cēsu pilsētas 
Domē. Ilgi nedomādama, piekritu, 
jo projektu vadības joma šķita sais-
tošāka un daudzsološāka, raugoties 
no radošo iespēju aspekta. Manas 
cerības arī attaisnojās. Šīs jomas spe-
ciālistiem darbs ir ļoti dinamisks, tajā 
praktiski nav rutīnas, notiek nemitīga 
kustība un pārmaiņas. Pēc darba Cēsu 
pilsētas Domē, strādājot Finanšu mi-
nistrijas Vadošajā iestādē, man bija 
iespēja redzēt un iepazīt, kā Eiropas 
Savienības struktūrfondi tiek ieviesti 

Latvijā. Strādājot FM Uzraudzības 
departamentā, darba pienākumos ie-
tilpa kontrolēt, kā ministrijas apgūst 
ES fondu līdzekļus, kā tiek organizē-
ti projektu konkursi, kā projekti tiek 
īstenoti. Galvenais uzdevumus bija 
sekot, lai fondi tiktu efektīvi apgūti. 
Var teikt, ka struktūrfondu ieviešanas 
procesā esmu iepazinusies ar visiem 
līmeņiem, sākot no zemākā  (projektu 
iesniedzēji un īstenotāji)  līdz aug-
stākajam – struktūrfondu ieviešanas 
monitorings Latvijā. No monotonā 
un saspringtā darba valsts pārvaldē 
esmu atgriezusies pie projektu vadī-
šanas, jo šis darbs, manuprāt, ir vis-
radošākais un vispiemērotākais man, 
jo varu baudīt sava darba augļus – no 
idejas ģenerēšanas līdz īstenošanai. 

Pastāv stereotips, ka projektu 
vadība – tas ir tāds vīriešu lauciņš. 
Darbs tomēr vairāk vai mazāk sais-
tīts ar tehniskām lietām.

– Par to, ka pastāv šāds uzskats, 
līdz šim dzirdējusi nebiju. Tam varē-
tu būt loģisks izskaidrojums – pēdē-
jos gados valstī daudz tiek realizēti 
būvprojekti, kuru vadīšanu vairumā 
gadījumu pārzina vīrieši, bet ar paš-
valdības, kultūras, izglītības un citu 
nozaru projektiem pārsvarā nodarbo-
jas sievietes. Man šķiet, ka kopumā 
mūsu profesijā šī attiecība ir piecdes-
mit pret piecdesmit. Ja vīriešu priekš-
rocība ir labākas tehniskās zināšanas, 
tad mēs esam precīzākas: projektu 
pieteikumi, finanses, atskaites, tāmes 
– tas ir apjomīgs papīru darbs, ko pre-
tējā dzimuma kolēģiem ne vienmēr 
patīk darīt. Būtībā projektu vadītājs 
ir universāls speciālists. Katram cil-
vēkam ir savas vājās un spēcīgās pu-
ses. Un šo īpašību kopums vistiešā-
kajā mērā ietekmē to, kādā profesijā 
katrs no mums var strādāt un kā viņš 
to darīs. 

Kādām īpašībām ir jāpiemīt, lai 
projektu vadītāja karjera veidotos 
veiksmīga?

– Darba vide ir diezgan skar-
ba– visu laiku ir izaicinājumi, nākas 
sastrādāties ar spilgtām personībām. 
Speciālistu panākumu atslēga ir spēja 
uzdrošināties, precizitāte, māka strā-
dāt komandā, pacietība, elastīgums, 
analītiskums un nosvērtība. Pie pro-
jektu sagatavošanas mazāk, bet tieši 
realizācijas gaitā ļoti svarīgi ir prast 
argumentēti aizstāvēt savu viedokli 
un būt pašpārliecinātam. 

Pastāsti, lūdzu, kā šobrīd novadā 
rit darbs pie projektu sagatavoša-
nas!

– Uzsākot darbu pašvaldībā, iz-
veidoju datu bāzi. Ko tas nozīmē? 
Pie manis nāk speciālisti ar savām 
idejām un vajadzībām, es tās ierak-
stu datu bāzē, apkopoju un meklēju 
iespēju tās realizēt. Tikko kāds fonds 
izsludina atbilstošu projektu konkur-
su, mēs apsveram finanšu iespējas un, 
ja tādas ir, sākam gatavot pieteikumu, 
sniedzam to izskatīšanai finanšu ko-
mitejā un domes sēdē. Ja deputāti 
šādu vajadzību atbalsta, startējam. 
Lūk, pirmais ieraksts datu bāzē vēs-
ta, ka Ginta Babre iesniedza priekš-
likumu, ka Taurenes kultūras namam 
nepieciešams tehniskais aprīkojums 
konferenču zālei. Kad Lauku atbalsta 
dienesta fonds LEADER izsludināja 
pieteikumu konkursu, mēs piedalījā-
mies. Šomēnes LAD mūsu projektu 
atbalstīja, un nākamā gada sākumā 
Taurenes kultūras nama konferenču 
zāle varēs uzņemt semināru dalībnie-
kus. Ļoti bieži idejas var apvienot– 

vienu kopēju vajadzību vairākiem 
pagastiem realizēt vienā projektā. Tā 
šobrīd tiek īstenots Vispārējo izglītī-
bas iestāžu informatizācijas projekts 
4 novada skolās. Datu bāze sniedz 
lielisku iespēju apzināt pašvaldības 
vajadzības, kā arī ir unikāls informā-
cijas avots par iepriekš realizētajiem 
projektiem. Nereti agrāk izstrādātās 
tehniskās specifikācijas mēs varam 
izmantot jaunu projektu pieteikumu 
sagatavošanā un īstenošanā.

Cik projekti šobrīd pašvaldībā 
tiek realizēti?

– Samērā daudz, šomēnes vien ir 
apstiprināti 6. Nosacīti visus pro-
jektus var iedalīt divās grupās. Vie-
na– sagatavotie un iesniegtie projek-
ti, kuri gaida apstiprinājumu, un tādu 
šobrīd ir 4. Savukārt otrajā grupā, pie 
kuras es pieskaitu projektus, kuri jau 
ir apstiprināti, tiek īstenoti 20. Ir arī 
tādi, kuri savulaik tika sagatavoti un 
iesniegti, bet noraidīti. Skatoties pēc 
mērķa aktualitātes, mēs cenšamies 
šos projektus pārstrādāt un iesniegt 
atkārtoti. Piemēram, „Gājēju drošība 
gar valsts autoceļu P 30 Vecpiebal-
gā”. Kopumā darba apjoms ir milzīgs, 
ideālā variantā būtu nepieciešams vēl 
viens speciālists.

Ir dažādi fondi, no kuriem iespē-
jams piesaistīt finansējumu. Cik 
plaši pašvaldība izmanto šīs iespē-
jas?

– Finansējuma piesaistīšanai iz-
mantojam dažādus fondus – Eiropas 
Reģionālo attīstības fondu, Eiropas 
Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
tu. Iedzīvotāji nelielus mērķus lielis-
ki var īstenot, piedaloties Nīderlan-
des KNHM projektos „Sabiedrība ar 
dvēseli”. Šī fonda būtība ir iniciatīvu 
grupu izveide, darbošanās koman-
dā un kopīga darba augļu baudīša-
na. Vecpiebalgas pagasts trīs gadus 
veiksmīgi piedalījās KNHM konkur-
sos– par fonda līdzekļiem ar mini-
mālu līdzfinansējumu tika veiksmīgi 
realizēti vairāki iedzīvotāju projekti. 
Nākamgad KNHM konkursā varēs 
piedalīties Taurenes, Inešu, Kaives 
un Dzērbenes pagasts un saņemt 
1000 EUR savu ideju īstenošanai. 
Ļoti pieejamus, uz iedzīvotāju vaja-
dzībām vērstus pasākumus piedāvā 
Lauku atbalsta dienesta LEADER 
programmas. Galvenais ir uzdroši-
nāties! Ja vienīgais iemesls, kas liedz 
piedalīties, ir zināšanu trūkums par 
projektu pieteikumu sagatavošanu un 
īstenošanu, esmu gatava mūsu nova-
da ļaudis konsultēt un sniegt padomu. 
Aicinu arī iedzīvotājus būt aktīviem 
un izteikt savas idejas un vajadzības, 
iespējams, laika gaitā arī atradīsim 
kopīgus risinājumus un iespējas. 

Nosauc, lūdzu, tavuprāt nozīmī-
gākos projektus!

– Grūti tā sadalīt – svarīgajos un 
mazāk svarīgajos. Man šķiet, ka katrs 
projekts noteiktai mērķauditorijai 
ir nozīmīgs. Lai novada iedzīvotāji 
gūtu labāku priekšstatu par to, ko mēs 
darām, nosaukšu visus.

Šogad veiksmīgi pabeigti:
LAD projekts „Taurenes pagasta 

saietu nama vienkāršotā rekons-
trukcija” (kopējais finansējums    
164 688LVL, ES finansējums 75%, 
pašvaldības budžets 25%);

ERAF projekts „Alternatīvās 
dienas aprūpes centrs „Rudiņi”” 
(kopējais finansējums 185 367LVL, 
ES finansējums 75%, pašvaldības bu-
džets 25%);

LAD projekts „Vecpiebalgas pa-
gasta sporta zāles vienkāršotā re-
konstrukcija” (kopējais finansējums 
44 292LVL, ES finansējums 90%, 
pašvaldības budžets 10%). 

Tiek īstenoti:
Kohēzijas fonda projekts „Vec-

piebalgas pagasta atkritumu iz-
gāztuves „Alauksts” rekultivāci-
jas projekts” (kopējais finansējums             
13 300LVL, Kohēzijas fonds 85%, 
pašvaldības finansējums 15%); 

LAD projekts „Inešu tautas nama 
rekonstrukcija” (kopējais finansē-
jums 91 644LVL, ES finansējums 
90%, pašvaldības 10%);

Latvijas zivju aizsardzības fonda 
projekts „Zivju resursu saglabāša-
na un pavairošana Vecpiebalgas 
novada ezeros” (kopējais finansē-
jums 4400LVL, 100% finansē Zivju 
fonds);

Latvijas zivju aizsardzības fonda 
projekts „Zivju resursu saglabāša-
na un pavairošana Vecpiebalgas 
novada ezeros II” (kopējais finansē-
jums 2400LVL, 100% finansē Zivju 
fonds);

LAD projekts „Dzērbenes saie-
ta nama rekonstrukcija” (kopējais 
finansējums 165 252LVL, ES finan-
sējums 90%, pašvaldības budžets 
10%);

Projekts „Inešu ciema apkures 
sistēmas renovācija” (kopējais fi-
nansējums 125 802 LVL, mērķdotāci-
ja novada infrastruktūras attīstībai);

LAD projekts „Kaives pagasta 
autoceļa „Dzirnavas”- „Lācīši” re-
konstrukcija” (kopējais finansējums 
126 432 LVL, ES finansējums 90%, 
pašvaldības budžets 10%);

Jauniešu iniciatīvu projekts „Jau-
nie vecāki – jaunajiem vecākiem”;

LAD projekts „Vecpiebalgas kul-
tūras nama rekonstrukcija” (ko-
pējais finansējums  64 475LVL, ES 
finansējums 90%, pašvaldības 10%);

LAD projekts „Ēkas rekonstruk-
cija Inešu pagasta jauniešu dienas 
centra izveidei” (kopējais finansē-
jums  70 413LVL, ES finansējums 
90%, pašvaldības 10% );

ESF projekts „Projektu vadītāja 
piesaiste Vecpiebalgas novada paš-
valdības administratīvās kapacitā-
tes stiprināšanai” (kopējais finan-
sējums 18 500LVL, ES finansējums 
100%); 

LEADER projekts „Veselā miesā 
vesels gars” (kopējais finansējums 
13 386LVL, ES finansējums 75%, 
pašvaldības 25%). Projekta mērķis 
ir sporta inventāra iegāde Vecpie-
balgas vidusskolai un Inešu jauniešu 

centram;
LEADER projekts „Kulturālā 

vidē – kulturāls cilvēks” (kopējais 
finansējums 16 940LVL, ES finan-
sējums 75%, pašvaldības 25%). Pro-
jekta mērķis ir aprīkot Vecpiebalgas 
kultūras namu ar kvalitatīvu un mūs-
dienu prasībām atbilstošu skaņas un 
gaismas tehniku un Taurenes kultūras 
namā iekārtot semināru un konferen-
ču zāli;

LEADER projekts „Jaunatnes 
iniciatīvas centra „Balgas Strops” 
labiekārtošana” (kopējais finansē-
jums 5 132.88LVL, ES finansējums 
75%, pašvaldības 25%).  Projekta 
mērķis ir rekonstruēt un labiekārtot 
jauniešu centru;

LEADER projekts „Pašvaldības 
ceļu Rāgažas - Roznēni - Gailīši 
un Roznēni - Mazroznēni rekons-
trukcija” (kopējais finansējums                 
49 414LVL, ES finansējums 75%, 
pašvaldības 25%); 

ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Taurenes pagasta 
Taurenes ciemā” (realizācijai kopē-
jais finansējums 359 775 LVL, ES fi-
nansējums un valsts budžeta dotācija 
95%, pašvaldības 5%);

ERAF projekts „Materiāli tehnis-
kās bāzes pilnveide kvalitatīvai da-
baszinātņu apguvei Vecpiebalgas 
vidusskolā” (kopējais finansējums 
98 445LVL, ES finansējums un valsts 
budžeta dotācija 89,5% pašvaldības 
līdzfinansējums 10,5%);

ERAF projekts „Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 
informatizācija” (kopējais finansē-
jums 34 497 ES finansējums 100%);

Vidzemes Kultūrkapitāla fonds 
„Vecpiebalgas ziemas tautas tērpi” 
(kopējais finansējums 590,00LVL fi-
nansē 100% Kultūrkapitāla fonds);

Valsts Kultūrkapitāla fonda pro-
jekts „Sarunas ar rakstniekiem  
Vecpiebalgas novada bibliotēkās” 
(kopējais finansējums 195 LVL, 
100% finansē Kultūrkapitāla fonds).

Svarīgākās atziņas pēc nostrādā-
tā gada pašvaldībā.

– Darbs Vecpiebalgas novada paš-
valdībā ir aizritējis ļoti veiksmīgi. 
Sadarbībā ar atsaucīgiem un kompe-
tentiem kolēģiem un deputātiem, lai 
pildītu likumā noteiktās pašvaldības 
funkcijas un nodrošinātu iedzīvotājus 
ar pieejamiem un kvalitatīviem paš-
valdības sniegtajiem pakalpojumiem, 
esam paveikuši ļoti daudz.

Dzidra Ješkina
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Patriotisma nedēļa Vecpiebalgas 
vidusskolā

SKOLu ZIŅAS

Sagaidot valsts svētkus – Lāčplēša 
dienu un Latvijas Republikas prokla-
mēšanas gadadienu, Vecpiebalgas vi-
dusskolā patriotisma nedēļa risinājās 
ļoti daudzpusīgi.

Vispirms – spēka daudzcīņas sacen-
sības novada pamatskolu zēniem un 
vidusskolas zēniem. Patriotisku cīņas 
garu rādīja Vecpiebalgas, Jaunpiebal-
gas, Ērgļu, Skujenes un Inešu mazie 
spēkavīri. Pamatskolas grupā 1. vie-
ta– Tomam Budrēvicam (Vecp.vsk.); 
2.vieta – Renārs Pelšs (Jaunp.vsk.) 3. 
vieta– Mārcim Freimanim (Vecp.vsk.)

Vidusskolas zēni (tikai vecpiebaldzē-
ni) startēja spēka daudzcīņā divās svara 
kategorijās; vīri virs un zem 75 kilogra-
miem. Sacensības notika četrās discip-
līnās – koka vāles mešanā, svaru stieņa 
spiešanā no krūtīm, svaru stumšanā ar 
kājām leņķī, kāju celšanā līdz taisnam 
leņķim.

Vieglākajā svarā 1. vietu izcīnī-
ja Guntars Piļka 11.v klase, 2. vietā 
Kaspars Šveide 11.v klase, 3. vietā 
Andris Balodis 12.e klase. Smagajā 
klasē izvērsās visai spraiga cīņa. 1. vie-
tu pārliecinoši izcīnīja Matīss Zemgals, 
bet otro un trešo vietu sīvā cīņā izcīnī-
ja Jānis Šatrovskis, Einārs Eškins, kuri 
gadu iepriekš bija mainītās lomās, visi 
zēni mācās 12.e klasē.

Turpinot patriotisko pasākumu sēriju, 
10. novembrī vērojām jaunsargu ierin-
das mācības demonstrējumus un skolas 
labākie sportisti veica Lāčplēša dienas 
skrējienu pa Vecpiebalgas pagastu. 
Paldies brašajiem sportistiem – Matī-
sam Kaulam, Tomam Budrēvicam, Jā-
nim Zārdiņam, Jānim Kociņam, Jānim 
Slavēnam, Jānim Šatrovskim, Kārlim 
Balodim, Intam Sarmulim, Gundaram 
Pogulim, Jānim Jurkānam, Selvijam 
Ozoliņam, jo laika apstākļu dēļ pasāku-
mu vērta īpašāku. 

 10.novembra pēcpusdienā noritēja 
klašu komandu militarizētās stafetes 
četrās disciplīnās – ,,Lūša taka”, ,,Iztu-
rības taka”, ,,Stafete- esam komanda”, 
teorētisko, vēstures zināšanu pārbaude. 
Piedalījās 8 komandas, komandā startē-
ja 4 zēni un divas meitenes. Vidusskolas 
grupā uzvarēja 11.v klases komanda– 
Dārta Vilde, Laura Prūse, Jānis Kociņš, 
Kaspars Šveide, Guntars Piļka, Matīss 
Kauls (klases audzinātāja A. Eškina) 
2. vietā 12.e klase, 3. vietā 11.eh kla-
se, pamatskolas grupā uzvarētāji–    9. 

klases komanda, 2. vietā – 8.klase, 3. 
vietā– 7. klase.

Dienas beigās plkst. 18.00 tika dots 
starts nakts orientēšanās komandu sa-
censībām skolas apkārtnē. Neņemot 
vērā lietus gāzes, ar interesi startēja 
vairāki pāri, veiksmīgākie bija Simona 
Klodža un Jānis Jurkāns no 9. klases, 2. 
vietā Zane Pogule un Jānis Šatrovskis, 
3. vietā Ance Kazāka un Jolanta Jurkā-
ne, kopumā startēja 10. komandas, visi 
spēja iekļauties kontrollaikā.

Lai vienotos kopējā lepnumā par 
savu valsti, apliecinātu savu piederību 
vienam veselumam – latviešu tautai, 
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, Vecpie-
balgas vidusskolas skolēni godināja tos, 
kuriem patriotisms bija piederības un 
atbildības izjūta pret savu tautu, zemi, 
tautas kultūras mantojumu, senčiem un 
tautas lolotu suverēnu valsti. 

Lāpu gājiens aizsākās no skolas 
ugunskura, lai virzītos uz Jaunajiem 
kapiem, kuros pieminējām Latvijas 
armijas karavīrus – pulkvedi Šmitu 
un lidotāju J. Sabuli, Lāčplēša ordeņa 
kavalierus – Kārli Cauni un Jāni Rai-
bo, kultūras darbinieci Adīnu Ķirškal-
ni. Veltījām viņiem dzeju un dāvājām 
mazo sveču gaismiņu siltumu. Gājiens 
noslēdzās pie pulkveža Šancberga 
piemiņas akmens ar L. Breikša dze-
jas rindām:,,Svēts mantojums šī zeme 
mūsu tautai…” 

Savukārt, paldies, 9. klases skolē-
niem Simonai Klodžai, Santai Gruelei, 
Atim Skudram, Jānim Slavēnam, Jānim 

Jurkānam, Mikum Zvirgzdiņam, Aivim 
Šulcam par prezentāciju „Neatkarīgas 
Latvijas izveidošanās”, kuru skolas zālē 
ar interesi skatījās un klausījās skolēni, 
skolotāji 

16.novembrī skola dzīvoja valsts 
svētku noskaņās, jo klasēs notika sa-
runa neformālā gaisotnē ,,Ko es labu 
saskatu Latvijā”, skolēnu viedokļi tiks 
apkopoti, un visi varēs pēc svētku brīv-
dienām iepazīties ar skatījumu uz savu 
zemi, valsti. Skolēni mācījās ar kon-
krētiem faktiem pamatot skaisto, labo, 
saviļņojošo visapkārt. Pēc sarunas visi 
devās uz zāli, kur labākie skolēni, sko-
las darbinieki saņēma skolas vadības 
mutiskas pateicības un piemiņas ap-
balvojumus. Sevišķa šī diena bija tiem, 
kuri saņēma īpašu balvu kā pilngadīgie 
(šādu jau trešo gadu skola dod katram, 
kurš piepulcējies pieaugušo atbildībai, 
jo ir 18-īgs). 

Svētku koncertā piedalījās arī ciemi-
ņi no Jaunpiebalgas vidusskolas– ska-
nēja kopkoris un zēnu ansambļi no   
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas, kā arī 
patriotiski teksti 10. klases skolēnu iz-
pildījumā. Visskaistāk noformēto klašu 
kolektīvi saņēma pateicības un balvas.

Šī bija skaista un bagāta nedēļa. 
Paldies visiem pasākumu organizato-
riem– M.Kramam, A.Kramai, R.Prīsei, 
Ž.Otersonei u.c. par svētku noskaņas 
radīšanu un zināšanu iedzīvināšanu.

G.Riža, literatūras skolotāja

Militārie paraugdemonstrējumi.

„Comenius” projekta 
mobilitātes Ungārijā

Četri Skujenes pamatskolas skolotā-
ji – Anda Lukstiņa, Valda Miķelsone, 
Arnita Rēdmane, Mārtiņš Žēpers – un 
skolēni – Līva Jukneviča no 7. klases 
un Toms Blauss no 9. klases – oktobrī 
devās uz Ungāriju. 

Gatavojoties šim braucienam, tika 
sagatavots vizuāli informatīvs „Eiro-
pas puzles” avīzes 1. numurs, kurā ap-
kopota informācija par visām projektā 
iesaistītajām valstīm. Šajā tikšanās 
reizē praktiskā nodarbībā tika darināti 
tautas tērpi. No mums to prasmīgi vei-
ca Līva un skolotāja Arnita. Rezultātā 
tika izveidota darbu izstāde. Iepazinām 
skolu, tikām sagaidīti ar koncertu, kurā 
skolēni dziedāja un dejoja, noslēguma 
pasākumā spēlēja pūtēju orķestris.

Tomam šis bija pirmais ceļojums 
tālāk no mājām, tādēļ viņš atzina, ka 
iespaidi ir ļoti spilgti. Mēs apmeklējām 
vienu no tūkstoš pasaules brīnumiem– 
Baradlas stalagtītu un stalagmītu alas 
Aggtelekas nacionālajā parkā. Apska-
tei sagatavots 2,3 km garš alu labirints, 
kurā pavadījām 2 stundas. Egerā, Bika 

kalnos uzkāpām turku minaretā 35 m 
augstumā virs zemes. 

Iespaidiem bagāta bija Budapeštas 
iepazīšanai atvēlētā diena. Mēs apska-
tījām Budas vecpilsētu, pusdienojām 
brīvā dabā uz Margitas salas Donavā, 
bijām Gallērta kalna virsotnes citadelē 
un vērojām Budapeštas panorāmu no 
atbrīvošanas pieminekļa skatu platfor-
mas.

Mūsu partnerskola Ungārijā atrodas 
Balatona ezera krastā, tādēļ mēs iepazi-
nām tā pasakaini skaisto apkārtni. He-
rendā bijām pasaulslavenajā porcelāna 
manufaktūrā, kur vērojām smalko roku 
darbu porcelāna trauku un figūru tap-
šanā, 15. oktobrī peldējāmies Hevīzas 
termālajā ezerā.

Ungāru partneri bija sagatavojuši 
plašu programmu, lai pārējo valstu pār-
stāvji varētu iepazīt viņu valsti.

Visu nedēļu no 9. līdz 16. oktobrim 
spīdēja saule, kamēr Latvijā jau paspēja 
uzsnigt pirmais sniegs.

 
Valda Miķelsone 

Rudens mēneši 
Skujenes pamatskolā
Arī Skujenes pamatskolā mācību 

gads uzņēmis savu gaitu. 
Septembra pirmajās nedēļās bērniem 

ir grūti nosēdēt skolas solā, tādēļ kā 
katru gadu, arī šoruden visi devās klašu 
pārgājienos. To mērķis ir skolas dabas 
objektu un kultūrvēsturisko vietu apzi-
nāšana un iepazīšana. Tā kā šis rudens 
bija bagāts ar sēņu ražu, tad arī vairākas 
klases izvēlējās sēņošanu kā vienu no 
pārgājiena uzdevumiem. 1. un 2. klase 
izveidoja sēņu izstādi, atpazina ēdamās 
un indīgās sēnes, bet 9. klases skolēni 
pārgājiena laikā gatavoja sēņu maltīti, 
savukārt 7. klase sēņoja Ineša apkārtnē, 
bet 4. klase gatavoja zivju zupu Bumbu 
ezera krastā. 3. klases skolēni iepazina 
Skujenes centru un tās vēsturisko apbū-
vi, 6. klase mēroja ceļu uz Lodes– Apšu 
baznīcu. 5. un 8. klases skolēni pār-
baudīja savu veiklību un izturību Ozol-
kalnā.

10. septembrī Vecpiebalgas vidus-
skolā Vīru dienas pasākumā piedalī-
jās mūsu skolas 9. klases puiši Toms 
Blauss, Roberts Ozols, Intars Valainis 
un Mārtiņš Vasiļjevs. Zēni atzina, ka 
pasākums viņiem paticis un saruna ar 
E. Jēkabsonu bija interesanta.

Dzejas dienas pasākumā Jaunpie-
balgas Jāņaskolā mūsu skolu pārstāvēja 
Inese Bondare, Jolanta Cīrule, Mairita 
Masaļska, Toms Blauss un skolotāja 
Anda Olte.

No 17. līdz 23. septembrim 31 mūsu 
skolēns un 7 skolotāji devās Nordplus 
projekta aktivitātēs uz Zviedriju un 

Somiju, kur Ālandu salās norisinājās 
bērnu radošā nometne. Sīkāka informā-
cija aplūkojama Vecpiebalgas novada 
mājaslapā www.vecpiebalga.lv sadaļā 
Izglītība – Skujenes pamatskola.

29. septembrī svinējām Miķeļus. 
Šiem svētkiem skolēni gatavojās, iekār-
tojot ziedu un dārzeņu izstādi, gatavojot 
rudens rotas. Darbojās Miķeļa dienas 
tirdziņš un notika jautrības stafetes ar 
kartupeļu lasīšanu, ābolu mizošanu, 
zirņu un pupu šķirošanu u.c.

Skolēnu galvenais darbs skolā ir 
mācības, bet ārpusstundu aktivitātes 
nodrošina bērna vispusīgu attīstību. 
Arī šajā mācību gadā mūsu skolā tur-
pina darboties interešu pulciņi. Skolēni 
dzied, spēlē, dejo un sporto. 

Novembris ir nozīmīgu svētku mē-
nesis. Skolā noris gatavošanās Valsts 
svētku svinībām. 

Lāčplēša dienas priekšvakarā Vec-
piebalgas vidusskolas kolektīvs organi-
zēja sporta dienu, kurā no mūsu skolas 
startēja Intars Valainis, Roberts Ozols, 
Roberts Žēpers, Mareks Jurģis Doniņš, 
Dāvis Kalniņš. Kopvērtējumā Intars 
Valainis ieguva veicināšanas balvu.

Pašdarbnieku rudens mēnešu veiku-
mu mūsu skolā parādījām Valsts svēt-
ku koncertā 17. novembrī, uz kuru bija 
aicināti skolēnu vecāki, vecvecāki un 
ciemiņi no novada domes un Kaives 
pagasta ļaudis.

Valda Miķelsone, direktores 
vietniece ārpusklases darbā

Zaļā nakts
Latvijas Zaļā punkta rīkotajā kon-

kursā Vecpiebalgas vidusskolas divas 
komandas, atbildot uz 16 dažādiem 
jautājumiem par vidi un cilvēku tajā, 
veiksmīgi izturēja atlasi un ieguva ie-
spēju piedalīties izglītojošā diennakts 
piedzīvojumu nometnē „Zaļā nakts”. 
Rēzeknes nometnē piedalījās Antra Ka-
nušniece, Undīne Dumpe, Vita Kukoša, 
Baiba Lapiņa, Rita Veinberga no11. kla-
ses. Savukārt Jūrmalas nometnē pieda-
lījās 9. klases skolēni: Simona Klodža, 
Santa Gruele, Kristīne Kuzmane, Jānis 
Slavēns, Kalvis Gorovenko. Uz nomet-
ni katrā no trim norises vietām bija ie-
spēja doties 20 komandām, kuras bija 
saņēmušas visvairāk punktu. Pavisam 
konkursā piedalījās 160 komandas.  

  Zinošu speciālistu virsvadībā sko-

lēni tika apmācīti piecās radošajās 
darbnīcās, kurās ieguva informāciju par 
tādiem būtiskiem vides jautājumiem 
kā atkritumu samazināšana, ekodzīve, 
izdzīvošana vidē un āra dzīve, dabasgā-
zes lietošanas drošība, resursu taupība, 
kā arī sabiedriskās domas veidošana un 
nozīme vides ilgtspējas nodrošināša-
nā. Pēc apmācībām skolēni piedalījās 
sacensībās – zināšanu pārbaudē, kur 
komanda meklēja atbildes, sprieda, 
domāja, atcerējās darbnīcās un skolā 
iemācīto.

Šī nometne skolēnus gan izglītoja, 
gan veicināja interesi par procesiem 
dabā Latvijā un pasaulē, kā arī rosinā-
ja saturīgi pavadīt brīvo laiku, izzinot 
sevi, sabiedrību un apkārtējo vidi.

Agita Bērziņa

Inešu pamatskolas aktivitātes 
oktobrī1. oktobris sākās ar skolēnu pado-

mes apsveikumu skolotājiem Skolo-
tāju dienā. Mācību stundās skolēni 
radoši darbojās jauno skolotāju va-
dībā.

12. oktobrī skolā uz pasākumu 
“Ķipars dara” sagaidījām pirmssko-
las vecuma bērnus kopā ar vecākiem. 
Jautri padejot, uzdziedāt un rotaļāties 
aicināja trīs Pepijas un sākumskolas 
skolēni. Kopā izkrāsojām lielo burtu 
puzli ĶIPARS DARA.

27. oktobrī notika mākslas skolas 
programmas atklāšanas svētki. Klāt-
esošos iepriecināja Inešu pamatskolas 
studijas “Vārds” dalībnieki. Jaunuz-
ņemtie programmas skolēni parakstī-
jās īpašajā mākslas grāmatā ar laimi 
nesošu stārķa spalvu un veidoja savu 
talismanu – Veiksmes pogu. Pasāku-
ma noslēgumā  novada vadītājas Ellas 
Frīdvaldes-Andersones laba vēlējumi 
un “Svētku uguņošana”.

Lai aug un pilnveidojas mūsu jau-
nie mākslinieki Vecpiebalgas novadā! 
Lai izdodas!

Inešu pamatskolā mācību darbu Skolotāju dienā organizēja skolēnu 
padome. No kreisās: Marta Cimdiņa, Rūdolfs Cīrulis, Diāna Rutka, 

Zigmārs Krastiņš, Zane Riekstiņa.

Gluži kā no A.Lindgrēnas grāmatas izkāpušas. No kreisās: Zane Riekstiņa, 
Diāna Rutka, Marta Cimdiņa.
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Skujenes – Kaives pašdarbnieku 
sadraudzības vakars

Draudzēties ir labi. Un vēl labāk 
ir draudzēties starp pagastiem. Un 
skaisti ir arī tas, ka mūsu pagastos 
ir pašdarbnieku kolektīvi. Kad visu 
šo saliek kopā, sanāk interesants 
pasākums. Tad nu 6.oktobrī Kaives 
atjaunotajā zālītē arī notika šāds 
pašdarbnieku sadraudzības vakars. 
Šoreiz draudzējās Skujenes un Kai-
ves pašdarbnieku kolektīvi. Skujeni 
pārstāvēja vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Skujene” (vadītāja Sol-
vita Krastiņa) un Skujenes līnijde-
jotājas (vadītāja Liene Margēviča). 
Mājinieku godu aizstāvēja dāmu 
deju kolektīvs „Kaiva” (vadītāja 

Elita Doniņa) un Kaives amatieru 
teātris ar savu režisori Gunu Kal-
niņu. 

Apkārtnē, protams, runas paklīda, 
un, ne sauktas, ne aicinātas, ieradās 
Zenta un Helēna no slavenā latvie-
šu seriāla „Ugunsgrēks”. Helēnai 
attiecībā uz Kaivi bija radušies lie-
li plāni, ko viņa paziņoja skaļi un 
skaidri: „Tu jau zini, kādi man un 
manam papā te tie plāni. Biznesu 
paplašinām. Otru viesnīcu celsim. 
Ja nu tā vecā atkal nodeg.” Tad nu 
Zentiņa jau iepriekš, kā spiegs kara 
laikos, tika atsūtīta, lai iefiltrējas 
Kaives sabiedrībā un izošņā visu, 

ko un kā. Zenta visur savu degun-
tiņu iebāza un varēja ziņot – dāmas 
Kaivē labas, strādīgas. Ja prot tik 
labi dejot, varēs labi strādāt vies-
nīcā. Vīru tā pamazāk, bet tos no 
Skujenes importēšot. Tās nebija 
vienīgās Helēnas ģeniālās domas 
– viņu interesēja, vai vēji Kaivē pūš 
pareizi – pēc fen šui likumiem, pēc 
Kaives amatierteātra nospēlētā ske-
ča „Aizsēdējušies” izsvēra domu, 
vai nemesties politikā, izsludināja 
konkursu starp deju kolektīvu va-
dītājām par labākajiem deju soļiem 
viņas striptīza šovam viesnīcā. Pēc 
tam gan viņa, gan Zentiņa aizbrau-
ca un vairāk nav rādījušās, bet mēs 
gaidām, gaidām, kad sāksies lielie 
būvdarbi. 

Līdztekus kolektīvu priekšnesu-
miem notika Kaives (Ineses Sutas 
vadībā) un Skujenes rokdarbnieču 
(kuratore Sandra Slavišāna Dorša) 
rokdarbu izstāde. Izliktie darbi bija 
tik skaisti un iekārojami, ka vienām 
zeķēm atradās kājas, un tās pazuda 
zilās tālēs. Zeķu īpašniece nopūz-
damās novēl – lai jau labi valkājas!

Pasākumu noslēdza galdiņu va-
kars. Cik ilgi? Cik kurš spēja iztu-
rēt! Un tā līdz nākamajai reizei. 

Baiba Jukņeviča

Latvijas jaunatnes politikas 
forums 2010

Lai pievērstu lielāku nozīmi paš-
valdību lomai jaunatnes politikas 
veidošanā, lai runātu par jaunatnes 
politikas izaicinājumiem un izstrā-
dātu rekomendācijas pašvaldību rī-
cības plānam darbā ar jaunatni, no 
š.g. 25. līdz 26.oktobrim MARITIM 
Park Hotel Riga notika Izglītības 
un zinātnes ministrijas sadarbībā ar 
biedrību „Jauniešu konsultācijas” 
rīkotais Latvijas jaunatnes politikas 
forums 2010 „Pašvaldības investī-
cijas jaunatnē. Izaicinājumi darbā 
ar jaunatni”. Forumā kopā sanāca 
valsts un pašvaldību jaunatnes po-
litikas veidotāji, jaunatnes organi-
zāciju un ministriju pārstāvji, kā arī 
augsta līmeņa eksperti. 

Foruma mērķis bija uzlabot dar-
bu ar jaunatni pašvaldībās, izstrādā-
jot rekomendācijas atbilstoši valsts 
jaunatnes politikas pamatnostād-
nēm, Eiropas Savienības un Eiropas 
Padomes politikai jaunatnes jomā 
un dalībvalstu labai praksei, kā arī 
veicināt jaunatnes politikā iesaistīto 
pušu efektīvāku sadarbību. 

Ar savu pieredzi jaunatnes po-
litikas veidošanā dalījās ārvalstu 
viesi no Somijas, Vācijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Eiropas Komisi-
jas, kā arī bija iespējams iedvesmu 
smelties no Latvijas labās prakses 
piemēriem – pašvaldībām, kas jau 
šobrīd ir veikušas lielu ieguldījumu 
vietējā līmeņa jaunatnes politikas 
veidošanā. Foruma laikā darba gru-
pās tika izstrādātas rekomendācijas 

jaunatnes politikas veidošanai paš-
valdībās, iztirzājot tādas tēmas, kā 
darba ar jaunatni sistēmas un darba 
ar jaunatni stratēģiskā plānošana 
pašvaldībās, jauniešu informētība 
un jaunatnes informācijas sistēma, 
jauniešu sociālā drošība un veselī-
ba, brīvprātīgais darbs un brīvais 
laiks, jauniešu nodarbinātība un 
uzņēmējdarbība, kā arī neformālā 
izglītība un mobilitāte.

Novērtējot pašvaldību, darbā ar 
jaunatni iesaistīto personu un jau-
natnes organizāciju ieguldījumu 
jauniešu dzīves kvalitātes uzlaboša-
nā, Foruma pirmās dienas noslēgu-
mā notika „Darba ar jaunatni balvas 
2010” pasniegšanas svinīgais pasā-
kums. Svinīgās ceremonijas īpašie 
viesi bija LNT šova „Latvijas Zelta 
talanti 2010” jaunieši, kuri sveica 
balvas laureātus, demonstrējot sa-
vus talantus un prasmes.

Izvērtējot Forumā redzēto un 
dzirdēto par jaunatnes politikas 
veidošanu pašvaldībās, es secināju, 
ka mēs esam tikai šī ceļa pašā sāku-
mā. Mums ir, kur augt un ir kur at-
tīstīties, un es ticu, ka, ieklausoties 
jauniešos un mācoties no citu paš-
valdību labās prakses piemēriem, 
mums izdotos kļūt par pašvaldību, 
kuru jaunieši labprāt sauc par savu 
laimīgo zemi, kurā atgriezties pēc 
laimes meklējumiem pasaulē.

Lelde BurdajaTaurenes Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 

brigādes pirmais darba gads
Pērn 27. novembrī darbu uzsāka 

Taurenes Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punkts, kura atklāšanā pie-
dalījās arī toreizējā veselības ministre 
Baiba Rozentāle, kolēģi no citiem 
reģioniem, pašvaldības pārstāvji. 
Līdz tam mūsu novada iedzīvotājus 
apkalpoja NMP brigādes no Cēsīm 
vai Jaunpiebalgas, dažkārt attālāka-
jos pagastos, jo īpaši slikto ceļu dēļ, 
iedzīvotājiem ātro palīdzību nācās 
gaidīt krietnu laika sprīdi. Taurenes 
punkta vadītāja Stella Veispāle, at-
skatoties uz aizvadīto gadu, atzīst: 
„Sākotnēji tika plānots, ka Taurenē 
izvietotā brigāde pamatā izbrauks uz 
Vecpiebalgas novada Taurenes, Dzēr-
benes, Kaives, Inešu, Leimaņu, tāpat 
arī Amatas novada Skujenes pagasta 
iedzīvotāju izsaukumiem, tomēr šī 
gada laikā mūsu apkalpes teritorija 
ir paplašinājusies – ļoti bieži esam 
snieguši palīdzību arī Raunas un Ve-
selavas iedzīvotājiem. Savā praksē 
esmu pieredzējusi, ka nereti cilvēki 
brīvdienās vai vēlās vakara stundās 
nejūtas labi, bet pieteikt izsaukumu 
baidās. Ir bijuši gadījumi, ka pacienti 
tiek atvesti pie mums uz punktu, jo 
tuviniekiem ir licies, ka saslimšana 
nav tik kritiska, lai palīdzību sauk-
tu uz mājām. Protams, ja slimnieks 
ir atvests, projām neraidām, tomēr 
ļoti vēlos lūgt – nebrauciet paši, ie-
spējams, ka brauciens nespecializētā 
automašīnā pacientam var pat kaitēt. 
Nekautrējieties izsaukt palīdzību, ne-
riskējiet ar savu tuvinieku veselību 
un droši zvaniet mediķiem!”

 Diennaktī brigāde vidēji dodas uz  
3- 8 izsaukumiem. Daktere atzīst, ka 
slimo kā bērni, tā pieaugušie, īpaši 
vecāka gadagājuma cilvēki. Daudz ir 
ielaistu slimību, jo pacienti nav laikus 

griezušies pie speciālistiem, nācies 
saskarties arī ar izteiktiem nevērības 
gadījumiem, kad nelaimi vai saslim-
šanu ir varēts novērst. Nereti cilvēki 
grēko ar alkoholisku dzērienu lieto-
šanu – pārvērtē savas spējas vai nezi-
na mēru. Mediķu ikdiena nav viegla, 
darbā vairāk nākas saskarties ar ne-
laimju un slimību nomocītiem cilvē-
kiem. Uz jautājumu, vai šī gada laikā 
ir bijuši arī kādi neparasti notikumi, 
S.Veispāle atzīst, ka piedzīvots ir ne 
mazums. Piemēram, brigādes mediķi 
ir palīdzējuši nākt pasaulē bērniņam 
mājas apstākļos, bet tas gan neesot 
nekas ārkārtējs. Sarežģītāk bijis pēc 
tam, kad vajadzējis mazuli un jauno 
māmiņu tumsā un divdesmit grādu 
salā vairāk nekā kilometru pa aizputi-
nātu taciņu aiznest uz automašīnu,  lai 
pēc iespējas ātrāk viņus nogādātu tu-
vākajā klīnikā. Ir gadījies saņemt arī 
viltus izsaukumus, kad, aizbraucot uz 
notikuma vietu, pacients tur vairs nav 
satopams vai arī izsaucēji, atrodoties 
alkohola reibuma stāvoklī, vēlas, lai 
viņu konfliktu atrisinātu mediķi. 

Bet vai ir bijuši arī kādi prieka 
un gandarījuma brīži? „Ikviens ga-
dījums, kad varam palīdzēt, sniedz 
gandarījumu,” domā punkta vadītāja 
un cieši piekodina vecākus ņemt vērā 
dažus padomus, kas būtu jāievēro, ja 
bērnus ir piemeklējusi vīrusa izraisīta 
saslimšana.

Ja ir paaugstināta temperatūra, tad 
obligāti vajag bērnam uzvilkt vieglu 
kokvilnas apģērbu un apsegt. Ob-
ligāti jāievēro šķidruma daudzuma 
režīms (~110ml/kg – tas pazeminās 
temperatūru un intoksikāciju), kā arī 
jāseko urīna izdalīšanās daudzumam. 
Ja bērnam nav apetītes, nevajadzētu 
viņu spiest ēst. Uzturā vēlams lietot 

vieglus produktus, kas ir bagāti ar vi-
tamīniem un olbaltumvielām.

Ja temperatūra pārsniedz 37,50 at-
zīmi, nav ieteicams lietot medu, veikt 
siltas fizioprocedūras (inhalācijas, si-
nepju vannas), jo tas var temperatūru 
paaugstināt. Obligāti jāskalo kakls ar 
sāls šķīdumu (200 ml ūdens pievienot 
¼ tējkaroti sāls, bet ne vairāk, jo tad 
veidosies pretējais efekts).Kaklu var 
skalot arī ar kumelītēm un citiem au-
giem ar pretiekaisuma darbību.

Ja temperatūra paaugstinās vairāk 
par 38,50 vai bērns slikti panes tem-
peratūras paaugstināšanos, labi pa-
līdz ķermeņa ierīvēšana ar atšķaidītu 
degvīnu (līdz 300). 

Nedrīkst lietot aspirīnu. Tempe-
ratūras pazemināšanai var izmantot 
paracetamolu (10-20 mg/kg) tabletēs 
vai svecēs. 

Ja bērnam parādās balss 
aizsmakums, nekādā gadījumā 
nedrīkst veikt karstas inhalācijas. 
Jāelpo mitrs, auksts gaiss un obligāti 
jāizsauc medicīniskā palīdzība.

Nobeigumā daktere Stella Veispāle 
iedrošina: „Iedzīvotājiem jāatceras, 
ka ātrā palīdzība pacientus apkalpo 
par brīvu (protams, neizmantosim to 
ļaunprātīgi un nesauksim mediķus 
bez iemesla). Arī tad, ja ir šaubas vai 
nedrošība par saslimšanas raksturu, 
nebaidieties vērsties pie ģimenes ārs-
ta vai izsauciet neatliekamo palīdzī-
bu, zvanot uz vienoto NMP dienesta 
tālruņa numuru 113 vai uz glābšanas 
dienesta tālruni 112, kā arī uz dau-
dziem jau labi zināmo un ierasto 
numuru 03, taču, jāatgādina, ka uz 
šo var piezvanīt tikai no fiksētajiem 
telefoniem.”

Lūgšanu nakts par Latvijas 
garīgo atjaunošanos

29. oktobrī Taurenes sabiedriskā 
centra kapelā notika pašiem kris-
tiešiem vēl maz ierasts  pasākums– 
lūgšanu nakts, pulcinot Kristum 
ticīgos no 3 konfesijām un 5 nova-
diem – Vecpiebalgas, Amatas, Prie-
kuļu, Cēsu un Valmieras.

Neparasta gaismas un siltuma 
nakts, kad, lūdzot gan par sevi, gan 
par savām draudzēm, pagastiem, 
pilsētām un novadiem, vienojām to 
visu lielā lūgšanu kopvadmotīvā: 
par garīgo atjaunotni Latvijā. Sa-
protot, ka Latvijas kopējam labu-
mam un atdzimšanai varam kaut ko 
dāvināt vien tad, ja attīrām un  pār-
veidojam paši sevi un savas sirdis, 
darot tās patīkamākas gan Dievam, 
gan tādējādi arī saviem līdzcilvē-
kiem. Un atzīstot patiesību, ka bez 
Dieva žēlastības neviena lieta nav 
īsti veiksmīga.  Jo, „ja Tas Kungs 
namu neuzceļ, tad darbojas velti, 
kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pil-
sētu neapsargā, tad velti sargs no-
modā”. (Ps 127:1)

Tā, lūdzot, dziedot (jo, kā saka 
priesteris Ilmārs, – dziedāšana ir 
divkārša lūgšana) un ejot pa Taure-
nes naksnīgajām takām un taciņām 
Krustaceļa lūgšanā,  mēs, vairāk vai 
mazāk pazīstami vai pavisam nepa-
zīstami cilvēki, izdzīvojām skaistu 
savstarpējās uzticēšanās, atvērtības 
un vienotības laiku, kas nebūt nav 
pašu cilvēku nopelns,  bet gan Jēzus 
neparastā dāvana. Jēzus, kas arī ir 
patiesais visu siržu valdnieks un sir-
žu vienotājs. Vienas nakts garumā 
atsakoties no ierastā miega un kom-
forta un uzdāvinot šo laiku Dievam, 

pretī esam saņēmuši daudz vairāk 
nekā esam dāvinājuši paši. 

Tāpēc sirdī ir daudz pateicības 
vārdu. 

Pirmkārt, par viņa kalpojumu   
Vidzemē – mūsu īpašais paldies 
priesterim, armijas kapelānam Il-
māram Kravalim.

Paldies Taurenes katoļu draudzes 
priekšniekam Antonam Kalniņam 
un viņa ģimenei par draudzes no-
dibināšanu un viņu kalpošanas dar-
bu.

Paldies Taurenes pagastam un 
Taurenes-Apšu ev. luteriskajai 
draudzei par telpām, siltumu un ēr-
tībām.

Paldies visiem un katram indi-
viduāli, kurš aizdegās, atsaucās un 
piedalījās, ar savu klātbūtni stip-
rinot šā pasākuma ideju un spēku, 
paldies par sarunām, smiekliem un 
omulīgo sadraudzību pie kafijas 
tasēm. 

Novēlot visiem Dieva mieru, kas 
ir Dieva dāvana un ir pārāks par 
jebkuru cilvēcisko saprašanu, un 
cerot uz drīzu tikšanos nākamajās 
lūgšanās, aicinām pievienoties arī 
citus – gan ticīgus, gan mazticīgus, 
gan arī neticīgus cilvēkus, visus, 
kuriem slāpst un kuri meklē, kā arī 
tos, kuri varbūt vēl baidās, šaubās 
un kaut kam neuzticas. Taurenes 
katoļu draudze uz dievkalpojumiem 
Taurenes sabiedriskā centra kapelā 
tiekas katra mēneša pirmajā un tre-
šajā svētdienā plkst.14.00. Būsiet 
mīļi gaidīti! 

                                
Ņina Paeglīte, draudzes locekle
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Vides likumdošanas prasību 
ievērošana ietekmē atkritumu 

apsaimniekošanas maksu
SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu 

apsaimniekošanas organizācija” 
(ZAAO) ir sagatavojusi un nosū-
tījusi ZAAO veidojošo pašvaldību 
domēm izskatīšanai iesniegumu par 
nepieciešamajām izmaiņām atkritu-
mu apsaimniekošanas maksā 2011.
gadam. ZAAO jau informēja, ka 
2010.gada 17.sptembra dalībnieku 
sapulcē tika atbalstīts ZAAO val-
des priekšlikums par uzņēmuma 
tarifu politiku 2011.gadam, kas 
paredzēja Ziemeļvidzemes reģionā 
izveidot divas tarifu zonas. Šobrīd 
blakus esošajos novados tarifi par 
sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu atšķiras, bet ZAAO ir sagatavo-
jis tarifa piedāvājumu pašvaldībām, 
kas paredz tikai divas tarifu zonas 
Ziemeļvidzemē - atsevišķi izdalot 
reģiona divas lielākās pilsētas, bet 
pārējos novados pašvaldībām tika 
iesniegta izskatīšanai vienāda atkri-
tumu apsaimniekošanas maksa. 

Piedāvājot pašvaldībām izskatīt 
un apstiprināt atkritumu apsaim-
niekošanas maksu 2011.gadam, 
ZAAO ar dalībnieku domju de-
putātu atbalstu vēlas tuvāko gadu 
laikā atgriezties pie sistēmas, ka 
visiem Ziemeļvidzemes iedzīvo-
tājiem un uzņēmumiem par atkri-
tumu apsaimniekošanu piemērotu 
vienādu maksu. Šāds princips ir 
noteiks ZAAO dibināšanas līgumā 
un darbojās reģionā līdz 2007.ga-
dam. Plānotās izmaiņas atkritumu 
apsaimniekošanas maksā ir no 15% 
līdz 24% apmērā atkarībā no atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas ap-
mēra šogad. Savukārt pašvaldībās, 
kurās līdz šim jau tika piemērota 
maksa 8,85 LVL par kubikmetru 
plus PVN maksas, pieaugums plā-
nots tikai 1% apmērā.  

Izmaiņas atkritumu apsaimnie-
košanas maksā no 2011.gada 1.jan-
vāra ir nepieciešamas, jo ZAAO 
ir jāpilda prasības par atkritumu 
apstrādi pirms noglabāšanas, kas 
noteiktas Ministru kabineta 2006.
gada 13.jūnija noteikumos Nr. 474 
„Atkritumu poligonu ierīkošanas, 
atkritumu poligonu un izgāztuvju 
apsaimniekošanas, slēgšanas un 
rekultivācijas noteikumi”, kā arī 
pieņemtās izmaiņas Dabas resursu 
nodokļa likumā paredz nodokļa lik-

mes par atkritumu apglabāšanu po-
ligonos pieaugumu no 3 latiem par 
katru apglabāto tonnu uz 5 latiem. 
Poligonu apsaimniekošanas notei-
kumos noteiktās prasības par atkri-
tumu apstrādi pirms noglabāšanas 
ir iestrādātas, ņemot vērā Eiropas 
Savienības direktīvu prasības, un, 
sākot ar 2010.gada 16.jūliju,  no 
kopējās atkritumu masas jāatdala 
bioloģiski noārdāmie atkritumi un 
citi pārstrādājamie atkritumi, lai 
samazinātu apglabājamo atkritumu 
daudzumu.

Lai varētu izpildīt likumdošanā 
noteiktās prasības, ZAAO, reali-
zējot Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda līdzfinansēto projektu 
„Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas pro-
jekta III kārta. Poligona „Daibe” 
infrastruktūras pilnveidošana”, ir 
izveidojis atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centru un iegādā-
jies atkritumu smalcināšanas un 
šķirošanas iekārtas, kas nodrošinās 
sadzīves atkritumu šķirošanu un 
priekšapstrādi pirms atkritumu no-
glabāšanas, tādējādi samazinot no-
glabājamo atkritumu apjomu. Pro-
jekta realizācijai ZAAO ir saņēmis 
85% ES Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējumu, kā rezultātā nebija nepie-
ciešams papildu finansējums centra 
izveides investīcijām, tomēr ZAAO 
jānodrošina atkritumu mehāniskās 
priekšapstrādes centra ekspluatā-
cijas izmaksu segšana. Uzsākot 
ekspluatēt mehāniskās šķirošanas 
iekārtas, apglabājamo atkritumu 
daudzumus tiks samazināts vismaz 
par 20% un atkritumu apglabāšanas 
šūna kalpos ilgāk. 

ZAAO Mārketinga daļas vadītāja 
Ieva Tabūne skaidro: „Atkritumu 
apsaimniekošanas maksa sastāv no 
divām komponentēm – no atkritu-
mu savākšanas un transportēšanas 
maksas un atkritumu apglabāšanas 
tarifa. Atkritumu apglabāšanas ta-
rifu veidojošo izmaksu pamatotību 
izskata un izvērtē Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulators. Atkritumu 
apglabāšanas tarifs ir jāmaksā ik-
vienam atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmumam vai iedzīvotājam, 
kurš nogādā atkritumus uz poligo-
nu „Daibe”. Otra maksu veidojošā 

komponente – atkritumu savākša-
nas un transportēšanas maksu vei-
do to pakalpojumu izmaksas, kurus 
ZAAO sniedz konkrētās pašvaldī-
bas teritorijā. Bet no nākamā gada 
ZAAO jāuzsāk atkritumu priekš-
apstrādes centra darbības eksplua-
tācija, lai ievērotu normatīvo aktu 
prasības, un šo izmaksu segšanu 
ZAAO nevar nodrošināt no eso-
šiem ieņēmumiem par atkritumu 
apsaimniekošanu, tādēļ ir nepiecie-
šams mainīt atkritumu apsaimnie-
košanas maksu.” 

ZAAO ir radījusi iespējas arī 
samazināt maksājumu apmēru 
par nešķirotu sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu. ZAAO aicina 
iedzīvotājus aktīvi izmantot atkri-
tumu šķirošanas iespējas – EKO 
punktus, EKO laukumus, kontei-
nerus PET pudelēm –, jo par šo 
konteineru tukšošanu iedzīvotājiem 
nav jāmaksā. Tāpat arī uzņēmēji 
var ietaupīt līdzekļus, šķirojot at-
kritumus, jo par šķiroto atkritumu 
izvešanu ir jāmaksā krietni mazāka 
summa nekā par sadzīves atkritu-
miem, tāpat uzņēmēji var šķiro-
tos atkritumus nogādāt uz reģiona 
EKO laukumiem. Šķirošanas daļas 
vadītāja Ginta Gailuma atgādina: 
„Saviem klientiem piedāvājam ie-
spēju saņemt atlaidi maksai par sa-
dzīves atkritumu izvešanu, izman-
tojot EKO laukumu atlaižu kartes. 
Papildu informācija par atlaižu 
kartēm pieejama pie EKO laukuma 
pārziņiem vai ZAAO interneta mā-
jas lapā.”  

SIA Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas organizācija ir 
pašvaldību dibināta komercsabied-
rība, kas jau 11 gadus pašvaldību 
uzdevumā sniedz atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumus Ziemeļ-
vidzemes reģionā un apsaimnieko 
reģionālo atkritumu apglabāšanas 
poligonu „Daibe”. Atkritumu šķi-
rošanas sistēmu ZAAO attīsta jau 
kopš 2001.gada. Nu jau desmito 
gadu uzņēmums darbojas arī vides 
izglītības jomā, veicot sabiedrības 
izglītošanas aktivitātes, lai uzlabotu 
apkārtējās vides kvalitāti.

Ieva Tabūne, SIA ZAAO 
Mārketinga daļas vadītāja

Māju īpašnieki varēs pretendēt uz KPFI finansējuma 
saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai

2010. gada 9. septembrī Valsts 
sekretāru sanāksmē tika izsludināts 
Vides ministrijas sagatavotais Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa 
„Atjaunojamo energoresursu iz-
mantošana mājsaimniecību sekto-
rā” nolikums.

 Noteikumu projektu ir pare-
dzēts apstiprināt Ministru kabi-
netā novembrī, savukārt konkur-
su plānots izsludināt decembrī. 
Konkursa īstenošanas mērķis ir 
veicināt oglekļa dioksīda emisi-
ju samazināšanu mājsaimniecību 
sektorā, atbalstot mikroģenerāciju, 
kurā izmantoti atjaunojamie ener-

goresursi, lai nodrošinātu siltuma 
un elektrības piegādi mājsaimniecī-
bas vajadzībām. 

Noteikumu projekts paredz, ka 
projektu iesniegumus varēs ie-
sniegt privātmāju īpašnieki, kas 
ir fiziskas personas, uz kuru vārda 
reģistrēts īpašums Latvijas Re-
publikas teritorijā, kā arī daudz-
dzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku 
pilnvarotas personas, kas ir fiziskas 
personas, kas rīkojas daudzdzīvok-
ļu māju dzīvokļu īpašnieku vārdā. 

Konkursa ietvaros atbalstāmās 
aktivitātes ir siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas ražošanas iekārtu 
rekonstrukcija vai nomaiņa, ku-

ras rezultātā izmantojamie fosilie 
energoresursi (tostarp ogles, dabas-
gāze, dīzeļdegviela un elektrība) 
tiek aizvietoti ar atjaunojamajiem 
energoresursiem (tostarp saules, 
vēja, zemes siltuma enerģija, kā arī 
biomasas enerģija (malka, šķelda 
u.c.)), kā arī jaunu elektroenerģijas 
ražošanas iekārtu iegāde un uzstādī-
šana elektroenerģijas ražošanai no 
atjaunojamiem energoresursiem. 

Konkursam var iesniegt pro-
jektu par šādām ēkām: dārza mā-
jas, individuālās dzīvojamās mājas, 
vasarnīcas, dvīņu rindu un atseviš-
ķu divdzīvokļu mājas, kā arī triju 
un vairāk dzīvokļu mājas. 

Pieejamais finanšu instrumen-
ta finansējums ir 11 399 481 lats. 
Attiecība starp oglekļa dioksīda 
emisiju samazinājuma gadā un 
projektam pieprasītā finanšu instru-
menta līdzfinansējumu nav mazāks 
par 0,5 kgCO2 gadā/LVL. Konkur-
sa ietvaros vienam projekta iesnie-
gumam pieejamais maksimālais 
finanšu instrumenta finansējums 
ir 7 000 latu. Maksimāli pieļauja-
mā finanšu instrumenta atbalsta 
intensitāte no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām ne-
pārsniedz 50%.

Ēkām aprēķinātais siltumenerģi-
jas patēriņš apkurei nedrīkst pār-

sniegt 140 kWh/m2 gadā. Uzstādot 
elektroenerģijas ražošanas tehnolo-
ģijas, to ikgadējā saražotā elektro-
enerģija nepārsniedz 120% no ēkas 
ikgadēja elektroenerģijas patēriņa.

Ja ir vēlme noskaidrot iespēja-
mos tehniskos risinājumus, aprē-
ķināt projekta ieceres izmaksas un 
efektivitāti, varam palīdzēt ar kon-
sultācijām un projekta pieteikuma 
sagatavošanu.

Rakstiet uz e-pastu: armins.
senkans@omniapro.lv vai zvaniet 
22079861. 

Sports priekam un 
veselībai

Biatlons ir viens no interesantā-
kajiem sporta veidiem, kas iekļauts 
Ziemas olimpisko spēļu program-
mā. Pirmās biatlona sacensības no-
tikušas 1767. gadā starp Zviedrijas 
un Norvēģijas robežpatruļu vienī-
bām. Ziemas olimpiskajās spēlēs 
biatlons tika iekļauts 1924. gadā. 
Latvijas biatlonam šogad aprit 50 
gadi.

Pirmais biatlonists Vecpiebalgas 
pusē ir dzērbenietis Andris Rozen-
tāls. Inešu pagastā ar šo sporta veidu 
sākām nodarboties 1999.gadā. Šajā 
laikā novada biatlonisti un slēpotāji 
Latvijas čempionātos izcīnījuši vai-
rāk nekā 120 medaļas. Patlaban ar 
biatlonu un distanču slēpošanu no-
vadā nodarbojas 68 jaunieši. Katru 
gadu mūsu biatlonisti izcīna vietas 
valsts izlasē, piedalās Pasaules un 
Eiropas čempionāta posmos. Uz 
biatlona bāzes novadā ir izveidoju-
sies laba futbola komanda.

Iekļūt pasaules biatlona elitē 
mums traucē līdzekļu trūkums, kā 
arī neizprotamā Biatlona federāci-
jas darbība, kuras rezultātā labi, ta-
lantīgi jaunieši, nonākot pie valsts 
izlases durvīm, paliek aiz borta, 
kā savulaik Uvis Avens un Gatis 
Praulītis. Tagad ar šīm problēmām 

saskaras arī Līga Glāzere, Inga Paš-
kovska, Toms Praulītis un Mārcis 
Paeglītis. Jaunieši ir paveikuši liela 
apjoma darbu, arī vecāki ieguldījuši 
līdzekļus, bet bez valsts un sabied-
rības atbalsta grūti konkurēt ar pa-
saules sportistiem. 

Novada biatlonisti šogad sek-
mīgi startēja Latvijas čempionāta 
posmos vasaras biatlonā: vīriešu 
konkurencē 1.vieta Tomam Praulī-
tim, jaunioru grupā 2.vieta Reinim 
Praulītim, jauniešu grupā 1.vieta 
Ingai Paškovskai, 3.vieta Jānim 
Slavēnam, 4.vieta Kārlim Balodim. 
Savukārt zēnu grupās Rūdis Ba-
lodis – 2., Ints Sarmulis – 3.vietā. 
Sacensībās piedalījās arī Lietuvas 
jaunie biatlonisti.

Uzsākts darbs ar pašiem jaunāka-
jiem zēniem un meitenēm vispārējā 
fiziskajā sagatavotībā. Treniņu no-
darbības notiek pirmdienās, otrdie-
nās un ceturtdienās plkst.14.30 pie 
Vecpiebalgas trenažieru zāles. Ve-
cākiem būtu jāraugās, lai bērni tre-
niņu nodarbības apmeklētu regulā-
ri. Nespēlēsimies ar viņu veselību, 
stāvoklis jau tāpat nav spožs.

Andris Praulītis
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Aizsaulē aizgājuši

Jānis Brods, Taurene
Haralds Zvaigzne, Dzērbene
Tautmīlis Šīrons, Vecpiebalga

Mirdza Apine, Vecpiebalga
Ainārs Aļeksejevs, Taurene

Andris Ginters, Ineši
Mihails Kuzņecovs, Taurene

Alīna Knope, Ineši

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”. 

PATEICĪBA

PASāKuMI
VECPIEBALGAS NOVADā

APSVEIKUMI

SĒRu VĒSTS

Dzērbenes tautas namā
3. decembrī plkst. 19.00 
Dzērbenes tautas nama 

pēcrekonstrukcijas atklāšana.
Programmā:
• Koncerts;

• Balle. Spēlē grupa „Gauja”
Ieejas maksa Ls 1,�0

26. decembrī plkst. 11.00
 ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKOJUMS 

pirmsskolas vecuma bērniem

Inešu tautas namā 
4. decembrī pl. 19.00 

KONCERTS. Koru draudzības vakars
Piedalīsies sieviešu koris „Līga” (Rīga), 
vīru koris „Gaiziņš” (Madonas novads), 

jauktie kori „Pie Gaujas” un 
„Muižas koris” (Vecpiebalgas novads)

Ieeja par ziedojumiem

 Kaives pagastā
19. decembrī plkst. 12.00 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKOJUMS 
pirmsskolas vecuma bērniem

2011. gada 14. janvārī plkst. 18.00
 ZVAIGZNES DIENAI veltīts pasākums

Vakars norisināsies zvaigžņotā noskaņā pie 
galdiņiem un zvaigžņu dejām

Taurenes kultūras namā
18. decembrī plkst. 12. 00 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE 
Taurenes pagasta pensionāriem 

20. decembrī plkst. 15.00 
ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKOJUMS 

pirmsskolas vecuma bērniem

2011. gada 8. janvārī plkst. 21.30 ikgadējā 
MASKU BALLE – KARNEVĀLS 

kopā ar grupu „Vēja radītie” no Siguldas
Ieejas maksa Ls 2,�0; 

Ieejas maksa ar maskām Ls 1,�0;
Darbosies kafejnīca „Ūdensroze” 

no Vecpiebalgas

Vecpiebalgas pagastā
28. decembrī plkst. 13.00 

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTES SARĪKOJUMS 
pirmsskolas vecuma bērniem

Vieta tiks precizēta, sekojiet reklāmai!

31. decembrī plkst. 23.45 
pie pašvaldības administratīvā centra 

JAUNĀ – 2011.– GADA SAGAIDĪŠANA

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
28. decembrī plkst. 10.00 

LASĪTĀJU KLUBIŅA tikšanās

Teic man, kur tu slēpies, gadu skaitītāj?
Neredzu nekad es tevi vaigu vaigā,
Tikai jūtu: kāds pa pēdām staigā
Un no dienas dienā gadus krāj.
          (J. Osmanis.)

Sveicam decembra jubilārus!
Īpašie gaviļnieki

60 –  Mārīte Pērkone Dzērbenē
 Rasma Šilinska Dzērbenē
 Āris Riža Kaivē
 Laima Teriška Vecpiebalgā

70 –  Benita Laiviņa Vecpiebalgā
        Mudīte Štelmahere Vecpiebalgā

80 –  Arvīds Grinbergs Dzērbenē
 Aina Rasma Steķe Kaivē
 Olga Bikova Vecpiebalgā
         Alīde Ozoliņa Vecpiebalgā

91 –  Paulis Melngailis Inešos

Mīlestībai balti spārni —
Visu saudzē.
        (V. Ļūdēns.)

Sveicam 
LĪGU KALNIŅU un SERGEJU FEDINU, 

      kopēju dzīves ceļu sākot!

Paldies Rasmai Beķerei par pirmsskolai 
dāvinātajiem istabas augiem. 

Ar mīlestību turpināsim kopt un lolot Jūsu 
dāvātās telpu rotas.

 Pirmsskolas audzēkņi un skolotājas

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Roberts Grieznis
 Taurenes pagastā;

Roberts Jans Drīlis 
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un 
viņu vecākus!

Pie bērnības ezera krasta 
Laiviņa piesieta. 
Pa dzīves ūdeņiem peldot, 
Jums novēlam  laimīgiem būt. 

... skumjas
starp rudens dzeltenām lapām
uz pēdējām asterēm krīt.
Skumjš ir atvadu lietus pat tad,
kad saule spīd.
  (H.Skuja.)


