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VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Šajā numurā:



■ Novada domes aktualitātes
■ Svētku atskaņas
■ Vecpiebalgā atklāta BMX trase

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDĒ
Domes ārkārtas sēde 2013. gada
17. jūlijā

Deputāti vienbalsīgi nolēma:

1. Deleģēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu FrīdvaldiAndersoni dalībai Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomē.

Domes sēde 2013. gada 24. jūlijā
Deputāti vienbalsīgi nolēma:

1. Lūgt Ministru kabinetu lemt par nekustamo īpašumu – Alauksta ezera un
zem tā esošo zemi 774,15 ha platībā, Ineša ezera un zem tā esošo zemi 519,50
ha, Juvera ezera un zem tā esošo zemi 67,45 ha platībā un Taurenes ezera
un zem tā esošo zemi 31,60 ha platībā - nodošanu bezatlīdzības valdījumā
Vecpiebalgas novada pašvaldībai, kā arī deleģēt Vecpiebalgas novada
pašvaldībai tiesības noteikt kārtību, kādā izmantojami visi Alauksta, Ineša,
Juvera un Taurenes ezera dabas resursi un veicama ezeru un tiem pieguļošo
teritoriju infrastruktūras attīstība.
2. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus - 30 m - Nedža
ezerā un Juvera ezerā vēl 2 iedzīvotājiem. Sīkāk par zvejas tiesību un limitu
piešķiršanu pašvaldības mājas lapā: www.vecpiebalga.lv .
3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2013 „Par pašvaldības palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecpiebalgas novadā”.
4. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes Administratīvās komisijas
nolikumu (skatīt www.vecpiebalga.lv ).
5. Piekrist Cēsu otrās vidusskolas konsultpunkta izveidošanai un izglītības
programmas ar kodu 31011013 īstenošanai Taurenes pamatskolā.
6. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Likteņdārza īstenotājiem – nodibinājumam
„Kokneses fonds”.
7. Piešķirt finansiālu pabalstu Elīnai Kramai 100,00 eiro apmērā dalībai
starptautiskajā jauniešu kultūras apmaiņas programmā – nometnē Lazurny
2013 (Krievijā), Pēterim Lācim Ls 592,00 dalībai IPC Pasaules čempionātā
Francijā, Tomam Praulītim Ls 592,00 dalībai Pasaules čempionātā vasaras
biatlonā Latvijas izlases sastāvā Forni Avoltri, Itālijā, Arnim Tuntem un
Ģirtam Glāzeram Ls 263,00 (katram) dalībai starptautiskajās Austrumeiropas
Zonālās volejbola asociācijas turnīrā Lietuvā.
8. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādus 21 nodokļa maksātājam,
kuriem triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts
lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu un parāda kopsumma
nav lielāka par 10 latiem. Kopējā dzēsto parādu summa – Ls 53,24.
9. Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu 28 nodokļa maksātājiem.
Kopējā dzēsto pārmaksu summa – Ls 288,60.
10. Piekrist īpašumu „Kļavkalni” (Vecpiebalgas pagasts), „Jaunniedrītes”
(Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai.
11. Apstiprināt nosaukumu „Lejnieki” Inešu pagasta nekustamajam
īpašumam, kurš sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 2,81 ha.
12. Veikt nekustamo īpašumu „Meirēni” ( Vecpiebalgas pagasts) un
„Muilēni 1” (Kaives pagasts) sagatavošanu atsavināšanai.
13. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Lejas Mietiņi”
(Vecpiebalgas pagasts) izsoles rezultātus – nosolīto cenu LVL 2 367.
14. Pārdot nekustamo īpašumu „Zvārguļi” (Kaives pagasts) un noteikt
atsavināšanas veidu - pārdošana izsolē. Noteikt nosacīto cenu – Ls 1823,00.
Apstiprināt izsoles noteikumus.
15. Pēc vienkāršotas rekonstrukcijas piešķirt zemes īpašuma „Salnas”
(Dzērbenes pagasts) diviem atsevišķiem mājīpašumiem jaunas adreses.
16. Apstiprināt īpašuma „Ogriņi - 2” (Inešu pagasts) pēc robežu
pārkārtošanas uzmērīto platību 1,84 ha.
17. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas
komisiju : Hugo Duksis, Anita Kamerāde, Jānis Vīlips.
18. Apstiprināt 2013. gada precizēto pamatbudžetu un speciālo budžetu.
19. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas
novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1
„Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”.
20. Apstiprināt Vecpiebalgas novada domes īpašuma privatizācijas komisiju:
Andris Balodis, Daina Slaidiņa, Ilze Kaula, Hugo Duksis, Viesturis Burjots.
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Sveiki jūsmājās!

Ir pagājis šīs vasaras krāšņākais, skanīgākais,lustīgākais mēnesis mūsu novadā. Atsaucoties uz mīļu ielūgšanu,
kultūras un mākslas festivālu „Vecpiebalga atver durvis” šogad apmeklēja liels skaits viesu - ne vien no tuvākiem
un tālākiem Latvijas novadiem, bet arī tautieši no ārzemēm. Savukārt jūlija nogalē vairāk kā tūkstotis fanu
Vecpiebalgas muižas estrādē Inešos pulcējās uz grupas „Autobuss Debesīs” koncertu. Kopā ar grupu muzicēja
šova „Koru kari” 2.vietas ieguvēji – Cēsu Karmīnsarkanā karoga koris un Vecpiebalgas novada jaunie talanti
Adrija Žagare un Kārlis Apalups.Plašāku kultūras notikumu apskatu lasiet nākamajās lappusēs.
Veidojot pašvaldības izdevumu, vienmēr ir jāņem vērā, ka pastāv zināmi noteikumi par informāciju, kas tajā ir
jāatspoguļo. Un, pirmkārt, tie ir domes lēmumi un aktualitātes pašvaldības iestādēs. Iepriekšējā mēnesī aicināju
izteikt vērtējumu par „Vecpiebalgas Novada Ziņām” un iesniegt priekšlikumus to uzlabošanai. Teikšu godīgi,
gaidīju, ka atsauksmju būs krietni vairāk. Saprotu, ka ir citas prioritātes, kas šajā laikā liekas aktuālākas, – vieniem
dienišķās maizes pelnīšana, citiem - atvaļinājuma burvības baudīšana, vēl kādam šis jautājums liekas mazsvarīgs
vai arī - „ko nu es, lai jau tie citi…”, šķiet, ka arī kaislības, kas ik pa četriem gadiem cilvēkus noskaņo uz aktīvāku
savu domu paušanu, ir rimušās (ak, tas taču mums ir tik raksturīgs un cilvēciski saprotams – vienkāršāk ir mēli
patrīt aizmuguriski!). Paldies visiem, kuri atsaucās un uzrakstīja savu viedokli par mūsu kopīgo avīzi. Vērtējums
rāda, ka pašvaldības izdevums jūsmājas ik mēnesi tiek gaidīts, lai „izlasītu to no pirmās līdz pēdējai lappusei” (citi
sāk no pēdējās līdz pirmajai), taču vislabprātāk - intervijas ar novada iedzīvotājiem – dzīvesgudriem, zinošiem,
uzņēmīgiem cilvēkiem, lasītāji vēlas uzklausīt arī jauno deputātu viedokli, vairāk uzmanības lūdz pievērst novadā
esošo uzņēmumu un zemnieku saimniecību problēmu un sasniegumu atspoguļošanai, ieviest pagastu vēstures
lappusīti un turpināt lasīt Jura Sīmaņa izglītojošos rakstus par politiskajiem un sabiedriskajiem procesiem.
Ieteikumus noteikti ņemšu vērā un, vadoties no ikmēneša izdevuma apjoma, materiālus publicēšu! Lasītāju
redzeslokā ir arī pašvaldības dienestu informācija, kultūras aktualitātes, skolu un sporta ziņas (jūsu sarindotajā
kārtībā). Protams, ir cilvēki, kuri tūlīt iebildīs, ka viņi šo secību ir gatavi „uz līdzenas vietas” samanīt, diemžēl …
Jūsu vērtējumu nesaņēmu. Kādā no anketām izskanēja ierosinājums iekļaut avīzē jaunu rubriku – jautājumu un
atbilžu lapu, kurā pašvaldības dienestu vadītāji sniegtu skaidrojumu uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Šāda
veida rubrika ik pa laikam mūsu izdevumā parādās (arī šajā varēsiet lasīt atbildi par Cepļu saiešanas nama nākotni),
taču visu nosakāt jūs, lasītāji. Būs jautājumi, būs arī atbildes.
Arī turpmāk ļoti ceru uz jūsu atsaucību. Kopā mēs varam labāk, interesantāk un izsmeļošāk!
Dzidra Ješkina

ĪSZIŅAS
■ Vecpiebalgas novada pašvaldības izsludinātajā konkursā uz vakanto ekonomista vietu
pieteicās divi kandidāti. Pēc komisijas lēmuma darbā tika pieņemta ekonomikas maģistre Gita
Janševica.
■ 29. augustā no plkst.10.00 līdz plkst.13.00 Vecpiebalgas vidusskolas internāta telpās
Vecpiebalgas pagasta iedzīvotājiem, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes izziņu,
būs iespēja saņemt humānās palīdzības drēbes. Ir iespēja arī izšķirot savus skapjus un liekās
drēbes nodot humānai palīdzībai (tām jābūt tīrām un bez bojājumiem). Iepriekš jāpiesakās pie
sociālās darbinieces Benitas Zvejnieces.
■ Jūlijā sākumā Vecpiebalgā pulcējās vairāk kā trīsdesmit pludmales volejbola pratēju pāru no
visas Latvijas. Uz trīs laukumiem notika spraiga cīņa visas dienas garumā. Izspēles sistēma
tradicionālā - vispirms apakšgrupas, tad izslēgšanas spēles. Jaunajiem pludmales volejbolistiem
bija laba iespēja pavērot pieredzes bagātāko volejbolistu spēli. No mūsu novada sacensībās
piedalījās četri pāri, augsto - trešo vietu - izcīnīja Jānis Daļeckis un Gatis Slavēns.
■ Latvijas pludmales volejbola čempionāta Siguldas posmā kopvērtējumā 2.vietu B grupā
izcīnīja Jēkabs Zommers un Gundars Tomašs, C grupā - Artūrs Krams un Henrihs Eglīte.
■ No 13. līdz 17.augustam sešpadsmit Vecpiebalgas vidusskolas skolēni piedalīsies Latvijas
Pilsoniskās sabiedrības atbalsta centra organizētā bezmaksas nometnē „Gājputni” Zvārtavas
pilī. Projektu finansē Sabiedrības integrācijas fonda administrētā ārpusskolas pasākumu
programma Latvijas NVO fonda programmas sabiedrības saliedēšanas ietvaros. Nometnē
darbosies Loreta Ločmele, Paula Graudiņa, Agija Baumane, Elizabete Kate Antone, Māris
Kaštanovs, Helēna Lāpsele , Maira Asare, Līva Brauere, Paula Diāna Šulca, Alise Gulbe,
Armanda Višņova, Renāte Snikere, Sintija Igaune, Andris Brauers, Alfa Toka.
■ 15. jūlijā Vecpiebalgas muižā Inešos notika Ingunas Baueres grāmatas “Piedod, Karolīne!”
atvēršanas svētki. Rakstniece savā jaunākajā darbā iepazīstina gan ar Rolofu un Kronvaldu
dzimtu vēsturi, gan izved lasītāju pa 19. gadsimta ievērojamākā latviešu atmodas darbinieka
Kronvalda Ata dzīves līkločiem. Jaunizdotās grāmatas lappusēs kopā ar autori ielūkojās
amatierteātra „Sumaisītis” aktieri Inese Zārdiņa, Ilona Radziņa, Aivars Radziņš un Mareks
Radvilavičs, muzikālais pavadījums - Guna Rācene.

8 deputātiem balsojot „PAR”, 1 – „ATTUROTIES” (Ella Frīdvalde Andersone), deputāti nolēma:
1. Komandēt domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni dalībai
7.Vācijas – Latvijas sadarbības konferencē Mellē (Vācija) no šā gada 31.
jūlija līdz 3. augustam.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde
notiks 2013. gada 28. augustā plkst. 15.00
Vecpiebalgas pagastā.

Rakstniece – rakstniecei. Ingunu ar jaunizdoto grāmatu sveic Anna Skaidrīte Gailīte.

				

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

JŪS JAUTĀJAT, MĒS ATBILDAM
Rindas no lasītāju vēstules „Vecpiebalgas Novada Ziņām”: „Vidzemes Brāļu draudze Cepļu
saiešanu Piebalgā izveidoja 1816. gadā un savu saiešanas namu, latviešiem pašorganizējoties
un savstarpēji palīdzot, uzbūvēja 1817. gadā. Vai brūkošais nams šādi sagaidīs savu
divsimtgadi? Vai tiešām Latvijai nav vajadzīgs nemateriālais un materiālais kultūras
mantojums?! Cepļu saietu nams tomēr ir viens no kultūras mantojuma izaugsmes lieciniekiem
Latvijā, kuram savā laikā bija ievērojama nozīme Piebalgas kultūras attīstībā. Ja baznīca
atstāj to Dieva ziņā, tad par to tomēr ir jāparūpējas laicīgajai varai, jo nākamajām paaudzēm
būtu jāzina, no kurienes nākam un uz kurieni grasāmies doties. Šis nams jau vienreiz Atmodas
laikā tika atjaunots, bet laikam nenonāca rokās īstajiem saimniekiem. Vai tiešām mēs esam tik
nevarīgi un ļaujam aiziet postā vērtībām, kuras pēc gadiem nebūs atjaunojamas?!”
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Par kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu novadā

Vecpiebalgas novada pašvaldība (līdz reģionālajai reformai katrs pagasts) vienmēr savu
budžeta iespēju robežās ir rūpējusies par novada kultūrvēsturiskajām vērtībām. Pašvaldība
nodrošina muzeju apvienības „Orisāre” darbību. Apvienības 4 muzeju (A. Austriņa
„Kaikaši”, Brāļu Kaudzīšu „Kalna Kaibēni”, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna „Jāņaskola” un
K. Skalbes „Saulrieti”) ēkas ir valsts nozīmes aizsargājamie kultūras pieminekļi. 4 gadu
laikā ir realizēti vairāki ļoti nozīmīgi darbi: apvienības krātuves un lasītavas iekārtošanas un
pilnveidošanas projekti, lai nacionālais muzeju krājums atrastos atbilstošās telpās (un darbi
turpinās), veikts K. Skalbes muzeja jumta remonts, pilnībā nomainot veco jumta segumu,
veikta „Kalna Kaibēnu” ēkas logu preventīvā apkope un restaurācija, realizēts K. Skalbes
dzimto māju „Incēni” vienkāršotas renovācijas projekts, kura rezultātā ēka ir pieejama muzeja
apmeklētājiem, veikts „Jāņaskolas” klēts jumta remonts, pilnībā nomainot veco segumu un
veikta Brāļu Kaudzīšu memoriālā muzeja „Kalna Kaibēni” galvenās ēkas arhitektoniskā izpēte
un rekomendāciju izstrāde ēkas avārijas situācijas novēršanai. Muzeju apvienības attīstības
stratēģijā 2012.- 2016.gadam ieplānoti katra gada prioritārie uzdevumi kultūras vērtību
restaurācijas, konservācijas un saglabāšanas jomās, kas realizējami ar pašvaldības finansiālu
atbalstu un līdzekļu piesaistīšanas projektiem. Iepriekšējās stratēģijas (2007.-2011.) prioritārie
uzdevumi ir realizēti ar pašvaldības atbalstu un ar projektu konkursos no dažādiem avotiem
piesaistīto finansējumu. Jāpiebilst, ka valsts atbalstu muzeju jomā iespējams iegūt tikai 1 reizi
gadā - specifiskām vajadzībām, piedaloties KM izsludinātā projektu konkursā „Par valsts
finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos
un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās” . Līdz šim visi apvienības projekti arī ir
atbalstīti. Vecpiebalga ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kurai jānodrošina 4 nacionālas nozīmes
muzeju darbība un attīstība. Taču Vecpiebalgas pašvaldības ēkas, kas ir kultūras pieminekļi,
nav tikai minētie muzeji, bet arī pilis, muižas utt.
Līva Grudule

Pārrunā aktualitātes atkritumu
apsaimniekošanā
Atbild Vecpiebalgas novada pašvaldības jurists Guntars Zernis: „Cepļu

saiešanas nams, kas atrodas Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas pagastā, nekustamā īpašuma
„Kalna Kaibēni” sastāvā, tika uzcelts 1817.gadā, to cēlusi pati draudze (pēc Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas informācijas). 1985.gadā Cepļu saiešanas nams pilnībā
nodega. Nodegušā Cepļu saiešanas nama vietā no Valkas rajona Launkalnes pagasta atvests
un uzstādīts Lieduliešu saiešanas nams. Tādējādi Cepļu saiešanas nams faktiski dabā nav
saglabājies. Nekustamā īpašuma „Kalna Kaibēni”, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas
novadā, īpašnieks ir Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vecpiebalgas draudze.
Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības biedrības inspekcijas 2013.gada 19.jūlija lēmumu
Nr.04-10/1599 ēkai „Saiešanas nams”, kas atrodas Vecpiebalgas novadā, Vecpiebalgas pagastā,
nekustamajā īpašumā „Kalna Kaibēni”, noteikts jaunatklāta objekta statuss, tas nozīmē minētajam objektam līdz lēmuma pieņemšanai par tā iekļaušanu kultūras pieminekļu sarakstā
tiek piemēroti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi.
Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 24.panta 1.daļā noteikts, ka kultūras
pieminekļa konservāciju, uzturēšanu, remontu un restaurāciju veic kultūras pieminekļa
īpašnieks (valdītājs) par saviem līdzekļiem. Savukārt minētā likuma 24.panta 2.daļā noteikts,
ka pašvaldībām to saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir tiesības no pašvaldības budžeta
piešķirt līdzekļus to valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai, kuri
īpašnieka (valdītāja) noteiktajā kārtībā ir pieejami sabiedrības apskatei.
Ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma „Kalna Kaibēni” īpašnieks ir Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas Vecpiebalgas draudze, kura pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas 2013.gada 19.jūlija lēmumā Nr.04-10/1599 norādītās informācijas nav piekritusi
Cepļu saiešanas nama iekļaušanai kultūras pieminekļu sarakstā un tādējādi arī nav noteikusi,
vai minētais objekts ir pieejams sabiedrības apskatei, Vecpiebalgas novada pašvaldība nav
tiesīga piešķirt līdzekļus no pašvaldības budžeta minētajam objektam – Cepļu saiešanas
namam.”

Vasara pašvaldības Saimnieciskajā dienestā
Inešu pagasta saimnieciskais dienests aizvadītajā mēnesī visvairāk darba un enerģijas
ir veltījis ERAF projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas
novada Inešu ciemā” pabeigšanai. Pašreiz darbi rit pie attīrīšanas iekārtu noregulēšanas
un palaišanas ekspluatācijā, darbības pārbaudes un attīrīto notekūdeņu testēšanas. Tiek
veikta veco iekārtu demontāža, biodīķu tīrīšana un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijas
sakopšana. Darbi turpinās arī pie projekta realizācijas laikā skarto teritoriju sakopšanas un
apzaļumošanas. Ir pabeigta dziļurbuma skalošana un karotāža, nomainīts dziļurbuma sūknis,
palaistas ekspluatācijā dzeramā ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtas, hidrofors,
ūdenstorņa rezervuārs, maģistrālie ielu ūdensvadi un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu
trases, atjaunots ielu segums un gājēju celiņi. Paralēli šiem darbiem, kā nu jau ierasts katru
vasaru, saimnieciskais dienests atbalsta novada kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis”
un „Mazo Kalniņa dienu” pasākumus, veicot teritoriju un būvju kopšanas un uzturēšanas
darbus, pasākumu norises vietu sagatavošanu un sakopšanu, kā arī nodrošinot transporta
pakalpojumus. Ikdienā tiek veikti arī skolas pārziņā esošo teritoriju – jaunveidojamā parka ar
spēļu laukumu, stadiona un bērnudārza laukuma - kopšanas un uzturēšanas darbi. Notiek arī
Sila un Ķemeru kalna kapsētu teritoriju kopšana, pašvaldības autoceļu apsekošana, pieejamo
finanšu līdzekļu ietvaros veicot uzturēšanas un avārijas stāvoklī esošo ceļa posmu remontu.
Vasaras mēnešos netiek aizmirsti arī komunālo maksājumu parādnieki, regulāri atgādinot, ka
„parāds nav brālis”, kaut arī „raža” nav liela, pirmie darba augļi ir manāmi. Saimnieciskais
dienests sadarbībā ar Sociālo dienestu regulāri iesaistās arī darbos sociālās palīdzības sniegšanā
vientuļajiem pensionāriem, sociāli neaizsargātajām un maznodrošinātajām personām, kā arī
Valsts probācijas dienesta piespiedu darbos norīkoto personu nodarbināšanā.
Taurenes pagasta komunālās saimniecības rūpju lokā ir teritorijas sakopšanas darbi –
muižas parkā izzāģēti nokaltušie koki, regulāri tiek appļauta zāle gan parka teritorijā, gan
ceļmalās un pie daudzdzīvokļu mājām. Nēķina muižai salabots jumts, atjaunots krāsojums
fasādes bojājumos. Pievesta arī smilts Apšu kapsētai. Gatavojoties apkures sezonai, tiek
remontēti šķeldas transportieri, kurināmā noliktavai atjaunots aizsegs, notiek meliorācijas
sistēmas remonts Līvānu māju ciematā. Papildinājumu ir sagaidījušas arī ūdenstilpes Taurenes ezerā ielaisti zivju mazuļi.
Arī pārējos novada pagastos – Dzērbenē, Kaivē un Vecpiebalgā – Saimnieciskā dienesta
uzmanības lokā ir teritoriju sakopšana un dažādi remontdarbi. Dzērbenē īpaša vērība tiek
veltīta sabiedriskā centra labiekārtošanai, Vecpiebalgā – ūdenssaimniecības projekta laikā
skarto teritoriju atjaunošanai un apzaļumošanai.

22. jūlijā Vecpiebalgas novada domes izpilddirektors Hugo Duksis tikās ar SIA ZAAO
(ZAAO) Klientu nodaļas vadītāju Mārtiņu Vīgantu, lai pārrunātu šī brīža situāciju atkritumu
apsaimniekošanā novadā.
Vecpiebalgas novada atkritumu apsaimniekošanas noteikumi nosaka, ka ikviens nekustamā
īpašuma īpašnieks vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs pašvaldības administratīvajā
teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu un izvešanu no viņa īpašuma vai valdījumā
esošās teritorijas. Tāpat noteikumi paredz, ka ir jānoslēdz līgums par atkritumu savākšanu ar
komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu
pašvaldības administratīvajā teritorijā (šobrīd ZAAO), lai tiktu nodrošināta regulāra atkritumu
izvešana, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu. Piemēram, privātmājām 240 litru
konteinera tukšošana reizi mēnesī izmaksā Ls 2,59 kopā ar PVN (ieteicams pasūtīt konteineru
izvešanu vismaz 6 reizes gadā).
Šobrīd, saņemot aktuālos datus no ZAAO, pašvaldības speciālisti pārbaudīs, kuram ir un
kuram nav noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.
Līgumu pārbaude ir aktualizējusies dēļ tā, ka nereti veidojas situācijas, kad novada teritorijā
tiek fiksēta kāda neatļauta, sistemātiska atkritumu izmešana ceļmalās, mežos, pieturvietās, kas
liecina, ka ne visi iedzīvotāji rīkojas godprātīgi – pasūta konteinerus atkritumu izvešanai un
norēķinās par to izvešanu.
M. Vīgants uzsver: „Aicinām iedzīvotājus arī aktīvi izmantot atkritumu šķirošanas iespējas.
Dalīta atkritumu izmešana mazina sadzīves atkritumu konteineru noslodzi, saudzē apkārtējo
dabu un iedzīvotājiem tā ir iespēja ietaupīt uz sadzīves atkritumu izvešanas rēķina, jo sašķiroto
daļu – stiklu, plastmasu, papīru, metālu, ZAAO izved bez maksas. Šobrīd ir iespēja izmest
sašķirotos atkritumus vairākos EKO punktos novada teritorijā (vietas, kurās uzstādīti konteineri
stiklam un papīram, plastmasai, metālam), kā arī tuvākajos EKO Laukumos Cēsīs (Lapsu iela
19, Bērzaines iela 31) un Jaunpiebalgā (Brāļu Kaudzīšu iela 9), kur no privātpersonām bez
maksas pieņem pudeļu stiklu, logu stiklu, papīru, kartonu, polietilēnu, PET pudeles, metālu,
sadzīves elektroniku, krāsu bundžas, luminiscentās lampas, baterijas un akumulatorus, riepas,
eļļas filtrus, par maksu - lielgabarīta un zaļos atkritumus, būvgružus.”
Zane Leimane,
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Lauku atbalsta dienesta
paziņojums
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības
programmas (LAP) pasākumam:
„Lauku saimniecību modernizācija”. Četrpadsmitās kārtas projektu iesniegumu
pieņemšana lauku saimniecībām notiks no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada
17.septembrim ar publisko finansējumu 8 340 000 LVL, kuru īstenošanas vieta ir visa Latvijas
teritorija. Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas
pamatlīdzekļu iegādei, ir četri mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņi
mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana”. Devītās kārtas projektu
iesniegumu pieņemšana notiks no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 17.septembrim,
pieejamais publiskais finansējums bioloģiskai pārstrādei ir 3 000 000 LVL un gaļas pārstrādes
uzņēmumiem kautuvju rekonstrukcijai un iekārtu iegādei 2 000 000 LVL. Iesniegto projektu
īstenošanas termiņš, ja tiek veiktas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir astoņi
mēneši, ja tiek veikta būvniecība un rekonstrukcija - astoņpadsmit mēneši no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
„Sociāli ekonomiskie pasākumi”. Astotās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2013.gada 19.augusta līdz 2013.gada 30.septembrim.Astotās kārtas pieejamais publiskais
finansējums ir 204 102 LVL.
Projektu iesnieguma veidlapas un metodiskie norādījumi to aizpildīšanai ir atrodami
mājaslapā: www.lad.gov.lv .
Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD
Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 3.stāvā, 308.
kabinetā (tālr.67027693, 67027235).
Benita Zvejniece

2013. gada augusts

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Sociālā dienesta informācija

Atgādinu, ka ir paplašināts to personu loks, kas var saņemt Latvenergo dāvinājuma kartes.
Tās pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem var 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 gada laikā var saņemt tikai vienu karti. Daudzbērnu ģimenes var atkārtoti
saņemt otru dāvanu karti. Akcija ir spēkā tikai līdz šī gada 10. augustam un Sociālā dienesta
rīcībā ir palikušas 73 kartes. Kartes tiek dalītas rindas kārtībā visiem pretendentiem, kas vēršas
Sociālajā dienestā. Kartes netiek rezervētas kādai atsevišķai saņēmēju grupai.
Vecpiebalgas novadā līdz šā gada 1.jūlijam bija reģistrētas 260 trūcīgas personas, no kurām
89 ir bērni un 105 pieaugušas personas darbaspējīgā vecumā, 26 pensionāri un 40 invalīdi. 15
personām ir piešķirts GMI pabalsts, un tās veic līdzdarbības pienākumus. Kopumā mēnesī ir
izmaksāti dažāda veida sociālie pabalsti 355 personām, šim nolūkam iztērēti Ls 4403.51 (šajā
summā ir arī norēķini par brīvpusdienām skolās un bērnudārzos).
No 1.jūnija turpinās ES pārtikas paku izdale trūcīgām un maznodrošinātām personām. Pārtikas
pakas pie pagastu sociālajiem darbiniekiem var saņemt trūcīgas personas ar Sociālā dienesta
izsniegtajām izziņām, maznodrošinātas personas, kuru ienākumu līmenis uz vienu ģimenes
locekli nepārsniedz 120 latus mēnesī, un vientuļie pensionāri un invalīdi ar ienākumiem līdz
150 latiem mēnesī, kā arī personas krīzes situācijās.
Tā kā daļa sociālo darbinieku ir atvaļinājumā, lūdzu savlaicīgi sakārtot nepieciešamos
dokumentus uz skolas sākumu. Tāpat kā iepriekšējos gadus, skolniekiem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm tiks piešķirtas brīvpusdienas un pabalsti mācību līdzekļu iegādei
- Ls 10,00 vienam bērnam.
Uz 1.jūliju algoto pagaidu sabiedrisko darbu programmā, kur darba devējs ir pašvaldība, ir
iesaistīti 30 bezdarbnieki. Dalība programmā tiek organizēta rindas kārtībā, ja ir sakārtoti visi
nepieciešamie dokumenti Nodarbinātības valsts aģentūrā un bezdarbnieks ir reģistrējies rindā
uz dalību projektā. Bezdarbniekus norīkoju darbam pagastu pārvaldēs pie Saimnieciskā dienesta
darbiniekiem.
Informēju, ka no 2013. gada 1. augusta būs mainīta Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu
filiāles adrese. Jaunā adrese būs Pļavas ielā 3a, Cēsīs, „Cēsu Klēts” 3. stāvā.
Turpinās arī pretendentu uzņemšana rindā „Asistenta pakalpojumu” piešķiršanai. Atbilstoši
Invaliditātes likuma 12.panta otrajai daļai, asistenta pakalpojumu ir tiesības saņemt:
• personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas (turpmāk – Valsts komisija) atzinumu par asistenta pakalpojuma
nepieciešamību;
• personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionālajiem traucējumiem.
Vēršu uzmanību, ka:
• persona ar I vai II invaliditātes grupu minētā atzinuma vietā var iesniegt personas individuālo
rehabilitācijas plānu, kurā ir ieteikums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja Valsts
komisija to izsniegusi no 2012.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.decembrim;
• nekādi citi atzinumi (piemēram, par pavadoņa nepieciešamību) neapliecina tiesības saņemt
asistenta pakalpojumu.
Par asistentu var izvēlēties arī savas ģimenes locekli, radinieku vai kaimiņu, kuram šajā
gadījumā jāreģistrējas VID kā individuālā darba veicējam.
Jauku un darbīgu vasaru!
Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde



Inešos notiks seminārs par mežu
apsaimniekošanu un jaunaudžu kopšanu
Inešos notiks seminārs meža apsaimniekošanā un jaunaudžu kopšanā

augustā
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namā LLKC
konsultāciju
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Cēsu Cēsu
23. 23.
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Inešu
LLKCMeţa
Meža
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pakalpojumu
MKPC
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apsaimniekošana
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veids.
MKPCnodaļa
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rīkoizglītojošu
izglītojošu
semināru„Meţa
„Meža
apsaimniekošana
kā uzņēmējdarbības
veids.
Jaunaudţu
Jaunaudžukopšana”.
kopšana”.
Programmā:
Programmā:
Laiks
10:0011:30

Saturs
Semināra ievads.
ES atbalsts jaunaudţu kopšanai.
Jaunaudţu kopšanas meţsaimnieciskie
principi. Kopšana tīraudzēs un
mistrotās audzēs.

Lektors
Laila Šestakovska
MKPC Cēsu nodaļas
vadītāja
Dace Iraids
SIA „Metsa Forest Latvia”
meţsaimniecības konsultante
Dace Iraids
SIA „Metsa Forest Latvia”
meţsaimniecības konsultante
Antra Lejniece
VMD Centrālvidzemes
virsmeţniecība meţzine

11:30 13:00

Jaunizveidoto mistraudţu uz
lauksaimniecības zemēm perspektīvā
kopšana, lai iegūtu īpašnieka mērķiem
atbilstošu audzi nākotnē.

13:0013:30
13:3015:30

Kafijas pauze.
Brauciens uz objektu.
Jaunaudţu kopšanas praktiskie principi. Dace Iraids
Izcērtamo kociľu izvēle meţa īpašumā Antra Lejniece
„Sērmūkšukalns”.
Laila Šestakovska
SIA „Ramitex” krūmgrieţu,
motorzāģu, jaunaudţu kopšanas
aprīkojums, jaunākie produkti,
demonstrējumi.

15:3016:30

Diskusijas pie ugunskura, atbildes uz
jautājumiem.

Laila Šestakovska
Dace Iraids
Antra Lejniece

Kontaktinformācija: Laila Šestakovska (mob.28323647,
Kontaktinformācija: Laila Šestakovska (mob.28323647, e-pasts:
e-pasts: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv)
laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv)

Senie pils svētki Vecpiebalgas pilsdrupās
dzelzs laikmeta tērpos un noskaņās

No 19.līdz 21.jūlijam Vecpiebalgā notika
līdz šim nebijis pasākums – Senās pils svētki,
kuru laikā ikviens interesents varēja sekot
līdzi baltu un ķeltu apmetnes veidošanai
pilsdrupu apkārtnē un piedzīvot nebijušas
izjūtas – izbaudīt dzelzs laikmeta sadzīvi,
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200. Katru
atbalstītopieteikumi.
projektu Vecpiebalgas
novada
pašvaldība
100% apmērā.
10 projektu
Pamatojoties uz
konkursa
nolikumu
„Pūķu zeme” entuziasti. Pasākuma mērķis
finansēs 100% apmērā. Šogad tika iesniegti 10 projektu pieteikumi. Pamatojoties uz konkursa
– iedzīvināt agrāk tik nozīmīgo vietu un
un ţūrijas komisijas vērtējumu, domes sēdē 26.jūnijā tika nolemts atbalstīt 7 projektu
nolikumu un žūrijas komisijas vērtējumu, domes sēdē 26.jūnijā tika nolemts atbalstīt 7 projektu
veicināt senāku laiku prasmju, tikumu un
pieteikumus.
pieteikumus.
zināšanu atgriešanos pie piebaldzēniem
un visiem, kuri šajās dienās apmeklēs
Projekta nosaukums
Iesniedzējs
Mērķis
Vecpiebalgas pilsdrupas. Biedrības valdes
Grupa „Muzikanti”
Mūzikas instrumentu materiālās un
loceklis Māris Bērziņš pasākumu vērtē kā
metodiskās bāzes papildināšana un
izdevušos, arī apmeklētāju, kuri vēlējušies
Zvārgulīši
Vadītāja:
Anete uzlabošana
Taurenes
skolas
izbaudīt dzelzs laikmeta atmosfēru, nav
Batľa
audzēkľiem
trūcis: „Vecpiebalga par pasākuma norises
Dzērbenes
vietu nav izvēlēta nejauši – savulaik tā bija
novadpētniecības
svarīgs kādreizējo baltu zemju robežpunkts,
muzeju
atbalsta
kurā atradās leģendām apvītā Balgas pils
3 grāmatas par Dzērbenes
3 grāmatu izveide par Dzērbenes
grupa
un tai piederošā apmetne. Esmu dzimis
vēsturi
vēsturi
Vecpiebalgā, kādu laiku mācījos vietējā
Vadītāja:
Mārīte
vidusskolā, tāpēc man nav vienaldzīga šīs vietas nākotne. Pilsdrupas ir Vecpiebalgas pērle
– vieta, kuru, ja ne arī atjaunojot pilnībā, bet vismaz sakopjot, var padarīt pievilcīgu tūristiem
Šķēle
un izmantot kā ideāli piemērotu dažādiem pasākumiem. Apmetnes veidošanā piedalījās
Grupa „Dari pats”
Drošs
un
interesants
vairākas vēstures rekonstrukcijas biedrības, seno amatu pratēji un ķeltu un baltu dzīvesziņas
rotaļlaukums mazajiem no
Rotaļu laukuma izveide.
kopēji no dažādām Latvijas vietām. Pasākums tika finansēts no „Pūķu zemes” biedrības
Vadītāja:
Agita
lielajiem!
resursiem, paldies Valdim Cīrulim par finansiālo atbalstu un Vecpiebalgas novada pašvaldībai
Šulca
par palīdzību apkārtnes sakopšanā.”
Grupa „Sakārtotas
„Katrai pilij vai pilskalnam ir savs stāsts. Ar Senajiem pils svētkiem „Pūķu zemes” biedrība
vides entuziasti”
ir parūpējusies, lai par Vecpiebalgas pilsdrupām uzzinātu pēc iespējas plašāks cilvēku loks.
Esi drošs Vecpiebalgā
Kāpľu telpas remonts.
Manuprāt, svētki bija ļoti interesanti, jo ikviens apmeklētājs varēja kļūt ne vien par seno
Vadītāja:
Baiba
tradīciju un amata prasmju liecinieku un aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs, bet arī iegūt
Krūmiľa
informāciju gan par pilsdrupām, gan seno baltu un ķeltu pasaules uztveri, mitoloģiju. Ļoti
Grupa „Priedulāji”
patika arī grupas „Vilki” muzikālais sniegums,” pasākumu vērtē tā apmeklētāja Agita Krama.
Organizatori cer šos svētkus attīstīt plašāk un izveidot par tradīciju, tomēr ieinteresētībai jānāk
Stāvlaukums automašīnām
Stāvlaukuma izveide.
Vadītājs:
Māris
no pagasta iedzīvotājiem. Māris Bērziņš atklāj, ka, neskatoties uz plašo kultūras programmu
Krams
piedāvājumu novadā un Latvijā, pils svētki trijās dienās pulcējuši aptuveni piecus simtus
Vecpiebalgas
dalībnieku: „Sabiedrībā intereses ir dažādas, to pierāda arī aizvadītā svētku nedēļa. Vieni izvēlas
apmeklēt, piemēram, Positivus festivālu vai sporta pasākumu, citiem ir tuvas senās vērtības.
draudze
Vecpiebalgas
baznīcas
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Piebalgas novadpētniecības muzejā Inešos ekspozīcija
ģenerāļa Voldemāra Ozola piemiņai
13.jūlijā Inešos notika neformāls seminārs par sešu valstu
virsnieka, ģenerāļa Voldemāra Ozola dienesta un dzīves
gaitām. Pasākumā, ko organizēja Cēsu kaujas lauka izpētes
kopa sadarbībā ar Vecpiebalgas novada pašvaldību un kura
mērķis - apzināt domubiedrus, kā arī rosināt Voldemāra Ozola
dzīves izpēti un uzsākt izcilajam virsniekam veltītas piemiņas
vietas izveidi Piebalgā, piedalījās vēsturnieki, atvaļinātie
virsnieki u.c. interesenti. Piebalgas novadpētniecības muzejā
tika atklāts Voldemāra Ozola piemiņas stends. Kā pastāstīja
muzeja vadītājs Mārtiņš Frīdvalds, šobrīd ir savākti un
apkopoti ļoti nozīmīgi materiāli, kā arī pārtulkota Manfrēda
Šnepa - Šneppes grāmata „Globālās spēles un Voldemārs
Ozols - sešu armiju virsnieks”, kas līdz šim bija pieejama
krievu valodā. Grāmatas tulkoto versiju var atrast: http://
www.mediafire.com/view/ca7oelp5l03wkfa/VoldemOzols.
doc .
Pasākuma iniciators, atvaļinātais pulkvežleitnants Ēvalds
Krieviņš semināra gaitā vairakkārt īpaši uzsvēra, kāpēc
mums ir tik svarīgi saglabāt Voldemāra Ozola piemiņu, kā
arī atklāja izcilā militārā stratēģa traģēdiju: „Latvijas vēsture
sākas pagastos un nebeidzas Rīgā. Piebaldzēns Voldemārs
Ozols gan ir dzimis tagadējās Baltkrievijas teritorijā, bet
miris – Vecpiebalgā. (V.Ozola māte dzimusi Dzērbenē, tēvs
– Inešos. Dz.J.). Kaut arī dzimis svešumā, viņš mantoja un
saglabāja vairumu no piebaldzēna rakstura īpašībām - spītību,
lepnumu, strādīgumu, godkārību un asu prātu. Meklējot
Voldemāra Ozola tēva mājas, kādā pakalnā, izbijušu māju
pudurī, atradām drupas ar skursteni, kas ieaugušas brikšņos...
bet turpat netālu, ziemeļu pusē, nedaudz augstāk piekalnē
– varens žuburains ozols... Kad apskatījām mājvietu, kļuva
skaidrs, ka šis zemes pleķītis nevarēja uzturēt vairākas
ģimenes - vecākajam dēlam bija jādodas pasaulē. Rīga
XX gadsimta sākumā bija cariskās Krievijas rūpniecības
flagmanis. Tai pat laikā Rīgā virmoja nacionālās pašapziņas
atmodas un revolucionārās idejas. Te nu es gribu oponēt
tiem, kas apgalvo, ka Voldemārs Ozols bija „sarkanais”.
Kategoriski - nē, jo visa viņa tālākā darbība pierāda, ka
Ozols bija nacionālais jeb rainiskais sociāldemokrāts, kādi
bija vairums tā laika jaunieši, kas studēja Krievijas skolās.
Cariskajā impērijā militārās izglītības sistēma balstījās uz
ļoti demokrātiskiem, bet stingriem principiem, pirmkārt, uz
smagu darbu - izglītību ieguva daudzi latviešu zemnieku un
kalpu puikas, bet izvirzījās tikai talantīgākie, tai skaitā arī V.
Ozols. Iekļūšana Krievijas impēriskās armijas Ģenerālštāba
(KIA ĢŠ) štatā bija daudzu sapnis, bet izdevās tikai nelielam
akadēmijas absolventu skaitam. Konkurence un atlase

Semināra dalībnieki – atvaļināti virsnieki un vēsturnieki no visas Latvijas.

bija nežēlīga, nekādi tituli nelīdzēja. Pateicoties V. Ozola
autoritātei, latviešu strēlnieki tika saglabāta kā kaujas spējīga
vienība ar komandieriem un virsniekiem, kaut arī jau iezīmējās
šķelšanās „lieliniekos” un „nacionālistos”. Kāpēc vēlāk radās
naids starp Ozolu un Ulmani? Vai kāds ir pamanījis to, ka
V. Ozols Cēsu kauju laikā bija tērpies igauņu armijas formā?
Teiksiet - trūcīgi laiki bija... Lāčplēša ordeni V. Ozols saņēma
par kaujām igauņu armijas rindās, par ģenerāli kļuva Spānijā,
republikāņu armijā. Skauģi gan apgalvo, ka... Bet skauģi,
kā likums, paši nav dienējuši armijā, kur nu vēl karojuši. V.
Ozola kaujas nopelni, spīdošā karjera un piebaldzēna raksturs
izsauca atklātu naidu politiķu un „parketa” ģenerāļu aprindās.
Nerunāsim par vienkārši gļēvuļiem un karjeristiem, kuriem
Ozola vārds vien jau izsauca drebuļus. Starpkaru periodā V.
Ozols izbaudīja daudzu talantīgu karavīru rūgto likteni - viņš

vairs nebija vajadzīgs. Kara zirgs ir slikts arkla vilcējs. Pārāk
asais prāts un piebaldzēna raksturs traucēja kļūt par politiķi
un deputātu, nemierīgais raksturs - par uzņēmēju. Trimdas un
Spānijas periods prasa atsevišķu izpēti, bet viens ir skaidrs - V.
Ozols nekad nebija „sarkanais”, kaut arī bija spiests pieņemt
PSRS pilsonību kā vienīgo iespēju atgriezties Latvijā.
Vai V. Ozols bija spiegs? Jā un nē. No vienas puses, visi
KIA Ģenerālštāba štata virsnieki, tai skaitā arī Ozols, tika
gatavoti kā stratēģiskās izlūkošanas speciālisti. No otras puses
– gan pretinieki, gan sabiedrotie sekoja šo virsnieku gaitām...
V. Ozols bija gan padomju, gan franču, gan angļu, gan vācu
izlūkdienestu uzmanības lokā. Un tika izmantots „lielajā
spēlē”, kas pazīstama ar nosaukumu „Sarkanā kapela”. Bet
tas ir cits stāsts.
Dzidra Ješkina

Novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki par
aizvadītajiem svētkiem Rīgā
XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki pierādīja, ka latvieši ir stipri, talantīgi,
ar neticami bagātīgu dziesmu un deju pūru. Neskatoties uz to, ka mūs dēvē par „vēsajiem
ziemeļniekiem”, īstajā brīdī atraisās gan spēcīgs temperaments, gan milzīga izturība, gan
kaislīgas emocijas, kas izpaudās mēģinājumos un koncertos un nepalika nepamanītas
arī skatītājiem. Vairāk kā pusotrs simts novada iedzīvotāju grandiozo pasākumu izdzīvoja
klātienē, dažiem palaimējās iegūt biļetes uz noslēguma koncertu vai ģenerālmēģinājumiem,
taču vairums no mums svētkiem līdzi dzīvoja, veroties TV ekrānos. Ko nozīmē būt svētku
dalībniekam? To jautāju cilvēkiem, kuri pārstāvēja mūsu novadu Rīgā.
Dace Eglīte (”Juveris”): „Svētki ir aizvadīti. Pamazām aizmirstas karstums, sāpošās kājas
un citas nebūšanas, dodot vietu patīkamām atmiņām un priekam par grandiozo pasākumu un
jauniegūtajiem draugiem no Somijas deju kopas „Purpuri”, Aizputes senioru deju kolektīva
„Misiņš” un citiem kolektīviem, ar kuriem kopā dalījām dejas prieku. Un, protams, neizdzēšamā
atmiņā paliks kopības sajūta koncerta finālā „Daugavas” stadionā, dejojot vienā solī ar gandrīz
15 tūkstošiem dejotāju. Paldies par iespēju piedalīties lielajos Deju svētkos! Pateicība gan
Rīgas 1. ģimnāzijas pavārītēm, kuras rūpējās, lai mums atjaunotos spēks un enerģija, lai
varam izturēt garos mēģinājumus un piecus koncertus, gan mūsu mediķim Vitai Antonei, kura
nepagurdama ārstēja mūsu sāpošās, noberztās kājas un citas vainas pat vēlās nakts stundās, gan
novada koordinatorēm un Zigrīdai Ruicēnai, gan arī šoferīšiem Andim, Miervaldim un Valdim
par savlaicīgu aizvizināšanu uz mēģinājumu un koncertu vietām un akurātu informēšanu par
jaunumiem. Vieni svētki aiz muguras, jāsāk gatavoties nākamajiem.”
Ilzīte Sarmule: „”Muižas korim” šie bija pirmie svētki – tāpēc jo sevišķi gaidīti. Pēc
koru skates, kad saņēmām ceļazīmi, prieks bija milzīgs. Nedēļa Rīgā bija notikumiem un
piedzīvojumiem bagāta. Uzvelkot tautastērpu, mēs jūtamies kaut kā īpaši. Svinīgi, lepni par
savu piederību latviešu tautai… Atmosfēra galvaspilsētā bija tāda, par kādu ikdienā var tikai
sapņot. Draudzīgi smaidi un pieklājīga attieksme pret līdzcilvēkiem bija jūtama it visur – gan
uz ielas un sabiedriskajā transportā, gan mēģinājumu un koncertu laikā. Protams, kulminācija
visam bija noslēguma koncerts. Man pašai visemocionālākais šķita brīdis, kad kopkora
priekšā Mežaparka estrādē stājās goda virsdiriģents un latviešu koru leģenda Roberts Zuika
– simtgadnieks, kurš mērojis ceļu no Amerikas, lai būtu kopā ar latviešiem šajos svētkos.
Tiesa, neliels „akmens” organizatoru lauciņā ir pārāk „izstieptais” koncerts – sešas stundas ir
nogurdinoši ne tikai koristiem, bet arī skatītājiem. Varbūt arī nedaudz jāpiedomā pie repertuāra
izvēles, bet tas lai paliek speciālistu vērtējumam.”
Sandra Zommere („Pie Gaujas”): „Paldies par iespēju piedalīties dziedošo, dejojošo,
muzicējošo latviešu svētceļojumā – Dziesmu un deju svētkos. Ja man jautātu, kāpēc es braucu
uz svētkiem, būtu jāpadomā un jāpaklusē. .. Tā ir kopābūšana. Un, tikai kopāesot, rodas pieeja
kaut kam ļoti īpašam, dziļam, nozīmīgam un jēgpilnam priekš mūsu tautas. Un droši vien ne
tikai mūsu... Tas ir kā vienlaicīgs dvēseļu skenējums tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, kas
atver pieeju „tautas gara greznumiem” (Ausekļa „Gaismas pils”). Un ir brīnišķīga attieksme
no mājās palicējiem, kuri atceras savus, citus svētkus, kuri reiz bijuši uz koncertiem, kuri
pārdomā, vai nesākt dziedāt korī. Un ir brīnišķīga attieksme no garāmgājējiem, nogurušām

pavārītēm „Saskaņas centra” krekliņos, administratorēm, kuras atvainojas, ka mums jāguļ
sporta zālē, pārgurušiem brīvprātīgajiem koordinatoriem, dakterīšiem, kas lūdz sevi pasaudzēt,
diriģentiem, kas iedvesmo elpot un just visiem vienlaicīgi. Jo cilvēkus nevieno ēdienkarte vai
„Citadeles” banka, bet kopīgā spēka apjausma un lepnums par savu līdzdalību tajā. Dziedu
korī „Pie Gaujas” sesto gadu. Uzskatu, ka tas ir labs un stabils kolektīvs ar labu un gudru
diriģenti. Tie ir ļoti dažādi cilvēki no 7 pagastiem, kas izvēlējušies kora dziedāšanu kā papildus
darbu un privilēģiju. Daudzi no mums bija svētkos pirmoreiz, daži jau veterāni. Domāju, ka no
Mežaparka katrs atveda ceļamaizi nākamajiem pieciem gadiem korī un arī savai ikdienai.”
Gunta Riža („Mudurainis”): „Iespaidi? Pāri visam – skaistums, vienotība, labi padarīta
darba izjūta. Visi, ar ko esmu pārrunājusi deju uzvedumu ,, Tēvu laipa”, atzīst latvju rakstu
pārsteidzošo virknēšanos stadionā, tērpu daudzveidību, uzveduma slīpējumu. Jāsaka- visu
atviegloja ,,mājasdarbi”, jo ar vietām laukumā, kustību virzienu un to, kas īsti jādara,
varēja iepazīties laikus un sagatavoties mājās. Senioriem dejas uzstādīšanas laiks bija
daudz īsāks, kā plānā paredzēts. Ļoti jauks šķita arī gājiens. Bez steigas, komandēšanas, ar
iespējām atbildēt uz skatītāju sveicieniem. Kuram pirmie dziesmu svētki, gājiens bija īsta
bauda, lepnums par Piebalgu, sevi, latviešiem. Mums laimējās soļot pa ielu, kad vēl dienas
karstums nebija sācies. Vismazāk prieka sagādāja labāko senioru koru un deju kolektīvu
koncerts Ķīpsalas hallē. Absolūta vadītāju nerēķināšanās ar laiku, stunda šur vai tur gan
mēģinājumos, gan koncertā, bet mums tanī piektdienā bija trīs (!) koncerti, uz kuriem
jāpaspēj laikus. Nepatika arī vadītāju sīrupainā noskaņa pretstatā senioru koru skanīgajam
augstas raudzes dziesmu dziedājumam. Arī neiederīgi priekšnesumi. Šobrīd spriedām, ka
nākotnē uz ko līdzīgu neparakstīsimies.
Piektdien naktī pēc koncerta, ejot caur Grīziņkalnu uz autobusu, dzirdu jauniešus runājam:
,, Nu senioriem gan ir slodze.. balerīnas vai grib iztaisīt..”. Jā, patiesībā, kad citi divus rītus
mierīgi gatavojās dienas koncertam, mēs mēģinājām vai koncertējām. Bet esam to izdzīvojuši
labi. Kāpēc? O, mūsu saimniecītes! Atbraucam naktī no koncerta, vakariņas nav bijis laika
ēst, bet istabā gaida paplātes ar ,,naksniņām”. Vēl otrā dienā varam uzņemt enerģiju. Naktī
sagaida arī Zigrīda, Vitiņa ( tūlīt sākas kāju sakopšana, jo tās pietūkušas pat jauniešiem).
Kas vēl? Trīs stundas gulēts, bet , kā teica Inguna:,, Ja varētu visas tās asprātības atcerēties
un pierakstīt...”. Iekšējam garam kolektīvā varbūt piemīt vislielākais izturības radītājspēks,
un mums tas bija varens. Pēc pēdējā koncerta sestdienas naktī, pareizāk- svētdienas agrā
rītā, notika ,,dziļā analīze”, kur katram iespēja pateikt, kādu vēlas nākotni ,,Mudurainī”.
Ko paspējām bez dejošanas? Amatnieku tirdziņu. Tā bagātība jāredz pašam, vienkārši
nevar izstāstīt. Pūtēju pasakainā koncertēšana. Daudzveidīgās folkloras grupas no visām
Latvijas malām. Un vēl jau katram savs, ar ko dalīties iespaidos.”
Paši ,,atvērām” Ingunas grāmatu par Kronvaldu. Ar visu fragmentu lasīšanu un autores
atklāsmēm tikai mums.
Paldies jāsaka daudziem. Tērpi, ēdināšana, autobusi un šoferīši, morāls atbalsts. Kad
braucām mājās, Andris teica- P30 uzliets jauns asfalts. Tikai aizveriet acis, lai varat izbaudīt
pārmaiņas pēc tilta pie Dzērbenes pienotavas. Viss vēl priekšā!”
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Mazu brīdi pēc…

Ar savu vērienu kultūras un mākslas festivāls „Vecpiebalga
atver durvis” jau otro gadu pārsteidza gan pašmāju iedzīvotājus, gan viesus. Ārnovadnieki ir izbrīnīti – kā gan viens neliels
novads var svinēt tik grandiozus svētkus? Nedēļas garumā,
ar dažādiem pasākumiem piecos pagastos, ar pirmizrādēm
un koncertiem … un vēl slavenību piedalīšanos! Piebaldzēni
visos laikos ir bijuši ne vien lepni, bet viņiem vienmēr ir
gribējies būt pirmajiem, labākajiem… Lai citi var no mums
mācīties. Kad festivālam durvis aizvērtas, ne viens vien mūsu
lasītājs gaida svētku apmeklētāju un organizatoru vērtējumu,
lai iezīmētu ideālus svētkus, uz kādiem tiekties nākotnē.
Jāpaiet zināmam laika sprīdim un jānorimst emocijām, lai
„kopbilde” būtu pilnīga, iespējams, kaut kas diplomātiski tiek
arī noklusēts, tomēr vērtējums ir visnotaļ pozitīvs. Protams,
vienmēr pa vidu gadās „smilšu graudi” un negludumi. No
kļūmēm izvairīties ir grūti, ja tādas gadās – no tām ir jāmācās.
Tuvredzīgi domāt, ka svētki – tie ir tikai izdevumi. Daudzi
pasākumu apmeklētāji jau tagad gaida nākamo vasaru, lai
atkal varētu baudīt kvalitatīvu mūziku vai vērot profesionālu
aktieru sniegumu, netērējot milzu summas par transportu
vai biļetēm pilsētu teātros un koncertzālēs. Biznesa cilvēki
atzinīgi vērtē festivāla ieceri, jo tāds ļaužu pieplūdums
veikalos, kafejnīcās un citās pakalpojumu sniegšanas vietās
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tiek piedzīvots tikai reizi gadā. Arī šis savā veidā ir pašvaldības
atbalsts vietējiem uzņēmējiem. Andis Dzenis saka: „Reti kurš
tālumnieks, ieradies uz koncertu vai teātra izrādi, pabrauc
garām kafejnīcai, veikalam. Lielāks tirdzniecības apgrozījums
- tie ir papildus ieņēmumi, kas šībrīža ekonomiskajā situācijā
svarīgi ir gan uzņēmējiem, gan arī tajos strādājošajiem.
Pēc aizvadītās festivāla nedēļas pieplūduma, šī ir atnākusi
ar neparastu klusumu.” Arī Piebalgas porcelāna fabrikas
īpašnieks Jānis Ronis atbalsta svētku ideju: „Festivāls ir ļoti
nozīmīgi arī tūrisma nozarei. Jāatzīst, ka ar katru gadu tas
pilnveidojas - gan skaitliski, jo arvien vairāk cilvēku apmeklē
pasākumus, gan arī kvalitatīvi. Porcelāna galerijā šajās dienās
bija ļoti daudz apmeklētāju, tas nozīmē, ka Piebalgas vārds
izskan arvien plašāk un plašāk, bet pasākumi nedēļas garumā
iegūst arvien lielāku popularitāti.”
Festivāla sagatavošana un tā sekmīga realizācija ir
komandas darbs. Novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde
- Andersone atzinīgi vērtē paveikto un ir pateicīga cilvēkiem,
kuri piekrita līdzdarboties šajā projektā: „Svētku nedēļa
izskanējusi... Pa mūsu atvērtajām durvīm šogad ļaudis bija
sanākuši vēl kuplākā pulkā nekā pērn, tas nozīmē, ka esam
uz pareizā ceļa. Un diezin vai mums, esot citās vietās Latvijā,
kādam vēl nākas stāstīt, kas ir Vecpiebalga un kur atrodas
Vecpiebalgas novads. Mēs esam kļuvuši vēl atpazīstamāki,
bet tas uzliek arī pienākumu – godam pārstāvēt Vecpiebalgu
visās situācijās. Paldies rakstniecei Ingunai Bauerei un visai


lieliskajai darba grupai par idejām un fanātisko darbu. Paldies
pašvaldību darbiniekiem un pašdarbniekiem, kuri aktīvi
iesaistījās svētku nedēļā. Paldies novada iedzīvotājiem par
atsaucību un ieinteresētību mūsu kopīgajos svētkos. Paldies
tuviem un tāliem viesiem, ka šajā nedēļā bijāt kopā ar mums.
Paldies par ziediem un pateicības vārdiem, ko saņēmu no
jums visu svētku nedēļu, tie dara stipru manu ikdienu un dod
gandarījumu par paveikto.”
Festivāla norisē aizrautīgi ir iesaistījušies muzeju apvienības „Orisāre” speciālisti, vadītāja Līva Grudule atzīst, ka
bez uzņēmēju un līdzcilvēku atbalsta tik grandiozus svētkus
noorganizēt būtu neiespējami: „Esam gandarīti par to, ka
kopā mūsu pasākumus nedēļas garumā apmeklēja aptuveni
četri tūkstoši cilvēku. Vēlos pateikt lielu paldies VISIEM 30
nesavtīgajiem, brīvprātīgajiem palīgiem, kuri palīdzēja sarīkot
svētku nedēļas pasākumus muzejos! Paldies katram mazajam
Vecpiebalgas bērnudārza rūķim Mārītes Lācgalvas vadībā un
audzinātāju kolektīvam, kas gādāja par viņu piedalīšanos,
paldies viņu vecākiem! Paldies Jaunpiebalgas amatierteātra
aktieriem, Inešu pamatskolas mākslas programmas skolotājām, lieliskajiem Vecpiebalgas jauniešiem, bērniem un muzeju
darbinieku ģimenes locekļiem! Paldies mūsu atbalstītājiem Ainaram Čačkam un veikala „Elvi” Vecpiebalgas kolektīvam,
Aivaram Avenam un Cēsu rajona patērētāju biedrībai. Paldies
ikvienam, kurš bija ar mums šajās dienās un uz tikšanos jau
citos pasākumos!”

SKAISTĀKIE SVĒTKU MIRKĻI APMEKLĒTĀJU SKATĪJUMĀ 7 DIENĀS PIECOS PAGASTOS.

Lilita Pavloviča: „Kultūras festivāla atklāšanas pasākumam Vecpiebalgas muiža Inešos
ir izvēlēta ļoti veiksmīgi – gan Piebalgas senais ratiņš ideāli iekļaujas mūsdienu svētku
atmosfērā, gan spilgtāk atklājas jaunās paaudzes talanti un citādu skanējumu iegūst muzikālie
priekšnesumi. Man patika arī katra pagasta godināšana un lāpu aizdegšana, bet īpašu svētku
sajūtu radīja balonu „parāde” . Šķita, ka pat daba priecājas par mūsu svētkiem, jo brīdī, kad
pasākums tuvojās noslēgumam, no upes spārnos pacēlās gulbis.”

Inese Gusmane: „ Rūdolfa Blaumaņa nemirstīgās lugas „Ugunī” Alaines muižas ļaudis
(Iļģuciema kultūras centra teātra studijas “Rampa” izpildījumā) otrdienas vakarpusē viesojās
vairākās Dzērbenes pils istabās, lai ar savu aizrautīgo spēlēšanu liktu ikvienam izrādes
apmeklētājam sajust īpašo šīs lugas gaisotni. Mainoties izrādes darbības vietai, skatītāji
pabija gan vešerienes istabiņā, gan greznajos pilskunga apartamentos, bet pēdējie divi cēlieni
norisinājās Jāņkalniņā pie Spēka ozola un pils pagalmā, kur „Kristīne nolika savas vieglās
dienas”. Šajā dienā pilī un ap to gaisā virmoja blaumaniskais gars. Brīnišķīga izrāde īstajā
vietā un īstajā laikā.”

Alma Tavare: „No visiem festivāla nedēļas pasākumiem man īpašu prieku sagādāja divi
– kontrtenora Sergeja Jēgera koncerts Jāņa Lūsēna un Aspazijas programmā “Tas vārds”
Taurenes kultūras namā un Jāņa Lūsēna koncertprogramma “Mazu brīdi pirms...” Vecpiebalgas
baznīcā. Koncerts Taurenē bija brīnišķīgs - emocionāls, līdz asarām aizkustinošs. Sasmēlos
spēku ilgam laikam. Šādi koncerti cilvēku bagātina, tie padara ikdienu krāšņāku. Grūti pat
atrast īstos vārdus savām sajūtām. Tā bija dzejas, mūzikas un izpildītāja saplūšana vienā
veselumā. Dziedātāja balss tembrs spēja apburt klausītājus, bet komponista pieskāriens
Aspazijas dzejai aizveda apgarotā ceļojumā, kurā gribējās uzkavēties vēl un vēl. Kultūras
nama zāle bija pārpildīta, diemžēl taureniešu bija salīdzinoši maz. Šī vakara cienīgs noslēgums
bija arī dārzkopju Rukšānu liliju izstāde, spirdzinošs vīna malks Nēķena muižas pagrabos un
romantiskas viduslaiku noskaņas, ko uzbūra deju studijas “Magnolija” dāmas un kungi.”

Festivāla trešajā dienā tika atklāta Dailes teātra izrāžu kostīmu izstāde Vecpiebalgas kultūras
namā, kuru vēl var apskatīt līdz 11.augustam. Tērpi no režisora Eduarda Smiļģa laikiem līdz
pat mūsdienām atmiņā atsauc iemīļotas izrādes un leģendārus aktierus.

Raksta turpinājums nākamajā lpp.
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Raksta turpinājums.

Vivita Ločmele: „Ingunas Baueres un Jāņa Lūsēna izrāde bērniem „Saulrietos”
bija kā skaists noslēgums radošajai, darbīgajai pēcpusdienai „Incēnu” pagalmā.
Manuprāt, izrāde bija ļoti veiksmīga, jo izteiksmīgie tēli - mīlīgais Baltais kaķītis,
mazliet nekaunīgais un viltīgi smaidošais Melnais runcis, nīgrais Kalna gars un
princese Ilzīte ar karali - bērniem bija labi saprotami. Labais - ļaunais, prieki bēdas, šīs emocijas no skatuves vienmēr dod līdzpārdzīvojumu, ko šoreiz lieliski
papildināja dinamiskās, melodiskās J.Lūsēna dziesmas. Uzslavas pelnījuši arī
Vecpiebalgas mazie rūķīši un rūķu skolotāja - viņi paspēja būt visur! Izrāde patika
gan lieliem, gan maziem skatītājiem. Iespējams, ka šo ļoti pozitīvo noskaņu vairoja
arī īpašā, unikālā pirmizrādes vieta - Skalbes „Saulrietu” mājas veranda un pagalms,
kā arī paša rakstnieka kā viena no izrādes tēliem klātbūtne.

Didzis Sedlenieks: „Padomju laiku retro auto brauciens nav nostaļģija par
aizgājušajiem laikiem - tā ir liecība, ka nekas nav aizmirsts! Nedz sava bērnība,
nedz jaunība, kad zāle bija zaļāka un debesis zilākas, kad neuztraucāmies par
politiku un baudījām to, kas mums ir. Tagad atceramies to, gūstam prieku, ka
tas viss aizgājis un zudis, varam pasmieties par tiem laikiem un sevi. Brīnišķīgs
pasākums ar lielisko Paula Putniņa lugu “Ar būdu uz baznīcu” noslēgumā. Tikai
Vecpiebalgā kaut kas tāds iespējams!”

Rita Čičkanova: „Interesanti bija redzēt, kā lustīgā un mazliet ironiskā garā tika
parādīta Piebalgas un arī Latvijas (Benjamiņa kundze, Aspazija) kultūras cilvēku
satikšanās, kas reālajā dzīvē nekādi nebūtu iespējama. Man ir grūti izrādi salīdzināt
ar iepriekšējā gada iestudējumu, bet kopumā iecere man patika – profesionāls
aktieru ansamblis un skaista mūzika.”

Ilona Strelkova: „Jāņa Lūsēna koncertprogramma ,,Mazu brīdi pirms...”
Kristīnes Zadovskas un Ingusa Pētersona izpildījumā Vecpiebalgas ev.lut. baznīcā
bija viens no skaistākajiem festivāla pasākumiem - sirsnīgs un emocionāls koncerts
un lielisks festivāla noslēgums.”
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Ar sacensībām atklāj jauno BMX
trasi Vecpiebalgā

Trasi jaunajiem braucējiem nodod sporta kluba „Vecpiebalga” pārstāvji Sandis un Larisa
Kārkliņi, domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde -Andersone, LRF prezidents Ivo Japiņš.

20. jūlijā Vecpiebalgā tika atklāta BMX trase, kas šobrīd ir pirmā un vienīgā vēsturiskajā Cēsu
rajonā. Tā ir 350 m gara, ar 3 virāžām, daudziem tramplīniem, kāpumiem un kritumiem, kas dod
iespēju veikt pilnvērtīgu treniņprocesu, lai gatavotos startiem augsta līmeņa sacensībām un arī pašiem
organizēt nacionāla mēroga mačus. Pašreiz Rātmindera parka trasē trenējas sporta kluba „Vecpiebalga”
jaunieši, bet, iespējams, ka nākotnē to varētu izmantot arī braucēji no citiem klubiem. Trases būvniecība
veikta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu, kā arī Vecpiebalgas novada
pašvaldības un vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju palīdzību. Atklāšanas pasākumā piedalījās Vecpiebalgas
novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents
Igo Japiņš, sporta klubs „Vecpiebalga” un BMX klubi no Ventspils, Mārupes, Rīgas, Madonas,
Valmieras, Smiltenes, Saldus, Valkas un Jelgavas, kā arī pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas. Atklāšanas
apsveikuma runās tika uzsvērts, ka Vecpiebalgas trase ir labs piemērs citām Latvijas pašvaldībām, jo,
pateicoties vietējās pašvaldības un entuziastu atbalstam, tiek dota iespēja novada jauniešiem un viesiem
nodarboties ar BMX riteņbraukšanu. Trases krusttēva un krustmātes godā tika iecelti Andis Dzenis un
Larisa Kārkliņa, jo bez šo cilvēku milzīgās ieinteresētības, pacietības un finansiālā ieguldījuma projektu
būtu grūti realizēt.
Pirmajās sacensībās jaunatklātajā trasē, kas sekoja tūlīt pēc svinīgās lentes pārgriešanas un
paraugdemonstrējumiem, piedalījās 114 braucēji. Labākos rezultātus pašmāju trasē uzrādīja Helvijs
Babris, kurš izcīnīja uzvaru B-15 grupā, uzvara B13 grupā arī Niklāvam Babrim, B15 grupā 2.vietu
izcīnīja Arvis Kārkliņš, B5 grupā Rinaldam Gnedleram 2.vieta, G10 – Veronikai Monikai Sturiškai
2.vieta, B6 - Rinaldam Dzenim 3.vieta, B12 - Rinaldam Jānim Kārkliņam 5.vieta, B9 - Denisam
Regnāram Steļmačenokam 8.vieta, B15 - Mārcim Mārtiņam Sturiškam 8.vieta, B11 - Ralfam
Brakšam 11.vieta. Vairāk par jauno BMX braucēju sacensībām Vecpiebalgas trasē - www.vecpiebalga.
lv /notikumu apskats.

Par kaislībām ap informāciju

Tēmu rakstam it kā pateica priekšā vesela virkne pēdējā laika notikumu, var pat teikt -skandālu attiecīgajā
jomā, proti, informācijas pieejamības, izplatīšanas, tās slepenības aizsardzības utt. jautājumos. Sāksim ar globāla
mēroga sensācijām – atklātībā nonāca fakti, ka ASV izlūkošanas dienesti veikuši nelikumīgas spiegošanas
operācijas, tai skaitā noklausīšanos savu tuvāko sabiedroto NATO sistēmā informatīvajos resursos, pie tam šīs
darbības veiktas ne tikai pārstāvniecībās pašās ASV, kas ir diezgan izplatīta prakse, bet arī ES galvenajā mītnē
Briselē un ES dalībvalstu ofisos, kas jau ir galēji skandalozi. Pašreiz šajā konfliktā iestājusies tāda kā pauze
– abas puses spriež, cik tālu varētu iet šajā apvainošanas un tiesāšanās procesā, lai galīgi nesabojātu attiecības
laikā, kad tiek strādāts pie ES un ASV tirdzniecības līguma, kuru daudzi ekonomisti redz kā vienu no līdzekļiem
pasaules ekonomiskās krīzes mazināšanai. Taču viens ir skaidrs – senā atziņa – „nav draugu un ienaidnieku,
ir tikai intereses” – ir aktuāla arī šobrīd. Runa ir tikai par to, kas tās par interesēm. Ja spiegošanu, piemēram,
Krievijā un Ķīnā var attaisnot ar nacionālās drošības interesēm, tad šajā gadījumā jārunā acīmredzot par tā
saucamo ekonomiski – politisko spiegošanu ar mērķi radīt priekšrocības savas valsts uzņēmējiem. Šos faktus
būtu vērts paanalizēt arī Latvijas politiķiem, kuri tā mīl runāt par „uzticamajiem sabiedrotajiem”, „kopīgajām
interesēm”, „rietumu pasaules morālajām vērtībām” utt.
Pakāpiens zemāk – atsevišķu valstu vēršanās pret cilvēkiem, kuri, izmantojot savu ieņemamo amatu vai izcilas
prasmes, piemēram, IT jomā, iepazīstina sabiedrību ar faktiem, kuri tiek rūpīgi slēpti, jo attiecīgo dienestu rīcība
neatbilst ne pašu valsts likumos legalizētām, ne starptautiski akceptētajām normām. Spilgtākie piemēri, protams,
„WikiLeaks” dibinātājs Džulians Asanžs, kurš, izmantojot kāda ASV pavisam zema ranga militārista piegādātos
materiālus, atklāja pasaules sabiedrībai daudz ASV nepatīkamu faktu par tās armijas rīcību Irākā un Afganistānā.
Pats Asanžs tagad jau gadu spiests slēpties Ekvadoras vēstniecība Londonā, lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai,
kur viņu apsūdz seksuāla rakstura noziegumos (Asanžs to pilnībā noliedz un uzskata, ka tas ir tikai iegansts,
lai tālāk viņu izdotu ASV, kur viņu, visticamāk, gaida mūža ieslodzījums, kā tas jau noticis ar kaprāli, kurš
piegādājis Asanžam materiālus). Pavisam „svaigs” gadījums ar ASV izlūkdienesta darbinieku Snoudenu, kurš
tagad spiests uzturēties Maskavas lidostas tranzīta zonā, kur viņš bauda attiecīgās valsts aizsardzību un, griežoties
pie vairāk kā 20 valstu valdībām, meklē sev politisko patvērumu. Iemesls? Tas pats – ASV izlūkdienestiem
neglaimojošas informācijas izpaušana. Ko mums no tā būs mācīties? Pirmkārt, runas par valstīm, kurās ir brīva
pieeja informācijai (runa nav par valsts noslēpumiem, publicētā informācija tādus nesaturēja), ir nekorektas.
Otrkārt, globālā informācijas plūsma un dažādu hakeru meistarība ir padarījusi pieejamus dažādus materiālus
cilvēkiem, kuriem ar attiecīgo jomu nav nekāda sakara, kas nebija iespējams pie (ja tā var teikt) „papīru aprites”.
Treškārt, jebkuram (pirms viņš ievada globālajā tīmeklī materiālus, piemēram, fotogrāfijas, kuras viņš nevēlētos,
ka redzētu „svešas acis”) jārēķinās ar to, ka praktiski „nepieejama” informācija vairs neeksistē. Ne jau velti
Kremlis iegādājies vairākus desmitus it kā morāli „norakstītas” ierīces, proti, rakstāmmašīnas, lai uz tām drukātu
sevišķi slepenus dokumentus.
Un tagad pie notikumiem tepat Latvijā, te arī ir šajā pašā aspektā pietiekami daudz ko pieminēt. Ar Eiropas
Cilvēktiesību tiesas lēmumu valstij jāizmaksā bijušajai žurnālistei Ilzei Naglai 20 000 eiro par pirms pāris gadiem
viņas dzīvoklī veikto kratīšanu, kurai, pēc tiesas domām, nav bijis nekāda juridiska pamata. Ja lasītāji vēl atceras,
šis notikums bija saistīts ar tā saucamo „Neo lietu”, kad augstskolas pasniedzējs un, protams, IT speciālists
Ilmārs Poikāns konstatēja „caurumu” VID datu sistēmā (ievērojiet – „neuzlauza”!) un darīja zināmu sabiedrībai
informāciju par to, kādas „astronomiskas” algas saņem atsevišķi valsts ierēdņi. Tādas „cūcības”, protams, LR
drošības iestādes nevarēja pieļaut, tāpēc žurnālistu iebiedēšanai notika kratīšana, bet pašu Neo vēl gaida ilgs
tiesas process ar neparedzamām sekām. Interesanti, ka šie paši drošības orgāni visā neatkarības laikā nav noķēruši
nevienu spiegu (atšķirībā, piemēram, no Igaunijas), kaut gan tādi neapšaubāmi ir, jo vērtīgākā informācija parasti
tiek iegūta tieši, piemēram, NATO perifērijā, kur nav tik stingra kontrole. Aizbildinājums – tas pat esot labi,
jo tiek daudz strādāts pie profilakses un prevencijas. Interesanti, kā tas varētu izskatīties - tātad pieiet mūsu
drošībnieks pie tāda potenciālā spiega un saka: „Vecīt, tu te izbeidz spiegot, citādi būs lieli mēsli!” Oriģināla
metode, nav ko teikt.
Un beigās par informāciju, par kuru var, kā tagad saka, „ierēkt”. Desmitiem TV vīru sēž pie slimnīcas Londonā,
lai būtu pirmie, kad kroņprincese parādīs pasaulei savu pirmdzimto, bet citi desmiti apzelē faktu, kā Krievijas
prezidents batiskafā nolaižas Somu līča dzelmē. Ar to var labi nopelnīt, bet vai tomēr nevajadzētu novilkt
stingrāku līniju starp to, kas ir publisks un kas dziļi personisks. Protams, valsts prezidentam jārēķinās ar to, ka
viņš kļūs par publiskas uzmanības objektu, tāpēc, pat vēloties pasniegt sevi kā ārkārtīgi rīcībspējīgu personu,
tomēr vienmēr jāpadomā par mērā sajūtu. No otras puses – varbūt mums arī nevajadzētu tik kritiski izturēties pret
šīm Putina ekstrām – lidošanu ar deltaplānu un pat reaktīvo iznīcinātāju, niršanu un medībām, jo tāds acīmredzot
ir pieprasījums – krievu tauta ir noilgojusies pēc vadītāja, kurš miesassargiem nebūtu jābalsta no abām pusēm,
nenokristu vai kurš dzērumā nemēģina diriģēt sagaidošās valsts goda sardzes orķestri.
Juris Sīmanis
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SKOLU ZIŅAS
Vecpiebalgas vidusskola
uzņem nometnes
Kā katru gadu, arī šogad mūsu skolu vasaras mēnešos piepilda bērnu čalas - uzņemam
nometņu dalībniekus. Organizatorus ļoti apmierina mūsu piedāvātās telpas, patīk, ka visas
ēkas atrodas kompakti, kas ir ļoti svarīgi no drošības viedokļa. Pateicoties nometņu darbībai,
vasaras brīvlaikā tiek saglabātas darba vietas skolas tehniskajiem darbiniekiem, savukārt
maksa par izīrētajām telpām tiek ieskaitīta novada pašvaldības kontā.
No 23.jūnija līdz 18.jūlijam Vecpiebalgas vidusskolas telpās noritēja ABFS rīkotās
skolēnu nometnes. Nometnē „Mikropasaules noslēpumi” piedalījās 60 pusaudži vecumā
no 12 līdz 13 gadiem, 16 pedagogu palīgi ( ABFS absolventi) un 10 skolotāji. Nometnes
mērķis: projektamācību programmas apgūšana, pētniecisko prasmju attīstīšana, skolēnu
estētiskā audzināšana nometnes kulturoloģiskā programmā un ABFS absolventu integrēšana
pedagoģiskajā procesā. Nometnes laikā skolēni izstrādāja 8 pētnieciskos projektus, bet
pēcpusdienās darbojās radošajās darbnīcās – izgatavoja vitrāžas un grāmatu vāciņus, darbojās
teātra studijā un pētīja Eiropas viduslaiku vēsturi un kultūru. Nometnes noslēgumā – skolēnu
muzikāls koncerts „Alise brīnumzemē” un darbu prezentācija vecākiem.
Nometnē „ Senā Ēģipte. Sfinksu un piramīdu pasaulē” piedalījās 10 – 11-gadīgi skolēni,
kuri, kā jau rāda nometnes nosaukums, pētīja Seno Ēģipti – vēsturi, kultūru, mitoloģiju,
lingvistiku u.c. tēmas. Pēcpusdienā nometnes dalībnieki strādāja radošajās darbnīcās: iepazina
piramīdu izkārtojumu, izgatavoja amuletus, darbojās teātra studijā. Nometnes laikā notika
pārgājiens vēsturiskās spēles veidā. Arī šīs nometnes noslēgumā bērni prezentēja nometnes
laikā apgūto.
No 26.jūlija līdz 2.augustam skolā uzņemam starptautisku nometni „Izglītība. Iecietība.
Kultūra”.
Anita Šipko, Ija Kazaka

Inešu skolēni vasaras
saulgriežus sagaida Polijā
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Kā veicies centralizētajos eksāmenos

Kā veicies
centralizētajos
eksāmenos
8.jūlijā Vecpiebalgas
bērnudārza zālē uz kārtējo svinīgo
pasākumu pulcējās Vecpiebalgas

8.jūlijā Vecpiebalgas
zālēlai
uz kārtējo
pasākumu
pulcējās Vecpiebalgas
vidusskolas
12.klasesbērnudārza
absolventi,
saľemtusvinīgo
atestātus
par vispārējo
vidējo izglītību un
vidusskolas
12.klasesizglītības
absolventi,
lai saņemtu
atestātus
par uzzināt,
vispārējokāvidējo
un veicies
vispārējās vidējās
sertifikātus.
Beidzot
varējām
mūsuizglītību
audzēkľiem
vispārējās
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Vecpiebalgas vsk. direktores vietniece mācību darbā Ilona Strelkova
Vecpiebalgas vsk. direktores vietniece mācību darbā Ilona Strelkova

Piedalāmies vides izglītības
nometnē Somijā

No 18.-27. jūnijam Inešu pamatskolas skolēni sadarbībā ar Nowo Wies ģimnāzijas
audzēkņiem Polijā īstenoja programmas „Jaunatne darbībā” projektu „Veselā miesā vesels
gars”. Kenta pilsētas statusu ieguva 14. gadsimtā. Šodien tā atrodas Osvencimas vojevodistē,
aptuveni 80 km no Polijas senās galvaspilsētas Krakovas. Pilsēta mūsdienās ir nozīmīgs
rūpniecisks centrs, kurā darbojas niķeļa pārstrādes rūpnīcas, un atrodas netālu no Čehijas
robežas - gleznainā apkārtnē ar kalniem, skaistu ezeru, upi un sakārtotu infrastruktūru
tūrismam un sportam.
Katru dalībvalsti pārstāvēja piecpadsmit skolēni vecumā no 13 līdz 16 gadiem, kas vienu
nedēļu darbojās nometnē, par saziņas valodu lietojot angļu valodu, un dienu ritumā viens otru
bagātinot arī ar poļu un latviešu valodas vārdiem. Nometnes laikā dalībnieki iepazinās ar abu
valstu ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, kā arī iesaistījās kopīgās sportiskās aktivitātēs. Jaunieši
aizrautīgi veidoja filmu sižetus un lomu spēles par veselību un tās stiprināšanu, liekot lietā
radošumu un izdomu. Darbu prezentācijas pavadīja smieklu jūra un vētraini aplausi. Projekta
koordinatori bija poļu draugi, kas ļoti pārdomāti bija izplānojuši kopīgo dienas kārtību.
Bijām uz pieņemšanu pie pilsētas mēra, iepazinām Krakovu, atpūtāmies pilsētas peldbaseinā,
apmeklējām katoļu baznīcas dievkalpojumu un tikām laipni ielūgti uz pusdienām pie klostera
priekšnieka, ciemojāmies savu draugu skolā, kurā mācās 500 skolēnu ( kas Polijā skaitās maza
skola), kā arī viesojāmies poļu draugu ģimenēs, bet vakaros kopīgi dziedājām un dejojām.
Neaizmirstamā atmiņā ir Līgo vakara sagaidīšana kādā ekoloģiskās saimniekošanas sētā, kur
nometnes delībniekus cienājām ar mūsu ķimeņu sieru un mācījām dziesmas un latviskās
rotaļas. Tikpat gaišs uzausa Jānu dienas rīts, kad Dzintars Daļeckis, uz akordeona spēlējot
populāras melodijas, modināja gan savus, gan poļu skolotājus un skolēnus.
Visās mūsu aktivitātēs enerģiski iesaistījās autobusa šoferītis Andris Stupelis, izpelnoties
lielu poļu apbrīnu. Mēs paši jau esam pieraduši, ka Vecpiebalgas novadā strādā izglītoti un
profesionāli autobusu vadītāji. Paldies šoferim Andrim Stupelim par sadarbību un iecietību
ceļojuma laikā!
Nometnes darbības laikā mūsu kopīgām aktivitātēm līdzi sekoja vietējā televīzija, kas
bija arī liecinieki bezgala sirsnīgai atsveicināšanās ceremonijai pēdējā dienā, kad noslēguma
vārdus latviski teica skolas direktors, bet abu valstu skolēni nevarēja vien šķirties (lija arī
asaras), poļu skolēni bija ar mieru braukt mums līdzi un, autobusam braucot pa pilsētas ielām,
vēl labu brīdi skrēja līdzās, mūs pavadot.
Esam ieguvuši labus draugus Polijā, ļoti vēlamies viņus tikpat laipni uzņemt pie sevis, lai
iepazīstinātu ar skaisto gan mūsu novadā, gan Latvijā. Lai šis kopīgais projekts ir ne tikai
neaizmirstams vasaras piedzīvojums, bet tilts kopīgai sadarbībai nākotnē!
Inešu pamatskolas direktore Gunta Dadeika

Vecpiebalgas vidusskolas skolēni – Maira Asare, Sintija Igaune, Kārlis Apalups, Jēkabs
Brauers, Jēkabs Zommers, Gundars Tomašs – un skolotājas – Žanna Otersone un Agita Bērziņa
– Baltijas jūras projekta ietvaros no 26.maija līdz 31.maijam piedalījās 20.starptautiskajā vides
izglītības nometnē Meri Pori – Somijā.
Pirmajā nometnes dienā iepazināmies ar Meri Pori vidusskolu, kas ir specializējusies vides
izglītībā. Nometnes dalībnieki (skolu delegācijas no Igaunijas, Dānijas, Krievijas, Somijas
un Latvijas, tas ir, mēs) prezentācijā iepazīstināja ar sevi, savu skolu un valsti. Pori domes
ēkā mums pastāstīja par pilsētu, ko varējām paši apskatīt. Dabas muzejā „Arkki” aplūkojām
ievērojamu tauriņu kolekciju, vietējos dzīvniekus un putnus (izbāzeņus). Vakara programmas
laikā iepazināmies cits ar citu, spēlējām spēles un gandrīz visiem nometnes dalībniekiem
iemācījām spēlēt „Kartupeļus” un arī „Duraku”.
Otrdien pabijām „Sachtleben” laboratorijās, kur analizē arī mūsu iesūtītos priežu skuju
paraugus. Pēc analīžu rezultātiem varam izdarīt secinājumus par gaisa kvalitātes izmaiņām
Vecpiebalgā vairāku gadu garumā, kā arī salīdzināt tos ar citu valstu rādītājiem. Dienas
otrajā daļā strādājām 3 darba grupās: ūdens dzīvnieki, ūdens ķīmiskās analīzes, putnu
vērošana. Pētījumus veicām pie upes deltas, ezera, Baltijas jūras krastā un iegūtos rezultātus
apkopojām.
Trešdien apmeklējām Olkiluoto atomelektrostaciju, kur mums prezentācijā parādīja, kā
darbojas atomelektrostacija, un pēc tam mēs devāmies 60 m dziļumā zem zemes uz vietu, kurā
glabā radioaktīvos atkritumus. Otrajā dienas daļā ,,ravējām” Sakylanharju meža teritoriju, lai
glābtu retu tauriņu sugu. Tā kā Jēkabam šajā dienā bija mūzikas skolas izlaidums, apsveicām
viņu ar smaržīgu kreimeņu pušķi.
Ceturtdien no rīta devāmies uz „Kirrinsanta Windpower” centru, kur vērojām prezentāciju
par enerģijas iegūšanu no vēja, un akmeņogļu elektrostaciju, no kurienes ar kājām devāmies 7
km uz mūsu nometni. Visu zinošais skolotājs un zinātnieks Karri mums mācīja atpazīt putnus
pēc balsīm, ieklausīties dabā. Gar jūras krastu iet pa lielajiem akmeņiem nebūt nebija viegli,
nopeldēties aukstajā jūrā bija uzdrīkstēšanās, bet tas bija aizraujoši. Vakarā bija nometnes
slēgšanas ceremonija, kad godinājām visus skolotājus un katrs saņēmām apliecību par
piedalīšanos nometnē. Pēdējo vakaru un visu nakti ar jauniegūtajiem draugiem pavadījām
sarunās, spēlēs.
Piektdien agri no rīta mērojām ceļu atpakaļ uz Helsinkiem, lai ar prāmi brauktu uz Tallinu,
kur mūs jau gaidīja busiņš, ar kuru devāmies atpakaļ uz mājām.
Redzētais, dzirdētais, iegūtās zināšanas un pieredze, jaunie draugi, iespaidi vēl ilgi
saglabāsies mūsu atmiņā.
Maira Asare, Vecpiebalgas vidusskolas 9.klases skolniece

				

PasākumU AFIŠA
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Dzērbenes Augstā kalna estrādē
3.augustā plkst.20.00 Taurenes
amatierteātris „Radi” ielūdz uz Aivara
Tauriņa izrādi „Pārdotie svētki”.
Ieeja (ziedojums mākslai): Ls 1,00;
bērniem un pensionāriem - Ls 0,50
Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu
„Vēja radītie”.
Ieeja Ls 2,50; pēc plkst.23.00 - Ls 3,00.
Darbosies bufete.
31. augustā plkst.22.00 atvadīsimies
no vasaras „veco labo gabalu” ballītē
kopā ar DJ Ediju.
Ieeja Ls 2.00; pēc plkst.23.00- Ls 2,50.
Darbosies bufete.

Kaives muižas parkā

23.augustā plkst.19.00 kā katru gadu
- sadancosim, sadziedāsim, saspēlēsim.
Visi mīļi aicināti!

Taurenes estrādē

9.augustā plkst.19.00 viesosies
Skujenes amatierteātris ar joku lugu
„Pilsētnieki”.
Ieeja (ziedojums mākslai) Ls 1,00;
bērniem , pensionāriem - Ls 0,50.
16.augustā plkst.22.00 Asteru
zaļumballe
Ieeja Ls 2,00.
Dāmām puķu kleitās – ieeja brīva

Vecpiebalgas kultūras namā

Līdz 11.augustam apskatāma
Dailes teātra izrāžu kostīmu izstāde
„Vecpiebalga un Dailes teātris.
Krustpunkti un paralēles”. Izstāde atvērta
T, C, P, S, Sv. 10.00 - 18.00. Ieejas maksa
Ls 0,50.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2013. gada augusts

APSVEIKUMI
Laime ir sirdi
Pret sirdi dot,
Sev prieku
Citu priekā iemantot,
Sajust, ka pasaulē šajā
Esi vajadzīgs.

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!
Jaunākais Vecpiebalgas novadā
(P.Bārda.)

Sveicam Tevi, augusta
jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
60 - Skaidrīte Ilstere Inešos
Indra Bernāne Vecpiebalgā
Ausma Vaitkevica Vecpiebalgā
70 – Anna Apine Dzērbenē
Ligita Bitīte Kaivē
Aīda Zariņa Taurenē
80 - Paraskovja Ivanova Inešos
Mirdza Krivko Inešos
Veronika Tursa Kaivē
Kristīne Dzene Vecpiebalgā
93 - Ņina Kuriloviča Vecpiebalgā
98 - Zenta Ābele Dzērbenē
99 – Ida Riekstiņa Inešos

PĒRK
Nolietotu lauksaimniecības
tehniku - traktorus, piekabes,
mucas u.c.
T. 26111202.

Kristers Osis
Taurenes pagastā
Sveicam mazuli un viņa vecākus!
No diviem sapņiem,
No divām ilgām
Viens daiļums - mīla
Zied mūžībai.

Gredzenus mija:

( Jānis Ziemeļnieks.)

Aija Zvejniece un Zintis Gurtskis;
Elīna Dukure un Mikus Dzudzilo;
Anna Grauduma un Sergejs Druziks;
Marta Rukmane un Emīls Segliņš;
Irbe Vecenāne un Valdis Karulis;
Rita Saldeniece un Kārlis Lauders;
Inga Vaskinoviča un Kaspars Līcītis;
Unda Samoška un Jānis Pinnis;
Lolita Dambīte un Andis Kurpnieks
Linda Blīgzna un Matīss Brečs
Kristīne Ivanova un Ģirts Beķeris

E.Dārziņa muzejā “Jāņaskola”

3.augustā
plkst.20.00
dzejniece,
dramaturģe Dace Micāne Zālīte un
flautiste Agita Ceruse-Arista no Bostonas
(ASV) koncertprogrammā “Dažādās
Amerikas takas. Tālo māsu vakarēšana”.

PATEICĪBA
Nometnes vadības un dalībnieku PALDIES
Vecpiebalgas
novada
pašvaldības
vadītājiem un personīgi izpilddirektoram
Hugo Duksim par atsaucību, ieinteresētību
un atbalstu nometnes darbības organizēšanā,
kā arī Vecpiebalgas vidusskolas vadībai un
visiem skolas tehniskajiem darbiniekiem,
komunālās daļas vadītājam Aivaram
Avenam, Pēterim Petrovam un puišiem
par ātru un prasmīgu bojājumu novēršanu
kopmītnēs un skolā, SIA „ Rivis” vadītājai
Sarmītei Ērglei un visām meitenēm
par laipnu apkalpošanu un ļoti garšīgām
maltītēm.
Jeļena Averjaņihina un
nometnes dalībnieki

SLUDINĀJUMS
Nikolajs Dolgorukijs no Zaporožjes (biolauku
speciālists, kosmisko lauku pētnieks, dziednieks,
enerģētisko piramīdu celtnieks) viesosies Rīgā no
4. līdz 11.septembrim. Informācija: daina.diana@
gmail.com ; t.29658233.

Jebkura veida krāsainos un melnos
metāllūžņus. Automašīnas, lauksaimniecības
tehniku, dažādus metāla izstrādājumus. Veicam jebkuras sarežģītības demontāžas darbus, izvešanu. Samaksa tūlītēja. Izsniedzam
automašīnas utilizācijas sertifikātu. Strādājam
bez brīvdienām. T. 29423168.

Sveicam jaunlaulātos!

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM

PĀRDOD
3 istabu dzīvokli Inešu pagastā („Saulītes” 15).
T.29328310.

IEVĒRĪBAI
Suņu un kaķu vakcinācija pret
trakumsērgu 20.augustā.

Plānotais maršruts: 9.00 – Brežģis (vecā pienotava); 9.15 – Bebri; 9.30 – Aprāni; 9.45 – Žuburi;
10.00 - Jaņi; 10.15 – Lodes skola; 10.30 – Apši;
10.45 – Lodes Dzirnavas; 11.00 – Lībieši; 11.30 –
Stūraiņi; 11.45 – Mierturi; 12.00 – Stintes; 12.45
– Zemītes; 12.30 – Bānūži; 12.45 – Atoliņi; 13.00
– Lejas Ozoli; 13.15 – Liepiņas, Apiņi; 13.30 –
centra ciemats (pie skolas); 14.00 – Lipši.
Lūdzu sagatavot suņu pases!
Vetārste Alda Zālīte
(t.26565910)

6.augustā no plkst.9.00 līdz plkst.10.00
Vecpiebalgas
novada
pašvaldības
administratīvā centra zālē novada iedzīvotājus
uz tikšanos aicina deputāte Inese Navra.
Vēlams pieteikties iepriekš pa tālr.29152025.
7.augustā plkst.10.00 Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvā centra zālē novada iedzīvotājus uz tikšanos aicina deputāts
Edgars Bērzkalns. Vēlams pieteikties iepriekš
pa tālr.29289217.

SĒRU VĒSTS
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.
Mūžībā aizgājuši:
Zofija Štāle, Dzērbene
Kārlis Irša, Dzērbene
Aija Rogozina, Ineši
Aivars Meļķis, Kaive
Pjotrs Maidanskis, Taurene
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 20. datumam.
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

