Šajā numurā:

■ Vecpiebalgas ceļu nākotne
neskaidra
■ Amatierkolektīvu un solistu
pavasara veikums
■ Beigusies sarakstu iesniegšana
pašvaldību vēlēšanām

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Esiet sveicināti
pirmajā īstajā pavasara mēnesī!
Tuvojas vēlēšanas! Par to liecina ne vien strauji „dilstošie” datumi kalendārā, bet arī dažādās
aktivitātes un diemžēl arī baumas, pārpratumi, solījumi (kā savulaik teica viens no bijušajiem
premjeriem – kā var nesolīt!). Tomēr ļoti gribas cerēt, ka pēdējais mēnesis pirms vēlēšanām
apvienībām nekļūs par citu nomelnošanas un savu „spalvu pucēšanas” kampaņu. Jo pēc vēlēšanām,
raugi, visiem ievēlētajiem – arī priekšvēlēšanu pretiniekiem – būs jāsēžas pie viena galda, lai
racionāli plānotu un gudri vadītu dzīvi novadā. Diezin vai kāda no apvienībām spēj atvest uz mūsu
novadu „laimes lāci”, kas acumirklī visas problēmas atrisinās. Vēlētāji no deputātu kandidātiem
negaida dižošanos un vispārējas frāzes, arī uz emocijām balstīti priekšlikumi diezin vai spēs kādu
pārliecināt.
Likums nosaka, ka deputātu kandidātu saraksti pašvaldību vēlēšanām, kas notiks 2013.gada
1.jūnijā, bija jāiesniedz līdz 22.aprīlim. Līdz noteiktajam termiņam deputātu kandidātu sarakstus
mūsu novadā iesniedza 4 vēlētāju apvienības. Turpmākajās lappusēs iepazīstinām ar pašvaldību
vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem (plašāka informācija par katru kandidātu
atrodama CVK mājaslapā www.cvk.lv ). Tiesa gan, atbildīgās institūcijas – Totalitārisma seku
dokumentēšanas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iekšlietu ministrijas Informācijas
centrs – vēl veic rūpīgu pārbaudi, lai noteiktu katra atbilstību likuma prasībām (tāpēc, protams,
vienmēr pastāv teorētiska iespēja, ka var būt izmaiņas). Šajā numurā jūs varat gūt priekšstatu arī par
vēlētāju apvienību programmām – tā mēs labāk sapratīsim un spēsim izvērtēt, kā novada nākotni
redz un kādus reālus attīstības ceļus piedāvā potenciālie deputāti (mani gan nedaudz mulsina visi
solījumi, kas sākas ar „attīstīsim”, „veicināsim”, „apzināsim”, „iespēju robežās palīdzēsim” utt., jo
tūlīt gribas konkretizēt – ko tieši darīsiet, kā plānojat to paveikt) . Bet mēs taču iesim balsot, vai
ne? Patiesībā šis jautājums pat nav apspriešanas vērts, jo no mūsu lēmuma, kam būsim uzticējuši
pildīt deputāta amatu, ir atkarīga katra šeit dzīvojošā ikdiena un arī nākotne.
Atskatoties uz pašvaldību vēlēšanām pirms četriem gadiem, visvairāk deputātu novada domē tika
ievēlēti no vēlētāju apvienības „Novada attīstībai”– 6 (no 16 kandidātiem). No vēlētāju apvienības
„Mēs Piebalgai” 16 kandidātiem par deputātiem ievēlēja 2, no „Ratiņa” 16 kandidātiem – 2, no
„Jaunajam novadam” 15 kandidātiem – 2, no „Novada” 15 kandidātiem – 1. Neanalizēšu, cik
aktīvi četru gadu laikā ievēlētie deputāti ir pildījuši programmās ierakstīto, to var izdarīt katrs pats.
Šobrīd svarīgākais – skatīties nākotnē un starp daudzajiem solījumiem mēģināt atlasīt „graudus no
pelavām” un ”gaisa pilis” no reāli izpildāmiem darbiem.
Saulainu un darbīgu nākamo mēnesi!
Dzidra Ješkina

ĪSZIŅAS
■ Taurenes kultūras namā par pašvaldības līdzekļiem tiek veikts lielās zāles kosmētiskais
remonts. Kultūras dzīves organizatore Ginta Babre sola, ka jau drīzumā darbi tiks
pabeigti un maijā izremontētajā zālē notiks pirmie pasākumi.
■ Kaives pagasta ūdenssaimniecības projekta infrastruktūras izbūves darbi, kas saistīti
ar komunikāciju ierīkošanu, tiks pabeigti maija sākumā. Līdzko laika apstākļi atļaus, tiks
uzsākta arī apkārtnes labiekārtošana, apzaļumošana un ceļa remonts. Novada pašvaldība
atvainojas iedzīvotājiem un lūdz būt iecietīgiem par sagādātajām neērtībām.
■ 17. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā notika novada skolēnu deju kolektīvu
skate. Piedalījās 14 kolektīvi, kurus vērtēja žūrija. Kolektīvi ieguva 1. un 2. pakāpes
novērtējumus. Apsveicam!
■ 14.aprīlī koris „Pie Gaujas”, gatavojoties vasarā gaidāmajiem Dziesmu un deju
svētkiem, piedalījās koru atlases skatē Madonā. Par sniegumu žūrija korim piešķīra
augsto 1.pakāpes diplomu. Apsveicam!
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18.MAIJĀ - MUZEJU NAKTS
Zaļā – mežu, atjaunotnes
un harmonijas krāsa

Antona Austriņa piemiņas muzejs „Kaikaši”
Ak, tu debess! Zeme zaļo.
Cilvēciņ, jel brīdi vaļo
Līdz ar putnu kori skaļo! (A. Austriņš)
19.00-19:30 – Ivetas Ērgles gleznu izstādes „Krāsu mirkļi” atklāšana.
19.30-22.00 – Danči un rotaļas kopā ar folkloras kopu no Jaunpiebalgas.
19.00-01.00 – Zaļās jostas aušana kopā ar Vecpiebalgas audēju kopu „Vēverīšas”.
22.00-01.00 – Zaļumballe.
Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs „Jāņaskola”
Draugos ar mežragu
19.00-23.00 – Ziemeļlatvijas kameransamblis „LIVONIA”– mūzika, iepazīšanās
ar mūzikas instrumentiem, to skanējumu, pielietojumu, vēsturi.
19.00-01.00 – Paņem savu mežragu, nāc pie mums spēlēt! Katram, kurš uz 		
pasākumu ieradīsies ar mežragu un nekautrēsies parādīt savas prasmes
pārējiem, – pārsteiguma balva.
Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs „Kalna Kaibēni”
Zaļais Matīss
19:00-01:00 – Rentniekmājā izstāde „Zaļais Matīss”.
19:00-24:00 – Putnu būrīšu darbnīca zinoša meistara vadībā un sarunas par Brāļu
Kaudzīšu zaļo dzīvošanu ugunskura gaismā pie pirts.
19:00-01:00 – Atmiņu klade Atmiņu stūrītī. Atstāj savu vēstījumu nākamībai!
!!! Brāļu Kaudzīšu muzeja memoriālā (galvenā) ēka Muzeju naktī
apmeklētājiem slēgta.
Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti”
Man netīk vairs uz mājām...
19:00-01:00 – Māmiņa ar zaļām kurpēm... Izstāde „Zaļš”.
19:00-24:00 – Kas rudzos guļ un lasa dzejas... Kārļa Skalbes darbu lasījumi 		
sveču gaismā.
19:00-24:00 – Pie Lāča un Pelītes. Pasaku spēle, rotaļas, viktorīnas, stafetes un 		
citas aktivitātes pagalmā, mežā, pļavā.
19:00-24:00 – Dvēseļu mežs. Filmu nakts K. Skalbes dzimtajās mājās „Incēni”.
Dzērbenes vidusskola
20:00 - Individuālo kolekciju izstāde.
- Tikšanās ar bijušajiem audzēkņiem – vides aktīvistiem.
- Skolas pagalmā seno loku darbnīca un citas aktivitātes.
- Nakts skrējiens „Zaļā Dzērbene”.
Inešu pagasts
No 19:00 atvērta Piebalgas Porcelāna galerija un apgleznošanas studija.

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai
Koris „Pie Gaujas”.

■ Noslēdzies otrais jauno solistu
konkurss „Mazās Kalniņa dienas”.
Konkursā piedalījās 9 jaunie
solisti – Diāna Rutka, Maira
Asare, Adrija Žagare, Madara Ilze
Eglīte, Lāsma Kristiāna Kārkliņa,
Lūcija Mende, Kārlis Apalups,
Anete Paukša un Alita Sarmule.
Konkursa laureāti – Adrija
Žagare un Kārlis Apalups – jūlija
nogalē „Mazo Kalniņa dienu”
koncertā uzstāsies kopā ar grupu
„Autobuss debesīs”.

Latviešu dvēselei
valsts apziņā
dārgs mums ir
ceturtais maijs.
Un dārga mums zeme
pie Baltijas jūras,
Šī vieta ir svēta,
ko Dievs mūsu tautai
kopš senajiem senčiem
ir devis pūrā.
te miežu līdumi
liesmoti dega.
Tagad, Dievs, lūdzam
tev: palīdzi, lem
latviešiem tēvijā
kopt ražīgu zemi!

Adolfs Bruno Pugulis
Dzērbenē

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēdē 10.04.2013.
deputāti vienbalsīgi nolēma:

1. Pieprasīt Latvijas Republikas Ministru
kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju Vecpiebalgas
novada pašvaldības administratīvās teritorijas
daļā – valsts autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga –
Madona posmā, kurš atrodas Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, sakarā ar
valsts kritiskās infrastruktūras apdraudējumu,
kas būtiski apdraud sabiedrības un saimnieciskās
darbības drošību, cilvēku veselību un dzīvību.
2. Pieprasīt Latvijas Republikas Ministru
kabinetam, izsludinot ārkārtas situāciju, uzlikt
attiecīgajām valsts pārvaldes institūcijām
pienākumus nekavējošas valsts autoceļa P30
Cēsis – Vecpiebalga – Madona asfaltbetona
seguma atjaunošanas nodrošināšanai.
3. Lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Ministru
kabinetam un Latvijas Republikas Satiksmes
ministrijai.

Domes sēdē 17.04.2013. deputāti
vienbalsīgi nolēma:

1. Noteikt, ka atkritumu apsaimniekošana ir
Vecpiebalgas novada pašvaldībai stratēģiski
svarīga nozare.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības
projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu”
nolikumu un konkursa žūrijas komisiju: Lelde
Burdaja, Hugo Duksis, Anna Caunīte.
3. Piedalīties Eiropas Savienības programmas
„Jaunatne darbībā” projektu konkursa 3.1.
aktivitātē „Sadarbība ar kaimiņos esošām
partnervalstīm”. Projekta izmaksas 100% apmērā
tiek segtas no projekta.
4. Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas
izsludinātajā projektu konkursā „Sporta inventāra
iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta
īstenošanai izglītības iestādēs”. Kopējais projekta
finansējums līdz Ls 6 000, līdzfinansējums 50%
no kopējās projekta summas.
5. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības
2012.gada pārskatu.
6. Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF)

projektā „Pašvaldības ceļa „Estrāde – Raskumi”
rekonstrukcija” kā projekta realizētājam, kur
kopējās projekta izmaksas ir līdz LVL 23931,86,
t. sk. avanss LVL 3560,11. Projekta realizācijas
priekšfinansēšanai ņemt kredītu līdz LVL
20371,75 vai ekvivalentu summu eiro Valsts
kasē uz 5 gadiem.
7. Piešķirt finansiālu atbalstu Lienei Bērziņai
dalībai starptautiskā lakrosa turnīrā Vīnē – Ls
150,00.
8. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir
piekritīgas apbūvētas zemes vienības Dzērbenes
pagastā, kas nepieciešamas ēku un būvju
uzturēšanai un par kurām atbilstoši „Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma”
25.panta 4.daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Sarakstā iekļautas 3 zemes vienības ar kopējo
platību 0,43 ha.
9. Apstiprināt SIA „Latīpašums – Mērniecības
birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamam īpašumam „Jaunbutlēri” (Vecpiebalgas pagasts). Noteikt atdalāmajai zemes vienībai
zemes lietošanas mērķi –lauksaimniecība.
10. Apstiprināt SIA „Latīpašums – Mērniecības
birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamo īpašumu „Ogriņi - 2” un „Ogriņi - 3”
(Inešu pagasts) robežu pārkārtošanai.
11. Piešķirt 2013.gadā SIA „TOTO”
nekustamajiem īpašumiem „Dimanti” un „Ķīru
ferma” (Taurenes pagasts) nodokļa atvieglojumu
25% apmērā no nodokļa summas par ēkām.
12. Apstiprināt Dzērbenes mūzikas skolas
attīstības plānu 2013.-2018.gadam un mūzikas
skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumus (skatīt
http://vecpiebalga.lv/izglitiba/dzerbenes-msk ).
13. Piekrist mazēkas būvei iznomātā īpašuma
„Leimaņkalns” (Inešu pagasts) daļā.
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Sociālais dienests aicina apgūt zināšanas un
saņemt Latvenergo dāvinājuma kartes
Šodiena mūsdienu sabiedrībā vairs nav iedomājama bez datora un interneta. Šīs informācijas ir
mūsu ikdienas sastāvdaļa: lasām ziņas, pētām sludinājumus, veicam darījumus internetbankā. Bērni šīs
zināšanas apgūst ģimenēs, mācās skolā, taču neiedomājas, ka viņu vectētiņi un vecmāmiņas arī vēlētos
iemācīties rīkoties ar datoru. Ja mājās ir pieejams dators un interneta pieslēgums, kā arī ir kāds, kurš
var palīdzēt, ieejot mājaslapā www.piesledzlatviju.lv, ir iespēja izmantot datorskolu ”Mācies pats!”.
Ja šādas iespējas nav, dienas centrs „Rudiņi” Taurenē aicina pieteikties pensijas vecuma personas un
personas ar invaliditāti praktisko iemaņu apguvei darbā ar datoru. Pieteikties pie Dienas centra vadītājas
Velgas Berķes pa tel. 20234365 vai 64170347 līdz šā gada 1.maijam.
Tāpat atgādinu, ka ir paplašināts to personu loks, kas var saņemt Latvenergo dāvinājuma kartes. Pie
savu pagastu sociālajiem darbiniekiem var kartes saņemt maznodrošinātās ģimenes ar bērniem; ģimenes,
kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju; ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013.
gada 1. janvāri); Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni; nepilnās
ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens; ģimenes ar
bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds. Viena mājsaimniecība var gada laikā saņemt tikai vienu
karti. Daudzbērnu ģimenes var atkārtoti saņemt otru dāvanu karti.
Sociālā dienesta vadītāja
Anita Kamerāde

Bezceļu
politika jāpārtrauc

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde
notiks 2013. gada 15. maijā plkst. 16.00 Inešu
pagasta „Pilī”.

JŪS JAUTĀJAT, MĒS ATBILDAM!

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem par Vecpiebalgas novada domes deputātu darbu, informējam par
deputātu komiteju un domes sēžu apmeklējumu no 01.07.2009. līdz 17.04.2013.
Šajā laika posmā tika sasauktas 90 domes sēdes, 56 finanšu komitejas sēdes un 47 sociālo, izglītības
un kultūras jautājumu komitejas sēdes.
Finanšu komitejā darbojas Aivars Avens, Valdis Cīrulis, Raitis Glāzers, Daina Skrastiņa, Marija Supe,
Jānis Vīlips, Alda Zālīte, komitejas priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbojas Lilita Ozoliņa, Ilona Radziņa, Ivars Sakss,
Sandra Sniedze, Marija Supe, komitejas priekšsēdētāja Anita Kamerāde. Līdz 2009.gada septembrim
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejā darbojās arī Raitis Glāzers.

Jaunu bioloģiski vērtīgo
zālāju noteikšana
Turpinās pieteikumu iesniegšana platību
maksājumu saņemšanai 2013.gadā. Lai arī par
maksājumu saņemšanas kārtību nākamajos gados
pašlaik nav lielas skaidrības, Zemkopības ministrija
izsludinājusi pieteikšanos zālāju apsekošanai ar
mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus,
par kuriem varētu saņemt atbalstu Latvijas
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā
„Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.
Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem sauc zālājus
(gan pļavas, gan ganības), kuri veidojušies
sen neartās platībās (vismaz 20 gadus), kas ir
neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu gaitā cilvēka
apsaimniekoti un uzturēti. Zālājos ir liela sugu
dažādība, tai skaitā daudz dažādu graudzāļu sugu.
Par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām atzītas
55 augu sugas (piemēram, saulpurene, gaiļbiksīte,
dzegužpirkstīte, mazais mārsils, purva dedestiņa,
smaržīgā naktsvijole). Taču par zālāja vērtību
var spriest ne tikai pēc augiem – daudzas pļavas
un ganības ir bioloģiski vērtīgas, jo ir nozīmīgas

putnu ligzdošanas (griezes, ķikuti) vietas. Ja jums
šķiet, ka jūsu īpašumā varētu būt šāds bioloģiski
vērtīgs zālājs, līdz 2013.gada 1.maijam sūtiet
pieteikuma anketu uz Zemkopības ministriju ar
atzīmi „BVZ noteikšana” (Republikas laukums 2,
Rīga, LV – 1981). Šīs anketas var izdrukāt no LAD
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļas ES atbalsts,
tiešie maksājumi vai ZM mājaslapas www.zm.gov.
lv sadaļas Lauku attīstība. Pieteikuma anketai
jāpievieno Lauku atbalsta dienesta izsniegtās lauku
bloku kartes kopija vai zemes robežu plāna kopija
ar atzīmētu apsekojamo platību. Apsekojumu 2013.
gada vasaras sezonā veiks Dabas aizsardzības
pārvalde. Apsekojuma rezultāti tiks apkopoti un
publicēti Zemkopības ministrijas mājas lapā ne
ātrāk kā pēc 2013.gada 1.novembra. Informāciju
par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski
vērtīgajiem zālājiem varēs iegūt no 2014.gada
2.aprīļa Lauku atbalsta dienesta Reģionālajās
lauksaimniecības pārvaldēs vai elektroniskajā
pieteikšanās sistēmā (EPS).
Daina Slaidiņa

10.aprīlī pēc domes ārkārtas sēdes, biedrības „Piebalgas attīstībai” aicināti,
vairāk nekā simts novada iedzīvotāju devās uz Rīgu, lai pie Ministru kabineta aicinātu valdību
steidzami risināt sabrukušā ceļa jautājumu.

Vecpiebalgas novada pašvaldība uzskata,
ka problēmas ir ar visu Latvijas ceļu
apsaimniekošanas plānošanu, uzturēšanu,
remontiem, rekonstrukcijas un būvniecības
darbu kvalitātes kontroli. Mūsu novada
iedzīvotāju aktivitāšu mērķis nav tikai krīzes
situācijas novēršana valsts autoceļā
P30,
bet panākt, lai Satiksmes ministrija kardināli
mainītu pašreizējo ceļu
apsaimniekošanas
politiku, ko drīzāk varētu saukt par bezceļu
politiku. Prioritātei ir jābūt esošo ceļu
uzturēšana un kvalitatīva atjaunošana. Jāpanāk,
lai ceļš pēc rekonstrukcijas nebūtu jāremontē
jau pēc dažiem gadiem. Piemēram, ceļa posma
Vecpiebalga – Jaunpiebalga rekonstrukciju
pabeidza pirms diviem gadiem, bet jau tagad
tas ir kritiskā stāvoklī. Tas pats ir ar pirms
septiņiem gadiem rekonstruēto ceļa P30 posmu
no Bērzkroga līdz Meļļiem. Tāda sajūta, ka
valsts ber simtiem miljonu caurā maisā un
nevienam par to nav jāatbild.
Latvijas Valsts ceļiem viena kilometra
uzturēšanai 2013.gadā no valsts budžeta
plānoti 3871 lati, Vecpiebalgas novadam viena
ceļa kilometra uzturēšanai valsts piešķīrusi
tikai 280 latus gadā! Netiek ņemti vērā arī
mūsu novada klimatiskie apstākļi, salīdzinot
ar citiem reģioniem. Veicot iepirkumu par
ceļu tīrīšanu, bija iespēja izvēlieties, vai tīrīt
ceļus ar profesionālu un sertificētu tehniku, kas
izmaksātu Ls 35 par kilometru, vai ar vietējo
uzņēmēju piedāvāto par Ls 8 kilometrā. Rēķins
ir vienkāršs – pirmajā variantā gadā iznāk
astoņas reizes iztīrīt ceļu!!! Ko darīt? Vai pateikt
iedzīvotājiem, kā Ministru kabineta noteikumu
Nr.224 5.3.punktā, 6.3.punktā un 3.pielikuma
piezīmju 3.punktā noteikts (paskaidroju – ja nav
naudas, tad var arī netīrīt!)? Mēs izvēlējāmies
vietējo uzņēmēju piedāvāto variantu, jo citu
pagaidām neredzam. Mūsu bērniem jāiet uz
skolu katru darba dienu, pašvaldība nevar
teikt: pa šo ceļu dienā brauc mazāk nekā simts
automašīnas un Ministru kabineta noteikumi
nosaka, ka šo ceļu var tīrīt tikai vienu reizi
mēnesī, jo nav naudas.
Šoziem sešpadsmit reizes tīrījām sniegu, bet
vasarā vēl vismaz trīs reizes vajadzēs greiderēt.

Daudzviet jāatjauno grants segums, dažviet
tā nemaz tur nav, dažviet ceļš skaitās tikai uz
papīra – tas ir jāizveido, jārok novadgrāvji,
jāremontē caurtekas, jāremontē tilti, jānovērš
lietus izskalojumi utt. Diemžēl mūsu ceļu
atjaunošanai finansējums ir nulle, tāpēc daudzi
mūsu ceļi ir avārijas stāvoklī un katru gadu
stāvoklis pasliktinās, bet gaismu tuneļa galā
neredzam.
Kvalificēti speciālisti veica visu mūsu
novada pašvaldības autoceļu tehniskā stāvokļa
novērtēšanu un nepieciešamo remontu darbu un
izmaksu noteikšanu. Situācija nav iepriecinoša.
Lai atjaunotu mūsu novada nolietotos ceļus,
nepieciešami 2,5 miljoni latu, kuru mums nav.
Satiksmes ministrija nesniedza atbildi uz
Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada 12.
marta iesniegumu, kurā tika lūgts nekavējoties
risināt jautājumu par valsts autoceļa P30 Cēsis –
Vecpiebalga – Madona posma no Meļliem līdz
Madonai operatīvu remontu un atsevišķu ceļa
posmu rekonstrukciju jau 2013.gadā.
Vecpiebalgas novada dome 2013.gada 10.aprīlī
ārkārtas domes sēdē, pamatojoties uz likumu
„Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”,
pieņēma lēmumu pieprasīt Latvijas Republikas
Ministru kabinetam izsludināt ārkārtas situāciju
Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvās
teritorijas daļā – valsts autoceļa P30 Cēsis –
Vecpiebalga – Madona posmā, kas būtiski apdraud
sabiedrības un saimnieciskās darbības drošību,
cilvēku veselību un dzīvību. Minētais lēmums
tika iesniegts LR Ministru kabinetam 2013.gada
10.aprīlī, bet atbilde netika saņemta.
Sakarā ar iepriekš minēto 2013.gada 19.aprīlī
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja
nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam, kurā
lūdz Dombrovska kungu rast iespēju tikties ar
Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvjiem
nolūkā saņemt informāciju par ārkārtas
stāvokļa izsludināšanu un ārkārtējās situācijas
novēršanu. Paldies mūsu novada iedzīvotājiem
par atbalstu Vecpiebalgas novada domei ar
tūkstošiem parakstu, kas apliecināja autoceļu
kritisko stāvokli.
Hugo Duksis
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Mēs vēlamies cilvēka cienīgu dzīvi Latvijā

Latvijā par lielu naudu tiek apstiprināti zinātniski pētījumi un
aktivitātes, lai noskaidrotu „Ko darīt, lai iedzīvotāji paliktu Latvijā?
Ko darīt, lai tautieši atgrieztos Latvijā? Ko darīt, lai Latvijā dzimtu
bērni?” Vecpiebalgas novada iedzīvotāji uz šiem jautājumiem Rīgas
kungiem var atbildēt uzreiz un bez naudas izšķērdēšanas – dodiet
iespēju nopelnīt cilvēka cienīgai dzīvei tepat Latvijā! Mēs neprasām
tūkstošiem latu un vairāk mēnesī, kā jums tur, galvgalī, par „labu”
valsts vadīšanu. Pamēģiniet izdzīvot kā pensionārs, bezdarbnieks
vai skolotājs ar minimālo mēnešalgu – 200 latiem „uz papīra”, bez
ceļa un bez sabiedriskā transporta nokļūt uz skolu un darbu! Jums
vairs nevajadzēs maksas pētījumus, kāpēc viena daļa iedzīvotāju
brauc prom no Latvijas, kāpēc vairs nebrauc atpakaļ, kāpēc mums
nedzimst bērni! Varas vīri un kundzes, piesaistiet beidzot arī savas
algas pie minimālās mēnešalgas, tad varbūt sapratīsiet, kā jāstrādā,
lai tā būtu lielāka! Sakārtojiet likumdošanu, nodokļu politiku un
saplānojiet valsts budžetu, lai arī laukos varētu notikt normāla
uzņēmējdarbība!
Minēšu piemēru: Vecpiebalgas novada dome piesaistīja investoru
no Šveices, apstiprināja viņa ražotnes projektu ar trīsdesmit normāli
atalgotām darba vietām, pagājuši jau divi gadi, bet Latvijas likumu
un birokrātijas problēmas investoram un pašvaldībai vēl nav izdevies
pārvarēt! Uzskatu, ka šādi gadījumi jāparedz likumos, lai netiktu
kavēta investoru piesaiste un jaunu darba vietu radīšana.
Uz iedzīvotāju jautājumu, vai Vecpiebalgas novada pagastu
pārvaldes un novada dome dara visu iespējamo, lai rūpētos par
novada iedzīvotājiem, vislabāk var atbildēt padarītie darbi.
Cenšamies izpildīt visus iedzīvotāju priekšlikumus, novēršam
neizdarības, bet nekļūdās tikai tas, kas neko nedara.
Vecpiebalgas novada pašvaldības
galvenais uzdevums ir
nodrošināt infrastruktūru iedzīvotājiem, cik to atļauj valsts likumi.
Neskatoties uz valsts politiku un pašvaldības ierobežoto budžetu,
domei ir izdevies saglabāt visas novada pagastu skolas, jo tā ir mūsu
iedzīvotāju vēlēšanās un vajadzība. Visās novada skolās atbilstoši
plānotajiem budžetiem veikti rekonstrukcijas un remonta darbi.
Jauniegādātie un izremontētie pašvaldības autobusi nodrošina
nokļūšanu uz mācību, sporta un atpūtas norises vietām. Iespēju
robežās nodrošināta skolēnu bezmaksas ēdināšana un atbalsts

maznodrošinātajām personām. Iedzīvotāju sociālās vajadzības ir
mūsu uzmanības centrā. Taurenē nodots ekspluatācijā un darbojas
Dienas centrs ar telpām sociālajam dienestam, neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienestam, bibliotēkai. Dzērbenē top
sabiedriskais centrs. Strādājam pie atpūtas zonu un pagastu teritorijas
sakārtošanas. Visos pagastu centros pie daudzdzīvokļu mājām tika
iekārtotas aprīkotas atpūtas vietas bērniem, tikai Dzērbenes pagasta
darbinieki nav šo uzdevumu izpildījuši. Visos pagastos pašvaldība
nodrošinājusi medicīnas pakalpojumus, tiek sniegtas juridiskās
konsultācijas, būvvaldes pakalpojumi u. c. Tiek atbalstītas pensionāru
un citu iedzīvotāju grupu aktivitātes. Visās novada bibliotēkās veikti
remonti, papildināta materiālā bāze un pieejams bezmaksas internets.
Pašvaldība nodrošina iedzīvotāju kultūras un sporta dzīves iespējas.
Rekonstruētajās sporta zālēs Kaivē un Vecpiebalgā notiek sporta
nodarbības pašvaldības apmaksātu treneru vadībā. Veikta Dzērbenes
saieta nama un Inešu pagasta tautas nama rekonstrukcija u.c. Novadā
darbojas pašvaldības finansēti kori, deju kolektīvi, teātra studijas,
mākslas un mūzikas skolas, audēju un citi pašdarbnieku kolektīvi.
Rekonstruētajos jauniešu centros Vecpiebalgā un Inešos notiek
regulāras jauniešu nodarbības. Rekonstruēta Dzērbenes estrāde.
Pašlaik notiek rekonstrukcija Vecpiebalgas estrādē. Rekonstruētās
kultūras iestādes Dzērbenē, Taurenē, Inešos un Vecpiebalgā brīvi
pieejamas visiem novada iedzīvotājiem, tur regulāri notiek koncerti,
teātru izrādes, pašdarbnieku nodarbības un citas aktivitātes. Regulāri
sekojam iespējām izmantot Eiropas finansējumu novada projektiem.
Pēdējos četros gados esam realizējuši vairāk nekā trīsdesmit
novadam nozīmīgus projektus ar pašu un Eiropas Savienības
finansējuma atbalstu. Kā lielākos minēšu Taurenes, Kaives un
Vecpiebalgas ūdenssaimniecības projektus, kur nomainītas 40 gadus
vecās inženierkomunikācijas, izbūvētas kanalizācijas un dzeramā
ūdens attīrīšanas iekārtas. Iedzīvotājiem vairs nav jābojā veselība ar
rūsaino un nekvalitatīvo ūdeni, ar netīrajiem kanalizācijas ūdeņiem
netiek piesārņotas mūsu ūdenstilpnes. Maija beigās plānots pabeigt
Inešu ūdenssaimniecības projektus. Par ūdenssaimniecības izbūves
laikā sarakto trotuāru, ielu un ceļu posmu atjaunošanu noslēgts
līgums, kas tiks izpildīts, tiklīdz atļaus laika apstākļi. Atvainojamies
par sagādātajām neērtībām!

Liels darbs ieguldīts, rekonstruējot katlu mājas Taurenes, Inešu,
Kaives un Vecpiebalgas pagastā. Taurenes, Inešu un Vecpiebalgas
pagastā nomainīti 40 gadus vecie siltumtīkli. Mūsu novadā ir vieni
no zemākajiem siltuma tarifiem Latvijā. Vislielākā problēma ir
tā, ka padomju laikā celtajām daudzdzīvokļu mājām ekonomisku
siltumu bez māju siltināšanas nebūs iespējams nodrošināt. Pēc
pašvaldības iniciatīvas tika sagatavoti, iesniegti un Ekonomikas
ministrijā apstiprināti siltināšanas projekti mājam, kuras iedzīvotāji
vēlējās siltināt, bet iedzīvotāji neriskē ņemt kredītus šajos
nedrošajos laikos, lai mājas siltinātu. Esam iesnieguši vairākus skolu siltināšanas projektus, diemžēl esam saņēmuši atteikumus sakarā
ar nepietiekamo valsts finansējumu, jo priekšroka tiek dota pilsētu
objektu siltināšanai.
Strādājam, lai piesaistītu ES finansējumu novada pagastu gājēju
celiņu un ielu apgaismojuma projektiem. Vecpiebalgas pagastā
izbūvējām gājēju celiņu ar ielu apgaismojumu 880 metru garumā,
pirms tam iedzīvotājiem bija jāiet gar bīstamā valsts autoceļa P30
nomali. Drošai nokļūšanai uz Vecpiebalgas vidusskolu izbūvējām
trotuāru no autobusu pieturas. Strādājam pie Vecpiebalgas novada
ezeru un upju zivju resursu pavairošanas. Katru gadu Taurenes, Inešu,
Dzērbenes un Vecpiebalgas ezeros tiek ielaisti zivju mazuļi. Arī
šogad novadam apstiprināti trīs projekti un piešķirts ap pieci tūkstoši
latu finansējums zivju resursu atjaunošanai. Līdz 10.maijam lūdzam
makšķerniekus iesniegt pieteikumus tīklu licencēm. Vecpiebalgas
novada ezeri netiks privatizēti! Esam ieinteresēti, lai pie mums
brauc tūristi un makšķernieki, lai apmeklē mūsu uzņēmēju veikalus
un atpūtas vietas, iepazīst Vecpiebalgas kultūrvēsturi un muzejus.
Dzērbenes, Taurenes, Kaives, Inešu un Vecpiebalgas pagasta
iedzīvotāji ir ļoti aktīvi, iniciatīvas bagāti un uzņēmīgi dažādās
jomās. Arī gandrīz pabeigtā BMX trase ir mūsu iedzīvotāju lolojums
un personīgais ieguldījums, protams, ne bez pašvaldības atbalsta.
Darāmā vēl ir daudz. Paldies novada domei par lēmumiem, kas
pieņemti iedzīvotāju labklājībai! Paldies visiem novada iedzīvotājiem,
kas aktīvi iesaistījušies novada attīstības veicināšanā!
Hugo Duksis

Vecpiebalgas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu
„Dažādojam savu ikdienu”
(piemēram, bērnu rotaļu laukuma ierīkošana, daudzdzīvokļu ēkas apzaļumošana, apkārtnes labiekārtošaProjektu konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju un to grupu iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes
uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas
pagastā.
Konkursā var piedalīties fiziskas personas, neformālas sabiedrības grupas, nevalstiskas organizācijas
(t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas). Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu
izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Vecpiebalgas novadā, ko viņi paši spēj
īstenot. Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu

Publiku vajag iepriecināt – amatierteātris „Sumaisītis”
izrāda komēdiju „Čārlija krustmāte”

6.aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā amatierteātris „Sumaisītis” skatītāju vērtējumam nodeva savu
jaunāko veikumu – komēdiju „Čārlija krustmāte”, ko iestudējusi režisore Inese Pilābere. Smieklīga un
izklaidējoša (nevienā brīdī nekļuva garlaicīgi) izrāde divās daļās, kas (kā jau pavasarī piedien) vēsta par
mīlestību un pieder pie tā sauktajām „situāciju komēdijām”, kurās viss notiek pēc labi zināmā principa –
varoņi, cenzdamies atrisināt problēmu ar nelielu mānīšanos, slīgst aizvien jaunos un dziļākos pārpratumos.
Izrādes centrālā – Čārlija viltus krustmātes – tēlā iejutās Raimonds Sniedze, citās lomās – Aivars Radziņš,
Mārtiņš Spilva, Ilgonis Pētersons, Andrejs Zārdiņš, Aivars Rozenovs, Ilona Radziņa, Inese Zārdiņa, Ilona
Muižniece, Sanita Asare. Vecpiebalgas publika ir pieradusi, ka katra „Sumaisīša” pirmizrāde pārsteidz
ar ko jaunu. Lielisks bija visu aktieru sniegums, taču šīs izrādes „rozīnīte” – Raimonds sievietes „ādā”.
Šarmants, komisks, amizants. Veiksmīga un skatītājiem interesanta šķita arī jaunās režisores ideja izrādi
bagātināt ar aktieru muzikālo sniegumu. Malači, ka uzdrošinājāties!
		

Dzidra Ješkina

na, 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.).
Projektu atbalsta summa – līdz 200 LVL. Kopējā projektu atbalsta summa 1400 LVL. Katru atbalstīto
projektu Vecpiebalgas novada pašvaldība finansēs 100% apmērā.
Projektu konkurss tiek izsludināts šā gada 2.maijā un projekta pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2013.gada
17.maijam. Konkursa nolikums ir publicēts pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv, kā arī atrodams
Vecpiebalgas novada administratīvajā centrā un novada bibliotēkās.

Novada jaunieši Turcijā prezentē savu
valsti un kultūru

Annija Sniedze, Linda Veinberga, Lelde Burdaja, Zane Riekstiņa, Kristīne Pēča, Lelde Grobiņa latviešu
nacionālajā vakarā Turcijā.

No 1. līdz 12.aprīlim Vecpiebalgas novada jaunieši piedalījās jauniešu pieredzes apmaiņā Turcijā, kas
tika organizēta Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekta „Letters from Tree Museum
to Youth ” ietvaros. Lai iepazītos un diskutētu par aktuālām tēmām, Bodrumā satikās jaunieši vecumā no
14 līdz 25 gadiem no Vecpiebalgas, Turcijas, Horvātijas un Rumānijas. Šī gada apmaiņas programmas
galvenā tēma bija koki un to nozīme. Un ne tikai. Kūrortpilsētā izbaudījām sauli un jūru, darbojoties
starptautiskajā komandā, mācījāmies domāt radoši, kopīgi rakstījām stāstus, veidojām dzīvās skulptūras,
spēlējām teātri, dejojām un paši veidojām dejas horeogrāfiju, prezentējām savu valsti un kultūru.
			

Lelde Burdaja
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Pirms pavasara darbiem iegūstam jaunas Grāmatas,
zināšanas par dārza kopšanu
kuras vērts

„Daudzi saka, ka tā sauktās „dzejnieku” narcises vairs nezied. Viens iemesls tam var būt, ka tās ir ļoti ilgi
augušas, ligzdas ir pārblīvējušās, trūkst barības vielu un mitruma. Narcisēm nākamā gada zieds sāk veidoties
tūliņ pēc noziedēšanas, tām vajadzīgs mitrums, tāpēc puķes ir kārtīgi jālaista vismaz reizi nedēļā līdz jūnija
beigām,” pārliecināti Jānis un Guna Rukšāni.

Ziema mūspusē šogad aizkavējusies pat
ilgāk nekā citviet Latvijā. Neskatoties uz dabas
kaprīzēm, aprīļa vidū Vecpiebalgas pagasta
bibliotēkā viesojās Guna un Jānis Rukšāni, lai
dalītos dārza kopšanas un puķu audzēšanas
noslēpumos. „Mēs jauki esam sadalījuši „ietekmes
zonas” – Jānis savā saimniecībā „Pulkas”
selekcionē un audzē pavasara ziedu sīpolus un
stādus, es savukārt „Jaunrūjās” tos, kas vienmēr
atradīs vietu kārtīgā latviešu sētā,” Guna ievada
sarunu ar sanākušajiem klausītājiem. Jāpiebilst,
ka Jāņa cīrulīšu kolekcija ir lielākā pasaulē, bet

krokusu kolekcijā ir gandrīz visas šobrīd zināmās
sugas, savukārt Gunas dārzā var ieraudzīt ap 80
dažādu ūdensrožu šķirņu, 150 hostu, 300 liliju
un tikpat daudz narcišu šķirņu. Jānis Rukšāns,
stāstot par selekcionāra ikdienu, atzīst: „Nevaru
konkurēt ar Holandes puķu firmām, kas no vienas
puķu šķirnes var piedāvāt tūkstošiem sīpolu. Es to
nemaz nevēlos darīt. Tāpēc meklēju savu nišu –
piedāvāju izcili retu augu izejmateriālus. Ikvienam
selekcionāram jāapbruņojas ar milzīgu pacietību,
jo jaunas šķirnes izveide ir laikietilpīgs process,
lai no sēkliņas iegūtu izcilu sīpolu, dažkārt var

paiet desmit gadi.” Lai papildinātu savu cīrulīšu
un krokusu kolekciju, selekcionārs bieži dodas
ekspedīcijās uz kalnu masīviem Vidusāzijā,
Karpatos, Krimā, Balkānos un citur, kur meklē un
vāc jaunas un mazāk zināmas augu sugas. Ir arī
ievērojami panākumi – atklātas vairākas jaunas
krokusu, īrisu un cīrulīšu sugas, par kuru eksistenci
nav pat nojautuši aizrobežu kolēģi.
Tikšanās laikā dārzkopji atbildēja arī uz
sanākušo klausītāju jautājumiem, kuri vēlējās
uzzināt, kā profesionāļi cīnās ar nevēlamajiem
„viesiem” – ūdensžurkām un kurmjiem, kā
visefektīvāk iznīdēt lielāko augu „ienaidnieku” nezāles, kas jāņem vērā, izvēloties augu stādīšanas
vietu. „Pirms sāk kaut ko audzēt, jāizpēta, kādos
apstākļos sīpolpuķe aug savvaļā. Narcisēm patīk
māls, bet tulpēm smilts,” skaidro Jānis Rukšāns.
Gunas un Jāņa stādu audzētavas darbojas vairāk
nekā divdesmit gadus, pēdējā laikā liela uzmanība
tiek pievērsta pašu veidotajiem katalogiem, ar
kuru palīdzību interesenti var pasūtīt gan stādus,
gan sīpolus (2013.gada katalogs ir pieejams
Vecpiebalgas un Inešu bibliotēkā). Tiesa, to atzīst
arī abi dārzkopji, sīpoli un dēsti nav lēti, toties
ekskluzīvi (ne katra kaimiņa dobē ieraugāmi),
un ir garantija, ka tie lieliski pārziemos mūsu
klimatiskajos apstākļos un priecēs ievērojami ilgāk
nekā aizrobežu brīnumi. Laiks no agra pavasara
līdz rudenim Gunai un Jānim Rukšāniem paiet
dārzā, bet ziemā tiek rakstītas grāmatas: Jānis raksta
par puķēm, Guna – par tūrismu un vēsturi. Kā katru
pavasari, arī šogad dārzkopji aicina interesentus
uz atvērto durvju dienām viņu stādu audzētavās:
„Pulkās” 27. aprīlī varēs skatīt cīrulīšus un
krokusus, „Jaunrūjās” 12. maijā – narcises
un agrīno peoniju sugas, 9. jūnijā – peonijas,
Sibīrijas īrisus, hostas un ūdensrozes, 14. jūlijā
– lilijas, ūdensrozes, flokšus un hostas.
Dzidra Ješkina

Mariannas Okolokolakas pārdomas,
gatavojoties saiešanai slātaviešu garā
„Vecpiebalga atver durvis - 2013”

Aizritējušas saspringtas aprīļa dienas, kad devāmies uz Rīgu, lai
panāktu nelabu slavu guvušā autoceļa P30 sakārtošanu. Jāatzīst, tas
nebija ne viegli, ne patīkami, jo šoreiz nācās runāt par nesmukumu un
valstisku šmuci. Daudz labprātāk es pašā Latvijas centrā stāstītu ļaudīm
par Vecpiebalgu un aicinātu ciemos, jo mums ir, ko parādīt viesiem un
ir ar ko iepriecināt vecpiebaldzēnus.
Biju iecerējusi aicināt jūs visus sākt spodrināt un pielabot savus
spēkratus, lai 19.jūlijā varam droši doties 2.padomju retro auto braucienā,
tomēr jau kopš „Vecpiebalga atver durvis” nedēļas pērnvasar un pēdējā
laikā ar arvien pieaugošu intensitāti nākas dzirdēt pārmetumus par šo
nedēļu kopumā. Tādēļ dažas pārdomas.
Saiešanas slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis” pamatideja,
no kuras neatkāpāmies ne pagājušajā gadā, ne arī plānojam atteikties
šogad, ir piedāvāt profesionālus un katram pieejamus kultūras
notikumus mūsu novadā, sniedzot iespēju ikvienam baudīt Latvijā
pazīstamu un tautas mīlētu aktieru un dziedātāju sniegumu pie mums.
Kamēr pārējai Latvijai Ģirts Ķesteris ir Leons no „Ugunsgrēka”,
vecpiebaldzēni viņu jau pieņēmuši kā Kārli Skalbi, kamēr daudzi
Mārtiņu Meieru pazīst tikai kā slikto Danielu tajā pašā seriālā, mēs
viņā redzam arī lielisko Švaukstu. Katra došanās uz Rīgu un turienes
teātru un koncertu apmeklējums ir ne tikai dārgs un laikietilpīgs
pasākums, bet nu jau arī bīstams, jo jādodas pa P30. Plānojot kultūras
un mākslas nedēļu (un šis darbs norit jau no rudens, tātad darba
grupa pie tā strādā visu gadu), īpaši vēlamies nodrošināt pasākumu
pieejamību, vispirms ar to domājot lauku cilvēkiem draudzīgas cenas.
Diez vai man būtu jāstāsta, cik līdzīgu koncertu un pasākumu ieejas
biļetes maksā kaimiņu novados, par Rīgu nemaz nerunājot. Bez tam,
tā kā esmu mūsu muzejiem pietuvināta persona, zinu, ka nereti gan
apmeklētāji, gan vietējie aizdomājas par tēmu - jā, kultūrvēsturiski
bagātākais novads Latvijā, vēstures klātbūtne neapšaubāma, bet kā
ar tagadni? Kas notiek šodien, vai nav tā, ka vecpiebaldzēni lepojas
tikai ar pagātnes spožumu, šodienu atstājot novārtā? Ar ko šodienas
Vecpiebalga ir īpaša? Man nekad nav trūcis, ko atbildēt uz šiem
jautājumiem, jo Vecpiebalga ir dzīva. Taču nedrīkst ignorēt faktu, ka
pasaule un mūsdienu sabiedrība ir dinamiska, kategoriska, prasīga un
pozitīvi pārsteigt ar kaut ko mūsdienās nemaz nav tik vienkārši. Bet
tieši to pārsteigumu, to unikālo no mums gaida, kad mēs ejam lepni
paceltu galvu ar Vecpiebalgas vārdu uz lūpām. Tā kā sen jau esmu
beigusi aktīvās teļkopes gaitas un darbojos kultūras lauciņā, varu
apgalvot, diendienā domājam, plānojam, organizējam notikumus, kas
varētu jūs visus iepriecināt, sniegt pozitīvus brīžus un vismaz uz mirkli
aizmirst ikdienu, kas mēdz būt grūta, sarežģīta un tāda, kāda katram
tā ir. Tas ir mūsu darbs gādāt par jauku noskaņu muzejos (aizejiet
vasarā ar ģimeni vai vienatnē uz muzeju, noklausieties kaut desmito
reizi jau dzirdēto, iespējams, tomēr, ka tas būs nedaudz kā pirmoreiz,
izbaudiet „Melanholisko valsi”, pastaigu „Kalna Kaibēnu” dārzā utt.).
Mūsu darbs ir meklēt un atrast ko jaunu, saistošu un sniegt jums. Jo
mēs esam tā nepelnošā nozare. Kultūra. Bet bez kultūras nav valsts,
nav nācijas, nav identitātes. Un viens no mūsu ļoti rūpīgi gatavotiem

notikumiem ir tieši „Vecpiebalga atver durvis”, par ko pēdējā laikā
nākas dzirdēt daudz absurdu apgalvojumu. Sākot ar pārmetumiem
par nelietderīgu naudas izšķiešanu vecpiebaldzēniem nevajadzīgu un
nepelnošu pasākumu rīkošanai, beidzot ar spriedumiem, ka tas viss tiek
organizēts rīdziniekiem un citiem ārpusniekiem par godu. Skaidrs, ka
tā ir nenovīdīga kurnēšana un absolūta tirgus ekonomikas, mārketinga,
galu galā kultūras nozares darbības principu neizpratne. Tas nav liels
noslēpums, ka atbraucēji iepērkas mūsu veikalos, ēd mūsu kafejnīcās,
viņi vēlas iegādāties mūsu pašražoto produkciju, viņi meklē suvenīrus,
nakšņošanas iespējas un apmeklē muzejus, samaksājot tur ieejas maksu
un izmantojot piedāvātos maksas pakalpojumus. Tas ir ieguvums
MŪSU uzņēmējiem, darbiniekiem, strādniekiem, pašu cilvēkiem!
Pilsētnieki gan vislabprātāk ēstu lauku mājās sietu sieru, ceptu maizi un
pīrāgus. Cik daudz no tā mēs viņiem esam spējīgi sniegt, tas lai paliek
katra paša ziņā...
Jāpiebilst, notikumi ar Vecpiebalgas ceļu kārtējo reizi apliecināja, ka
svešajiem, tiem pilsētas un valdības ļautiņiem mēs nerūpam, neviens
cits par mums ne domās, ne mūsu vietā darīs. Vēl vairāk, arī to tik
ļoti vajadzīgo naudu neviens ne ceļam, ne visam kam citam ar joni
nepiešķirs, lai cik lieliski mēs te visi būtu. Viens no laikietilpīgākajiem
darbiem kultūras pasākumu organizēšanā un plānošanā ir projektu
rakstīšana naudas piesaistei. Varam jau cerēt, ka no tā, kā būs uzrakstīts
projekts, būs atkarīgs, iedos vai nē. Tomēr esam pieauguši un ne pirmo
dienu šeit dzīvojam un strādājam, ne jau lieliskais pasākums vai ideja
mēdz būt noteicošā, ne arī skaidrais pamatojums...
Ir vēl kāds
noslēpums, vienmēr pastāv iespēja nedarīt, netērēt, nerīkot. Vai tiešām
mēs to vēlamies?!
Es zinu, jūs gaidāt vasaru. Un gaidāt arī „Vecpiebalga atver
durvis-2013”. Atzīšos, es arī gaidu. Jo, neskatoties uz visu, tik
daudz prieka, sirsnības un laba noskaņojuma vienuviet grūti
citur atrast. Tādēļ – spodrinām braucamos, 2. padomju retro auto
brauciens notiks jau 19.jūlijā! Šogad brauciena galapunktā Kaivē
P. Putniņa lugas „Ar būdu uz baznīcu” noskaņās baudīsim un aktīvi
piedalīsimies pašdarbības kolektīvu koncertā un ballēsimies ar
Igauņu ģimeni. Bet tas nebūt nav viss. Ir vērts apmeklēt jau nedēļas
atklāšanas pasākumu Vecpiebalgas muižas parkā, kas sola skaistus
pārsteigumus, jāieplāno Taurenes diena ar krāšņu liliju parādi un īstu
baudījumu mūzikas gardēžiem – Sergeja Jēgera koncertu, jāpaspēj
uz Dailes teātra kostīmu izstādes atklāšanu Vecpiebalgas kultūras
namā, jāizdzīvo Blaumaņa „Ugunī” Dzērbenes pilī un „Latviešu
kāzas” „Antēnu” sētā. Vasaras naktis nav gulēšanai, Dzērbenes
Augstajā kalnā trešdienas naktī nebijušas mūzikas provokācijas, bet
ceturtdiena būs Kārļa Skalbes un visu paaudžu diena „Saulrietos”
un „Incēnos”.
Nedēļas kulminācija – sestdiena ar varenu tirgošanos „Kalna
Kaibēnos” un J. Lūsēna un I.Baueres lielizrādi Alauksta estrādē
„Tad būs laba lustēšana”. Būs gan tautas sadziedāšanās, gan balle
noslēgumā. Nedēļas izskaņā dosimies uz Vecpiebalgas baznīcu, kur
pēc dievkalpojuma J.Lūsēna koncertprogrammu „Mazu brīdi pirms...”
izpildīs Ingus Pētersons un Kristīne Zadovska.

izlasīt

Turpinu iepazīstināt ar jaunākajām
grāmatām
Vecpiebalgas
bibliotēkās.
Vispirms uzmanību piesaista divi ceļojumu
apraksti – ļoti dažādi. Biju jau lasījusi, cik
interesanti aktrise Ilona Balode aprakstījusi
viņas un mūziķa Ūdra 7,5 mēnešus ilgo ceļu
līdz Pekinai ar stopiem („Rīga - Pekina”).
Šo aprakstu augstu vērtē Latvijā pazīstami
cilvēki. Piekrītu, ka neko līdzīgu nebiju
lasījusi. Vispirms jau ideja – doties tik tālā ceļā
praktiski bez naudas, ar cerību, ka izdosies
sapelnīt dzīvei kā ielu muzikantiem. Veiksme
mijas ar neveiksmēm, puslīdz civilizēti
apstākļi ar patiesi briesmīgiem, izdošanās
ar pašu izraisītu vai apstākļu radītu ilgstošu
netikšanu uz priekšu. Patīkami tādi ikdienas
cilvēka ( ne rūdīta reportāžnieka) secinājumi,
redzējumi par daudzajām vietām, ko viņi
redz. Arī bailes padoties, nesasniegt mērķi.
Jauka, gan izklaidējoša, gan informējoša
lasāmviela.
Otra ir K.Steindža grāmata ,,Ziedu
lietū” – par 24 dienu pārgājienu pa Sniega
cilvēka taku Butānā. Daudz pārdomu par
Butānas sakārtotību un nacionālo laimes
formulu, kura jūtama ik uz soļa pat ļoti
pieticīgos apstākļos. Un tā ir – attīstīta
ekonomika atbilstoši apstākļiem, vides
aizsardzība pēc būtības (ne saukļi) un
savas kultūras saglabāšana. Vienkārši, bet
ar rezultātu.
Žurnāliste I.Jēruma ļāvusi izpausties līdz
šim maz pazīstamai Valmieras teātra aktrisei
un izrāžu vadītājai Regīnai Devītei stāstos
par savu dzīvi. ,,No Zentas līdz Zentai” – tā
saucas atklāsme par daudzpusīgu, labestīgu,
arī humorpilnu un radošu personību, kuru
pēdējos gados pārsteigusi ,,Ugunsgrēka”
Zentas popularitāte, bet kura prot darīt visus
darbus savos laukos, interesējas par augiem,
ir arī gide tepat Latvijā un vēl, un vēl.
Tiem, kurus saista vēsture, ir vairāki
interesanti darbi. Neparasti veidota
grāmata ,,Divas puses”. Trīs leģionāru
un trīs sarkanās armijas karotāju atmiņas,
dienasgrāmatas, pārdomas. Kā bija
vienā un kā otrā pusē. Šim darbam liela
patiesuma deva un apjausma – karoja, cieta,
sāpes pieredzēja vieni un otri, turklāt tie, kuri
pavēlēja, bija lielāki un stiprāki. Tad ko mēs
šodien nevaram sadalīt? Nezinu, cik katrs no
jums ir lasījis par bēgļu nometnēm pēckara
Vācijā ( to bijis 253!), bet ļoti bagātīgs,
uz indivīdu atmiņām balstīts materiāls
atrodams A. Žīgures grāmatā ,,VIŅI. Svešos
pagalmos”. Izrādās – no 1944.gada rudens
Vācijas nometnēs atbalstu meklēja 111000
latviešu, vēlāk izbraucot uz mītnes zemēm,
dodoties trimdā tālāk no padomju Latvijas.
Ļoti emocionāla grāmata. Un vēl – pēdējā laika
presē daudz un pozitīvi vērtētā T.Snaidera
,,Asinszeme”. Biedējoši bieza (kurš tādu spēj
izlasīt!), bet informācijā bagāta grāmata par
tautu likteņiem Staļina un Hitlera ideju un
melu aizsegā Otrā pasaules kara laikā.
Amerikāņu rakstniece P.Makleina ,,Parīzes
sieva”. E.Hemingveja pirmās sievas
Hadlijas skatījums uz 20.gs. 20-to gadu
mākslinieku un dīkdieņu vidi Parīzē un gana
neparasti attiecību modeļi, vīrieša egoisms
bez robežām, kāpēc 6 gadu laulība, kurā
aug dēls, pazūd kā nebijusi. Jauns romāns
norvēģu rakstniecei H.Vasmu, ko pazīstam
no ,,Dinas triloģijas”. Šoreiz vienas
dzimtas četras sievietes (tāpēc ,,Simts
gadi”), darbība no 1842.līdz 1942. Augsta
godīguma izpratne, uzticēšanās pamazām
pārtop indivīdu degradācijā, īpaši 2.pasaules
kara apstākļos. Laba valoda, norvēģiem
raksturīgais mierīgais stāstījuma veids,
daudz filozofijas (kā Unsetei), neparastas
attiecības, norvēģu dabas un cilvēku
skarbums, tiešums. Ļoti norvēģiska, tieši šai
autorei raksturīga pasaules, cilvēku vājību
atklāsme.
					
			
Gunta Riža
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Konkurss „Do-Re-Mi”
Līgatnē

„Cālis - 2013” Taurenes
pamatskolā
„Cip,cip cālīši, mani mazie brālīši, nu nāciet pulciņā balsis vingrināt!”
Ar šādiem dziesmas vārdiem 5.aprīlī sākās ikgadējais koncerts – konkurss „ Cālis 2013”
Taurenes pamatskolā, uz kuru salidoja 18 muzikāli “cālēni” no pirmsskolas grupiņām. Skanēja
dziesmas par kaķiem, zaķiem un citiem zvēriem, par draudzību un čaklumu, par bērnu priekiem
un palaidnībām. Visi bija piedomājuši pie sava skatuves tēla. Paldies vecākiem!
Mazos dziedātājus iedrošināja un uzmundrināja aizkavējies Lieldienu zaķis. Paldies Dacei
Potašai!
Nomināciju „Lielais cālis” un skatītāju simpātiju ieguva Samanta Kendija Kūlīte.
Nomināciju „Mazais cālis” ieguva Ralfs Harjo, skatītāju simpātiju Toms Jakovļevs.
Paldies žūrijai – Gintai Babrei, Sandai Žuhovskai un Sandrai Zommerei.

Galvenās balvas ieguvēja.

10.aprīlī Līgatnē notika 1.-4.klašu solistu konkurss „Do–Re–Mi”, uz kuru devās arī
Vecpiebalgas novada dziedātāji. Taurenes pamatskolu pārstāvēja Lāsma Kitija Mateusa un
Pērle Johanna Bērziņa, Skujenes pamatskolu Mārcis Bērziņš un Vecpiebalgas vidusskolu
Anna Balode un Sanija Gobiņa. Pasākumā piedalījās 18 bērni, kuri uzstājās ar interesantiem
un labi sagatavotiem priekšnesumiem. Spēcīgajā konkurencē nomināciju Grand Prix ieguva
Anna Balode. Visi pārējie saņēma atzinības rakstus un balviņas.
Taurenes pamatskolas skolotāja
Inguna Batņa

Skolu īsziņas

Inešu pamatskolā:

Taurenes pirmsskolas muzikālā audzinātāja
Inguna Batņa

Slēpotāju aizvadītās ziemas raža

5. aprīlī konkurss „Uzmini nu!” – 5./6. gadīgās grupas bērni un
skolotāja gatavoja mīklas 1.- 6. klases skolēniem.
10. aprīlī Vecāku diena – atklātās mācību stundas, tikšanās
ar Vidzemes reģiona iekļaujošās izglītības atbalsta centra
speciālistiem.
17. aprīlī tautisko deju kolektīvu skate Vecpiebalgā.
19. aprīlī solistu konkurss „Mazās Imanta Kalniņa dienas” novada
jauniešiem.
24. aprīlī Mazās teātra dienas ar studijas „Vārds” aktieru
iestudējumiem.
26. aprīlī mācību ekskursija (maršruts: Okupācijas muzejs –
Salaspils memoriāls – Salaspils Botāniskais dārzs – Likteņdārzs).
Piedalījāmies novada pirmsskolas dziesmu un deju svētkos
Vecpiebalgā.

Vecpiebalgas vidusskolā:

15.martā valsts fizikas olimpiādē Ringoldam Zvaigznem (10.E)
specbalva par labāko eksperimentālo darbu.
16.martā Vidzemes reģiona „ Hei, matemātiķi” olimpiādē 1.vieta
Ralfam Kuzmanam (4.kl.).
20.martā sākumskolas skolēnu mazā pētniecisko darbu
konferencītē „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” atzinība Luīzei Elīzai
Baltputnai (1.kl.), Martai Pundurei (3.kl.), Renāram Punduram
(4.kl.), pateicība Mārtiņam Šatrovskim (2.kl.).
22.martā Vidzemes reģiona 4.skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konferencē Santai Gruelei (11.E) atzinība.
23.martā Vidzemes reģiona mūzikas olimpiādē atzinība Adrijai
Žagarei (7.kl.).
1.aprīlī sākumskolas solistu konkursā Grand Prix ieguva Anna
Balode (4.kl.).
5.aprīlī starpnovadu angļu valodas olimpiādē 2.vieta Emīlam
Galiņam (8.A), atzinība Artai Pipcānei (6.kl.). Maira Asare (8.A)
piedalījās latviešu valodas un literatūras 39. valsts olimpiādē.
10.aprīlī 1.klašu skolēnu kombinētā olimpiādē 3.vieta Rinaldam
Baumanim.
12.aprīlī notika vecāku diena, kas aizsākās ar „Koru kariem”, kur
klašu skolēni dziedāja dziesmas no latviešu filmām un izrādēm. Pēc
koncerta audzinātājas vecākus aicināja uz klases sapulci. Noslēgumā
vecāki tikās ar Valmieras policijas Prevencijas grupas inspektorēm,
kas stāstīja par vecāku tiesībām un atbildību, un kā tas var palīdzēt
bērnam. Šajā dienā skolēni piedalījās solistu konkursā „Dziesmas
spārnos”, kur GRAND PRIX ieguva Adrija Žagare, 3.vietu - Kārlis
Apalups (10.V). Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
2.vieta Kitijai Sarmulei, 3.vieta Betijai Kočānei (7.kl.), atzinība
Nikolai Strazdai. Rokdarbu izstādē „Lietus lāse” 1.vieta Betijai
Kočānei, 2.vieta Nikolai Strazdai, Diānai Tuntei, 3.vieta Paulai
Sanijai Ogriņai (5.kl.), Sandai Pelšai (9.kl.).
No 22. līdz 26.aprīlim projektu nedēļa (4.-8. kl., 10.,11. kl.).
Nedēļas ietvaros notika pasākumi ,,Ūdens piliena ceļojums...”
un „Vēstures nakts”. Šo pasākumu organizators bija skolēnu
pašpārvalde, bet asistenti – skolotāji.
29.aprīlī notika Teātra dienas, kur savu aktiermākslu rādīja kā
skolēni, tā skolotāji.
Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē 1.vieta Kārlim Apalupam,
atzinība Mairai Asarei.
Valsts atklātajā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē „GAISS”
1.kārtā atzinību un uzaicinājumu uz 2. kārtu saņēma Agnese
Štimmere (6.kl.), Kitija Sarmule, Nikola Strazda (7.kl.), Diāna Tunte
(8.B), Amanda Višņova (8.A).

Mazie „cālēni” un žūrija.

Noslēgusies garā ziema, laiks atskatīties uz tās sportiskajām
izpausmēm. Vecpiebalgas novada slēpojošo iedzīvotāju aktivitātes
iedalījām 3 grupās – pasākumi Vecpiebalgas novadā, starti Latvijā
un starptautiskajās sacensībās. Jauns dalībnieku rekords sasniegts
Vecpiebalgas novada čempionātā distanču slēpošanā, piedalījās 65
dalībnieki. Jaunizveidotajā trasē notika sīvas cīņas par novada čempionu
tituliem. Uzvarētāji savās vecuma grupās – Anna Glāzere, Ilmārs Glāzers,
Līga Glāzere-Spalviņa, Dzintars Daļeckis, Kitija Sarmule, Ints Sarmulis,
Arvis Jekimovs, Mairita Sļadzevska, Mikus Cimdiņš, Sanija Gobiņa,
Toms Praulītis (rezultāti Vecpiebalgas novada mājaslapā). Paldies visiem
dalībniekiem par piedalīšanos, Mārim Kramam par sezonas laikā lieliski
sagatavotajām trasēm, brīvprātīgajiem tiesnešiem Agitai Kramai, Anitai
Katlapai, Sanitai Cimdiņai!
Šogad iedibināta jauna tradīcija – Vecpiebalgas novada skolu
sacensības distanču slēpošanā. Marta sākumā tajās piedalījās visas 5
novada skolas. Kopējais sportotāju skaits - 99. Finišā katram dalībniekam
saldumiņš, ko pasniedza jaunie Latvijas čempioni Kristers un Rūdis.
Sacensības tiesāja un apbalvošanu veica olimpisko spēļu dalībniece
Līga Glāzere-Spalviņa, biatlonists Toms Praulītis un Māris Pilsētnieks.
Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji saņēma Vecpiebalgas novada medaļas
un saldumu balvas. Tās izcīnīt spēja dalībnieki no visām skolām, kas
liecina, ka ir izmantoti lieliskie ziemas laika apstākļi un sporta stundas
pavadītas, čakli slēpojot. Tradicionāli Ērgļos notika Latvijas Jaunatnes
ziemas olimpiāde, kurā 2 dienas sacentās jaunieši no visas valsts. Lielajā
konkurencē brīvajā stilā 2.vietu izcīnīja Rūdis Balodis, 3.vietu Kristers
Slavēns (abi Vecpiebalgas vidusskola). Otrajā dienā sprintā klasiskajā
stilā 2.vietā -Kristers, 3.vietā - Rūdis. Vecpiebalgas novadu pārstāvēja
ap 40 skolēnu no Inešiem, Taurenes un Vecpiebalgas. Atzīmēsim, ka
medaļas zēnu grupā pēdējos gados nebija izdevies izcīnīt nevienam
Vecpiebalgas novada pārstāvim, tāpēc 4 izcīnītās medaļas Vecpiebalgas
novadam ir liels sasniegums. Meiteņu grupā 2 trešās vietas Kristai
Razgalei no Dzērbenes, viņa pārstāv Priekuļu vidusskolu. Vecpiebalgas
vidusskolas zēni piedalījās arī snovbordā un kalnu slēpošanā.
Novada jaunie biatlonisti sezonas pirmo startu aizvadīja Otepē
Igaunijas čempionātā – pirmajā desmitniekā Inga Paškovska (4.vieta),
Kristers Slavēns (5.v.), Dzintars Daļeckis (6.v.). Šoziem Latvijas
biatlona sacensībās līderi 13 – 14 gadus veco zēnu grupā bija Rūdis

Balodis un Kristers Slavēns, izcīnot Latvijas čempiona
titulus šajā grupā un katram arī pa vienai 2.vietai. Latvijas
kausa 1.posmā biatlonā divas reizes 3.vietā Dzintars
Daļeckis, 2.vietā Rūdis Balodis, Latvijas kausa 2.posmā
3.vietā Kristers Slavēns. Sezonas biatlona sacensību
kopvērtējumā uzvara gāja secen Rūdim, jo vīrusa dēļ
netika startēts Latvijas čempionāta 2.kārtā. Pirmajā
desmitniekā četri Vecpiebalgas novada sportisti - 2.vietā
Kristers Slavēns, 4.- Rūdis Balodis, 5.- Dzintars Daļeckis,
10.- Uldis Sļadzevskis, meitenēm - 2.vietā Krista Razgale.
Sezonas otrajā pusē strauji progresēja Uldis Sļadzevskis
un Emīls Galiņš, ko sekmēja savstarpējā cīņa distancē.
Tuvu godalgotajam trijniekam 15 – 16- gadīgo grupā spēja
pietuvoties Ints Sarmulis, bet vienmēr nedaudz pietrūka.
Latvijas čempionātā distanču slēpošanā šogad 7 audzēkņi
izcīnīja medaļas stafetēs: 1.v. Rūdis Balodis, Kristers
Slavēns, 2.v. Egons Briedītis, Toms Budrēvics, Dzintars
Daļeckis, Ints Sarmulis, 3.v. Reinis Miķelsons. Kristeram
un Rūdim katram arī 2.un 3.vieta individuālajās distancēs.
Dažāda mēroga valsts sacensībās 1.-3.vietu izcīnīja Mikus
Cimdiņš, Sanija Gobiņa, Marta Pundure, Renārs Pundurs,
Mairita Sļadzevska, Uldis Sļadzevskis, Emīls Galiņš,
Reinis Miķelsons, Toms Budrēvics, Alvis Kļaviņš, Egons
Briedītis. Jaunākajā vecuma grupā pārliecinošs līderis
starp Vecpiebalgas novada sportistiem šoziem bija Mikus
Cimdiņš.
Starptautiskajās sacensībās biatlonā Latvijas izlases sastāvā šoziem
startēja Inga Paškovska un Toms Praulītis. Startu pasaules junioru
čempionātā Austrijā Inga bija izvirzījusi kā ziemas sezonas galveno
startu. Diemžēl rezultāti izpalika, jo čempionāta norises vietā Austrijā
Inga saslima. Slimības sekas ietekmēja arī turpmāko sezonu. Pasaules
pieaugušo čempionātā Čehijā taureniete piedalījās 7,5 km biatlonā
un finišēja 107.vietā. Slimības vīruss nedeva iespēju startēt pārējās
disciplīnās. Inga bija sasniegusi sportisko formu, par ko liecina rezultāti
Eiropas kausa posmos - 22.vieta, kas ir lielisks personīgais sasniegums.
Sportista organismi ir ļoti jutīgi tieši augstākās sportiskās formas fāzē,
kad ir uzņēmīgi pret katru slimības ierosinātāju. Visu vasaras treniņu
darbu un gatavošanos ziemā Inga veica, trenējoties vienatnē. Savukārt
inešnieks Toms Praulītis pilnu gatavošanās ciklu veica Latvijas vīriešu
izlases sastāvā treniņnometnēs Priekuļos, Madonā, kalnos Austrijā.
Novembrī tika slēpots Somijā. Pēc pirmajām kontrolsacensībām
dalībniekus sadalīja 2 daļās – vieni startēja pasaules kausa posmos,
otri Eiropas kausa posmos. Toms startēja Eiropas posmos Zviedrijā,
Igaunijā, Krievijā, Slovākijā. Augstākā izcīnītā vieta 61., kas ir viņa
karjeras augstākais sasniegums un 10.vieta Latvijas izlases sastāvā
stafetē. Iepriecināja decembra beigās izcīnītā 2.vieta Latvijas čempionātā
biatlonā 15 km distancē, kurā piedalījās visi izlases dalībnieki, izņemot
komandas līderi A.Rastorgujevu. Februārī biatlonistiem bija paredzēts
starts Eiropas čempionātā Bulgārijā, bet finansiālu problēmu dēļ komanda
uz šīm sacensībām nevarēja aizbraukt. Vasaras smago darbu izlasē veica
arī Mārcis Paeglītis, bet arī viņam ziemas sezonā vīrusi liedza startēt, lai
gan bija pieteikts Eiropas kausa posmam Igaunijā.
Lai realizētu visas šīs slēpotāju un biatlonistu aktivitātes, vienmēr
esam jutuši Vecpiebalgas novada pašvaldības ieinteresētību un atbalstu
sporta jautājumu risināšanā. Paldies par finansiālo ieguldījumu jauno
sportistu izaugsmē, Vecpiebalgas novada sacensību medaļu un balvu
nodrošināšanā! Paldies visiem par līdzi jušanu priekos un mūsu bēdās!
Treniņu darbs turpinās. Uzkrāsim spēkus trenažieru zālē un mērķtiecīgi
plānosim darbu vasaras sagatavošanas posmam, lai ziemā atkal tiktos
slēpošanas trasēs!
Aija Praulīte,
Andris Praulītis
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2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu
kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas
Par katra pagasta izaugsmi
Deputātu kandidāti: Edgars Bērzkalns, Vilnis Lāpselis,
Lolita Žagare, Sanda Žuhovska, Linda Gnedlere, Guntra
Romanova, Dace Potaša, Edžus Ķaukulis, Andris
Jermacāns, Edijs Irklis, Rolands Lasmanis, Mārtiņš
Spilva.
Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu vēlētāju apvienībā ir cilvēki no pieciem Vecpiebalgas
novada pagastiem, jo tikai kopīgi mēs varam rast esošo
problēmu risinājumus katrā pagastā. Ja visi pieci pagasti
atrodas vienā novadā, tad tikai taisnīgi būtu, ka katrā pagastā
būtu vienlīdzīgi apstākļi tā izaugsmei. Mums jākļūst par sava
novada īstiem saimniekiem, kas strādā paši, gādā par saviem
līdzcilvēkiem un atbild par saviem darbiem un lēmumiem.
Mūsu mērķi:
Uzņēmējdarbība.
1.Pašvaldības galvenā prioritāte ir atbalsts uzņēmējdarbības
attīstībai novadā, jo tas nodrošinās cilvēku labklājību. Labs
saimnieks domās, kā nopelnīt, nevis tikai, kā tērēt naudu.
2.Jācenšas piesaistīt investorus ar mērķi investēt finanšu
līdzekļus Vecpiebalgas novadā.
Pašvaldības domei jāfinansē pārkvalifikācijas kursi
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem, lai potenciālajam
investoram būtu interese veidot uzņēmējdarbību novadā.
Šāda veida darbības radītu reālas darbavietas. Katrs
pārkvalificētais darbinieks saņemtu augstāku atalgojumu
nekā vidējā alga Latvijas Republikā, jo par pamatu tam būtu
personas profesionālā kvalifikācija.
3.Ir nepieciešams speciālists (komerctiesību un visa
veida projektu speciālists), kas konsultētu Vecpiebalgas
novada iedzīvotājus – komerctiesību, nodokļu, optimizācijas
un projektu jautājumos. Šāda veida speciālists dotu
zināšanas jauniem un esošiem uzņēmējiem izprast labākus
komercdarbības veidus un iespējas ES finanšu piesaistīšanai.
Šāda veida speciālists izglītotu jaunos un esošos uzņēmējus
par izdevīgākiem komercdarbības veidiem un ES finanšu
piesaistīšanas iespējām.
4.Pašvaldības novada domei būtu jācenšas rosināt mazo un
vidējo zemju īpašniekus apvienoties, lai kopīgi varētu pārdot
saražoto lauksaimniecības produkciju. Mūsdienu globalizācijā
preci var pārdot, ja tās piedāvātais daudzums ir liels. Mums ir
jāiet līdzi laikam un jāpiemērojas tirgus apstākļiem.
Izglītība.
1.Skola ir izglītības un kultūras centrs katrā pagastā un
to nedrīkst iznīcināt tāpēc vien, ka tas nav izdevīgi. Mēs
atbalstām katras pagasta skolas saglabāšanu un attīstību.
2.Pagasta skolām ir maksimāli jācenšas apgūt ES projektu
dotās iespējas piesaistīt finansējumu, jo tas nodrošinās labāku
izglītības kvalitāti.
3.Skolām ir jāsadarbojas ar valsts iestādēm un sabiedriskajām
organizācijām, lai sniegtu iespējas pieaugušajiem iegūt
zināšanas. Mūžizglītības nodaļas sniegs plašas apmācību
iespējas ikvienam.
4.Katrā pagastā ir jāizveido interešu izglītības centra telpas
bērniem un pagasta iedzīvotājiem.
Medicīnas un sociālais atbalsts.
1.Jārod iespēja Taurenes, Kaives un Dzērbenes pagasta
iedzīvotājiem apmeklēt ģimenes ārstu četras vai piecas reizes
nedēļā.
2.Ir jānodrošina mazturīgo personu un pensionāru plašāka
informēšana par tiesībām saņemt valsts un pašvaldības
sociālos pabalstus.
3.Jāatbalsta vientuļie pensionāri ar dažāda veida palīdzību.
Katram pensionāram ir jābūt sajūtai, ka viņš nav aizmirsts
novadā.
Apkure pašvaldības centra mājokļiem.
1.Jāievieš viens konkurss par kurināmā piegādi, maksājot
par gatavu kurināmo, nevis veidojot sadārdzinājumu, pērkot
malku un šķeldošanas pakalpojumus atsevišķi. Šādi tiks
veicināta Vecpiebalgas novada koksnes pārstrādes uzņēmēju
iespēja piedalīties konkursā par kurināmā piegādi, kā arī
samazināsies apkures izmaksas.
2.Novada iedzīvotājiem jāsaņem saprotams skaidrojums,
kā veidojas attiecīgo apkures rēķinu izmaksas.
Kultūra.
1.Jāveido kultūras pasākumi, kas būtu saistoši dažādām
cilvēku grupām (bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem un
pensionāriem) un attiecīgi pēc pieprasījuma jānodrošina šo
pasākumu regularitāte.
Sports.
1.Dzērbenes, Taurenes, Kaives un Inešu pagastā rast
piemērotas telpas svaru zāles un vingrošanas telpu izveidei,
kā arī dot iespēju šo pakalpojumu izmantot bez maksas.
2.Visos Vecpiebalgas novada pagasta centros izveidot
hokeja laukumu, lai ziemā bērniem un pieaugušiem būtu
iespēja spēlēt hokeju un slidot, atjaunot, uzlabot un izveidot
sporta un aktīvās atpūtas laukumus.
3. Turpināt atbalstīt esošos sporta pasākumus un pēc
iedzīvotāju iniciatīvas veidot jaunus pasākumus novadā.
Infrastruktūra.
1.Turpināt labiekārtot ielas, veidot pievilcīgus novada
objektus, kas priecēs pašus un tūristus.
2.Jānodrošina labāka ceļa uzturēšana ziemas mēnešos.
Novada iedzīvotāju domas vienmēr būs svarīgas, veidojot
nākotnes plānus. Vairosim plašākas iespējas iedzīvotājiem
veidot aktīvu dialogu ar pašvaldību! Nepieļausim svarīgu
jautājumu izlemšanu, ignorējot sabiedrības viedokli!

Novada zemnieku apvienība
Deputātu kandidāti: Inese Navra, Andris Polis, Anda
Liepiņa, Anda Balode, Sarmīte Kārkliņa, Valdis Vanags,
Ieva Sarma Veinberga, Selvijs Ozoliņš, Inga Krieviņš,
Laima Riža, Silvija Mivreniece, Reinis Krieviņš.
Priekšvēlēšanu programma:
Izstrādādami programmu, mēs ieklausījāmies novada
iedzīvotājos, tāpēc droši varam teikt, ka šīs programmas saturā ir
mūsu un iedzīvotāju redzējums un risinājums novada attīstībai.
Uzskatām, ka novada attīstības galvenais spēks ir
lauksaimniecība un mežsaimniecība, kas rada iespējas
attīstīties lauksaimniecības produktu pārstrādei, kokapstrādei,
galdniecībai, amatniecībai un citām nozarēm.
Mūsu mērķis ir panākt, lai novada lauku attīstības speciālists
aktīvi sadarbojas ar zemniekiem un uzņēmējiem, organizē
seminārus par aktualitātēm lauksaimniecībā un uzņēmējdarbībā,
ES projektu apguvē, sniedz tiem kvalitatīvu reālu palīdzību, kā
arī, pārzinot vietējos novada resursus, veicina lauksaimniecības
kooperatīva izveidi novadā.
Pašvaldības īpašumā esošo zemi un ēkas izmantot
uzņēmējdarbības attīstībai, lai radītu jaunus uzņēmumus un
darbavietas.
Meklēt iespējas iesaistīt novada ekonomikā iedzīvotājus,
kuriem pašvaldības teritorijā pieder īpašumi.
Speciālistus pieņemt darbā tikai pēc kvalitatīvi izstrādātiem
nolikumiem un atklāta konkursa.
Ieņēmumus no pašvaldības pārdotajiem īpašumiem ieguldīt
tikai novada attīstībā.
Uzlabot pašvaldības publisko iepirkumu konkursu kvalitāti.
Izveidot jauniešu fondu, kurš nodrošinātu novada jauniešiem
veselīgas un izglītojošas brīvā laika pavadīšanas iespējas arī
brīvdienās.
Izveidot novada fondu jauniešu tālākizglītības veicināšanai.
Rīkot seminārus jauniešiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu.
Saglabāt un atbalstīt visas novadā esošās skolas un
bērnudārzus.
Izstrādāt perspektīvu attīstības plānu, ņemot vērā reālo bērnu
skaitu novadā.
Lietderīgi izmantot novada esošo kultūras darbinieku resursus,
nodrošinot kvalitatīvus un regulārus kultūras pasākumus.
Novada sociālajiem darbiniekiem regulāri apmeklēt un
sniegt sociālo palīdzību un atbalstu pensionāriem, invalīdiem
un mazturīgiem iedzīvotājiem.
Uzklausīt novada iedzīvotājus un kopīgi risināt problēmas.
Novada attīstībai
Deputātu kandidāti: Ella Frīdvalde-Andersone, Valdis
Cīrulis, Jānis Vīlips, Līva Grudule, Ilona Radziņa, Ivars
Sakss, Daina Skrastiņa, Uldis Radziņš, Ilona SopuleŽēpere.
Priekšvēlēšanu programma:
1. Izglītība, kultūra, tūrisms, sports.
• Nodrošināt kvalitatīvas izglītības pieejamību un
mūžizglītības attīstību novadā (skolu tīkls, vakarskola, interešu
izglītība, semināri);
• Ievērojot novada īpašo kultūrvēsturi un kultūras tradīcijas,
turpināt aizsāktās norises un sagatavot jaunus projektus ar ES
līdzfinansējumu;
• Uzlabot un sakārtot tūrisma, atpūtas un publisko
infrastruktūru;
• Motivēt jaunu tūrisma pakalpojumu, produktu un objektu
radīšanu;
• Atbalstīt un radīt nepieciešamos priekšnoteikumus novada
iedzīvotāju dalībai dažādos sporta, izglītības un mākslas
pasākumos novadā, Latvijā un ārpus tās robežām;
• Piesaistot ES finansējumu, uzlabot skolu sporta laukumus,
veikt to rekonstrukciju.
2. Sadarbība.
• Veicināt novada uzņēmējdarbības, izglītības, kultūras un
sporta jomu savstarpēju sadarbību kopīgu mērķu realizēšanā;
• Attīstīt kopīgu projektu realizāciju ar starptautiskajiem
sadarbības partneriem.
3. Labklājība un veselība.
• Garantēt sociālo drošību un aizsardzību novada iedzīvotājiem,
kuri nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības
un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību;
• Garantēt personu sociālās tiesības un to realizāciju dzīvē,
sniedzot drošības sajūtu sarežģītās dzīves situācijās, vienlaicīgi
sekmējot pašas personas aktivitāti;
•Attīstīt un nodrošināt mājas aprūpes sistēmu dzīvesvietā
pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt;
• Attīstīt novada veselības aprūpes punktus;
• Atbalstīt un veicināt novada pensionāru klubu darbību.
4. Ekonomika, saimniecība, infrastruktūra, vide un drošība.
• Realizēt novadā aizsāktos ES projektus un sagatavot
jaunus;
• Saskaņā ar novada attīstības plānojumu piesaistīt investorus,
sekmēt labvēlīgu vidi jaunu darbavietu organizēšanai un
uzņēmējdarbības uzsākšanai;
• Piesaistot ES finansējumu, uzlabot novada īpašumā esošos
ceļus, veikt to rekonstrukciju;
• Turpināt uzlabot komunālo pakalpojumu kvalitāti ūdens
apgādes un kanalizācijas, siltuma nodrošināšanas un atkritumu
apsaimniekošanas jomās;
•Piesaistot ES līdzekļus, organizēt ezeru apsaimniekošanu,
izstrādāt ūdeņu apsaimniekošanas noteikumus;
•Veicināt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas biedrību
izveidi.

Vecpiebalgas novadam
Deputātu kandidāti: Raitis Glāzers, Viesturs Melbārdis,
Andis Dzenis, Larisa Kārkliņa, Mārtiņš Bridāgs, Dzintars
Daļeckis, Zigrīda Ruicēna, Klāvs Zārdiņš, Anete Batņa,
Normunds Vītiņš.
Priekšvēlēšanu programma:
Mūsu mērķis ir panākt, lai Vecpiebalgas novads savā
attīstībā kļūst par harmonisku un bagātu novadu, kur pirmajā
vietā ir cilvēks, kas dzīvo cilvēka cienīgu dzīvi.
Pārvalde.
• Saglabāt vietējās pārvaldes pagastu centros, pilnveidot to
darba kvalitāti.
•
Nodrošināt
vietējo
pārvalžu
sasniedzamību
iedzīvotājiem.
• Saglabāt un pilnveidot atklātuma principu novada
iedzīvotāju informēšanā par jaunumiem, iespējām, kā arī
novada administrācijas darbu.
• Kvalitatīva, saturiski bagāta novada informatīvā laikraksta
izveide.
• Interneta mājaslapas paplašināšana un uzlabošana.
• Konferenču sistēmas ieviešana un katru pēdējo domes
sēžu ierakstu publicēšana.
• Veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos novada aktivitātēs,
kā arī netieši novada pārvaldes lēmumu izvērtēšanas un
pieņemšanā procesā.
• Racionāli un pamatoti izsverot prioritātes, godprātīgi un
labticīgi rīkoties ar novada finanšu līdzekļiem.
Sociālā joma.
• Mobilās vienības modernizēšana sociālo pakalpojumu
sniegšanai mājās.
• Aktivizēt Sociālā dienesta dienas centra darbību,
paplašināt tā iespējas.
• Rast iespēju psihologa darbībai novadā.
• Organizēt un atbalstīt pilnvērtīgu, izglītojošu brīvā laika
pavadīšanu pensionāriem un invalīdiem dienas aprūpes un
krīzes centrā.
• Iespēju robežās atbalstīt pensionārus un pensionāru
padomi un tās rīkotos pasākumus.
• Pabeigt sociālo māju vai pansiju vientuļajiem pensionāriem
un invalīdiem.
Saimnieciskā vide.
• Atļautā finansējuma robežās maksimāla Eiropas
Savienības fondu finansējumu piesaiste.
• Eiropas Savienības finansējumu izmantot mērķtiecīgi un
iespēju robežās pakāpeniski dzēst Valsts kases aizdevumus.
• Atbalstīt esošos uzņēmējus un rast risinājumus labvēlīgas
vides veidošanai, jaunu uzņēmēju piesaistīšanai.
• Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu atjaunošana un tālāka
paplašināšana.
• Iespēju robežās maksimāli veikt pašvaldības ceļu
uzturēšanu, pakāpeniski veikt to atjaunošanu un uzlabošanu,
kā arī piedāvāt iespējas novada iedzīvotājiem personīgo ceļu
uzturēšanā.
• Sakārtot un padarīt pievilcīgas atpūtas vietas – parkus,
dīķus, (kultūrvēsturiskos) pieminekļus.
• Pakāpeniski atjaunot novadā esošo minimālo tehnisko,
saimniecisko parku.
• Apzināt novada ainaviski vērtīgākās teritorijas, sekot līdzi
to sakopšanai un uzturēšanai.
• Veicināt novada iedzīvotājos apziņu par savas mājas,
savas sētas, sava novada sakopšanas nepieciešamību,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
• Rast risinājumus banku sistēmas (filiāles) darbības
atjaunošanai novadā.
Kultūra, izglītība un sports.
• Muzeju un kultūras namu atbalstīšana, kā arī pašdarbības
kolektīvu saglabāšana visos administratīvajos centros.
• Nodrošināt efektīvu, uz rezultātiem virzītu kultūras dzīves
plānošanu. Veidot koptu kultūrvidi, saglabāt kultūrvēsturisko
mantojumu un katra pagasta identitāti.
• Veicināt novada iedzīvotāju atbildību un līdzdarbošanos
sabiedriskajās aktivitātēs.
• Veicināt jauniešu un sabiedriski aktīvu cilvēku saliedēšanos
visā novadā.
• Apzināt un sadarboties ar novada iedzīvotājiem, kuri ar
savu darbu kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, lauksaimniecībā,
ekonomikā, mākslā, vēstures izpētē ir veicinājuši novada
attīstību, atpazīstamību rajonā, valstī un aiz tās robežām.
• Apzināt cilvēkus novadā, kuri ar savu neatlaidību,
labdarību un sirds siltumu ir palīdzējuši līdzcilvēkiem.
• Atbalstīt novada talantīgos bērnus un jauniešus par
sasniegumiem mākslas nozarēs, sportā, zinātniskajos un
izpētes darbos.
• Atbalstīt projektus, kas saistīti ar izglītības kvalitātes
celšanu.
• Risināt jautājumus par sporta laukumu atjaunošanu pie
skolām.
• Atbalstīt projektus, kas saistīti ar skolu un bērnudārzu
remontu un labiekārtošanu.
• Turpināt sadarbību ar citu valstu pilsētām un
organizācijām.
• Turpināt finansiāli atbalstīt skolēnus valsts mēroga
priekšmetu olimpiāžu un sacensību uzvarētājus.
• Rast finansējumu Vecpiebalgas novada vidusskolas
internāta renovācijai.
• Novada mēroga sporta pasākumu organizēšana.
• Organizēt aktīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas gan
skolēniem, gan pieaugušajiem.
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Par statistiku,
inflāciju un pensijām
Esam jau pieraduši pie tā, ka mūsu valsts, lai kādi rādītāji arī
netiktu salīdzināti, parasti ieņem ES valstu vidū kādu no vadošajām
vietām, vai nu rēķinot, tā sacīt, no priekšas vai no pakaļas, proti,
pozitīvajās lietās mēs parasti atrodamies pašā astes galā, bet
negatīvajās sīvi cīnāmies ar Bulgāriju un Rumāniju par apšaubāmo
līdera godu attiecīgajā jomā. Un nu pēkšņi viss apgriezies ar
kājām gaisā – esam vadošie ekonomikas izaugsmes tempu ziņā
un uzrādām lieliskus rādītājus inflācijas samazināšanā, proti,
Māstrihtas kritēriju (lai iestātos eirozonā) prasīto 3% vietā esam
jau „pabraukuši” pat zem 1% robežas. Lai vieglāk būtu saprast šī
fenomenālā sasnieguma būtību, atgādināšu, ka inflācija, vienkārši
skaidrojot, ir neiespējamība par vienu un to pašu naudas summu
iegādāties noteiktu preču un pakalpojumu daudzumu, ierindas
patērētājam tas būtībā nozīmē cenu pieaugumu precēm un
pakalpojumiem. Tātad, ja ticam šim skaitlim, pēdējā laikā mums
būtu jāfiksē praktiski nemainīgas cenas veikalā vai konstantus
skaitļus uz rēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem, piemēram,
apkuri. Bet ne jau par velti saka – ir meli, lieli meli un statistika.
Ja jau pat deputāte Barčas kundze atļaujas paust savu izbrīnu par
to, ka viņas novērojumi, iepērkoties veikalā, nepavisam nesakrīt
ar statistiķu pausto, tad ko lai saka ierindas pircējs, kuram maciņš,
protams, ir daudz tukšāks nekā deputātei un kuram nav nekādu
izvēles iespēju, ja viņš dzīvo vietās, kur atšķirībā no Rīgas ir tikai
daži vai pat viens veikals bez izpārdošanām, būtiskām atlaidēm un
dažādām akcijām.
Un neviļus katram domājošam cilvēkam rodas jautājums – kā tad
to inflāciju īsti aprēķina pie mums, tieši LR, kāda tad ir tā metodika,
kuras gala rezultāts ir šis satriecoši mazais skaitlis uz pārējo daudz
pārtikušāko ES valstu fona. Te nu uzreiz jāsaka – skaidru, viegli
arī nespeciālistam uztveramu informāciju neatrast, rodas iespaids,
ka atbildīgo personu mērķis ir pēc iespējas „samudžināt” pat it
kā vienkāršas lietas. Dažreiz inflāciju salīdzina ar iepriekšējo
mēnesi, kvartālu, gadu, citreiz ar šo pašu laika posmu iepriekšējā
gadā, citreiz ar pirmskrīzes periodu utt. Taču tas vēl nav tas grūtāk
izprotamais. Pamatjautājums ir – kur jūs ņemat šos ciparus?
Vai apsekoti tiek (ja vispār tiek apsekoti) tikai veikali Rīgā, vai
tikai lielveikalu ķēdes, vai arī mazās pārdotavas, vai tirgus arī ir
iekļauts, vai province arī tiek ņemta vērā, cik tālu, vai Krievijas
pierobeža arī ir jūsu redzes lokā, vai kāds no jums ir bijis arī
Vecpiebalgā, vai visos veikalos, un kā ar autoveikaliem, kuru lomu
arī nevar nenovērtēt? No šiem jautājumiem, domāju, ir skaidrs,
ka šādu informāciju ievākt praktiski ir neiespējami. Pieskaitiet
vēl klāt datus par pakalpojumu cenām, kuras dažādās pašvaldībās
atšķiras būtiski, un TV redzamos reklāmu piedāvājumus, pēc
kuriem var spriest, ka atsevišķas pārtikas preces Rīgas lielveikalos
tiek tirgotas pat par 1/3 lētāk nekā provincē. No savas pieredzes
varu teikt, ka lielai daļai pārtikas produktu cenas pēdējā gada
laikā ir palielinājušās vismaz par ceturtdaļu, bet tie, kā zināms, ir
25%, nevis 1. Tātad jāsecina, ka statistiķi melo? Nemelo vis, viņi
vienkārši izstrādā tādu sistēmu, kura ļauj manipulēt ar skaitļiem,
lai iegūtu vēlamo rezultātu, un jāsaka, ka šeit viņi sevi parāda kā
īstus meistarus. Džips agrāk maksājis, teiksim 50 000, iedzīvotāju
pirktspēja zema, nav noieta, nolaižam cenu uz 45 000, statistikā
rezultāts – jaunu vieglo automašīnu cenas samazinājušās par
10%, to pašu var izdarīt ar dārglietām, persiešu paklājiem, dārgu
aparatūru utt. Tajā pašā laikā maizes kukulīša cena pieaugusi tikai
par kādiem 2 – 3%, atšķirība tikai tā, ka maizīti pērk visi un katru
dienu, bet luksuspreces, kurām, starp citu, joprojām atšķirībā no
daudzām citām valstīm nav noteikts paaugstināts PVN nodoklis,
pērk reti un tikai tie, kuri var atļauties. Grūtāk saprast, kā praktiski
var nepieaugt inflācija attiecībā uz pakalpojumiem, jo liela daļa
pašvaldību ziņo, ka maksa par apkuri pieaugusi par 30, 40 un pat
50%. Skaidrojumu no statistiķiem tā arī neesam sagaidījuši.
Tagad par to, kāpēc šis jautājums pašreiz ir tik aktuāls. Kā zināms
Latvijas Pensionāru federācija pēc sava jaunā un redzami enerģiskā
vadītāja Siliņa kunga iniciatīvas ir iesniegusi Saeimā prasību ar pāri
par 100000 parakstiem par pensiju indeksāciju, sākot jau no šā gada
oktobra, nevis ar nākamo gadu, kā paredzēja valdība. Pasākums
vajadzīgs un atbalstāms, tikai neaizmirsīsim, ka indeksācija ir
pensiju paaugstināšana atbilstoši inflācijas līmeņa kāpumam. Tas
nozīmē, ka atkarībā no pensijas lieluma pielikums varētu būt, kā
apstiprināja labklājības ministre, no dažiem desmitiem santīmu
līdz dažiem latiem. Skaidrs, ka tas neatrisina nevienu no pensionāru
problēmām. Ko tad darīt? Domāju, ka izeja ir tikai viena – pieprasīt,
lai valsts rēķinātu speciālu inflācijas līmeni tieši pakalpojumiem un
precēm, kuras ir nepieciešams un iespējams iegādāties cilvēkiem
ar zemiem vai vidējiem ienākumiem, tas, protams, nevar būt bēdīgi
slavenais „iztikas minimuma grozs”, kurš paredz katram vienu
kurpi (ne pāri) gadā. Ir jārada pilnīgi jauns saraksts, Pensionāru
federācija, iespējams, varētu ar to nodarboties, kurš ietvertu
absolūti nepieciešamās preces un pakalpojumus par reālām cenām
(ņemot vērā arī cenu starpību dažādos reģionos), un jāpieprasa
valdībai inflācijas līmeņa aprēķināšanu tieši pēc šī uzskaitījuma, no
kura, protams, būtu izslēgtas visas luksuspreces un pakalpojumi,
kuri ļauj manipulēt ar inflācijas rādītājiem. To panākt, protams,
nebūs viegli, jo valsts ir ieinteresēta zemos inflācijas rādītājos,
nevarēdama ietekmēt cenas (izņemot monopoluzņēmumos) –
brīvais tirgus taču – valdība vienmēr centīsies manipulēt, lai tērētu
mazāk līdzekļu jomās, kur tai būtībā vajadzētu panākt, lai pielikumi
pie algām, pensijām, pabalstiem apsteigtu inflācijas kāpumu, kā tas
notiek zemēs ar augtāku labklājības līmeni.
Nobeigumā interesanta statistika no ES. Par ļoti nabadzīgiem
pēc ES uzskatiem var dēvēt cilvēkus, kuri nevar atļauties 4 no 9
rādītājiem: 1) spēja nokārtot maksājumus; 2) ir atbilstošs siltums
mājās; 3) var segt neparedzētus izdevumus; 4) regulāri lietot uzturā
gaļu; 5) doties ceļojumā; 6) ir televizors; 7) ir veļas mašīna; 8) ir
automašīna; 9) ir telefons. Pēc LR un citās ES valstīs veiktajām
aptaujām mūsu valsts ieņem šajā rādītājā 2.vietu ar 30,9% šādu ļoti
nabadzīgu cilvēku. 1.vietā ir Bulgārija ar 43,6%, Lietuvā – 18,5%
(5.vieta), Igaunijā – 8,7%, kas ir ES vidējais rādītājs. Ir par ko
padomāt, vai ne?
Juris Sīmanis

Piedāvājums
Swedbank klientiem!
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem ir iespēja
mācīties internetbanku. Ko sniedz jums
internetbanka?

Pārvaldīt savu naudu:
• Apmaksāt rēķinus
• Pārskaitīt naudu
• Kontrolēt savus ienākumus un izdevumus
• Pieteikt jaunus pakalpojumus
Īpaši aicināti seniori! Mācībās piedalīsies Swedbank
konsultants. Pieteikšanās pie Vecpiebalgas novada un
Taurenes pagasta bibliotekārēm.

Mēs jūs gaidīsim!

Latvijas Lauku konsultāciju
un izglītības centra
Cēsu nodaļa rīko informatīvu semināru
Tēma: Par ES un valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Nosaukums: Aktualitātes lauku iedzīvotājiem.
Programma
Norises vieta: Vecpiebalgas kultūras nams, Gaismas iela 1, Vecpiebalgas pag.,
Vecpiebalgas novads
Datums: 30.04.2013.

Kontaktpersona:
Benita Zvejniece,
tel. 22031720

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” noslēgto līgumu Nr. 2013/15 no 2013. gada 28. janvāra. Pasākums Informatīvu un izglītojošu
semināru organizēšana visā Latvijā.
ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

BIŠKOPJIEM
3. maijā plkst. 11.00 Vecpiebalgas
„Upmaļos” tiekamies, runājam,
darbojamies ar bitēm:
• plāni dravošanas sezonai;
• inventāra dezinfekcija;
• saimju revīzija;
• bišu mātes apzīmēšana.

Info: 29493629
(Aivars Radziņš),
www.piebalgasmedus.lv

PAR MĀJDZĪVNIEKU
VAKCINĀCIJU
7.maijā tiks veikta suņu un kaķu vakcinācija
pret trakumsērgu.
Maršruts: 9.00 Brežģis (pie vecās pienotavas),
9.15 Ļūdi, 9.40 Vīļumi, 10.00 Staņaudi, 10.30
Mīķēni, 10.43 Arāji, 11.15 Naudēļkalns, 11.45
Lode, 12.00 Kalēji, 12.30 Jaun-Ozoli,
12.45 Silnieki, 13.00 Purmaļi,
13.30 Auseklīši, Runtes.
Lūdzu sagatavot suņu pases!
Vetārste
Alda Zālīte
(t. 26565910)
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APSVEIKUMI

Pasākumi
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā

31. maijā plkst. 18.00 „BRĪVLAIŠANAS BALLĪTE”
tiem, kam sākas brīvlaiks.
Ieeja brīva
10. maijā plkst. 13.00 Kijevas LILIPUTU CIRKS
Ieejas maksa Ls 2,00; bērniem līdz 3.g. vecumam, ejot kopā
ar pieaugušo, ieeja bez maksas!

Inešu tautas namā

Maijā (sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā un
uz afišām) amatierteātra „Ineši” PIRMIZRĀDE A.Banka
komēdija „Sausā lapa”
Ieejas maksa Ls 1,00 (pieaugušajiem); Ls 0,50 (skolēniem)
12. maijā plkst. 14.00 Mātes dienai veltīts
KONCERTS - šova „Dziedošās ģimenes”
uzvarētāji brāļi Puncuļi
Ieeja Ls 2,00

Kaives pagasta pārvaldes zālē

10. maijā plkst. 20.00 joku vakars „SMIEKLU
VITAMĪNS - PAVASARIM”
Vitamīnus piedāvās Skujenes un Kaives amatiermākslinieki.

Taurenes kultūras namā

Maijā (sekojiet līdzi informācijai pašvaldības mājaslapā un
uz afišām) Taurenes pamatskolas saime aicina uz pavasara
koncertu
MUZIKĀLA IZRĀDE „MAUGLIS”

Visskaistākais ir taisnība, 		
vislabākais – veselība,
vispatīkamākais ir sasniegt to,
ko katrs vēlas.
(Aristotelis)

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietiktu katru dienu,
Visam mūža gājumam!
(L.t.dz.)

Sveicam Tevi, maija
jubilār!

Jaunākie Vecpiebalgas
novadā:

60 - 	Olga Šļahota Dzērbenē
Guntis Vītoliņš Taurenē
Mudīte Bērziņa Vecpiebalgā
70 - Rasma Burve Dzērbenē
Ausma Kunga Inešos
Dzidra Freimane Vecpiebalgā
Anita Meistere Vecpiebalgā
80 - Ēvalds Belte Taurenē
Vasīlijs Kaštanovs Taurenē

9. maijā
Vecpiebalgas vidusskola
aicina
māmiņas un vecmāmiņas uz
• Mātes dienas koncertu baznīcā plkst.17.00
• skolēnu sasniegumu izstādi kultūras namā no plkst.18.00
• gada noslēguma koncertu „Ceļojums apkārt pasaulei”
kultūras namā plkst.19.00

DARBA PIEDĀVĀJUMS
Vecpiebalgas vidusskola aicina darbā sētnieku.
Pieteikties līdz 17.maijam pie saimniecības vadītājas
Ijas Kazakas, mob.29405804.

SLUDINĀJUMI
Muzikants (balss, sintezators) spēlē kāzās, jubilejās,
izlaidumos u.c. privātos un publiskos pasākumos
(diskotēka, karaoke, apskaņošana, gaismas).
Tel. 25985566.
BMX klubs „Vecpiebalga” sveic visus šī sporta veida
sportistus, sākot jauno sezonu. Sakarā ar BMX trases
izveidošanu Vecpiebalgā kubs vēlas uzņemt jaunus
BMX braucējus. Uzņem zēnus un meitenes no 5 gadu
vecuma.
Sīkāka informācija: Sandis Kārkliņš, mob.t. 28318514

Vecpiebalgas kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība
darbojas jaunās telpās Gaismas ielā 1, Vecpiebalgā
(kultūras nama ēkā, 2.stāvā (blakus mazajai zālei), ieeja
pa kreisā sāna lejas durvīm – no Zīles kalna puses).
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās 12-18
otrdienās 8-17
trešdienās --------ceturtdienās 8-17
piektdienās 8-15
Tuvāka informācija pa tālruņiem:
27707028, 29376776.

PATEICĪBAS
Paldies SIA “LB Melio” par
servitūta ceļa no Gaujas līdz
Avotiņiem tīrīšanu ziemas sezonā!
Gavaru ģimene
Vēlos pateikties visiem, kuri
pavadīja manu māsu
Broņislavu Švalbi pēdējā gaitā.

SIA’’Nodus’’ veikals “Piebalga’’ piedāvā:
ziedus, dēstus, augļu kokus un krūmus,
košumkrūmus u.c. noderīgas lietas!
Viss vienuviet!
Visi laipni aicināti!
Vecpiebalgas novada pašvaldība aicina
makšķerniekus līdz 10. maijam iesniegt pieteikumus
tīklu licencēm.

PĀRDOD
Sausu, skaldītu lapu koku malku ar piegādi.
Pērk lapu koku cirsmas.

M.t.29199951

PAZIŅOJUMS

SIA ,,PICK POINT” PIEDĀVĀ

Bērnu daudzfunkcionālos krēsliņus, kas
izgatavoti no priedes koka un apstrādāti
ar eko lineļļu, drošības lentēm (pieejamie
toņi – dzeltens, zaļš, oranžs, zils).
Izgatavojam dažāda veida molbertus gan
lieliem, gan maziem, kā iesācējiem, tā
profesionāļiem. Ir iespējams pasūtīt zīda
apgleznošanas rāmjus.
Informācija pa
tālr. 28696506

Vecpiebalgas kultūras namā

13. maijā plkst. 13.00 VALSTS VALODAS DIENA
Konkursa „Tā runā piebaldzēns” noslēgums – uzvarētāju
apbalvošana un iespēja noskatīties labākos skolēnu radošos
sižetus. Vecpiebalgas kapos pieminēsim Ati Kronvaldu un
citus dižos piebaldzēnus, kuri savulaik kopuši latviešu valodu,
iedzīvinājuši Piebalgas izloksni savā daiļradē un lietojuši
ikdienā.

Sveicam mazulītes
un viņu vecākus!

90 - Elza Ilstere Inešos
Kārlis Kārkliņš Taurenē

3. maijā plkst. 19.30 kultūras nama kolektīvu pietura
ceļā uz lielajiem svētkiem Rīgā!
*Vecpiebalgas audēju kopas darbu izstādes atklāšana mazajā
zālē. Izstāde darbosies līdz 10.05.2013.
*Amatiermākslas kolektīvu koncerts.
Ieskandināsim svētkus kopā!
10. maijā plkst. 16.00 Kijevas LILIPUTU CIRKS
Ieejas maksa Ls 2,00; bērniem līdz 3.g. vecumam, ejot kopā
ar pieaugušo, ieeja bez maksas!

Šērlija Naprejenko
Inešu pagastā;
Marta Keita Freimane
Vecpiebalgas pagastā.

Īpašie gaviļnieki:

Māsa Anna Švalbe
pansijā „Vējsaule”

9.maijā no plkst.10.00 līdz 16.00
Vecpiebalgas aptiekā
Veselības diena –
holesterīna līmeņa noteikšana bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.
Tālr. 64161348

Apbedīšanas aģentūra „Ozīriss”
• Konsultācijas, kā pareizi kārtot apbedīšanas formalitātes. Dokumentu 		
noformēšana;
• Pilns apbedīšanas serviss, pakalpojumi kapos, izvadītāji, mūziķi,
katafalks;
• Visplašākā zārku izvēle, piegāde mājās;
• Ekonomiskais piedāvājums maznodrošinātajiem un pensionāriem;
• Bēru mielasts izvēlētā vietā, mājā, cienasts kapu malā, atbērēm;
• Vainagi, ziedi, zārka floretes, uzraksti lentēm;
• Mirušā nogādāšana morgā visu diennakti, sanitāra pakalpojumi;
• Izvadīšanas vietas noformēšana un sagatavošana;
• Kapa vietas labiekārtošana, apzaļumošana, bordas, kapa apmalītes,		
soliņi.
Kvalitatīvs darbs.

PĀRBAUDI SAVU VESELĪBU!

Saules iela 24, Madona
Diennakts T. - 29123891

SĒRU VĒSTS
Vēl daudz bij’ ņemams, dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij’ dvēselei,
Kad mieru rast.
Mūžībā aizgājuši:
Egons Dukaļskis, Ineši
Vasilijs Vozņesenskis, Ineši
Igors Graps – Grāfs, Ineši
Broņislava Švalba , Taurene
Marija Žurova, Taurene

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”.

(Rainis)

Izsakām visdziļāko
līdzjūtību tuviniekiem.

