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Labdien jūsmājās!
Lai arī saule nespīd tik spoži un
bieži, cik mēs vēlētos, beidzot esam
sagaidījuši pavasari, kā ik gadu, pagriezuši pulksteņa rādītājus vasaras
laika skaitīšanai un jau iejutušies
jaunajā režīmā. Godīgi jāatzīst, ka
marts paskrēja vēja spārniem un ne
pa jokam pārbaudīja mūsu izturības
rezerves. Vispirms jau ar daudzajiem
pasākumiem, kas sekoja viens pēc
otra – dziedot, dejojot, teātri spēlējot.
Rosība nenorima nevienā pagastā,
pat daudzu kritizēto 8. martu šogad
atzīmēja krāšņāk un iespaidīgāk. Apmeklēt un baudīt pasākumus netraucēja pat tas, ka ceļus un laukumus
klāja ledus spogulis. Jā, tieši spogulis, jo citādu apzīmējumu situācijai
marta sākumā grūti izdomāt. Laimīgs
tas, kuram izdevās izvairīties no nepatīkama piezemējuma ar sāpīgām
sekām. Diemžēl neesmu šo veiksminieku pulkā. Kaut gan uz visu
var paraudzīties arī no gaišās puses:
kritiens, paldies Dievam, nebija veselībai kaitīgs un ļāva apzināties
kādu komisku un reizē arī pavisam
nopietnu lietu. Proti, kas notiek, kad
negaidīti paslīd kāja un cilvēks attopas augšpēdus uz ledus? Tā vietā, lai
lēnām un apdomīgi, bez straujām un
asām kustībām aptaustītu, vai visi locekļi ir vietā un skāde nav lielāka par
„apdauzītu” pašcieņu, ašu skatienu
apkārt pametuši, žigli šaujamies kājās un soļojam tālāk, jo nedrīkst taču
pieļaut, ka kāds kaimiņš vai paziņa
ieraudzīs pa zemi viļājamies. Īgņodamies par ceļiniekiem, kas nevīžo
smilti pabērt, par paša neuzmanību
vai nepiemēroto apavu izvēli, žēlojam sevi un tikai tad sākam apdomāt
kritiena sekas. Tāpat ir arī dzīvē –
mēs baidāmies izdarīt ko tādu, ko
citi varētu nesaprast. Baidāmies būt
nenovērtēti, nebūt pietiekami gudri,
labi veiksmīgi, pievilcīgi.... Savā ziņā
tas ir līdz asarām komiski. Taču tāda
ir dzīves īstenība. Tāpēc ar apbrīnu
raugos uz cilvēkiem, kuri ir pietiekami drosmīgi, lai uzņemtos atbildību
un nevis prāto, bet rīkojas. Domājat,
kāpēc viss šis garais ievads? Runa ir
par pašdarbniekiem, kuri šomēnes
kultūras namos rādīja savu māku (arī
nākamais mēnesis solās būt dažādiem pasākumiem bagāts). Reti kurš
no zālē sēdošajiem aizdomājas, cik
nopietns darbs slēpjas aiz skaistuma
un šķietamā viegluma, cik smagi nākas strādāt, lai izdomātu un sasniegtu
patiesumu, ko vērojam no ērtajiem
skatītāju krēsliem zālē. Un kāda
drosme reizumis ir vajadzīga, lai iznāktu publikas priekšā. Kad pasākumos dzirdu kādu ne visai glaimojošu
repliku, nodomāju: pamēģini izdarīt
pats un tad kritizē. Diemžēl dažkārt
pietrūkst drosmes to pasacīt skaļi (bet
vajadzētu, un kā vēl!). Tāpēc būsim
iecietīgi, raudzīsimies uz lietām (un
arī mazajām kļūmītēm) pozitīvi, jo
tuvojas taču pavasaris, kad arī daba
nāk mums pretī un dāvā vieglumu,
gaišumu un arī mīļu siltumu.
Laiks mums rāda ceļu tālāk, lai
satiktos aprīlī. Izbaudiet pavasari un
ar pūpolzariem sagaidiet Lieldienas!
Priecīgus svētkus!
Dzidra Ješkina

Klausījos, brīnījos,
Kas aiz kalna gavilēja.
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumā.
		

NOVADA UZŅĒMĒJIEM

(L.t.dz.)

Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis
kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir pastiepusies tik
pat gara kā nakts. Klāt Lieldienu laiks.
Ticējumi vēsta:
• Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu
nenāks miegs.
• Cik dienu ar rasu būs pirms Lieldienām – tikpat
daudz būs arī salnu pēc tam.
• Ja Lieldienās ir lietus – tas līs katrā svētdienā
līdz pat Vasarsvētkiem.
• Lieldienu rītā visām saimniecēm jāvāra olas,
tad nākamajā gadā var labi satikt ar saimi un
kaimiņiem.
Lieldienu ticējumi ir tāda kā svētku sastāvdaļa –
ticēt un darīt to, kam tici. Un, kas zina, ja stipri un
no visas sirds ticēsim, cerētais piepildīsies!
PRIECĪGUS SVĒTKUS!

5. aprīlī plkst. 14.00 Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā centrā uz tikšanos ar
domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni,
izpilddirektoru Hugo Duksi un speciālistiem tiek
aicināti novada uzņēmēji.

VECPIEBALGAS NOVADA DOME AICINA
Domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone,
izpilddirektors Hugo Duksis un pašvaldības speciālisti
aicina novada iedzīvotājus apmeklēt informatīvo dienu
pagastos:
12. aprīlī plkst.16.00 VECPIEBALGĀ,
16. aprīlī plkst.16.00 TAURENĒ,
19. aprīlī plkst.16.00 DZĒRBENĒ,
23. aprīlī plkst.16.00 INEŠOS,
24. aprīlī plkst.16.00 KAIVĒ.
Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un uzdot sev
interesējošos jautājumus pašvaldības speciālistiem!

ĪSUMĀ
● 2. martā Ķīpsalā notika Ingunas
Baueres grāmatas „Ede, Pumpura
sieva” atvēršanas svētki. Grāmatu
klajā laidis apgāds „Zvaigzne ABC”.
Pasākumu kuplināja Pumpura muzeja kolektīvs un Vecpiebalgas novada amatierteātra aktieri. Grāmatas
atvēršanas svētkos piedalījās domes

priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone un pašvaldības kultūras darbinieki.
● 15. martā domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone un Sociālā
dienesta vadītāja Anita Kamerāde tikās ar projekta „Mana istaba – tava
istaba” īstenotājiem un pārrunāja ar

projekta noslēguma pasākumu saistītos organizatoriskos jautājumus.
Pasākums, kurā piedalīties varēs arī
mūsu novada bērni un jaunieši, vasarā notiks Dzērbenes Augstā kalna
estrādē.
● 16. martā domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone piedalījās

Inguna Bauere grāmatas „Ede, Pumpura sieva” atvēršanas svētkos Ķīpsalā.

ZAAO ikgadējā kopsapulcē. Tās gaitā
tika prezentēti uzņēmuma 2011. gada
darbības rezultāti, apstiprināti 2012.
gada darbības plāni, kā arī pieņemti
citi organizācijas attīstībai stratēģiski
lēmumi.
● Radošuma nedēļas ietvaros
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Microsoft Latvia izsludina blogu konkursu, kurā aicināti piedalīties
vispārējās un profesionālās izglītības
iestāžu, mūzikas un mākslas skolu, kā
arī interešu izglītības pedagogi. Vairāk informācijas: http://www.unesco.
lv .
● Domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone un muzeju apvienības „Orisāre” speciālisti piedalījās
LU Akadēmiskās bibliotēkas organizētajos atvēršanas svētkos grāmatai
vācu valodā „„Mērnieku laiki” Eiropiešu acīm”.
● 22. martā domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde-Andersone Sabiedrības integrācijas fondā parakstīja līgumu projektam „Vecpiebalgas novada
pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. Projekta ietvaros pašvaldības
speciālisti varēs papildināt zināšanas
dažādās sfērās: projektu vadībā, iepirkumu organizēšanā, finanšu vadībā u.c.
● 25. martā Vecpiebalgas novadā ar
atceres pasākumos pagastos tika pieminēti komunistiskā genocīda upuri.
Noslēgumā pašvaldības vadība un represētie pulcējās Dzērbenes pilī.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2012. gada 21. martā
1. Vienam deputātam – Lilitai Ozoliņai – atturoties, deputāti nolēma apstiprināt pašvaldības SIA „Dzērbenes
siltums” saimnieciskās darbības 2011.
gada pārskatu: kapitālsabiedrības 2011.
gada neto apgrozījums Ls 64127,-, pārskata gada zaudējumi Ls 2164,-.
2. Vienam deputātam – Anitai Kamerādei – atturoties, deputāti nolēma
apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās
komisijas nolikumu. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju:
Lelde Burdaja, Andris Praulītis, Anita Kamerāde, Larisa Kārkliņa, Toms
Sproģis, Artūrs Bogdanovs.
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada
pašvaldības projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu.
4. Piedalīties Izglītības un zinātnes
ministrijas rīkotajā atklātā projektu
konkursā „Atbalsts jauniešu centru
darbības nodrošināšanai pašvaldībā”
ar projektu „To create, to see, to learn, to enjoy”. Projekta maksimālās
izmaksas Ls 2224,00. Projekta izmaksas 100% apmērā tiek segtas no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta.
5. Piešķirt vienreizēju pabalstu Ingai Paškovskai (Ls 450,00) sakarā ar
gatavošanos dalībai Pasaules jauniešu un junioru čempionātā biatlonā,
kas notika no 20. līdz 26.februārim
Kontiolahti, Somijā.
6. Nodot lietošanā medību tiesības
saimniecībās „Mežalīņi” (Dzērbenes
pagasts) un „Apši” (Dzērbenes pagasts)
biedrībai „Klubs Jānīši”, nosakot medību tiesību lietošanas termiņu – 5 gadi
no līguma noslēgšanas dienas.
7. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumos
„Maksas pakalpojumi, ko sniedz
Vecpiebalgas novada pašvaldība, tās
struktūrvienības un iestādes”, izmainot noteikumu 5.punktu „Maksa par
pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada izglītības iestādes”.
8. Dot piekrišanu, ka SIA „Gotika Auto” iegūst īpašumā nekustamu
īpašumu „Degvielas uzpildes stacija”
(Dzērbenes pagasts).
9. Veikt nekustamo īpašumu „Zvārguļi” (Dzērbenes pagasts), „Zvārguļi” (Kaives pagasts), „Zvārguļi”
(Taurenes pagasts) sagatavošanu atsavināšanai: pasūtīt mērniecības darbus, reģistrēt īpašumu zemesgrāmatā
un noteikt tā tirgus vērtību.
10. Apstiprināt nekustamā īpašuma
„Grīvas” (Dzērbenes pagasts) pārdošanas cenu.

11. Uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamā īpašumā „Gruntāļi” (Dzērbenes pagasts).
12. Piekrist īpašumu „Kalna Grotūži” (Dzērbenes pagasts), „Meža
Sinepes” (Kaives pagasts), „Druvas”
(Inešu pagasts), „Veclipši” (Taurenes
pagasts), „Zeikari” (Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai.
13. Piešķirt 2012. gadā SIA „Apsītes AG” nekustamajam īpašumam
„Apsītes” (Vecpiebalgas pagasts) nodokļa atvieglojumu 25% apmērā no
nodokļa summas par ēkām.
14. Samazināt 2012. gadā nekustamo īpašumu „Vidus-Ļūdi” (Taurenes
pagasts), „Ļūdi” (Taurenes pagasts)
nekustamā īpašuma nodokļa summu
par 50 procentiem (katram).
15. Piedzīt bezstrīda kārtībā no 7
personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu par labu Vecpiebalgas
novada pašvaldībai.
16. Noteikt zemes vienībai „Meža
Bānūži” (Taurenes pagasts) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme,
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kopplatība
5,43 ha).
17. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Ielejas” (Dzērbenes pagasts),
2,89 ha kopplatībā lauksaimnieciskai
izmantošanai uz 1 gadu. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
18. Iznomāt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo apbūvēto
zemes vienību „Katlu māja“ (Inešu
pagasts) 1,7 ha platībā. Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.
19. Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai veikt dzīvokļa īpašuma
„Madaras”-2 (Dzērbenes pagasts)
privatizēšanu.
20. Apstiprināt VSIA „Latvijas
Valsts mērnieks” izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Vecmūri”.
21. Nepiešķirt līdzekļus Kristai
Razgalei slēpju iegādei, nodrošināt
treniņprocesam rollerslēpes.
22. Apstiprināt noteikumus par
kārtību, kādā Vecpiebalgas novada
pašvaldībās amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un
finanšu resursus.
23. Piešķirt uz īpašuma „Mazalauksti” esošajām ēkām un būvēm,
adresi: „Mazalauksti”, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4122.
24. Izstāties no biedrības „Latvijas
pašvaldību darba devēju asociācija”.

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2012. gada 8. martā stājās
spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr.112 „Noteikumi par valsts atbalstu
lauksaimniecībai un tā piešķiršanas
kārtību” un aicina lauksaimniekus
pieteikties atbalstam kredītprocentu
daļējai dzēšanai. Pieteikumus atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai
var iesniegt LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai centrālajā
aparātā Rīgā līdz 2012. gada 1. aprīlim.
Šo atbalstu var saņemt pretendenti,
kuri nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu, ir saņēmuši ilgtermiņa kredītu vai finanšu
līzingu investīcijām lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un
to darbībai nepieciešamo iekārtu un
aprīkojuma (arī programmatūras),
kā arī lauksaimniecībā izmantojamās

zemes iegādei (izņemot iegādes, kas
jau subsidētas no Latvijas Hipotēku
un zemes bankas kreditēšanas programmas).
Lūdzam ņemt vērā, ka lauksamniecībā izmantojamās zemes iegādes
gadījumā atbalstu nepiešķir par aizdevumu darījumiem, kuri veikti līdz
2002. gada 1. janvārim. Tāpat atbalstu
nepiešķir par aizdevumiem, kuri ņemti sertifikātu iegādei lauksamniecībā
izmantojamās zemes izpirkšanai.
Šo atbalstu var saņemt komersanti, kuriem piešķirts ilgtermiņa kredīts vai finanšu līzings investīcijām
piena pārstrādes būvju būvniecībai
un to darbībai nepieciešamo iekārtu
un aprīkojuma (arī programmatūras)
iegādei. Informācija: LAD Valsts atbalsta daļa (t. 67027326, 67027687);
LAD Klientu apkalpošanas daļa
(t.67027684, 67027693).

Informācija lauksaimniekiem

2012. gada marts

Paskaidrojuma raksts par Vecpiebalgas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu
Budžets ir pašvaldības finansiālās
darbības pamats un finanšu instruments, ar kuru tā nodrošina savu
autonomo funkciju izpildi, kā
arī veic ekonomisko un sociālo
vajadzību sabalansēšanu ar pašvaldības finansiālajām iespējām. Vecpiebalgas novada pašvaldības budžets
2012.gadam izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”,
„Par pašvaldībām”, „Par budžetu
un finanšu vadību”, „Par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzību”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta
noteikumos un citos likumdošanas
aktos izvirzītās prasības. Pašvaldības
budžets sastāv no pamatbudžeta un
speciālā budžeta (neieskaitot ziedojumus un dāvinājumus).
Budžeta ieņēmumi
Vecpiebalgas novada pašvaldības
2012. gada kopbudžeta ieņēmumi
plānoti Ls 3 077 109,- apmērā, kas
sadalīti divās lielās grupās – pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi Ls
2 997 909,- un pašvaldības speciālā
budžeta ieņēmumi Ls 79 200,- Speciālā budžeta ieņēmumu īpatsvars
kopbudžetā sastāda 2.6 %.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido: nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis un nenodokļu
ieņēmumi, kuros ietilpst pašvaldību
nodevas, naudas sodi, ieņēmumi no
depozītiem un kontu atlikumiem un
citi nenodokļu ieņēmumi; transfertu
ieņēmumi (maksājumi) no valsts un
pašvaldību budžetiem un budžeta
iestāžu ieņēmumi.
Nodokļu ieņēmumi. Pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti
Ls 914951,-. Nekustamā īpašuma
nodokļa ieņēmumi ir plānoti Ls
120100,-.
Nenodokļu ieņēmumus plānots
iekasēt Ls 145875,- latu apmērā.
Šos ieņēmumus veido procentu ieņēmumi no depozītiem un kontu atlikumiem, ieņēmumi no dividendēm,
valsts un pašvaldību nodevas, naudas
sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi
no pašvaldību īpašumu pārdošanas.
Nenodokļu ieņēmumu bāzi galvenokārt veido plānotie ieņēmumi par

noguldījumiem depozītā un kontu
atlikumiem un pārējie nenodokļu
ieņēmumi (t.sk. finansējums dažādu
pasākumu, projektu realizācijai,).
Transfertu ieņēmumi (ieņēmumi,
ko pašvaldība saņem no valsts vai
citu pašvaldību budžetiem) plānoti
Ls 1775283,-; t.sk. Ls 499733,- pašvaldība plāno saņemt no pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda.
Pārējie ieņēmumi plānoti Ls
161800,-, t.i. 5.3% apmērā no kopējiem ieņēmumiem.
Pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi ietver īpašiem mērķiem
iezīmētos līdzekļu avotus – pašvaldības privatizācijas fonda līdzekļus,
dabas resursu nodokli, mērķdotācijas
no valsts budžeta pašvaldības autoceļu fondam un pārējos ieņēmumus.
Speciālā budžeta plānotie ieņēmumi paredzēti Ls 79 200 apmērā.
Autoceļu fonda ieņēmumi šajā gadā
ir plānoti Ls 61 200 jeb 77.3% no
kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.
Budžeta izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti, ņemot
vērā reālās finanšu iespējas un nodrošinot novada attīstības galvenos
uzdevumus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Vecpiebalgas novada pašvaldības
2012. gada kopbudžeta izdevumi
plānoti Ls 4 142 246,- apmērā un
atbilstoši ieņēmumiem sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta izdevumiem, attiecīgi, Ls 3 973 155,- un
Ls 169 091,-.
Vispārējiem valdības dienestiem
paredzēts finansējums Ls 458 322,apmērā. Šajos izdevumos ietilpst izpildvaras institūcijas izdevumi, pašvaldības parāda procentu maksājumi,
vispārēja rakstura transferti no pašvaldību budžeta pašvaldību budžetiem. Vispārējo valdības dienestu izdevumu īpatsvars pamatbudžetā 11.5
%, bez parāda darījumiem – 9,4%
Sabiedriskās kārtības un drošības
nodrošināšanai budžetā paredzēti
Ls 28 421,- jeb 0.7% no kopējiem
izdevumiem, šie līdzekļi paredzēti
galvenokārt bāriņtiesas darbības nodrošināšanai.
Ekonomiskajai darbībai no paš-

valdības pamatbudžeta izdevumiem
ir plānots tērēt Ls 28 234,-, jeb 0.7 %
no kopējiem izdevumiem.
Vides aizsardzībai plānoti Ls
8 373,- jeb 0.2 % no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas pasākumiem
budžetā paredzēti Ls 1 635 995 jeb
41.2 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem.
Ambulatorās un ārstniecības iestādes izlietos Ls 12 308,-, t.i. 0.3%.
Atpūtas, kultūras, reliģijas funkcijas nodrošināšanai pamatbudžetā
ir plānoti Ls 427 960,- jeb 10.8 %
no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Vecpiebalgas novada pašvaldības
2012. gada pamatbudžeta izdevumu
31.4 %, jeb Ls 1 246 214,- ir paredzēti izglītības funkcijas finansēšanai.
Sociālās nodrošināšanas funkcijas veikšanai paredzētais finansējums
Ls 127 328,- jeb 3.2 % no kopējiem
pamatbudžeta izdevumiem. Svarīgākie palīdzības veidi – garantētā minimālā ienākuma pabalsts, dzīvokļu
pabalsti, brīvpusdienas skolās.
Tai skaitā darba prakses pasākumiem paredzēts izlietot Ls 141 180,-.
Finansēšanas daļu veido aizņēmumi un aizņēmumu atmaksa,
skaidras naudas, depozītu un īpašumā esošo vērtspapīru apjoma izmaiņas. Vecpiebalgas novada Domes
pamatbudžetā ir iekļautas plānotās
kredītsaistības ar Valsts kasi un Vides
Investīciju fondu. Aizdevuma atmaksa – Ls 54 420,-, projektu realizācijai
nepieciešams uzņemties jaunas kredītsaistības Ls 678 663,- apmērā.
Naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 01.01.2012.g. – Ls
430 785,-.
Speciālā budžeta izdevumi plānoti Ls 169 091,-; speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.
g. – Ls 78 465,-.
Ella Frīdvalde-Andersone,
Vecpiebalgas novada
Domes priekšsēdētāja

Sociālā dienesta aktuālākā informācija
Ar 2012. gada janvāra otro pusi ir
atvērta jauna Eiropas Sociālā fonda
programma nodarbinātības veicināšanai „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, kuras darbība paredzēta 2012.2013. gadam. Programmas mērķis:
aktivizēt bezdarbniekus, kuri ir nokļuvuši visnelabvēlīgākajā situācijā
(bez iztikas līdzekļiem, ilgstoši bez
darba), nodrošinot tiem iespēju uzturēt darba prasmes un iegūt sev iztikas
līdzekļus. Taču vēlos visiem strādāt
gribētājiem atgādināt, ka ir ļoti būtiski laicīgi pieteikties rindā uz dalību nodarbinātības programmā. Tas
ir jāizdara Cēsu NVA filiālē, īpaši
uzsverot savu vēlmi strādāt algotos
pagaidu sabiedriskos darbus. Izvērtējot bezdarbnieku vēlmi strādāt, nākas
secināt, ka ļoti trūkst tieši vīriešu
Vecpiebalgas un Taurenes pagastā,
tāpēc ir liels lūgums no Sociālā dienesta un Saimnieciskā dienesta puses
tieši vīriešiem aktīvāk pieteikties dalībai šajā projektā. Turpmāk, izvērtējot sociālās palīdzības piešķiršanu
ģimenēm, noteikti tiks ņemta vērā
pieteikšanās dalībai šajā projektā, it
īpaši no ģimenes darba spējīgo vīrie-

šu puses. Vecpiebalgas novadā projekta koordinatore ir Sociālā dienesta
vadītāja Anita Kamerāde.
Tāpat vēlos informēt, ka ir iespēja saņemt Latvenergo dāvinātās
elektroenerģijas norēķinu kartes Ls.
53.70 vērtībā. Akcijas ietvaros tās
tiek piešķirtas: trūcīgām ģimenēm
ar bērniem, kuras nav saņēmušas
elektrības norēķinu karti 2011. gadā;
ģimenēm ar bērniem invalīdiem; ģimenēm ar audžubērniem; ģimenēm
ar aizbildnībā esošiem bērniem;
daudzbērnu ģimenēm, kuras audzina
trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus
un kuras nav saņēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriņam.
Lai saņemtu karti, klientam jādodas pie sava pagasta sociālā darbinieka. Līdzi jāņem pase, statusa
apliecinājums par piederību kādai
no iedzīvotāju grupām – bērnu dzimšanas apliecības, bērna invaliditātes
apliecība, trūcīgas ģimenes statusa
izziņa, bāriņtiesas lēmums par aizbildnības nodibināšanu vai bērna ievietošanu audžuģimenē; elektroenerģijas piegādes līgums vai Latvenergo
izsniegtā kartīte ar līguma rekvizī-

tiem. Karti piešķir ģimenei/mājsaimniecībai uz to līgumu, kādā adresē
ģimene dzīvo. Līgums ar Latvenergo
var nebūt noslēgts uz trūcīgās ģimenes ar bērniem vārda (var būt uz mājas īpašnieku, pašvaldību, citu fizisku
vai juridisku personu).
Turpmāk daudz kas vairāk būs
atkarīgs no mūsu pašu izdomas un
ieinteresētības savas dzīves sakārtošanā, katra paša iniciatīvas un vēlmes uzlabot savu dzīvi. Ne valsts, ne
Sociālais dienests nevar cilvēku vietā
veidot viņu dzīvi un ikdienu, nodrošināt ar darbu un iztikas līdzekļiem.
Mēs varam tikai palīdzēt, atbalstot
darbīgus un aktīvus cilvēkus. Ja cilvēkam nav vēlmes pašam savā vai
savas ģimenes labā piepūlēties, arī
mēs esam bezspēcīgi viņa dzīvē ko
mainīt vai uzlabot.
Sakarā ar ES pārtikas paku pārpalikumu visi novada iedzīvotāji, kam
būtu nepieciešamība, laipni lūgti ierasties pie sava pagasta sociālajiem
darbiniekiem un saņemt pārtikas
paku komplektus.
Anita Kamerāde,
Sociālā dienesta vadītāja
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Pārpratumu virpulis Inešu pilī
Piebalgas pusē visos laikos cilvēki
ar aizrautību teātri ir spēlējuši un teātri skatījušies, savējos izrādēs vērtējuši
un par savējiem runājuši. Arī 3. martā Inešu tautas nams bija ļaužu pilns –
ilggadējā režisore Jasmīna Ošiņa ar
inešniekiem iestudējusi dramaturga
A. Bankas lugu „Meitiņa”. Šajā vakarā uz skatuves kāpa 14 aktieri – amatieri, kuriem teātra spēlēšana ir vaļasprieks un kuri nežēlo brīvo laiku
mēģinājumiem. Izrādes sižets aktuāls,

mūsdienīgs un viegli uztverams – tiek
risinātas ģimenes, vecuma, dzimuma
attiecību un lauku cilvēku problēmas, tiek apspēlētas dažādas dzīves
situācijas un lauzti pieņemtie stereotipi. Komiskais mijas ar smeldzīgo
un ikdienišķais ar sapņiem, protams,
noslēgumā visi pārpratumi atrisinās.
Gan dekorācijas, gan tērpi izrādei
tapa pašu rokām, tiesa, ne bez pašvaldības atbalsta. Tautas nama vadītāja
Sarmīte Beķere kolektīva sniegumu

vērtē atzinīgi: „Pirmizrāde ir liels notikums. Ir taču interesanti pavērot, kā
uz skatuves darbojas savējie – draugi,
kaimiņi, paziņas. Tāpēc arī inešnieku
izrādes pagastā ir kupli apmeklētas.
Uz pirmizrādi bija atbraucis lugas
autors, kurš ar mūsu aktieru spēli un
režiju bija ļoti apmierināts. Arī skatītāji zālē sirsnīgi dzīvoja līdzi varoņu
likstām un pārbaudījumiem. Paldies
aktieriem un režisorei!”
Dzidra Ješkina

Amatierteātra „Ineši” kolektīvs pēc veiksmīgi aizvadītās pirmizrādes.

„Nemēdz būt spožu talantu bez
varena gribasspēka” (Onrē de Balzaks)
24. februārī notika jauno talantu
apbalvošanas pasākums „Pateicības
pūra lāde”. Šie svētki jau tradicionāli
notiek Taurenē un, kā katru gadu, atklāj jaunās paaudzes radošo darbību
dažādās jomās. Apbalvojumus saņēma:
• nominācijā „Ieguldījums novada
atpazīstamībā valstī un aiz tās robežām”:
Mārtiņš Arājs, Laura Čukure, Lelde Ģēģere, Dāvis Kalniņš, Amanda
Karaļuka, Laura Kupča, Annija Ņizi-

na, Selvijs Ozoliņš, Patrīcija Pļešakova, Līva Ragozina, Jānis Stankēvičs,
Ance Liene Šatrovska, Jānis Zārdiņš,
Roberts Žēpers, jaunsargu komanda;
• nominācijā „Par aktivitāti kultūras pasākumos novadā, valstī un aiz
tās robežām”:
Andris Brauers, Laura Dzene,
Klāvs Kalniņš, Ernests Kancēvičs,
Antra Kanušniece, Rēzija Laumane,
Diāna Miesniece, Līva Ņizina, Laura
Prūse, Zane Riekstiņa, Dārta Vilde,
Jēkabs Zommers, Adrija Žagare;

Uz žurnālista Jāņa Gabrāna jautājumiem atbild jaunie talanti: Līva
Ragozina, Dāvis Kalniņš, Roberts Žēpers un Patrīcija Pļešakova.

• nominācijā „Par augstiem sasniegumiem sportā: novadā, Latvijā, Eiropā, pasaulē”:
Helvijs Babris, Niklāvs Babris,
Rūdis Balodis, Toms Budrēvics,
Kristiāns Freimanis, Mārcis Freimanis, Linda Kaparkalēja, Elīza Katlapa, Matīss Kauls, Arvis Kārkliņš,
Rinalds Jānis Kārkliņš, Krista Razgale, Jānis Slavēns, Kristers Slavēns,
Regnārs Deniss Steļmačenoks, Toms
Strelkovs, Līva Zilvere, Vecpiebalgas
vidusskolas pamatskolas volejbolistu
komanda, Vecpiebalgas vidusskolas
volejbolistu komanda, futbola komanda „Vecpiebalga”.
Šajā gadā „Pūra lādes” nolikums
tika papildināts un pirmo reizi kopš
novada izveidošanas tika sveikti
vecāki, kuru bērni par augstiem sasniegumiem kādā no nominācijām ir
izvirzīti trīs gadus pēc kārtas. Pateicības rakstus no novada pašvaldības
saņēma Helvija un Niklāva Babra
vecāki, Kristiāna un Mārča Freimaņa
vecāki, Rinalda Jāņa un Arvja Kārkliņa vecāki, Kristas Razgales vecāki,
Kristera un Jāņa Slavēna vecāki un
Adrijas Žagares vecāki.
Pasākumu vadīja laikraksta „Druva” sporta žurnālists Jānis Gabrāns,
balvas laureātiem pasniedza dziedātāja Liene Šomase un grupas „Jātnieki”
dalībnieks Rihards Millers. Kultūras
nama Mazajā zālē bija apskatāma
laureātu apbalvojumu izstāde.

Spāres speciālā internātpamatskola
Amatas novads, Amatas pagasts,
„Spāre”, LV – 4139
Aicina pieteikt bērnus mācībām
2012./2013.m.g. speciālās pamatizglītības programmu apguvei izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem no 1. – 4. klasei (A, B,C
līmenis).
Novadu apvienotā pedagoģiski
medicīniskā komisijas sēde notiks
2012.gada 18. maijā plkst. 10 Spāres
skolas telpās.

Bērnus komisijai pieteikt līdz
2012. gada 15. maijam skolas lietvedei pa tālruni 64170071, mob.tālrunis
28759099.
Uz pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi jāierodas ar bērnu psihiatra, psihologa, speciālā pedagoga,
logopēda atzinumiem (sīkāka informācija www.amatasnovads.lv sadaļā
Izglītības pārvalde).
Skola nodrošina bezmaksas:
• dzīvošanu skolas internātā,

• ēdināšanu, mācību līdzekļus (mācību grāmatas, darba burtnīcas, rakstāmpiederumus),
• medicīnas pakalpojumus, zobārstniecības pakalpojumus,
• iespēju apmeklēt ārstniecisko vingrošanu, logopēdijas nodarbības,
• iespēju darboties ārpusstundu nodarbībās,
• ceļa izdevumus (no skolas līdz
dzīves vietai un atpakaļ).



PROJEKTU KONKURSA
„Dažādojam savu ikdienu!”
NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Projektu konkursu izsludina
Vecpiebalgas novada pašvaldība.
1.2. Projektu finansētājs – Vecpiebalgas novada pašvaldība.
1.3. Konkursa nolikums ir publicēts Vecpiebalgas novada mājas lapā
www.vecpiebalga.lv, kā arī atrodams
Vecpiebalgas novada administratīvajā ēkā un bibliotēkā.
1.4. Jebkuru nepieciešamo informāciju par projektu konkursu “Dažādojam savu ikdienu!” var iegūt
Vecpiebalgas novada pašvaldībā,
kontaktpersona: Inese Asarīte, mob.
tel. 25411423.
2. KONKURSA MĒRĶIS
Projektu konkursa mērķis – veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma
vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives,
Taurenes un Vecpiebalgas pagastā.
3. KONKURSA DALĪBNIEKI
3.1. Konkursā var piedalīties:
fiziska persona – novada teritorijas iedzīvotājs;
neformālas sabiedrības grupas –
iedzīvotāju grupas, kuras dalībniekus
apvieno īslaicīgs/pastāvīgs kopīgs
darbības mērķis (vismaz 3 fiziskas
personas – novada teritorijas iedzīvotājus, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, pašdarbības
kolektīvi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupas, bērnu – invalīdu
vecāku grupas, interešu kopas utml.)
nevalstiskas organizācijas (t.i.
biedrības, nodibinājumi un reliģiskas
organizācijas), kuru juridiskā adrese
ir novada teritorija.
4. KONKURSA SATURS UN
NORISE
4.1. Konkurss tiek izsludināts no
2012. gada 2. aprīļa
4.2. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu izstrādāts projekts, kas
saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Vecpiebalgas novadā, ko viņi paši

spēj īstenot.
4.3. Projektu konkursa līdzekļi var
tikt piešķirti šādām jomām:
– projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu, (piem. bērnu
rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana, apkārtnes
labiekārtošana, peldvietas ierīkošana
u.c.);
– projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek
veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija (semināru rīkošana un lektoru apmaksa, kultūras un
mākslas pasākumu apmeklēšana);
– projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
(amatiermākslas kolektīvu vizuālā
tēla veidošana u.c.).
4.4. Projekta aktivitātēm jānotiek
konkrētajā novada teritorijā.
4.5. Projektu pieteikumi projektu
konkursam ”Dažādojam savu ikdienu!” jāiesniedz Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā centrā
līdz 2012. gada 30. aprīlim plkst.
16.00.
4.6. Konkursa projekta iesniedzējs,
iesniedzot projekta pieteikumu, izsaka vēlmi un apstiprinājumu piedalīties konkursā.
4.7. Konkursa žūrijas komisija
konkursa ietvaros atlasīs labākos projektus. Projektu atbalsta summa – līdz
200 LVL. Kopējā projektu atbalsta
summa 1400 LVL. Katru atbalstīto
projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs 100% apmērā.
4.8. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2012. gada 1. jūnijam.
4.9. Projekta īstenošanas periods –
no 2012. gada 1. jūnija līdz 2012.
gada 1. oktobrim.
4.10. Projektu atskaišu iesniegšanas termiņš līdz 2012. gada 15. oktobrim.
Pieteikuma anketa un ieteikumi
pieteikuma veidlapas aizpildīšanai:
www.vecpiebalga.lv .

Solistu konkurss
„MAZĀS KALNIŅA DIENAS”
Nolikums

Mērķis – atklāt jaunus un talantīgus mūziķus Vecpiebalgas novadā.
Konkursā tiek noskaidrots Vecpiebalgas novada talantīgākais
mūziķis, kas uzstāsies kopā ar grupu „Autobuss debesīs” Mazajās
Kalniņa dienās Inešos.
Organizatori:
Vecpiebalgas novada Dome sadarbībā ar Inešu pamatskolu.
Laiks: 2012. gada 20. aprīlis.
Norises vieta:
Vecpiebalgas muižas pils.
Dalībnieki:
Vecpiebalgas novada bērni un jaunieši;
Vecums 11 – 16 gadi;
Solisti – vokālisti;
Solisti – instrumentālisti.
Repertuāra nosacījumi:
Imanta Kalniņa dziesma vai skaņ-

darbs (instrumentālistiem);
Izpildījums kopā ar pavadošo grupu vai fonogrammu;
Drīkst piedalīties fona dziedātāji;
Uzstāšanās laiks līdz 4 min.
Organizētāji nodrošina:
Pastiprinošo iekārtu un mikrofonus;
Digitālās klavieres (Nord Stage EX);
Sīkāka informācija: tālr.29412172
Pieteikšanās kārtība
Aizpildīta pieteikuma anketa līdz
2012. gada 5. aprīlim jānosūta
uz e- pastu: inesisk@inbox.lv .
Fonogramma CD vai MD formātā
jānogādā personīgi līdz
17. aprīlim Inešu pamatskolā.
Konkurss ir iedrošinājums, tas
var būt arī ceļa sākums uz lielo
skatuvi.
Nepalaid garām savu iespēju!

Solistu konkursa „Mazās Kalniņa dienas”
pieteikuma anketa

Vārds, uzvārds
Solista vecums
Pagasts
Repertuārs

(dziesmas nosaukums vokālistiem)
(skaņdarba nosaukums, instruments –
instrumentālistiem)
Pavadošās grupas sastāvs (ja ir)

Radošais CV

(Daži interesanti fakti par sevi, kas
tiks izmantoti pasākuma scenārijā)
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Deja vieno un atklāj
17. martā Vecpiebalgas kultūras
namā notika 9. modes deju festivāls
„Jebkurā vecumā prieks dejot”. Pavasaris un sapņi pavasarī vienoja festivāla dalībniekus un apmeklētājus, bet
par veiksmīgu koncerta norisi rūpējās
novada amatierteātru aktieri Raimondas Sniedze („Sumaisītis”) un Mareks Radvilavičs („Ineši”). Pasākumā
piedalījās 12 kolektīvi: Alūksnes deju
grupas „Rota” un „Sidraba pave-

diens” (vadītāja Nellija Slišāne), Madonas pilsētas dāmu deju grupa (vadītāja Valentīna Zepa), Mārsnēnu deju
grupa „Mare” (vadītājs Māris Brasliņš), Cesvaines deju grupa „Kamenes” (vadītāja Marika Šķēle), Amatas
deju grupa „Country girls” (vadītāja
Irēna Rešetņika), Ērgļu deju drupa
„Varbūt” (vadītāja Antra Grinberga),
Zosēnu deju grupa „Vēlais pīlādzis”
(vadītāja Ilze Cīrule). Mūsu nova-

du festivālā pārstāvēja: Inešu deju
grupa „Drostaliņas” (vadītāja Sandra
Avotiņa), Kaives deju grupa „Kaiva”
(vadītāja Elita Doniņa), Taurenes
deju grupa „Pavasara sapņi” (vadītāja
Ilze Cīrule),Vecpiebalgas deju grupa
„Savējās” (vadītāja Žanna Otersone). Koncerts, kurā katrs kolektīvs
izpildīja divas dejas, tika veidots kā
veltījums kolektīvu vadītājiem. Festivālu atbalstīja Vecpiebalgas novada
pašvaldība, domes simpātiju balvu
saņēma Amatas deju grupa „Country
girls”. Paldies par atbalstu z/s „Lejas
Barackas” un „Larko - V”! Paldies
uzticīgajiem skatītājiem! Esam ceļā
uz 10. modes deju festivālu – uz tikšanos 2013. gada 16.martā!
Zigrīda Ruicēna

2012. gada marts

Novada bērni iepazīst
Rīgu
Vecpiebalgas novada 41 bērnam
un pavadošajām personām 10. martā
tika rasta iespēja doties ekskursijā uz
Rīgu. Dienas gaitā bērni apmeklēja
Saules muzeju, kura kolekcijā ir vairāk nekā 400 dažādu saules formas
sienas dekoru, pulksteņu un spoguļu
no visu pasaules kontinentu valstīm,
kā arī atsevišķa ekspozīcija ar Latvijas mākslinieku un amatnieku darinātajām saulēm. Tāpat muzejs piedāvā
iepazīt un uzzināt par sauli astronomijā, bioloģijā, vēsturē, mākslā un kultūrā. Katrs bērns izkrāsoja un pārveda
mājās savu saulīti. Diena turpinājās
pastaigā pa Vecrīgu un Rīgas Doma
baznīcu gida pavadībā. Tikām cienāti
ar pusdienām restorānā „Amica” un
ar jauniem spēkiem devāmies apskatīt Rīgas Zooloģisko dārzu. Dienas
noslēgumā leļļu teātra izrāde „Snaudošā pūķa pasaka”. Lieki piebilst, ka
bērni atgriezās mājās ar daudz iespaidiem un pozitīvām emocijām.
Šāda iespēja bērniem tika sagādāta
biedrības „Ascendum” projekta „Bērniem tuvāks leļļu teātris” ietvaros un
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālā dienesta sadarbībai ar biedrību
„Ascendum”, transportu finansēja
Vecpiebalgas novada pašvaldība.

Par biedrību „Ascendum”.
Biedrības mērķis
ir veicināt Latvijas
augšupeju, atbalstot
daudzveidīgas organizācijas, personības
un uzņēmumus, kas ar saviem darbiem un idejām jau ir pierādījuši savu
nozīmi Latvijas izaugsmē un attīstībā. Viens no šādiem atbalstītajiem
projektiem ir „Garā pupa”.
Latvijas reģionos ir daudz skolu
un ģimeņu, kurām nepietiek līdzekļu
bērnu kulturālai izglītošanai, Latvijas
iepazīšanai. Sniedzot finansiālo un
organizatorisko palīdzību, ir iespējams palīdzēt bērniem iepazīt savu
valsti un izglītoties.
Projektam „Bērniem tuvāks Leļļu
teātris” ir divi galvenie mērķi: pirmkārt, palīdzēt bērniem no mazturīgām
ģimenēm Latvijas reģionos iepazīties
ar Rīgu, īpaši Vecrīgu, kā arī gūt jaunus iespaidus un zināšanas, apmeklējot Rīgas Zooloģisko dārzu un Saules
muzeju. Otrkārt, iepazīstināt plašāku
publiku visā Latvijā ar Latvijas Leļļu
teātri, organizējot tā viesizrādes arī
reģionos.
Sintija Dubova

Svētki jārada pašiem
Marta sākumā pavasarīgās noskaņās Kaivē norisinājās ļoti jauks tematiskais vakars „8.marts”. Par muzikālo
sniegumu pasākumā gādāja folkloras
kopa „Māras bērni”, bet grupas „Isidora pagalms” bērni to interesanti papildināja. Dziesmas bija skanīgas un,
kā atzina pasākuma apmeklētāji, „ļoti
gāja pie sirds” – par to liecināja arī
daudzu balsu piebiedrošanās no zāles.
Sanākušos deju virpulī grieza dāmas

no deju grupas „Kaiva”, bet redzējumu par sievietēm ar humoru izspēlēja
amatierteātris „Aka”. Kaives vīri bija
parūpējušies par skaistiem pavasara
ziediem un gardu svētku kliņģeri astotnieka formā.
Paldies visiem, kas atbalstīja un
piedalījās skaistajā tematiskajā pasākumā. Tikai mēs paši varam radīt sev
svētkus!
Ginta Babre

Skaitām jēriņus sirdī, kas ganās
Ar šādu nosaukumu 10. martā
Dzērbenes tautas namā varbūt nostalģiskās atmiņās par savulaik grandiozām 8. marta svinībām notika pasākums, kas bija organizēts savulaik
tik populārajā „uguntiņas tipa” stilā.
Šoreiz īpašu programmu bija sagatavojusi folkloras kopa „Māras bērni”
Mārītes Šķēles vadībā dziesmas tika
dziedātas ar īpašu azartu, jo programma veidota no kopas dalībnieku mīļākajām dziesmām, ko pavadīja Ausmas Kaštanovas liriskais akordeona
skanējums un Leldes Slaidiņas Zaļakmentiņas izjustā ģitārspēle. Leldes
vadītais ansamblis „Isidora pagalms”
bija sevišķi atraktīvs ar skaitāmpantiem un ritma gabaliem, kas patiesi
pārsteidza publiku. Šoreiz Dzērbenē
bija ieradušies sevišķi mīļi un gaidīti
viesi no Kaives, ar kuru mūsu tautas
namam ir ļoti draudzīgas saites (tur
vairākkārt viesojusies folkloras kopa
„Māras bērni”) – Kaives amatierteātris Gunas Kalniņas vadībā un dāmu
deju grupa Elitas Doniņas vadībā. Teātris skatītājiem cēla priekšā jautrus
skečus, kuros runa bija par sievietēm,
sevišķi izzinošs bija pētījums „Kas
par zvēru ir sieviete?”. No dāmu deju
repertuāra ovācijas izpelnījās deja
„Meža būdiņa”. Kā vienmēr, nepār-

spējami bija vakara vadītāji Gunita
Gedroica un Jānis Klancbergs, kas
skatītājus smīdināja ar dažādiem komiskiem atgadījumiem, anekdotēm,
jautriem dzejoļiem un aforismiem.
Pēc koncerta visi laidās Tomasa Kučinska vadītajās dejās. No skatītājiem
esmu dzirdējusi ļoti atzinīgus vārdus,
jo šis vakars viņiem sagādājis patiešām jauku atpūtu. Tāpēc vissirsnīgākais paldies visiem šī pasākuma dalībniekiem, palīgiem un skatītājiem
– mums izdevās! Un tiekamies vēl
kuplākā skaitā nākamgad, jo pasākumā nolēmām, ka labām lietām jākļūst
par tradīciju.
7. martā notika ikgadējais jauno
vokālistu konkurss „Dzērbenes cālis 2012”. Arī šogad skolotāja Ilvija
Bikiņa bērnus bija godam sagatavojusi un skatītājiem tika piedāvāta
daudzveidīga programma, ko vadīja
Bērnudārza pele un Meža zaķis. Par
Dzērbenes „Mazo cāli 2012” kļuva
Kristīne Baltiņa, par „Lielo cāli”–
Estere Zirne un Dārta Nora Dubulte, skatītāju simpātija tika piešķirta
Davidam Amanam. Koncerta noslēgumā visi cālīši mielojās ar veikala
VIVA dāvinātajiem kliņģeriem, par
ko sirsnīgs paldies Vinetai Razgalei.
Paldies muzikālajai skolotājai Ilvijai,

audzītēm, auklītēm, vecākiem un,
protams, pašiem bērniem par burvīgo
koncertu.
Atgādinu, ka Dzērbenes tautas
namā līdz 14. aprīlim apskatāma novada mākslas un daiļamata izstāde –
izpārdošana. Esiet laipni gaidīti!
Izmantojot izdevību, gribu uzrunāt
visus novada amatierkolektīvu dalībniekus un vadītājus, jo šobrīd tuvojas
skates, kas amatiermākslā ir atskaites
punkts. No sirds gribu visiem novēlēt
veiksmi un izdošanos un izteikt pateicību par ieguldīto darbu, laiku un
nereti arī finansiālajiem līdzekļiem,
jo uzskatu, ka mūsu novada viens no
galvenajiem vadmotīviem – kultūra –
diezgan lielā mērā gulstas uz jūsu
pleciem. Galu galā amatiermāksla ir
tā nozare, par ko mūs, latviešus, apbrīno visā pasaulē. Vēl gribu izteikt
vissirsnīgāko pateicību mūsu novada
vadībai, ka amatiermāksla patiešām
iespēju robežās tiek atbalstīta. Kā
teicis Imants Ziedonis „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”. Tad darīsim to visi
kopā: jo vairāk jēriņus sirdī saskaitīsim, jo laimīgāki kļūsim!
Daina Šmite,
Dzērbenes tautas nama vadītāja

Dāmu deju grupa „Kaiva”.

Apmaksāt nekustamā
īpašuma nodokli ir vienkārši!
Ieejot Swedbank internetbankā un
ekrāna kreisajā pusē izvēloties sadaļu
„Mans nekustamā īpašuma nodoklis”, Jūs varat:
• Veikt nodokļu samaksu par saviem
īpašumiem (jāņem vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja konts
pašvaldībā tiek izveidots tikai tad, ja
šajā pašvaldībā personas īpašumā ir
ar nodokli apliekami objekti);
• Veikt nodokļu samaksu par citas
fiziskās vai juridiskās personas īpašumiem, izmantojot šo pakalpojumu;
• Iegūt aktuālo informāciju par
savu nekustamā īpašuma nodokli
pašvaldībās;
• Aplūkot un izdrukāt maksājuma
paziņojumus par saviem īpašumiem;
• Sazināties ar izvēlēto pašvaldību
par nekustamā īpašuma nodokļa jautājumiem;

• Pieteikties saņemt paziņojumu par
nekustamā īpašuma nodokli elektroniski, uz sev vēlamo e-pasta adresi.
Turklāt – saņemot paziņojumu elektroniski un lieki nedrukājot papīru, jūs
palīdzat saudzēt apkārtējo vidi!
Sadaļa „Mans nekustamā īpašuma
nodoklis” ir izveidota sadarbībā ar
SIA ZZ Dats un tās mērķis ir nodrošināt piekļuvi e-pakalpojumiem portālā
www.epakalpojumi.lv visiem Swedbank internetbankas lietotājiem.
Papildus iespējams iegūt informāciju par www.epakalpojumi.lv pieslēgto pašvaldību nekustamā īpašuma
nodokļa nomaksas bankas kontiem.
Gaidīsim Jūs katru pirmdienu:
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
12:00 – 13:00
Taurenes pagasta bibliotēkā
14:00 – 15:00
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mūsu viesis

Vēsture ir dzīves skolotāja
Inešu pagasta vizītkarte ir Vecpiebalgas muižas komplekss. Vēsturiskajām ēkām ir atrasts lielisks, mūsdienīgs pielietojums – pilī atrodas
pašvaldības iestādes, bijušajā magazīnā iekārtots sabiedriskais centrs,
bet muižas vīna pagrabā – novadpētniecības muzejs. Piebalgas muzejs ir
Mārtiņa Frīdvalda lolojums, prieks,
lepnums un rūpe arīdzan. Vaļasprieks, kas gadu gaitā pārtapis par
nopietnu darbu.
Esmu dzirdējusi, ka par sevi
sakāt: esmu novadpētnieks, ne
vēsturnieks. Tomēr nenoliedzami,
zināšanas Latvijas un novada vēsturē jums ir pamatīgas un arī materiālu savākts milzum daudz. Atskatoties pagātnē, kā radās doma
apkopot vēstures liecības?
– Dikti nožēloju, ka šim darbam
pievērsos tik vēlu, jo nav vairs veco
cilvēku, ko aptaujāt. Bet sākums bija
visai prozaisks: Inešos par kultūras
nama vadītāju strādāja Dainis Krams.
Atnāk viņš pie manis un saka, ka pieteikušies Rīgas pedagogi ekskursijā
uz Piebalgu, bet viņš pats, būdams
no zilo ezeru zemes, neko daudz par
šīs puses vēsturi nezinot. Gudrojām,
kā varētu no situācijas izgrozīties, jo
gluži atteikt un par neprašām rīdzinieku acīs arī izskatīties negribējām.
Izstudēju Kaudzītes Matīsa monogrāfiju „Vecpiebalga”, un kaut kāda
gaisma atausa. Ekskursiju novadīju, pedagogi prombraucot pateicībā spieda roku un solījās vēl citiem
ieteikt šo vietu par labu esam. Vien,
kad rādīju, kur Ķencis tika sēdināts
cietumā, viņi neticīgi grozīja galvas.
Raugi, viņi kā visi izglītoti cilvēki
bija lasījuši „Mērnieku laikus”, bet
ilustrācijas Brencēns zīmēja gadus
trīsdesmit pēc romāna iznākšanas –
laikā, kad vēl nebija norimis briesmīgais skandāls par Kaudzīšu autorību. Mākslinieks ar rakstniekiem
nekonsultējās, tāpēc viņam gadījās
divas rupjas kļūdas –Ķenci viņš ir
„iespundējis” pagastmājas pagrabā,
bet Lieni „apglabājis” Viduskapos.
Tad nu skolotāji mani mēģināja apstrīdēt, bet es – grāmatu rokās un lasu
fragmentu, kur Ķencis pa caurumu
lūr kā viņa pušelnieku Pāvulu varas
vīri stīvē uz cietumu, bet tas ar visām
četrām atspēries pagastmājas priekštelpas durvju stenderē. Ievedu skolotājus velvētajā akmens pagrabā un
saku: parādiet, kur ir tas lodziņš, pa
kuru Ķencis varēja kaut ko redzēt?
Brencēns droši vien domāja, ka cietums labāk iederēsies pagrabā, nevis
pagastmājas iekštelpās. Pēc pirmajām ugunskristībām nolēmu nopietnāk pievērsties vēstures faktu izzināšanai. Materiāli pamazām krājās, tā
radās doma par muzeja izveidošanu.
Novadpētniecības muzejam šis
ir jubilejas gads.
– Muzejs veidojās pakāpeniski,
oficiāli tas tika nodibināts un atklāts
1992. gadā. Sākumā tas atradās tagadējā skolas ēkā. Uz muižas pagrabu
ekspozīcija pārceļoja 1998. gadā.
Vispirms savāktie materiāli un ekspozīcija tika izvietoti pirmajā stāvā,
pēc vairākiem gadiem daļu ekspozīcijas pārcēlām uz otro stāvu.
Muzejā samērā liela ekspozīcijas daļa ir veltīta kara tēmai.
– Pirmajos gados ar eksponātiem
bija paknapi, informācija bija jāraksta uz rakstāmmašīnas. Vienā zāles

stūrī iekārtoju atmīnētāju sanesto karalaiku trofeju izstādi, sak, lai skolēniem varētu ne vien vēsturi mācīt, bet
arī parādīt, ko nevajag rokās ņemt. 2.
pasaules kara laikā mūsu pusi šķērsoja frontes līnija, pēc kara ļoti daudz
bērnu, arī prātīgu un padzīvojušu vīru
aizgāja bojā pārlieku lielas ziņkārības
dēļ. Piebaldzēnus jau vienmēr ir interesējusi laicīgā manta. Silā ir daudz
ierakumu, lai gan no turienes praktiski neviens šāviens raidīts netika. Īstā
frontes līnija gāja gar Ogres upi līdz
Briņģiem. Ērgļi gan cieta pamatīgi,
piecas reizes tie nonāca vienas vai
otras karojošās puses rokās, kamēr
beidzot vācieši piekāpās. 1944. gada
rudens bija ļoti sauss, krievi ar peldošiem tankiem pārbrauca pār Palša
purvu uz Leimaņiem, forsēja Ogri,
un vāciešiem nekas cits neatlika, kā
bez nopietnas pretošanās atkāpties.
Tiesa gan, troksnis bija pamatīgs, jo
promejošais karaspēks 1944. gada
19. septembrī uzspridzināja pareizticīgo baznīcu Inešos, bet dienu vēlāk
Vecpiebalgas luterāņu baznīcu. Būtībā pilnīgi bezjēdzīgi, jo no to torņiem
artilēriju koriģēt nekādi nevarēja, tas
ir tikai tāds mīts. Gluži vienkārši vācieši, izpildot Hitlera rīkojumu par
„izdedzināto zemi”, spridzināja visu,
kas vien ceļā gadījās. Ne visai glaimojoša patiesība: pavēli par baznīcu
spridzināšanu deva vācieši, bet izpildīja – latvieši. Tas pats stāsts ir par
padomju varas represijām. Kas tad
izsūtāmo sarakstus stādīja? Vietējie
izpildkomiteju priekšnieki un partorgi. Un mēraukla bija tikai viena – cilvēka sirdsapziņa: cik godīgs bija pie
varas esošais komunists, tik gari bija
izvedamo saraksti. No Vecpiebalgas
pagasta represēja 50 personas, no
Inešu – 3 ģimenes. Vēsture vispār ir
sarežģīta un pretrunīga, jo katrs izsaka savu viedokli un domā, ka viņam
ir taisnība.
Gluži tāpat kā kaislības ap leģionāru pasākumu 16. martā.
– Leģionāru atceres pasākumam
noteikti nevajadzētu kļūt par vietu, kur dažādu nokrāsu politiķiem
„spodrināt spalvas”. Latviešu tautai
2. pasaules karš bija liela traģēdija,
bet 16. marts mūsdienās tiek nevajadzīgi politizēts. Tas, ka leģionāri cīnījās par brīvu Latviju, ir apšaubāms
apgalvojums, jo vācieši nekad nepieļautu brīvas valsts izveidi. Latviešu
pašpārvalde varēja nodibināties tikai
pašās pēdējās kara dienās Kurzemē,
kad vācieši saprata, ka viņu dižais
plāns ir izgāzies. Starp citu, tā paspēja latviešu tautai nodarīt ievērojamu
ļaunumu, jo pāri jūrai aizceļojusī vadība deva pavēles: jūs cīnāties, aizstāvat tēvu zemi, mēs drīz atgriezīsimies ar jauniem spēkiem. Bet tikmēr
Kurzemes katlā dzisa latviešu dzīvības... Cik tad vairs leģionāru vispār
ir palicis? Viņi netraucēti pulcējas
Lestenē, piemin kritušos, tur neviens
viņus par fašistiem nesaukā. Medaļai
ir arī otra puse – 130. korpusa karavīri arī apgalvoja, ka cīnās par brīvību:
kad vācieti sasitīs, krievs no Baltijas
aizies, bet tiem pat tāda doma nebija un, šķiet, nav vēl šodien. 50 gadu
vieni bija karojuši pareizajā pusē, tagad otri. Nav jau vairs tālu 9.maijs,
kad augstu vilni sitīs kaislības ap
„atbrīvotājiem” – pie Uzvaras pieminekļa tiks koncentrēti milzīgi policijas spēki, kreisi noskaņoti politiķi

Vadot ekskursiju pa muižas kompleksu kaimiņu pagasta bibliotēkas
Lasītāju klubiņam.
teiks kaismīgas runas... Nesaprotu,
kāpēc organizētājiem un sanākušajiem pie krūtīm tiek spraustas Svētā
Georga lentītes? Sarkanajā armijā
šāds apbalvojums nepastāvēja, Svētā
Jura krustu piešķīra Vlasova armijas
virsniekiem un to saņēma arī latviešu
leģiona virspavēlnieks Bangerskis.
Tik primitīvs lietas organizatoriem
gan pienāktos zināt!
Iepriekš minējāt, ka vēsturnieki
dažkārt mēdz dažādi interpretēt
un sagrozīt dažādus notikumus.
Vai arī Piebalgas vēsturē esat atklājis kādus pārsteigumus?
– Esmu diezgan liels reālists un
man nav pieņemami dažādi pieņēmumi un puspatiesības. Vācot un
apkopojot informāciju, vienmēr
cenšos „aizrakties” līdz racionālam
izskaidrojumam, nekad nebalstos
tikai uz viena vēsturnieka izteikumiem vai pētījuma rezultātiem. Tā,
piemēram, nesen guvu netiešu apstiprinājumu faktam, ka, iespējams,
pirmais sakarīgais alfabēts radies
nevis Burtniekos, bet gan uz Inešu
ezera. L. Purs grāmatā „Krusts virs
pilskalna” ļoti tēlaini apraksta dzīvi
pāļu ciemos uz Ineša. Grāmatā ir ziņas, ka uz šejieni atklīdis kāds gudrs
vīrs no Burtniekiem, uzcēlis māju
un izstrādājis alfabēta vienkāršoto
versiju, kur katram burtam atbilst
viena noteikta zīme (Beverīnā alfabēts ir pastāvējis, bet dikti sarežģīts).
Uz ģērētas govs ādas ar irbulīti viņš
tās zīmes ir piefiksējis, bet tad Tālavas kunigs Valdis ir viņu aizvilinājis
atpakaļ uz Beverīnu. Jo, raugi, tur
valdnieks bija pasludinājis jauniešu
apmācību līdz 18 gadiem: meitenēm
jāmācās visi sievu darbi, puišiem –
vīru, bet abiem dzimumiem obligāti
bijis jāapgūst rakstu zīmes. „Mājas
Viesī” pagājušā gada decembrī bija
publicēti divi Gunta Eniņa raksti:
viens par Burtnieku ezeru, otrs par
Velnalām Salacas upes krastā. Šīs
publikācijas netieši sasaucas ar iepriekšminētajiem apgalvojumiem
par alfabēta rašanos mūspusē.
Piebalga jau izsenis ir bijis gaišs
novads...
– Man nepatīk mīts, ka šeit it kā
esot īpaša aura. Kas tad tā vispār
tāda ir? Lieta ir pavisam prozaiska
un saistīta ar vēsturisku personību
konkrētiem lēmumiem. Par Šeremetjeviem domas dalās, nereti esmu
dzirdējis pārmetumus, ka es krievus
idealizējot un cildinot. Pēc Ziemeļu
kara Vecpiebalgas muižā bija palikušas vien 6 lietojamas ēkas. Boriss
Šeremetjevs gan nebija vienīgais

postītājs, taču viņa pēcteči, it kā izpērkot vainu par senču nodarītajiem
zaudējumiem Piebalgai, pret saviem
zemniekiem izturējās liberālāk nekā
vācu muižnieki. Piemēram, esmu
dzirdējis, ka Šeremetjevi savās muižās dzimtbūšanu atcēluši gadu agrāk
nekā citur Vidzemē un materiāli palīdzējuši savu muižu puišiem skoloties Pēterburgā. Tiesa gan, rakstisku
liecību šiem faktiem nav. Bet vienai
lietai gan ir apstiprinājums, proti,
19. gadsimtā strauji attīstījās Rīga,
bet tai „visapkārt smilšu kalni, pati
Rīga ūdeni” – nav tuvumā akmeņu.
Lauciniekiem, kas braukuši uz Rīgu,
līdzi bijusi jāved akmeņu krava – citādi iekšā netikuši. Cik daudz un cik
lieli, to es nezinu, bet tie bija paredzēti ielu bruģēšanai. Šeremetjevs
izkārtojis, ka viņa muižas ļaudīm
akmeņi nebija jāved. Tad piebaldzēni lielīgi braukuši: a, mums akmiņu
nav, mēs grāpa ļaužu!
Tad, lūk, no kurienes piebaldzēniem tā lepnība un augstprātība,
par ko esam izdaudzināti visā Latvijā!
– Piebaldzēni ir lieli dziedātāji vai
runātāji, es piederu pie otrajiem. Lielīgi un taupīgi arīdzan, citi gan saka,
ka skopi (īstie piebaldzēni nekad neatzīs, ka nav naudas, viņiem nekad
nav „laika”). Valodā paskarbi un tieši:
ja kas nepatīk, nelaipo un neglaimo.
Dažkārt šīs īpašības ir traucējošas,
īpaši, kad vajag ko sarunāt, pierunāt,
izkaulēt. Neskatoties uz skarbumu,
piebaldzēni ir arī lieli andelmaņi.
Mūsu pusē zeme ir skopa, bet liesā
augsnē labi padodas tikai divas kultūras – auzas un lini. Senāk tos tad arī
audzēja katrā mājā, bet ziemā stelles
darbināja pat 24 stundas diennaktī.
Auda uz maiņām, arī vīri sēdās stellēs
un nemaz šo darbu nesmādēja. Audumus piebaldzēni veda pat uz Vāczemi
pārdot, tāpēc mūsu zemniekiem vairāk nekā citiem pieturējās nauda un
viņi varēja savus bērnus izskolot. Jo
skola visos laikos ir maksājusi naudu.
Lai gan es piekrītu Kaudzītes Matīsam, kad tas savā laikā teica, ka izglītība iznīcinās laukus.
Vai tad laukos gudri un izglītoti
ļaudis nav vajadzīgi?
– Ulamaņlaikus atceros no nostāstiem, taču padomju laikos lauki bija
atvērti izglītotiem cilvēkiem. Es neuzskatu, ka kolhozos bija briesmīgi
slikti. To vairāk skandē pilsētnieki,
neesmu dzirdējis daudz laucinieku,
kas par tiem laikiem zūdītos. Vismaz
visiem bija darbs, bet kas tagad notiek? Labāk par šo tematu nerunāt,

jo tad ir jāskar lielā politika, bet es
par to vairs neinteresējos un publiski
nerunāju.
Tad parunāsim par teātra spēlēšanu!
– Par to var runāt vienmēr, jo tā ir
mana lielā aizraušanās visa mūža garumā – kā sāku spēlēt Kaudzīšu pamatskolā, tā vairāk nekā piecdesmit
gadus amatierteātrī esmu pavadījis.
Kādi tik atgadījumi nav piedzīvoti!
Agrāk daudz braukājām apkārt pa
kultūras namiem, jo rajona skatē varēja piedalīties vien tad, ja bija nospēlētas desmit izrādes. Aizbraucām
spēlēt uz Kagaiņu skolu lugu „Tava
vieta” , bet es savas lomas tekstu tā
īsti labi no galvas nezinu un ieeju
ģērbtuvē mācīties. Tolaik Kagaiņos
par partijas sekretāri bija skarba
dāma Zelma Gulbe. Muguru pagriezis, skaļi runāju: „Vot, vecene!”, bet
durvīs – pati cienīgā partijas biedrene. Dikti apvainojusies bija, režisore
sūtīja mani pat atvainoties, bet es iespītējos: lai atvainojas lugas autors,
es tikai atkārtoju uzrakstīto. Vienā
ziemā bijām Leimaņos, pie krāsns
muguru nevarēja likt klāt – tūlīt
sāka kūpēt, bet uz skatuves nežēlīgs
aukstums. Teātrī tolaik mums spēlēja dārznieks Burka, uziet viņš uz
skatuves un lej no karafes glāzē dzērienu, bet rekvizīts sasalis un nekas
ārā nelīst. Tiesa gan, pēdējos gados
inešnieku izrādes vēroju no skatītāju
rindām, jo tie gadi, gadi... Liek sevi
manīt. Teātra spēlēšana ir laba lieta,
un lielisks rūdījums arīdzan.
Kas droši vien noder ekskursijas
vadot?!
– Teātri ekskursantu priekšā gan
nekad nespēlēju un neko neuzspiežu arī. Jo cilvēki ir dažādi: vieni
nobrauc gar pils priekšu kā pa lielceļu – neapstājoties, citi – izkāpj,
pie strūklakas nofotografējas paši,
nofotografē pili un ceļo tālāk, bet ir
arī interesenti, kuru mērķis ir muzeja
apmeklējums un arī mans stāstījums.
Ir vērts runāt, ja atbraucējus tas interesē. To, vai gida priekšā stāv akmenī
cirstas statujas vai dzīvi cilvēki, tūlīt
var redzēt. Šogad pirmie apmeklētāji
ieradās 21. februāri.
Muzejā glabājas priekšmeti un
liecības par Piebalgu kopš 18. gadsimta. Vai ir palicis arī kas neizpētīts?
– Liels mīnuss ir tas, ka mūsu pusē
maz ir strādājuši arheologi. Piemēram, pētījumi būtu jāveic Zviedru
pussalā, kur Ziemeļu kara laikā krievi iedzinuši zviedrus, iznīcinājuši tos
un turpat aprakuši, tāpēc arī pussalai
tāds nosaukums. Savukārt mācītāja
Gulekes dēls Arvēds savās piezīmēs
raksta, ka viļņi divas reizes izskalojuši krastu un rezultātā esot atrasti
skeleti ar latviskām rotaslietām, kas
nu nekādi nevarot piederēt zviedru
karavīriem. Tas liecina par to, ka, iespējams, zem zviedru apbedījumiem
atrodas senlatviešu kapi. Tāpat līdz
šim nav veikts nopietns darbs pie
pilskalnu pētījumiem. Inešu pagastā
vien tie ir trīs – Bitēnu pilene, Ozolkalna pilskalns Ogres upes līkumā
un Lejasburkānu pilskalns. Vēsturniekiem un arheologiem Piebalgā
būtu, ko darīt, jo šīs puses vēsture ir
ļoti bagāta, taču ar entuziasmu vien
dažkārt ir par maz, vajag arī līdzekļus.
Dzidra Ješkina
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Lasīt ir stilīgi!
6. martā Vecpiebalgas vidusskolas bibliotēkā bija svētki, jo pie
4.-8. klašu skolēniem ciemojās
rakstnieks Māris Rungulis. Viņš interesanti pastāstīja par savu literāro
darbu tapšanu, minot, ka raksta par
notikumiem no dzīves. Šobrīd ļoti
populāras ir tādas M. Runguļa grāmatas kā „Gliemežvāks”, „Sniega
cilvēki”, „Avene”. Iepriecina, ka
divas grāmatas – „Sirsniņsalas” un
„Vardes kurkst kabatās” – izvērtēs
Bērnu žūrija. Rakstnieks ir labs vērotājs, stāstnieks, tāpēc savos darbos atklāti runā par jauniešu problēmām.

2012. gada marts

7. un 8. kl. skolēni bija iestudējuši vairākus M. Runguļa stāstu fragmentus, autoram vajadzēja atminēt
to nosaukumus. Rakstnieka humors,
uzjautrinošie stāsti radīja skolēnos
patiku un interesi par viņa darbiem.
Lasīsim Māra Runguļa grāmatas!
Pasākums notika Vecpiebalgas
pagasta bibliotēkas projekta „Sarunas ar rakstniekiem Vecpiebalgas
novada bibliotēkās” ietvaros un to
finansiāli atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.
Simone Vāce, Vecpiebalgas
vidusskolas 4. kl. skolniece

• Valsts vides projektu olimpiādē,
kas 7. martā notika Rīgā, atzinību ieguva Dzērbenes vidusskolas
8.klases skolniece Kitija Jonīte ar
projektu „Aizaugošie Dzērbenes
lauki – iespējas darbīgiem cilvēkiem” un 9.klases skolniece Amanda Karaļuka ar projektu „Iespējas un
izaicinājumi sakoptai videi Dzērbenē”. Paldies par aktuālu problēmu
saskatīšanu un risināšanu!
• Taurenes pamatskolas sporta
pulciņa dalībnieki, iesaistot citus
aktīvākos skolēnus, šoziem vairākas reizes apmeklēja „Lido” kalnu.
• Noskaidroti uzvarētāji SIA
„ZAAO” vides projekta „Cilvēks
vidē” ietvaros organizētajā konkursā „Mīklas par atkritumiem” bērnudārza audzēkņu grupā. Laureātu
vidū Ance Rutka (Inešu pamatskola
PII grupa) un Gita Bērziņa (Taurenes pamatskola PII grupa).
• Taurenes pamatskolas skolēni:
Rinalds Jānis Kārkliņš, Helvijs Babris, Viesturs Mangulis, Artūrs Kalvāns, Roberts Klāvs Užāns, Jēkabs
Zommers, Gatis Gedroics- Jurago,
Sintija Ķuze, Laura Taujinska 14.
februārī piedalījās starpnovadu skolu sacensībās distanču slēpošanā.
• Mājturības un tehnoloģiju starpnovadu olimpiādē taurenieši Roberts Klāvs Užāns ieguva 1. vietu,
Madis Lemešs – 2. vietu.
• Taurenes pamatskolas 1. -6. klašu skolēni piedalās valsts konkursā
„Dārznieks”.
• Taurenes pamatskolas 1. klases skolēniem, kuri pavadījuši 100
dienas skolā, notika pasākums, lai
pārbaudītu, vai viņi ir iepazinuši
skolas dzīvi, telpas, skolotājus un
darbiniekus. Noslēgumā visi pelnīti

saņēma Goda zīmi.
• 12. martā jau otro reizi šajā mācību gadā Taurenes pamatskolā notika Kontaktdiena, kurā vecāki sev
pieņemamā laikā tikās ar priekšmetu skolotājiem un administrāciju.
Šoreiz Kontaktdienu apmeklēja
54 % vecāku.
• Taurenes pamatskolas 7. klases
skolēni 8. martā devās pārgājienā ar
slēpēm. Maršruts Taurene – Bregža kalns – Taurene. Dažs skolēns
šajā slēpojumā cīnījās un pārvarēja sevi, skolēni mācījās iekurināt
ugunskuru sniegā.
• Martā Taurenes pamatskolā notika interesants klases vakars „Pavasara pilieni”. Šajā vakarā skolēni
nakti pavadīja skolā, gatavojot nākamās dienas stundas un kopīgas
vakariņas.
• Cēsu profesionālās vidusskolas organizētajā konkursā „Jaunais
amatnieks 2012-I” piedalījās 5
skolēni no Taurenes: Raivis Ābele, Madis Lemešs, Helvijs Babris,
Jēkabs Zommers. Roberts Klāvs
Užāns nominācijā „Namdaris” ieguva 2. vietu.
• Martā Vecpiebalgas vidusskolā varēja aplūkot 9. klašu meiteņu
mākslas darbu izstādi.
• 1. martā Vecpiebalgas vidusskolā notika novadu skolu tikšanās,
kuru organizēja un vadīja 9.klase
un audzinātāja Daiga Šatrovska.
• 7. martā Vecpiebalgas pirmsskolā notika svētki vecvecākiem. Visi
kopā gājām „Pie saulītes ciemos”.
• Pirms pavasara brīvlaika Vecpiebalgas vidusskolas klašu kolektīvi apmeklēja Lido kalnu – slēpoja,
nodarbojās ar snovbordu.
• Vecpiebalgas vidusskolā uz-

sākts cikls – Bībeles stunda 9.-12.
klašu skolēniem, kuru vada mācītājs Intars Jonītis.
• Ar pēdējiem atvadu ziediem no
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīva 3. martā Bērzgales baznīcas
84 gadu vecumā mūžībā pavadīja
Vecpiebalgas vidusskolas ilggadējo
skolotāju Moniku Teilāni. Piemiņā
paturēsim skolotājas darbīgumu,
lielo atbildības sajūtu par veicamo
darbu, cilvēcisko atsaucību un izpalīdzību.
• 30. martā Vecpiebalgas vidusskolā notiks atvērto durvju diena.
Vecāki var ierasties skolā un vērot
mācību stundas. Skolēni sacentīsies
dziesmu prasmē konkursā „Koru
kari”. Pēcpusdienā notiks skolas
vecāku pilnsapulce.
• 15. martā Vidzemes Augstskolā
notika Vidzemes reģiona 3. skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference. Vecpiebalgas vidusskola
ir starp tām nedaudzajām lauku
vidusskolām, kas šajā konferencē
piedalās regulāri. Arī šogad Vecpiebalgas vidusskola konferencei pieteica 5 darbus un visu darbu autori
tika uzaicināti uz darbu aizstāvēšanu. Ķīmijas sekcijā atzinību ieguva
Laura Kupča (skolotāja Antra Eškina), zemes zinātnes un ģeogrāfijas
sekcijā atzinība Madarai Gasiņai
un Baibai Lapiņai (skolotāja Antra
Eškina), vides zinību sekcijā atzinība Kristīnei Kuzmanei, Žanetei
Zommerei un Tomam Strelkovam
(skolotāja Agita Bērziņa), vēstures
sekcijā atzinību un tiesības piedalīties valsts zinātniski pētniecisko
darbu konferencē ieguva Gints
Mārtiņš Indriksons (skolotāja Ilona
Strelkova).

21. februāris – Dzimtās valodas diena
Rakstnieks Māris Rungulis, viesojoties Vecpiebalgas vidusskolā un
atbildot uz jauno lasītāju jautājumiem, labprāt atklāja savu grāmatu
tapšanas noslēpumus.

Gribas paturēt šo mirkli
Ir piektdiena. Esmu pārliecināta,
ka diena noteikti ir īstā, vēl tikai
jāpaspēj laikā. Jāpieliek solis! Ārā
gan puteņo, un vējš dzen sniegu tieši sejā, arī kājas tā vien lūko paslīdēt. Vēl tikai ap ēkas stūri, un tad
jau... Skat! Kas tad tas? Koši dzeltena saulīte raugās caur durvju stiklu, un draiski saules zaķēni šķelmīgi smaida pretī. Gaitenī valda viegls
satraukums – tur jau pulcējušies
mazie skolas bērni kopā ar savām
skolotājām. Un tūlīt sāksies... Jā,
skaidrības labad, esmu oma kādai
brīnišķīgai otrklasniecei, un laiks,
vieta un pasākums, uz kuru esmu
paspējusi (kā gan citādi!), ir vecmāmiņām un vectētiņiem veltīts svētku brīdis – gaišs, priecīgs pavasara
sveiciens, kas Vecpiebalgas vidusskolā izveidojies kā tradīcija.
Tūlīt pat tas arī sākas, tāpēc ātri
ieslīdu zālītē, tieši pirmajā rindā.
Pa klavieru taustiņiem skrien sīki
pirkstiņi, augšup paceļas flautas un
klarnetes skaņas, dzidras balstiņas
pieskandina zāli. Vai tā ir dziesma
vai deja, vai melodija, spēlēta ar
kādu mūzikas instrumentu? Viss
vibrē vienā – mīlestības – toņkārtā.
Tā vienkārši un ļoti īsti!
Ciemos atnāk arī piparkūku vīriņš Kraukšķītis ar draugiem, un
katrs mazais aktieris cenšas iedzīvoties savā lomā, drosmīgi pārvarēdams samulsumu. Un kā nu ne,
ja skatītāji sēž tepat rokas stiepiena
attālumā!

Vieni aplausi mijas ar nākamajiem, un ne tikai dancotāji un dziedātāji, bet arī viņu mīļie opīši un
omītes piesit kājas taktī, cik ļoti iet
pie sirds viss notiekošais.
Un es joprojām smaidu! Smaidām visi. Kāda aizkustinājuma
asara sariešas acīs. Ik pa laikam noklikšķ kādas fotokameras slēdzis,
gribas satvert un iemūžināt to īpašo
mirkli, to sirds zibsni un... paturēt,
neatlaist...
Te nu mēs sēžam – omītes, opīši
(iespējams, arī kāda vecvecmāmiņa). Un katrs izdzīvojam savu prieku. Prieku, ko var sniegt tāda viena
maza, karsti pukstoša sirds.
Viss ir tik jauki iecerēts, ietērpts
sirsnīgas izdomas krāsās, sagatavots tā, ka vien varam minēt, cik
daudz pūļu tas ir prasījis no audzinātājām, skolotājām un, protams,
no pašiem mazākajiem – mūsu visu
mīļajiem mazbērniem.
Koncerta noslēgumā katrs opis
un oma saņem mazbērnu rokām darinātu veltījumu. Vienīgo, īpašo.
Par visu ir padomāts. Apkārt
smaržo pēc mīļuma. Tā vienkārši. Un ļoti īsti. Promejot ieraugu
gaitenī pie sienas veselu portretu
galeriju. Otro! Tie taču esam mēs
mūsu mazbērnu acīm. Izskatāmies
lieliski, labāk nekā foto. Es turpinu
smaidīt. Un tā – līdz ausīm!
Savas 2. marta svētku sajūtas un
redzējumu vārdos ietērpa
otrklasnieces Lauras oma Vizma

Dzimtā valoda ir tikai viena
Dzimtā valoda ir kā mammas
šūpļa dziesma – klusa un nomierinoša. To gribas dzirdēt un runāt, arī
dziedāt. Dzimtā valoda ir stingra,
kad tajā runā tētis. Dzimtā valoda
ir gudra, kad oma stāsta pasakas un

vectēvs stāda kokus. Dzimtā valodā
pat strīdi nav bargi, bet pamācoši.
Dzimtā valoda ir tik stipra kā mana
ģimene un tik bagāta ar vārdiem,
notikumiem un piedzīvojumiem.
Dzimto valodu nedrīkst zaudēt

un piesārņot ar svešiem vārdiem.
Dzimtā valoda, tāpat kā māmiņa, ir
tikai viena.
Mārcis Goba, Vecpiebalgas
vidusskolas 4. klases skolnieks

No 20. līdz 23. februārim Taurenes pamatskolā visur čabēja un
burkšķēja, jo valdīja radoša gaisotne. Gan lielie, gan mazie bija pievērsušies savai dzimtajai valodai.
20. februārī visi skolēni piedalījās konkursā „Pasaka. Pasaciņa”.
Katrs rakstīja savu literāro pasaku
un veidoja ilustrāciju savam literārajam darbam. Nākamajā dienā
sākumskolas skolēniem notika oriģināldarbu priekšlasījumi.
Rezultātā izveidojām divas pasaku grāmatas, kuras izvērtēja Taure-

nes pagasta bibliotekāres Ineta Rūnika un Vija Rožlapa. Interesantāko
un mūsdienīgāko literāro pasaku
autori: 1.- 4.kl. grupā – Endijs Pacēvičs (2.kl.), Anete Plūme (3.kl.),
Niks Cīrulis(3.kl.), bet 5.-9.kl. grupā – Kristīne Radziņa (9.kl.), Baiba Kuļikovska (9.kl.), Alise Lūse
(9.kl.).
22. februāra „Latviešu valodas
pēcpusdienā” sacentās 3 komandas, kuras rādīja savas zināšanas un
prasmes gan latviešu valodā, gan
literatūrā.

Bet 23. februāris bija īpaši gaidīta diena. Beidzot bija „Skatuves
runas konkurss” un skolā ieradās
viesi – Cēsu jauniešu literārā pulciņa vadītāja Mirdza Lībiete ar jaunajiem literātiem: Emīlu Lukjanski,
Ievu Radvilaviču un Ligitu Jansoni.
Katra konkursa dalībnieka sirds
bija satraukuma pilna, jo viesi bija
arī „bargā” žūrija.
Konkurss dienas gaitā izvērtās
par brīnišķīgu literatūras stundu,
kurā mijās jauno literātu priekšlasījumi ar konkursa dalībnieku priekšnesumiem.
Konkursa noslēgumā bija zināmi arī prasmīgākie skatuves runas
meistari.
1.-.4.kl. grupā
1. vieta Arnis Sīka (3. kl.)
2. vieta Renāts Paeglis (2.kl.)
3. vieta Rolanda Ģēģere (1. kl.)
5.-9.kl. grupā
1. vieta Lāsma Kristiāna Kārkliņa
(7.kl.)
2. vieta Helvijs Babris (7.kl.),
Kristīne Radziņa (9.kl.)
3. vieta Evelīna Āboliņa (8.kl.),
Jānis Kučinskis (6.kl.)
Sandra Kārkliņa

Latviešu valodas nedēļa Taurenes
pamatskolā

Dzimtās valodas nedēļa Taurenes pamatskolā noslēgusies,
uzvarētāji apbalvoti.
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Projekta sanāksme pedagogiem
Skolēnu brīvdienā divas dienas
četri Dzērbenes vidusskolas pedagogi piedalījās Nordplus projekta
sanāksmē Rīgā. Skola šajā projektā
piedalās jau trīs gadus un partneri ir
Lietuvas, Norvēģijas, Dānijas un Islandes mežu pētnieki un pedagogi.
Projekta galvenā tēma ir izglītība
par mežu, bet šis seminārs bija vairāk veltīts cilvēka kā meža resursu
patērētāja attiecībām ar mežu kā
klimata regulējošu faktoru. Semināra tēma „Mūsdienu cilvēks ceļā
uz ilgtspējīgu nākotni”. Meža izglītības institūts Norvēģijā kopā ar
partnervalstu speciālistiem ir izstrādājuši mācību materiālus darbam ar
dažāda vecuma skolēniem. Semināra laikā pedagogi paši izstrādāja šīs
darba lapas un diskusijās izvērtēja,
ko nepieciešams uzlabot to saturā.
Aprīlī un maijā šos materiālus tes-

tēs projekta skolās un rudenī veiks
rezultātu analīzi.
Galvenā doma, kas ir ietverta
šajos materiālos, Dzērbenes vidusskolai būtībā nav sveša. Skolēni jau
ir izstrādājuši vairākus vides projektus par koksnes resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Galvenā doma,
kas būtu jāsaprot patērētājam, ir, ka
koksnes izstrādājumi jālieto ilgi un
jācenšas lietot koksni citu materiālu vietā, kur vien tas ir iespējams.
Dzērbenes vidusskola šo principu
jau pielieto praksē – atjauno krēslus
un solus, kuriem ir koka virsma, un
tas ir izdevies ļoti labi.
Koksnes izstrādājumu lietošana
samazina ogļskābās gāzes daudzumu atmosfērā un tā mazina klimata
izmaiņas. Ja mēs koksnes izstrādājumus lietojam ilgi, tad koksnē
uzkrātais ogleklis nevar nokļūt

Kursos piedalījās skolotājas
L. Ridūze, I. Jeromāne, I. Lapsa
un M. Grīnberga.
atmosfērā. Ja mēs izvēlamies koksni plastmasu vai metāla vietā, tad
netērējam neatjaunojamos resursus
un nepiesārņojam vidi, šos izstrādājumus ražojot. Projekta mācību materiāli būs laba pieredze un iespēja
dažādot vides izglītību.
Marija Grīnberga, Dzērbenes
vidusskolas direktore

Mācību jomu nedēļas Inešu pamatskolā
Inešu pamatskolā noslēdzies mācību jomu nedēļu aktivitāšu darba
cēliens. Laika posmā no janvāra līdz
1. – 2.kl. grupā
Kārlis Braķis 1.kl.
Verners Stūrītis 1.kl.
Karīna Tomsone 1.kl.
Līva Beāte
Vozņesenska 2.kl

martam skolēni varēja pārbaudīt savus spēkus 15 olimpiādēs, kuras klašu
grupām organizēja skolas pedagogi.

3. – 4.kl. grupā
Mikus Cimdiņš 4.kl.
Madara Eglīte 4.kl.
Edvīns Eglītis 4.kl.
Elgars Martinsons 4.kl.
Mārtiņš Metums 4.kl

Pārliecinošus rezultātus, saņemot
godalgotas vietas 30% no visām
olimpiādēm, uzrādīja:

5. – 6.kl.grupā
Anete Cīrule 5.kl.
Pēteris Ronis 6.kl.
Toms Vaļkins 6.kl.

7. – 9.kl. grupā
Anete Paukša 7.kl.
Ieva Annele Ludborža 7.kl
Arita Karīna Braķe 8.kl.
Marta Cimdiņa 8.kl.
Līva Miķelsone 8.kl.
Kate Kļaviņa 8.kl.
Sintija Eglīte 9.kl.

Skolas vārds izskanējis arī ārpus novada robežām.

Mūsu sasniegumi ziemas mēnešos:

Marta Cimdiņa
Kate Kļaviņa
Alvis Kļaviņš
Reinis Miķelsons
Līva Beāte Vozņesenska
Anete Cīrule
Mikus Cimdiņš
Elgars Martinsons
Ieva Annele Ludborža
Viktorija Gailuma
Dzintars Daļeckis
Pēteris Ronis
Dzintars Daļeckis
Agija Priedīte
Toms Vaļkins
Pēteris Ronis
Arita Karīna Braķe
Marta Cimdiņa
Anete Cīrule
Kate Kļaviņa
Sintija Eglīte
Jānis Ķepītis
Ance Rutka

1. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanas Sk. A.Praulīte
stafetēs 8.- 9. kl. grupā
2. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanas Sk.A.Praulīte
stafetēs 4. – 5.kl. grupā
3. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanas Sk. A.Praulīte
stafetēs 6. – 7. kl. grupā
1. vieta Cēsu novada atklātajās sacensībās distanču slēpošanā
6.- 7.kl. grupā
2. vieta starpnovadu latviešu val.un lit. Olimpiādē
2. vieta Dabas muzeja konkursā „Cielavas gudrība”
3.vieta skatuves runas konkursā Lasīšanas kongresā Rīgā
3. vieta starpnovadu latviešu val. Un lit. Olimpiādē
1. vieta matemātiķu konkursā 5. – 8. kl.
Atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē
Atzinība starpnovadu latv. Val.un lit. Olimpiādē
Atzinība matemātiķu konkursā 5. – 8. kl.
Atzinība matemātiķu konkursā 5. – 8. kl.
Atzinība starpnovadu bioloģijas olimpiādē
Atzinība starpnovadu 3.kl. matemātikas olimpiādē
Vides projekta „Cilvēks vidē” mīklu konkursa laureāts

Jau tradicionāli Zinību ballē skolas olimpiāžu uzvarētāji saņēma Atzinības rakstus un pildspalvas, bet
īpašā balva – krūzīte ar skolas logo
un savu vārdu tika pasniegta skolē-

niem, kas ar uzcītīgu darbu guvuši
panākumus stapnovadu un valsts
konkursos, olimpiādēs, sacensībās.
Šī darba cēliena noslēgumā uzņēmēja Jāņa Roņa speciālās balvas
saņēma 17 skolēni.
Galvenais mācību jomu
nedēļu mērķis ir veidot
interesi, paplašināt redzesloku, celt skolēnu
pašapziņu, tāpēc šajā
laikā līdzās tradicionāliem skolas pasākumiem esam organizējuši skolā Dzimtās
valodas dienu, kā arī atsaukušies Starptautiskā
Humānās pedagoģijas
centra aicinājumam novadīt skolā Labestības
Labestības dienā sētās puķes vasarā skolas stundu. Tagad skolā aug
dārzā priecēs visus inešniekus.

Sk.A.Praulīte
Sk. S.Balode
Sk. V.Miķelsone
Sk.S.Balode
Sk.S.Balode
Sk. S.Berķe
Sk. S.Balode
Sk. Berķe
Sk. Berķe
Sk. V.Miķelsone
Sk.E.Leiboma
Sk. I. Jane

mūsu sētā labestības puķe, ko pavasarī stādīsim dārzā, jo, „labu darīdams, tu dari labu pasauli”. Esam
bijuši ekskursijās uz Bērnu zinātnes
centru Cēsīs, Rīgā noskatījušies izrādes „Sniega karaliene” un „Vārnu
ielas republika”. Darba vērtējumu
gaida skolēni, kas piedalās vēstures
pētniecisko darbu konkursā valstī.
Šajā laikā esam atklājuši arī savu
vecāku radošās izpausmes. Emocionāla tikšanās studijas „Vārds” audzēkņiem izvērtās ar Lauras mammu Margaritu Lukinu, kas paralēli
darbam saimniecībā savas izjūtas
un pārdomas atklāj dzejoļos.
Padarītā ir daudz, bet arī pavasaris mūs sagaida ar jauniem
darbiem!
Ilze Cīrule, direktores vietniece
mācību un audzināšanas jomā



Vecpiebalgas vidusskolas
skolēnu sasniegumi
februārī un martā
Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 2.vieta Kristiānai Kalniņai (5.kl.), Armandai
Višņovai (7.kl.), 3.vieta Kristai
Kristianai Spirģei (7.kl.), atzinība
Agnesei Štimmerei (5.kl.). Skolotāja V. Jansone.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 1.vieta Andrim Braueram
(4.kl.), 2.vieta Ralfam Kuzmanam
(3.kl.), atzinība Silvestram Pētersonam (4.kl.). 3. klašu matemātikas olimpiādē 1.vieta Ralfam
Kuzmanam (3.kl.). Matemātikas
olimpiādē 5. – 8.kl. 1.vieta Mairai Asarei (7.kl.), 2.vieta Paulai
Dianai Šulcai (6.kl.), Naurim
Kuzmanam (8.kl.), 3.vieta Alfai
Tokai (7.kl.), atzinība Jolantai Kučinskaitei (5.kl.), Sintijai Igaunei
(7.kl.). Skolotājas B. Kuzmane, A.
Glāzere, R. Šarkovska.
Starpnovadu krievu valodas
olimpiādē 3.vieta Marijai Židavai
(12.h), atzinība Elīnai Zivtiņai
(9.kl). Skolotāja Z. Tolla.
Starpnovadu ekonomikas olimpiādē 3.vieta Agrim Kuzmanam
(12.e). Skolotāja L. Žagare.
Starpnovadu 5.-8. kl. matemātikas konkursa 3. kārtā 2.vieta

Andrim Braueram (4.kl.), Paulai
Dianai Šulcai (6.kl.), atzinība Silvestram Pētersonam (4.kl.), Agnesei Štimmerei (5. kl.), Annijai
Sniedzei (6.kl.). 4. kārtā 1.vieta
Paulai Dianai Šulcai (6.kl.), Mairai Asarei (7.kl.), Naurim Kuzmanam (8.kl.), 3.vieta Andrim
Braueram (4.kl.), Annijai Sniedzei
(6.kl.), Sintijai Igaunei (7.kl.),
Līvai Brauerei (8.kl.), atzinība
Silvestram Pētersonam (4.kl.),
Agnesei Štimmerei (5.kl.), Gundaram Tomašam (7.kl.), Kitijai
Paeglītei (8.kl.), Mārtiņam Arājam
(8.kl.). Kopvērtējumā 1.vieta Mairai Asarei (7.kl.), Naurim Kuzmanam (8.kl.), 2.vietā Paulai Dianai
Šulcai (6.kl.), 3.vieta Silvestram
Pētersonam (4.kl.), Līvai Brauerei
(8.kl.), atzinība Andrim Braueram
(4.kl.), Agnesei Štimmerei (5.kl.),
Annijai Sniedzei (6.kl.), Sintijai
Igaunei (7.kl.), Gundaram Tomašam (7.kl.), Kitijai Paeglītei (8.kl.),
Mārtiņam Arājam (8.kl.). Skolotājas A. Glāzere, R. Šarkovska.
Jauno matemātiķu konkursa 3.
kārtā atzinība Alfai Tokai (7.kl.).
Skolotāja R. Šarkovska.

Taurenē noskaidroti
talantīgākie skolēni
novada olimpiādei
Kūstošais sniegs, ledus uz skolas
taciņas liecina par pavasara tuvošanos. 1.marta tuvošanās Taurenes pamatskolas sākumskolas skolēniem
nozīmē mācību olimpiādes dienu,
lai sacenstos savās zināšanās, izpratnē un prasmēs gūt radošās darbības pieredzi un prasmi, strādāt ar
informāciju, noskaidrot talantīgākos skolēnus novadu sākumskolas
skolēnu olimpiādei.
Katrā klasē skolēni rakstīja kombinēto darbu, kas ietvēra mācību
priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, dabaszinības, sociālās
zinības un apliecināja savu radošumu zīmēšanas konkursā „Sapņu
pasaulē”.
Izvērtējot skolēnu sasniegumus
kombinētajā darbā, apbalvošanai

tika izvirzīti: Melisa Polīna Stepāne,
Rolanda Ģēģere, Saulis Laputevs
1. klase. Alvis Jakovļevs, Ralfs Žuhovskis, Ance Linda Ansviesule 2.
klase. Mārtiņš Guoģis, Arnis Sīka,
Anete Plūme 3. klase. Lūcija Mende 4. klase.
Par labākajiem zīmējumu konkursā tika atzīti: Amanda Strazdiņa Gļeba, Deniss Regnārs Steļmačenoks, Vija Ilze Nagla, Sandris
Artūrs Dzelze 1.klase. Linda Ance
Ansviesule 2. klase. Anete Plūme,
Aleksandrs Muraško 3. klase. Lūcija Mende 4. klase.
Nosaukumu „Skatītāju simpātija” ieguva Lūcija Mende 4. klasē,
Anete Plūme, Aleksandrs Muraško
3. klasē.
Anta Paeglīte

Mācību olimpiādes uzvarētāji.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

Peldamies arī ziemā!

SPORTS
Veiksme sportā pavada tos,
kas to pelnījuši
Ziema ir vispiemērotākais laiks
tieši slēpošanai un citām aktivitātēm svaigā gaisā – snovošanai, hokejam, slidošanai. Lielākai sabiedrības daļai ir skaidri mērķi, kāpēc
viņu bērni nodarbojas ar fiziskām
aktivitātēm. Protams, tā ir veselība. Veselība ir ilgtermiņa darba
rezultāts, kur sports ir viena no sastāvdaļām. Nav vienaldzīgo, kad
runājam par sporta sacensībām,
jo visus interesē, kā tad ir veicies?
Formula ir vienkārša: veiksme pavada tos, kas to ir pelnījuši – spēcīgākos!
Vecpiebalgas vidusskolā ziemas
sezonā ārpus mācību laika var nodarboties ar slēpošanu un volejbolu, pārējās aktivitātes ir vecāku un
sporta aktīvistu iniciatīva. Tā, piemēram, jau otro gadu „Meirēnos”,
pateicoties Ločmeļu ģimenes uzņēmībai un ieinteresētībai, ir izveidots hokeja laukums, kur vēlās
pēcpusdienas un brīvdienās uz
ledus pulcējas jaunieši – bez dārgiem ekipējumiem, bez milzīgām
pārsteiguma balvām uzvarētājiem.
Pēdējo gadu ziemas mūs lutina
ar biezu sniega segu, tāpēc bērni
var slēpot. Jaunāko klašu skolēni
to izmanto labprāt, vecāko klašu
skolēni nav tik aizrautīgi slēpotāji.
Vēsturiskajā Cēsu rajona teritorijā (ieskaitot Cēsu pilsētas skolas)
Vecpiebalgas vidusskolas audzēkņi sekmīgi startēja individuālajās
sacensībās distanču slēpošanā:
D grupā 1.vieta Renāram Punduram, 3. vieta Mairitai Sļadzevskai,
Niklāvam Babrim; B grupā 1.vieta
Egonam Briedītim, 2.– Intim Sarmulim, 3.– Tomam Budrēvicam.
Komandu cīņās slēpošanā – stafešu
sacensībās, kur komandā startēja 2
meitenes un 2 zēni, izcilu rezultātu
uzrādīja 3.-5.klašu audzēkņi, izcī-

2012. gada marts

not 1. vietu (komandā startēja Renārs Pundurs, Sanija Gobiņa, Marta Pundure, Niklāvs Babris), 2.
vietu savā grupā izcīnīja 6.-7.klašu
skolēni (Rūdis Balodis, Kitija Sarmule, Mairita Sļadzevska, Kristers Slavēns) un 8.-9.klašu skolēni (Toms Budrēvics, Dēzija Elīza
Smirnova, Madara Višņova, Ints
Sarmulis).
Jāpiebilst, ka daudzi no godalgoto vietu ieguvējiem ir Cēsu PSS
slēpošanas sekcijas audzēkņi un
trenējas pie Aijas un Andra Praulīšiem, kuri jauniešus ne tikai māca,
bet arī ļoti rūpējas, lai jaunajiem
censoņiem būtu vislabākais slēpošanas inventārs, kādu varam
atļauties nopirkt. Sporta skolas
audzēkņiem skolu sacensības ir
tikai vienas no daudzajām, kurās
viņi sezonas laikā piedalās. Lielākā daļa skolēnu, kuri nodarbojas
ar sportu, mācās atbilstoši savām
spējām, apmeklē mūzikas skolu un
citus interešu pulciņus, tāpēc dienas režīms viņiem ir saspringtāks,
bet tas ir ļoti labi, jo tad mazāk
laika atliek blēņām un nedarbiem.
Noslogoti bērni lieliski iemācās
plānot savu dienu, tāpēc vecākiem
nevajadzētu lieki uztraukties.
Kā jau minēju, ziemā regulāri
notiek arī treniņi volejbolā, kur
sporta skolas grupās darbojas 40
zēni un meitenes. Vēsturiskā Cēsu
rajona atklātā čempionāta sacensībās volejbolā pamatskolas grupās
vecpiebaldzēni varēja uzgavilēt –
1. vieta B un C grupā zēnu un meiteņu komandām (komandās spēlēja Kristīne Šmita, Kristīne Pēča,
Armanda Višņova, Nikola Strazda, Kitija Sarmule, Paula Šulca,
Ilze Kaštanova, Gundars Tomašs,
Māris Kaštanovs, Haralds Pranis,
Emīls Galiņš, Artūrs Krams, Arvis
Kaštanovs, Kristaps Zaķītis, Alise

Gulbe, Elīza Oša, Sintija Igaune,
Diāna Tunte, Mārtiņš Arājs, Ģirts
Rozītis). Vidusskolas meitenes
izcīnīja 2.vietu (komandā spēlēja
Linda Kaparkalēja, Linda Lazdiņa, Darta Vilde, Simona Klodža,
Anete Dzene, Antra Kanušniece,
Alise Gulbe, Sintija Igaune).
Latvijas jaunatnes čempionātā
volejbolā no Vecpiebalgas novada startē 3 komandas – 2 meiteņu un 1 zēnu. Sacensības tuvojās
finālam, daudzās spēlēs uzvaru ir
guvusi 7.-8. klašu meiteņu komanda. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
meitenes ir mainījušas attieksmi
pret treniņu procesu, tāpēc panākumi neizpaliek, bet līdz uzvarai
finālā vēl tāls ceļš. Zēni, pārspējot
konkurentus, ieguva tiesības spēlēt pirmajā fināla grupā. Pateicoties regulāriem treniņiem, par līderi komandā ir izvirzījies Gundars
Tomašs, kura labo spēli atzīst arī
konkurējošo vienību treneri. Centīgi treniņos darbojās Māris Kaštanovs, pārējiem komandas dalībniekiem vēl veicams liels darbs,
pirmkārt, vispārējās fiziskās sagatavotības nostiprināšanā. No vidusskolēniem Cēsu PSS komandā
A, B grupās spēlē vecpiebaldzēni
Toms Strelkovs, Jānis Jurkāns,
Kaspars Krieviņš.
Paldies visiem vecākiem, kas saprot un atbalsta jauniešu centienos
sporta jomā. Ikvienu no mums –
gan skolotājus un trenerus, gan
jauniešus – ļoti iepriecināja vecāki,
kuri apmeklēja Latvijas jaunatnes
čempionāta posma spēles Vecpiebalgā. Tas mums ir lielisks stimuls
spēlēt labāk un trenēties cītīgāk.
				
Māris Krams, sporta skolotājs

Vecpiebaldzēnu komanda pēc veiksmīgi aizvadītām slēpošanas sacensībām Cēsīs.

Kopš šā gada janvāra, pēc Taurenes pamatskolas 1. klases vecāku un Skolas padomes iniciatīvas
skolēniem ir iespēja apmeklēt
peldēšanas nodarbības Priekuļu
peldbaseinā „Rifs”. Tās notiek
profesionālas treneres Sandras
vadībā. Bērni apgūst pareizu
peldētprasmi un uzvedību ūdenī.
Skolēniem ar treneri ir izveidojies
ļoti īpašs un draudzīgs kontakts,
tai pašā laikā ievērojot stingru
disciplīnu nodarbībās.
Jautājām pašiem bērniem par
peldēšanas nodarbībām: „Man
ļoti patīk peldēt un ņurkot. Esmu
iemācījies lēkt ūdenī bez bailēm.”
„Tā ir lieliska relaksācija pēc
stundām.” „Esmu iemācījusies
lēkt ūdenī un ņurkot. Man vairs
nav bail no ūdens.” „Ūdenī jūtos
drošāk un varu nopeldēt garākus
gabalus.” „Gaidu katru otrdienu,
kad braukšu uz baseinu, jo pēc
nodarbībām varam arī atpūsties
mazajā baseinā, kur pūš burbuļus.”
Taurenes pamatskolas administrācija un Skolas padome ir ļoti
pateicīga, ka vecāki novērtē šo iespēju un, cik spēj, atbalsta savus

bērnus. Vecāki atzīst, ka bērni ir
kļuvuši drošāki un nebaidās no
ūdens, mazāk slimo. Bet bērni ir
ļoti priecīgi doties uz nodarbībām
un ir vienmēr gatavi apgūt ko jaunu, jo viņiem šī ir lieliska iespēja
trenēties, rūdīties, stiprināt imunitāti ziemā.
Mēs vēlamies teikt lielu paldies
peldbaseina „Rifs” kolektīvam
par laipno un atsaucīgo sagaidīšanu nodarbībās.
Sirsnīgākie sveicieni un liels
paldies Valentīnai par atbalstu,
sapratni un uzmundrinājumu.
Liels paldies trenerītei Sandrai par pacietību, profesionalitāti
un bērnu iedrošināšanu, apgūstot
peldētprasmi.
Sakām paldies Sandai par enerģiskumu, neatlaidību un degsmi
radīt bērniem un vecākiem prieku, katru otrdienu organizējot
braucienu uz peldbaseinu.
Pavasarīgi sveicieni mūsu jaukajam un vienmēr smaidīgajam
šoferītim Valdim!
Edvarda, Amandas, Denisa
Regnāra, Rinalda Jāņa, Melisas Polīnas un Ralfa vecāki

Ziemas sezona noslēgusies
Februāris un marts ziemas sacensību kalendārā ir vissaspringtākie mēneši. Vecpiebalgas novada biatlonisti Inga Paškovska
un Mārcis Paeglītis piedalījās
Pasaules junioru čempionātā Somijā, bet Toms Praulītis Eiropas
čempionātā Slovākijā. Inga martā
pirmo reizi startēja arī pasaules
pieaugušo čempionātā Vācijā un
guva milzīgu pieredzi tik augsta
mēroga sacensībās. Latvijas līdzjutējiem bija iespēja vērot šīs sacensības arī TV ekrānā.
Savukārt novada sportisti piedalījās ne tikai biatlona sacensībās,
bet arī distanču slēpošanā. Ziemas sākumā un februārī atsevišķi
starti tika pārcelti laika apstākļu
dēļ, tāpēc sezonas beigas bija ļoti
saspringtas. Latvijas čempionātā
distanču slēpošanas stafetē Vietalvā V16 grupā mūsu jaunieši
izcīnīja 1.vietu (Egons Briedītis,
Ints Sarmulis, Toms Budrēvics)
un 3.vietu (Alvis Kļaviņš), bet
V14 grupā 3.vietu (Rūdis Balodis, Dzintars Daļeckis, Kristers
Slavēns). V18 grupā uzvara stafetē mūsu jaunajam olimpietim
Jānim Slavēnam. Individuālajās
distancēs Priekuļos 3.vietā Dzintars Daļeckis.
Latvijas jauniešu un junioru
čempionāts biatlonā norisinājās
divās kārtās Madonā un Alūksnē:
1.vietā Inga Paškovska (biatlonā,
masu startā), 2.vietā Rūdis Balodis (sprintā), 3.vietā Kristers
Slavēns (biatlonā), 3.vietā Reinis
Praulītis (biatlonā). Atzīmēsim, ka
Kristers un Rūdis ir divus gadus
jaunāki par šīs grupas sportistiem.
Arī pārējie mūsu jaunie biatlonisti uzrādīja augstus rezultātus –
Egons Briedītis masu startā tikai
pēdējos metros zaudēja trešo vie-

tu (4.vieta), 5.vietā – Kristers Slavēns, 5.vietā Ints Sarmulis (V16
grupā). Liels progress arī Emīlam
Galiņam – 8.vieta biatlonā.
Madonas sporta skola visus ziemas mēnešus rīkoja sacensības
slēpošanā. Tās notika trešdienās
apgaismotā trasē. Pirms pēdējā –
6.posma – sacensībām kopvērtējumā 1.vietā ir Alvis Kļaviņš,
2.vietā – Sanija Gobiņa un Kristers Slavēns, 3.vietā – Reinis Miķelsons, 4.vietā – Marta Pundure.
Februārī Vecpiebalgā notika
novada sacensības distanču slēpošanā. Grupu uzvarētāji: Inese
Rūnika, Reinis Praulītis, Uldis
Katlaps, Monta Cimdiņa, Dzintars Daļeckis, Marta Cimdiņa,
Ilmārs Jukēvics, Kristers Slavēns,
Mairita Sļadzevska, Mikus Cimdiņš, Klāvs Vilde, Sanija Gobiņa
(pārējie rezultāti apskatāmi novada pašvaldības mājas lapā sadaļā
„Sports”). Prieks, ka tik daudzi
vēlējās veikt 10 km distanci. Cīņa
tajā bija ļoti saspringta. Sacensībās piedalījās arī Londonas paraolimpisko spēļu kandidāts Pēteris
Lācis un finišēja, skanot dalībnieku un skatītāju aplausiem. Paldies Mārim Kramam par lieliski
sagatavoto distanci, kā arī citiem
brīvprātīgajiem palīgiem – Agitai
Kramai, vecākiem, kas palīdzēja
finišā. Jaukas fotogrāfijas ar sacensību momentiem aktīvs līdzjutējs ievietojis arī Vecpiebalgas
novada mājas lapā. Saņemam epasta vēstules, kurās sacensību dalībnieki izsaka viedokli par sacensību organizāciju. Esam gandarīti
par pozitīvajām atsauksmēm un
saņemtajiem komentāriem.
Aija Praulīte
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Par to, vai viss ir tikai melns vai balts
Šī pavasara politiskās aktivitātes lielā mērā saistās ar prezidenta
vēlēšanām vairākās valstīs, kuras
tiek pieskaitītas pie vadošajām pasaulē – tikko kā beigušās vēlēšanas
Krievijā, nākamajā mēnesī uz līdzīgām aktivitātēm tiks aicināti Francijas iedzīvotāji. ASV notiek niknas
cīņas par vienīgā kandidāta izvēli no
republikāņu partijas, kuram vēlēšanās būs jāstājas pretim pašreiz pie
varas esošajam, demokrātu izvirzītajam prezidentam Obamam. Varbūt tieši šajā sakarā arī Latvijā atkal
no jauna uzvirmojusi diskusija par
visas tautas vēlētu prezidentu, vai
pat par pāreju uz citu, proti, prezidentālu valsts pārvaldes modeli, ko
sevišķi dedzīgi aizstāv pazīstamais
advokāts un publicists A.Grūtups.
Viena raksta ietvaros to visu apskatīt nav iespējams, tāpēc šoreiz, protams, par vēlēšanām Krievijā kā jau
par pabeigtu procesu un arī kā par
faktu, kurš būtiski var ietekmēt gan
kaimiņu valstu, tātad arī Latvijas,
gan visas pasaules politiku. Domāju, ka nav jāpierāda fakts, to parāda
visa vēstures gaita, ka mūsu lielā
kaimiņa sabiedriski – politiskos notikumus jūtami ietekmē spilgtas –
citreiz pozitīvā, citreiz negatīvā nozīmē – personības – valsts vadītāji.
Tas droši vien, ir skaidrojams ar to,
ka Krievijā nekad nav bijis patiesas
demokrātijas, visu vienmēr ir noteikuši valdnieki, lai kā viņi arī netiktu
dēvēti, un viņiem pietuvinātās personas. Tieši to, proti, demokrātijas
trūkumu pārmet komentētāji, arī
Latvijā, pašreiz pie varas esošajam
Putina–Medvedeva tandēmam, kurš
noteiks Kremļa politiku jau ceturto
termiņu pēc kārtas, mainoties tikai
vietām – prezidents par premjeru,
premjers par prezidentu. Pamēģināsim tagad paanalizēt, cik pamatoti
ir viņiem izteiktie pārmetumi, cik
lielā mērā tās ir patiesas rūpes par
valsts nākotni no opozīcijas puses,
cik sašutums par netikšanu pie varas.

Tātad, vai vēlēšanu rezultāti bija
viltoti, kā apgalvo mītiņu dalībnieki Maskavā un citās lielākajās
pilsētās? Lietpratēji apgalvo, ka
šādos vēlēšanu apstākļos, kad ir
nodrošināta novērotāju klātbūtne,
viltojumu apjoms nevar pārsniegt
10%. Ja ņemam vērā, ka par Putinu
tika atdotas gandrīz 68% balsu, bet
par nākamo sekmīgāko kandidātu
komunistu Zjuganovu tikai 17%,
tad runa, acīm redzot, varētu būt
tikai par nepieciešamību rīkot otro
vēlēšanu kārtu, ja Putins nesasniegtu 50% robežu, bet ne par uzvaru
vēlēšanās. Tiesa gan, balsošanas
laikā tika fiksēti arī pārkāpumi, pēc
dažādiem avotiem ap 4000, bet,
domāju, ka katrs saprot, cik tas ir
niecīgs skaits, ja ņem vērā, ka vēlēšanās piedalījās apmēram 80 miljonu cilvēku, un bija jāaptver teritorija, kura no Kaļiņingradas līdz
Vladivostokai taisnā līnijā ir gandrīz 10000 km gara un kur pie potenciālajiem vēlētājiem bieži vien
var nokļūt tikai ar helikopteru vai
kādu visurgājēju. Pamēģiniet tur
pie katras urnas nolikt novērotājus
un noskaidrot, vai viss notiek likumā paredzētajā kārtībā. Un ko tad
lai saka par Āfrikas un Āzijas, arī
Dienvidamerikas valstīm, kur liela
iedzīvotāju daļa ir analfabēti, kur
kandidātu vārdus biļetenos aizstāj
apzīmējumi, piemēram, dzīvnieciņi
vai kādi priekšmeti, bet par piedalīšanos liecina krustiņi sarakstos vai
ar grūti nomazgājamu tinti noziests
rādītājpirksts. Taču šādas vēlēšanas
žurnālisti nezin kāpēc uzskata par
samērā leģitīmām un demokrātiskām. Jāatzīmē, protams, arī vēl
viena Krievijas īpatnība, kura var
būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātus uz vietām, proti, jau vēsturiski
izveidojušos vietējo varas pārstāvju
vēlmi parādīt valsts politikas noteicējiem, vienalga cara tētiņam vai
prezidentam, savu īpašo uzticību un
centību vienalga kādu jautājumu risināšanā, šajā gadījumā – „redziet,

Juridiskas konsultācijas
uzņēmumiem un
privātpersonām
No 2012. gada 15. marta Priekuļos, Dārza ielā 12 („Agrocentra”
ēkā), 126. kab. (1. stāvs), pieejamas juriskonsultes dipl. iur., mg.
sc. env. Ilonas Tenisones maksas
konsultācijas un pakalpojumi vides pārvaldības un juridiskajos
jautājumos:
Bioloģiskajiem
lauksaimniekiem:
 Palīdzība un konsultācijas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu ražošanas pārvaldības sistēmu izstrādē un uzņēmumu iekšējās
dokumentācijas sakārtošanā;
 Palīdzība bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas iestādēs
iesniedzamo dokumentu (ražošanas plāni, atskaites u.c.) sagatavošanā;
 Klientu pārstāvība bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas
iestādēs, valsts pārvaldes iestādēs,
tiesās;
 Juridiskās konsultācijas bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmu-

ma atbilstības un ELFLA atbalsta
saņemšanas jautājumos, klientam
nelabvēlīgu administratīvo aktu
apstrīdēšana.
Iespējami izbraukumi uz klientu
saimniecībām.
Uzņēmumiem un privātpersonām:
 Juridisko dokumentu sagatavošana (vēstules, pretenzijas,
iesniegumi, līgumi, paskaidrojumi tiesai, prasības pieteikumi u.c.
procesuālie dokumenti);
 Dokumentu juridiska analīze;
 Palīdzība administratīvo tiesību jautājumos, klientu pārstāvība
valsts iestādēs un tiesās;
 Palīdzība civiltiesību jautājumos (ar līgumsaistību izpildi saistītu jautājumu risināšana, parādu
piedziņas jautājumu risināšana,
darba strīdu risināšana), klientu
pārstāvība uzņēmumos un tiesās.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
26521206 (Ilona).

prezidenta kungs, manā pārvaldītajā teritorijā par jums nobalsoja
gandrīz visi”. Reāli domājoši politologi tāpēc arī uzskata, ka liela
daļa konstatēto pārkāpumu ir radušies tieši šo vietvalžu īpašo iniciatīvu dēļ, nevis centrālo varas orgānu
darbības rezultātā. Domāju, ka visi
piekritīs, ka lai nu ko var pārmest
Putinam, bet muļķis viņš nav – viņš
lieliski saprata, ka viņam „skatīsies
uz pirkstiem” un ka nav vērts lieki
riskēt, ja aptaujas rāda, ka viņa reitingi ir pietiekami augsti, lai uzvarētu, arī neizmantojot, tā saucamo,
administratīvo resursu, vēl jo vairāk tāpēc, ka faktiski nav redzams
neviens opozīcijas pārstāvis, kas
varētu konkurēt ar Putinu kā personību, to atzīst gan žurnālisti, gan
paši prezidenta pretinieki. Beidzot
Krievijai ir augstākās varas pārstāvis, kurš lido ar reaktīvo iznīcinātāju, nirst jūrā, nodarbojas ar cīņas
sportu un kalnu slēpošanu un kuru
ārzemju vizīšu laikā nevajag atbalstīt, lai viņš nenokristu, kā tas bija
ar vairākiem PSRS vadītājiem. Un
tas tikai šķiet, ka tam nav nekāda
sakara ar vēlēšanām – cilvēkiem,
vēlētājiem, sevišķi sievietēm, patīk
spēcīgas personības, sportiski, ar
gribasspēku apveltīti vadītāji.
Un vēl viens bieži dzirdēts apgalvojums – valstī nevar būt demokrātijas, ja to vada cilvēks, kas ir bijis
VDK virsnieks. Protams, pašreiz
vēl nav iespējams spriest, vai un cik
lielā mērā realizēsies Putina priekšvēlēšanu solījums, ka viens no viņa
galvenajiem uzdevumiem būs demokrātijas stiprināšana valstī, taču
jau pats fakts, ka tiek pieļautas tik
masveidīgas demonstrācijas, faktiski pret pašu prezidentu, par kaut
ko liecina. Tiesa, vairāki desmiti
demonstrantu tika apcietināti un
nākamajā rītā atbrīvoti, bet tikai tāpēc, ka jau pēc mītiņa noslēguma,
kad bija beidzies pieteikumā minētais laiks, viņi, neskatoties uz pašu
rīkotāju un policijas aicinājumiem

atstāt laukumu, lai varētu atjaunot
normālu satiksmes plūsmu, uzsāka
sadursmes ar varas pārstāvjiem.
Un nobeigumā daži skaitļi, kuri
varbūt liecina par to, ka „velns nemaz nav tik melns, kā viņu mālē”.
Protams, ka neviens nav mani aicinājis pārskaitīt zelta stieņus Krievijas valsts bankā, tāpēc galvot, ka šie
dati ir pilnīgi korekti, es nevaru, taču
tie ir paņemti no intervijas ar pazīstamo režisoru Staņislavu Govoruhinu, kura filmas lielā mērā ietekmēja tautas atmoda Krievijā 90.gadu
sākumā. Tātad – Putina valdīšanas
laikā cilvēku skaits, kuri dzīvo zem
iztikas minimuma, samazinājies no
28 līdz 12%, atzīmējot, ka joprojām
ir milzīga atšķirība starp centru un
nomalēm, iedzīvotāju mūža ilgums
palielinājies par 3,5 gadiem, pilnībā
likvidēts valsts ārējais parāds, kurš
pirms tam pārsniedza 500 miljardus
dolāru (piebildīšu, ka liela daļa nāca
līdzi vēl no PSRS laikiem, tātad mēs
arī esam piedalījušies tā radīšanā),
zelta un valūtas rezerves pieaugušas no 12 līdz 500 miljardiem, bet
pats galvenais – pārtraukta valsts
izlaupīšana, kopīpašuma „prihvatizācija” (labi pazīstama lieta arī pie
mums), kura tik vareni bija uzplaukusi Jeļcina laikā (nemazinot viņa
nopelnus LR neatkarības atgūšana),
kad toreizējais prezidents ar vieglu
roku pēc savas ģimenes locekļu un
tādu bēdīgi slavenu padomnieku
kā Berezovskis ierosmes gluži kā
devīgs cars dāļāja kopīpašumus pa
labi un kreisi. Daļu valsts izlaupītāju, kuru darbības neatbilda arī
toreiz spēkā esošajiem „laupītāju”
likumiem, izdevies arī saukt pie
atbildības un atgriezt valstij atņemto. Un kā secinājums – meklēsim
tomēr arī labo – gan valstīs, gan
cilvēkos. Dzīve nav tikai balta vai
melna. No sirds iesaku izlasīt A.
Panteļejeva rakstu par šo tēmu 24.
februāra laikrakstā „Diena”. Viens
no labākajiem rakstiem, ko nācies
pēdējā laikā lasīt.
Juris Sīmanis

Kas ir PPP un kā īstenot
projektu, lai ieguvēji ir
gan valsts, gan uzņēmēji,
gan sabiedrība? – to aprīlī
varēs noskaidrot Madonā
Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Biznesa resursu
centrs, pateicoties Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējumam, darba devējiem arī
šajā pavasarī piedāvā bezmaksas
mācību programmas. Sadarbībā
ar Madonas novada bibliotēku
un Madonas Biznesa inkubatoru „Magnus” Vidzemes reģiona
darba devējiem ir iespēja iegūt
aktuālāko informāciju un papildināt zināšanas tādās jomās kā
sociālais dialogs un cilvēkresursu
vadība, korporatīvā sociālā atbildība, publiskā – privātā partnerība. 4. aprīlī sāksies pirmie
no trīs piedāvātajiem kursiem
„Pašvaldību attīstības vadība un
publiskās – privātās partnerības

veicināšana”.
Šajā mācību programmā dalībniekiem būs iespēja noskaidrot:
Kā ikviens var piedalīties reģiona
attīstības plānošanā? Kā veidot
reģiona stratēģiju? Kas ir PPP?
Kā īstenot projektu, lai ieguvēji ir
gan valsts, gan uzņēmēji, gan sabiedrība? Kā kļūt par valsts partneri publiskajos iepirkumos?
Mācību programmas sākums 4.
aprīlī ar turpinājumu 11. un 18.
aprīlī Madonas novada bibliotēkas telpās, Skolas ielā 12, Madonā.
Pieteikšanās, nosūtot pieteikuma anketu pa e-pastu info@
comperio.lv. Tālruņi uzziņām:
26569525, 67213003; informācija: www.comperio.lv

Neaizmirstiet
– arī
skābbarības
ruļļu plēves
ir šķiroti
atkritumi!
Kur likt lauksaimniecībā izmantotās skābbarības sagatavošanai
izlietotās ruļļu plēves? Tā ir viena
no lauksaimnieku problēmām, ko
katrs risina pēc savas izpratnes un
iespējām. Vieni dedzina, tādējādi
piesārņodami apkārtējo vidi, citi
liek sadzīves atkritumu konteinerā,
vēl citi piesaka to savākšanu kā lielgabarīta atkritumiem.
SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu
apsaimniekošanas
organizācija”
(ZAAO) Šķirotu atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma
pārliecināta: „Ja uzskaitītu kaitīgos
ķīmiskos savienojumus, kas rodas
plēvju degšanas rezultātā, un to
ietekmi uz cilvēku, šī informācija
pārvērstos par biedējošu ķīmijas
stundu un ikviens aizdomātos, cik
ļoti bīstama ir neatļauta atkritumu
dedzināšana.” Tomēr šoreiz runāsim par pareizo, nevis kļūdaino rīcību.
ZAAO jau vairākus gadus piedāvā savākt lauksaimniecībā izmantojamo iepakojumu, domājot
par dabas resursu taupīšanu un to
atkārtotu izmantošanu. Lauksaimniekiem tiek dota iespēja samazināt izdevumus, kas rastos, nododot
plēves kā sadzīves vai lielgabarīta
atkritumus.
Kā rīkoties? Ja ir uzkrājusies
skābbarības ruļļu plēve vai pārklājamā plēve skābbarības bedrēm,
kā arī polipropilēna minerālmēslu
Big-Bag maisi, tie jāsavāc vienuviet. Ieteicams atšķirot no plēvēm
auklas un sietus, turklāt plēvēm jābūt vizuāli tīrām, bez skābbarības,
salmu, kūdras u.c. piejaukumiem.
Izlietotās, atšķirotās un notīrītās
plēves jāsaliek kaudzēs tā, lai lielā
ZAAO mašīna varētu piebraukt pie
kaudzes no sāniem un netraucēti ar
kausu iekraut kravas kastē.
Kad kaudze ir izveidota un nepieciešams plēves savākt, jāsazinās
ar ZAAO speciālistiem pa tālruni
26132288 vai 64281250 un jāpiesaka aizvešana, nosaucot aptuveno apjomu kubikmetros, lai varētu
ekonomiskāk saplānot maršrutu.
Plēvju savākšana ir maksas pakalpojums, bet polipropilēna Big-Bag
maisi no minerālmēsliem tiks savākti bez maksas.
ZAAO pēc atkritumu radītāja pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma
saņemšanas apliecinājumu – izziņu
par savākto atkritumu veidu un apjomu.
Atgādinām: ja skābbarības ruļļu
plēvēm nebūs izņemti sieti un auklas, tad šie atkritumi tiks uzskatīti
par lielgabarīta atkritumiem un tiks
savākti par tarifu, kāds atbilst lielgabarīta atkritumu savākšanai.
Sakopsim vidi kopā!
Laura Jegorova, SIA ZAAO
attīstības daļas vadītājas vietniece,
t. 2933446
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Pasākumi

VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā
5. aprīlī plkst. 15.00 Dzērbenes pensionāru klubiņš aicina uz „Pavasara svētkiem”
visus novada pensionārus „Pilī”.
Līdzi ņemiet groziņu un labu garastāvokli.
9. aprīlī plkst. 13.00 „Augstajā kalnā” gan
lieli, gan mazi aicināti uz
„Trako zaķu šovu”
Būs jāpiedalās zaķu izdarībās, jāmeklē olas
un jāpiedalās olu kaujās.
Ieeja – raibas olas
14. aprīlī plkst. 11.00 „Pilī” aicināti visi
mākslas un rokdarbu izstādes dalībnieki,
lai pie tējas tases apspriestu izstādes rezultātus un nospraustu mērķus nākamajai izstādei.
Kaives pagasta pārvaldē
8. aprīlī plkst. 12.00 pie pagasta pārvaldes
Lieldienu pasākums
Programmā:
• lieldienu uzvedums,
• ticējumi,
• olu ripināšana,
• šūpošanās,
• dārgumu meklēšana
(skatoties pēc laika apstākļiem – Kaives parkā)

Ļoti gaidīsim mazus un lielus Lieldienu zaķus.

Taurenes kultūras namā
7. aprīlī plkst. 12.00 Taurenes KN
sadarbībā ar pensionāru padomi aicina uz
Lieldienu garšu laboratoriju
Programmā:
• ticējumi par Lieldienām;
• ēdienu degustācija-konkurss
(ēdieni, kuru sastāvā ir olas);
• koncerts – kopā ar folkloras kopu
„Māras bērni”;
• dejas – kopā ar dejotājām no Kaives;
• Kaives amatierteātra uzvedums.
Laipni visi aicināti!
Ieejas maksa – krāsota Lieldienu ola.
14. aprīlī plkst. 16.00 koncerts
„Raibs kā Lieldienu Ola”
Koncertā piedalās:
• Līgatnes jauktais koris;
• Līgatnes pūtēju orķestris;
• Lēdmanes sieviešu koris;
• Baložu jauktais koris;
• Inešu „Muižas koris”
• Taurenes-Dzērbenes jauktais
koris „Pie Gaujas”.
Ieejas maksa –raibu raibie saldumi.
20. aprīlī plkst. 20.00 Taurenes
amatierteātra„Radi” pirmizrāde
Monika Zīle „Savedējs”
Ieejas Ls 1,00 (ziedojumi mākslai)
Vecpiebalgas kultūras namā
5. aprīlī plkst. 12.00 novada skolēnu
tautisko deju kolektīvu sadancošanās
„Lieldieniņas braukšus brauca, asnus veda
vezumā!”
8. aprīlī plkst. 22.00 – plkst. 03.00
Lieldienu balle
Spēlēs grupa „Brālīši”
Ieejas maksa Ls 2,00
Galdiņu rezervēšana: t.26493591
14. aprīlī plkst. 19.00
amatierteātra
„Sumaisītis” 15 gadu jubilejas izrāde
17. aprīlī plkst. 17.00
Ingunas Baueres grāmatas
„Ede, Pumpura sieva” atvēršanas svētki
19. aprīlī plkst. 12.00
starpnovadu skolēnu tautisko deju
kolektīvu skate – koncerts
21. aprīlī plkst. 19.00
populārās mūzikas festivāls
„Draugi” – koncerts
Ieejas maksa –Ls 2,00
Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā
4. aprīlī plkst. 10.00
Lasītāju klubiņa tikšanās

Uz acīm labāk pašam vienreiz
nolikties, ne Miķelīša piruetes
simtreiz skatīties J

Šī ziema bija sportiskām aktivitātēm bagāta visā novadā. Visiecienītākā, protams,
ziemā ir distanču slēpošana, bet šoziem lielu
popularitāti ieguva slidotava Vecpiebalgas
novada „Meirēnos”, kuru jau trešo ziemu
brīvprātīgi sagatavo „Dārziņu” mājas iemītnieki. Šā gada 29. janvārī slidotavā pirmo
reizi notika Vecpiebalgas pagalma hokeja
kausa izcīņa. Pieteicās 7 komandas, katrā
pa 3-5 spēlētājiem. Pavisam uz ledus izgāja
27 hokejisti, 2 hokejistes un 3 daiļslidotājas.
Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 40
cilvēku – bija atbalstītāji, kas ieradās uz neilgu brīdi, bet bija arī uzticīgi līdzjutēji, kas
savu komandu uzmundrināja līdz pat saules
rietam. Jāpiebilst, ka muca (jeb vārti) turnīra gaitā rībēja 104 reizes. Nav maz! Lai arī
meistarībā noteikti atpalikām no profesionāļiem, cīņas sparā jebkurš no mums brīžiem
pārspēja KHL miljonārus.
Par laimi, šajā lieliskajā dienā iztika bez
lielām, nopietnām traumām, tomēr gandrīz
visi dalībnieki ieguva neskaitāmus zilumus,
sasitumus un nobrāzumus, kā jau īstā hokejā
piedienas.
Vecpiebalgas pagalma hokeja kausu izcīnīja
komanda „Ineši” (Reinis Praulītis, Kārlis Miķelsons un Māris Pilsētnieks), kura ļoti sīvā
cīņā tikai pagarinājumā uzveica 2.vietas ieguvējus, komandu „Drūmie Pļāvēji” (Alexander
Ovechkin, Alex Nedzīvais, John Fidžerald).
3.vietu izcīnīja komanda „Zibenīgie tūļas”,
kuras sastāvā bija turnīra visjaunākie dalībnieki – Linards Ločmelis (5 g.) un Mārtiņš
Dzenītis (6 g.). Paldies visiem dalībniekiem,
brīvprātīgajiem un atbalstītājiem, kas padarīja
šo dienu tik lielisku. Sevišķs paldies Apalupu
ģimenei, kura mums, organizatoriem, dāvāja
īpaši piemeklētas dāvanas.
Lai simboliski atdotu tautas rokās tradicionālo slēpojumu, šī pati entuziastu grupa plānotajā sacensību dienā – 4.februārī – rīkoja
zibakciju „Tauta slēpo apkārt Alaukstam”.
Lai gan tieši šajās dienās viens pēc otra tika
pārspēti aukstuma rekordi, saulainajā trasē
devās aptuveni 50 slēpotāji. Draudzīga un
sirsnīga gaisotne bija gan distancē, gan vēlāk pie ugunskura, kur varēja sasildīties ar

SLUDINĀJUMS
Veikalā „Mežs un Dārzs” plašā klāstā
iespējams iegādāties dārzkopības preces:
• sēklas,
• sīksīpoliņus,
• pavasara sīpolpuķes,
• zāliena sēklas,
• mēslojumus,
• augu aizsardzības līdzekļus,
• plēves,
• kūdru,
• dārza inventāru,
• meža un dārza tehniku,
kā arī sagatavosim sezonai jūsu zāles pļāvēju, krūmgriezi, veicot tā apkopi un remontu.
Vecpiebalga, „Kalna Viesturi”,
Tel. 64161529

AICINA DARBĀ
LPKS „DIMA” aicina pievienoties savā
komandā menedžeri liellopu iegādei.
Galvenie pienākumi: darbs ar esošo
datu bāzi, jauno klientu piesaiste un
konsultēšana. Prasības: labas datorprasmes,
komunikabilitāte, atbildība. Atalgojums
atbilstoši ieguldītajam darbam.
Zvanīt no 9:00 līdz 20:00. Tālr.:27857137.

2012. gada marts

APSVEIKUMI
Mazs pumpurs uzplaukst dzīves dārzā,
Tas veras jaukā brīnumziedā.
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Elīza Eglīte Dzērbenes pagastā;
Armands Kalve Taurenes pagastā;
Elīza Mangule-Tēta Taurenes pagastā;
Patriks Zārdiņš Vecpiebalgas pagastā;
Sabīne Meļķe Kaives pagastā.

Kā septiņkrāsu varavīksne,
Kā dzintarotais saules sieks,
Kā zaļojoša burvju vīksna
Lai jūsu dzīvē staro prieks!
		

(V.Mora)

Sveicam Tevi, aprīļa jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

„Saulrieti” uzņem slēpotājus pēc zibakcijas „Tauta slēpo apkārt Alaukstam”.
gardu zāļu tēju un medu. Katrs zibakcijas dalībnieks par piemiņu saņēma uzlīmi.
Pirmo reizi ziemā apmeklētājus uzņēma
Kārļa Skalbes „Saulrieti”, kur slēpotāji, kamīna sprakšķu un “Melanholiskā valša” pavadījumā rīmēja dzejas rindas, uzšķiļot dzīvības dzirksti parasti ziemas miegu guļošajā
muzejā.
Paldies Madonas novada pašvaldībai un
personīgi Voldemāram Šmugajam par nesavtīgi piešķirto tehniku, Radziņu ģimenei
par aizrautīgu iesaistīšanos un dāvāto spēcinošo medu slēpotājiem, Glāzeru ģimenei
par atbalstu, Līvai Grudulei par slēpotāju
iedvesmošanu dzejas darbiem, Jurim Dzenītim par darbu trases iekārtošanā un akcijas
organizēšanā. Vēlamies pateikties arī Jānim
Avenam, kurš veica trases sākotnējo gatavošanu.
Uz tikšanos jau šovasar kādā no mūsu vai
draugu organizētajiem pasākumiem. Vairāk
par šiem un citiem notikumiem var lasīt: piebalgaspuse.blogspot.com.
Vivita Ločmele

DONORU DIENA

12. aprīlī 10.00 - 13.00 Dzērbenes pilī.
Līdzi jāņem pase.

INFORMĀCIJA
Vecpiebalgas novada pašvaldība lūdz
interesentus savlaicīgi iesniegt pašvaldībā
pieteikumus rūpnieciskai zvejai Vecpiebalgas novada teritorijā esošajās ūdenstilpnēs.
BIŠKOPJIEM
Tiekamies 6. aprīlī plkst. 11.00
kafejnīcā „Ūdensroze”.
Pavasara darbi dravā.
Teorija „Ūdensrozē”, prakse dravā.
Info: Aivars Radziņš (t.29493629).
MĀJDZĪVNIEKU ĪPAŠNIEKIEM

Taurenes pagastā suņu un kaķu vakcinācija
pret trakumsērgu tiks veikta 23. aprīlī.
Maršruts un plānotie laiki:
9.00 – Brežģis (pie vecās pienotavas);
9.15 – Ļūdi; 9.30 – Viļumi; 9.45 – Staņaudi;
10.00 – Miķēni; 10.15 – Arāji;
10.30 – Naudēļkalns; 11.00 – Lode;
11.15 – Apiņi; 11.30 – Jaun-Ozoli;
11.45 – Silnieki; 12.00 – Purmaļi;
12.30 – Jērūži; 13.00 – Auseklīši, Runtes.
Lūdzu sagatavot suņu pases.
Veterinārārste A.Zālīte (t.26565910).

60 - Vilis Vitte Dzērbenē
Antons Jums Dzērbenē
Zinaīda Dubulte Dzērbenē
70 - Nikolajs Moisejevs Inešos
80 - Anna Stārastiņa Inešos
Jānis Melngailis Taurenē
90 - Paulis Beķeris Inešos
Pēteris Šķesteris Taurenē

NĀC DEJOT!
Taurenes un Dzērbenes apvienotais vidējās
paaudzes tautisko deju kolektīvs „Augusts”
(vadītājs Uldis Blīgzna) aicina savā pulkā
jaunus dejotājus. Mēģinājumi notiek ceturtdienās plkst.20.30 un svētdienās plkst.17.00
Taurenes kultūras namā. Tālr.26432665.

PĀRDOD
Pārdodu 2 zirgus Taurenē.
Zvanīt: 26218607,
rakstīt: ingunakrumina77@inbox.lv .
Pārdod pārtikas kartupeļus „Priekuļu dzeltenie”, ‘Vineta’. T. 27856886 vai 26565910.

PĒRK
Pērku rotējošo pļaujmašīnu KRN-2,1
(krievu ražojums).
Vēlos nomāt pļaujamās platības.
info: eidiso@inbox.lv
LPKS „DIMA” iepērk liellopus par augstām cenām. Apmaksa tūlītēja. Transports
bez maksas. Sveram ar elektroniskajiem
svariem. Tālr. 28686658.
Pērk pamata blokus vai pāļu galus mājiņas
uzlikšanai uz stabiem. T. 28660055.
Uz neilgu laiku vēlos noīrēt 220 voltu
betona maisītāju. T. 28660055.

SĒRU VĒSTS
... un balti vēji klusām meža malā stāv,
Jo tiem nav atļauts tevi šodien modināt.
			
(O.Vācietis.)
Aizsaulē aizgājuši:
Alma Mangule Dzērbene;
Andrejs Jaksts Ineši;
Auseklis Veckalniņš Ineši;
Zenta Arbidane Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

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

