
Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:

■ Novada domes aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis –
   Jānis Slavēns 

Labdien!

Lai kā arī vairs necerējām, laika vērotāju 
prognozes nekļūdīgi piepildījās –  februārī 
uznākušais stindzinošais sals pamatīgi 
koda vaigos un bez žēlastības pārbaudīja 
mūsu aukstumizturības rezerves. Par spīti 
nelielām sadzīves ķibelēm (automašīnu 
alerģija pret aukstumu vai grūtības nodro-
šināt mājokļos omulīgu siltumu), šķiet, ka 
mūsu pusē divi ziemas mēneši teju veik-
smīgi būs aizvadīti. Ne tik iepriecinošas 
ir pazīmes, pēc kurām jau izsenis latvieši 
ir noteikuši pavasara tuvošanos – ticējumi 
vēsta, ja Sveču dienā salst, tad pavasaris 
iestāsies vēlu un būs auksts. Lai vai kā, 
samierināsimies ar neizbēgamo un parau-
dzīsimies uz visu no gaišās puses, raugi, 
jo vēlāks pavasaris, jo plašākas iespējas 
ziemas sporta veidu cienītājiem. 

Pati gan ar fiziskām aktivitātēm esmu 
uz „jūs” (ja neskaita slodzi lauku darbos), 
taču Piebalgas pusē ir ne mazums cilvēku, 
kuri ir labos draugos ar aktīvo dzīvesvei-
du. Gatavojot šī mēneša interviju, tikos ar 
Aiju un Andri Praulīšiem un Jāni Slavēnu 
un ieklausījos viņu viedoklī. Apsveicami, 
ja spējam noorganizēt grandiozas sacensī-
bas, bet varbūt nevajag vienmēr tiekties uz 
spožumu, jo gandarījumu sniedz arī spor-
tošana domubiedru pulciņā. Esam piera-
duši: ja sacensības, tad katrā ziņā jābūt 
uzvarētājam. Ja neesi pirmajā trijniekā, 
tad seko vilšanās. Apsteigt, pārspēt, neat-
palikt! Padižoties citu acīs un radīt skaudī-
bu par saviem panākumiem... Mēs tik ļoti 
tiecamies būt pirmie, ka rezultātā aizmirs-
tam galveno – prieku. Jo sports – tās nav 
tikai sacensības, bet arī aktīva atpūta. Ve-
selīga konkurence iespējama tikai tad, ja 
cilvēkam ir stabila izjūta par savu vērtību, 
reālistisks skatījums uz sevi un savu dzīvi. 
Tāpēc varbūt vienkārši ļausimies ziemas 
sporta baudīšanai un nealksim pēc liekas 
adrenalīna devas liela mēroga sacensībās. 
Jo ikdiena jau tāpat ir pārpārēm saspring-
ta – sevis apliecināšana darbā, mājas rū-
pes, naudas pelnīšana, steiga, kavēšana, 
skriešana, problēmu un domstarpību ri-
sināšana... Dzīvojam kā vāveres ritenī. 
Vismaz brīvdienās palutināsim (mīlēsim) 
sevi un mēģināsim atpūsties harmoniski! 

Pasaulslavenais brazīliešu rakstnieks 
P.Koelju ir teicis: „Mīlestība ir vienīgais 
tilts starp redzamo un neredzamo pasauli, 
kas pieejams ikvienam.” Mīlēt var sevi, 
sev tuvos cilvēkus, draugus... Arī valsti. 
Un to, cik ļoti mēs mīlam Latviju, pierā-
dījām referendumā par krievu valodas sta-
tusa maiņu, kas zināmā mērā bija latvie-
šu tautas skaitīšanas diena. Provizoriskie 
rezultāti liecina, ka Vecpiebalgas novadā 
„par” balsoja 52 balsstiesīgie iedzīvotā-
ji, „pret” – 2694. Referendums ir noslē-
dzies, politiķi slavē iedzīvotāju aktivitāti. 
It kā jau vajadzētu just gandarījumu par 
to, ka nosargājām savu valodu. Bet nezin 
kāpēc prieks un pacilātība izpaliek – ievē-
rojams skaits Latvijas pilsoņu ir pauduši 
pretējo viedokli.  Arī valstsvīri pēc šī re-
ferenduma neko nav mācījušies–tikpat 
pārgudri runā un spriež  (gluži kā dzies-
mā „un sākas viss no gala”), nonākot pat 
līdz absurdumam – nopelnus par referen-
duma rezultātiem piedēvējot sev, jo zina 
jau,– ja atkal kaut ko ne tā sastrādās, tauta 
izglābs. 

 20. martā plkst.7.14 iestāsies astrono-
miskais pavasaris. Gaišu un saulainu nā-
kamo mēnesi!

Dzidra Ješkina
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„Paldies par atbalstu!” direktore L. Ozoliņa pateicas Zommeru ģimenei. 

ĪSUMĀ  

25. marts – 
Komunistiskā 

genocīda upuru 
piemiņas diena

Aicinām uz piemiņas brīdi 
“Ar sapni par Dzimteni” 

2012. gada 25. martā

plkst. 12.00 pie 
Vecpiebalgas ev.lut. baznīcas

plkst. 12.15 Taurenē 
pie piemiņas akmens  
plkst. 12.30 Dzērbenē 

pie represēto pieminekļa

plkst. 13.00 piemiņas 
koncerts Dzērbenes pagasta 

„Pilī”
Piedalās Dzērbenes un Siguldas 

mūzikas skolas audzēkņi.
Lūgums transportu pieteikt pagastu 

pārvaldēs līdz 23. martam.

Apsveicam
Dainu Jansoni,

Vecpiebalgas vidusskolas skolotāju,
ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības raksta 

saņemšanu par nozīmīgu ieguldījumu 
izglītības sistēmas attīstībā.  

Komunistiskā terora 
upuru piemiņas dienā

Marts dabā
atmoda, bet arī
sēru brīdis 
mūsu Tēvzemē.

Mazbērni brīnās
un vectēvam jautā
par četrdesmitdevīto
gadu tautā. 

Un vectēvs
īsi atklāj,
kāda bija
tautas traģēdija.

Teic, vectēv,
kāds bija Tavs 
liktens tai
„Gulāga pusē”. 

Bet vectēvam
asaras acīs, viņš
noliec galvu uz
krūtīm un klusē. 

Adolfs Bruno Pugulis 
Dzērbenē 

• 1. februārī domes priekšsēdētā-
ja Ella Frīdvalde-Andersone tikās 
ar Norvēģijas Ostfoldas reģiona 
darba grupu. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti iespējamie sadarbības 
pasākumi – kopīgi projekti, jaunie-
šu pieredzes apmaiņas braucieni 
u.c.

• 1. februārī notika domes priekš-
sēdētājas Ellas Frīdvaldes-Ander-
sones tikšanās ar SIA „MDT – tex” 
īpašnieku Markus Müller-Feist par 
investīciju piesaisti un projekta 
tālāko virzību. Darbs pie projekta 

īstenošanas turpinās – kompānija 
ir iesniegusi būvvaldē būvniecības 
pieteikumu. 

• 9. februārī domes priekšsēdētāja 
un audēju kopas „Vēverīšas” vadī-
tāja Dagnija Kupče tikās ar Kultūr-
izglītības un nemateriālā centra va-
dību un speciālistiem, lai apspriestu 
nolikumu latviešu tautas tērpu Vol-
demāra Cīruļa piemiņas balvas kon-
kursam.  

• No  9. līdz 15. jūlijam Vecpie-
balgas novadā gaidāma saiešana 
slātaviešu garā „Vecpiebalga atver 

durvis!”. Tas nebūs tikai mūzikas un 
mākslas festivāls, tā būs iespēja kat-
ram meklēt, atklāt, noskaidrot Latvijas 
kultūrvēsturē atpazīstamākā novada 
unikalitāti un baudīt vecpiebaldzēnu 
viesmīlību. Nedēļas garumā ciemos 
aicinās visi 5 novada pagasti, piedāvā-
jot plašu un daudzveidīgu kultūras un 
izklaides programmu dažādām gau-
mēm un visiem vecumiem. Nedēļas 
izskaņā leģendārajā Alauksta estrādē 
Ingunas Baueres un Jāņa Lūsēna mu-
zikāli dramatisks lieluzvedums “Ja tik 
mīļa ielūgšana...”

• 8. februārī Vecpiebalgas nova-
da Dome apstiprināja pašvaldības 
2012. gada budžetu. 

• Latvijas Jaunatnes ziemas 
olimpiādē Ērgļos Vecpiebalgas no-
vadu pārstāvēja Inešu pamatskolas 
komanda (21 dalībnieks), Vecpie-
balgas vidusskolas komanda (15 
dalībnieki), Skujenes pamatskolas 
komanda (11 dalībnieki). Mūsu 
novada sportisti startēja slēpošanā 
un snovbordā. Labākie rezultāti: 
Kristai Razgalei (2.vieta), Dzinta-
ram Daļeckim (4.vieta); Kristeram 
Slavēnam (5.vieta), Katei Kļaviņai 
(5.vieta), Līvai Miķelsonei (6.vie-
ta).

• 11. februārī Vecpiebalgas kultū-
ras namā  notika jauniešu tautisko 
deju kolektīvu sadancis „Mīlestības 
skurbulī’”, kas pulcēja  9 kolektī-
vus – TDA „Dardedze” (jaunieši 
un vidējās paaudzes dejotāji no 
Rīgas), „Kodoliņš”( Jaunjelgava), 
„Pērkonītis” (Valmiera), „Sprī-
dītis” (Cesvaine), „Brukstaliena” 
(Cēsis), „Rūdis” un „Bitīt matos” 
(Ērgļi), „Slātaviņa” (Vecpiebalga). 
Koncertu vadīja Punktiņa un An-
tons, kuru lomās iejutās Vecpie-
balgas vidusskolas teātra studijas 
aktieri Žanete Zommere un Agris 
Kuzmans. Pēc koncerta kolektīvi 
atpūtās kopējā ballītē.

• No 20. līdz 24. februārim trīs 
Skujenes pamatskolas skolotāji 
piedalījās „Nordplus” projekta sa-
gatavošanas vizītē Sudavik(u) sko-
lā Īslandē.

• 27. janvārī Taurenes pamatsko-
las saime uz  Draudzīgā aicinājuma 
Pateicības dienas pasākumu  cie-
mos aicināja labvēļus, atbalstītājus 
un sadarbības partnerus.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Vecpiebalgas novada Domes saistošie 

noteikumi Nr.3/2012
„Par vienreizēju pabalstu ģimenei 

sakarā ar bērna piedzimšanu”
I. Vispārīgie noteikumi
1. Vienreizējs pabalsts ģime-

nei sakarā ar bērna piedzimšanu 
(turpmāk – pabalsts) tiek pie-
šķirts, lai sniegtu materiālu at-
balstu jaundzimušā vajadzību 
nodrošināšanai.

2. Saistošie noteikumi nosaka 
personas, kurām ir tiesības sa-
ņemt pabalstu, tā apmēru, pie-
šķiršanas un izmaksas kārtību.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir 
Latvijas Republikas pilsoņiem, 
nepilsoņiem un ārzemniekiem, 
kuriem piešķirts personas kods 
un deklarētā pamata dzīvesvieta 
ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus 
pirms bērna piedzimšanas ir Vec-
piebalgas novada  administratīva-
jā teritorijā.

4. Personām, kuras saņēmušas 
termiņuzturēšanās atļauju Latvi-
jas Republikā, nav tiesību saņemt 
pabalstu.

6. Pabalsta apmērs ir Ls 50 par 
katru jaundzimušo bērnu.

7. Pabalstu piešķir vienam no 
jaundzimušā vecākiem vai per-
sonai, kura ar Vecpiebalgas no-
vada bāriņtiesas lēmumu iecelta 
par aizbildni (turpmāk – pabalsta 
pieprasītājs), ja šis pabalsts nav 
izmaksāts bērna vecākiem, neiz-
vērtējot ģimenes materiālo stā-
vokli.

II. Pabalsta piešķiršanas un 
izmaksas kārtība

8. Lai saņemtu pabalstu, pa-
balsta pieprasītājs vēršas Vec-
piebalgas novada pašvaldības 
Dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk 
tekstā – Dzimtsarakstu nodaļa) 
un, reģistrējot bērna piedzimša-
nu, uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu un ārstniecības ie-
stādes izziņu, kas apliecina bērna 
dzimšanas faktu, un lūdz piešķirt 
pabalstu.

9. Pabalsta pieprasītājs aizpilda 
iesniegumu, apliecinot, ka iesnie-
gumā esošā informācija ir parei-
za.

10. Iesniegumu oriģinālus un 
dzimtsarakstu nodaļas izziņu 
pašvaldības pabalsta saņemša-
nai sakarā ar bērna piedzimšanu 
Dzimtsarakstu nodaļas darbi-
nieks vienu reizi nedēļā iesniedz 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Sociālajam dienestam.

11. Ja bērna piedzimšana re-
ģistrēta citā Latvijas Republikas 
pilsētā vai novada pašvaldībā, 
pabalsta pieprasītājs vēršas Vec-
piebalgas novada pašvaldības So-
ciālajā dienestā, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu un bērna 
dzimšanas apliecību (aizbildņi 
uzrāda Vecpiebalgas novada bā-
riņtiesas lēmuma par aizbildnības 
nodibināšanu oriģinālu).

12. Ja bērna piedzimšana re-
ģistrēta ārvalstīs, dokumentam, 
kas apliecina bērna piedzimšanas 
fakta reģistrāciju (ja dokuments 
sastādīts svešvalodā un tam nav 
pievienots tulkojums latviešu 
valodā), nepieciešams pievienot 

likumā noteiktajā kārtībā aplieci-
nātu tulkojumu valsts valodā.

13. Vecpiebalgas novada paš-
valdības Sociālais dienests izska-
ta pabalsta pieprasītāja iesniegu-
mu, pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu vai atteikumu to pie-
šķirt un desmit darba dienu laikā 
par pieņemto lēmumu rakstveidā 
paziņo pabalsta pieprasītājam, 
lēmumā norādot arī tā apstrīdēša-
nas un pārsūdzēšanas kārtību.

14. Pabalsts pieprasāms 3 mē-
nešu laikā no bērna piedzimšanas 
dienas, sākot ar 01.01.2012.

15. Pabalstu piešķir un izmaksā  
mēneša laikā no pabalsta piešķir-
šanai nepieciešamo dokumentu 
saņemšanas dienas, ieskaitot to 
pabalsta pieprasītāja iesniegumā 
norādītajā kredītiestādes norēķi-
nu kontā vai izmaksā pašvaldības 
kasē pēc dzīvesvietas. Pabalsts 
tiek izmaksāts no Vecpiebalgas 
novada  pašvaldības sociālā bu-
džeta līdzekļiem.

16. Ja pabalsta pieprasītājs 
laikus nav saņēmis piešķirto pa-
balstu Dzimtsarakstu nodaļas vai 
Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vainas dēļ, to iz-
maksā pabalsta pieprasītājam bez 
termiņa ierobežojuma.

17. Ja pabalsts ir saņemts ne-
pamatoti pabalsta pieprasītāja 
vainas dēļ, pabalsta pieprasītāja 
pienākums ir labprātīgi atmak-
sāt attiecīgo summu. Ja pabalsta 
pieprasītājs nepamatoti saņemto 
pabalstu labprātīgi neatmaksā, 
pabalsta summu piedzen Vecpie-
balgas novada pašvaldība, ceļot 
prasību tiesā.

18. Pabalstu nepiešķir, ja:
18.1. jaundzimušais ievietots 

valsts, pašvaldības vai nevalstis-
ko organizāciju bērnu ilgstošas 
sociālās aprūpes un sociālās re-
habilitācijas institūcijā un ir pilnā 
tās apgādībā;

18.2. bērns pēc piedzimšanas 
nodzīvojis mazāk kā 7 diennak-
tis.

III. Lēmumu apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

19. Vecpiebalgas novada paš-
valdības Sociālā dienesta lēmu-
mu par pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu to piešķirt pabalsta 
pieprasītājs viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās brīža var 
apstrīdēt Vecpiebalgas novada 
domes administratīvo aktu apstrī-
dēšanas komisijā.

20. Administratīvo aktu apstrī-
dēšanas komisijas lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājumi
21. Saistošie noteikumi publi-

cējami laikrakstā „Vecpiebalgas 
Novada Ziņas” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas.

22. Vecpiebalgas novada paš-
valdība ir atbildīga par saistošo 
noteikumu izpildes uzraudzību.

Par autoceļu uzturēšanu: prasības un noteikumi
Katram autoceļam atkarībā no tā 

tautsaimnieciskās nozīmes – valsts 
galvenais, valsts reģionālais, valsts 
vietējas vai pašvaldības autoceļš– un 
transportlīdzekļu satiksmes intensi-
tātes pa to, noteikta sava atšķirīga 
ikdienas uzturēšanas klase: A, A1, 
B, C vai D. Katrai uzturēšanas kla-
sei noteikti atšķirīgi darbu izpildes 
termiņi. Tas nozīmē, ka ikdienas uz-
turēšanas darbi vispirms tiks veikti 
A klases autoceļos, bet tikai pēc tam 
A1, B, C un visbeidzot D uzturēšanas 
klases ceļos. Darbu izpildes termiņi 
atšķiras arī pastāvīgos un mainīgos 
laika apstākļos veicamajiem dar-
biem. Pastāvīgi laika apstākļi ir tādi 
laikapstākļi, kad gaisa temperatūra 
ir pastāvīga, nav nokrišņu, uz auto-
ceļa neveidojas apledojums un vēja 
ietekmē uz autoceļa brauktuves ne-
tiek uzputināts sniegs. Mainīgi laika 
apstākļi ir tādi laikapstākļi, kad gaisa 
temperatūra diennakts laikā šķērso 
± 00 temperatūru (naktī temperatūra 
zem 00, bet dienā virs 00 vai otrādi) 
vai pie gaisa temperatūras zem 00 
nokrišņi ir lietus veidā un uz autoce-
ļa brauktuves veidojas apledojums. 
Tāpat mainīgi laika apstākļi veido-

jas ziemā pie intensīvas snigšanas 
neskaitāmu stundu garumā, kad uz 
ceļa braucamās daļas sāk krāties 
sniegs vai pie intensīvas putināša-
nas veidojas sniega sanesumi. Ļoti 
grūti ir ievērot normatīvos noteiktās 
ikdienas uzturēšanas darbu prasības 
un ir pieļaujamas zināmas atkāpes no 
šīm normām tiem autoceļiem, kas ie-
kļauti avārijas sarakstā.  

Lielākajiem un nozīmīgākajiem 
Vecpiebalgas novadu šķērsojošajiem 
autoceļiem noteiktas ikdienas uztu-
rēšanas klases:

P30 Cēsis – Vecpiebalga – Mado-
na A klase vasaras sezonā (no 1.ap-
rīļa līdz 31.oktobrim), bet A1 klase 
ziemas sezonā (no 1.novembra līdz 
31.martam) 

P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Sa-
liņkrogs  asfaltētajā posmā B uzturē-
šanas klase, bet posmā ar grants segu 
C klase

 P29 Rauna – Drusti – Jaunpie-
balga C klase

V305 Vecpiebalga – Ineši B uztu-
rēšanas klase

Lielākajai daļai pārējo valsts au-
toceļu, kas šķērso Vecpiebalgas no-
vada teritoriju, ir noteikta C ikdienas 

uzturēšanas klase. Dažiem vietējās 
nozīmes autoceļiem, un tie galve-
nokārt ir autoceļi, pa kuriem nekur-
sē autobusi, noteikta pati zemākā 
D ikdienas uzturēšanas klase. Ļoti 
grūti ir ievērot normatīvos noteiktās 
ikdienas uzturēšanas darbu prasības 
un ir pieļaujamas zināmas atkāpes 
no šīm normām tiem autoceļiem, kas 
iekļauti avārijas stāvoklī esošo au-
toceļu sarakstā.

Tādi Vecpiebalgas novadā ir: 
P29 Rauna – Drusti – Jaunpiebalga 

posms no 7,621 līdz 9,057 km 
P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona 

posms no 20,953 līdz 48,790 km
P33 Ērgļi – Jaunpiebalga – Saliņ-

krogs posms no 19,545 līdz 20,677 
km

V299 Rauna – Taurene – Abrupe 
posms no 4,050 līdz 30,524 km un 
vēl daudzi vietējās nozīmes autoceļi, 
pavisam 23,916 km kopgarumā.

Latvijas Republikā visu, kas sais-
tīts ar darbu uz ceļiem, nosaka Mi-
nistru kabineta noteikumi Nr.224: 
„Noteikumi valsts un pašvaldību au-
toceļu ikdienas uzturēšanas prasības 
un to izpildes kontroles kārtība.”

Nr.p.k. Prasības
Uzturēšanas klase

A A1 B C D
Pieļaujamie rādītāji

1 2 3 4 5 6 7

1.
Ledus vai sniega vidējais biezums 
uz autoceļa brauktuves pastāvīgos 
laikapstākļos

atsevišķas 
sniegotas 
vietas līdz 

1 cm

atsevišķas 
sniegotas 
vietas līdz 

1 cm
4 cm 10 cm netiek 

normēts

2.
Sniega biezums uz autoceļa nomales 
2/3 platumā no brauktuves malas 
pastāvīgos laikapstākļos

5 cm 10 cm 15 cm 20 cm netiek 
normēts

3. Autoceļa brauktuves līdzenums 
pastāvīgos laikapstākļos

ledus risas 
līdz 1 cm

ledus risas 
līdz 2 cm

ledus risas 
līdz 4 cm

ledus risas 
līdz 5 cm

netiek 
normēts

4. Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no 
sniega 3 stundas 4 stundas 6 stundas 18 stundas netiek 

normēts

5. Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar 
pretslīdes materiālu 3 stundas 4 stundas 6 stundas netiek 

normēts
netiek 

normēts

6.
Laiks rievu izveidošanai sasalušā 
vai piebrauktā sniegā uz autoceļa 
brauktuves

- - 6 stundas netiek 
normēts

netiek 
normēts

7. Sniega biezums uz autoceļa brauktuves 
mainīgos laikapstākļos 6 cm 6 cm 8 cm 10 cm netiek 

normēts

8.
Sniega sanesumu biezums uz 
autoceļa brauktuves atsevišķās vietās 
sniegputenī

12 cm 12 cm 16 cm 20 cm netiek 
normēts

9.
Slapja sniega biezums vai ar sāli 
un smiltīm sajaukta sniega biezums 
uz autoceļa brauktuves mainīgos 
laikapstākļos

3 cm 3 cm 5 cm 6 cm netiek 
normēts

10. Autoceļa brauktuves līdzenums 
mainīgos laikapstākļos

ledus risas 
līdz 2 cm

ledus risas 
līdz 3 cm

ledus risas 
līdz 4 cm

ledus risas 
līdz 6 cm

netiek 
normēts

11. Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz 
autoceļa klātnes šķautnes 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm netiek 

normēts

12. Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst 
krāties ūdens jā jā jā jā jā

13.
Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega 
sasniedz biezumu, kas lielāks par 15 
cm

24 stundās 24 stundās 72 stundās netiek 
normēts

netiek 
normēts

14.
Autobusu pieturvietas platforma jātīra, 
ja sniega sega sasniedz biezumu, kas 
lielāks par 10 cm

24 stundās 24 stundās 24 stundās netiek 
normēts

netiek 
normēts

15. Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra 
no sniega jā jā jā jā jā

16. Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades 
sistēma jāuztur kārtībā jā jā jā jā jā

17.
Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju 
simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa 
zīmes jāattīra no pielipušā sniega

1 diennakts 
laikā

1 diennakts 
laikā

netiek 
normēts

netiek 
normēts prasību nav

18. Ceļu meteoroloģiskajām stacijām jābūt 
darba kārtībā jā jā - - -

19. Autoceļu lietotāji jānodrošina ar 
informāciju par braukšanas apstākļiem jā jā - - -

20. Uzturēšanas klases ir spēkā šādās 
diennakts stundās 6.00-22.00 6.00-20.00 6.00-18.00 6.00-18.00 netiek 

normēts

Prasības valsts un pašvaldību autoceļu uzturēšanai ziemā:

• Laiku autoceļu brauktuves attīrī-
šanai no sniega sāk skaitīt no brīža, 
kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, 
kad autoceļa brauktuve attīrīta no 
sniega.

• Autoceļus, kuriem noteikta D uz-
turēšanas klase, attīra no sniega līdz 
četrām reizēm sezonā atkarībā no 
sniega daudzuma.

• Laiku autoceļa brauktuves kaisī-

šanai ar pretslīdes materiālu un rievu 
izveidošanai sasalušā vai piebrauktā 
sniegā uz autoceļa brauktuves skaita 
no brīža, kad konstatēta apledojuma 
izveidošanās, līdz brīdim, kad attie-
cīgie darbi izpildīti.

• Prasības gājēju celiņu un veloce-
liņu uzturēšanai nosaka to īpašnieks.

• Ārpus laikposma no 1.novembra 
līdz 31.martam pieļaujama autoce-

ļiem noteiktās uzturēšanas klases sa-
mazināšana no A un A1 uz B klasi, 
no B uz C klasi.

• Ja autoceļa brauktuves tempera-
tūra ir zemāka par -6 °C, no sniega 
un ledus brīva brauktuve netiek pra-
sīta.

Lilita Rāviņa, ceļu būvinženiere 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes 

reģiona Cēsu nodaļā
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Domes sēde 
2012. gada 15. februārī
Deputāti vienbalsīgi 
nolēma:
1. Apstiprināt 2012. gada štatu sa-

rakstu.
2. Rīkot Vecpiebalgas novada paš-

valdības nekustamo īpašumu „Vilciņi” 
un „Gravas” cirsmu izsoli.

3. Piešķirt finansiālu pabalstu riteņ-
braucējiem Latvijas šosejas izlases 
kandidātam U-23 vecuma grupā Matī-
sam Kaulam un jauniešu vecuma gru-
pā Tomam Budrēvicam.

4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada 
pašvaldības attīstības programmas in-
vestīciju plānu līdz 2020. gadam.

5. Iznomāt biedrībai „Līdzās” nedzī-
vojamās telpas 48,3 m2 platībā Kaives 
pagasta „Pagasta Dārziņos”, nosakot 

telpu izmantošanas mērķi – sociālās 
aizsardzības, kultūras un izglītības 
funkciju nodrošināšanai. Noteikt no-
mas maksu par iznomātajām telpām 
Ls 0,05 par vienu kvadrātmetru.

6. Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.3/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģi-
menei sakarā ar bērna piedzimšanu”.

7. Neatsavināt nekustamo īpašumu 
„Ziemeļu Zemgaļi” (Vecpiebalgas pa-
gasts).

8. Neiznomāt nekustamo īpašumu 
„Ezeri” (Kaives pagasts). Veikt ne-
kustamā īpašuma „Ezeri” sagatavoša-
nu atsavināšanai: pasūtīt mērniecības 
darbus, reģistrēt īpašumu zemesgrā-
matā un noteikt tā tirgus vērtību.

9. Samazināt 2012. gadā nekusta-
mo īpašumu „Pameži”(Inešu pagasts), 
„Lejas Cimbuļi” (Kaives pagasts), 
„Kriķi” (Vecpiebalgas pagasts), „Jaun-

Projekts „Projektu vadītāja piesaiste Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā administratīvās kapacitātes stiprināšanā” noslēdzies
2012. gada 30. janvārī noslēdzās 

Eiropas Sociālā fonda darbības prog-
rammas „Cilvēkresursi un nodarbinā-
tība” papildinājuma 1.5.3.1. aktivitā-
tes „Speciālistu piesaiste plānošanas 
reģioniem, pilsētām un novadiem” 
ietvaros realizētais Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības projekts „Projektu 
vadītāja piesaiste Vecpiebalgas nova-
da pašvaldībā administratīvās kapaci-
tātes stiprināšanā”. 

Vienošanās Nr.1DP1.5.3.1.0/10/
IPIA/VRAA/060. 

Kopējais finansējums 18 500,00 
LVL.

Projekta vispārējais mērķis ir pa-
augstināt Vecpiebalgas novada paš-
valdības administratīvo kapacitāti un 
sekmēt konkurētspēju Eiropas Savie-
nības līdzfinansēto projektu un pasā-
kumu īstenošanā. 

Projekta tiešais mērķis ir paaugsti-
nāt Vecpiebalgas novada pašvaldības 
administratīvo kapacitāti, piesaistot 
projektu vadītāju, kas veicinātu paš-
valdības autonomu funkciju kvalitatī-
vāku veikšanu.

Projekta ieviešanas termiņš: 
30.01.2010 līdz 30.01.2012. 

Projekta īstenošanas laikā reali-
zētie projekti:

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

• ELFLA projekts „Vecpiebalgas 
pagasta sporta zāles vienkāršotā re-
konstrukcija” (kopējais finansējums 
44 292 LVL, ES finansējums 90%, 
pašvaldības budžets 10%); 

• KF projekts „Vecpiebalgas pagasta 
atkritumu izgāztuves „Alauksts” re-
kultivācijas projekts” (kopējais finan-
sējums 13 300 LVL, Kohēzijas fonds 
85%, pašvaldības finansējums 15%); 

• ELFLA projekts „Inešu tautas 
nama rekonstrukcija” (kopējais fi-
nansējums 91 644 LVL, ES finansē-
jums 90%, pašvaldības 10%);

• ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Taurenes pagasta 
Taurenes ciemā” I kārta (kopējais 
finansējums 165103,74 LVL, ES fi-
nansējums un valsts budžeta dotācija 
95%, pašvaldības 5%);

• Latvijas zivju aizsardzības fonda 
projekts „Zivju resursu saglabāšana 
un pavairošana Vecpiebalgas nova-
da ezeros” (kopējais finansējums 4400 
LVL, 100% finansē Zivju fonds);

• Latvijas zivju aizsardzības fonda 

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

• Latvijas zivju aizsardzības fonda 
projekts „Zivju resursu saglabāšana 
un pavairošana Vecpiebalgas nova-
da ezeros III” (kopējais finansējums 
3608,91 LVL, 100% finansē Zivju 
fonds);

• ELFLA projekts „Vecpiebalgas 
kultūras nama vienkāršota re-
konstrukcija” (kopējais finansējums 
64475 LVL, ES finansējums 90%, 
pašvaldības 10%);

• ELFLA projekts „Ēkas rekons-
trukcija Inešu pagasta jauniešu die-
nas centra izveidei” (kopējais finan-
sējums 70 413 LVL, ES finansējums 
90%, pašvaldības 10%);

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

• LEADER projekts „Kulturālā 
vidē – kulturāls cilvēks” (kopējais 
finansējums 16 940 LVL, ES finansē-
jums 75%, pašvaldības 25%);

• LEADER projekts „Jaunatnes 
iniciatīvas centra „Balgas Strops” 
labiekārtošana” (kopējais finansē-
jums 5 132,88 LVL, ES finansējums 
75%, pašvaldības 25%);

• LEADER projekts „Pašvaldības 
ceļu Rāgažas - Roznēni - Gailīši un 
Roznēni - Mazroznēni rekonstruk-
cija” (kopējais finansējums 49 414 
LVL, ES finansējums 75%, pašvaldī-
bas 25%); 

• ERAF projekts „Gājēju drošība 
gar valsts autoceļu P30 Vecpiebal-
gā” I kārta (kopējais finansējums 
111229,46 LVL ES finansējums un 
valsts dotācijas 88%, pašvaldības 
12%);

• LEADER projekts „Augstā kalna 
atdzimšana” (kopējais finansējums 
10532 LVL, ES finansējums 75%, 
pašvaldības 25% );

• LEADER projekts „Radošo darb-
nīcu izveide” (kopējais finansējums 
10512 LVL, ES finansējums 75%, 
pašvaldības 25% );

• LEADER projekts „K. Skalbes 
dzimto māju “Incēni” vienkāršota 
renovācija” (kopējais finansējums 
7239 LVL, ES finansējums 75%, paš-
valdības 25% );

2012. gadā turpinās projektu rea-
lizācija:  

• ERAF projekts „Gājēju drošība 
gar valsts autoceļu P30 Vecpiebal-
gā” II kārta (kopējais finansējums 
12776,51 LVL ES finansējums un valsts 
dotācijas 88%, pašvaldības 12%);

• LEADER projekts „Futbola lau-
kuma izveide un inventāra iegāde” 
(kopējais finansējums 8523,00 LVL, 
ES finansējums 75%, pašvaldības 
25%);

• ERAF projekts „Vecpiebalgas 
novada pašvaldības izglītības iestā-
žu informatizācija” (kopējais finan-
sējums 34 497 LVL, ES finansējums 
100%);

• ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Taurenes pagasta 
Taurenes ciemā” II kārta (kopējais 
finansējums 122286,26 LVL, ES fi-
nansējums un valsts budžeta dotācija 
95%, pašvaldības 5%);

• LEADER projekts „Pils parka 
sabiedriskā WC vienkāršota re-
konstrukcija Vecpiebalgas muižā” 
(kopējais finansējums 13495 LVL, ES 
finansējums 75%, pašvaldības 25%); 

• ESF projekts „Vecpiebalgas no-
vada Attīstības programmas un 
teritorijas plānojuma izstrāde” (ko-
pējais finansējums 48291,00 LVL, ES 
finansējums 100%);

• LSIF projekts “Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības kapacitātes stip-
rināšana ES un ārvalstu finanšu 
līdzekļu piesaistē” (kopējais finan-
sējums 4092,22 LVL, ES finansējums 
100%);

• ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Vecpiebalgas novada 
Kaives ciemā” (kopējais finansējums 
157647 LVL, ES finansējums 85%, 
pašvaldības 15%);

• ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Vecpiebalgas novada 
Vecpiebalgas ciemā” (kopējais finan-
sējums 350502,00 LVL, ES finansē-
jums 85%, pašvaldības 15%);

• ERAF projekts „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Vecpiebalgas novada 
Inešu ciemā” (kopējais finansējums 
337956,00 LVL, ES finansējums 85%, 
pašvaldības 15%).

Kopā no fondiem piesaistītais fi-
nansējums:

vīļumi” (Vecpiebalgas pagasts) nodok-
ļa summu par 50 procentiem (katram).

10. Uzsākt zemes ierīcības projekta 
izstrādi nekustamā īpašuma „Granti-
ņi” (Dzērbenes pagasts).

11. Iznomāt neapbūvētu zemes vie-
nību „Viduslodēni” (Inešu pagasts) 
1,91 ha kopplatībā lauksaimnieciskai 
izmantošanai uz 5 gadiem.

12. Apstiprināt izvirzītos jaunos ta-
lantus apbalvošanai nominācijā „Pūra 
lādes laureāts”.

13. Sakarā ar gatavošanos dalībai 
Pasaules jauniešu un junioru čem-
pionātam biatlonā, kas notiks no 20.-
26.februārim Kontiolahti, Somijā, 
piešķirt vienreizēju pabalstu Mārcim 
Paeglītim.

Nākamā Vecpiebalgas novada Do-
mes sēde notiks 2012. gada 21. martā 
plkst. 16.00 Vecpiebalgas pagastā.

ERAF ELFLA EZF ZF ESF KF
1 ��5 668,58 LVL 744 148,06 LVL �7 060,50 LVL 10 408,91 LVL 70 88�,�� LVL 11 �05,00LVL

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Atbalsts uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai

2012. gada 28. februārī plkst. 11.00 
Priekuļos, Agrocentrā (Dārza ielā 12, 
2. stāva zālē) notiks seminārs „Akti-
vitāšu un iespēju atslēga laukos –at-
balsts uzņēmumu radīšanai un attīstī-
bai”.

Laukos līdz šim ir  bijis ne tik daudz  
iespēju un  arī finansējuma attīstīt ne-
lauksaimniecisko uzņēmējdarbību, kā 
arī veidot darbavietas sev un citiem. 
Lai atbalstītu uzņēmējdarbību, šī gada 
pavasarī būs pieejams  jauns projektu 
konkurss Lauku attīstības plāna pasā-
kumam “Atbalsts uzņēmumu radīša-
nai un attīstībai”. 

Pasākuma mērķis ir veicināt ar 
lauksaimniecību nesaistītu saimnie-
cisko darbību vai nodarbinātību lauku 
teritorijā un dažādot ar lauksaimnie-
cību nesaistītas aktivitātes, lai attīs-
tītu alternatīvus ienākumu avotus un 
palielinātu ienākumu līmeni lauku 
reģionos. 

Semināra programma:
1.   Lauku attīstības plāna program-

ma „Atbalsts  uzņēmumu radīšanai un 
attīstībai nelauksaimnieciskās jomās” 
2012.gadā.

Anna Vītola-Helviga, Lauku Atbal-
sta  dienesta direktore.

2. Uzņēmējdarbības veicināšana. 
Lauku labumu tirdziņš Straupē.

Baiba Smilga, uzņēmēja, Pārgau-
jas novads.

3. Lauku uzņēmēju  sadarbība ar 
novada domi attīstību veicinošos pro-
jektos.

Jānis Ronis, uzņēmējs, Porcelāna 
fabrika, Vecpiebalgas novads.

4.  Diskusija par projektu  īstenoša-
nu, grūtībām, risinājumiem.

Uz semināru  aicināti  visi interesenti.
Vairāk informācijas  par semināru: 

Cēsu zemnieku apvienībā vai pie iz-
pilddirektores Daces Kalniņas (tālr. 
28381477).

Pieprasījums pēc valsts atbalsta 
nemazinās

Juridiskās palīdzības administrāci-
ja ir apkopojusi 2011. gada darbības 
rezultātus, kas norāda, ka joprojām 
saglabājas pieprasījuma pieauguma 
tendence pēc iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem – valsts nodrošinā-
tās juridiskās palīdzības un valsts 
kompensācijas cietušajiem. Saņem-
tie pieprasījumi arvien vairāk liecina 
par to, ka pēdējo gadu laikā kopumā 
pieaugusi sabiedrības izpratne par 
administrācijas sniegto pakalpoju-
mu saturu. Minētais skaidrojams ar 
iestāžu veiksmīgu sadarbību, nodro-
šinot iedzīvotājiem iespēju vērsties 
pēc nepieciešamās informācijas par 
pakalpojumu saņemšanas kārtību pie 
pašvaldību sociālajiem dienestiem un 
procesu virzītājiem – amatpersonas 
vai tiesas, kas konkrētajā brīdī vada 
kriminālprocesu. 

Neņemot vērā to, ka Juridiskās 
palīdzības administrācijas centrālais 
birojs atrodas Rīgā, iedzīvotāji in-
formāciju par juridiskās palīdzības 
saņemšanas iespējām var saņemt 
pašvaldības sociālajā dienestā, kuras 
administratīvajā teritorijā ir to dzī-
vesvieta vai kur tie tiesiski uzturas. 
Līgumus ar administrāciju noslēguši 
juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru 
prakses vietas atrodas Latvijas reģio-
nos, kas nodrošina personai iespēju 
saņemt juridisko palīdzību tuvāk dzī-
vesvietai. 

Personām, kas vēlas saņemt valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību, jāie-
vēro, ka tā pieprasāma savlaicīgi, lai 
administrācija laikus varētu pieņemt 
lēmumu par juridiskās palīdzības pie-
šķiršanu un vienoties ar juridiskās pa-
līdzības sniedzēju. Valsts vienas lietas 
ietvaros nodrošina noteiktā apjomā 

konsultācijas, procesuālo dokumentu 
sastādīšanu un pārstāvību tiesā, veicot 
par to samaksu juridiskās palīdzības 
sniedzējam. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušie 
informāciju par valsts kompensāci-
jas saņemšanas iespēju un kārtību var 
saņemt ne tikai administrācijā, bet arī 
vēršoties pie kriminālprocesa virzī-
tāja. Cietušajiem jāievēro, ka valsts 
kompensācijas pieprasījums adminis-
trācijā iesniedzams viena gada laikā 
pēc dienas, kad persona atzīta par 
cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā. 
Turklāt tiesības pieprasīt valsts kom-
pensāciju ir, negaidot krimināllietas 
izskatīšanu tiesā. 

Informācijai: Juridiskās palīdzības 
administrācijas funkcijās ietilpst jau-
tājumu izlemšana par valsts nodroši-
nātās juridiskās palīdzības piešķiršanu 
civillietās un administratīvajās lietās 
(apelācijas procedūrās patvēruma pie-
šķiršanas procesa ietvaros un lēmuma 
par apstrīdēto izbraukšanas rīkojumu 
vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu 
par piespiedu izraidīšanu pārsūdzē-
šanas ietvaros), valsts kompensāciju 
izmaksāšana, ja tīša noziedzīgā no-
darījuma rezultātā iestājusies perso-
nas nāve, nodarīti smagi vai vidēja 
smaguma miesas bojājumi, aizskarta 
personas dzimumneaizskaramība vai 
cietušais inficēts ar cilvēka imūndefi-
cīta vīrusu, B vai C hepatītu. 

Kontaktinformācija: bezmaksas 
informatīvais tālrunis: 80001801 
(pieejams no fiksētās tālruņu līnijas), 
tālrunis: 67514224, fakss: 67514209, 
e-pasts: jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: 
www.jpa.gov.lv.

Renāte Jonikāne, Juridiskās palī-
dzības administrācijas juriskonsulte

Tiem, kam bites sirdī
Lai gan pagaidām saulīte ir ar zo-

biņiem, ar katru dienu tā priecē mūs 
arvien ilgāk un pārliecinošāk. Un tas 
nozīmē tikai vienu – pavasaris nemaz 
nav aiz kalniem. Kā mēs to sagaidī-
sim, ir tikai pašu rokās.

Kā jūtas jūsu bites? Vai viņām visa 
kā ir gana? Ko varam palīdzēt? Es 
esmu lielāks, spēcīgāks un, cerams, 
ar pietiekamām zināšanām, lai neno-
darītu pāri šiem mazajiem, čaklajiem 
kukainīšiem. Jau no janvāra esmu sā-
cis savas dienas gaitas ar īpatnēju rīta 
rosmi – dravas apmeklējumu. Vienā 
no stropiem atrodas termometrs, kas 
rāda temperatūru virs bišu kamola. 
Gribu zināt, kad manas bites modīsies 
un sāksies jaunais darba cēliens. Līdz 
2012. gada 15. februārim temperatūra 

ir bijusi ap +200C, arī tad, kad ārpus 
stropa, bija –300C. Ja malkas cenas 
celsies, būs jāpāriet uz medus apkuri!

Ja arī jūs vēlaties pārrunāt šos un 
citus jautājumus, tad tiekamies 2012. 
gada 2. martā plkst. 11.00  kafejnīcā 
„Ūdensroze”. Pēc gudrām (un ne ti-
kai) runām dosimies pie bitēm un mai-
nīsim, dezinficēsim stropu grīdiņas, lai 
bitēm būtu iespēja izlidot, kad pašas to 
vēlēsies. Neaizmirsīsim paņemt līdzi 
cimdus, zeķes, zābaciņus – domāju, 
sniegs vēl būs gana dziļš, un zinu dro-
ši, ka dravā tīrītu taciņu nebūs.

Uz tikšanos Vecpiebalgā! 
Kontakti: Aivars Radziņš
 mob.29493629, tel.64161474; 
e-pasts: aivars_radzins@inbox.lv .
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Par nākotni ilgtermiņā un īstermiņā
Šķiet, ka grūti būtu atrast tādu cil-

vēku, ja nu vienīgi pilnīgi degradēju-
šos, kuram būtu pilnīgi vienalga, kas 
ar viņu, ar viņa ģimeni, tuviniekiem, 
visbeidzot ar valsti notiks tuvākajā 
vai tālākajā perspektīvā; vai gaidāmi 
kādi uzlabojumi, vai viss paliks lielos 
vilcienos, kā bijis, bet varbūt būs vēl 
sliktāk. Nesenās publikācijas rāda, ka 
pie varas esošie beidzot, reaģējot uz 
sabiedrības nepārtrauktajiem mudinā-
jumiem iezīmēt kaut aptuvenu nākot-
nes attīstības ainu, ķērušies, kā saka, 
„vērsim pie ragiem” un izveidojuši, 
kā žurnālisti saskaitījuši, veselas čet-
ras struktūras, kuras strādās pie valsts 
attīstības plāniem turpmākajiem 10, 
20 un, bailes pat teikt, 40 gadiem. Te 
gan nāk prātā presē pieminētā līdzība 
ar slaveno austrumu asprāti Hodžu 
Nasredinu, kurš bija apņēmies par lie-
lu naudu iemācīt lasīt valdnieka ēzeli, 
protams, daudzu jo daudzu gadu gai-
tā. Saprotams, nav jau viegls uzde-
vums. Hodža, protams, apzinājās šī 
pasākuma izpildes nerealitāti, bet tik 
ilgā laikā jau viss kas var notikt –  vai 
nu nomirs padišahs, vai Hodža pats, 
vai nobeigsies ēzelis. Liekas, ka pēc 
līdzīga scenārija rīkojas arī mūsu pie 
varas esošie – kas zin, kas būs pēc 
tiem minētajiem gadiem – varbūt 
kāda dabas kataklizma, varbūt mainī-
sies spēku samēri pasaules politiskajā 
arēnā, varbūt izjuks ES, bet gandrīz 
droši, ka pašreizējie lēmēji vairs ne-
sēdēs savos krēslos un tātad nenesīs 
atbildību par to, ka paredzējumi nav 
piepildījušies un situācija neatbilst 
plānotajam. Vēl jau arī var cerēt, ka 
pat piekasīgie žurnālisti būs piemir-
suši vismaz kādu daļu no solītā. 

Pavisam cita situācija veidojas, 
uzdodot jautājumus par vistuvākajā 
laikā veicamajiem pasākumiem, pie-
mēram, ko varētu līdz gada beigām 
paveikt, lai Latgale nepārvērstos par 
pamestu māju un vecu, nelaimīgu 
cilvēku nostūri. Šajā gadījumā kā 
vienmēr tiek braši raportēts – „pie 
šī jautājuma tiek strādāts, veidosim 
vairākas darba grupas...” Vispār tīri 
no valodas stilistiskā viedokļa traki 
interesanta parādība – ierēdņi vien-
mēr strādā „pie”, tātad svarīgs ir 
process, nevis rezultāts – parasti taču 
mēs „pļaujam sienu”, nevis strādājam 
„pie lopbarības bāzes veidošanas zie-
mas periodam”. Pie tam ievērojiet, 
viņi strādā nevis pie „risinājuma”, 
bet tikai „pie jautājuma”. Tātad re-
zultāta var arī nebūt, un tas nevienu 
nesatrauc. Pēdējais jaunums un atkal 
ar valodnieciski galīgi nepiemērotu 
formulējumu – uz Latgali došoties 
varas pārstāvju „desants”, lai uz vie-
tas noskaidrotu šī reģiona pašas ak-

tuālākās vajadzības. Varētu domāt, ka 
visu laiku tās ir bijušas pilnīgi un ga-
līgi neizzinātas, ka kungi nemaz nela-
sa presi, neskatās TV un neieklausās 
savu kolēģu, kuri pārstāv šo reģionu, 
teiktajā. Iemesls acīmredzot ir cits, 
varas vīri un sievas ir nobijušies no 
solītajām protesta akcijām, reaģējot 
uz aizliegumu vairāk nekā vienu rei-
zi nedēļā ievest no kaimiņu valstīm 
likumā paredzēto akcīzes preču dau-
dzumu. Šo ierobežojumu rezultātā 
valsts iegūšot ap 1,5 miljoniem latu 
un tikšot likvidēts daudziem Latgales 
iedzīvotājiem pierasts rūpals, kurš ti-
kai pagarinot rindas pie robežas šķēr-
sošanas un neliekot cilvēkiem meklēt 
citus iztikas avotus. Ja ņemam vērā, 
ka lietpratēju aprēķinātie zaudējumi, 
ko valsts cieš no kontrabandas, tātad 
nelegālas preču plūsmas pāri robežai, 
ir ap 400 miljoniem latu gadā, un, kā 
atzīst augstas KNAB amatpersonas, 
tas nekādi nav iespējams bez svarīgus 
valsts pārvaldes posteņus ieņemošu 
cilvēku pieseguma, tad šeit, kā saka, 
komentāri lieki. 

Otra lieta, uz ko bieži norāda spe-
ciālisti sakarā ar nākotnes plānošanas 
pamatotību, ir fakts, ka rezultāts ne-
var būt pozitīvs, kamēr netiek pama-
tīgi un detalizēti izpētīts pašreizējais 
stāvoklis gan ekonomikā, gan citās 
svarīgās attīstību ietekmējošās jo-
mās. Diemžēl šeit mums klājas pavi-
sam plāni. Daži piemēri, kas rāda, kā 
tiek būtībā manipulēts ar sabiedrisko 
domu, minot it kā objektīvus faktus 
un skaitļus. Iekšzemes kopprodukts 
aug – lieliski, tas notiek galvenokārt 
uz eksporta rēķina – vēl lieliskāk. 
Paskatāmies eksporta bilanci – nesa-
mērīgi pieaugusi koksnes izvešana uz 
Zviedriju, arī uz citām ES valstīm. Jā-
sāk domāt, cik ilgi mums šāda izaug-
smes pamata pietiks. Samazinājies 
bezdarbnieku skaits (tiesa gan, tagad 
atkal pieaudzis – to skaidro ar sezo-
nālās nodarbinātības faktoru) – labi, 
bet tikai puse no samazinājuma atra-
dusi valsts iestādēs reģistrētu darbu. 
Kur tad viņi palikuši? Ir faktiski tikai 
trīs varianti – strādā nelegāli, emigrē-
juši vai vienkārši nereģistrējas, jo nav 
jēgas. Pēc likumdošanas viņiem vairs 
nekas nepienākas. Trešais variants, 
šķiet, tas visvairāk iespējamais. Ie-
ņēmumi no nodokļiem pildās labāk, 
nekā paredzēts. Valsts kases bilancē 
pārpalikums, un tas tajā laikā, kad 
citas daudz bagātākas valstis mēģina 
kaut kā sabalansēt savus budžetus – 
bravo valdībai, bet... Lielāko ienāku-
ma pārpalikumu veido iekasējumi no 
pievienotās vērtības nodokļa, tātad 
tās būtībā ir inflācijas (kura arī tiek 
fiksēta pāri par 4% robežās) sekas, 

būtībā tā ir nauda, kuru mēs pārmak-
sājam, pērkot veikalā maizes kukulīti 
vai norēķinoties par kādiem pakalpo-
jumiem. Šādu uzskaiti varētu vēl tur-
pināt, bet netrūkst arī faktu, kuri tieši 
norāda uz daudzajām, maigi izsako-
ties, nepilnībām, kuras neļauj mums 
pozitīvi vērtēt mūsu valsts attīstības 
perspektīvas. Nu kaut vai ES uz lai-
ku apturējusi fondu maksājumus LR, 
pamatojot to ar līdzekļu nelietderīgu 
un grūti kontrolējamu izmantošanu. 
Jāatzīst jau gan, ka pati ES arī nav 
bez vainas, jo, kā zināms, darbojas 
vesela virkne aizliegumu, kas būtī-
bā neļauj attīstīt par šo naudu daudz 
ko tādu, kas varētu radīt konkurenci 
vecajām Savienības valstīm, taču nā-
kamais minētais fakts būtībā apgāž 
arī šo apgalvojumu – Latvija ieņem 
pēdējo vietu ES valstu vidū inovatīvo 
risinājumu ziņā, kas, vienkārši izsa-
koties, nozīmē, ka mēs veltām vis-
mazāk uzmanības zinātnes attīstībai 
(viszemākais finansējums) un uz mo-
dernās zinātnes bāzes balstītas ražo-
šanas veidošanai. Un tas, ņemot vērā, 
ka visas līdzšinējās valdības vienmēr 
ir skandinājušas, ka mums nav da-
bas resursu, tāpēc mūsu ekonomikai 
jābalstās uz augsti izglītotu cilvēku 
inovatīvu produktu ar augstu pievie-
noto vērtību ražošanu. Kaut kas te tā 
kā nesaskan, vai ne?

Un nobeigumā. Nupat izlasīju inter-
netā, ka Latvija, vērtējot ekonomikas 
attīstību gada griezumā, ierindojusies 
pirmajā vietā ES šajā aspektā, kāpi-
nājums sasniedzis pat vairāk nekā 
5%. Paldies Dievam, ka komentāri 
pie šī raksta rāda, ka daudzi cilvēki 
iemācījušies saprast, kas ir šī „uz-
plaukuma” pamatā – proti, valstī, kur 
viss ir „nokonsolidēts” līdz 0 līme-
nim, katra, pat mazākā ekonomiskā 
rosība atspoguļojas varenā izaugsmē, 
protams, procentuāli. Tāpēc arī mans 
novēlējums: izmantojiet vienmēr vai-
rākus pieejamos informācijas avotus, 
ja iespējams, arī svešvalodās, un vis-
pirmām kārtām centieties uz katru 
faktu paskatīties no loģiskās domā-
šanas viedokļa, piemēram, kāpēc gan 
janvārī eksporta apjoms samazinājies 
par 1/10 daļu, ja valstīs, uz kurām eks-
portējam, ekonomikā nekas traģisks 
nav noticis. Lieta vienkārša– līcis 
aizsalis, ledlauža pakalpojumi dārgi, 
kokmateriāli guļ ostās un gaida pa-
vasari, kad atkal būs varens eksporta 
pieaugums. Ja pieradīsim meklēt un 
domāt, tad būs daudz grūtāk mūs pie-
mānīt, tad mēs varēsim daudz pama-
totāk cīnīties par sabiedrības interešu 
ievērošanu visās jomās.

Juris Sīmanis

„Mirklis ir ota” 
(O. Vācietis)

Kā šajā sarežģītajā pasaulē sa-
glabāt savu „es” un pozitīvu ska-
tījumu uz dzīvi? Kā aizmirst pa-
gātnes pāridarījumus? Vai tas ir 
iespējams? Izrādās, ka ir. Par to 
pārliecinājāmies aukstajā 2. feb-
ruāra pēcpusdienā, tiekoties ar 
rakstnieci Andu Līci. Tikšanos 
vadīja Vecpiebalgas pagasta bib-
liotēkas vadītāja Dzidra Ješkina.

Anda Līce bija gandarīta par 
iespēju uzrunāt ne tikai savus pie-
augušos lasītājus, bet arī skolēnus. 
Rakstniece vairākkārt uzsvēra, ka 
cilvēkam jādzīvo šodienā – šeit un 
tagad. „Man patīk rakt un rakstīt,” 
savus vaļaspriekus atklājot, sacīja 
Anda Līce (arī 2 bērnu māte, vec-
māmiņa un profesionāla daiļdārz-
niece).

Pagājušo gadsimtu rakstniece 
salīdzināja ar milzīgu rāpuli, no 
kura nācās ciest desmitiem tūksto-
šiem ģimeņu, to skaitā Andas Lī-
ces ģimenei, 1949. gada 25. martā 
dodoties izsūtījumā uz Sibīriju. 
„Laimīgā kārtā esmu aizmirsusi tā 
cilvēka vārdu, kas bija mūs ierak-
stījis izsūtāmo sarakstā,” mierīgi, 
bez aizvainojuma bilda publiciste, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere 
Anda Līce. 

Rakstniece atzina, ka dzīvē ir 
fatāliste – īstajā laikā satiekam sa-
vus cilvēkus un grāmatas, katram 
nolikts savs liktenis. Katru rītu 
viņa saka paldies Dievam par to, 
ka pamodusies jaunai dienai.

Manuprāt, Andu Līci varētu 
saukt par atmiņu vācēju un glabā-
tāju. Simtiem ļaužu viņai uzticēju-
ši izsūtījuma stāstus, daļa no tiem 
publicēti grāmatā „Via dolorosa” 
(1990), daļa atrodas Okupācijas 
muzejā. „Pierakstiet savas atmi-
ņas, rakstiet dienasgrāmatas!” ai-
cināja rakstniece. „Pagātnes ska-
bargas pazudīs, sāpes norims.”  

Tikšanās interesentus un arī 
mani uzrunāja vairākas Andas Lī-
ces atziņas: „Ir viena nacionalitā-
te – cilvēks.”

„Latviešu tauta ir izpļauta. Jā-
ciena tie, kas pieņem Latviju.” 

„Attieksmi nosaka griba.”
„Grāmata – inteliģences ko-

dekss.”
„Klusums… Tas jābauda. Bau-

diet iespēju klausīties klusumu!”
„Nosarkt ir brīnišķīgi.”
Īpašu noskaņu radīja rakstnieces 

lasītā dzeja.
Bijām iepriecināti par skaisto 

tikšanās mirkli ar sirdsgudro, gai-
šo Andu Līci. Īpašu interesi pēc 
tikšanās radīja jaunākais rakstnie-
ces romāns par viņas pašas dzīvi 
„Pateikt un pateikties”.

Paldies Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkas kolektīvam par skaisto 
pēcpusdienu, vislielākais paldies 
Andai Līcei! Ar nepacietību gaidī-
sim jaunas tikšanās. 

Inese Žvīgure, 
Vecpiebalgas vidusskolas 

skolotāja 

Spītējot salam, Vecpiebalgas un Inešu lasītāji uz pasākumu ieradās 
kuplā skaitā.

Vēstures skolotāji papildina zināšanas Izraēlā
No 5. līdz 15. februārim mūsu 

novada Vecpiebalgas vidusskolas 
vēstures skolotāja Žanna Otersone 
un Inešu pamatskolas direktore un 
vēstures skolotāja Gunta Dadeika 
piedalījās starptautiskā vēstures 
skolotāju seminārā Izraēlā, apgūstot 
ikvienam demokrātiju un humānis-
ma idejas cienošam cilvēkam nozī-
mīgu tēmu: „Holokausts”. Nodarbī-
bas notika Jeruzalemē, Yad Vashem 
centrā, kas tulkojumā no ebreju 
valodas (ivrita) nozīmē ”vārda at-
miņa”. Centrs finansēja skolotāju 
uzturēšanos un apmācību. Nodar-
bībās skolotāji klausījās lekcijas un 
apmeklēja piemiņas memoriālu, kas 
izraisīja sāpīgas emocijas, vēlreiz 
un vēlreiz atgādinot, ka mēs katrs 

esam atbildīgs par sabiedriskiem 
procesiem sev apkārt, lai nekad ne-
atkārtotos vardarbība un iznīcība, 
ko piedzīvoja ebreju kopiena Eiro-
pā 2. pasaules kara laikā. Pēc no-
darbībām skolotāji apmeklēja svē-
tākās kristiešu vietas Izraēlā, kā arī 
Bētlemi Palestīnas autonomijā, kur 
ir uzcelts Jēzus Kristus dzimšanas 
dievnams. Bija iespēja apmeklēt 
Jordānas ieleju un peldēties Nāves 
jūrā. Tomēr vislielāko emocionālo 
pārdzīvojumu mums, Vecpiebalgas 
novada skolotājām, sagādāja tik-
šanās ar tagadējo Izraēlas pilsoni, 
ārsti Innu Mihelsoni, kura pārdzī-
vojusi holokaustu Latvijā. I. Mi-
helsones kundze ar pateicību stās-
tīja par Rīgas bērnunama vadītāju 

Emīlu Resno, kas ir nodrošinājis 
viņai izdzīvošanas iespējas nežē-
līgajos vācu okupācijas apstākļos. 
E.Resnajam ir piederējusi vasaras 
māja toreizējā Vecpiebalgas pagas-
tā pie Ineša ezera, kur I. Mihelsone 
ar citiem bērnunama bērniem drošī-
bā ir pavadījusi vasaras. Šobrīd šis 
īpašums pieder a/s „Latvijas Valsts 
ceļi” Cēsu nodaļai.

Izraēlas apmeklējums sniedza 
zināšanas, bagātīgus iespaidus un 
izraisīja pārdomas par atbildību un 
patriotismu.

Paldies Vecpiebalgas novada paš-
valdībai par finansiālu atbalstu ceļa 
izdevumu segšanā! 

Gunta Dadeika
Žanna (no kreisās) un Gunta, apmeklējot Izraēlu.
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MūSU VIESIS

Sports – tā ir otra dzīve
No 13. līdz 22. janvārim Austrijas 

pilsētā Insbrukā norisinājās pirmās 
Jaunatnes ziemas olimpiskās spēles, 
tajās piedalījās vairāk nekā tūkstotis 
15 līdz 18 gadus veci jaunieši no 65 pa-
saules valstīm. No Latvijas uz spēlēm 
devās 12 puiši un 4 meitenes, kuru skai-
tā vecpiebaldzēns Jānis Slavēns. Šķiet, 
pat lieki pieminēt sporta veidu, kurā 
Jānis startēja. Protams, biatlons, kas 
mūsu pusē, pateicoties Aijas un Andra 
Praulīšu entuziasmam,  ir izveidojies 
par noturīgu sporta tradīciju. Šim inte-
resantajam sporta veidam, kas apvieno 
gan fizisko pārbaudījumu slēpojot, gan 
arī veiksmes un precizitātes pārbaudī-
jumu, šaujot mērķī, ir daudz sekotāju. 
Bet... Ne visiem pietiek uzņēmības, gri-
basspēka, jā, arī veiksmes, lai varētu 
startēt tik augsta līmeņa sacensībās, kā 
tas izdevās Jānim. 

„Slikts tas karavīrs, kas nevēlas 
kļūt par ģenerāli”. Sportā laikam 
gan saka – slikts tas sportists, kura 
mērķis nav olimpiskās spēles. 

Jānis: „Protams, par piedalīšanos 
olimpiskajās spēlēs sapņo katrs spor-
tists. Un, ja vēl pazīsti kādu, kurš tur 
startējis, tad šis sapnis nešķiet nemaz 
tik utopisks (Vankūveras ziemas olim-
piskajās spēlēs startēja Līga Glāzere. 
Dz.J.). Lai gan līdz pat pēdējam brīdim 
necerēju, ka man tas izdosies. Visu se-
zonu sacensībās atgadījās kāda ķibele. 
Te slēpes neslīd, te pietrūkst veiksmes 
šaušanā. Un tad izšķirošās sacensības 
Alūksnē. Laika apstākļi – neiepriecino-
ši. Tomēr man šajās sacensībās atvērās 
it kā otrā elpa, un rezultātā ceļazīme uz 
Jaunatnes olimpiskajām spēlēm.”

Jāņa mamma: „Trenēties Jānis sāka 
jau pirmajā klasē. Skolotāja Valda (Val-
da Bērziņa. Dz.J.) viņu iesaistīja sporta 
pulciņā, vēlāk ieteica treneriem Praulī-
šiem biatlonā. Sākumā gan tas vairāk 
bija hobija līmenī – paslēpot, palēkt 
pa tramplīniem. Tā pa īstam biatlonam 
Jānis pievērsās brīdī, kad izlēma doties 
mācīties uz Somiju. Gribēja kaut ko 
pierādīt arī mums ar tēti. Jo parasti bija 
tā: atbrauc Jānis no sacensībām, mēs 
tūlīt – kā veicās? Ceturtais? Nu jā...Juta 
jau viņš, ka arī mēs bijām gaidījuši ko 
vairāk, ka jutāmies nedaudz vīlušies... 
Vienu brīdi pat pārņēma satraukums– 
ja rezultātu nebūs, kādā brīdī vadzis var 
lūzt un Jānis pārstās trenēties.”

Jānis: „ Kad ir motivācija, tu izvirzi 
mērķi un neatlaidīgi uz to virzies. Pre-
tējā gadījumā nekas nesanāk.”

Mērķi piedalīties prestižākajās 
jaunatnes sacensībās sasniedzi. Kā 
vērtē savu sniegumu? 

Jānis: „Bija grūti. Īsti apmierināts 
ar sasniegto rezultātu neesmu, gribē-
ju nostartēt tā, lai pašam nav vilšanās, 
diemžēl neizdevās. Iegāza tas, par ko 
visvairāk baidījos – klimats. Pirmo reizi 
piedalījos sacensībās, kuras notika tik 
augstu kalnos, un organisms nebija pie-
radis pie kalnu retinātā gaisa. Sprinta 
distancē sašāvu labi, tikai divas kļūdas, 
un tas manā vecumā ir samērā labs re-
zultāts, bet iegāza slēpošana, vienkārši 
pietrūka spēka distancē. Konkurentiem 
bija vairāk kļūdu šaušanā, bet ātrāks so-
lis. Savukārt iedzīšanā jau pašā sākumā 
uzdeva nervi. Pirmajā šautuvē vēl ne-
kas– viena kļūda, otrajā – jau divas un 
tad kā lavīna – trīs kļūdas, tad četras. 
Par to dienu gan biju ļoti neapmierināts, 
pārdzīvoju, analizēju. Ko secināju? 
Trūkst pieredzes, nopietnu un ilgstošu 
treniņu kalnos.”

Varbūt jānobriest ne tikai fiziski, 
bet arī psiholoģiski?

Jānis: „Protams. Kad piedalies šāda 
mēroga sacensībās, spriedze ir milzīga. 
Saproti, ka visi no tevis gaida labu re-
zultātu, arī pašam sev gribas ko parādīt. 
Jau pirms sacensībām sāc nervozēt, kā 
izdosies... Tas viss atspēlējas trasē.”

Jāņa mamma: „Grūti ko pārmest, 
visi mūsu sportisti, arī Jānis, cīnījās go-
dam. Jāņem vērā, ka no katras valsts tie 
bija divi spēcīgākie jaunieši savā sporta 
veidā. Olimpiskajā komandā tūristu nav, 
kā dažkārt nievājoši izsakās tie, kuri 
paši nekur nav piedalījušies un neko sa-
snieguši. Manuprāt, nav īpaši jāskaidro, 
bet olimpiskās spēles tomēr ir pasaules 
labāko sportistu forums, zaudēt spēcī-
giem konkurentiem nav negods. Tas, ka 
tu valsts mēroga kvalifikācijas sacensī-
bās esi izcīnījis tiesības tur piedalīties, 
jau ir sasniegums. Tāpēc mani nedaudz 
izbrīna masu mediji – plaša un vispusī-
ga informācija tiek sniegta par dažādu 
ārzemju klubu mačiem, bet pašu latvie-
šu sportiskie sasniegumi vispār netiek 
ziņās pieminēti. Varbūt esmu maksimā-
liste, bet uzskatu, ka nedrīkst būt tāds 
inertums – federācijai un sabiedrībai 
kopumā ir jāstrādā aktīvi un jācīnās par 
saviem sportistiem.”

Kādi ir olimpiskie iespaidi?
Jānis: „Sajūtas grūti aprakstīt, varu 

tikai teikt: fantastiski, pārsteidzoši, 
iespaidīgi. Nezinu, kā tas ir lielajās 
olimpiskajās spēlēs, bet, manuprāt, arī 
pirmajās pasaules Jaunatnes ziemas 
olimpiskajās spēlēs par sportistu un 
skatītāju izjūtām atklāšanas ceremo-
nijā daudz tika piedomāts. Atklāšanas 
ceremoniju pavadīja šovs ar Austrijas 
nacionālās kultūras iezīmēm un mūzi-
ķu piedalīšanos, kam sekoja grandioza 
uguņošana. Nevainojamā sacensību or-
ganizācija, kvalitatīvais tiesnešu darbs, 
precīzā transporta kustība un viss pārē-
jais kopumā ļāva pilnībā izbaudīt olim-
pisko spēļu garšu. Arī sadzīves apstākļi 
bija labi, mēs, latvieši, dzīvojām vienā 
ēkā ar igauņiem, ukraiņiem un poļiem. 
Vakaros un brīvajā laikā spēļu dalībnie-
kiem tika piedāvāta plaša kultūras un 
izglītības programma. Varējām tikties 
arī ar olimpiskajiem medaļniekiem. In-
teresanti bija klausīties viņu dzīves at-
ziņās un stāstos, kā viņi nokļuvuši liela-
jā sportā, kā sekmīgi savienot sportisko 
karjeru ar izglītības iegūšanu. Kas vēl? 
Pirmo reizi redzēju, kā spridzina lavī-
nu, mācījos, kā rīkoties, ja gadās sniega 
nogruvumi. Sapazinos ar daudziem jo 
daudziem pasaules jauniešiem. Konku-
renti mēs bijām tikai uz starta līnijas, 
draudzība sākās pēc finišēšanas. Olim-
piskās spēles man ļāva paskatīties uz 
sevi no malas – redzēt, cik daudz vēl ir 
jāstrādā, lai apsteigtu pārējos.”

Olimpiāde beigusies, jāsāk posties 
uz skolu. Pastāsti, kur tu mācies!

Jānis: „Mācos Lapzemes profesionā-
lajā koledžā Somijā, speciālā slēpošanas 
un biatlona skolā, kas atrodas aiz Polārā 
loka. Jāatzīst, ka šī taciņa mūsu novada 
biatlonistiem jau iestaigāta – šeit mācās 
arī Mārcis Paeglītis no Taurenes. Varu 
pilnīgi droši teikt, ka Lapzeme ir Somi-
jas eksotiskākais rajons, polārā daba ir 
tik ļoti atšķirīga no mūsējās, ka neatstāj 
vienaldzīgu. Tur ir garas ziemas un īsas 
vasaras, polārās naktis, kad saule nepa-
rādās virs horizonta un tumsa mijas ar 
puskrēslu, un polārās dienas, kad tumšs 
nav ne vienu brīdi. Kādu iespaidu tas 
atstāj uz iemigšanu? Gandrīz nekādu. 
Pēc mācībām un diviem treniņiem jau 
pavisam dabiski, ka vakarā ir nogurums 
un gulēt gribas tāpat, arī pie mākslīgā 
apgaismojuma pierod ātri. Nesen pir-
mo reizi dzīvē redzēju ziemeļblāzmu 
– vienreizēji skaistu un neatkārtojamu 
parādību, kuru skaidrā un aukstā laikā 
var novērot debesīs. Kā ziemeļblāz-
ma radusies, zina visi somi, kuri jau 
pirmajās nedēļās šo teiku iemācīja arī 
man. Varu pastāstīt arī jums: ārā bijis 
ļoti auksts, un sniegs – ciets; baltā lap-
sa skrējusi pa tundru, pa sniega virsu 
un vicinājusi savu kuplo asti; kur aste 
saskārusies ar sniegu, gaisā uzšāvušās 
dažādu krāsu gaismas.”

Un kā vecākiem? Bez šaubīšanās 
palaidāt dēlu uz tālo Lapzemi mācī-
ties? 

Jāņa tētis: „Kāpēc mēs bērnus sū-
tām pulciņos? Lai laiks būtu piepildīts 
un netiktu izšķērdēts aplamās nodarbēs, 
kamēr vecāki darbā. Izglītība, protams, 
ir ļoti vajadzīga, jo nekad nezini, kā 
izvērtīsies tava sportista karjera. Mūsu 
skolās var iemācīties gana daudz, bet 
tikpat daudz iespēju paliek aiz kadra. 
Tāpēc uzskatu, ja bērns izrāda vēlmi un 
zināmu mērķtiecību, viņš ir jāatbalsta, 
jānoliek malā visas nelāgās domas un 
jāļauj, lai atvase pasauli iepazīst pēc 
iespējas daudzveidīgāku. Izklausās pā-
rāk pareizi? Bija jau arī mums sākumā 
uztraukums – kā Jānis iedzīvosies, vai 
sapratīsies ar skolasbiedriem. Mammai 
vēl papildu rūpes – vai būs paēdis, kas 
notiks tad, ja pēkšņi saslims...Kā izrādī-
jās, Jānis pārsteidzoši labi spēj par sevi 
parūpēties.” 

Vai nebija grūti iejusties jaunajā 
vidē?

Jānis: „Pirmajās nedēļās domāju: ko 
es te daru? Mammai ar tēti gan neko 
neatklāju, kad sazvanījāmies vai saru-
nājāmies skype, teicu, ka viss ir lieliski, 
viss mani apmierina. Pats gribēju turp 
doties, tāpēc uzskatīju, ka žēloties ne-
drīkst. Tagad esmu pieradis. Skolā mā-
cības notiek somiski, treneris runā gan 
somiski, gan angliski. Es puslīdz sapro-
tu, ko man somiski saka, bet grūtāk ir 
atbildēt. Pārsvarā sazinos angļu valodā. 
Reizē ar treniņiem apgūstu specialitāti, 
būšu būvnieks. Kas ir interesanti, 80% 
no mācību laika sastāda praktiskās no-
darbības un tikai 20% – teorētiskās. 
Iemaņas būvniecībā mēs apgūstam 
darbojoties. Un tas notiek tā: vietējie 
iedzīvotāji noslēdz līgumu ar skolu, 
piemēram, par jumta uzlikšanu. Au-
dzēkņi skolotāju uzraudzībā to paveic, 
par paveikto darbu ēkas īpašnieks sa-
maksā skolai naudu. Tie, kuri skolā ap-
gūst automehāniķa profesiju, savukārt 
veic apkopes automašīnām, bet pavāru 
kurss gatavo visiem audzēkņiem pus-
dienas, brokastis un vakariņas. Izdevīgi 
skolai un arī mums, jo mācību maksa 
līdz ar to ir zemāka – gadā jāmaksā vien 
500 eiro. Šajā summā iekļauta arī ēdi-
nāšana trīs reizes dienā. Paralēli mācos 
tālmācībā Vecpiebalgas vidusskolā, jo 
diploms, ko, iegūšu koledžu beidzot, 
Latvijā netiek pielīdzināts vispārējās 
vidējās izglītības atestātam.” 

Kā savieno mācības ar treniņiem?
Jānis: „Sports nekad nav traucējis 

mācībām. Protams, reizēm gadās ko ie-
kavēt, bet tas vairāk jānoraksta uz paša 
slinkumu. Uzskatu, ka, vairāk darot, 
var arī vairāk izdarīt.”

Un kā ar izklaidēm?  
Jānis: „Vēl pirms gada man patika 

spēlēt bumbu, braukt ar riteni, skriet, 
apmeklēt  disenes, darīt visu to, ko dara 
pusaudži. Arī blēņas. Šobrīd tam visam 
laika paliek arvien mazāk, taču gluži 
tā arī nav, ka visu laiku tikai trenējos 
un mācos. Kad iespējams, apmeklē-
ju arī pasākumus, pasērfoju internetā, 
sazinos ar draugiem. (Kad jautāju par 
draudzenēm, Jānis šķelmīgi smīn – lat-
viešu meitenes esot interesantākas par 
somietēm. Dz.J.) Viens gan ir tiesa, vai-
rākus gadus trenējoties, esmu pieradis 
pie noteikta dienas ritma, tāpēc, ja kādu 
treniņu izlaižu, nejūtos labi, diena nav 
bijusi pilnīga. Protams, treniņi nogur-
dina, taču apziņa, ka jāpiedalās sacen-
sībās, reizēm palīdz pārvarēt kūtrumu, 
nogurumu un nespēku. Kamēr tu slin-
ko, tavi konkurenti trenējas – arī tā ir 
laba motivācija.”

Ko mēs tev varētu vēlēt?
Jānis: „Līdz augstākajai virsotnei 

man vēl tālu. Tāpēc vislabākais novē-
lējums būtu – lai pietiek spēka un uz-
ņēmības, jo, lai sasniegtu to, ko vēlos, 

jācīnās pašam. Ar talantu sportā vien ir 
par maz – tikai apvienojot to ar gadiem 
iegūtu pieredzi un izkoptu meistarību, 
var cerēt uz rezultātiem.”

Jāņa tētis: „Pagaidām Somijā Jānis 
var trenēties slēpošanā – izkopt tehniku, 
iemācīties pareizu soli. Šaušana pagai-
dām paliek tikai brīvlaikiem, jo plinte, 
ar kuru Jānis brauca arī uz olimpiska-
jām spēlēm, ir Biatlona federācijas īpa-
šums. Izvest to uz ārzemēm, lūk, nepie-
ļauj noteikumi. Varētu iegādāties savu, 
bet pagaidām tas ir finansiāli sarežģīti. 
Nodarboties ar biatlonu – tā savā ziņā 
ir luksus lieta. Inventāram šajā sporta 
veidā ir tikpat liela nozīme kā sliecēm 
bobslejā. Neņemot vērā augsto cenu, 
labas slēpes Latvijā sameklēt ir gandrīz 
neiespējami. Un labas slēpes – tās ir tes-
tētas slēpes. Vislielākais paldies jāsaka 
novada domei, kura pirms olimpiādes 
mūs dāsni atbalstīja. Pretējā gadījumā 
nezinām, ar ko Jānis dotos uz mačiem, 
jo iepriekšējās slēpes bija krietni nodel-
dētas. Vēl kāds stāsts: kā jau minēju, in-
ventārs ir dārgs, bērni aug ātri, iegādā-
joties nūjas un slēpes, domājam par to, 
lai tās derētu vismaz pāris  gadus. Tikko 
nopirktas, nūjas ir par garu, vēlāk – par 
īsu. Tā arī Jānim. Aizbrauc viņš uz So-
miju, treneris saka, klau, draugs, tu slē-
po labi, bet kaut kas tomēr ar tevi nav 
kārtībā. Izrēķina koeficientu... Izrādās, 
nūjas nav pareiza garuma. Sacensībās 
bieži vien ne jau spēks un ātrums ir no-
teicošais, primārais ir slēpošanas teh-
nika, ja tā ir apmierinoša, tad arī trase 
kļūst pateicīga. Bet biatlonā ir jāmāk 
ne tikai tas, arī – precīzi šaut. Regulā-
ri netrenējoties, sacensībās tas var būt 
klupšanas akmens.”

– Jums, Aija un Andri, ir pieredze 
darbā ar bērniem un  jauniešiem. Vai 
tā ir palīdzējusi jau sākumā noteikt, 
kurš izaugs par nākamo olimpieti?

Aija: „Pirmsskolas vecuma resgalis 
jau nezina, kas viņu interesē un ko viņš 
vēlētos apgūt pastiprināti. Kur mamma 
un tētis ved, tur piekāpīgi vai mazāk 
piekāpīgi viņš iet un piedalās. Interese 
rodas vēlāk. To, vai bērns būs draugos 
ar sportu, var redzēt pēc gada vai di-
viem – ja iztur, būs palicējs. Olimpis-
kās pazīmes parādās sešpadsmit gadu 
vecumā un pat vēlāk. Kad strādājām 
Rīgā, mums grupā bija 12 ļoti spēcīgi 
jaunieši, no kuriem ikviens varēja kļūt 
par olimpisko spēļu dalībnieku. No vi-
siem tikai  Ilmārs Bricis spēja saglabāt 
mērķtiecību. Jo viņš ne tikai gribēja, bet 
arī darīja. Ja citi ik pa laikam mēģinā-
ja paslinkot, sevi pasaudzēt, tad Ilmārs 
nekad. Pie tam – ne jau viss viņam pa-
devās.  Pilnīgi aplams ir priekšstats – ja 
sāc sportot, tad viss jau ir jāmāk. Es 
vienmēr saku: mēs taču rakstīt arī ne-
iemācāmies uzreiz. Vispirms velkam 
svītriņas, iepazīstam burtus. Tas pats 
sportā. Ja mūsu mērķis būtu tikai olim-

piešu sagatavošana, tad jau uzreiz iz-
darītu atlasi. Vieglāk jau ir strādāt ar 
talantīgiem bērniem.”

Daudziem talantīgiem bērniem, 
iespējams, problēmas sagādā inven-
tāra iegāde?

Andris: „Maziem bērniem, lai sāktu 
nodarboties ar slēpošanu, nekas, izņe-
mot vēlēšanos,  nav vajadzīgs. Gadu 
gaitā, pateicoties pašvaldības atbalstam, 
ir izveidojusies sava bāze, arī skolai ir 
inventārs. Ja bērns ir centīgs, arī vēlāk 
palīdzam ar nepieciešamo. Šobrīd pie 
mums trenējas vairāki bērni no maz-
nodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, 
kuri ir ne tikai talantīgi, bet arī centī-
gi, un mēs to protam novērtēt.  Mums 
nekas nav obligāts – gribi nāc, negri-
bi – nenāc, jo līdzko kaut ko pasniedz 
kā obligātu, tā uzreiz rodas pretestība, 
konflikti. Un jautājums par piespiešanu 
arī kļūst lieks, jo vairums bērnu pusau-
džu vecumā ir gluži „kā kaķi, kas stai-
gā, kur pašiem tīk”. Piemēram, vienu 
brīdi modē ir karatē vai breikošana, 
un bērni kā sadeguši metas uz to. Daļa 
no viņiem vēlāk pārdomā un atgriežas, 
citi atmet visam ar roku. Skumjākais ir 
tas, ka mēs, treneri, zināmu laiku esam 
nostrādājuši,  izvirzījuši mērķi, plāno-
juši... Katrā ziņā lielākai atbildībai un 
uzņēmībai jābūt arī no vecāku puses. 
Pilsētnieki to ļoti novērtē, viņi ir gata-
vi ieguldīt laiku un līdzekļus, lai bērns 
būtu nodarbināts. Mums laukos to vēl 
nesaprot. Ir jau, protams, arī pie mums 
vecāki, kuri ļoti seko līdzi sava bērna 
labklājībai, un tie, kuri vēlēsies, ceļu 
pie mums vienmēr atradīs, piemēram, 
Mārci Paeglīti vecāki pie mums veda 
no Taurenes, Kristu Krūmiņu no Jaun-
piebalgas, savukārt Ingu Paškovsku 
vecāki mērķtiecīgi veda uz treniņiem 
Priekuļos.”

Kā jūs raksturotu mūsu novada 
biatlonistus?

Andris: „Vecpiebalgas novadā ap-
mēram piecdesmit bērni ir pieteikušies 
biatlona un slēpošanas sekcijā. Ne visi, 
protams, treniņus apmeklē regulāri, bet 
šobrīd ir izveidojies stabils kodols– 
sportisko bērnu ir pietiekami daudz, ka 
var pastāvēt šī konkurence. Iepriecina, 
ka jauniešiem rodas lielāka atbildības 
sajūta. Ne vien par sevi, bet arī par ci-
tiem. Treniņos un sacensībās lielākie 
pamāca jaunākos: kāpēc tu nesaudzē 
inventāru, kāpēc tev nav galvā cepures, 
turi nūjas pareizi! Ja vēl dažs labs ve-
cāks mājās painteresētos, kā viņa atva-
sei veicies treniņā un vai vispār treniņu 
viņš ir apmeklējis, tad jau varētu teikt: 
viss ir lieliski.”

Lielākās problēmas un gandarī-
jums...

Aija: „Lielākā problēma ir valsts 
vienaldzība – attieksme pret sportis-
tiem un biatlonu kopumā. Treneri – šeit 
es domāju ne tikai sevi un Andri, bet 
arī daudzus citus izcilus sava darba 
fanātiķus – izaudzina kandidātus izla-
sei, bet rezultātā valstij viņi nemaz nav 
vajadzīgi un dažbrīd pat šķiet, ka tiek 
darīts viss, lai mums nekas neizdotos. 
Jo mūsu valstī cieņā ir tikai  tā sauca-
mie priviliģētie sporta veidi kā  hokejs, 
basketbols, bobslejs... Un otrs klup-
šanas akmens – vecāku līdzatbildības 
trūkums. Gandarījums? Protams, ir lie-
liski, ja sacensībās mūsējie ir pārāki par 
konkurentiem, bet ikdienā gandarījumu 
sniedz arī šķietami sīkumi – kāds ir sā-
cis labāk mācīties, cits kļuvis par apzi-
nīgu treniņu apmeklētāju. Mūsu darba 
rezultātu var izmērīt audzēkņos, kuri 
brīvdienās, atgriežoties  pie vecākiem 
no studijām vai darba pilsētā, meklē 
iespēju satikties un kopā pasportot. Tā-
dos brīžos tu redzi, ka tam, ko dari, ir 
jēga.”

Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS SKOLU ĪSZIŅAS

Vecpiebalgas novads 19. starptautiskā tūrisma 
izstādē-gadatirgū “Balttour 2012”

Gatavojoties jaunajai tūrisma se-
zonai, Piebalgas muzeju apvienība 
„Orisāre”  arī šogad piedalījās tū-

risma izstādē „Balttour 2012”, kas 
no 10. līdz 12. februārim norisi-
nājās Rīgā, Starptautiskajā izstāžu 

centrā Ķīpsalā. Divās tematiskajās 
hallēs „Apceļo Latviju!” un „Atklāj 
pasauli!” varēja apskatīt 255 sten-

dus, kuros savus piedā-
vājumus prezentēja 650 
tūrisma uzņēmumu no 
Latvijas, Igaunijas, Lie-
tuvas, Krievijas, Gruzi-
jas, Ukrainas, Turcijas, 
Spānijas, Itālijas, Čehi-
jas, Slovākijas, Tunisi-
jas, Maltas, Ēģiptes u.c., 
kopumā no 38 pasaules 
valstīm.  Izstādi apmek-
lēja 23 000 interesentu, 
no kuriem 4500 bija tū-
risma profesionāļi un ai-
cinātie klienti.

Ar Vecpiebalgas tūris-
ma piedāvājumu varēja 
iepazīties Vidzemes tū-
risma asociācijas stendā, 
kur uz visdažādākajiem 
interesentu jautājumiem 
atbildēja un mūsu no-
vadu aicināja apmeklēt 
muzeju apvienības dar-
binieki un viesu mājas 

„Andrēni” pārstāvji.  
Sestdienā izstādes apmeklētāji 

varēja sastapt arī Skalbes Balto ka-
ķīti, kurš šoreiz īpaši aicināja viesus 
ne vien uz „Saulrietiem”, bet arī uz 
lielo vasaras notikumu – saiešanu 
slātaviešu garā „Vecpiebalga, atver 
durvis!”. Jāatzīst, ka Melderim bija  
darba  pilnas ķepas un viņa vizīte 
izstādē noteikti sevi attaisnoja. Dro-
ši vien ne vienā vien mājā tovakar 
pārlasīja „Kaķīša dzirnavas”.

Izstādē piedalījās arī aušanas 
darbnīca „Vēverīšas” un izstādes 
apmeklētāji varēja  iemēģināt roku 
jostas aušanā Dagnijas Kupčes va-
dībā.    

Šogad mums visbiežāk uzdotie 
jautājumi bija par vasaras pasāku-
miem (tādēļ turpmāk noteikti jā-
sagatavo novada pasākumu gada 
plāns), nakšņošanas un ēdināšanas 
piedāvājumiem. Lielākā daļa iespē-
jamo novada viesu bija informēti 
par muzejiem un  ūdensrozēm,  lie-
lu interesi izraisīja Piebalgas por-
celāna fabrika, daudzi interesējās 
par aktīvākām atpūtas iespējām un 

dabas takām.    
Uz izstādi bijām sagatavojuši jau-

nas Vecpiebalgas novada kartes un 
sadarbībā ar muzikālo teātri „Ars 
Nova” arī vasaras saiešanas reklā-
mas bukletu. Šie materiāli, protams, 
būs pieejami gan visos muzejos 
jaunās sezonas laikā, gan Tūrisma 
informācijas punktā, un jau šobrīd 
ikviens interesents ar tiem var ie-
pazīties muzeju apvienības lasītavā 
„Norkalnos”.

Kā atzina  Vidzemes Tūrisma 
asociācijas valdes priekšsēdētājs 
Raitis Sijāts: 

„Šie ir svētki gan tūrisma pro-
fesionāļiem, gan ceļotgribētājiem. 
Latvijas halle ir kā maza Latvija, 
kur vienkopus var sajust, apskatī-
ties, izzināt visus Latvijas reģio-
nus.” Savukārt mēs esam gandarīti 
par to, ka Vecpiebalgas novads tika 
pārstāvēts un apmeklētāju interese 
nemainīgi liela. Ceram, ka daudzus 
no viņiem sastapsim vasarā Vecpie-
balgā.

Līva Grudule, 
PMA „Orisāre” vadītāja

Vecpiebalgas novadu tūrisma gadatirgū iepazīstina PMA „Orisāre” 
vadītāja Līva Grudule.

• Vēsturiskā Cēsu rajona spar-
takiādē slēpošanā piedalījās Inešu 
pamatskolas, Taurenes pamatsko-
las un Vecpiebalgas vidusskolas 
komandas. Veiksmīgi startēja Vec-
piebalgas vidusskolas audzēkņi: 1. 
vieta – R. Punduram, E. Briedītim; 
2.vieta – I. Sermulim; 3. vieta – M. 
Sļadzevskai, N. Babrim, T. Budrē-
vicam. 

• Noslēgusies SIA „ZAAO vides 
projekta „Cilvēks vidē” ietvaros or-
ganizētā konkursa “ZAAO pastkar-
te’’ darbu vērtēšana. Tika saņemti 
vairāk nekā seši simti bērnu zīmē-
jumu. Bērnudārzu grupas laureātu 
vidū – Estere Zirne no Vecpiebal-
gas novada Dzērbenes vidusskolas. 
PII grupas konkursa uzvarētāju zī-
mējumi ir aplūkojami ZAAO mājas 
lapā: www.zaao.lv sadaļā „Sabied-
rības izglītošana”.

• Vecpiebalgas vidusskolā Valen-
tīndienas pasākumos tika noskaid-

roti titula „Simpātiskākā meitene” 
un „Elegantākais zēns” ieguvēji 
pamatskolas klasēs. Vidusskolas 
audzēkņi, atveidojot mīļāko filmu 
varoņus, palīdzēja sagatavot priekš-
nesumu ,,Es Tevi mīlu”.

• Vecpiebalgas vidusskolas ie-
sācēju komanda – K.Gorovenko, 
S.Klodža, S.Gruele –  uzsāk dalību 
debašu turnīros.

• Februāri Vecpiebalgas vidus-
skolas sporta zālē notika Latvijas 
Jaunatnes volejbola čempionāta 3 
posmi.

• Vecpiebalgas vidusskolas 12. 
klašu skolēni gatavojas Žetonu 
vakaram, kas notiks 2012. gada 2. 
martā. 

• Vecpiebalgas vidusskolā ar 9.-
12. klašu skolēniem tikās Valsts 
policijas Cēsu iecirkņa inspektors, 
atgādinot un akcentējot pusaudžu 
un jauniešu tiesisko atbildību.

• Februāris Vecpiebalgas vidus-

Novada skolu tikšanās Inešos
25. janvārī Inešu pamatskolā 

satikās Vecpiebalgas novada sko-
lu pārstāvji no Inešiem, Taurenes, 
Skujenes un Dzērbenes. Ar lielu 

prieku uzņēmām ikvienu, kas vēlē-
jās piedalīties visdažādākajās akti-
vitātēs. Galvenais mērķis, protams, 
bija veicināt skolēnu komunikāciju 

ar vienaudžiem, tāpēc komandas 
tika veidotas tā, lai tajās būtu vis-
maz pa pārstāvim no katras skolas.

Katra komanda saņēma karti, kas 
noteica ierašanās secību rīkotāju iz-
veidotajās stacijās. Līksmā un drau-
dzīgā atmosfērā grupas apmeklēja 
visas piecas stacijas, kur bija jāveic 
neparasti uzdevumi. Sportiski pār-
baudījumi sagaidīja sporta centrā, 
radoši uzdevumi – mākslas skolā, 
dažādas citas aktivitātes bija svaigā 
gaisā, iepazīstot skolas apkārtni. 

Pēc paveiktā ciemiņus sagaidī-
ja silta tēja un Inešu pamatskolas 
meiteņu gatavotie gardumi skolas 
ēdnīcā. Šo brīdi padarījām vēl jau-
kāku, vienojoties dziesmās un laba 
vēlējumos. Dienas noslēgumā mūs 
visus gaidīja balle skolas zālē. 

Paldies visiem, kuri atsaucās uz 
uzaicinājumu! Ar nepacietību gai-
dām nākamo tikšanos kādā no no-
vada skolām!

Inešu pamatskolas Skolēnu 
padomes priekšsēdētāja 

Zane Riekstiņa

Ar mākslas studijā tapušajiem darbiem ciemiņus no kaimiņu skolām 
iepazīstina inešnieces Anete Cīrule (2.no labās) un 

Marta Cimdiņa (3.no labās). 

Skolas jubileju gaidot
Dzērbenes vidusskola jubilejas 

svin ik pēc pieciem gadiem, un 
nu klāt ir 55. jubileja.To paredzēts 
svinēt 2012. gada 16. jūnijā.

Skolas jubileja ir tikšanās ar 
skolasbiedriem un skolotājiem 
vairākās paaudzēs. Te sanāk ļoti 
cienījama vecuma vidusskolas 
absolventi un jaunie, mūždien 
steidzīgie pēdējo gadu absolventi. 
Dzīves pieredze tiekas ar jaunības 
ambīcijām, pa vidu stabilitāte dzī-
vē un pārliecība par svarīgām vēr-
tībām, un neviltots pārsteigums, 
cik gan ātri tie gadi ir aizskrējuši.

Skolā jau notiek gatavošanās 
jubilejai. Skolēni – kādreizējo 
skolēnu bērni un mazbērni – cī-
tīgi gatavojas šim nozīmīgajam 
notikumam. Tiek kārtots un papil-
dināts skolas muzejs. Ir izveidota 

darba grupa, ieceru daudz. Pro-
tams, ir nepieciešams  visa veida 
atbalsts. Mēs būsim pateicīgi par 
papildinājumiem skolas muze-
jam, piemēram, par agrāko laiku 
skolēnu formām, skolas piederu-
miem un citiem materiāliem. Mēs 
gribat aicināt visus, kam ir saikne 
ar Dzērbenes vidusskolu, izplatīt 
informāciju par gaidāmo jubileju, 
gan izmantojot savus personiskos 
kontaktus, gan modernos saziņas 
līdzekļus. Dalieties savās atmiņās 
par skolas dzīvi un notikumiem. 
Skola ir pateicīga visiem, kas jau 
ir atbalstījuši mūsu skolu. Tiksi-
mies salidojumā 16. jūnijā!

Marija Grīnberga, 
Dzērbenes vidusskolas 

direktore 

Gribu būt mobils
Dzērbenes vidusskolas koman-

da veiksmīgi startēja CSDD rīko-
tajā konkursā „Gribu būt mobils”. 
Konkurss risinājās četrās kārtās. 
Priekšsacīkstēs komanda risināja 
10 uzdevumus datorprogrammā 
par satiksmes noteikumiem gal-
venokārt saistībā ar mopēdiem. 
Šī kārta punktus nedeva, bet katru 
uzdevumu varēja veikt, līdz atras-
ta pareizā atbilde. Priekšsacīkstes 
nodrošināja iekļūšanu neklātienes 
kārtā. Tā bija samērā gara un sa-
režģīta un te kļūdīties nevarēja, 
bet iegūtie punkti nodrošināja vie-
tu pusfinālā. Dzērbenes komanda 
iekļuva veiksmīgo desmitniekā 
un piedalījās pusfināla sacensībās 
Valmierā. Klātienes sacensības 
veidoja zināšanu pārbaude pie 
datoriem, ceļa zīmju izlikšanas 

uzdevums maketā un mājasdarba 
prezentācija.

Grūtības sagādāja tieši ceļa-
zīmju izlikšana, jo īsā laikā bija 
jāizliek 40 ceļazīmes pilsētvides 
maketā. Laikam pārāk reti esam 
pilsētā, kur nu vēl skatīties ceļa 
zīmes. Mājasdarba prezentācijai 
tika veikta aptauja, kas diemžēl 
parādīja, ka pusaudži un jaunieši 
samērā vieglprātīgi attiecas pret 
ceļu satiksmes drošību.

Konkurss deva vērtīgu pieredzi 
un jaukas balvas, bet par vienīgo 
vietu uz finālu būs jāpacīnās citu 
gadu. Komandā startēja  L.Ņizina, 
L.Ješkina, M.Ķuze, E. Katlapa un 
R.Laumane.

Ligita Ridūze, 
skolotāja, 

 komandas konsultante

skolā ir eksakto priekšmetu mēne-
sis. Šai laikā notika reklāmas pasā-
kums 7. klasēm, kur vecāko klašu 
skolēni rādīja demonstrējumus 
fizikā un ķīmijā. Notika arī kon-
kurss ,,Fizikas ābece”, kurā skolēni 
parādīja zināšanas par visu alfabēta 
burtu nozīmi fizikā.

• Vecpiebalgas vidusskolā noti-
ka basketbola turnīrs 9.-12. klašu 
zēniem, sacensībās piedalījās 5 
komandas, spēlējot pēc apļa sistē-
mas. Uzvarēja 11.ev klases zēni - T. 
Strelkovs, G. Zvejnieks, S. Olte, M. 
Jansons,G. Indriksons., N. Gailins.

• 17. februārī Vecpiebalgas 
pirmsskolā notika Ciemiņu diena 
„Grāmatiņ, grāmatiņ, ko tu man 
labu dari?”, kurā ciemojās vecāki 
un vēroja bērnu darbu nodarbībās, 
priecājās par rīta muzikālo sveicie-
nu, tikās ar Vecpiebalgas pagasta 
bibliotekāri un risināja aktuālus 
jautājumus vecāku sapulcē.
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 “Laiks celties spārnos!”
Ar šādu devīzi 10. un 11.februārī 

Ērgļos norisinājās Latvijas Jaunat-
nes ziemas olimpiāde, kurā pieda-
lījās līdz šim neredzēti liels Latvi-
jas skolu komandu un dalībnieku 
skaits. Sacensībām sešos sporta 
veidos tika pieteikti 1150 dalībnie-
ki 134 skolu komandās no 41 paš-
valdības, kas bija gandrīz par simts 
skolēniem vairāk nekā pērn. 
Olimpiādes dienas bija saulainas, 
bet aukstas, tomēr tas nebaidīja 
mūs doties ceļā un startēt. Šoziem 
vēl nācies maz būt uz slēpēm, nav 
arī tāds tehniskais nodrošinājums, 
lai skolas tuvumā ierīkotu pietieka-

mi garu un kvalitatīvu trasi distanču 
slēpošanai slidsolī. Sportistu mērķis 
nebija cīņa par godalgotām vietām, 
bet gan iespēja izjust olimpisko gai-
sotni, pārliecināties par savām spē-
jām un gūt pozitīvas emocijas.

Skujenes pamatskolu šajā olim-
piādē pārstāvēja distanču slēpotāji 
Elīna Jakovļeva, Monta Linkuma, 
Maija Miķelsone, Jurģis Jevstig-
ņejevs (4.kl.), Atis Eglītis, Aleksis 
Kalniņš (5.kl.), Mareks Jurģis Do-
niņš, Dāvis Kalniņš, Artūrs Stivriņš 
(7.kl.). Skolotājas Agita Pļešakova 
un Valda Miķelsone.

Vēlamies pateikties Inešu pamat-

Skujenes pamatskolas komanda startiem gatava. No kreisās: A. Kalniņš, M. Linkuma, J. Jevstigņejevs, 
A. Eglītis, A. Stivriņš, M.J. Doniņš, M. Miķelsone, E. Jakovļeva, D. Kalniņš.  

skolas sporta skolotājai Aijai Prau-
lītei un trenerim Andrim Praulītim 
par organizatorisko darbu, uzņe-
moties aizbildniecību arī par mūsu 
skolas komandas iekļaušanu kopīgā 
braucienā. 

Pateicamies Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai par finansiālo atbalstu 
un šoferim Andim Saliņam.  

Valda Miķelsone, direktores 
vietniece ārpusklases darbā

Jaungada koncerts
Janvāra beigās kultūras namā 

notika Vecpiebalgas vidusskolas 
tradicionālais Jaungada koncerts, 
sniedzot skatītājiem prieku un 
mundrumu. Patika, ka koncertu at-
klāja Dzērbenes mūzikas skolas or-
ķestris, kurā spēlē arī mūsu skolēni. 
Visvairāk mani iepriecināja koru 
un ansambļu sniegums. Dziesmas 

mani uzrunāja ar tīro skanējumu. 
Jauki bija klausīties lielo un mazo 
zēnu ansambļus. Manuprāt, tautis-
kās dejas tika nodejotas labi, tāpēc 
pati domāju nākamgad dejot kādā 
no skolas kolektīviem. Arī skatītāji 
atzina, ka interesanti vērot jaunas 
un neredzētas dejas.

Krāšņais koncerta nobeigums– 

mazais salūts un Lielā pūķa iera-
šanās – vienkopus pulcināja dalīb-
niekus un kolektīvu vadītājus– I. 
Apalupu, M. Lācgalvi, A. Grīn-
bergu, A. Braueri, Ž. Otersoni, A. 
Eškinu, E. Zivtiņu – un pasākuma 
režisori R. Prīsi. 

Diāna Tunte, Vecpiebalgas 
vidusskolas 7.kl. skolniece

Koncerta noslēgumā skolas audzēkņi vienojās kopējā dziesmā ar gada simbolu – Pūķi.

Vecpiebalgas vidusskolas 
skolēnu sasniegumi 
janvārī un februārī

Starpnovadu vides projektu 
olimpiādē 2.vieta Žanetei Zomme-
rei (11.e), 3.vieta Kuzmanei Kristī-
nei (10.e). Skolotāja A. Bērziņa.  

Starpnovada latviešu valodas 
un literatūras olimpiādē 1.vieta 
Simonai Klodžai (10.e), 2.vieta 
Kristīnei Kuzmanei (10.e), Žanetei 
Zommerei (11.e), 3.vieta S i g n e i 
Vītoliņai (12.v), Ancei Šuriņai (11.
e), atzinība Ancei Lienei Šatrov-
skai, Ilzei Lapko (11.e). Skolotājas 
I. Strelkova, I. Žvīgure.

Starpnovadu matemātikas olim-
piādē 2.vieta Žanetei Zommerei 
(11.e), 3.vieta Simonai Klodžai, 
Kristīnei Kuzmanei (10.e), atzi-
nība Jēkabam Braueram, Ingum 
Pētersonam (9.kl.). Skolotājas B. 
Jēriņa, R. Šarkovska.

Starpnovadu fizikas olimpiādē 
3. vieta Montai Miesniecei (12.e), 
atzinība Laumai Lācei (10.v). Sko-
lotāja B. Grunska.

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē 
2.vieta Žanetei Zommerei (11.e). 
Skolotāja A. Eškina.

Starpnovadu 5.-8. kl. matemāti-
kas konkursā 2.vieta Dianai Pau-
lai Šulcai (6.kl.), 3.vieta Agnesei 
Štimmerei (5. kl.), atzinība Annijai 
Sniedzei (6.kl.), Andrim Braueram 
(4.kl.). Skolotāja A. Glāzere.

Jauno matemātiķu konkursa 3. 
kārtā 3.vieta Paulai Dianai Šulcai 
(6.kl.), atzinība Alfai Tokai (7.kl.). 
Profesora Cipariņa kluba 2.kārtā 
atzinība Mairai Asarei (7.kl.), Līva 
Brauere (8.kl.). Skolotājas A. Glā-
zere, R. Šarkovska, B. Jēriņa.

Novada literārajā konkursā “Spo-
ku stāsti” 1.vieta Adrijai Žagarei 
(6. kl.), atzinība Līvai Brauerei, 
Kitijai Paeglītei, Mārtiņam Arājam 
(8. kl.), Sintijai Igaunei (7.kl.), pa-
teicība Kristapam Kurzemniekam, 
Klāvam Punduram, Paulai Sanijai 
Ogriņai (4.kl.). Skolotājas V. Kal-
niņa, V. Lapiņa, I. Žvīgure.

R. Mūka Jaunrades darbu kon-
kursā atzinība Elīnai Kursītei (12.
V), Laurai Dzenei (12.E), Ancei 
Lienei Šatrovskai (11.E), Līvai 
Brauerei(8.kl.), Gundaram Toma-
šam (7.kl.). Merķeļa domrakstu 
konkursā pateicība Līvai Zilve-
rei (12.v). Domrakstu konkursā. 
“Starp tevi un mani ir valoda” atzi-
nība Mārcim Gobam (4.kl.). Sko-
lotājas I. Žvīgure, I. Strelkova, V. 
Lapiņa. 

Konkursā „Cielavas gudrība” 
(ziema) atzinība Adrijai Žagarei, 
Paulai Dianai Šulcai (6.kl.), Niko-
lai Strazdai. Skolotāja A. Bērziņa.

Olimpiāžu diena 
Vecpiebalgas sākumskolā
16. februāris mūsu skoliņā ne-

bija parasta mācību diena, bet 
īpaša–olimpiāžu diena. Lai gan 
termometra stabiņš šajā rītā bija 
noslīdējis krietni zem nulles, visi 
skolēni ieradās svētku tērpos, ar 
labām domām, smaidīgi un prie-
cīgi. Katrs taču varēs parādīt, vai 
labi apguvis, sapratis un iegaumē-
jis mācību vielu, vai ir pietiekami 
uzmanīgs, rūpīgs, apķērīgs. Lai 
darbs veiktos raitāk, palīgā lūdzām 
9.klases skolēnus Vilni, Jēkabu, In-
gusu un sākumskolēnu māmiņas. 
Pēc jauka ieskaņu koncerta sko-
lēni devās uz savām klasēm veikt 
olimpiāžu uzdevumus angļu valo-
dā, kam sekoja pārbaudījuma darbi 
latviešu valodā un dabaszinībās, 
matemātikā un sociālajās zinībās. 
Skolotājām palīdzēja bērnu vecāki: 
Baiba Krūmiņa, Vineta Freimane, 
Jana Zivtiņa, Līva Grudule, Dzintra 
Krieviņa, Vivita Ločmele, Kristīne 
Vītoliņa, Inese Radvilaviča. Žūrija 
ļoti vērīgi un atbildīgi veica savus 
pienākumus, pārbaudot un labojot 
olimpiāžu darbus. Uzdevumi, ku-
rus skolotājas bija sagatavojušas, 
bija sarežģītāki un grūtākas pakā-
pes kā ikdienā risinātie. Daudziem 
skolēniem darbs veicās ātri un raiti, 
citiem pietrūka pacietības un uz-
manības, lasot uzdevumu noteiku-
mus. Bija, protams, arī nezināšanas 
dēļ neizpildīti uzdevumi. To visu 
skolotājas izvērtēs un ņems vērā, 
strādājot klasēs turpmāk. Pēc labi 
padarīta darba bērni devās pusdie-
nās, bet žūrija rakstīja diplomus 
labākajiem un sagatavoja balviņas. 
Vērtējot aizvadīto olimpiādi, domā-
ju, ka katrs skolēns bija ieguvējs, 

jo ļoti centās un strādāja, uzzināja 
daudz ko jaunu, guva pieredzi. Pal-
dies bērniem par centīgo darbu un 
mīļajām māmiņām par palīdzību 
olimpiāžu darbu izvērtēšanā! Īpaši 
priecājamies par 9.klases zēniem, 
kuri rūpējās par angļu valodas zi-
nāšu pārbaudi.

Rezultāti.
Angļu valodā:
1.vieta Elzai Oļševskai (1.kl.); 

Sanijai Gobiņai (2.kl.); Valērijai 
Tolkunovai (3.kl.)

2.vieta Montai Aļeksejevai 
(1.kl.); Martai Asarei (2.kl.); Sinti-
jai Bušai (3.kl.)

3.vieta Nikolai Spalviņai (1.kl.); 
Diānai Davidovai (2.kl.); Ralfam 
Kuzmanam (3.kl.)

Latviešu valodā un dabas zinī-
bās:

1.vieta Rūdolfam Rudzītim 
(1.kl.); Sanijai Gobiņai (2.kl.); 
Ralfam Kuzmanam (3.kl.)

2.vieta Klāvam Vildem (1.kl.); 
Iraidai Jakovļevai (2.kl.); Loretai 
Ločmelei (3.kl.)

3.vieta Elzai Oļševskai (1.kl.); 
Diānai Davidovai (2.kl.); Valēri-
jai Tolkunovai un Sintijai Bušai 
(3.kl.)

Matemātikā un sociālajās zinī-
bās:

1.vieta Rūdolfam Rudzītim 
(1.kl.); Martai Pundurei (2.kl.); 
Ralfam Kuzmanam (3.kl.)

2.vieta Rēzijai Krieviņai (1.kl.); 
Iraidai Jakovļevai (2.kl.); Sintijai 
Bušai (1.kl.)

3.vieta Kristapam Zivtiņam 
(1.kl.); Adrianam Višņovam (2.kl.); 
Valērijai Tolkunovai (3.kl.)

Biruta Kuzmane

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

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

SĒRU VĒSTS
Kad vakars mežiem zilganas 
  ēnas dala,
man ir skumji bez gala
un sāp bez gala...
	 	 (H.Skuja.)

Vecpiebaldzēnu ekipāža 
OKartes Autosporta 
Akadēmijas līderi

11. un 12. februārī  Apē un Gul-
benē risinājās Latvijas autorallija 
čempionāta (LRČ) otrais posms 
„Sarma 2012”. Kā Latvijas čem-
pionāta līderi uz šīm sacensībām 
devās OKartes Autosporta Aka-
dēmijas rallija komanda – Kārlis 
Nebars / Gundars Berķis, kuri  ir 
LRČ līderi R2 kategorijā. Pirms 
Gulbenes posma Kārlis Nebars 
prognozēs bija piesardzīgs: „„Pro-
tams, uzvara Lietuvā mums ļāvu-
si noticēt saviem spēkiem. Tomēr 
Gulbenes un Apes apkārtnes ceļi 
nesīs mums daudz ko jaunu – pie-
mēram, būs lielāki ātrumi. Centīsi-
mies nostartēt pēc iespējas labāk, 
taču pārgalvīgi nebūsim. Pirmajā 
posmā mani pārsteidza lieliskais 
komandas gars starp OKartes Au-

PASĀKUMI
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
10. martā plkst. 18.00

koncerts – balle 
„Skaitām jēriņus sirdī, kas ga-
nās...”. Veltījums Sieviešu dienai 
humoristiskā garā pie galdiņiem. 

Koncertā piedalīsies mākslinieki no 
Dzērbenes, Taurenes un Kaives. 

Darbosies kafejnīca.
Ieeja Ls 1,00 

Galdiņus iespējams rezervēt pa 
tālruni 29408315. 

No 16. marta līdz 16. aprīlim Vec-
piebalgas novada rokdarbu un 

daiļamata izstāde ar izpārdošanu. 
Lūgums novada daiļamata meis-
tariem un rokdarbniekiem– rok-

darbnieku pulciņiem iesniegt savus 
darbus Dzērbenes tautas namā līdz 

14. martam.

Inešu tautas namā
3. martā plkst. 19.00 amatierteāt-

ra „Ineši” PIRMIZRĀDE. 
Aivars Banka „Meitiņa”

Ieeja par ziedojumiem
Pēc izrādes ballīte kopā ar 

saksofonistu A.Grapu
Ieeja Ls 1,50

Būsiet gaidīti!

Inešu sieviešu klubiņš „Zīle” 
piedāvā apmeklēt:

5. martā plkst. 15.30 – 
nodarbību dakšiņtamborēšanā;

19. martā plkst. 15.30 – 
saviesīgu pasākumu.

Tālr. Informācijai 26352009 (Sandra)

Kaives pagasta pārvaldes zālē
8.martā plkst. 20.00 

tematisks pasākums “8. marts” 
Aicināti visi, kas šo dienu atceras, 

svinēja un svinēs!

Taurenes kultūras namā
7. martā plkst. 19.00 komēdija 

„Balkona ragneši”
Lomās: Zane Jančevska, Aīda 

Ozoliņa, Juris Kalniņš, Mārtiņš 
Brūveris, Voldemārs Šoriņš Horeo-
grāfs – Alberts Kivlenieks. Muzikā-
lais noformējums –Valdis Zilvers. 

Režisors – Voldemārs Šoriņš
Ieejas maksa: dāmām (veltījums 

Starptautiskajā sieviešu dienā) Ls 
2,50; kungiem Ls 3,00 

Ir iespēja biļetes iegādāties iepriekš-
pārdošanā. T.22032942.

Vecpiebalgas kultūras namā
2. martā plkst. 19.00 

Vecpiebalgas vidusskolas 
Žetonu vakars

17. martā  plkst.19.00 
9.Vidzemes modes deju festivāls 
„Jebkurā vecumā prieks dejot”

Ieejas maksa Ls 1,00

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
6. martā bērnu un jauniešu 

tikšanās ar rakstnieku 
Māri Runguli

14. martā plkst. 10.00 
Lasītāju klubiņa tikšanās 

PĒRK
Uzņēmums iepērk lauksaimniecībā 

izmantojamo zemi ar mērķi attīstīt ait-
kopību. Iespējamā cena 700–900 Ls/ha. 
Telefons informācijai: 29188288.

Pērku visa veida lauksaimniecības un 
meža zemes (var būt ar ēkām). Palīdzu 
nokārtot īpašuma un mantojuma tiesību 
dokumentus. Bezmaksas juridiskā kon-
sultācija. T.29289217.

Pērku senlaicīgas mēbeles, gleznas, 
radioaparātus, motociklus un citas sen-
lietas. T.26120353.

Pērku traktorus un tehniku jebkurā 
stāvoklī. T.29289217. 

PĀRDOD
Jauni un lietoti datori. 

Tālr.26533575; www.lotek.lv .

Pārdod sausu, skaldītu lapukoku 
malku ar piegādi.

T.26002709.

DONORU DIENA

SEMINĀRS LAUKSAIMNIE-
KIEM 

14. martā plkst. 10.00 Taurenes 
kultūras nama mazajā zālē semi-
nārs lauksaimniekiem. 

Tēmas:
1. ES atbalsts mežsaimniecībā. 

Jaunumi un izmaiņas meža jautāju-
mos.

Centrālvidzemes virsmežniecība: 
Normunds Jurkāns

2. Izmaiņas platību maksājumos. 
Pieļautās kļūdas platību maksājumu 
kontrolēs.

LAD kontroles un uzraudzības 
daļa: Zenta Špate.

3. Jauninājumi grāmatvedības li-
kumdošanā, kas attiecas uz vienkār-
šo grāmatvedības uzskaiti.

Grāmatvedības speciāliste: Maira 
Bebere.

Laipni aicināti!

APSVEIKUMI Plūst gadi kā ūdens – ne 
       satvert, ne saturēt.
Ir pienācis rudens –
Un to gribam paturēt...
 (Dz.Inkina.)

Sveicam Tevi, marta 
jubilār!

Īpašie gaviļnieki

60 - Dzintra Lāce 
Dzērbenē
Rudolfs Vilnis Lapsa 
Dzērbenē
Zigrīda Komarova 
Taurenē 
Gunārs Gorbāns 
Vecpiebalgā

70 - Kristīne Ažiņa 
Vecpiebalgā
Aina Daģe Vecpiebalgā
Aija Lapiņa Vecpiebalgā
Osvalds Melderis 
Vecpiebalgā
Mirdza Ogriņa 
Vecpiebalgā
Marija Punāne 
Vecpiebalgā
Vladimirs Višņevs 
Vecpiebalgā

80 - Agafija Pavlova Taurenē   
Aija Kārkle Vecpiebalgā

90 - Antoņina Krigere
Inešos
Vilma Praulīte Inešos
Velta Vabule
Vecpiebalgā

91 - Jānis Jēkabsons Inešos
Anna Virskūna Taurenē
Erta Ješkina 
Vecpiebalgā

92 - Anna Šilinska 
Dzērbenē

SLUDINĀJUMS
Piedāvā mežu zāģēšanas un iz-

vešanas pakalpojumus ar MTZ un 
velkošo piekabi.  

T.26563618.

SEMINĀRS DĀRZKOPJIEM
13. martā  plkst. 11.00 Vec-

piebalgas kultūras namā dārzu 
centra „Hedera” (Rīga) seminārs 
„Dārzeņu, garšaugu un puķu 
sēklas, dažādi puķu sīpoli” (sēk-
lu iegāde uz vietas).

Tēmas: 
1. Puķes. (Puķu sēklu jaunumi. 

Puķes balkonkastēm un pakara-
miem podiem. Japāņu zāliens.)

2. Dārzeņi. (Dārzeņu sēklu jau-
numi. Dārzeņi veselībai.) 

3. Kā uzlabot veselību. (Citron-
liānas, aktinīdijas,  ginki, goji.)

4. Kokveida peonijas. (Ieteiku-
mi sekmīgai audzēšanai Latvijas 
klimatiskajos apstākļos.)

Seminārā atbildes sniegs dārzu 
centra „Hedera” vadītājs, selekcio-
nārs Raimonds Petrovskis.

www.hederagardens.lv .

Donoru diena Vecpiebalgas 
kultūras namā 26. martā 

10.00 – 13.00. 
Līdzi jāņem pase.

TAURENES KKS INFORMĒ
2012. gada 24. martā plkst. 

10.00 Taurenes  kultūras  namā 
notiks Taurenes kooperatīvās 
krājaizdevu sabiedrības pārska-
ta kopsapulce 

Darba kārtībā:
1. Taurenes KKS jauno biedru 

apstiprināšana. 
2. Valdes atskaite par darbu 2011.

gadā.
3. Kredītkomitejas un revīzijas 

komisijas ziņojumi. 
4. 2011. gada pārskata apstipri-

nāšana.
5. Saimnieciskās darbības plāna 

apstiprināšana.
6. Debates.
Lūdzu, esiet atsaucīgi!
No 2012. gada  1. marta tiek 

mainīti Taurenes KKS pieņemša-
nas laiki:

pirmdienās 12.00-17.00
otrdienās  9.00-13.00
trešdienās 12.00-17.00
ceturtdienās 9.00-13.00
piektdienās 9.00-13.00
sestdienās slēgts
svētdienās slēgts

Paldies par sapratni! 
Sīkāka inf. 29445310.

Kā puķuzirnis savā ziedā
Ikvienam līdzi smaržu dod.
Tā bērniņš jūsu mīlestībā
Ik mirkli lai sev sauli rod!
  (K.Apškrūma.)

Jaunākais 
Vecpiebalgas novadā

Jurģis Šļaukstiņš 
Vecpiebalgas pagastā

Sveicam mazuli un viņa 
vecākus!

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Sveicu Unu Ārmani un 
Markijāni Golovčinski 

ar dēliņa Markusa 
piedzimšanu!

Vecmāmiņa Anita

tosporta Akadēmijas rallija koman-
das biedriem. Jā, it kā mēs esam 
konkurenti, tajā pat laikā cits citam 
palīdzam ar padomu. Mēs visi labi 
saprotam, ka cīnāmies ar laiku, ne-
vis ar konkurentiem, kā tas ir, pie-
mēram, autokrosā! Ir lieliski braukt 
šādā komandā!” Gulbenes rallijā 
„Sarma 2012” OKartes Autosporta 
Akadēmijai uzvara komandu vēr-
tējumā, kā arī aizņemts viss goda 
pjedestāls R2 klasē. Labākie no 
vienas ass piedziņas bija OKartes 
Autosporta Akadēmijas rallija ko-
mandas pārstāvji Ralfs Sirmacis / 
Māris Kulšs, vecpiebaldzēnu Kārļa 
Nebara / Gundara Berķa ekipāžai 
otrā vieta R2 klasē un trešā – starp 
visiem vienas ass piedziņas auto-
mobiļiem. Apsveicam!

Kārlis Nebars (vidū) un Gundars Berķis pēc uzvaras „Halls Winter 
Rally” sacensībās Lietuvā. Foto: www.go4speed.lv

E-prasmju nedēļa bibliotēkās
No 26. līdz 30. martam  “E-pras-

mju nedēļa” Dzērbenes, Inešu, Kai-
ves, Taurenes un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkās – konsultācijas un apmā-
cības datoru un interneta lietošanā  un 
ar interneta e-pakalpojumiem saistītu 
prasmju apgūšanā (portāls e-Latvija, 
sociālie tīkli, rēķinu samaksa inter-
netbankā utt.). Apmācības grupām un 
individuālas konsultācijas.

Mūžībā aizgājuši:

Austra Liepiņa  – Ineši;
Auseklis Veckalniņš – Ineši;

Andrejs Jaksts – Ineši;
Sanita Šlesere – Kaive;
Lidija Muciņa – Kaive;

Alma Mangule – Dzērbene;
Jānis Glāzers –Vecpiebalga.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

Vecpiebalgas KKS biedru 
kopsapulce notiks 2012. gada 
23.martā plkst. 17.00  Alauksta 
ielā 4, Vecpiebalgā

Darba kārtība:
1. Valdes ziņojums par darbu 

2011. gadā.
2. Vecpiebalgas KKS jauno bied-

ru apstiprināšana.
3. Vecpiebalgas KKS revīzijas 

komisijas ziņojums.
4. Vecpiebalgas KKS 2011. gada 

pārskata apstiprināšana.
5. Par izmaiņām kredītpolitikā.
6. Vecpiebalgas KKS 2012. gada 

budžeta apstiprināšana.   
7. Dažādi jautājumi.


