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ĪSZIŅAS  
■ Kaives pagasta saimnieciskais dienests lūdz visus pagasta komunālo pakalpojumu 
lietotājus regulāri nodot ūdens skaitītāja rādījumus par patērēto ūdeni līdz nākamā 
mēneša 5. datumam pagasta pārvaldē personīgi vai zvanot uz tālruni 22042033.
■ 10.maijā Kaives un Skujenes amatiermākslinieki apvienojās kopīgā Mātes dienai veltītā 
pasākumā, uz kuru tika aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Emocionālām dzejas rindām 
mijoties ar jautriem un sadzīviskiem skečiem, vakars tika pavadīts sirsnīgā un jaukā 
atmosfērā.  
■ Muzeju apvienības „Orisāre” organizētajā konkursā „Tā runā piebaldzēns!” tika 
iesniegti 5 videosižeti. Uzvarētāji – 1.v. Aivis Šulcs no Vecpiebalgas, 2.v. Egita Zariņa no 
Jaunpiebalgas, 3.v. Anete Cīrule no Inešiem. Apsveicam!
■ No 3.līdz 10.maijam Vecpiebalgas kultūras namā varēja apskatīt audēju kopas radošo 
darbu izstādi. 13 no mūsu audēju darbiem jau pavisam drīz aizceļos uz Rīgu, kur tiks 
izrādīti pašmāju un ārzemju viesiem. Dziesmu un deju svētku atklāšanas dienā galvaspilsētā 
durvis vērs izstāde, kurā līdz pat septembrim būs apskatāmi Latvijas tautas lietišķās 
mākslas meistaru labākie darbi.

Domes sēde 2013. gada 15. maijā
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1.Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību „Pūķu 

zeme” par Vecpiebalgas viduslaiku pils drupu 
apsaimniekošanu.

2.Slēgt sadarbības līgumu par nekustamā 
īpašuma „Jaunmelderi” (Taurenes pagasts) daļas 
apsaimniekošanu.

3.Apstiprināt pašvaldības nedzīvojamo telpu 
Gaismas ielā 1  (Vecpiebalgas pagasts) izsoles 
rezultātus – nosolīto cenu Ls 0,85 par m2 mēnesī.

4.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.6/2013 
„Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu 
Vecpiebalgas novadā”.

5. Apstiprināt izmaiņas un izveidot jaunas 
štata vienības Vecpiebalgas novada pašvaldībā:  
Sociālā dienestā– psihologs ( mēneša amata likme 
Ls 350,00), Kaives pagasta pārvaldē  – sētnieks 
(mēneša amata likme Ls 200,00).

6.Piešķirt Ls 300,00 sieviešu resursu centram 
“Prieks” vasaras nometnes rīkošanai.

7.Apstiprināt Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas 
novada skolēnu konkursa „Tā runā piebaldzēns!” 
balvu fondu: 1. vieta – Ls 30,00; 2. vieta – Ls 20,00; 
3. vieta – Ls 10,00.

8.Apstiprināt papildinājumu Piebalgas muzeju 
apvienības „Orisāre” cenrādī: Bērnu dzimšanas 
dienas svinības ar pasaku varoņu piedalīšanos 
K.Skalbes „Incēnos” ( 1 pasākums – Ls 20,00).

9.Apmaksāt 70 % no ceļa izdevumiem kā 
priekšapmaksu 6 novada jauniešiem apmaiņas 
braucienā Eiropas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” projekta ietvaros uz Gruzijas 
pilsētu Rustavi no šā gada 30.maija līdz 8.jūnijam.

10.Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda 
(turpmāk EZF) 2.5.rīcības „Teritorijas, kurās veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
projektu konkursā un iesniegt projektu „Pašvaldības 
ceļa „Kļavas – Pludmale” rekonstrukcija”. 
Projekta kopējās izmaksas ne vairāk par 24 200 
LVL. Pieprasītais publiskais finansējums 90% no 
attiecināmajām izmaksām. Privātais finansējums 
10% no attiecināmajām izmaksām.

11.Piedalīties Eiropas Zivsaimniecības fonda 
(turpmāk EZF) 2.5.rīcības „Teritorijas, kurās veic 
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
projektu konkursā un iesniegt projektu „Publiskās 
peldvietas labiekārtošana pie Ineša ezera”. 

Projekta kopējās izmaksas ne vairāk par 24 200 
LVL. Pieprasītais publiskais finansējums 90% no 
attiecināmajām izmaksām. Privātais finansējums 
10% no attiecināmajām izmaksām.

12.Iesniegt projekta pieteikumu un piedalīties 
Eiropas Lauksaimniecības fonda (turpmāk ELFLA) 
līdzfinansētajā projektā „Kinomānija Kaivē” kā 
projekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas 
ir līdz LVL 16940,00, nodrošinot nepieciešamo 
priekšfinansējumu. 

13.Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas 
limitus: 50 m Alauksta ezerā, 30 m Tauna ezerā, 
30 m Nedža ezerā, 30 m Stupēna ezerā, 25 m 
Brenkūža ezerā,  30 m Gailīša ezerā, 30 m Ilzes 
(Taurenes p.) ezerā, 30 m Ilzes (Dzērbenes p.) ezerā, 
30 m Dabaru ezerā, 30 m Pāvītes ezerā, 30 m 
Juvera ezerā, 30 m Bānūža ezerā, 30 m Spandera 
ezerā, 30 m Kapsētas ezerā, 30 m Zobola ezerā. 
Pavisam 67 iedzīvotājiem.  Sīkāk par zvejas tiesību 
un limitu piešķiršanu pašvaldības mājaslapā: www.
vecpiebalga.lv  

14.Pagarināt nomas līgumu par ģimenes ārstes 
Zaigas Zariņas ģimenes ārsta prakses vietas  telpām 
un iekārtām Dzērbenes pagasta “Vējrozēs” uz 5 
gadiem. Noteikt nomas maksu Ls 1,00 mēnesī.

15.Piekrist īpašumu “Kalna Salnēni” 
(Vecpiebalgas pagasts), “Tānuļu Damrozes” (Kaives 
pagasts), “Auziņas” (Dzērbenes pagasts), “Kalna 
Roznēni” (Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai. 

16.Precizēt Vecpiebalgas pagasta „Pavāru” zemes 
vienību kopplatību.

17.Iznomāt apbūvētas  zemes vienības „Centrs-
4” ( Inešu pagasts) daļu 0,22 ha kopplatībā uz 5 
gadiem gāzes balonu noliktavas uzturēšanai.

18.Iznomāt neapbūvētu zemes vienības 
„Centra ūdenstornis” (Taurenes pagasts) daļu 
3,8 ha kopplatībā uz 5 gadiem lauksaimnieciskai 
izmantošanai.

19.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
„Lejas Mietiņi” (Vecpiebalgas pagasts) – pārdošanas 
vērtību LVL 2267,00 un izsoles noteikumus.

20.Piekrist mazēku būvei iznomātajā īpašumā 
“Silmalas” (Inešu pagasts).  

21.Piešķirt finansiālu atbalstu Kasparam 
Stupelim Ls 450,00 (četri simti piecdesmit lati 00 
santīmi) dalībai pasaules čempionātā motokrosā.

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

Piebaldzēnu īpašā aušanas prasme un krāsu izjūta vērojama novada tautiskajos brunčos, lielajos lakatos, 
šatiera segās –pārliecinātas audējas Ilona Strelkova, Vija Jansone, Vita Miķelsone un Benita Zvejniece. 

■ 18. maijā Vecpiebalgā noslēdzās tautas velobrauciens “Apkārt Piebalgas ezeriem”, kas 
bija arī “Trek kauss 2013” 2. posms un “SportLat Balva 2013” 8. posms. Velobrauciens, kas 
notika jau astoto reizi, vienuviet pulcēja vairāk nekā 400 dalībniekus – profesionāļus un 
amatierus. 50 km maratona distancē, kurā startēja 152 riteņbraucēji,  pirmo vietu izcīnīja 
“MySport-Stevens” komandas pārstāvis Raivis Zīmelis, 35 km pusmaratona distancē 
(229 dalībnieku konkurencē) kopvērtējumā uzvarēja „Policistu Velobiedrības” komandas 
braucējs Juris Visockis. Labākie no mūsu novada: 50 km distancē -  38. Matīss Valdbergs; 
44. Reinis Praulītis; 74. Māris Pilsētnieks (Ineši); 35 km distancē - 8.Armands Pētersons 
(Taurene); 11. Ģirts Gnedlers (Taurene); 15.Matīss Kauls (Vecpiebalga). Bērnu distances 
kopvērtējumā uzvaras lauri Rinaldam Dzenim no Vecpiebalgas. Voldemāra Cīruļa 
piemiņas balvu ieguva Dzintars Daļeckis no Inešiem. Apsveicam!
•18.maijā K.Skalbes dzimtajās mājās „Incēnos” pašvaldības un Vecpiebalgas ainavu un 
kultūrvides aizsardzības biedrības pārstāvji stādīja ābeles – jau pēc pāris gadiem muzeja 
darbinieki apmeklētājus varēs cienāt ar mūsu pusē iecienītajiem un visos laikos audzētajiem 
seno šķirņu āboliem – „cukurīšiem”, „baltajiem dzidrajiem” u.c.

Lēmumu par īpašumu apsaimniekošanu 
un siltā ūdens piegādes nepieciešamību 

vasaras periodā jāpieņem 
dzīvokļu īpašniekiem

Pieņemot siltuma un ūdens saimniecību no pagastiem, konstatējām, ka situācija ir bēdīga. Maģistrālie 
40 gadus vecie ūdens un siltuma tīkli, katlu mājas  u.c. bija jāmaina, lai nepaliktu vispār bez siltuma 
un ūdens. Vienīgi Dzērbenē bija veikta rekonstrukcija par summu vairāk nekā miljons latu, ko tagad 
atmaksā novads, bet, pateicoties tam, siltuma un ūdens apgāde tur ir droša. 

Lai mājas būtu siltas, vajag:  1) apkures katlu kompleksu,  2) maģistrālās siltumtrases, 3) mājas 
siltumtīklus, 4) siltummezglus, 5) siltinātas mājas, 6) apsaimniekošanu un daudz citu lietu.

Lai mājās būtu ūdens,  vajag: 1) dziļurbumus, 2) ūdens sūknētavas, 3) ūdens torņus  vai spiedkatlus, 
4) atdzelžošanas iekārtas, 5) maģistrālos ūdensvadus, 6) māju aukstā ūdensvadus,  7) māju siltā 
ūdens ūdensvadus, 8) siltummaiņus karstajam ūdenim, 9) māju kanalizācijas tīklus, 10) maģistrālos 
kanalizācijas tīklus, 11 )attīrīšanas iekārtas, 12) apsaimniekošanu un daudz citu lietu.                              

Pašlaik  pagastos esam nomainījuši maģistrālos siltumtīklus un ūdens vadus, nomainījuši  vai 
izremontējuši katlu mājas, ūdens sūknētavas un attīrīšanas iekārtas. Daudzdzīvokļu mājās pašvaldības un 
īpašnieku robeža ir siltummezgls. Mājas iekšējie ūdensvadi un siltumtīkli ir īpašnieku īpašums – diemžēl  
sliktā tehniskā stāvoklī. Lēmumus par mājas īpašumiem un iespējām finansēt māju apsaimniekošanu, 
remontus un siltināšanu , karstā ūdens piegādi  u.c.  var pieņemt īpašnieku kopsapulce ar 51 % balsīm. 
Siltā ūdens tarifi katrai mājai ir atšķirīgi, aprēķina metodika ir redzama  novada mājaslapā. Neskaidrību 
gadījumā jautāt pagastu komunālās daļas vadītājiem. 

Lai daudzdzīvokļu mājās  būtu lēts siltums un  ūdens,  jābūt sakārtotiem  arī māju siltumtīkliem, 
ūdensvadiem un siltināšanai. Piemēram, Dzērbenē tika nosiltināta sabiedriskā centra ēka, tur par siltumu 
vienam kvadrātmetram iznāk tikai 35 santīmi, bet nesiltinātajās ēkās siltums maksā trīs reizes vairāk!

                                                                                                      
Hugo Duksis

1. JŪNIJĀ – PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS!
Iecirkņu komisiju darba laiks pirms vēlēšanu dienas:
Pirmdien, 27. maijā, no plkst.16:00 līdz plkst.20:00;

Otrdien, 28. maijā, no 9:00 līdz plkst.13:00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
- trešdien, 29.maijā, no plkst.17.00 līdz plkst.20.00;
- ceturtdien, 30.maijā, no plkst.9.00 līdz plkst.12.00;
- piektdien, 31.maijā, no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā - 1.jūnijā 
no plkst.7.00 līdz plkst.22.00.

Balsot jādodas uz vēlēšanu iecirkni, kura sarakstā vēlētājs iekļauts. Lai informētu par to, kura 
vēlēšanu iecirkņa sarakstā vēlētājs iekļauts,  Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde katram 
vēlētājam uz reģistrētās dzīvesvietas adresi šā gada martā pa pastu izsūtīja paziņojumus.

Pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta arī balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji var izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. 

Lai pieteiktu balsošanu atrašanās vietā, no 27.maija līdz 1.jūnija plkst.12.00 jāiesniedz 
iesniegums vēlēšanu iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Pieteikt balsošanu vēlētāja dzīvesvietā var 
jebkura vēlētāja uzticības persona.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas apliecība. 

Vecpiebalgas novada vēlēšanu iecirkņi:
Nr.371 PAGASTA PADOME  - „Pils”, Dzērbenes pagasts;

Nr.372 PAGASTA PADOME - „Pils”, Inešu pagasts;
Nr.374 KAIVES PAGASTA PĀRVALDES ZĀLE - „Pagasta Dārziņi”, 

Kaives pagasts;
Nr.386 PAGASTA PADOME  - „Nēķins”, Taurenes pagasts;

Nr.388 PAGASTA PADOME - Alauksta iela 4, Vecpiebalgas pagasts.
Plašāk par pašvaldību vēlēšanu norisi, ziņas par deputātu kandidātiem, programmas u.c. 

informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv .
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Dziesmu un deju svētkus gaidot
• Līdz svētkiem atlicis pavisam maz, dalībnieki jau gatavo ceļasomas (vismaz domās), lai dotos uz 

Rīgu, kur no 30.jūnija līdz 7.jūlijam notiks grandiozais pasākums. Svarīgākās skates jau aizvadītas, un 
ceļazīmi uz 2013.gada  svētkiem ir izcīnījuši 4 mūsu novada deju kolektīvi – „Mudurainis”, „Juveris”, 
„Balga” un „Slātaviņa”, 2 kori – „Pie Gaujas” un „Muižas koris”, izstādē un tautastērpu skatē piedalīsies 
audēju kopa. Sveicam svētku dalībniekus!

Paldies visiem, kuri ciemojās un atbalstīja 
Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu Dziesmu un 

deju svētkus „Bērnības zeme”!

Kur ir bērnības zeme? Tur, kur ir jautri, kur skan smiekli, ja arī nobirst pa asarai, tad tas ātri vien aizmirstas. 
Bērnība ir tā, pie kuras mēs, pieaugušie, labprāt kavējamies atmiņās. Šādu – saulainu, mīļu, rotaļīgu 
un jautru – bērnības zemi Vecpiebalgas vidusskolas pedagogi radīja  visiem novada pirmsskolēniem, 
vecākiem, vecvecākiem, visiem, kuri 26.aprīlī bija atnākuši vai atbraukuši uz Vecpiebalgas kultūras 
namu. Prieks bija izdejotajās dejās, skanīgajās dziesmās, rotaļās un bērnu smieklos. Un, ja bērniem ir 
labi, tad labi ir arī mums, pieaugušajiem!

Skujenes pamatskolas pirmsskolas deju kolektīva vadītāja Solvita Krastiņa un mazie dejotāji ir 
gandarīti par notikušā pasākuma norisi: „ Mums nebija nevienu brīdi garlaicīgi, nebija uztraukuma, jo 
valdīja brīnišķīga gaisotne. Jutāmies labi un gaidīsim nākamos svētkus!

Inešu pamatskolas pirmsskolēniem un skolotājām Ingūnai un Līgai vislielāko prieku sagādāja dažādie 
pasāku tēli, bet kopības sajūtu radīja rotaļas, kurās tika iesaistīti visi pasākuma dalībnieki.  Lai skolotājām 
Agitām (Lutausim un Sprīdītim) neaptrūktu ideju turpmāko svētku organizēšanā un vadīšanā!

Pirmsskolēnu Dziesmu un deju svētkos piedalījās arī Cēsu apriņķa deju kolektīvu virsvadītājs Māris 
Brasliņš, kurš aizvadītajam pasākumam velta cildinošus vārdus:  „Jau krietnu gabalu pirms kultūras 
nama varēja just, ka Vecpiebalgā svētki. Ar mašīnām un autobusiem tika vizināti mazie dziedātāji un 
dejotāji, lai piedalītos Vecpiebalgas novada I pirmsskolas vecuma bērnu Dziesmu un deju svētkos. 
Dalībniekus jau pie ieejas sagaidīja Baltais kaķītis un citi pasaku varoņi. Zālē sirsnīgā gaisotnē tika 
sagaidīti Vecpiebalgas novada bērnudārzu audzēkņi. Katra bērnudārza (man kā vecākam cilvēkam tas PII 
nemaz nepatīk) audzēkņiem bija jāparāda citiem viena deja un jānodzied atbilstoša dziesma. Visi bērni 
bija piemēroti un labi saģērbti un lieliski sagatavoti. Tika izdejotas kopīgas dejas un rotaļas zālē. Gandrīz 
divas stundas aizritēja ļoti raiti un interesanti gan bērniem, gan skatītājiem. Liels paldies skolotājai 
Mārītei Lācgalvei par jauko ideju šādu svētku organizēšanā! Paldies viņas radošajai komandai, jo pasaku 
tēli ļoti palīdzēja mazajiem iet rotaļās un atrast pareizo vietu uz skatuves. Šī tradīcija Vecpiebalgas novadā 
noteikti jāturpina. Sarīkojums varētu notikt arī kādā citā novada pagastā. Tikai skaitliski nevajadzētu 
paplašināt. Pašreizējais formāts ir ļoti labs. Labu veiksmi!”

• 18.maijā  novada deju kolektīvi – Dziesmu un deju svētku dalībnieki – devās uz Līgatni, lai pārstāvētu 
novadu Cēsu apriņķa deju svētkos „„Tēvu laipas” ceļā uz svētkiem pietur Līgatnē”.  

• 30.jūnijā , brīdī, kad saule atrodas visaugstāk, visā Latvijā   projekta  „Svētku atklāšana Latvijas 
novados’’ ietvaros tiks pacelti XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV  Deju  svētku karogi . Šogad 
svētkiem ir radīta īpaša zīme. Izmantojot jauno tehnoloģiju iespējas, datora algoritms pārvērš  katra 
lietotāja dziedājumu unikālā skaņu un latvju zīmju rakstā. Vecpiebalgas novada pagastiem ir  iedziedāta 
sava zīme, kuras grafiskais atveids būs karogos, kurus  katrā pagastā pacelsim 30.jūnijā plkst.13.30 
(sekojiet reklāmai uz  vietas). 

1.maijā Muižas koris piedalījās Cēsu apriņķa koru skatē, kur ieguva II pakāpi un ceļazīmi uz Dziesmu un deju 
svētkiem Rīgā. Virsdiriģents Mārtiņš Klišāns visu skates dalībnieku sniegumu vērtē atzinīgi un īpaši uzteic 

mūsu kora izaugsmi: „(..) Pārsteidza Vecpiebalgas Muižas koris, kas tiešām spēris lielu soli uz priekšu”. 

Nodibināta Vecpiebalgas novada 
jauniešu dome „Jauno Strāva”

Lai nodrošinātu Vecpiebalgas novada jauniešu interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā 
arī veicinātu jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajās, politiskajās un kultūras 
norisēs vietējā, valsts un starptautiskā mērogā, 20.aprīlī jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” 
kopā sanāca aktīvākie, radošākie un uzņēmīgākie Vecpiebalgas novada jaunieši un kopā nodibināja 
Vecpiebalgas novada jauniešu domi. Pirmajā tikšanās reizē jaunieši iepazinās cits ar citu, sadalīja amatus 
un izvēlējās jauniešu domes nosaukumu un saukli. Par Vecpiebalgas novada jauniešu domes prezidentu 
tika ievēlēts Kārlis Apalups, par viceprezidentu – Kalvis Gorovenko. Par jauniešu domes protokolisti 
un izglītības koordinatori tika ievēlēta Laura Kupča, par sabiedrisko attiecību koordinatori – Diāna 
Tunte, par kultūras koordinatori – Laura Prūse, par sporta koordinatoru tika ievēlēts Ivars Žagars. Kā 
jauniešu domes nosaukums tika izvēlēts „Jauno Strāva” un sauklis – „Aktivizē enerģiju!”. Vēlu veiksmi 
un izturību, aktivizējot Vecpiebalgas novada jauniešu enerģiju! 

Jauniešu domes dalībnieki: Laura Prūse, Diāna Tunte, Laura Kupča, Kalvis Gorovenko, Marta Cimdiņa, 
Ivars Žagars, Kārlis Apalups, Jānis Kučinskis, Elīza Veipāne, Agnija Amane, Patrīcija Pļešakova, 

Diāna – Sigita Vītoliņa, aizkadrā Santa Burjote un Jānis Burjots.

„Sausā lapa” inešnieku izpildījumā 
17.maijā Inešu amatierteātris skatītāju 

vērtējumam nodeva iestudējumu „Sausā lapa”, 
kurš tapis pēc Aivara Bankas darba motīviem. 
Inešnieki iemīļojuši šī autora lugas. Kāpēc? Jautāju 
amatierteātra jaunajam režisoram Viesturim 
Burjotam, kuram šī ir debijas izrāde: „Aivars Banka 
ir viens no pašdarbnieku spēlētākajiem, bet kritiķu 
peltākajiem autoriem. Latvieši vienmēr labprāt 
gribējuši pasmaidīt gan par sevi, gan par kādu 
citu. Dzīve jau tāpat ir pārāk skarba un problēmām 
pārpilna, un skatītāji nemaz tik ļoti nealkst pēc 
nopietnām amatiermākslinieku izrādēm, tās 
jāmeklē  profesionālu teātru repertuārā.”

 „Sausā lapa” ir  mūsdienīga luga, kurā apvienojas 
problēmas, humors, smeldze, sabiedrības attieksme 
pret bezpajumtniekiem (kā tautā saka „bomžiem”). 
Lugas galvenā varoņa – Bomža – lomā Mareks 
Radvilavičs. Vēl izrādē iesaistījušies 10 inešnieki: 

Gunārs Pētersons, Daina Spilva, Rudīte Goba, 
Viesturis Burjots, Sigita Burjote, Sarmīte Beķere, 
Iveta Ģērmane, Normunds Gailins, Vita Miķelsone, 
Jānis Burjots. Par to, lai aktieru spēle ritētu raiti 
un bez aizķeršanās, gādāja izrādes vadītāja Vija 
Frīdvalde, kā arī skaņu un gaismu meistars Māris 
Jermacāns. Kā jau vienmēr, kad spēlē savējie, 
zāle Inešu tautas namā bija skatītāju piepildīta. 
Kad izskanējuši pēdējie aplausi, režisors atzīst, 
ka „ugunskristības” izturētas godam, kaut gan 
nebijis nemaz tik viegli tikt līdz skatāmam 
galarezultātam: „Mēģinājumos ļoti traucē aktieru 
aizņemtība darbā –  vienreiz atnāk vieni, citreiz 
citi. Tā šai izrādē vienā lomā nomainījās trīs 
spēlētāji. Bet ir jau arī cilvēki jāsaprot – nevar taču 
kavēt darbu. Labi, ka ir vispār tādi entuziasti, kuri 
gatavi ziedot savu brīvo laiku. Paldies aktieriem 
par izturību un skatītājiem par uzmundrinošo 
atbalstu pirmizrādē!” 

Bomzītis – Mareks Radvilavičs, Bagātnieks – Jānis Burjots.
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Meža darbi pavasarī
Šī ziema mežam un tā iemītniekiem nebija viegla. Ilgstošais un 

dziļais sniegs, atkušņi, apledojums un sērsna nenāca par labu ne 
mežam, ne dzīvniekiem. Uz ko būtu jāvērš uzmanība? Ja vedāt no meža 
kokmateriālus, izstaigājiet ceļus, pa kuriem tie tika vesti – iespējams, 
mitrākās vietās vai grāvjos nācās ieklāt zarus, lai pārbrauktu pāri. Šie 
grāvji tagad jāiztīra, lai atjaunotu ūdensteci. Ja to neizdara, dziļākās 
ieplakās ilgstoši var saglabāties ūdens, kas nelabvēlīgi ietekmē koku 
augšanu. Ja šoziem mežā neesat strādājis, tas vēl negarantē to, ka caur 
jūsu īpašumu savus kokus nav vedis kaimiņš vai vēl kāds cits. Šādu 
gadījumu ir bez skaita, un, jo ātrāk jūs to atklāsiet, jo lielākas cerības 
vainīgo sadzīt rokā un varbūt pat saņemt kādu kompensāciju vai 
vismaz solījumu izdangāto ceļu kādreiz nolīdzināt. Ja nu tomēr jums 
ir paveicies, un neviens cilvēks nav kāju spēris jūsu mežā, mednieki 
tai skaitā, jārēķinās ar iespējamiem meža  dzīvnieku postījumiem 
jaunaudzēs. Labākā barība alnim ziemā ir apšu jaunie dzinumi un 
miza, tāpēc pieļauju iespēju, ka apšu jaunaudzes šoziem būs stipri 
cietušas. Vēl viena dzīvā radība, ar kuru arī nevar nerēķināties, ir 
daudziem labi zināmais bebra kungs. Pavasarī bebri veido jaunas 
ģimenes, īstā kaitnieciskā darbība sāksies tikai rudenī, septembrī 
– oktobrī, kad dambji tiks paplašināti, lai uzpludinātu pēc iespējas 
lielāku platību. Lai to nepieļautu, jaunā apmetne jālikvidē jau vasarā, 
un līdzeklis ir tikai viens – regulāra dambju izjaukšana un ūdens 
nopludināšana. Arī mednieki līdz 1. augustam jums nevarēs daudz 
palīdzēt, jo vasarā bebru medības nav atļautas.   Nesalīdzināmi 
lielākus postījumus par bebriem un aļņiem mežam šoziem nodarījusi 
snieglauze. Sniegs iekrita mitros kokos, uzreiz sasala un apledoja, 
un tāds noturējās līdz  pat februāra beigām. Daudzi koki šādu slodzi 
neizturēja. Visvairāk cietušas ir bērzu un baltalkšņu jaunaudzes, 
augumā no 2 līdz 10 metriem. Ko darīt ar šādām, vairāk vai mazāk 
bojātām, jaunaudzēm? Vienas konkrētas atbildes nav. Viennozīmīgi 
līdz  1.jūlijam nedarām neko, jo dabas aizsardzības noteikumi 
aizliedz jaunaudžu kopšanu no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam. Vasaras otrajā 
pusē, ja paši netiekat skaidrībā, meklējiet mežzini – domāsim kopā. 
Tas par jaunaudzēm. 

Tālāk par pieaugušo mežu. Snieglauze vietām skārusi arī to, īpaši 
priežu audzes. Šiem kokiem jau no dabas ir maz zaru, parasti tikai 
pašā galā neliels zaļu zaru „kumšķītis”. Liela daļa no šiem kokiem 
pēc šīs ziemas zaudējusi arī to. Šajā gadījumā jūliju nevar gaidīt. Visi 
koki bez galotnēm nolemti bojāejai un no meža izvācami – jo ātrāk, 
jo labāk. Atstāti mežā, tie ir pirmais kukaiņu uzbrukuma objekts, 
nerunājot par zaudējumiem no nerealizētiem kokmateriāliem. Kā 
jums jārīkojas? Meža likuma 12. pants atļauj meža īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam cirst sausos un vēja gāztos kokus bez ciršanas 
apliecinājuma vienu reizi gadā,  paziņojot par to Valsts meža 
dienestam. Šā gada 1. janvārī izdotie jaunie „Noteikumi par koku 
ciršanu mežā” jau konkretizē iepriekš minēto Meža likuma pantu, 
nosakot, ka nepietiek tikai ar paziņošanu, bet paziņojumā jānorāda 
arī zemes vienības kadastra apzīmējums, kvartāla numurs, nogabala 
numurs un plānotais ciršanas apjoms (39. punkts). Loģiski, ka šādu 
informāciju galvā paturēt nevar un ar telefona zvanu vien nepietiks. 
Būs jāraksta iesniegums, kurā tad visa informācija jāiekļauj. Būtisks 
ir šo noteikumu nākamais – 40. punkts: „Ja zemes vienībā nav 
veikta meža inventarizācija, šo noteikumu 39. punktā minētā kārtība 
netiek piemērota un sauso un gāzto koku ciršanai nepieciešams 
saņemt apliecinājumu  no Valsts meža dienesta”. Tātad, ja jums nav 
veikta meža inventarizācija, vajag apliecinājumu, ja ir – nevajag. 
Šī kārtība attiecas tikai un vienīgi uz sausiem un gāztiem kokiem, 
bet nevis uz lauztiem. Snieglauzes radīto postījumu savākšanai 
ciršanas apliecinājums ir vajadzīgs arī tad, ja nolauzti tikai daži koki. 
Jāraksta iesniegums sanitārajai cirtei ar visu iesnieguma veidlapā 
prasīto informāciju, kuru man mēneša laikā jāpārbauda un jāizraksta 
apliecinājums.  

Pavasaris ir labākais laiks, lai atjaunotu robežstigas un kupicas, kur 
tās ir pazudušas. Deviņdesmit procentos gadījumu, kur esmu bijis, 
robežas ir atrodamas ar grūtībām, jo nav tīrītas kopš mērnieks tās 
ierādījis. Jaunie koku ciršanas noteikumi paredz, ka cirsmas apvidū 
”(..) zemes vienības robežzīmes un robežstigas apvidū ir ierīkotas 
un uzturētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zemes kadastrālo 
uzmērīšanu” (70.6 punkts). Tas nozīmē, ka robežai, ja cirsma tai 
piekļaujas, ir jābūt skaidri redzamai. Šāda prasība ir pamatota, jo 
palīdzēs izvairīties no gadījumiem, kad apšaubāmas robežstigas dēļ 
cirsmai būsiet pieķēruši klāt arī daļu kaimiņa meža. 

Daudziem šogad beidzas meža inventarizācijas derīguma termiņš. 
Atgādinu, ka šogad derīga vēl ir 1999.gadā veiktā  inventarizācija. 
1998.gadā un agrāk inventarizētiem mežiem derīguma termiņš ir 
pagājis un tie ir jāpārtaksē. Bet pirms meklējat taksatoru, sakārtojiet 
robežas. Darbs būs izdarīts līdz galam nevis tad, kad taksators 
jums atdos jauno inventarizācijas plānu, kurš būs jāved uz biroju 
apstiprināšanai, bet gan tad, kad mežzinis to būs apstiprinājis. 
Bet mežzinis nevar to darīt, ja robežas nav sakārtotas atbilstoši 
likumam. Tāda prasība ir iestrādāta jaunajos MK noteikumos Nr.88 
„Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites 
noteikumi”. Ja reiz esam pieskārušies jaunajiem inventarizācijas 
noteikumiem, tad jāpiemin tas, ka šie noteikumi neaprobežojas 
vien ar meža inventarizāciju, bet, kā jau nosaukumā rakstīts, nosaka 
arī Meža valsts reģistra uzturēšanas un aktualizācijas kārtību. 
Saprotamākā valodā, tā ir VMD datu bāze, kurā ir visa informācija 
par Latvijas mežiem un to, kas tajos notiek. Noteikumi paredz, 
ka īpašniekam katru gadu jāsniedz informācija (pārskatu veidā) 
par darbībām, ko viņš veicis savā mežā – koku ciršana, meža 
atjaunošana, meža ieaudzēšana, jaunaudžu kopšana, sauso koku 
ciršana utt., savukārt VMD šo informāciju reģistrē datu bāzē. 

Esam nonākuši pie paša svarīgākā no meža pavasara darbiem – 
meža atjaunošanas. Šajā gadījumā es runāju par klasisko šā jēdziena 
definīciju, ar to saprotot koku stādīšanu nocirsta meža vietā. Pirmais 
un svarīgākais – stādīt drīkst tikai stādu audzētavās izaudzētus 
stādus. Nekādi mežeņi, nekāda paša no čiekuriem lupināta sēklu 
sēšana! Tas laiks ir beidzies. Otrais, ne mazāk svarīgs noteikums, ir 
tāds, ka stādiem jābūt iegādātiem legālā tirgū – ar stādu sertifikātu 
un samaksas dokumentu. Nekādi citādi stādi neder. Arī jebkurā 
audzētavā pirktus stādus pie mums nevar izmantot. Zemgale un 
Kurzeme mums neder. Tur maigāks klimats, un viņu koki mūsu 
bargajiem apstākļiem nav piemēroti. Kur pirkt?  Kokaudzētavu 
saraksts ir garš, mums tuvākās ir Liepā IK ”Kovārnis” , Strenču 
kokaudzētava Trikātas pagastā, Smiltenes kokaudzētava Silvā u.c. 
Ja kādam ir interese, informācija pieejama gan internetā, gan Cēsīs 
birojā, gan arī piezvanot savam mežzinim. Lai jums veicas pavasara 
meža darbos!

Jānis Rubenis, mežzinis

Ar Jāņa Bačkina uzvaru 5. maijā noslēdzies 
novada dartistu turnīrs

Šosezon – no oktobra līdz pat pavasarim – šautriņmetēji no tuvākas un tālākas apkārtnes vienu reizi mēnesī pulcējās kafejnīcas „Laura” 
zālē, lai 8 kārtās noskaidrotu precīzāko roku īpašniekus. Azartiskos turnīra dalībniekus nebiedēja ne attālums, ne „bezceļa” apstākļi. Lai 
mērotos spēkiem ar mūsu novada dartistiem un rādītu savu prasmi, dalībnieki ieradās arī no  Cēsīm, Veselavas, Smiltenes, Lizuma u.c.  
Kopumā turnīrā piedalījās 62 šautriņmetēji.

Maija finālmačā tika noskaidroti turnīra uzvarētāji: 1.v. – Jānis Bačkins (Veselava), 2.v. – Jānis Muižnieks (Cēsis), 3.v. – Avelīna Lāce 
(Ineši), 4.v. – Kristīne Kuzmane (Vecpiebalga), 5.v. – Matīss Bauers (Vecpiebalga), 6.v. – Gatis Logačevs (Valmiera).

Turnīra organizators Ilgvars Lācis norāda, ka šautriņmešana kļūst arvien populārāka – pieredzējušajiem dartistiem veidojas līdzvērtīgi  
konkurenti. Šosezon labas iemaņas rādīja arī turnīra debitanti  – Oskars Kuzmans, Lelde Prūse, Zane Zvejniece, Santis Bērziņš. „Visu gadu 
cītīgi trenējāmies, piedalījāmies lielākos un mazākos mačos. Vasarā nedaudz iepauzēsim, bet rudenī atkal ar jauniem spēkiem ķersimies 
pie šautriņām. Sezonu noslēdzot, vēlos pateikt lielu paldies par sadarbību komandai un visiem atbalstītājiem. Ceru, ka arī turpmāk nezudīs 
interese par šautriņmešanu un mums pievienosies jauni dalībnieki,” aicina Ilgvars Lācis.

Šī gada turnīrs noslēdzies, uzvarētāji noskaidroti!

Muzeju nakts pasākumi rūsas 
un zibens gaismā

18.maijā visā Latvijā jau devīto reizi 
norisinājās Muzeju nakts pasākumi. Šī 
gada tematika bija īpaši saistīta ar zaļo 
krāsu, kas simbolizē mežu, atjaunotni un 
harmoniju.  Neskatoties uz pasākumu plašo 
piedāvājumu visā Latvijā (šogad piedalījās 
vairāk nekā  120 kultūrvēsturiskas  
iestādes), interesentu skaits, kuri  vēlas 
paviesoties mūsu novadā, ar katru gadu 
pieaug. Kā rāda statistika, apmeklētāju 
skaits novadā kopumā krietni pārsniedza 
1000 (tai skaitā A. Austriņa muzejā 
“Kaikaši” 228, “Kalna Kaibēnos” 136, 
“Jāņaskolā” 160, “Saulrietos” 302). Arī tas, 
ka apkārtnē ducināja pērkons, zibeņoja un 
uzkrita pa lietus lāsei, netraucēja doties no 
muzeja uz muzeju, no viena pasākuma uz 
otru. Gundega Dreiblate, akcijas „Muzeju 
nakts” koordinatore Latvijā, šogad 
izvēlējās apmeklēt mūsu novadu un redzēto 
vērtē atzinīgi: „Man tiešām ļoti patika pie 
jums Piebalgā! It visur bija sajūtams, ka 
Muzeju nakts ir svētki.   Biju „Vēveros”, 
„Saulrietos” , kā arī „Jāņskolā”, kur 
noklausījos Ziemeļlatvijas kameransambļa 
„LIVONIA” apmēram pusstundu garu 
koncertu, kas patiesi bija liels baudījums. 
Vienīgi žēl, ka nespēlēja Emīlu Dārziņu! 
Varbūt mums netrāpījās?” 

Muzeju nakts programma bija gana 
daudzveidīga arī citos novada pagastos. 
Taurenieši var lepoties ar kupli apmeklēto 
filmu nakti un zaļumballi, savukārt  Dzērbenes vidusskolu šajā naktī apmeklēja ap 80 cilvēku, kuri vēlējās tikties ar vides aktīvistiem, 
17 brīvprātīgo vadībā apgūt iemaņas seno loku un citās darbnīcās. Bija arī 20 drosminieki, kas mērojās spēkiem nakts skrējienā „Zaļā 
Dzērbene”, un 10 interesenti, kuri vēlējās iemācīties pareizi nūjot. Vidusskolas direktore Ērika Arāja par aizvadīto Muzeju nakti ir gandarīta: 
„Pabiju ne tikai pie mums, Dzērbenē, bet arī apmeklēju Porcelāna darbnīcu Inešos, „Kalna Kaibēnus” un „Saulrietus”. Fantastiska nakts un 
lieliski pasākumi! Manuprāt, šī akcija parāda, kas cilvēkus patiesi interesē un kam viņi ir gatavi veltīt brīvo laiku.” 

Paldies visiem muzeju darbiniekiem, entuziastiem un brīvprātīgajiem palīgiem! 
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Aitkopībai ir nākotne. Vajag uzdrīkstēties!

AigArs MētrA ir pieredzējis uzņēmējs, kurš 
vairākus gadus veiksmīgi darbojas īpašumu 
pārvaldīšanas jomā, bet šobrīd paralēli citiem 
projektiem ir pievērsies aitkopībai. Šajā intervijā Aigars 
dalās pārdomās par uzņēmējdarbības priekšrocībām 
un trūkumiem laukos.

Kāpēc izvēlējāties pievērsties aitkopībai?
- Ar aitu audzēšanu Piebalgā ļaudis nodarbojas jau izsenis, 

paugurainais reljefs nepiedāvā daudz iespēju lauksaimnieciskai 
darbībai, vai ne? Kad bijām iegādājušies īpašumu Inešos, lielākās 
galvassāpes sagādāja pakalnu nopļaušana. Pēc draugu it kā pa jokam 
teiktā ierosinājuma, nopirkām desmit Latvijas tumšgalves – tur, 
kur ar tehniku grūti piebraukt, aitas lieliski darbojas kā bioloģiskās 
pļaujmašīnas, kas uztur teritorijas vizuāli skaistas un sakārtotas. 
Vēlāk sākām domāt – kāpēc turēt desmit aitas, lai noganītu nogāzi, 
varbūt var šai lietai pievērsties nopietnāk.  Aitkopība ir arī viena no 
vienkāršākajām lopkopības jomām, jo dzīvnieki  labi pārziemo āra 
apstākļos un neapkurinātā kūtī. Svarīgi tikai nodrošināt labu barību, 
tīru ūdeni, sausu guļvietu un aizvēju, ar laika apstākļiem viņas tiek 
galā pašas. Apsaimniekojam 100 ha, no tiem daļa ir  īpašumā, daļu 
nomājam, ganāmpulkā patlaban ir ap 200 aitu mātes un aptuveni 
tikpat jēru. Taču mūsu mērķis ir paplašināt ganāmpulku līdz 500 
aitu mātēm. Pagaidām zemes pietiek, taču, ja saimniecība turpinās 
attīstīties, vajadzēs platības paplašināt. Neskatoties uz to, ka apkārtnē 
ir ļoti daudz nekoptu lauku, cilvēki diemžēl nelabprāt savus zemes 
īpašumus pārdod vai iznomā. Viņi labāk izvēlas „dīvānzemnieka” 
politiku. It kā pašam nevajag, bet Eiropas nauda tomēr… Man šķiet, 
ka valdībai būtu jāpieņem stigrāki mēri un jāatrod veids, kā veicināt 
lauksaimniecisko zemju apstrādi, jo pretējā gadījumā Latvija 
aizaugs.  

Šogad ir vēls pavasaris. Vai visus ieplānotos darbus esat 
paspējuši apdarīt? 

- Šķiet, ka nekas nokavēts nav. Šis bija labs jēru gads, esam ieguvuši 
ievērojamu papildinājumu jau esošajam ganāmpulkam. Aitas un 
jēri jau ir aplokos, kur brīvā dabā dzīvos līdz pat vēlam rudenim. 
Aitas cērpam vienu reizi gadā – jaunās aitiņas pavasarī, vecās mātes 
– rudenī, jo  kažoks aizsargā gan no saules, gan lietus, gan mušām 
un knišļiem.  Rupjo lopbarību gādājam uz vietas saimniecībā, tikai 
tā varam nodrošināt labu kvalitāti. Uzsākot saimniekošanu,  jau 
pavisam drīz sapratām, ka visa tehnika jāgādā pašiem, jo tuvākajā 
apkārtnē nav pakalpojuma sniedzēja, kas spētu apmierināt visu 
intereses.

Jaunībā zinājāt, ka būsiet uzņēmējs?
- Tieši par uzņēmēju kā tādu laikam nē, kaut gan  paralēli visam 

vienmēr ir bijusi interese par šīm lietām. Pēc izglītības esmu 
automehāniķis,  mācījos Rīgas industriālajā  politehnikumā.  No 
kursa 30 audzēkņiem šobrīd profesijā nestrādā neviens, katram ir 
savs bizness. Pats esmu darbojies dažādās jomās – strādājis algotu 
darbu, gadus septiņus  arī autoservisā, vēlāk pievērsos tirdzniecībai, 
nekustamo īpašumu pārvaldībai, nelieliem biznesa projektiem. 
Aitkopība vēl  peļņu nenes – pagaidām mēs līdzekļus saimniecībā 
tikai ieguldām, tāpēc naudu es joprojām pelnu Rīgā, bet tērēju to 
šeit. Apstāklis, ka uzņēmējdarbība norit vairākās vietās, tehnoloģiju 
laikmetā nav nekas ārkārtējs. Pēdējā laikā biežāk esmu Inešos, taču 
tas itin nemaz man netraucē vadīt īpašuma apsaimniekošanas darbus 
citviet. Manuprāt, tā ir lauku nākotne – pilsētas uzņēmēji, kas par 
mājvietu izvēlas tīru un sakoptu vidi. 

Uzņēmējdarbības plusi un mīnusi…
- Vieglāk ir strādāt algotu darbu, kur pienākumi zināmi. Bet 

ne katrs to var. Man patīk dinamiska darba vide, jauni projekti–  
sakoncentrēju uzmanību, sasniedzu iecerēto un atkal meklēju 
jaunu izaicinājumu. Kad nodibinājām saimniecību, uzstādījām 

mērķi – 2 gadu laikā apgūsim aitkopības procesu. Protams, mums 
bija strādnieks, kas saimniecību pieskatīja ikdienā, taču mēs arī 
paši vēlējāmies iegūt reālu praktiskā darba pieredzi, lai saprastu, 
ko nepieciešams uzlabot, kādas inovācijas varam saimniecībā 
veikt, no kā vajadzētu izvairīties. Lauksaimnieka darbs izskatās 
pavisam citāds, ja sēdi pilsētā pie rakstāmgalda un esi tālu no siena 
pļavas. Šobrīd nodrošinām darbu diviem vietējiem cilvēkiem, arī 
paši iespēju robežās piedalāmies saimniecības darbos, taču vairāk 
uzticam saviem strādniekiem – zināšanas kopā esam apguvuši, 
tagad tās jāliek lietā.

Kāds bija lielākais pārsteigums, uzsākot saimniekot laukos? 
- Godīgi jāatzīst, šo biznesu sākām bez īpašām priekšzināšanām. 

Aitu kopšanas prasmes esam apguvuši pašmācības ceļā.  Savā ziņā 
tas bija lēciens nezināmajā. Lai izprastu nozares specifiku, pabijām 
ārzemēs – Vācijā, Francijā, Šveicē un Austrijā, kur apmeklējām 
saimniecības, kas specializējas aitkopībā, daudz praktisku ieteikumu 
esmu guvis arī no Arta Reiziņa, kurš veiksmīgi darbojas Stalbes pusē.    
Nekad agrāk neesmu dzīvojis īstos  laukos (Garkalni par tādu taču 
nevar nosaukt, vai ne), mums mājās nekad nav mitis neviens cits 
četrkājainis kā vien kaķis,   tāpēc sākumā bija jāapgūst daudz jauna 
un nezināma, neiztika arī bez pārsteigumiem. Īpaši pirmajā pavasarī 
pēc aitu iegādes, kad  sāka „skriet” jēri. Šeit nu jāsaka  paldies mūsu 
saimniecības pārraudzei un vetārstei Ilzei Miķelsonei, bez kuras 
padoma mums būtu klājies pavisam „plāni”. To gan nevarētu saukt 
par pārsteigumu, drīzāk – par ne visai glaimojošu atziņu, bet situācija 
ar darbaspēku laukos joprojām ir dramatiska, jo labus, zinošus un 
atbildīgus darbiniekus nemaz nav tik viegli sameklēt. Man šķiet, 
ka pie vainas ir arī sociālā sistēma, kas diemžēl nestimulē cilvēkus 
nopelnīt iztikai.  Mums paveicās, pateicoties paziņu un kaimiņu 
ieteikumiem. Visai īsā laikā izdevās atrast kārtīgus strādniekus, ar 
kuriem esmu apmierināts. 

Ir arī dzirdēts, ka uzņēmēji ne vienmēr godprātīgi attiecas 
pret darba ņēmējiem…

- Par katru darbu ir jāsaņem adekvāts atalgojums.  Cenšos 
neskopoties,  mans princips ir – jo vairāk padarīsi, jo lielāku algu 
saņemsi.  Pretējā gadījumā zudīs motivācija strādāt.  Diemžēl 
pieredze rāda, ka  cilvēki grib saņemt naudu, bet nesaprot, ka viņiem 
kaut kas jādod pretī. Protams, gadās arī uzņēmēji, kas izmanto 
situāciju un nesamaksā algu vai samaksā mazāk. Šādos uzņēmumos 
ir liela strādājošo maiņa, un tas nekādu labumu nenes arī pašam 
uzņēmējam. 

Ne katram ir lemts kļūt par veiksmīgu uzņēmēju.
-  Biznesa pamatus esmu apguvis praktiskā ceļā. Ir gadījies 

arī nedaudz „apdedzināties”, bet līdz šim vienmēr esmu samērā 
veiksmīgi no ikvienas situācijas pratis atrast izeju. Lai arī ārzemju 
teorija ir tāda, ka, piemēram, uzņēmējs, kas pārdod automobiļus, 
tikpat sekmīgi var tirgot arī apavus vai saldējumu, jaunajiem es 
tomēr ieteiktu  paskoloties.  Manuprāt, ikvienā jomā ir jāiedziļinās 
un tā jāizprot no zemākā līmeņa līdz pat augstākajam. Bet vispār 
jauniešiem vairāk vajadzētu pievērsties praktisku profesiju apguvei, 
pretējā gadījumā mums būs daudz priekšnieku, kam nebūs, ko vadīt. 
Jaunā paaudze ir gana uzņēmīga. Vai viņi grib nākt uz laukiem? 
Nezinu. Līdz šādai apziņai ir jānobriest. Mēs jau arī savā jaunībā 
negribējām uz laukiem, prātā bija citas lietas. Vai mani bērni vēlēsies 
turpināt manis izveidoto? Es domāju, ka nedrīkst neko uzspiest. 
Katram pašam ir jāizvēlas, ko darīt. Pretējā gadījumā nekas labs 
nevar sanākt. 

Pastāv stereotips, ka bizness ir vīriešu lauciņš. 
- Patiesībā dzimumam nav nozīmes. Taisnība ir citā – sievietēm 

noteikti ir attīstītāka intuīcija, vīrieši vispirms izdara un tad padomā. 
Tāpēc es rūpīgi ieklausos sievas teiktajā. 

Kā atpūšaties no ikdienas darbiem? 
- Mans jaunākais hobijs un atklājums ir brīvība, ko sniedz sajūtas, 

braucot ar motociklu. Esmu aktīvo vaļasprieku –  kalnu slēpošanas un 
ceļošanas – piekritējs. Tā ir ne vien atpūta, bet arī iespēja paskatīties 
uz savu biznesu no cita skatupunkta. Patīk apmeklēt valstis un 
vietas, kur var ieraudzīt ko vēsturiski interesantu vai smelties 
pieredzi uzņēmējdarbībā. Pirms pāris gadiem pabijām Ķīnā. Bezgala 
interesanti, kā šai miljardu valstī tiek panākta kārtība, sakārtotība un 
organizētība! Līdzīgi kā skudru pūznī, kur katra skudra kustas un 
rīkojas pēc rūpīgi izstrādātas shēmas. Tur nav nevienas aizaugušas 
grāvmalas!  Paradoksālākais ir tas, ka visa brauciena laikā vien pāris 
vietās manījām, ka laukus apstrādā ar traktoriem.  Pārsvarā visur 
tiek izmantots roku darbs.  Gidam jautāju – kāpēc tā? Viņš saka: ja 
mums būtu daudz tehnikas, mums būtu milzīgs bezdarbs. Ķīnieši ir 
ļoti strādīgi, viņi izkonkurēs ikvienu.

Ko jūs ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl tikai plāno uzsākt savu 
biznesu laukos? 

-  Uzņēmējam svarīgi, lai būtu laba infrastruktūra un  sakārtoti 
ceļi. Jāatzīst, ka nevienu investoru vai uzņēmēju mākslīgi atvilināt 
nevar, taču  lauki nav arī nekāds bieds biznesa uzsākšanai, arī brīvu 
nišu var sameklēt, piemēram, tūrisms, aitkopība vai gaļas lopu 
audzēšana. Nekoptas un aizaugušas zemes laukos netrūkst, un jēra 
gaļa visā pasaulē ir deficīts – pieprasījums ir lielāks par piedāvājumu.  
Var šo nozari attīstīt pamazām. Mēs vēlējāmies nišu apgūt straujāk, 
tāpēc izmaksas ir lielas – vajadzēja uzbūvēt ceļu, novietni aitām, 
dzīvojamo ēku, sagādāt tehniku. Viss bija jārada no jauna. Ja ir 
lauku viensēta un ir ganības, attīstīties var pamazām. Ģimeni var 
normāli uzturēt, ja ir izveidota saimniecība ar 250 aitu mātēm. Ir 
jābūt skaidram plānam, ko vēlaties darīt, un vienmēr ir jārēķinās, 
ka būs jāiegulda līdzekļi. Gan sākumā, gan arī vēlāk, lai attīstītos. 
To daudzi negrib saprast. Tāpēc mums ir tik daudz bankrotējušu 
uzņēmumu un neveiksmīgu saimniekošanas piemēru. Nav ko 
ieguldīt? Tad jāaizņemas no bankas vai jāpiesaista kāds privāts 
partneris.  Ir jāveic precīzi aprēķini, jāplāno un jāorganizē darbs tā, 
lai pakāpeniski varētu ieiet izvēlētā biznesa tirgus nišā ar savu vārdu.  
Labiem projektiem vienmēr atrodas kāds atbalstītājs. Ja bailes 
riskēt, uzņēmējdarbībā nav ko meklēt.  Arī mēs esam izmantojuši ES 
projektu iespējas – gan novietnes būvniecībai, gan tehnikas iegādei. 
Noteikumi jau neko neierobežo, bet paver iespējas saimniekošanu 
uzsākt vērienīgāk. Man šķiet, ka Latvijas lauksaimniecībai nākotne 
ir tad, ja sīkzemnieki apvienosies kooperatīvos. Diemžēl cilvēki to 
nevar īsti pieņemt. Latvietis ir individuālists, joprojām daudzu apziņā 
ir „iesēdusies” doma, ka „kopus” manta nevienam nepieder. Kamēr 
mums būs šī nelāgā pieredze, kas nāk līdzi no padomju gadiem, 
nekas nemainīsies. To laikam izskaudīs tikai tad, kad nomainīsies 
paaudzes. 

Dzidra Ješkina

Patria o umerte!
(19�0.gada	17.jūnijs	–	Latvijas	
Republikas	okupācijas	diena)

Ar	četrdesmitā	gada	jūniju
latvju	tauta	zaudē	brīvību
un	leģendārais	prezidents
„gulagā”	arī	dzīvību.

Stāv	zemniektautas	vadons
pie	debesu	vārtiem,
caur	kuriem	ieiet
mūžības	skartie.

Un	jautā	tam	Dievs,
Visuma	pavēlnieks:
„Teic,	Kārli,	kas	dzīve	bij’	tava:
grūts	darbs	vai	vadoņa	slava?”

„Man	dzīve	bij’	Latvijas	valsts
no	pirmā	līdz	pēdējam	brīdim,
bet	slava	ir	manai	tautai,
lūdzu,	Dievs,	svētī	un	sargā	to!”

Un	saka	tad	Dievs,
Visuma	pavēlnieks:
„Tu	esi	patiesi	taisnais
Starp	cilvēkiem,	Kārli!

Jo,	glābdams	latviešu	tautu,
tu	ziedoji	sevi	un	valsti,
bet	Golgāt	ceļā	
aizgāji	mūžībā.

Un	mūžos	svētīta	
būs	tava	vieta
latviešu	tautā
un	debesu	valstībā!”

Adolfs Bruno Pugulis 
Dzērbenē
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Kad gaisā skan putnu balsis, kad koki nepacietībā gaida pumpuru atbrīvošanu, kad ūdeņi sačukstas, arī 
cilvēkiem gribas kaut ko skaistu, tāpēc aprīļa pēdējā dienā Dzērbenes skolā skanēja „Aprīļa pilieni”. Pasākums 
sākās ļoti nopietni – ar zinātniski pētniecisko darbu  prezentācijām.  9.klases skolniece Diāna Vītoliņa 
iepazīstināja ar darbu „Dzērbenietes Paulīnes Gailītes mūža ieguldījums Latvijai” un Kitija Jonīte prezentēja  
pētījumu „Skolotājs Jānis Ozols un viņa dzimta – manas skolas un pagasta lepnums”. 8.klases skolniece Līva 
Ņizina pastāstīja par tēmu „Dzērbenes vidusskolas lepnums – skolotājs Jānis Rūdolfs Actiņš”, 7.klases skolniece 
Rēzija Laumane iepazīstināja ar savu darbu „Grīnbergu ģimenes iegūtās medaļas – Dzērbenes sporta vēstures 
liecinieces”, bet 4. klases skolnieces Samija Vītoliņa un Renāte Sakse iepriecināja klausītājus ar pētījumu par 
bērnudārza vēsturi. Prezentācijas noskatījās arī skolēnu vecāki, vecvecāki un pagasta ļaudis. 

Pasākuma 2. daļa sākās ar anekdošu šovu. Žūrija vērtēja un nosauca uzvarētājus dažādās nominācijās – 
„Skaļākie smiekli”, „Par ko tur bija jāsmejas?” un citas. Pēc izsmiešanās varēja ķerties pie mākslas radīšanas. 
Zālē skanēja mūzika, katrs zīmēja savas izjūtas. No darbiem veidojām izstādi. 

Ērika Arāja

Dzērbenes vidusskolā:
17.maijs – Pēdējā zvana svētki. Veiksmi eksāmenos!
18.maijs –  Muzeju nakts pasākums .
27.,28.maijs – Tūrisma dienas. 
27.maijs –  Literatūras lasīšanas konference .
30.maijā dosimies  ekskursijā uz Okupācijas muzeju, Kara muzeju, 
atpūtīsimies  pie jūras Saulkrastos.
31.maijā aicinām visus uz skolas  atskaites koncertu.

SKOLU ZIŅAS

Profesiju diena 
Dzērbenes skolā

Šajā mācību gadā darboties sākusi Skolas padome, kura nu jau palīdzējusi skolai 
ar divu pasākumu organizēšanu, un viens no tiem bija šā gada 13. maijā notikusī 
Profesiju diena.

Pilnīgi paļaujoties uz saviem spēkiem, tika sagatavoti testi ar 11 jautājumiem 
atsevišķi mazajiem (1.-4. klase) un lielajiem (5.-9. klase), lai noskaidrotu, vai bērni 
atpazīst profesijas un to, ko veic šo profesiju pārstāvji. Jāsaka, ka pārsteigumu 
bija daudz – gan par to, ka cietumsargam nav darīšanas ar kameru, gan par to, ka 
pie mājas būvniecības namdaris būtu lieks. Arī uz apzināti āķīgo jautājumu „Kas 
par profesiju ir vecmāte?” daļa bija atbildējusi, ka tā vispār nav profesija, bet gan 
ģimenes loceklis, un nevar jau nepiekrist! Katrā ziņā secinājums ir tāds, ka šajā 
jomā bērniem ir vēl daudz neatklāta un jauna. Papildus tam no mājaslapas www.
darilatvijai.lv tika izdrukāts profesiju saraksts, kurā bērni atzīmēja tās, par kurām 
grib uzzināt smalkāk, un pieprasītāko profesiju apraksti arī viņiem tika sagatavoti 
un izdrukāti. 

Un tas vēl nav viss. Viena mācību stunda tika atvēlēta, lai tiktos ar cilvēkiem, 
kas stāsta par savu darbu. Skolēni sadalījās piecās grupās un devās katrs uz savu 
pusi – viena grupa uz bibliotēku, kur Dzērbenes bibliotekāre Inese Gusmane 
iepazīstināja ar amata smalkumiem un Dzērbenes bibliotēkas vēsturi. Skolas 
bibliotēkā dravnieki Daiga un Edgars Dandeni bija pat ienesuši stropu, tiesa gan – 
bez bitēm. Stāvu augstāk, mūzikas kabinetā, Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa deva īsu 
ieskatu dziesmu aranžēšanā un ar savu grupu arī sagatavoja tautasdziesmu jaunās 
skaņās. Pie neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīdzes un vecmātes Baibas 
Miezītes bērni apguva rīcības plānu traumu gadījumos, kā arī uzzināja daudz ko citu 
derīgu, bet mūsu novadnieks Raitis Glāzers ar savu grupu noturēja īstu sēdi, kurā 
sprieda par skolas sporta laukuma atjaunošanu, diskutēja, balsoja un galā pieņēma 
rezolūciju. Pēc tam visas grupas satikās un īsumā prezentēja savu darbu.

Liels paldies visiem, kas piekrita doties uz skolu un pastāstīt bērniem par savu 
profesiju! Kā arī paldies ārpusklases darba organizatorei Ilvai Jeromānei, ar kuras 
palīdzību ārpusē radušās idejas tika īstenotas skolā!

Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa, 
Skolas padomes locekle

Mūzikas, mākslas, literatūras 
diena „Aprīļa pilieni”

Mātes dienas 
koncerts

Pavasaris un Mātes, Ģimenes diena ir ļoti saistīti. Ģimene ir kā ligzda pavasarī – tur ir rūpes un prieks, smaidi 
un asaras, pateicība un vilšanās, bet pāri visam – mīlestība. 

Skolēni ar lielu mīlestību un sirsnību, gatavojoties svētkiem, rakstīja dzejoļus, domrakstus par ģimeni, māti. 
Koncertā paši autori savus darbus norunāja.

Skolai sākusies iepriecinoša sadarbība ar Dzērbenes mūzikas skolu. Mātes dienas koncertā mūzikas skolas 
audzēkņi un pedagogi  mūs iepriecināja ar saviem priekšnesumiem. Skanēja gan kora un solistu dziedājums, 
gan ģitāru, čellu, klavieru, pūšaminstrumentu spēle. Koncerts bija ļoti daudzveidīgs un skaists. Mums ir lielas 
priekšrocības, ka Dzērbenē ir mūzikas skola. Mūzika bagātina jebkuru cilvēku, veido viņa garīgo stāju. Mīļš 
paldies pedagogiem un bērniem, bet vislielākais paldies bērnu vecākiem, kuri sūta savus mīluļus mūzikas 
skolā, reizēm varbūt piespiežot, pierunājot. Prieks, ka daudzu ģimeņu visi bērni nodarbojas ar mūzikas apguvi. 
Paldies! 

 Ērika Arāja

SKOLU ĪSZIŅAS Inešu pamatskolā: 
7. maijā  tikāmies ar tīras un sakoptas vides popularizētāju –  Cūkmenu.
10. maijā Mātes dienai veltītie pasākumi: Ceļojums uz  Ērgļu novada muzeju „Braki” un 8./9.klases 

organizētā pēcpusdiena ”Kopā ar tevi, māmiņ!”.
17. maijā skolas zvana svētki.
24. maijā pirmsskolas izlaidums.
29. maijā skolas mazā zinātniskā konferencīte,  projekta „Mammadaba” noslēgums.
31. maijā skolas dzimšanas dienas svinības „Inešu pamatskolai – 20”.

Taurenes pamatskolā: 
3.maijā Taurenes pamatskola aicināja uz tikšanos skolas absolventus.
7.maijā skola durvis vēra novada skolu skolēniem, lai kopīgiem spēkiem mērotos krosa sacensībās. 

Pavisam piedalījās 93 žiglākie skrējēji. Paldies Andrim Praulītim par sacensību organizēšanu. Dalībnieki 
guva pozitīvas emocijas. Jauki, ka  kopā varam noorganizēt un novadīt šādu pasākumu pašu spēkiem.

Noslēgušās ZAAO, „Zaļā josta” un „Mammadaba” akcijas. 15.maijā skolēni piedalījās ZAAO 
mācību gada noslēguma pasākumā Valmierā, bet 25.maijā Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā baudīsim 
organizācijas  „Zaļā josta” piedāvāto pasākumu.

15.maija rītā  pirmsskolas grupas savā sporta laukumā pulcēja Vecpiebalgas novada skolu bērnudārzu 
audzēkņus uz „Pirmsskolēnu sporta svētkiem”. Bērniem smaidot un saulei sildot, svētki izdevās lieliski. 
Sporta svētkos piedalījās Dzērbenes, Vecpiebalgas un Taurenes pirmsskolēni kopskaitā – 65, kā arī 12 
audzinātājas. Karogiem plīvojot, bērniem čalojot, skrienot un lecot, nemanāmi paskrēja laiks. Sapratām, 
ka šādus svētkus vēlamies arī nākamgad, tāpēc pēc veiktās loterijas laimīgā loze izkrita Dzērbenes skolas 
pirmsskolēniem. Tiksimies nākamajos novada skolu pirmsskolēnu sporta svētkos Dzērbenē!

17.maijā pavasara ziedu smaržas pārņēma skolu. Dziedot skolas himnu „Atmiņu zvans”, sniedzām 
ziedus 9.klases skolēniem un sakām tiem: „Lai veicas eksāmenos!”

21.maijā „Mammadaba” ietvaros 6.,7. un 8.klases skolēni Latvijas Valsts mežos stādīja kokus, bet 
1.-3.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz Tērvetes dabas parku. 

23.maijs – skolā pārgājienu diena, kā arī vakarā nakts pasākums skolā „Zem zilās debesu bļodas”.
28.maijā visi mīļi aicināti uz Taurenes kultūras namu, kur jauno vokālistu konkursā „DO-RE-MI” 

dziedās skolas drosmīgākie skolēni.
No 27. līdz 30.maijam skolā projektu nedēļa „Mēs un māksla”, kura noslēgsies ar muzikālo izrādi 

„Mauglis” Taurenes kultūras namā.
31.maijā pirmsskolas grupas „Pūcēni” izlaidums.

Novada pirmsskolēnu sporta svētki.

Vecpiebalgas vidusskolā:
2. maijā zēnu koris skatē ieguva 1. pakāpi.
3. maijā 4., 6., 7., un 8.A klase piedalījās Latvijas skolēnu sporta un prāta spēļu „ZZ Čempionāts 

2013” pusfinālā. Labāko komandu vidū ir arī mūsu skolas 7. un 10.klase, kas piedalīsies  finālā.
7. maijā mācību olimpiāžu labāko rezultātu ieguvēji apmeklēja  mūzikla „Pārdotie smiekli” 

pirmizrādi.
11. – 12.maijs 15.Jauno ūdens pētnieku konkursā atzinība Santai Gruelei. 22. Jauno vides pētnieku 

konkursā atzinība Santai Gruelei (11.E) un Kalvim Gorovenko (11.V).
16. maijā uzaicinājām  8.-9.klašu skolēnus „Iekāpt Vecpiebalgas vidusskolēna kurpēs”! Varēja 

iepazīties ar skolu, piedalīties mācību stundās, konkursos. Dienas noslēgumā visi kopīgi atpūtāmies 
diskotēkā.

17. maijā zvanu uz beidzamo mācību stundu iezvanīja 9. un 12. klases skolēniem.
20. maijā braucām uz Priekuļiem, kur sveica Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, 

Raunas, Vecpiebalgas novada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus.
21. maijā skolā norisinājās volejbola sacensības.
24. maijā Mākslas dienas „Dziesma” un „Deja”. Zīmējumi uz asfalta, akmeņiem un krūzēm lika 

domāt par vasaras Dziesmu un deju svētkiem. Dīķī vērojām kuģīšu regati un fotosalonā varējām sevi 
apliecināt dejas solī vai dziesmas varā.

31. maijs pēdējā skolas diena ar labāko skolēnu sveikšanu, apbalvošanu un noslēgumu kultūras namā 
„Skola bildēs un video 2012./2013. m.g.”

Jauno biologu skolas konkursa kārtā „Zooloģija un ekoloģija” 2.vieta Žanetei Zommerei (12.E). 
Kopvērtējumā – 3.vieta. 

Novada skolēnu pētniecisko darbu konkursā 1.vieta Līvai Brauerei (9.kl.).
Starpnovadu krosā: 2.klašu grupā 1.vieta Montai Aļeksejevai, 2.vieta Kristapam Zivtiņam, 4.klašu 

grupā 3.vieta Amandai Kanapackai.
Matemātikas konkursā 4.kl. “Tik vai … cik?” kopvērtējumā 1.vieta Ralfam Kuzmanam, 3.vieta 

Loretai Ločmelei, atzinība Annai Balodei, Sintijai Bušai un Valērijai Tolkunovai. 
Profesora Cipariņa kluba 6. nodarbībā 3.vieta Mairai Asarei (8.A).
”Pūces skolas” grupas bērni ieguva atzinību par radošu izdomu un oriģinālu izpildījumu Latvijas- 

Šveices sadarbības programmas rīkotajā konkursā „Mazais uguns pavēlnieks”. Balvā goda raksts, 
saldumi un bezmaksas iespēja apmeklēt ugunsdzēsības muzeju Rīgā. Īpašs paldies Edgara Gulbja un 
Viestura Toka ģimenēm! 
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Pavasara svētki 
Vecpiebalgas vidusskolā

9. maijā vidusskolas kolektīvs aicināja uz svētkiem – pēcpusdienā Vecpiebalgas ev.lut.baznīcā 
godināja mīļos cilvēkus Mātes dienā, bet pievakarē atskatījās uz šī mācību gada veikumu mākslinieciskajā 
pašdarbībā, mācībās un radošajā darbā. Lūk, dažas no atsauksmēm. Laura Kupča: „Skaista noskaņa – 
visi svētku drēbēs, laimīgām sejām, ziediem un apsveikumiem rokās. Svētbrīdis sākas  ar mācītāja uzrunu, 
kam seko koncerts… Patiešām skaisti. Bērnu emocijas bija īstas, viņi dziedāja no sirds, lai iepriecinātu  
māmiņas. Arī asaras nekur nepazuda, tās bija. Katra mamma varēja justies mīlēta. Paldies visiem, kuri 
darīja šo dienu īpašu un ieradās, tiem, kuri uzstājās un vienkārši klausījās. PALDIES MĀMIŅĀM, kuras 
ieradās!”  Ance Liene Šatrovska:  9.maija pievakare izkrāsojās viskošākajās pavasara krāsās – priecīgie 
deju un dziesmu taureņi pacēlās lidojumam. Šogad koncerta tēma bija „Ceļojums apkārt pasaulei”. 
Mazais ceļotājs Andrītis kopā ar dejotājiem un dziedātājiem devās draiskulīgos piedzīvojumos uz Ķīnu, 
Argentīnu, Krieviju, Itāliju un vēl daudzām citām zemēm, beigu beigās saprotot, ka savu sirsniņu atrast 
var tikai te, mājās  – Latvijā. Koncertā ne tikai tika dejots un dziedāts, bet arī skolas radošākās un 
čaklākās meitenes demonstrēja savus pašdarinātos tērpus – greznus svārkus, kleitas, blūzes, žakete, kā 
arī kultūras nama foajē bija apskatāmi čaklo rokdarbnieču un amatnieku radošie darbiņi: spilveni, rotiņas, 
kastītes. Īpašu pārsteigumu sagādāja skolotājas, kas bija iejutušās īstu ķīniešu ādā. „Haņčiņčaņ” dancis 
lika smaidīt un priecāties: „Cik gan atraktīvas viņas mums ir!” Mums, divpadsmitajiem, šis skolas gada 
koncerts bija pēdējais, taču tās emocijas, gandarījumu, lepnumu un taureņus, kas mūsu vēderos lidinājās 
visu koncerta laiku, mēs nekad neaizmirsīsim.Smaidi, kas rotāja visu sejas (gan skatītāju, gan koncerta 
dalībnieku) ir pats skaistākais apliecinājums, ka mēs te, Vecpiebalgā, esam vareni prieka ģeneratoriņi.”

Paldies par košo, visu sirsniņās iečivināto pavasari!

10.klases dejotājas vilina skatītājus uz siltajām zemēm. 

Noslēgusies konkursa „Uguns 
pavēlnieks” otrā kārta, kas 

apliecina – 7. un 8. klašu skolēni zina, 
kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā

Konkurss tiek organizēts Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts 
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, kas paredz ugunsdrošības 
sistēmu ierīkošanu 118 vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, kurās bērni uzturas visu diennakti un 
līdz šim vēl nav veikti ugunsdrošības sistēmas uzlabojumi.

Konkursā piedalījās 186 komandas no visas Latvijas, demonstrējot teorētiskās zināšanas testā. Tā 
rezultāti apliecināja, ka skolēni apzinās uguns bīstamību un ir informēti par pareizu rīcību ugunsgrēka 
gadījumā. Komandas atbildējušas pareizi vidēji uz 8 no 10 testa jautājumiem. 

Pēc pirmās kārtas tika noskaidrotas katra reģiona piecas visvairāk punktus ieguvušās komandas, 
kas tālāk tikās reģionālajās atlasēs un turpinās cīnīties par UGUNS PAVĒLNIEKA titulu un galveno 
balvu – braucienu visai komandai uz Šveici. 19. aprīlī Valmierā, Valmieras Valsts ģimnāzijā, tikās 
piecas Vidzemes plānošanas reģiona skolu komandas – divas Jaunpiebalgas vidusskolas komandas, 
Vecpiebalgas vidusskolas, Grundzāles pamatskolas un Jeru pamatskolas komanda. Kā teica konkursa 
organizētāji, salīdzinot ar citiem reģionālajiem pusfināliem, Vidzemē cīņa bija sīva – tikai pēdējā 
uzdevuma, kurā komandām bija jādemonstrē sava veiklība  ugunsdzēsēju darba stafetē, rezultāti noteica 
uzvarētāju. Mūsu skolas 8a.klases komanda pusfinālā ieguva 3.vietu. 

Klases audzinātāja 
Ruta Šarkovska

Ūdens diena Vecpiebalgas vidusskolā

Mūsu skolas 8a. klases komanda – no labās : Jēkabs Zommers, Sintija Igaune, Samanta 
Elliņa, Helēna Lāpsele, Armanda Višņova, Maira Asare.

Ūdens ir mūsu planētas dzīvības 
avots – spēcīgs un trausls vienlaicīgi. 
Visai cilvēcei kopā ir jārūpējas, lai tas 
saglabātos tīrs un dzirkstošs. Tāpēc no 
1992. gada pēc UNESCO ierosinājuma 22. 
martā tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena 
(Latvijā kopš 1996.gada). Tās mērķis ir 
vērst pasaules valstu valdību, kopienu, 
institūciju un arī katra cilvēka uzmanību 
uz jautājumiem, kas skar planētas ūdens 
resursu saglabāšanu un attīstību. Katru 
gadu Pasaules ūdens dienas tematiskais 
uzsvars tiek likts uz kādu aktuālu ar ūdens apsaimniekošanu 
saistītu jautājumu, un 2013. gada tēma ir ,,Ūdens sadarbība”. 
Ūdens sadarbībai ir vairākas dimensijas, to skaitā kultūras, 
izglītības, zinātnes, reliģijas, ētikas, sociālās, politiskās, 
juridiskās, institucionālās un ekonomiskās. 

Vecpiebalgas vidusskolā Pasaules ūdens dienai veltītās 
aktivitātes tika organizētas 22.aprīlī. Rīts skolā iesākās ar 
Vecpiebalgas novada domes izpilddirektora Hugo Dukša 
prezentāciju par ūdens sistēmu Vecpiebalgā, Simonas Klodžas 
prezentāciju par Starptautisko ūdens dienu un Kristīnes 
Kuzmanes prezentāciju par Baltijas jūras projektu, turpinājās 

ar erudīcijas konkursu (jautājumi par un ap ūdeni), bet pēc tam 
skolēniem bija iespēja vērot 10. - 11.klašu skolēnu un ķīmijas 
skolotāju demonstrētos eksperimentus, kuros atklājas ūdens 
īpašības. Visas dienas garumā katrai klasei bija jāizveido 
prezentācija par ūdens piliena ceļojumu. Skolēni bija radoši – 
viņi gan zīmēja plakātus, gan rakstīja dzejoļus vai pasakas.

Skolēniem aktivitātes likās aizraujošas, jo šāda veida 
pasākums, kurā iesaistīti visi skolas skolēni,  noritēja pirmo 

reizi. Paldies ķīmijas skolotājām Antrai Eškinai un Baibai 
Jēriņai par eksperimentiem, fizikas skolotājai Birutai Grunskai 
par erudīcijas konkursa jautājumiem, kā arī pasākuma 
organizatorēm: bioloģijas skolotājai Agitai Bērziņai un 
matemātikas skolotājai Antoņinai Glāzerei!

Vecpiebalgas vidusskolas 11. klases skolnieces
Kristīne Kuzmane un Simona Klodža
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PAr SeKMĪgU VALStS PārVALDI
Kas vajadzīgs sekmīgai valsts pārvaldei? Atbilde visos laikos 

ir bijusi vienkārša un vienāda – jāsaliek īstie cilvēki īstajās vietās. 
Šajā rakstā tad nu pamēģināsim paanalizēt, kā ar šo „ielikšanu” 
īstajās vietās veicas LR, kura nepārtraukti saņem aizrādījumus no 
ES par nespēju veikt reformas, lai nodrošinātu mazskaitlīga, bet 
efektīva valsts pārvaldes modeļa ieviešanu. Pirmais jautājums, 
protams, kādiem tad jābūt šiem valsts politiku noteicošajiem 
cilvēkiem attiecīgajā jomā, domājot, pirmkārt, pašus vadošos – 
ministrus, valsts sekretārus, lielu pārvaldes un kontroles iestāžu 
vadītājus. Atbilde, šķiet, atkal gluži vienkārša – ar attiecīgu (nevis 
kaut kādu augstāko) izglītību, ar darba pieredzi šajā jomā, arī ar 
vadoša darba pieredzi, jo jāvada liels kolektīvs, un ar zināmām 
radoša darba spējām, kas ļauj analizēt, prognozēt un pieņemt 
optimālus risinājuma variantus sarežģītās situācijās.

Tagad pie faktiem mūsu zemītē. Visu, protams, uzskaitīt nav 
iespējams, avīzes apjoma nepietiktu, tāpēc tikai spilgtākais. Ja 
Kultūras ministriju vada cilvēks ar Fizkultūras institūta izglītību 
( tak jau kultūra, kaut arī fiziskā), bet Aizsardzības ministriju 
politiķis, kurš agrāk bija cieši saistīts ar ārlietām, to vēl varētu 
saprast, bet – pianista pēc izglītības atrašanās Ekonomikas 
ministrijas galvgalī vai finanšu pārvaldītāja ģeogrāfa diploms liek 
visai piesardzīgi vērtēt viņu izredzes sakārtot viņiem uzticētās 
jomas, kur nu vēl panākt kādu progresu šo tautsaimniecībai tik 
svarīgo nozaru attīstībā. Labklājības ministrei arī līdz šim nav 
bijis nekādas saistības ar pašreiz kūrējamām lietām, tikko ieceltais 
izglītības ministrs pēc profesijas ir ekonomists, tātad varbūt 
orientēsies jomai piešķiramajos līdzekļos, bet ne jau reformās, 
kuras tik ļoti nepieciešamas šai sistēmai. Stāvokli diezin vai uzlabo 
fakts, ka Dombrovska kungs pats lasa lekcijas divās augstskolās, 
ja vien tas nenotiek krievu vai angļu valodā, tad jājūt līdz nabaga 
studentiem. Katrs, kurš dzirdējis attiecīgo kungu runājam TV 
vai radio, domāju, piekritīs man – it kā runā latviski, bet uztvert 
viņa sacīto ir praktiski neiespējami. Skaidrs, ka šeit runa ir par 
kompromisa figūru, kurai pēc iepriekšējā ministra „trakajām” 
reformu idejām ir jāpiebremzē pārmaiņas augstākajā izglītībā, 
kuras draud ar ievērojamu ienākumu samazināšanos gan augstskolu 
vadībai, gan caur viņiem arī sponsorētajām partijām. Tāpēc arī 
jāapgalvo, ka šajā jomā viss ir labākajā kārtībā, ka augstskolās 
jāuzņem visi, kam ir vidusskolas atestāts (9 no 10 vidusskolas 
beidzējiem iestājas augstskolās!). Paldies Dievam, ka pārsvarā 
viņi izvēlas tā saucamās sociālo zinību jomas, kur nav jāsastopas 
ar tādiem „bubuļiem” kā matemātika, fizika vai ķīmija, citādi bail 
pat iedomāties, kas ārstētu, skolotu un darbā vadītu mūsu bērnus 
un mazbērnus (mums jau, cerams, pietiks padomju laikā skoloto, 
kuri izgāja bargu atlases skolu, kur, piemēram, Medicīnas institūtā 
varēja iestāties tikai labākie no labākajiem. Komiska situācija ir 

Latvijas lauku mūzikas skolu čellistu konkurss 
„Piebalgas pavasaris 2013”

Dzērbenes mūzikas skolā izskanējis V Latvijas lauku mūzikas skolu čellistu konkurss „Piebalgas 
pavasaris 2013”, kas notika šā gada 8. maijā. Ar katru gadu šis konkurss kļūst arvien populārāks 
un atpazīstamāks. Šogad konkursā savu sniegumu rādīja 13 dalībnieki no Babītes, J. Dūmiņa 
Baldones, Vecumnieku, Krimuldas un Dzērbenes mūzikas skolām. Patīkami pārsteidza konkursa 
mākslinieciskais sniegums, kas ar katru gadu ir augstāks. Šogad žūrijā nebija ilggadējais konkursa 
žūrijas priekšsēdētājs – mūsu novadnieks skolotājs Igors Graps Grāfs, kura aiziešanu mūžībā  
ar klusuma brīdi  pieminējām konkursa atklāšanā. Žūrijā uzaicināti tika Em. Dārziņa mūzikas 
vidusskolas skolotāji – čella spēles skolotāja Dace Pūce un vijoļspēles skolotājs Igors Doriņš.

I godalgas ieguva: Aleksandra Ņikonova (3. čella klase J. Dūmiņa  Baldones MS), Tīna Segliņa (4. 
čella klase Krimuldas MS), Dace Ignatova (4. čella klase Krimuldas MS), Elīza Sestule (Babītes MS).

Mūsu skolas audzēknis Jēkabs Zommers ieguva II vietu.
Konkurss ir apliecinājums un gandarījums par labi padarītu darbu. Nepietiek tikai ar to, ja mēs katrs 

klusi izdarīsim savu darbu, mums vajadzīgs arī to pierādīt uz skatuves un vēl nospēlēt tik labi, lai 
klausītāji to prastu novērtēt.

Talantam piemīt prasme no masas izcelt vienreizējo.
Novēlu skolotājiem jaunus radošus izaicinājumus, talantīgus bērnus un gatavoties jau nākamajiem 

konkursiem!  

Dzērbenes mūzikas skolas direktore 
Ilga Ozola

izveidojusies ap vides un reģionālās attīstības ministru Sprūdža 
kungu, kura ārzemēs iesāktās, bet vēl nepabeigtās studijas īsti 
neatbilstot ne tikai mūsu augstskolu, bet pat vidusskolas līmenim. 
Tiesa gan, nekādu jaunu ziņu šajā jautājumā nav, masu mediji, 
iespējams, pēc komandas „no augšas” visi vienlaicīgi apklusa 
un vairāk šo jautājumu nekomentē, kaut gan fakts pietiekami 
sensacionāls, tāds, kurš būtu jānoved līdz loģiskam lēmumam. 
Punkts divi. Pieredze. Domāju, ka par šo nopietni runāt nav 
iespējams. Mainās pie varas esošās partijas, mainās valdības 
sastāvs, daži, piemēram, Slaktera kungs savā laikā pamēģināja 
pat trīs tādus vareni saistītus amatus kā aizsardzības, finanšu un 
zemkopības ministra posteņus, bet Kristovskis vispār atgājis sāņus 
no politikas, jo viņam gribēja piedāvāt Aizsardzības ministriju, 
bet kungs atteicās, jo tajā „smilšu kastē” viņš jau vienreiz esot 
spēlējies, tagad viņš būšot ārlietu ministrs (izglītība – Fizkultūras 
institūts, hobijs – dzejošana). Un par prognozēšanas spējām. Te 
daži spilgti piemēri. Pēc labklājības ministres ierosinājuma, lai 
cīnītos ar bezdarbu, iedibināts tā saucamais mobilitātes pabalsts, 
proti, cilvēki, kuri atraduši darbu tālāk par 20 km no savas dzīves 
vietas, četrus mēnešus saņems 70 latus, lai segtu ceļa izdevumus 
un, iespējams, īres maksu vai ēšanas izdevumus. Lieliski! Un pēc 
4 mēnešiem? Maz ticams, ka pa šo laiku šis cilvēks būs sevi tā 
pierādījis, lai viņu ieceltu vismaz par kādu puspriekšnieku, tātad 
tā pati minimālā alga vien būs, tikai tagad bez piemaksas. Vai 
kāds brīnums, ka atsaucība šajā gadījumā ir tik zema – pēdējais 
publicētais skaitlis – 37. Un tas uz vairāk nekā 100 000 reģistrēto 
bezdarbnieku – patiešām „ar lielgabalu pa zvirbuļiem”.

Izcēlies arī aizsardzības ministrs, kurš noorganizējis karaspēka 
parādi pie Brīvības pieminekļa par godu tam, ka pašreizējais 
neatkarības periods ildzis par 1 dienu ilgāk nekā 1.republikas laikā. 
Prasītos jau paskaidrot, cik bieži šādi pasākumi tiks rīkoti, jo vēl 
jau mēs varam atzīmēt 100, 200 dienu, var gada pārsniegumu. Vēl 
viens kuriozs tajā pašā izpildījumā. Uz žurnālistu jautājumu, kāpēc 
mums jāpiedalās kaujas operācijās pret islāma fundamentālistiem 
Mali, Pabrika kungs paskaidroja, ka citādi mums nebūšot piere-
dzes, kā karot Āfrikas apstākļos. Interesanti zināt, kam mums tāda 
pieredze vajadzīga, vai mēs tiešām gatavojamies atkarot hercoga 
Jēkaba koloniju Gambijā? Neatpaliek arī Ārlietu ministrija ar 
saviem apgalvojumiem par draudiem no Krievijas puses,  kaut 
gan, piemēram, Zviedrijas premjerministrs tikko apgalvojis, ka 
Krievijai nav militārā potenciāla cīņai ar NATO spēkiem, taču 
tas mūs nepārliecina, mīts jāuztur, citādi grūti pamatot savas 
pastāvēšanas un darbošanās nepieciešamību. Tas pats attiecas uz 
neskaitāmajiem drošības dienestiem, kuri nepārtraukti runā par 
apdraudējumiem, bet tā arī nevienu spiegu nav noķēruši. Līdzīgu 
politiku piekopj arī valsts iestāžu darbinieki, proti, norāda uz to, 

kas būtu darāms, bet patiesībā neko neveic arī jomās, kuras ir viņu 
tiešā atbildībā. Visi atceras tā saucamā „zirgu gaļas skandāla” 
norisei LR, kad liellopu gaļai tika piejaukta daudz lētākā un 
lielai iedzīvotāju daļai droši vien uzturā nepieņemamā zirgu gaļa. 
Reakcija no Pārtikas un veterinārā dienesta vadītāja Baloža 
kunga – par zirga gaļu nav jāuztraucas, daudz sliktāk, ka uz 
daudziem produktiem nav norādīts „E” vielu daudzums tajos. 
Jautājums – kam jāuztraucas, laikam tak jau pašam PVD, bet 
droši vien jau viņiem atkal nav vajadzīgās „kapacitātes”, lai 
kontrolētu (tikai 600 darbinieku un 6 miljoni latu budžets – 
galīgi nepietiekami, vai ne?).

Nobeigumā atkal interesants skaitlis. ES – 82 valsts iestāžu 
darbinieki uz 1000 iedzīvotājiem, LR – 143. Varbūt mums arī 
vajag mazāk, bet gudrākus, izglītotākus, strādāt gribošākus, īstus 
speciālistus, nevis partiju ielikteņus. Par to, kā un kāpēc šāda 
sistēma radās, nākamreiz. 

Juris Sīmanis

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Dzērbenes mūzikas skola 2013./2014.
m.g. uzņem audzēkņus specialitātēs:
klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, 

flautas spēle, saksofona spēle, 
trompetes spēle.

Vokālā studija bērniem no 
4 līdz 6 gadu vecumam.

Uzņemšana 3. un 5.jūnijā no 
plkst.14.00 līdz 18.00. 
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Es nezinu, kas vakar bija,
Es nezinu, kas rītu būs.
Tik ausīs šalc kā melodija:
Sirds bagātība nesarūs!

(K. Skalbe)

Sveicam Tevi, jūnija 
jubilār!

Īpašie gaviļnieki:

60 -   Gunta Grīnberga Taurenē 
         Dzintars Kuzmans Vecpiebalgā

70 -  Aina Šļaukstiņa Vecpiebalgā
 Jānis Vāvere Vecpiebalgā
 Malda Guoģe Taurene

80 -  Nellija Vaidere Inešos
 Zoja Misejeva Vecpiebalgā

93 -  Kārlis Lapiņš Taurenē

94 -  Alfrēds Bērziņš Inešos

98 -  Marta Grāvele Vecpiebalgā

	

SĒRU VĒSTS
Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas…

PASāKUMI APSVEIKUMI

Mūžībā aizgājuši:
  
Ērika Milija Buraka, Kaive
Jānis Žēpers, Kaive
Jānis Bērziņš, Taurene 

PATEICĪBAS

VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

1. jūnijā plkst.19.00 Augstā kalna estrādē būsiet gaidīti uz 
tradicionālo Dzērbenes amatierkolektīvu atskaites koncertu 

„Čau, bērnība mana...”
Piedalās Dzērbenes un viesu amatierkolektīvi. 

Pēc koncerta zaļumballe kopā ar grupu „Ceļojums” 
Ieeja Ls 2,00; pēc plkst 23.00 –  Ls 2,50. Darbosies kafejnīca.

23. jūnijā plkst.22.00 Augstā kalna estrādē ugunskura 
rituāls kopā ar folkloras kopu „Māras bērni”. Iedegsim 

ugunskuru un saņemsim spēku visam gadam 
Pēc folkloras pasākuma Līgo nakts balle kopā 

ar grupu „Gauja”.
Ieeja brīva. Darbosies kafejnīca.

Kaives pagastā
23. jūnijā plkst.20.00 Kaives muižas parka estrādē uz 

lustīgu Jāņu ielīgošanu ar dziesmām, dejām un aktierspēli 
aicina Kaives amatiermākslinieki.

Ikvienam būs iespēja:
■  Pārbaudīt veiklību vainagu pīšanā un mešanā.
■  Piedalīties konkursā „Garšīgākā Jāņu dienas uzkoda”.
■  Ballēties līdz „pirmajiem gaiļiem”.
Ieejas maksa: 
■  Jāņu dienas uzkoda – konkursam.
■  Jāņu ziedu pušķis.
■  Lustīgs Jāņu noskaņojums.

Taurenes pagastā
22. jūnijā plkst.19.00 Taurenes estrādē amatierteātra  

„Radi”   pirmizrāde  A. Tauriņš  „Pārdotie svētki”.
Ieejas maksa Ls 1,00; bērniem, pensionāriem Ls 0,50

Pēc izrādes zaļumballe.

Vecpiebalgas kultūras namā
8.jūlijā plkst.19.00 Jaunpiebalgas amatierteātra viesizrāde 

R. Blaumanis „Ļaunais gars’’.
Ieejas maksa  Ls 1,00

IZLAIDUMU LAIKS 
29. maijā plkst.17.00 Dzērbenes mūzikas skolas mācību  

   gada noslēguma koncerts un izlaidums
14. jūnijā plkst.19.00 Dzērbenes vidusskolas 9.klases   

   izlaidums
6. jūlijā plkst.14.00 Dzērbenes vidusskolas 12.klases   

   izlaidums
15. jūnijā plkst.18.00 Inešu pamatskolas 9.klases izlaidums
15. jūnijā plkst.14.00 Taurenes pamatskolas 9.klases   

   izlaidums kultūras namā
14. jūnijā plkst.16.00 Skujenes pamatskolas 9.klases   

   izlaidums.
14. jūnijā plkst.19.00 Vecpiebalgas vidusskolas 9.klases  

   izlaidums kultūras namā
21. jūnijā plkst.19.00 Vecpiebalgas vidusskolas 12.klases  

   izlaidums kultūras namā 

Tauriņš piedzima
Skaļajā cilvēku pūlī un visi   

  apklusa –
Audz liels Tu, mazais Brīnum!

Taurenes pamatskolas pirmssko-
las kolektīvs saka lielu paldies 
Vecpiebalgas novada dziesmu 
un deju svētku „Bērnības zeme” 
organizētājiem.

PāRDOD
Govi	(nāks	slaucama	
jūlija	sākumā).		
T.	28261387.

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

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

izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem. 

Taurenes pamatskolas saime 
saka paldies visiem novada skolu 
autobusu šoferiem par sadarbību 
šajā mācību gadā!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

SAMANTA GOROVENKO 
Taurenes pagastā; 

KATRĪNA KRŪMIņA 
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazulītes
 un viņu vecākus!

No diviem sapņiem, no divām ilgām
Viens daiļums – mīla zied mūžībai.

(Jānis Ziemeļnieks)

Sveicam
EVITU KARAļUKU	un	UNO KALVI,	

				 kopēju dzīves ceļu sākot!

3	istabu	dzīvokli	Vecpiebalgā,	Smeiļu	
ielā	1.	T.	26657540.

10.jūnijā Dzērbenes pagastā tiks veikta 
mājdzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Aptu-
venie	laiki:	9.00	–	Kleķeri;	11.00	– Apši; 13.00	–	Centrs;		
13.30	-	Stacija (Saknītes);	1�.00	–	Mendes;	1�.	00	-	
Centrs (Līvāni). Ja	maršruta	ietvaros	jāpiebrauc	mājās,	
jāpiesakās	pa	telefonu	29497494.

Līdz 15.jūnijam jāpārbauda dzīvnieki uz leikozi 
un brucelozi  saimniecībās-  LV10�3�03,	10�3��0,	
10�3���,10�3��7,	10�3�31,	10�3��3,	10�3���,	
10�3���,	10�3���,	10�3�73,	10�3�91,	
10�3�9�,	10�3�11,	10�3�1�,	10�3�1�,	
10�3�37,	10�3��7.

Vetārste	
Anda Ārne

PAr DZĪVNIeKU 
VAKCINāCIJU

BIŠKOPJIeM
7.jūnijā plkst.11.00 tiksimies 
Vecpiebalgas „Upmaļos”. 
Pasēdēsim,	parunāsim,	
paklausīsimies	un,	ja	atļaus	laika	
apstākļi,	izveidosim	kādu	jaunu	bišu	
saimi;	ja	paveiksies,	apskatīsimies,	kā	
dzimst	jaunās	bišu	mātes.

Info:	29493629 
(Aivars Radziņš),	

www.piebalgasmedus.lv		

Pateicamies Vecpiebalgas 
vidusskolas 7., 8.b, un 10.kl. 
skolēniem un skolotājām par 
padarīto darbu baznīcas apkārtnes 
sakopšanas talkā 15. maijā.

Vecpiebalgas ev.lut. 
draudzes padome


