
konferencē Maltā, kurā tika apspries ta alternatīvo enerģiju izmantošana. 
No mūsu novada ar prezentācijām uz stājās Hugo Duksis, Guntars Zernis 
un Inese Asarīte. 

 24. oktobrī domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde–Andersone piedalījās 
Pašvaldību Savienības ārkārtas do mes sēdē, kurā tika apspriesti priekšliku –
mi 2013. gada valsts budžetam. 

 Aizraujošu pasākumu no organizēja Jānis Balodis ar ak tī vākajiem 
novada jauniešiem, pār gājienā ar velosipēdiem apmeklējot  bi jušās un eso-

šās novada skolas. 
Ko pā piedalījās 
26 da līb nieki.

 Vecpiebalgas 
no vada publiskās 
bi b liotēkas pie-
re dzes ap maiņā 
ap  me klē ja ko lēģi 
no Jūr malas bi  –
b lio tēkām. 
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Latvijas 
Republikas 
proklamēšanas 
dienā!

Svin svētkus 
brīvības karā
dzimusī mūsu
Latvijas valsts.

Jo gadsimtu cīņās
no Viestura līdz Kalpakam
mēs, latvji, valsts
apziņā vienoti tapām.

Bet dvēseles stīgās
ieskanas balss,
vai tagad mēs Tēvzemei
uzticīgs balsts?

Vai apziņā dārgi
mums Kronvalda Atis,
Auseklis, Pumpurs un
Kaudzītes Matīss?

Un tad pienāk tā diena,
kad Dievs katram jautā:
ko mūžā paveicis esi
tu latviešu tautā?

Adolfs Bruno Pugulis 

Dzērbenē 

“Lai skalda latviešus kā grib, mēs 
gribam redzēt viņus kā vienotu tautu. 
Tauta ir valsts. (..) Mūs var sakausēt 
stipra tautas apziņa. Bet mūs var 
vienot arī interešu kopība. Jo latvietis, 
lai tas būtu saimnieks vai strādnieks, 
būs kungs par savu dzīvi un varēs 
to iekārtot sev pēc prāta tikai brīvā 
Latvijā.” K.Skalbes vārdi “Mazajās 
piezīmēs”, rakstīti 20.gadsimta 
sākumā, mūs uzrunā savādā tiešumā. 
Un cik trāpīgi tie skan šodien! 
18.novembrī Latvija svinēs dzimšanas 
dienu. Ceļš uz neatkarības iegūšanu 
bija tāls un grūts. Spītējot dažādām 
varām, pārciešot neskaitāmus karus, 
kas brāzušies pāri, mēs esam spējuši 
apvienoties vienā cerībā, domā, 
pārliecībā, ilgās, vienā valstī – Latvijā. 
Vai mēs lepojamies ar savu valsti? 

Vai lepojamies ar cilvēkiem, kuri 
veicina tās labklājību? Ikdienā labos 
darbus pamana reti, biežāk mēs 
koncentrējamies uz negācijām, slikto 
un nepadarīto. Iespējams, ka tādu 
lietu kārtību nosaka grūtais pārmaiņu 
laiks, kādā mēs dzīvojam. Tomēr 
diezin vai vienmēr pesimismam 
ir racionāls pamats. Ir ļoti daudz 
priecīgu, gaišu un neaizmirstamu 
notikumu. Ne mazāk ir jauku, 
enerģisku, labestīgu, nesavtīgu un 
izdarīgu cilvēku mums līdzās. Labākos 
no labākajiem arī šogad godināsim 
svinīgajā sarīkojumā, kas veltīts 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
94.gadadienai. Pretendenti visās 
nominācijās ir izvēlēti. Kurš no 
viņiem saņems galveno balvu, lai 
paliek noslēpums līdz apbalvošanas 

ceremonijai. Nešaubos, ka ikviena 
šī gada nominanta paveiktais tiks 
apspriests un vētīts dažādās auditorijās. 
Iespējams, dažam no mums  liksies, 
ka kāds cits būtu vairāk pelnījis iegūt 
kādu no tituliem. Kā jebkurā lietā 
– vienmēr būs objektīvi un subjektīvi 
spriedumi, racionāli un uz emocijām 
balstīti viedokļi. Tomēr visi šie cilvēki 
ir ĪPAŠI, jo viņu darbi ir pamanāmi un 
ir pelnījuši sirsnīgus pateicības vārdus. 
Tomēr man ir patiesi žēl, ka daudzi 
no tiem, kuri varēja būt nominantu 
vidū, tā arī šogad palika “aiz borta”, jo 
.... viņus neieteica. Nevēlos nevienu 
aizskart vai īpaši kaunināt, bet ir 
skumji, ka tik maz ierosinājumu 
tika saņemts no taureniešiem, 
dzērbeniešiem un kaivēniešiem. 
Jūsu vidū taču ir tik daudz lielisku 

cilvēku, kuri aktīvi piedalās kultūras 
dzīves norisēs, nesavtīgi palīdz citiem, 
veicina pagasta attīstību, ir veiksmīgi 
uzņēmēji un brīnišķīgi darba devēji... 
Pat es, nedzīvojot jūsu pagastā  un ne 
pārāk labi pārzinot jūsu iedzīvotājus, 
katrā no tiem atrastu vismaz divus trīs 
kandidātus kādam no gada tituliem. 
Labiem darbiem nevajag īpašu laiku 
vai vietu, un mēs ikviens varam kļūt 
par šo labo darbu darītājiem. Varbūt 
ir pienācis  laiks citām attiecībām, citai 
domāšanai, citām vērtībām?

Lai kā arī nebūtu, nākammēnes 
mūs sagaida patiesi daudz skais-
tu notikumu, bet galvenais –  
18. novembra vakarā iedegsim sveču 
liesmiņas ne tikai logos, bet arī savās 
sirdīs! 

Dzidra Ješkina 

16. novembrī plkst. 19.00 Vecpiebalgas novada Dome aicina iedzīvotājus 
uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītu svinīgu sarīkojumu 

“MUMS VIŅA IR VISSKAISTĀKĀ...’’ 
Vecpiebalgas kultūras namā.

Programmā: 
 Vecpiebalgas novada Domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes–Andersones svētku uzruna;
 KNHM projektu konkursa uzvarētāju apbalvošana;
 novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;
 novada amatiermākslas kolektīvu koncerts;
 svētku balle. Muzicēs grupa “Brālīši”. Iespējams rezervēt galdiņus (t.26493591). 

Ja nepieciešams transports, lai nokļūtu Vecpiebalgā, lūgums pieteikties pagastu pārvaldēs!

18. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts svētku dievkalpojums.

Turpinām tradīciju! Latvijas dzimšanas dienā – 18. novembrī plkst. 18.00  
iedegsim sveču gaismiņas  savu māju, iestāžu, uzņēmumu logos un to apkārtnē!

SVEICAM! 

SIA “Āboliņkalns” īpašniekus 

INESI UN JĀNI ĀBOLIŅUS –

konkursa “Sējējs 2012” 

dalībniekus!

 Ar 2012. gada 19. oktobri 
mainījies SIA “Ziemeļvidzemes 
atkritumu apsaimniekošanas or ga-
ni zācija” nosaukums – turpmāk tas 
būs īsākais un jau labi pierastais SIA 
“ZAAO”. Nosaukuma maiņa veikta, 
lai atvieglotu saziņu ikdienā. Citi 
uzņēmuma rekvizīti (kontakti, adre-
ses, reģistrācijas numurs, bankas 
rek vizīti) paliek nemainīgi. SIA 
“ZAAO” atgādina, ka līdz 2012. gada 
bei gām jāveic visi maksājumi par 
pa kalpojumiem atbilstoši līguma no-
sacījumiem.

 Inešu un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēkā var iepazīties ar Romvalda 
Salceviča dāvāto fotoalbumu “Vid-
ze me”, kas iepazīstina arī ar mūsu 
no vada ievērojamiem apskates ob-
jek tiem  Dzērbenē, Inešos, Kaivē, 
Tau renē un Vecpiebalgā.

 Vecpiebalgas audēju kopa 
tur pina aktīvi darboties arī  pēc 
skai s tajiem svētkiem “Vecpiebalga 
at ver durvis” – ar savu veikumu ku-
plināja Cēsu stendu Hanzas dienās 
Lineburgā Vācijā, ar tērpu ekspozī-
ciju piedalījās Vācijas pilsētā Ahimā, 
sadarbībā ar nemateriālā mantoju-
ma aģentūru un tērpu centru “Senā 
klēts” Vecpiebalgas tautas tērpi tika 
eksponēti 8. Ziemeļvalstu tautas 
tēr pu konferencē Tartu, kur mūsu 
audējas demonstrēja amata prasmes 
jostu au šanā un izšūšanā, kā arī 
apguva citu valstu pozitīvo pieredzi 
dažā dos lietišķās mākslas veidos. 
Pašlaik seši  Pie balgas tautas tērpi 
tiek gatavoti iz stādei Maskavā.

 No 5. līdz 8. oktobrim paš val-
dības delegācija piedalījās ES finan-
sētā projekta “TERRA MIRABILIS” 

Esiet sveicināti Latvijas 
svētku mēnesī!

Novembrī – gada vistumšākajā mēnesī pieminam 
savus brīvības cīņu varoņus un atzīmējam valsts 
dibināšanas dienu. Mēs, latvieši, varam būt lepni, ka 
apdzīvojam visskaistāko dzintarzemi jūras krastā, 
ka daba mums dāvā četrus burvīgus gadalaikus 
un katrā no tiem ir, ko redzēt. Sagaidot Latvijas 
dzimšanas dienu, ie degsim savās sirdīs gaišumu un 
lep numu par valsti, dāvāsim tai labas domas, labus 
darbus un atcerēsimies, ka dzimtene mums ir tikai 
viena!

Novēlam jums visiem gaišu svētku sajūtu!
Vecpiebalgas novada 

pašvaldība

ĪSZIŅASĪSZIŅAS

Bibliotēku Bibliotēku 
darbinieku darbinieku 
tikšanās Taurenē.tikšanās Taurenē.

“MĒS MAZA CILTS,  MĒS BŪ SIM 
LIELI TIK, 

CIK MŪSU GRIBA” 
(Rainis.)
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Īstenots projekts “Futbola 
laukuma izveide un 
inventāra iegāde”

Deputāti vienbalsīgi nolēma:

1. Apstiprināt Vecpiebalgas no  va-
da Domes 2012. gada 19. septembra  
sai stošos noteikumus “Par nodokļu 
at  balsta pasākumu piemērošanu 
ne  kustamā īpašuma nodoklim un 
ar to saistītajiem maksājumiem 
Vec  pie   balgas novada  pašvaldības 
ad  mi   nistratīvajā teritorijā esošajiem 
ne    ku s tamajiem īpašumiem” jaunā re-
da kcijā.

2. Noraidīt iesniegumu par at  bal-
stu studentei (Ls 50, 00 mēnesī) no -
kļūšanai uz studiju vietu un ga rantijas 
došanu AS “SEB Banka” nau das 
saņemšanai.

3. Noteikt maksu par piegādāto 
sil tumenerģiju zobārstei Dzintrai 
Ozo liņai (IU “Atis”) proporcionāli 
telpu izmantošanas laikam.

4. Apstiprināt pašvaldības ne kus-
tamā īpašuma “Muilēni 2” izsoles re-
zultātus.

5. Nepiešķirt fi nansiālu at bal-
s tu grāmatas “Sibīrijas bērni” 2. 
sē juma tulkošanai un tipogrāfi jas iz-
devumiem.

6. Pieņemt ziedojumu (Ls 808, 00) 
no Norvēģijas sadarbības par t ne -

riem un izlietot tos skolēnu brīv pus-
dienām.

7. Apstiprināt Vecpiebalgas no-
va da pirmsskolas tautisko deju ko-
lektīvu vadītājiem darba samaksu 
no 2012. gada 1. novembra (atkarībā 
no kolektīva dalībnieku skaita): 
Dzēr benes pagasta kultūras namā 
Ls 40,00, Inešu pagasta kultūras namā 
Ls 40,00, Kaives pagasta tautas namā 
Ls 40,00, Taurenes kultūras namā 
Ls 70,00, Vecpiebalgas kultūras namā 
Ls 100,00, veicot papildus novada 
pirms skolas tautisko deju kolektīvu 
virs vadītāja pienākumus, organizējot 
novada pirmsskolas deju svētkus.

8. Apmaksāt Dzērbenes Sarkanā 
Krusta nodaļai šokolādes iegādes iz-
devumus (Ls 70,00) Donoru dienai 
Dzērbenē.

9. Piedalīties Latvijas – Šveices 
sa darbības programmas projekta 
“Atbalsts ugunsdrošības pasāku miem 
pašvaldību vispārējās izglītības ie-
stādēs” īstenošanā un nodrošināt 
nepieciešamo līdzfi nansējumu pro-
jekta realizācijai.

10. Sadalīt nekustamā īpašuma 
ob jektu “Mietiņi” (Vecpiebalgas pa-

gasts) divos nekustamā īpašuma ob-
jektos – “Mietiņi” (~3,0 ha platībā) un 
“Lielmietiņi” (~10.0 ha platībā). 

11. Iznomāt neapbūvēto zemes 
vienību “Pagasta zeme” (Inešu pa gasts) 
10.6  ha kopplatībā  lauksaimniecis-
kai izmantošanai, nomas līguma 
ter miņš – 3 gadi.

12. Veikt nekustamā īpašuma “Cē-
su iela 4” (Dzērbenes pagasts) robežu 
uzmērīšanu  un nostiprināšanu ze-
mesgrāmatā uz pašvaldības vārda.

13. Piemērot nodokļu atbalsta pa-
sākumu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumam 3 zemes īpašniekiem.

14. Piekrist īpašuma “Lejas Gulbji” 
(Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai. 
Pie šķirt no īpašuma atdalītajai ze mes 
vienībai jaunu nosaukumu “Gulbju 
Kalns”.

15. Iznomāt daļu  neapbūvētās ze-
mes vienības “Zeme blakus Daba riem” 
(Inešu pagasts) 2.8  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai, no-
mas līguma termiņš – 5 gadi.

16. Apstiprināt Vec piebalgas 
no vada pašvaldības nekustamā īpa-
šuma – neapbūvēta zemesgabala 
“Baz nīckalns” (Taurenes pagasts) 

pār došanas vērtību Ls 925,00. Ap sti-
prināt izsoles noteikumus.

17. Piešķirt uz īpašuma “Damb-
maļi” minerālmēslu noliktavas ē kai 
nosaukumu un adresi: “Kalna Damb-
maļi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas 
novads, LV–4144.

18. Nodot sagatavoto Vecpiebal-
gas novada ilgtspējīgas attīstības 
stra tē  ģijas 1. redakciju publiskai ap-
spriešanai un organizēt sabiedrības 
līdzdalības pa sākumus atbilstoši 
MK noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības 
līdzdalības kār tība attīstības plā-
nošanas procesā” no teiktajā kārtībā.

19. Pamatojoties uz Ulda Blīgznas 
2012. gada 17. oktobra iesniegumu, 
apstiprināt darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu ar Dzērbenes vidus skolas 
direktora pienākumu izpildītāju 
Uldi Blīgznu no 2012. gada 
30. ok tobra. Iecelt Ēriku Arāju par 
Dzērbenes vidusskolas direktora 
pienākumu izpildītāju no 2012. gada 
31. ok tobra. 

Nākamā Vecpiebalgas novada 

Domes  sēde notiks 2012. gada 

21. no vembrī plkst. 16.00 Vec pie-

balgas pagastā. 

“Vecpiebalgas novada 
lepnums”
JĀNIS RONIS
“Gada sportists”
KĀRLIS NEBARS
TOMS PRAULĪTIS
KASPARS STUPELIS

“Gada kultūras darbinieks 
vai pašdarbnieks” 
MĀRĪTE LĀCGALVE
ILONA MUIŽNIECE
ILZE VILDE

“Gada uzņēmējs” 
INESE UN JĀNIS ĀBOLIŅI
AIGARS MĒTRA
JĀNIS PILSĒTNIEKS
AIVARS RADZIŅŠ 

“Gada pašvaldības 
darbinieks” 
HUGO DUKSIS
LĪVA GRUDULE
MARINA SILIŅA

“No sirds uz sirdi” 
SANDRA JERMACĀNE
VIVITA UN MĀRCIS 
LOČMEĻI
IEVA VEINBERGA

“Gada skolotājs” 
INTA APALUPA
DACE POTAŠA
ILONA STRELKOVA

Svinīgajā pasākumā tiks pas-
niegts LR Izglītības un zi nātnes 
ministrijas Atzinības raksts ilg-
gadējai Vecpiebalgas vidussko-
las direktorei MARIJAI SUPEI 
par nozīmīgu ie  guldījumu pe-
dagoģiskajā dar  bā un augstu 
pro fesionālo meistarību. 

Apbalvojumu 
pasniegšana notiks 

2012. gada 16. no vem brī 
plkst. 19.00 svinīgajā 
sarīkojumā par godu 
Latvijas Republikas 

proklamēšanas 
94. gadadienai. 

1. Par skolu darbu šajā mācību 

gadā.

 Jaunais mācību gads ir sācies, 
visas skolas novadā darbojas, tai 
skai  tā arī mūzikas skola, vizuāli 
plas  tiskās mākslas programma un 
Cēsu sporta skolas grupas. Izglī-
tības procesā nekas nav mainījies, ir 
mainījusies vadība divām skolām. 
Di rektora pienākumu izpildītāji sa vus 
pienākumus veic ļoti labi, tāpēc bēr nu 
un vecāku satraukumam nav pamata. 

Iepriekšējais Dzērbenes vidusskolas 
direktora pienākumu izpildītājs Uldis 
Blīgzna ir iesniedzis atlūgumu. No 
31.oktobra par direktora pienākuma 
izpildītāju Dzērbenes vidusskolā ir 
apstiprināta līdzšinējā mācību pārzine 
Ērika Arāja. 

2. Par sabiedriskajām tualetēm 

Vecpiebalgas pagastā.

Par publisko WC izveidošanu mēs 
domājam, jo šī tēma ir aktuāla gan 
Vecpiebalgā, gan arī pārējos pagas-
tos – Taurenē, Kaivē un Dzērbenē. 
Atbildot uz jautājumu konkrēti 
par Vecpiebalgu, šobrīd  tualetes 
ir pieejamas kafejnīcās, degvielas 
uz pildes stacijā, kultūras namā, 
doktorātā, kā arī centra autobusu 
pieturā “Griškas”.  Neesmu dzirdējusi, 

ka kāds cilvēks nepieciešamības 
gadījumā no šim vietām būtu izraidīts. 
Domāju, ka nebūtu prātīgi “uzstutēt” tā 
saucamās “sirsniņmājas”. Ja būvējam, 
tad kārtīgi – sanitāriem noteiku miem 
atbilstošas, modernas, ar ūdensap-
gādi un siltumu nodrošinātas cel tnes. 
Diemžēl šādu tualešu ierīkošanai 
nepieciešami lieli līdzekļi. Līdzko 
tiks atvērtas jaunas programmas, kas 
ļaus piesaistīt ES fi nanšu līdzekļus, 
mēs noteikti šo jautājumu risināsim. 
Tas ir domes darba kārtībā.   

3. Par valsts svētku norises 

vie tas izvēli un apbalvojumu pie-

šķiršanu.

Svinīgais pasākums, respektējot 
iedzīvotāju vēlmi pavadīt brīvdienas 
ģimenes lokā, notiks piektdien, 

16. no vembrī. Kā rāda iepriekšējo 
gadu pieredze, valsts svētku pasākums 
ir ļoti kupli apmeklēts, tāpēc vietas 
izvēlē noteicošais faktors bija tas, 
ka Vecpiebalgas kultūras namā ir 
vispiemērotākās telpas, lai uzņemtu 
cilvēkus no visa novada. Taču arī 
pagastos netiek liegts organizēt savus, 
vietēja mēroga sarīkojumus. Izrāde, 
koncerts, svētku balle vai kas cits – tā 
ir kultūras dzīves organizatoru brīva 
izvēle, viss atkarīgs no pašu izdomas 
un aktivitātes. Esam vienojušies, ka 
novadā ir viens centrālais pasākums, 
ku rā tiek pasniegti pašvaldības ap-
balvojumi. Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komiteja pie-
teikumus ļoti rūpīgi izvērtēja un 
ap balvojumam izvirzīja tos cilvēkus, 

kuri vislabāk sevi ir pierādījuši 
2012. gada laikā. Ar domes lēmumu 
visas nominācijas ir apstiprinātas. 
Tiesa gan, ir vēl ļoti daudz cilvēku, 
kuri būtu pelnījuši, lai viņu veikumu 
novērtē. Tāpēc nākamgad pagastu 
pārvaldēm būs vairāk jāiesaistās un 
jāmudina savus iedzīvotājus aktīvāk 
piedalīties pretendentu izvirzīšanā, 
jo tieši jūs, pagastos dzīvojošie 
un uzņēmumos strādājošie, savus 
kolēģus, darba devējus, līdzcilvēkus 
pazīstat vislabāk. Nākamajā gadā arī 
plānojam pieteikumu iesniegšanas 
procedūru vēl vairāk vienkāršot, 
piedāvājot sagatavotas anketas, kuras 
varēs izgriezt no avīzes, aizpildīt un 
iesniegt ikvienā pašvaldības iestā dē 
– skolā, bibliotēkā, pār val dē u.c. 

Īstenots projekts “Futbola lau-
kuma izveide un inventāra iegāde” 
(Nr.11–09–LL29–L413202–000004), 
kurš tika īstenots ELFLA Lauku 
attīstības programmas  pasākuma 
“Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas te ri-
torijā” ietvaros.

Projekta mērķis bija veicināt 
ve  selīgu dzīvesveidu, sportu un 
mēr ķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu 
un atbalstīt jauniešu iniciatīvas Vec-
piebalgas novadā, izveidojot futbola 
lau kumu un iegādājoties futbolam 
nepieciešamo inventāru.

Projekta īstenošanas rezultātā 
Vec piebalgas novada bērniem un 

jau niešiem ir dota iespēja kvalitatīvi 
trenēties mini futbola un 2. līgas 
futbola sacensībām un rīkot sacensī-
bas pašiem; ikvienam Vecpiebalgas 
novada iedzīvotājam tiek dota iespēja 
brīvajā laikā iesaistīties futbola ak-
tivitātēs, popularizēt futbolu kā ve-
selīgu brīvā laika pavadīšanas veidu 
Vecpiebalgas novadā; mazinās novada 
iedzīvotāju bezmērķīgi pavadīto brīvo 
laiku.

Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas bija 8 523.05 LVL, no kurām 
ELFLA fi nansējums – 6 392.27 LVL. 
Projektu līdzfi nansēja Vecpiebalgas 
novada pašvaldība.

Lelde Burdaja 

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒVECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2012. gada 17. oktobrī     

Sagaidot 
LR proklamēšanas 

94. gadadienu, 
Vecpiebalgas novada 
Dome apbalvojumu 

piešķiršanai izvirza:

Uz iedzīvotāju jautājumiem atbild domes 
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone

Brīvpusdienas saņem:
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Vecpiebalgas vsk. 14 94 30 138 124

Dzērbenes vsk. 7 24 16 47 40

Taurenes pamatskolā 9 37 15 61 52

Inešu pamatskolā 8 15 10 33 25

Skujenes pamatskolā 4 27 7 38 34

Kopā 42 197 78 317 275

Sociālā dienesta 
informācija

Uzsākot 2012./2013.mācību gadu, pabalsti mācību līdzekļu iegādei ir pie šķirti 
108 skolēniem: Dzērbenes vidusskolā – 29, Inešu pamatskolā – 19, Sku jenes 
pamatskolā – 13, Taurenes pamatskolā – 17, Vecpiebalgas vidusskolā – 30. 
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“Par nodokļa atbalsta pasākuma 

piemērošanu nekustamā īpašuma 

nodoklim un ar to saistītajiem mak-

sājumiem Vecpiebalgas novada 

paš valdības administratīvajā te ri-

torijā esošajiem nekustamajiem īpa-

šumiem”.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
– Noteikumi) ir izdoti ar mērķi Vec-
piebalgas novada pašvaldībai pie-
dalīties Latvijas valdības atbalstītajā no-
dokļa atbalsta pasākumā, lai no dokļu 
maksātājiem atvieglotu eko nomiskās 
krīzes rezultātā radušos no dokļu 
parādu slogu un palielinātu budžeta 
ieņēmumus.

2. Noteikumi ir attiecināmi uz 

nekustamā īpašuma nodokli un ar to 
saistītajiem maksājumiem.

3. Nodokļa atbalsta pasākumam 
var pieteikties nekustamā īpašuma 
no dokļa maksātāji, kuru īpašumi atro-
das Vec piebalgas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā un ku riem ir 
nekustamā īpašuma nodokļa pa rāds .

4. Vecpiebalgas novada Dome, 
at  bilstoši Attīstības plānošanas un 
nekustamā īpašuma nodaļas at  zi nu-
mam, pieņem lēmumu par nodo kļa 
atbalsta pasākuma pie mērošanu vai 
arī lēmumu par at tei kumu piemērot 
nodokļa atbalsta pa sākumu.

5. Nodokļa maksātājs nodrošina 
lēmuma par nodokļa atbalsta pa sā-
kuma piemērošanu izpildi. 

Paziņojums par Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un 

Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu
2012. gada 2. oktobrī pieņemts lēmums par Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024. gadam galīgās 

redakcijas apstiprināšanu, kā arī par Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1. redakcijas un 
Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam un Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2012.–
2018.gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai. 
Plānošanas dokumentus un Vides pārskatu izstrādā Vecpiebalgas novada Dome sadarbībā ar SIA “Pro jekts 3i” 
Eiropas Sociālā fonda fi nansētā projekta “Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Vecpiebalgas 
novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai” ietvaros. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentus 
plānots izstrādāt līdz 2012. gada nogalei, Vecpiebalgas novada teritorijas plānojuma īstenošanas termiņš – 12 gadi, 
Vecpiebalgas novada Attīstības programmas īstenošanas termiņš – 7 gadi.

Ar Vecpiebalgas novada teritorijas attīstības plānošanas do ku mentiem, Vides pārskata projektu un tā kop-
savilkumu var iepazīties no 17.10.2012. līdz 26.11.2012. administratīvajā centrā Vecpiebalgā, Dzērbenes, Inešu, 
Kaives un Taurenes pagastu pārvaldēs pašvaldī bas iestāžu darba laikā un Vecpiebalgas novada Domes mājas lapā 
www.vecpiebalga.lv. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes: 

Dzērbenē, pagasta pārvaldē “Pils” – 05.11.2012. plkst. 10.00. Taurenē, pagasta pārvaldē “Nēķens”– 05.11.2012. 
plkst.14.00. Kaivē, pagasta pārvaldē “Dārziņos”– 06.11.2012. plkst. 9.00. Inešos, pagasta pārvaldē “Pils” – 06.11.2012. 
plkst. 12.00. Vecpiebalgā, novada administratīvajā centrā – 06.11.2012. plkst. 17.00. 

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 2012.gada 26. novembrim 
Vecpiebalgas novada Domē (Alauksta iela 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā, LV–4122) vai pagastu pārvaldēs, 

kā arī sūtot uz e–pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv, norādot savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni 
un e–pastu).

Vecpiebalgas novada 
pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 6/2012

Gada tumšākais laiks, kad gribas 
tikai  kā runcim saritināties kamolā 
un, guļot uz silta mūrīša klausīties pa-
sakas, latviešiem vienmēr bijis īpašs. 
Latvijas valsts dibināšana 1918. gada 
18. novembrī... Latvijas valsts armijas 
uz vara pār Rietumu brīvprātīgo 
armiju jeb tā saukto Bermonta ka-
ra spēku, kas bija izšķiroša Latvijas 
ne atkarības nosargāšanā 1919. gada 
11. no vembrī... 

Šo notikumu līdzgaitnieka, Lat vi-
jas valstiskuma viena no pirmajiem 
sludinātājiem, Latvijas idejas neat lai-
dīgākā uzturētāja Nacionālās pado-
mes laikā (sākot ar brīdi, kad Krievijā 
vara vēl pieder Kerenska Pagaidu 
val dībai) Kārļa  Skalbes dzimšanas 
diena ir  7. novembrī (1879. g.). Kār-
lis Skalbe ir Latvijas līdzgaitnieks, liri-
skais hronists kara un miera laikos, 
Brīvības piemineklī iekaltā veltījuma 
„Tēvzemei un Brīvībai” idejas autors. 
Dzejnieks ar īstena vecpiebaldzēna 
pašapziņu un spēju ne tikai sapņot, 
bet arī piepildīt sapņus. Šogad Kārļa 
Skalbes dzimšanas diena 7.novembrī 
būs īpaša, jo šajā dienā Vecpiebalgas 
un Jaunpiebalgas novada skolu jau-
nieši dosies stafetes skrējienā no 
Skalbes mājām “Saulrieti” Vecpiebalgā 
līdz Brīvības piemineklim Rīgas sirdī. 
133 kilometrus tālajā ceļā viņi ņems 
līdzi “Saulrietu” mājas kamīnā iedegto 
uguni, lai vakarā tās gaisma atspīdētu 
piemineklī iekaltajā Kārļa Skalbes 
veltījumā “Tēvzemei un Brīvībai”.

Pasākumā aicinām piedalīties ik          -
vienu! Agrā rīta stundā pavadīt skrē-
jējus no „Saulrietiem”, noskriet kādu 
posmu kopā ar jauniešiem,  sagaidīt 
skrējējus pie Brīvības pieminekļa... 
Tas katra paša ziņā.  Skrējienu orga-
nizē – Biedrība “Piebalgas Attīstībai”, 
sadarbojoties ar Vecpiebalgas un Jaun-
piebalgas novada pašvaldību, kā arī 
Piebalgas muzeju apvienību “Ori sāre”. 

Plānotais skrējiena maršruts un 

laika grafi ks 2012. gada 7. novem-

brī:  7:50 – Kārļa Skalbes memoriālais 
muzejs “Saulrieti”; 8:05  – Vecpiebalga; 
8:35 – Ineši; 10:15 – Ērgļi; 11:55 
– Taurupe; 12:50 – Ķeipene; 14:20 – 
Suntaži; 16:10 – Ropažu pagrieziens; 
17:30 –Līči; 18:00 – Dreiliņi; 18:20 
– Lubānas/Dārzciema iela; 18:40 – 
Krasta/Lāčplēša iela; 19:05 – Brīvības 

piemineklis.
Skrējiena maršruts Rīgas teritorijā: 

Lubānas iela – Slāvu iela – Krasta iela 
– 11. Novembra krastmala – Kaļķu 
iela – Brīvības piemineklis.

Jau no plkst. 18:30 Brīvības pie-
minekļa pakājē norisināsies sirs nīgs 
skrējiena dalībnieku sagaidīšanas pa-
sākums, kas vainagosies ar svinīgu 
brīdi, godinot Kārļa Skalbes piemiņu.

Iepriekšēja pietiekšanās atsevišķu 
skrējiena posmu veikšanai, rakstot uz 
e–pastu nesamgaismu@inbox.lv.

Pirmie 50, kuri pieteiksies un no-
skries kādu no posmiem, saņems 
piemiņas kreklu ar skrējiena “Nesam 
Gaismu!” simboliku.

Sekojiet stafetes skrējiena “Ne-
sam Gaismu!” organizēšanas no ri ses 
jaunumiem internetā http://pie bal-
gaspuse.blogspot.com/, kā arī  twit ter.
com/VivitaLo. Tālrunis in for mā-
cijai – 26547467.

Godinot Dižā vecpiebaldzēna Kār-
ļa Skalbes piemiņu, pieminēsim arī 
Ati Kronvaldu viņa 175. dzimšanas 
dienas gadā, jo  tieši  jaunlatviešu 
cen tieni, ideāli un drosme ir mūsu 
na cionālās idejas pamats. Tēvzeme 
un brīvība bija viņu lielākie dārgumi,  
kā to lasām Viduskapos uz Ata Kron-
val da pieminekļa.  Atcerēsimies, ka 
A tis Kronvalds ir darinājis vārdus, 
bez kuriem šodien mūsu valoda nav 
iedomājama (piemēram, dzeja, dzej-
nieks). Ja vēl neesat izlēmuši, vai 
pie dalīties „Nesam gaismu!”, lai jūs 
ie dvesmo Ata Kronvalda pārliecība: 
„Kas saviem bērniem māca savu tautu 
mī lēt pēc bijušiem un tagadējiem 
laikiem, tas viņus pieved pie īstā tē-
vuzemes mīlestības avota. (..) Vēl 
cits tēvijas mīlestības avots ir sevišķi 
lat viešu tautas krietnāko dēlu cienā 
go dā turēšana.”

Līva Grudule

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTESKULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
NESAM GAISMU! 

KĀRLIM SKALBEM 133!

19. oktobrī novada pašdarbnieki 
jau  no sezonu uzsāka ar plašu un 
daudz  veidīgu koncertprogrammu 
Vec   piebalgas kultūras namā. Amat-
ier mākslas kolektīvi ir mūsu novada 
kul tūras dzīves vizītkarte – visi ar  
ra  došām idejām bagāti un tos vieno 
mīlestība uz mākslu – deju, dziesmu, 
ak tierspēli... Īpaši nozīmīgs šis gads 
būs tautisko deju kolektīvu un koru 
dalībniekiem, viņiem ir īpašs stimuls 
censties, lai kļūtu par daļiņu no kup-
lā dalībnieku skaita Dziesmu un 
de ju svētkos, kas notiks jau šovasar. 
Kon certā  amatiermākslas kolektīvi 
at rā dīja interesantākos fragmentus, 
dzies mas un dejas no iepriekšējās 
se zonas veikuma,  kā arī dejas „Ja 
tik mīļa ielūgšana” jauniestudējumu 
„Mu duraiņa” izpil dī jumā.  Ieskatu 
kon certa gaitā varat gūt, apmeklējot 
fotogaleriju pašvaldības mājas lapā: 
www.vecpiebalga.lv (sadaļa „Noti ku-
mu apskats”).

Par raitu un interesantu pasākuma norisi gādāja pašmāju Ķencis un Pāvuls Par raitu un interesantu pasākuma norisi gādāja pašmāju Ķencis un Pāvuls 
(Mārīte Lācgalve un Ilze Vilde), kuri kolektīvu vadītājiem un kultūras organizatoriem (Mārīte Lācgalve un Ilze Vilde), kuri kolektīvu vadītājiem un kultūras organizatoriem 
pagastos dāvāja Piebalgas rupjmaizes klaipiņus, lai jaunajā sezonā būtu spēks un izturība, pagastos dāvāja Piebalgas rupjmaizes klaipiņus, lai jaunajā sezonā būtu spēks un izturība, 
idejas un radošums.idejas un radošums.

Ceļā uz Dziesmu un deju 
svētkiem

Rudenī dārzos mūs priecē asteres, 
gladiolas, kliņģerītes, samtenes, vēl-
ziedes un vēl daudzas citas puķes, ko 
mums ierasts uzlūkot kā vienkārši 
skaistus un dvēseli veldzējošus zie-
dus.

Šogad rudens salnas kavējās un 
ļāva Kaives pagasta ļaudīm atnest 
ru dens ziedus uz izstādi. Oktobrī 
Kai ves pagasta pārvaldes gaiteni  ro-
tāja neparasti skaisti ziedu klēpji, 
kas nedēļas laikā pārtapa par kom-
pozīcijām ar ļoti interesantiem 
no saukumiem – „Sārtais skūpsts”, 
„Ko pā būšana”, „Rudens varavīksne”, 
Sau les kalns” u.c. Vērojot apmeklētāju 
neviltoto sajūsmu par sarūpēto krāš-
ņumu, es secināju, ka šī vasara Kai-
ves puķkopjiem bijusi gana dāsna 
un vainagojas ar milzīgu prieku par  
ziedu skaistumu, krāsām un smaržu.

Ir dažādi uzskati par to, vai par 
ziediem labāk priecāties dārzā vai 
arī atļauties tos nogriezt un ienest 
telpās. Regīna Rožkalne savā grāmatā 
„Dārza ziedi. Leģendas, ticējumi, 
ārstēšana” raksta, ka „grieztie ziedi 
izkliedē aktīvo enerģiju un daļēji 
uzņem sevī negatīvo”. Tātad, izmetot 

novītušus ziedus, tiek izmesta arī 
daļa problēmu. Vienīgi jāievēro no-
sacījums, ka ziedi jāmet ārā, tiklīdz 
parādās pirmās vītuma pazīmes, 
jo tajā brīdī tie sāk izdalīt negatīvo 
enerģiju.

 Liels paldies Kaives ļaudīm par 

lielo atsaucību. Visi ziedu audzētāji, 
kuri piedalījās izstādē, saņēma pār-
steiguma balvas – sēklu paciņas, lai 
atkal nākamajā rudenī tiktos un prie-
kā par izaudzētajiem ziediem dalītos 
ar citiem. 

Ginta Babre

Rudens ziedu krāšņums Kaivē

Puķkopju sarūpēto par neparastām ziedu kompozīcijām pārvērš Velga Buraka (no Puķkopju sarūpēto par neparastām ziedu kompozīcijām pārvērš Velga Buraka (no 
kreisās), Maija Rieksta, Guna Kalniņa.kreisās), Maija Rieksta, Guna Kalniņa.
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Novada jaunieši 
Gruzijā

No 29. septembra līdz 8. okto-
brim Vecpiebalgas novada jaunieši 
pie dalījās pieredzes apmaiņā Gru-
zi jā, kas tika organizēts Eiropas 
Sa vienības programmas „Jaunatne 
dar bībā” projekta „Challange Your 
Village ” ietvaros. Projekta ietvaros 
sa tikās jaunieši vecumā no 18 – 25 
ga  diem no Vecpiebalgas, Gruzijas un 
Francijas. Jauniešu apmaiņas galvenā 
tēma bija jaunieši no lauku reģioniem 
un jauniešu nodarbinātība. Jauniešu 
apmaiņas laikā dalībnieki iepazinās 
ar lauku cilvēku dzīvi Gruzijā, pie-
dalījās City vs.Village spēlē, kuras 
laikā ar dažādu izaicinošu uzdevumu 
pa līdzību devās iepazīt pilsētu 
Rustavi un noskaidrot, kā šajā pilsētā 
ie kļaujas un iederas lauku apvidiem 
raksturīgā vide – mazdārziņi, turpat 
sētā audzētas vistas un pat cūkas, 
apkārt klīstoši aitu un govju bari 
ganu pavadībā, mājās gatavots vīns 
no pašu audzētām vīnogām. Lai 
jaunieši būtu vairāk sagatavoti darba 
tirgum, viņiem bija iespēja mācīties 
rakstīt savus CV un piedzīvot savu 
iespējams pat pirmo darba interviju, 
kā arī mācīties rakstīt biznesa plānus, 
ko būtu iespējams īstenot savā lauku 
reģionā. Dalībnieki piedalījās dažādās 
radošajās darbnīcās; mācījās domāt 
par materiālu otrreizējo pārstrādi 

un izmantošanu; pielietojot grafi ti zī-
mē šanas tehniku, veidoja pastkartes 
par tēmu lauku vide; iepazinās ar 
ci tu valstu kultūrām, tradīcijām un 
na cionālajiem ēdieniem gruzīnu, lat-
viešu un franču nacionālajos va karos; 

iepazinās ar Gruziju, ap meklējot 
valsts galvaspilsētu un citas ievērības 
cienīgas vietas; nodarbojās ar fi ziskām 
aktivitātēm un domāja par veselīgu 
dzīvesveidu kāpjot Kazbegi kalnā, kas 
daudziem bija liels pārbaudījums.

Dzīvē  būs tik, cik spēsi 

No visas sirds un dvēseles.

Būs tā, kā lemsi:

Cik dosi, tik pretī ņemsi. 

(Z.Purvs.)

Vasaras mēneši – jūlijs un augusts 
lauku ļaudīm ir ar darbiem piepildīti, 
bet savs laiks jāatvēl arī atpūtai – tā 
domājam mēs, „Pīlādzīša” aktīvie 
da lībnieki.        

20.jūlijā apmeklējām kapelas 
„Jūlijs” divdesmit piecu gadu 
jubilejas koncertu.  

Jūlijā, augustā un septembrī savus 
jubilārus sveicām skaisti iekoptajās 
atpūtas vietās pie Alauksta un Ineša. 
Au gustā estrādē pulcējās krāsaini 
un robaini, lieli un mazi kabači, 
ķir bji, tomāti, gurķi – dejotāji no 
mū su mazdārziņiem. Rosīgākos 
pen sionārus Ieviņa iepriecināja, 
pie šķi rot  diplomus nominācijās 
par skaistāko, interesantāko, lielāko 
u.c. dārzeni. Esam nolēmuši, ka 
mūsu himna ir un paliks „Še, kur 
līgo priežu meži”, apstiprināta 
17. septembrī. Sep tem bris, protams, 
ir ražas vākšanas mē nesis, bet 
mēs izbrīvējām laiku un ceļojām 
uz Rēzekni.  Ar  pilsētas bagā to 

vēsturi mūs iepazīstināja atraktīvs 
gids, kura vadībā mēs iepazinām 
interesantākās vietas –  pilskalnu, 
krāš ņās baznīcas, vecticībnieku 
mu zeju, Latvijas Brīvības cīņu sim-
bolu – Latgales Māru. Vērojām mo-
dernu, interesantu celtni  netālu 
no senā pilsētas centra (2012. gada 
1. sep tembrī  šeit atklāts neordinārais 
Austrumlatvijas radošo pakalpoju-
mu centrs).  Mūsu interesi saistīja 
savdabīgais piemineklis, kas 2012.
ga da 8. augustā atklāts dzejniekam, 
kultūras un sabiedriskajam dar bi-
niekam Antonam Kūkojam. Vie so-
jāmies arī pie Latgales keramiķa 
A. Ušpeļa, priecājāmies par skais   -
tajām vā zēm, krūzēm, svil pau-
niekiem. Īpaši novērtējām  meistara 
darinātos mākslas meistaru por-
tretus.

Mājupceļā apmeklējām viesu 
na mu „Kučuru dzirnavas”, kuru 
īpaši iecienījuši kāzu rīkotāji. Šeit 
iekārtots arī muzejs ar bagātu 
seno un ne tik seno lietu krājumu. 
Brauciena no slēgumā baudījām 
relaksējošu gaisotni  Viešupītes 
krastā pie tējas tases. 

17. oktobrī mūs pārsteidza un 
līdz sirdij iepriecināja sešgadīgo 

bērnu koncerts, veltījums mums 
Labo darbu nedēļā. Kopā ar 
viņiem bija Kārlis Apalups, Zaiga 
Ņikandrova, Agita Brauere, Agita 

Šulca. Paldies par emocionālajiem 
mirkļiem! Skolotājiem un bērniem 
vēlam veiksmīgu mācību gadu!

Dienas paliek īsākas un tumšākas, 

bet priecāsimies par skaistajiem 
ziediem mūsu dārzos – mārtiņrozēm 
un miķelīšiem!         

Daina Jansone no „Pīlādzīša”

Mūžam dzīvespriecīgajai, neno-
gurdināmajai, latviešu valodas sko-
lotājai Ernai Krišjānei aprit 80 gadi. 
Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi, 
darbinieki un skolēni sirsnīgi sveic 
šajā jubilejā! 

Ernīte (tā mēs viņu mīļi dēvējam) 

pedagoģiskajā darbā nostrādājusi 
55 gadus. Kā galveno vadmotīvu sa -
vam darbam uzskatījusi kal pot kul-
tūrai un izglītībai, do dot skolēniem 
un sabiedrībai pla  šas zināšanas li te-
ratūrā un kultūrvēsturē. Šo pa tiesi 
paš aiz    liedzīgo darbību vi ņa iznesusi 
cau ri padomju laika aiz lie gumiem 
un ierobežoju miem, ne tiecoties ne 
pēc popularitātes, ne per  sonīgas go-
dināšanas. Skolotāja ne  at laidīgi cen–  
tu sies un joprojām cen šas sa kopt, 
iemūžināt un nodot nā ka ma jām 
paaudzēm latviešu tau tas kul tūr vēs-

turisko mantojumu Pie balgas no-
vadā. 

Šie gadi nav iedomājami bez 
sko lotājas Ernas Krišjānes tiešās 
līdz darbības, daudzu pasākumu 
ideju au tores un vadītājas. Novēlam 
skolotājai veselību un dzīves sparu!

Paldies 
par skolai 
veltītajiem 

gadiem!

Dalībnieki no Vecpiebalgas novada kopā ar projekta organizatori, Gruzijas grupas Dalībnieki no Vecpiebalgas novada kopā ar projekta organizatori, Gruzijas grupas 
vadītāju un novadnieci Lieni Beķeri Kaukāzas kalnos.vadītāju un novadnieci Lieni Beķeri Kaukāzas kalnos.

Pilsētas apskates laikā.Pilsētas apskates laikā.

Darbojamies un interesējamies

Sandis Mūrnieks, Edijs Dūmiņš un Lelde Burdaja prezentējot Vecpiebalgas novadu un Sandis Mūrnieks, Edijs Dūmiņš un Lelde Burdaja prezentējot Vecpiebalgas novadu un 
jauniešu centru.jauniešu centru.
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Jau otro gadu Latvijas Olimpiskā 
komiteja (LOK) un Latvijas Olimpiskā 
centra aerobikas trenere, Latvijas 
Spor ta pedagoģijas akadēmijas Vin-
grošanas katedras docente Inese 
Ļu  binska organizēja un kopā ar olim-
piešiem vadīja vingrojumu kompleksu, 
kuru vingroja visā Latvijā. 

Arī Taurenes pamatskolā vingroja 
visa skolas saime. Satraukumā, klau-
soties SWH pārraidi, iesildoties visi 
ko pā izveidojām pa krāsām piecus 
olim piskos apļus, un drosmīgo mei-
teņu– Agates Ansviesules (6. kl.) un 
Lū cijas Mendes (5. kl.) – pavadībā vin-

groja gan pirmskolas, gan pamatskolas 
skolēni, audzinātājas, skolotājas un 
tehniskie darbinieki. Šogad LOK bija 
pa rūpējusies, lai katram dalībniekam 
dāvātu prieku, tas ir, vingrošanas 
hantelītes un sertifi kātu par dalību.

Jauninājums – Olimpiskās dienas 
norisē bija domrakstu konkurss par 
tēmu „Kā es kļūšu par Latvijas olim-
pieti”, kurā piedalījās arī mūsu skolas 
5.–9. klašu skolēni. Interesantākie un 
aizraujošākie domraksti bija Helvijam 
Babrim, Rinaldam Jānim Kārkliņam, 
Robertam Klāvam Užānam, Lūcijai 
Men dei.

Savukārt, pirmsskolas un sā kum-
skolas bērni zīmēja Latvijas sportistus 
Olimpiskajās spēlēs Londonā. Krā-
sai nākie zīmējumi bija Jurģim Zom-
meram (1. kl.), Anetei Plūmei (4. kl.)

No mūsu skolas uz novadu tika sū-
tīts Anetes Plūmes zīmējums un Hel-
vija Babra domraksts. Pēc ko misijas 
vērtējuma Anetes Plūmes darbs tika 
atzīts par veiksmīgāko un ieguva 
balvu. Zīmējums tika tā lāk sūtīts uz 
Latvijas Olimpisko ko mi teju.

Taurenes pamatskolas sporta 
skolotāja Ilona Žagare

SPORTSSPORTS

Šautriņu mešana jeb darts 
(tulkojumā no angļu valodas ,,darts” 
nozīmē ,,bultas uzgalis”) ir gan 
individuālais, gan pāru, gan komandu 
sporta veids. Kā tāds tas pasaulē 
ofi ciāli atzīts 2007. gada rudenī. No 
krodziņu spēles šautriņu mešana ir 
attīstījusies par sporta veidu, kurā 
mūsdienās tiek rīkoti nopietni turnīri. 
Ārzemēs zināmi pat profesionāļi, kuri 
ar šautriņu mešanu pelna sev iztiku. 
Latvijā šautriņu mešanu 1989. gadā 
ieviesis loka šāvējs Jānis Straume, 
kurš šo azartisko sporta un brīvā laika 
pavadīšanas veidu noskatīja ārzemēs. 
Sportiski noskaņotie censoņi pēc 
diviem gadiem nodibināja Latvijas 
Darts federāciju, kas pēc gada iestājās 
pasaules Darts federācijā. Kopš tā 
laika katru gadu tiek rīkoti Latvijas 
un Baltijas čempionāti, tāpat aktīvi 
darbojas mazākas šautriņu metēju 
kopas dažādās Latvijas vietās. 

Cēsu dartistu kārtējā sezona 
iesākās 28. septembrī ar čempionāta 
pirmās kārtas sacensībām Priekuļu 
sporta un atpūtas kompleksā ,,Rifs”. 
Sacensības rīkoja ,,Cēsu šautriņu 
mešanas klubs 50”, un tajās piedalījās 
arī vecpiebaldzēni. Puišiem tik labi 
neveicās, bet dāmu konkurencē mūsu 
meitenes startēja godam – Avelīnai 
Lācei pirmā, jauniņajai Kristīnei 
Kuzmanei otrā vieta. 

15. un 16. septembrī Igaunijas 
pilsētā Pērnavā norisinājās viens no 
svarīgākajiem šīs sezonas šautriņu 
mešanas turnīriem Baltijā – „Baltijas 
Kauss 2012”, kopumā pulcējot 
25 dāmas un 66 kungus no Austrijas, 
Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas 
un Somijas. Tāpat kā iepriekšējos 
gados, arī šogad „Baltijas Kauss” 
vienlaikus bija kā Latvijas, Baltijas 
un WDF reitinga turnīrs, tā arī 
Baltijas valstu atklātais komandu 
čempionāts, kurā kopumā piedalījās 
16 komandas, tai skaitā septiņas 
Latvijas klubu komandas. Cēsu 
klubs šogad izveidoja 2 ,,blices”, kuru 
sastāvā startēja arī vecpiebaldzēni 

Ilgvars un Avelīna Lāči (Cēsu 
I komanda), Matīss Bauers, Jānis 
Lauks, Kristīne Kuzmane (Cēsu 
II komanda). In di viduālajās sacen-
sībās vislabākie panākumi dāmu 
konkurencē atkal Avelīnai, kura 
pārī ar cēsinieci An želu Za riņu ie-
guva 2. vietu! Pārim Kristī ne Kuz-
mane/ Maija Gleglu bronza – arī 
lielisks sniegums. No kungiem šajās 
sacensībās labākais bija Ilgvars 
Lā cis, kurš, pāru sacensībās star tē jot 
kopā ar Nauri Gleglu, sīvā kon kurencē 
ierindojās devītajā vie tā. Jāpiezīmē, 
ka mūsu dartistu pie dalīšanos 
nopietnajās sacensībās al laž atsaucīgi 
atbalsta Vecpiebalgas no vada Dome, 
par ko tai lielais pal dies! 

Lielas sacensības – tas ir 
izaicinājums un azarts, taču, lai līdz 
tām nonāktu, aktīvi jātrenējas un 
jāuztur sportiskā forma. Kur vēl 
labāk pārbaudīt spēkus un iegūt 
pārliecību par savu varēšanu, ja ne 

vietēja mēroga cīkstiņos? Par to, kur 
un kādas sacensības paredzētas, kā 
arī visus ar šautriņu mešanu saistītos 
jaunumus ikviens interesents var 
uzzināt, ielūkojoties mājas lapā 
www.dartscesis.lv. Bet šeit noteikti 
jāpasaka, ka, lai arī pirmais jaunās 
sezonas turnīrs Vecpiebalgā jau 
noticis 12.oktobrī, nekas vēl nav 
nokavēts. Katrs, kurš vēlas piedalīties 
un izmēģināt spēkus atraktīvā 
nodarbē, iegūt jaunus draugus un 
labi pavadīt laiku, tiek aicināts uz 
kafejnīcas “Laura” otrā stāva zāli, 
kur š. g. 9. novembrī norisināsies 
nākamās vietējās sacensības (turnīra 
organizators un galvenais tiesnesis 
Ilgvars Lācis; sīkākas ziņas minētajā 
mājas lapā vai arī, zvanot Ilgvaram 
29183803 vai rakstot uz e–pastu 
cepel65@inbox.lv). Parādīsim, ka 
Vecpiebalga var kļūt par šautriņu 
mešanas centru! 

Inguna Bauere

Šogad pirmo gadu Vecpiebalgas 
no vada Sporta darba koordinators 
Andris Praulītis ar palīgiem Vec pie-
balgas vidusskolas sporta skolotā-
jiem Agitu un Māri Kramu un Inešu 
pamatskolas skolotāju Aiju Praulīti 
aicināja visa novada skolu dalībniekus 
no 2.–9. klasei pavadīt kopā divas ar 
pusi stundas aktīvās, dzīvespriecīgās 
un izzinošās aktivitātēs. Nozīmīgi 
bija, ka pasākumu svinīgi atklāja 
Vec piebalgas novada Domes pārstā-
vji – izpilddirektors Hugo Duksis un 
de putāte Sandra Sniedze. Atklāšanas 
ceremonijā tika pacelts olimpiskais 
karogs un atskaņota LOK himna. 
Skolēniem izglītojošs mirklis bija būt 
kopā ar šīs dienas olimpisko vēstne–
 si – olimpieti, biatlonisti Līgu Glāze-
ri–Spal viņu, kopā vienā ritmā veicot 
vingrojumu kompleksu. Olimpiskā 
diena turpinājās 4 darba stacijās, 
kurās Māris Krams stāstīja un rādīja 
vingrinājumus par trenažieriem, Aija 
Praulīte attīstīja radošas prasmes 
rotaļās, Andris Praulītis tiesāja futbola 
spēli, kur pat meitenes spiegdamas 
sita bumbu, Agita Krama bija sa ga-
ta vojusi šķēršļu joslu ar dažādiem 
un interesantiem šķēršļiem, bet Līga 
Glāzere–Spalviņa vadīja nodarbību 
par olimpisko kustību. Dalībniekiem 
bur tu režģī bija jāatrod olimpiskie 
sporta veidi, jāsaliek puzle ar Latvijas 

olim piešu attēliem. Arī mums, sko lo-
tājām, bija darbiņš. Liels azarts valdīja 
stafetē, kurā komandu sastāvi bija 
komplektēti no dažādām skolām. 

Pasākuma noslēgumā notika ap-
bal vošana. Nu, protams, vislielākais 
prieks tika visiem vingrotājiem par 
dāsni sarūpētajām balvām: LOK dāvā-
ja katrai skolai pa bumbai, bet novads 
bija sagādājis bērniem saldumus un 
īpaši garšīgu kliņģeri, novada sporta 
skolotājiem tik ļoti nozīmīgo darba 
apģērbu – sporta tērpu ar novada 
ģer boni. Arī transportu atmaksāja 
no vads, jo skolas budžets jau arī nav 
bez izmēra. Paldies par dāvāto prieku 
bēr niem! 

 Lielu paldies visu sporta skolotāju 
vārdā gribu teikt novada pašvaldībai, 
īpaši, novada sporta koordinatoram 
An drim Praulītim par šīs idejas at-
bals tīšanu, ieviešanu un realizēšanu 
mūsu novadā, Mārim Kramam par 
da lībnieku uzņemšanu Vecpiebalgas 
vidusskolā un pasākuma vadīšanu, 
un visiem, kas šajās aktivitātēs 
iesaistījās. 

Ticu, ka šāda veida pasākums mū-
su novadā izveidosies kā tradīcija, 
jo, lai jaunatni mācītu, ir aktīvi jā pie-
dalās un jādara mums pašiem, pie au-
gušajiem!

Taurenes pamatskolas sporta 
skolotāja Ilona Žagare

Latvijas čempionātā vasaras bia-
t lonā 2. kārtā Madonā veiksmīgi 
star tējuši Vecpiebalgas novada 
biatlonisti. Vīriešu konkurencē 10 
km masu star tā 2. vietu izcīnīja 
Toms Praulītis, četrās šautuvēs 
kļūdoties tikai 3 reizes. Zaudēts 
vienam no izlases līderiem Edgaram 
Piksonam. No 11.oktobra Toms 
kopā ar komandas biedriem izlasē 
Andreju Rastorgujevu, Edgaru 
Piksonu un Artūru Koļesņikovu 
jau trenējas Vuokatti (Somijā) uz 
snie ga, lai gatavotos pasaules kausa 
posmiem biatlonā. Juniorēm 1.vietu 
abas dienas izcīnīja Inga Paškovska. 
Inga slēpot dosies nedaudz vēlāk, lai 
gatavotos IBU posmiem biatlonā, 
kuros iespējams izcīnīt kvalifi kācijas 
prasības startiem pasaules kausa 
posmos. Kvalifi kācijas normu var 

izpildīt, ja pirmo triju vietu ieguvēju 
vidējam rezultātam netiek zaudēts 
vairāk par 15 procentiem. Pagājušajā 
se zonā šī norma bija ļoti tuvu, bet 
palika neiegūta, jo fi nansiālu grūtību 
dēļ tika startēts tikai dažos sacensību 
posmos. Viņiem pievienosies arī 
taurenietis Mārcis Paeglītis, kurš jau 
trenējas Somijā. 

Patīkami pārsteidza novada jaunie 
biatlonisti. Par Latvijas čempioniem 
vasaras biatlonā savā vecuma grupā 
kļuva Egons Briedīti un Kristers Sla-
vēns, kā arī dzērbeniete Krista Raz-
gale. Sudraba medaļa Rūdim Balodim, 
bet bronzas – Intam Sarmulim un 
Dzintaram Daļeckim. Slavējami 
cīnī jās arī Emīls Galiņš un Uldis Sļa-
dzevskis. Kamēr lielie piešāva ieročus, 
pašiem jaunākajiem notika sacensī bas 
krosa distancēs. Visi mūsējie izcīnīja 

vietas pirmajā desmitā. Malači! 
500 m distancē 2.vietā Arvis Jekimovs, 
4.–Jānis Ķepītis, 5. – Verners Stūrītis, 
9. – Adrians Višņovs. Meiteņu grupā 
Marta Pundure 4. vietā. 1000 m 
distancē 3.vietā Elgars Mārtinsons, 
5. vietā –Vairis Stūrītis. Treniņu darbs 
turpināsies 2 nedēļas trenažieru zālē. 
Uzkrāsim spēkus pirmajam sniegam.

Septembra beigās notika arī 
Latvijas čempionāts rollerslēpošanā 
garajās distancēs. 2. vietu 10,4 km 
distancē izcīnīja Kristers Slavēns, 
4. v. –Rūdis Balodis. 15,6 km distancē 
V16 grupā saspringtā cīņā 2. vietu 
izcīnīja Dzintars Daļeckis. Puiši ap-
lie cināja, ka ir ātrākie ne tikai starp 
biatlonistiem, bet arī slēpotāju vidū. 
Vasarā veiktais treniņu darbs nav 
bijis veltīgs.

Aija Praulīte

Olimpiskā 
diena 

Vecpiebalgas 
novadā

Audzēkņi pārsteidz 
trenerus

„Pavingrosim!” 
Taurenes 

pamatskolā 

Šautriņu metēji atkal 
ierindā 

Lielisku sniegumu Pērnavā notikušajās sacensībās uzrādīja Avelīna Lāce (no kreisās) un Lielisku sniegumu Pērnavā notikušajās sacensībās uzrādīja Avelīna Lāce (no kreisās) un 
Kristīne Kuzmane.  Kristīne Kuzmane.  

“Vingrot ir tikpat 
dabiski kā el pot. 
Nav va jadzīgas 

nekādas 
in ves tīcijas.  

Var vienkārši to 
da rīt!”   

Madara Palameika, 

olimpiete, šķēpmetēja
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TAURENES PAMATSKOLĀ
* Septembrī pirmsskolas grupiņās un pamatskolā notika Ziedu die–

nas – izstāde „Putni skolas pagalmā”. 1. vie   tu ieguva 9. klase; 2. vietu 6., 
7. kla se; 3. vietu – pirmsskolas grupa „Za ķē ni”.

* 18. septembrī  – Tūrisma diena. 1.–9. klašu skolēni devās pārgājienā, lai 
iepazītu  Taurenes pagasta ievē ro jamākās un ainaviskākās vietas.

*  12. oktobrī –  Skolēnu Domes vē lēšanas. Pieteicās 3 kandidāti. 
Par skolēnu domes priekšsēdētāju ievē lēts Jānis Kučinskis, par vietnie–
ku – Laura Taujinska.

* 11. oktobrī 4.–9. klašu skolēni izbaudīja rudeni, jo devās mācību 
ekskursijā uz Rundāles pili, iepazi nās ar Tērvetes dabas parka takām. Pal dies 
novada pašvaldībai par bez maksas autobusu!

* Daļai „Zaķēnu” grupiņas bērnu pusdienlaika snaudā ir ļooti salds 
miegs, jo viņi čuč jaunajās  koka  gul tiņās.

* No 8. līdz 19. oktobrim „Ražas die nās  2012” skolās telpās ieradās Ru-
den tiņis, savos ratos līdzi vedot raženi izaugušos dārzeņus. Ir arī balvas. 
1. vieta – Danielai Pinkai; 2. vieta – Jurģim Zommeram; 3. vie  ta – Līgai 
Dandenai, Romualdam Ro ma novskim.

 SKUJENES PAMATSKOLĀ
* Mācību braucienā uz Turcijas pilsētu Konji oktobra trešajā nedēļā 

devusies Skujenes pamatskolas angļu valodas un sociālo zinību skolotāja 
Ilona Sopule – Žēpere.  Gatavojoties kursiem „Inovatīvas metodes par 
valodas mācīšanu un mācīšanos”, skolotāja sagatavojusi uzstāšanos par 
tēmu „Domāšanas un radošuma veicināšana valodas stundās”, kā arī nelielu 
prezentāciju par Latviju un Skujenes pamatskolu.

VECPIEBALGAS VIDUSSKOLĀ
* Septembrī  Annai Kalniņai (9. kl.) atzinība Jāņa Jaunsudrabiņa literārajā 

konkursā
* 2. oktobrī. „Cēsu novada ru dens kross 2012” 1.vieta – Dēzija Elī-

za Smirnova (10. kl), 2. vieta – Jā nis Jurkāns (11. kl.), 3. vieta – Jo lanta 
Kučinskaite (6. kl.), Geidars  Su ļei ma novs (7. kl.), Ģirts Rozītis (9. kl.), Gints 
Cīrulis (10. kl.).

* 3. oktobrī notika olimpiskā Mi ķeļdiena pirmsskolā, kad zaķēni Pauks 
un Šmauks kopā ar bērniem svinīgi atklāja no dabas materiāliem veidotus 
olimpiskos apļus, lai pēc tam dotos izvingroties 8 dažādās olimpiskās 
pieturās skolas sporta zālē. Noslēgumā veselīgs burkānu cienasts no Pauka 
un Šmauka.

* 4. oktobrī Vecpiebalgas pirms skolēni kopā ar vecākiem devās tra-
dicionālajā rudens ekskursijā – šoreiz uz Līgatnes dabas parku, kur nodeva 
lāču mammai Velgai Vītolai cītīgi lasītās un kaltētās ozolzīles, izstaigāja dabas 
parku, priecājoties gan par skaisto Latvijas rudeni, gan Līgatnes zvēriņiem.

* 5. oktobrī. Skolotāju ekskursija uz Latgali. „Bērnu literatūras Maģi   –ja 
– 2012”noslēguma pasākums „Cel sa vu valodu saulītē...”. Laureātes: „Čen gu-
ra ķepa”– Paula Diana Šul ca, „Pleksti ņa smaids” – Jolanta Ku či n skaite.

* 15. oktobrī.  Lekcija 1. – 12. klašu skolēniem „Kopsim zobus!”
* 16. oktobrī. Uzstājās kamer ansamblis „LIVONIA”.
* 17. un 18. oktobrī. Erudītu konkursa 1. kārta. 
* 22 . – 26. oktobris. Labo darbu ne dēļa. Pirmsskolas “Pūces skolas” 

gru pas bērni un skolotājas, kā arī 10. klases skolēns Kārlis Apalups ar 
muzikālu sveicienu, veltītu Labo dar bu nedēļai, ciemojās pensionāru klu-
biņā „Pīlādzītis”.

* 31. oktobris līdz 2. novembris. Biedrība „Latvijas Pilsoniskas sabie drības 
atbalsta centrs”, sadarbībā ar Vecpiebalgas vidusskolu, Rīgas 40. vidusskolu, 
Rīgas Lietuviešu vi dusskolu, rīkos radošo bērnu nometni mūsu skolā.  

INEŠU PAMATSKOLĀ
* 5. oktobrī Inešu pamatskolas skolotāji devās ekskursijā uz Igates pili 

un apmeklēja teātra izrādi „Latgola. lv” Rīgas Nacionālajā teātrī. Skaistais 
brauciens bija pašvaldības dāvana Skolotāju dienā. Paldies!

* 18. oktobrī Inešu pamatskolas skolotāji tikās ar Vidzemes reģiona 
iekļaujošās izglītības atbalsta centra darbiniekiem un saņēma mācību 
materiālus matemātikas apguvei.

* Inešu pamatskolas skolēni, īstenojot projektu „Mans laiks”, 16. no-
vembrī plkst. 9.00 aicina uz tikšanos ar savu skolas laiku bijušos Upītes 
skolas skolēnus, skolotājus un darbiniekus. Plkst. 13.00 sirsnīgas sarunas pie 
tējas tases (līdzi vēlams neliels „groziņš”).

Jau trešo gadu pēc kārtas mūsu 
skolā norisinās Kustību diena. Tajā 
apvienojas visi skolēni un audzinā tājas, 
lai kopīgi pasportotu. Šogad mēs katru 
otro trešdienu visi kopā sportojam, 
katrs pēc savām spējām. Šajā mācību 
gadā jau ir notikušas 3 sportiski 
pasākumi. Pirmais no ri sinājās 12. 
septembrī. Mēs vei cām interesantu 
šķēršļu trasi pa Vec piebalgas muižas 
parku. Mazie bija gandrīz līdzvērtīgi 
lielo klašu audzēkņiem, un arī viņi 
trasi veica vairākas reizes.

26. septembrī notika otrā Kus tību 
diena. Šoreiz ikvienam sko lē nam bija 
iespēja pārbaudīt savus spē kus un veikt 
aptuveni 6 km ga ro Baldiešēnu apli. 
Lielāko klašu sko lēni ar pārbaudījumu 
tika galā ļoti veiks mīgi, bet mazo klašu 
skolēni ko pā ar skolotājām mierīgā 
pastaigas solī, ik pa brīdim mazliet 
paskrienot, veica apļa vieglāko daļu. 
Beigās visi satikāmies pie skolas un 
Drošības nedēļas ietvaros kopīgi 
atkārtojām ceļazīmes.

Trešā Kustību diena risinājās 
10.oktobrī, un tās nosaukums bija 
“Ejam tautās”. Šajā reizē mēs sportojām 
daudzdzīvokļu māju pagalmā, 
parādījām to iemītniekiem, ka mēs 
esam aktīvi. Pagalmā mēs pievarējām 
pārbaudījumu trasi un spē lējām 
atraktīvas spēles.

Katra Kustību diena ir citādāka, 
ar da žādiem šķēršļiem, pārbaudīju-
miem, tāpēc vienmēr ir interesanti 
piedalīties.

Ja turpināsim sportot, tad drīz vien 
visi būsim labā fi ziskā formā!

Inešu pamatskolas 8. klases skolniece 

Ieva Annele Ludborža

SKOLU ĪSZIŅAS 

Kustību diena Inešu 
pamatskolā

11. oktobrī – tā bija ceturtdiena 
– kopā ar vēstures skolotāju Ivetu 
Vilciņu devāmies ekskursijā uz 
Tīreļpurvu – Ziemassvētku kauju 
muzeju, kā arī Andreja Pumpura 
muzeju „Lielvārdē”.

Rīts bija drūms, lija lietus, bija ļoti 
vēss, un mums šķita, ka šī ir vissliktākā 
diena ekskursijai un aktivitātēm dabā. 
Tuvojoties galamērķim, lietus bija 
pārstājis. 

Vispirms mūs iepazīstināja ar 
Ziemassvētku kauju muzeju. Ap   skatī-
juši muzeja ekspozīciju, aiz pil dījām 
darba lapas, kurās bija jau tājumi par 
redzēto un dzirdēto, arī lasīto. Realitātē 
uz kādu laiku mums nācās iejusties 
kareivju lomā, bija nepieciešams pa-
rādīt veiklību, as prātību un drosmi, 
kad mums lika pār varēt šķēršļus. Grūti 
bija veikt doto uz devumu skrējienā ar 
gāzmaskām, kad sajutām, ka elpas sāk 
trūkt un ir grū ti redzēt... Ekskursija 
Tīreļpurvā pa tiesībā bija neparasta 
vēstures stun da, kas atstāj dziļu un 
paliekošu ies paidu, salīdzinājumā ar 
mācību grā matā izlasīto. 

Skolotāja ierosināja aizbraukt tālāk 
uz Ložmetējkalnu, kur ir strēlnieku 
piemiņas vieta un arī 27 m augsts 
skatu tornis, kurā mēs uzkāpām. 
Skaistās meža ainavas, ko varēja redzēt 

vairāku desmitu kilometru rādiusā 
bija tā vērts, lai kāptu pa augstajām 
un stāvajām trepēm.

Ļoti interesants bija Andreja 
Pum pura muzeja apmeklējums. Tur 
mums tika piedāvāta iespēja iejusties 
„Lāčplēša” tēlos. Mums katram bija 
sava loma, citam pat divas un arī tērpi 
šo lomu atveidošanai. Tas bija ne vien 
interesanti, bet arī jautri... Muzeja 
parkā pie lielā akmens – Lāčplēša 
gultas – mēs katrs iedomājāmies kādu 
vēlēšanos... 

Neskatoties uz slikto laiku rīta 

pusē un iedomāto dienu muzejos, kas 
ne vienmēr mums šķiet interesanti, 
šī diena bija aizraujoša, ekskursija 
mums patika. Mēs uzzinājām daudz 
jauna un atgriezāmies mājās priecīgi. 
Paldies skolotājai par ierosinājumu, 
novadam par atbalstu ar transportu 
un šoferim Mārim Bērziņam par 
vizināšanu.

Kristapa Bormaņa, 
Līvas Juknevičas, Elvija Jakovļeva, 

Madaras Fridrihsones un 
Sandija Sautiņa pārdomas uzklausīja 
latviešu valodas skolotāja Anda Olte

Šķēršļu joslā ar gāzmasku dodas Kristaps Bormanis.Šķēršļu joslā ar gāzmasku dodas Kristaps Bormanis.

SKOLU ZIŅASSKOLU ZIŅAS

Labrīt, skolotāj! Tā katru rītu mūs 
sagaida skanīgas bērnu balsis. Bet 
viens rīts ir īpašs skolotāja ikdienā! 
Tas ir Skolotāju dienas rīts! 

9. klases skolēni gatavojušies ļoti 
nopietni– izrotājuši kāpnes ar rudens 
lapām un ziediem. Darba diena 
sākas ar līniju. Skolēni runā dzeju, 
apsveic  skolotājus ar rudens ziediem 
un baloniem. 9. klases skolēni  un 
skolēnu vecāki ( jaunie skolotāji) 

aicina visus doties uz klasēm un 
rosīgi strādāt. Arī skolotājus gaida 
audzināšanas  stunda, kurā jāraksta 
dzejolis „Skolotāja ikdiena” un 
jāveido kolāža „Mana ikdiena un 
svētki”. Skolotāji ļoti centīgi veic 
uzdotos uzdevumus!  Darbi ir ļoti 
radoši!

Skolotājiem notiek  arī mūzikas 
stunda – pie mums viesojas  mūziķu  
Lapšānu ģimene. Ikviens skolotājs 

dzīvo līdzi skaistajām, sirsnīgajām 
melodijām. Tāds neliels atslodzes 
brīdis saspringtajā ikdienā.

Darba diena beidzas ar līniju, 
kurā jaunie skolotāji pastāsta par 
savām izjūtām pedagoga lomā– esot 
bijis diezgan grūti, bet interesanti.  
Skolēni apliecina, ka  ļoti patikušas 
„interesantās stundas” kopā ar 
jaunajiem skolotājiem. 

Ērika Arāja

Skolotāju diena Dzērbenes 
vidusskolā

Skujenes pamatskolas 
9. klases skolēni mācību 

ekskursijā
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Skaistā, lietainā 5. oktobra rītā 
Tau renes pamatskolas skolotāji 
un darbi nie ki devās ekskursijā uz 
gleznaino Kurzemi.  Ceļā mūs pa-
vadīja lietus, bet, izkāpjot no au to-
busa kino pilsētiņā „Cinevilla”, lietus 
bija pārstājis. Šeit mūs sagaidīja 
gids, kurš interesanti pastāstīja par 
notikumiem un atgadījumiem fi l-
mējot „Rīgas sargus”, „Rūdolfa man-

to jumu”, „Sapņu komandu” un arī 
da žas ārzemju fi lmas. Arī mums 
pa šiem bija iespēja piedalīties fi lmas 
uz ņemšanā, iejūtoties dažādos tē-
los. Tas radīja lielu jautrību. Pēc 
kār tīgas izsmiešanās devāmies gar-
šas ceļojumā uz Pūres šokolādi. No-
gar šojām dažāda veida šokolādes 
tri feles. Arī paši tikām pie konfekšu 
ga tavošanas. Uzzinājām arī daudz ko 

jau nu. Mājupceļā mūs pavadīja spoža 
sau līte. Pie jūras relaksējāmies kopīgā 
pa staigā, izbaudot brīnišķīgos skatus. 

Paldies Vecpiebalgas novada paš-
valdībai par autobusu, šoferītim An-
dim Saliņam par izvizināšanu, Anetei 
Bat ņai un Kristīnei Vītoliņai par ek-
skursijas organizēšanu. 

Inguna Batņa

Taurenes pamatskolas skolotāja

Ekskursija skolotāju 
dienā

Kad rudens kokus ir ietērpis ko šos 
un daudzkrāsainos lapu mētelīšos, 
kad dzērves sāk posties tālajam 
ce ļam, zinām – klāt ir Skolotāju 
diena. Šogad tā izvērsās īpašā–
 ka – rīts sākās ar karstu kafi jas tasi 
un sal  dumiņu pirmajā mācību 
stun dā (šo pārsteigumu sarūpēja 
11. kla ses skolēni). Pēcpusdienā sil tus 
un sirsnīgus PALDIES skolotājiem 
teica arī pārējie skolas audzēkņi un 
skolotāji, ieskaitīti 13. klasē, godam 

veica sportiskas, intelektuālas un 
radošas aktivitātes.

Šī diena bija neparasta vēl ar to, ka 
pasēdēt skolas solā un pa mācīties tika 
aicināti arī mūsu sko las ilggadējie, 
nu jau pensionētie, pe dagogi, kuriem 
tika piedāvātas sa vas nodarbības. 
Ar skanīgām dzies mām un aiz kus-
ti nošām dze jas rin dām aizsākās 
mūzikas stun da, bet „jaunie skolēni” 
dalījās pārdomās par dzirdēto un 
deva ceļa maizi nākotnei. Rakstīšanas 
stundā tika veikts ek speriments, lai 
noskaidrotu, ar kā du rakstāmo ir 
labāk rakstīt – tika piedāvāts rakstīt ar 
tinti, pildspalvu un interaktīvās tāfeles 
rakstāmrīku. Jautrība izcēlās, kad darbu 
veica ar tik senaizmirsto spalvaskātu, 
sa vukārt lielas bažas, bet labus re zul-
tātus „skolēni” uzrādīja, rakstot uz 
interaktīvās tāfeles. Dabaszinības 
stun dā tika veidots skolas kopskats no 
gabaliņos sagriezta skolas attēla, un 
tas uzjundīja patīkamas atmiņas par 
aktīvajiem darba gadiem. Matemā tikā 
neiztika bez atjautības uzdevumiem 
un spēlēm ar sērkociņiem, bet sporta 
stundā ar aktīvām nodarbībām tika 
izvērtētas skolas telpas un mazās 
skoliņas pārvērtības. Noslēgumā 
pie jautri sprakstoša ugunskura un 

spē cinošas zupas tikās Tagadne un 
Pagātne. Bet skolā tika veidots ko-
pīgs Atziņu kamols, kuru nodevām 
„jaunākajam skolēnam” – Marijai Su-
pei. Šādās tikšanās reizēs top jaunas 
ie ceres turpmākajiem darbiem. Tā arī 
šoreiz, radās doma atjaunot skolotāju 
teātri – režisors ir, scenārists ir, aktieri 
arī tepat tuvumā. (Ja viss izdosies, tad 
pirm izrāde būs skatāma Vecāku pēc-
pusdienā 9. februārī.) 

Sakot lielu PALDIES par aiz va-

dītajiem aktīvajiem darba gadiem 
Vecpiebalgas vidusskolā, 10.oktobrī 
skolā notika atmiņu stunda, veltīta 
ilggadējai skolas direktorei Marijai 
Supei. Tā bija veidota kā inovatī va 
stunda vidusskolēniem, kuras tē  –
ma – „Skolas attīstības tendences 
31 ga du garumā”. Stundu bagātināja 
skolē nu stāstījumi un foto materiāli, 
kas izveda pa atmiņu ceļu un 
iepazīstināja ar direktores  Marijas 
Supes veikumu Vecpiebalgas vidus-
skolā. Pati di rek tore dalījās atmiņās 
par paveikto il gajos darba gados. 
Un padarītā ir tik daudz! Skolēni un 
sabiedrība varēja vi zualizēt pro cesu, 
kā izmainījās Vec piebalgas vidus skola, 
laikam ritot. Paldies par sadarbību un 
ieguldīju mu Vec piebalgas vidusskolas 
attīstībā Ma  rijai Supei teica pārstāvji 
no Vec  piebalgas pašvaldības, Vecāku 
pa  domes, Skolēnu pašpārvaldes un 
ci tām sabiedriskajām iestādēm. Īpa šu 
paldies bija sarūpējuši kolēģi un teh-
niskie darbinieki. 

Ar ATMIŅĀM un PALDIES vār -
diem kļūstam stiprāki, tādēļ ne sko-
posimies ar tiem arī ikdienā!

Visu pasākumu organizatoru vārdā 
skolas direktora p. i. 

Lolita Žagare

Šāds nosaukums ir dots 
Nordplus skolu sadarbī bas 
projektam, kuru īsteno 
Sku jenes pamatskola Lat-
vijā un  Austbo skola Nor-
vēģijā.

Septembra pēdējā ne dēļā 
skolā bija ne parasta rosība 
un ikdienas ie rasto ritmu 
nomainīja sa springtāks un 
in te re santāks laiks. Mūsu 
sko las skolēni otrdienas 
rītā devās uz Rīgu, lai tur 
satiktu sadarbības par tneru 
grupu no Nor vēģijas. Tie 
bija trīs padsmit skolēni 
un trīs sko lotāji. No Rīgas 
sekoja kopīgs brauciens 
uz Tēr veti, lai iepazītu 
Sprīdīša takas... 

Trešdienā mūsu skolēni skolā 
snie dza koncertu, lai plašāk ie-
pazīstinātu viesus ar latviešu tautas 
kultūru un tradīcijām, kā arī skolas 
darbu ārpus tiešajām mācību 
stundām. Pēcpusdienā at kal sekoja 
kopīgs brauciens uz Vecpiebalgu, 
kur viesi tika ie pazīstināti ar novada 
centru, tā vēsturisko apbūvi, bet 
Inešu por celāna darbnīcā katrs 
varēja apgleznot savu krūzīti, kas 
palika par atmiņu no šī pasākuma.

Ceturtdiena bija radošo darbu 
diena skolā. No dabas materiāliem 
skolēni veidoja trollīšus un dažādu 
pasaku tēlus, kā arī izmēģināja ro-
ku dekoratīvu šķīvju un cepuru 
da rināšanā no krāsainām kļavu la-
pām. Pēcpusdienā sekoja brauciens 

uz Cēsīm, tur tika apskatīta Cēsu 
vi duslaiku pils, Vecpilsēta un 
bibliotē kā iepazītas grāmatas, kuras 
tulkotas no norvēģu valodas.

Skolēniem šīs dienas bija orga-
nizētas kā nometne ar nakšņošanu 
skolā, spēlēm un dejām vakaros. 
Piekt dienas rītā pavadījām jaunos 
draugus mājupceļā, lai vasaras 
sākumā dotos atbildes vizītē uz 
Norvēģiju.

Projekta koordinatore skolotāja 
Ilo na Sopule – Žēpere iedvesmu pro-
jektam smēlusi no grāmatas „Ķerot 
trolli”, kas veidota no norvēģu pa-
saku mo tīviem ar latviešu autoru 
ilu strācijām. Viņa atzīst, ka projekts 
balstīts uz citu tautu literatūras ie pa-
zīšanu, bet tas ir arī citu tautu kultū-
ras un tradīciju apmaiņa.

Norvēģu skolēni mums atzina, ka 
vis pār stei dzo  šākie iespaidi ir par 
latviešu tautas dejām. Mei t enes ap-
galvoja, ka latviešu tautas tērpi ir ļoti 
krāšņi. Par šīm kopā pavadītajām 
projekta die nām visi bija sajūsmā. 
Arī mūsu skolas sko lēniem šis laiks 
paliks atmiņā, jo stipri atšķīrās no 
ikdienas darba. Bija gan pienākumi 
un atbildība, gan satraukums par 
ieceru un ideju izdošanos. 

Šis bija veids, kā iepazīt jaunus 
draugus, saprast, kā viņi dzīvo un 
jūtas pie mums, mācīties valodu. 
Bet vasarā noteikti būs lielisks 
pasākums, kad brauksim ciemos 
uz Norvēģiju, – atzīst mūsu skolas 
skolēni.

Sagatavoja 
Valda Miķelsone

Kopbilde Tērvetes dabas takās.Kopbilde Tērvetes dabas takās.

„Kā norvēģu trollis 
ar latviešu Sprīdīti 

satikās”

Atmiņu svētki 
Vecpiebalgas 
vidusskolā
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Kad Jānis Ronis ar ģimeni iera-

dās Inešos, lai apsaimniekotu no 

vecāsmātes saņemto mantojumu  un 

realizētu ieceri par savu porcelāna 

fabriku, daudzi vietēji neticībā gro-

zīja galvu, sak, nu kāds šeit, laukos, 

porcelāns – Piebalgai vairāk der tāds 

pamatīgs „smagsvara” bizness, tad jau 

labāk būtu mālus mīcījis, to gan šeit 

netrūkst. Un kurš gan toreiz – pirms 

pieciem gadiem –  varēja iedomāties, 

ka Jāņa un Za nes lolojums ne 

tikai iesakņosies, bet arī dzīs 

auglīgus asnus mūsu liesajā zemītē. 

„Piebalgas baltais zelts”, tā savā 

blogā interneta vietnē „Piebalgas 

puse” Jāņa Roņa ražotni ir no dēvē-

jusi Vivita Ločmele. Un pamatoti, 

jo zelta meklējumos uz Inešiem 

brauc gan ekskursantu grupas, 

gan ģimenes no visas Latvijas, arī 

ārzemnieki labprāt vē las redzēt, 

kā tad darbojas jau nā  porcelāna 

ražotne. Tā ir lie liska reklāma mūsu 

novadam, jo iz strādājumi ar zīmolu  

„Piebalgas por celāna fabrika” ir 

aizceļojuši tā lu pār mūsu zemes 

robežām, sa va artava tiek arī 

vietējiem  uz ņēmējiem, jo neba jau 

kāda ek skursantu grupa pabrauks 

garām ka fejnīcai vai tirdzniecības 

vietai, ta jā neiegriežoties. 

– Ir pagājis zīmīgs laika posms 

kopš esat šeit – varētu to pat dēvēt 

par pusapaļu jubileju. 

 – Pirmie porcelāna ražojumi Ine-
šos –  saulespuķes  SEB muzikālajai 
bal vai tapa improvizētajā darbnīci-
ņā ūdensdzirnavās. Sākumā mūsu 
keramikas darbnīca bija tikai neliels 
ģi menes uzņēmums, pēc dažiem 
mē nešiem radījām bāzi ražotnei, uz-
sākām strādāt bijušajā pienotavā, ēkā, 
kas pagasta centrā vairākus gadus 
stāvēja pamesta. Iesākumā nomājām, 
šo brīd, pārvarot dažādus birokrātis kus 
šķēršļu, esam ieguvuši to savā īpašu mā. 
Pieci gadi ir pagājuši intensīvā darbā, 
pie lāgojot telpas, sakārtojot ražošanas 
pro cesu, apmācot darbiniekus. Kā 
ko mersants īpaši spēcīgs nejutos, 
bet man ir citas stiprās puses, uz ko, 
uzsākot uzņēmējdarbību, vairāk bals-
tījos, piemēram, mākslinieciskā, teh-
noloģiskā, inženiertehniskā. Šaubu vai 
ne skaidrību gadījumos konsultējos ar 
sievu Zanei, kura ir tekstilmāksliniece 
un mākslas menedžere. Kopā esam 
lieliska komanda trīspadsmit gadu 
garumā. Mums ir paveicies, ka arī 
dar binieki, kurus esam apmācījuši, 
tur pina strādāt porcelāna ražotnē, 
kaut arī tehnoloģiskais process nav 
bez „garoziņas”. Šobrīd nodarbinām 5 
strād niekus un skolojam 5 mācekļus., 
bet plānojam, ka nākotnē to skaits 
varētu palielināties līdz pat 20.  

– Piebalgas porcelāna fabrikas zī-

mols ir kļuvis par brendu. Vai šobrīd 

ar pilnu pārliecību vari teikt – visu 

ie cerēto esmu izpildījis?

– Krīze sākās drīz vien pēc mūsu 
pār nākšanas uz Inešiem. Interesanti 
bija tas, ka līdz ar pārmaiņām per-
sonīgajā dzīvē, krasi izmainījās arī 
radošā darbība  – pirms tam ļoti 
pla ši braukājām pa visu Latviju, pie-
dāvājot korporatīvos saietos krūzīšu 
ap gleznošanu,  bija daudz pasūtījumu 
pēc izstrādājumiem ar īpašiem logo, 
jo katrs sevi cienošs  uzņēmums vē-
lējas dāvāt potenciālajiem klientiem 
oriģinālus suvenīrus, lai sevi re-
klamētu. Un tad pasūtījumu un 

iz braukumu skaits strauji saruka. 
Bija divas ie spē jas – padoties vai 
me klēt  citu nišu. Zināmā mērā 
tāds kā mierinājums un reizē arī 
at gādinājums, ka nevajag ļauties pe-
simismam, bija  piemērs no vēstu –
res – pat slavenais un tolaik jau samērā 
turīgais monopolists Kuzņecovs, kad 
uz cēla savu septīto fabriku Rīgā, tikai 
pēc 10 gadiem sāka ražot porcelānu, 
pirms tam bija fajansa izstrādājumu 
posms. Jebkuram uzņēmumam, ka-
mēr tas var sākt pilnvērtīgi darboties, 
ir nepieciešams laiks un līdzekļi. Tā 
arī mēs pakāpeniski un stratēģiski plā-
nojot, dinamiski virzāmies uz mērķi. 
Ir jāapzinās iespējas, pretējā gadīju mā 
kļūdas atsauksies uz rezultātu. Latvijas 
tirgus ir neliels un ar ļoti svārstīgu 
kapacitāti. Konkurēt ar lie lajām Eiropas 
porcelāna fabrikām mēs nevaram, 
tālab konsekventi tur pinām īstenot 
savu program mu – ražot atšķirīgu, 
māksliniecisku pre ci. Privātā biznesa 
īpatnība ir tā, ka uzņēmējam ir jābūt 
tik zinošam, lai ilgākā laika posmā 
nekļūdītos. Ja pro dukciju nepirks, tu 
riskē ne vien ar sa vu kapitālu, bet arī 
ar darbiniekiem. Tā ir liela atbildī –
ba – nepievilt savus cil vēkus. 

– Grūtākie laiki, kā saprotu, ir 

pārdzīvoti. Kuri izstrādājumi ir tie, 

ko vislabprātāk vēlas ie gādāties 

pircējs?

– Lai arī šobrīd laiki nav tie spožākie, 
par pasūtījumu trūkumu sūdzēties 
nav pamata. Sadarbojamies ar vai-
rākiem veikalu tīkliem, piemēram, 
„Ritto”, nedaudz arī eksportējam 
uz Angliju, Ameriku, Somiju, Luk-
semburgu. Tomēr pārsvarā orien-
tējamies uz vietējo tirgu.  Porcelānu 
pērk tad, kad viss pārējais jau ir sa-
gādāts. Ja man šo jautājumu uzdotu 
pirms gadiem diviem, es teiktu, ka 
vispieprasītākā prece ir minikrūzītes 
ar vai bez novadu simbolikas, iesauk –
tas par krīzes biķerīšiem Šobrīd 
ne mazāk iecienīts kļuvis bur zī tais 
porcelāns, kas līdzinās sa ņur cītam 
papīram. Tuvojoties Ziemas svētkiem, 
pircēju uzmanību piesaista arī „a dī-
tās krūzes” ar džemperiem raks-
turīgo pīņu rakstu. Krūzītes ir vis-
populārākie suvenīri, jo ļoti daudzi 
cilvēki ne tikai Latvijā, bet arī pasau lē 
šos priekšmetus kolekcionē. Ievērību 
pelna arī dekoratīvie šķīvji no lat-
viešu mākslinieku  sērijas ar Aivara 
Vi lipsona grafi kām. Un, protams, visi 
pasūtījumu darbi.

– Vai ir gadījies arī kādam pa sū-

tītājam atteikt?

– Porcelāns ir sarežģīts materiāls, 
tā augstākās kvalitātes raudze ir caurs-
pīdīgums. Man kā māksliniekam 
pa tīk, ka ar to var daudz ko izdarīt, 
īstenot idejas. Mēs strādājam ar pašu 
dārgāko materiālu – vedam to no 
Anglijas. Baltijā nav izejvielu, tamdēļ 
mēs izlēmām: ja jau iepērkam, tad 
kāpēc ne pašu labāko? Parasti ideja 
ir mana, bet ir reizes, kad pasūtītājs 
vēlas noteiktas formas izstrādājumu. 
Jo sarežģītāks un interesantāks ir 
pasūtījums, jo lielāks izaicinājums tas 
ir manai varēšanai un uzņēmu mam 
kopumā. Tomēr jāatceras, ka porce-
lāns ir kaprīzs materiāls un ne vien-
mēr vēlmes sakrīt ar iespējām. Nesen 
atteicu pasūtījumu lielai pasaules 
mēroga fi rmai, jo piedāvāto dizainu 
bija veidojis cilvēks, kurš porcelāna 
tehnoloģiju vienkārši nepārzina. 
Va rēju nopelnīt prāvu naudu, bet 

tomēr kvalitāte un reputācija man 
ir svarīgāka par fi nansiālo aspektu. 
Katram materiālam ir savas iespēju 
robežas, arī varēšanas principi un 
riska pakāpes. 

– Vai diennaktī ar divdesmit če-

t rām stundām pietiek, lai visu pa-

spētu un daudzos darbus ap da rītu?

– Kad citi vasarā pošas atvaļinājumā 
uz tuvākām vai tālākām zemēm, 
mums ir karstākais darba laiks – jā -
spēj ne vien nodrošināt ražotnes dar-
bī bu, bet zināms laiks ikdienā jāvelta 
arī apmeklētājiem, kuri vēlas iepazī-
ties ar fabriku  un galeriju. Šogad ek-
skursantu skaits krietni pārsniedza 
cerēto un plānoto, salīdzinot ar pērno 
gadu, tas pat ir dubultojies. Mēs ļoti 
maz  apzināti piestrādājam pie sava 
uz ņēmuma reklāmas veidošanas, pa-
šu veikums ir vien tas, ka uz katra 
ražojuma ir mūsu zīmols. Pateicoties 
pozitīvajai reklāmai plašsaziņas lī-
dzek ļos, apmeklētāju atsauksmēm un 
labvēlīgajiem komentāriem interne tā 
un privātajās sarunās starp draugiem, 
kolēģiem vai vienkārši paziņām, aug 
mūsu uzņēmuma popularitāte. Brauc 
gan lielas tūristu grupas, gan ģimenes 
ar bērniem, draugu kompānijas. Lie-
lākā daļa vēlas ne tikai apskatīt ga-
leriju, bet arī iepazīties ar ražošanas 
procesu, vērot, kā top izstrādājumi.

– Vai ģimene neprotestē pret jūsu 

aizņemtību? 

– Zane pamazām atsāk iesaistīties 
uz ņēmuma darbā, ko uz neilgu laiku 
bija pārtraukusi, jo jaunākā meitiņa 
prasīja nedalītu uzmanību. Tagad 
Kat rīna ir jau paaugusies un sieva 
var vairāk pievērsties arī citām lie  –
tām – uzņēmumam, sieviešu klubiņam, 
de jošanai. Vecākie bērni mācās Inešu 
pamatskolā. Diemžēl jāatzīst, ka ne-
daudz grēkoju, bērnu audzināšanas 
rū pes vairāk atstājot sievas ziņā. Man 
šķiet, ka galvenais ir bērnos vei dot 
radošo domāšanu, neko īpaši ne-
uzspiest un ļaut, lai viņi paši mēģina 
sa skatīt savas iespējas. Galvenais ir 
radīt platformu, uz kuras pakāpties, 
stingrus un drošus pamatus. 

– Vizuāli plastiskās mākslas pro-

gramma Inešos tika īstenota savā 

ziņā pateicoties arī jūsu atbalstam. 

– Pirms pāris gadiem citur Lat-
vi jā mākslas skolām samazināja 
fi  nansējumu, vairākas no tām pat 
slēdza.  Inešus var minēt par parau-
gu – šeit, pārdomāti sabalansējot 
re  sursus, uz pamatskolas bāzes tika 
iz veidota jauna mākslas programma. 
Ne noliegšu, viens no aspektiem, 
kā pēc ministrija deva atļauju šādas 
pro grammas izveidi, bija porcelāna 
fa brikas esamība, kas nākotnē no-
drošinās prakses iespējas un apmācību. 
Kad pirmie mākslas programmas 
au dzēkņi būs apguvuši pamatus, tad 
se kos nākamais posms – veidošana. 
Es zinu daudzus talantīgus novada 

jau niešus, kam pietrūka handikapa, 
lai dotos studēt uz Mākslas akadēmi ju 
vai arhitektiem. Šobrīd skolēniem šī 
ies pēja tiek dota, pārējais ir atkarīgs 
no pašu vēlmes un uzņēmības. Izglītī-
ba vi sos laikos ir bijusi svarīga, nāko–
t nē tās nozīmība tikai pieaugs. Cil-
vēkam ar augstākās izglītības diplomu 
jau šobrīd ir cita starta pozīcija darba 
tir gū. Protams, ar pašizglītošanos 
arī var ļoti daudz panākt. Pazīstu 
ļoti veiksmīgus uzņēmējus, kuri ne-
kādas augstas skolas nav beiguši, bet 
kuriem ir dabas dots talants un in-
tuīcija. Vadītājam nav jābūt izcilam 
saimniekam – praktiķim, bet gan 
jāpiemīt stratēģiskam redzējumam. 
Tāpēc ir komanda, kas strādā.Tomēr 
nekas nerodas tukšā vietā, viss balstās 
uz radošumu, erudīciju, zināšanām.

– Piebalga jūsu dzīvē.

– Viens no iemesliem, kāpēc pār-
cēlāmies uz Inešiem, bija ve cās mātes 
atstātais mantojums, bet otrs – man 
šķiet, tieši tas bija no tei cošais – Piebalga 
vilināja ar savām tradīcijām, latvisko 
vidi. Šis ir sens kultūras reģions, 
diemžēl pēdējo div desmit gadu laikā 
vērtības, kas tik augsti dominēja 
divdesmitā gad simta sākumā, ir 
noplicinājušās, mums pietrūkst ideālu, 
uz ko balstīt savu nākotni. Senāk 
teica, kur divi piebaldzēni, tur trīs 
biedrības. Cilvē ki savulaik bija ļoti 
aktīvi un pieteica se vi caur biedrību 
sniegtajām iespē jām – tad katram 
paustajam vārdam, kat rai idejai ir cits 
skanējums. Mūsu paaudzei, lai atkal 
veidotu ideālus, ir uz kā balstīties – 
Kārlis Skalbe, Kron valdu Atis, Antons 
Austriņš... At modas laikā bija milzīgs 
pacēlums, tomēr drīz vien pēc brīvības 
at gū šanas noziedzīgās struktūras spēja 
saliedēties un izveidot savu platformu, 
bet inteliģencei pietrūka vienojoša 
spēka. Kāpēc tas tā notika, es joprojām 
nerodu skaidru atbildi. Ne tikai man, 

bet vēl daudziem ir šī nepadarītā darba 
sajūta, arī nākamā paaudze mums šo 
jautājumu uzdos. Džons Ficdžeralds 
Kenedijs ir teicis zīmīgus vārdus: „ 
Nevaicā, ko tava dzimtene var izdarīt 
tevis labā, – pavaicā, ko tu vari izdarīt 
savas dzimtenes labā”. Varam jau 
mēs raudāt, ka nekā nav, ka valsts ir 
korumpēta, bet ko pats esi darījis, lai 
vērstu visu par labu? Skolotāji, mediķi 
ir karmas profesijas, kur visvairāk 
dominē ideālisms. Vec mamma stāstīja 
par Latvijas lai ku, kad skolotājs baudīja 
nedalītu cieņu, bija pagasta lepnums. 
Šajā profesijā strādāja paši labākie, ar 
izteikti augstām cilvēciskām vērtībām 
Savulaik piebaldzēniem pietika prā-
ta uzaicināt labākos pedagogus, ku-
ri, nesavtīgi darbojoties, izskoloja 
nā kamo paaudzi, kas bija atmodas 
priekš galā. Ideālu koncentrēšana 
vei do sabiedrību. Lielākā daļa no 
mums vēl labi atceras padomju ga-
dus – nevar jau noniecināt to laiku, 
ku rā arī es esmu audzis un mācī –
jies, –  tomēr jāapzinās, ka zināmi 
rāmji, kas ietekmē šībrīža  situāciju,  
tur tika  veid oti. Es bieži par to domāju, 
esmu sastapis arī daudzus ar līdzīgiem 
uzskatiem, pamazām jau tie ideāli 
kristalizējas, viss ir atkarīgs no pašiem 
cilvēkiem, iespēja ir, pārējais jādara 
pašiem. Esmu lepns, ka varu dzīvot 
un strādāt Vecpiebalgas novadā! Un es 
jūtu, ka varu kaut ko paveikt, lai darītu 
šo vietu labāku ar savu pienesumu 
– dodot darbu vietējiem cilvēkiem, 
apmācot jauniešus, ceļot skolotāju, 
mediķu prestižu, atbalstot pensionārus 
un daudzbērnu ģimenes. Palīdzēsim 
savam novadam atgūt seno slavu! 
Kļūsim par patiesiem sava novada, 
savas valsts patriotiem un gūsim 
pārliecību, ka Piebalga  ir labāka par 
citām vietām tāpēc, ka tieši tu tajā esi 
piedzimis. 

Dzidra Ješkina

Pēc Saeimas pasūtījuma šī gada sākumā tika izgatavotas vāzes, kurām dizainu Jānis Pēc Saeimas pasūtījuma šī gada sākumā tika izgatavotas vāzes, kurām dizainu Jānis 
veidoja, ietverot domu par latviskuma simboliem – ābeli, jūgendstila formu, kā arī kopā veidoja, ietverot domu par latviskuma simboliem – ābeli, jūgendstila formu, kā arī kopā 
četrās ābelēs ir 100 āboli kā atsauce uz 100 deputātiem un četriem novadiem.četrās ābelēs ir 100 āboli kā atsauce uz 100 deputātiem un četriem novadiem.

Ar pārliecību par nākotni
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„Mūsu dzīves līmenis ir ļoti 
augsts” – skan ekonomikas ministra 
Pavļutas kunga apgalvojums interne-
tā publicētajā fragmentā no inter-
vijas, ko valsts saimnieciskās dzīves 
vadītājs sniedzis žurnālam „Playboy” 
(interesanta, protams, arī izdevu ma 
izvēle šādai atklāsmei). Protams, 
protams, viss jāskata salīdzinā jumā, 
ja samērosim mūsu dzīves lī meni 
ar kādu Centrālāfrikas valsti, kur 
pašpasludinātais imperators gal ve-
najās ēdienreizēs mēdza vārda tie-
šajā nozīmē apēst kādu sagrēko ju –
šos ierēdni, tad mēs dzīvojam vien-
kārši burvīgi, taču Pavļutas kungs, 
šķiet, ir aizmirsis, ka Latvija, lai cik 
tas dīvaini arī nebūtu, ir Eiropas, vēl 
vairāk, Eiropas Savienības un NATO 
valsts ar visām no tā izrietošajām 
sekām. Lai vēl vairāk pārliecinātu 
potenciālos lasītājus par Latviju kā 
labklājības zemi, ministrs apgalvo, 
un ar to arī mēs varētu būt vienisprā-
tis, ka ar algu virs 1000 latiem mēn-
esī var šeit tīri labi dzīvot. Tālāk, tā 
sacīt, „gods un slava” žurnālam, kurš 
pielikumā paskaidro, ka šādu cilvē ku 
(nav runa par uzņēmējiem) mūsu 
valstī ir 1,7%. Varena labklājība, ja 
zināms, ka gandrīz puse iedzīvotāju 
algā saņem minimālos 200 latus, ku-
ri patiesībā pēc nodokļu nomaksas 
pārvēršas par nepilniem 150. Dabīgi, 
ka tūlīt rodas jautājums – kāpēc 
mēs atpaliekam praktiski visās ar 
iedzīvotāju labklājību saistītajās jo mās 
ne tikai no vecajām ES valstīm (kas būtu 
loģiski), bet arī no mūsu tuvākajiem 
kaimiņiem lietuviešiem un it īpaši no 
igauņiem, no valstīm, kuru liktenis 
ir bijis identisks LR piedzīvotajam 
un pārdzīvotajam. Simptomātiski 
– pirmais komentārs pēc raksta 
publicēšanas skan: „Jūsu līmenis jau 
gan, bet mūsu?” Tā ir nepārprotama 
norāde uz to, ka plaisa sabiedrībā starp 
bagātajiem un nabagajiem – vienalga, 
vai tā būtu krīzes laika situācija, vai 
patreizējais moments, kad mēs it kā 
esam šim grūtākajam laikam tikuši 
pā ri – arvien palielinās (jaunākie da-
ti – darba algas, salīdzinot ar krīzes 
maksimumu, augušas par aptuveni 
10%  – un ne jau visiem, bet tiem, kuri 
ir „neaizstājamie”, bet uzņēmēju peļņa 
par vairāk kā 28%). Ja vēl ņemam 
vērā, ka krīzes smagumu uz saviem 
pleciem iznesa galvenokārt mazo al-
dziņu saņēmēji (pārtikušajiem var –
būt nācās ierobežot kādas savas ie-
gribas), ka pastāvīgi pieaug cenas tie-
ši visnepieciešamākajam, piemēram, 
pār tikai, ka algas daudziem palielināt 
tikai sola, ka netiek atsākta pensiju 
indeksēšana, kurai būtu nepiecieša mi 
tikai 3 miljoni latu, ka ekonomiskā 
situācija Eiropā un arī pasaulē nav 
raksturojama kā stabila, pama ta īpa-
šam optimismam nav. Jāsaka, ka šajā 
tendencē uzvelt visas ar ekonomisko 
lejupslīdi saistītās problēmas mazāk 
nodrošināto pleciem mēs neesam 
vientuļi – tieši tāpat rīkojas arī valdības 
Grieķijā, Itālijā, Spānijā, Kiprā un 
citur. Taču ir viena ļoti būtiska at šķirība 
– visur šāda politika saņem pelnītu 
un pamanāmu  pretsparu – mītiņi, 
demonstrācijas, piketi, strei ki – līdz pat 
ģenerālstreikam, ir šo vals tu ikdiena. 
Pie varas esošie ir spiesti rēķināties 

ar nodokļu maksātāju domām, bieži 
iet uz kompromisu. Nekā tamlīdzīga 
nav Latvijā – val dī ba var rūpēties 
tikai par, kā trāpīgi to raksturojis kāds 
ekonomists, „rāmja politiku”, tas ir par 
to, lai valdības saimnieciskā darbība 
dotu rezultātu, kas ļautu iekļauties 
kreditoru un ES vadības un ar eiro 
ieviešanu sai stīto prasību rāmjos, 
kas notiek rām ja iekšpusē, kā cilvēki 
dzīvo, kā viņi iztiek, kas viņus satrauc 
– Dom brovska kungu un ministrus 
ne interesē. Daudzi jau, protams, ir 
arī dzir dējuši baumas, kuras gan 
īsti vēl netiek komentētas, ka mūsu 
valdī bas vadītāju gaida „silts krēsls” 
Briselē. Pamatojums – LR tik lieliski 
tik usi ga lā ar visām krīzes izraisītajām 
problēmām. Te nu gan politolo gi 
visai piesardzīgi vērtē Dombrovska 
kunga izredzes tikt galā ar jaunajiem 
izaicinājumiem, tik paklausīgus, pa-
sīvus un neieinteresētus cilvēkus, 
kā di ir Latvijā, kur par vienīgo pie-
ņemamo protesta formu tiek uzska –
tī ta čemodānu kravāšana, lai dotos 
darbā uz ārzemēm, viņam ES ne –
atrast, ar to viņam vajadzētu rē ķi-
nāties.

Vēl viena interesanta, bet faktiski 
jau vēstures gaitā ne vienreiz vien 
pierādījusies un, faktiski, arī lo-
ģiski interpretējama lieta – krīzes 
laikā daudzās valstīs pie varas nāk 
so ciāldemokrātiski orientētas, tā-
tad uz darba ņēmēju aizstāvību 
ten  dētas partijas (pēdējais piemērs 
– kaimiņzeme Lietuva, kur pēc tikko 
no tikušajām vēlēšanām valdību, acīm 
re dzot, veidos vēlēšanu uzvarētāji 
– Darba partija ar bēdīgi slaveno 
Vik toru Uspaskihu – „cilvēku, kurš 
no me tinātāja kļuvis par multimiljo-
nāru” priekšgalā un sociāldemokrāti, 
tā tad partijas, kuras priekšvēlēšanu 
cīņu laikā neskopojās ar solījumiem 
uzlabot dzīves apstākļus tieši mazāk 
nodrošinātajiem). Interesanti, ka jau 
pirmajos LR TV ziņu izlaidumos 
šīs partijas tika nodēvētas par po-
pulistiskām, kas liecina tikai par to, 
ka žurnālisti vai nu neizprot šī vār da 
nozīmi, vai pilda kādu pasūtījumu, 
jo konstatēt, vai kāds solījums ir bijis 
populistisks, tātad dots, lai, iztopot 
tautas vēlmēm, gūtu sev labumu, šajā 

gadījumā uzvaru vēlēšanās, var tikai 
pēc tam, kad dotajam politiskajam 
spēkam būs bijusi iespēja pierādīt 
savu solījumu pamatotību (jāpiezīmē, 
ka nekas neiespējams, piemēram, 
pa darīt visus Lietuvas iedzīvotājus 
par miljonāriem jau netika solīts). 
Ar nožēlu jākonstatē, ka Latvijā tādu 
politisko spēku, kurus mēs varētu 
dē vēt par kreisi orientētiem vai ar 
sociāldemokrātisku ievirzi, nav vis –
pār. Pie mums cīņa par vēlētāju 
bal sīm notiek nevis ideoloģiskajā, 
bet gan nacionālajā lauciņā – tā kā 
„īstens latvietis” nekad nebalsos 
par partijām, kurās pārsvarā ir citu 
tau  tību cilvēki, tad izvēles iespējas 
viņam ir stipri šauras, proti, balsot 
par „tiem pašiem vēžiem”, kuri varbūt 
ir salikti drusku citādās „kulītēs”. 
Rezultātā mēs iegūstam praktiski 
ideoloģiski nemainīgu valdošo „eliti”, 
kuras pārstāvji, nomainot viens otru 
(dažas partijas pazūd no skatuves, 
citas nāk vietā), visu neatkarības lai –
ku realizē vienu un to pašu šaura 
cilvēku loka interesēm atbilstošu 
politiku. Sliktākais ir tas, ka īstas ideo-
loģiskas opozīcijas trūkums (arī SC 
sociāldemokrātiskums, kuru tā min 
kā savu ideoloģisko bāzi, galvenokārt 
izpaužas Rīgā, risinot sociālas dabas 
jautājumus – brīvs sabiedriskais 
transports atsevišķām iedzīvotāju 
gru pām, sociālās mājas, bērnudārzu 
celt niecība, piemaksas, piemēram, 
pe dagogiem utt.) noved pie tā, ka pie 
va ras esošie var pietiekami netraucēti 
realizēt politiku (sevišķi tas attiecas uz 
dažādu projektu realizāciju, pie saistot  
arī ES naudu, valsts ie pir kumiem, 
kadru politiku), kurā valsts un tās 
iedzīvotāju intereses tiek ig no rētas 
atsevišķu cilvēku grupu un par tiju 
savtīgo mērķu sasniegšanai. Un 
nobeigumā secinājums – kamēr mū su 
valstī nepārtraukti pie varas būs vienādi 
orientētas partijas, kamēr nebūs 
spēcīgu sociāldemokrātiski orientētu 
politisko spēku, kamēr būs tik kuslas 
arodbiedrības, vienīgais protesta 
veids būs un paliks aizbraukšana no 
valsts. Ar ko tas var beigties Latvijai kā 
valstij un latviešiem kā tautai nav grūti 
iedomāties.

Juris Sīmanis

Par „ļoti augsto 
dzīves līmeni”...

SVEICAM!SVEICAM!

Tek saulīte launagā,
No launaga vakarā;
Tā tecēja mans mūžiņš
No jaunuma briedumā
              (L.t.dz.)

SVEICAM TEVI, 
NOVEMBRA JUBILĀR!

Īpašie gaviļnieki:
60 –  Anita Lūka Vecpiebalgā
70 –  Ausma Liepa Dzērbenē

70 – Jānis Štimmers Vecpiebalgā 
80 –  Elmārs Antons Dzērbenē

 80 – Gunārs Strēlnieks Dzērbenē
 80 – Laimdota Romanova Taurenē 

80 –  Aina Spriņģe Vecpiebalgā
90 –  Vija Reinsone Dzērbenē 
94 –  Andrejs Sizovs Dzērbenē 

Šī dieniņa jo dārgāka
Aiz visām dieniņām:
Šodien manu augumiņu
Ar tautieti līdzināja. 
          (L.t.dz.)

SVEICAM!
Elvitu Kuzmani un Oskaru Muginu,

Ingu Zvirgzdiņu un Vladimiru Rogozinu,
Sintiju Feodorovu un Kalvi Māliņu,

Līgu Kuzmani un Mārtiņu Mūrmani,
Līgu Grigāni un Māri Vaišļu, 

KOPĒJU DZĪVES CEĻU SĀKOT!

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.
(V.Grenkovs.)

SĒRU VĒSTSSĒRU VĒSTS
Ūdentiņš, akmentiņš,
Tie dzīvoja saules mūžu...

MŪŽĪBĀ AIZGĀJUŠI:
Jānis Židavs, Ineši;

Lidija Simule, Ineši;
Arvīds Juris Vītoliņš, Taurene;

Kristians Kravalis, Vecpiebalga. 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Šūpojies, šūpulīti,
Audzē lielu meitenīti!
             (L.t.dz.)

JAUNĀKĀ VECPIEBALGAS NOVADĀ
Kadrija Vāvere 
Dzērbenes pagastā.

Sveicam mazulīti 
un viņas vecākus!
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Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e–pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 15. datumam. 

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

 

SIA „LARKO–V” AUTOSERVISS 
VECPIEBALGĀ
Plašā izvēlē piedāvā:
 • ziemas riepas;
 • lietos diskus;
 • akumulatorus.   

SAGATAVO SAVU AUTO ZIEMAI!

telefons: 64161438

Kolekcionārs par labu samaksu 
pērk pirmskara Latvijas un cara laika 
alus pudeles. T.29406932.

Pērku vālotāja „Jula” riteņus. 
T.28660055.

… Cik daudz gan vajag laimes kausā liet,
Lai cilvēks sacītu, ka nu  jau beidzot gana?
                                                     (N.Liepiņa.)

Mīļš paldies visiem, kuri manu garā mūža 
kausu pildījuši ar laimes mirkļiem, 

īpašs paldies tiem, kuri  tieši 13. oktobrī 
bija kopā ar mani.                              

Ar cieņu Erna Krišjāne

PĒRKPĒRK

Pārdodu maz lietotu stacionāro 
da toru „Samsung”. Cena pēc vie no-
šanās. T.29267516.

Pārdodu sienu. T.26448925.

PĀRDODPĀRDOD

PATEICĪBAPATEICĪBA

PASĀKUMI VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

  3. novembrī plkst. 16.00 Taurenes dramatiskais kolektīvs „Radi” ar M. Zīles izrādi „Savedējs”. 
Ieeja par ziedojumiem jaunām izrāžu dekorācijām.

  9. novembrī plkst. 13.00 Ukrainas cirks – šovs „Transformeris”. 
Ieeja Ls 2,00

Lūgums, apmeklējot pasākumus Dzērbenes tautas namā, ņemt līdzi maiņas apavus.

Inešu tautas namā
  24. novembrī pl.15.00 amatierteātru izrādīšanās „Labākie mirkļi”. 
Piedalās teātru kolektīvi no Taurupes, Lauteres, Vestienas, Liezeres, Kaives, Inešiem.
Būsiet gaidīti!

Kaives pagasta pārvaldes zālē
  9. novembrī plkst. 17.00 Mārtiņdienas pasākums.
Programmā: 

 ķekatošanās;
 rotaļāšanās;
 cienestošanās;
 lustēšanās;
 Amatas novada Skujenes bērnu teātra „Juku jukām” jokošanās. 

Ieeja – Mārtiņdienas kārums. 

Taurenes kultūras namā
  17. novembrī plkst.17.00 izrāde „Jaucības un nejaucības”.
Rakstnieces Andas Līces brīnišķīgās humora izjūtas piepildītos stāstus par katram mums pazīstamām 
izjūtām un lietām Virdžīnijas Lejiņas režijā uz skatuves izdzīvo Latvijas Nacionālā teātra zvaigzne 
Lāsma Kugrēna. Viņai līdzi spēlē dēli Jānis Mūrnieks un Jēkabs Reinis, bet ģitāru draiski un smeldzīgi 
spēlē Andas Līces meita Elīna. 
Ieeja Ls 3,00.

Vecpiebalgas kultūras namā
  9. novembrī plkst. 16.00 Ukraiņu cirks – šovs „Transformeris”.
Ieeja Ls 2,00, bērniem līdz 3 gadu vecumam, apmeklējot izrādi kopā ar pieaugušo, ieeja bez maksas.

  9. novembrī 22.00 – 03.00  Rassel&Sabīnes Berezinas jaunā albuma „Dzīvo brīvi” prezentācija. 
Diskotēka. Ieejas maksa no plkst. 22.00 līdz 23.00 (laimīgā stunda) – Ls. 2,00 ,vēlāk – Ls. 3,00.

Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā
  4. novembrī pēc dievkalpojuma garīgās mūzikas koncerts (Cēsu Svētā Jāņa baznīcas ērģelniece 
Lelde Krastiņa, fl autiste Elita Ezermale, solistes Ērika Jonīte un Dagnijas Berga).

  11. novembrī plkst. 10.00 dievkalpojumā kalpos un uzrunu teiks arhibīskaps Jānis Vanags.
  1. decembrī plkst. 18.00 Jānis Lūsēns, Zigfrīdas Muktupāvels, Jānis Lūsēns (juniors)
koncertprogrammā „Ar zvaigžņu kluso gaismu”. Biļetes cena Ls 3,00.

Novada čempionāts 
galda spēlē 

Zole noti ks š.g. 
10.novemrī 
plkst. 10.00 

kafejnīcā Laura. 
Dalības maksa 3 lati .

PIESAKIES REDZES 
PĀRBAUDEI!

8. novembrī 
no plkst.10.00 

Dzērbenes doktorātā 
pieņems acu ārsts no 

Siguldas optikas. 

Aicinām pieteikties uz 
optometrista vizīti, 
zvanot 64170406! 


