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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Apmeklē Muzeju nakts 
   pasākumus!
■ Top vērienīgi projekti
■ Jubileja korim “Pie Gaujas”
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■ Kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” ietvaros sestdien, 12. jūlijā, 
Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja lauku ekspozīcijā notiks Audēju diena 
– amatnieku tirgus. Lūdzam amatniekus, mājražotājus, tirgotājus pieteikties 
laikus! Kontakti: Dagnija Kupče, t. 26054322, e-pasts: dagnija_kupche@tvnet.lv .
■ 12. aprīlī Cēsu Meža skolā notika Cēsu apriņķa koru skate, kurā ar lielisku 
sniegumu piedalījās Vecpiebalgas novada kori. Jauktais koris “Pie Gaujas” 15 
koru konkurencē ieguva 1. pakāpi, dalot otro/trešo vietu ar Līgatnes jaukto kori 
un piekāpjoties tikai Cēsu Pils korim. Vecpiebalgas Muižas koris skatē ieguva 2. 
pakāpi. Novēlam arī turpmāk veiksmi un skanīgu balsi visiem dziedātājiem!
■ Vecpiebaldzēna Kaspara Stupeļa un Nīderlandes braucēja Etjēna Baksa 
ekipāža izcīnīja uzvaru Nīderlandē notikušā pasaules čempionāta motokrosā 
blakusvāģiem jaunās sezonas pirmajā posmā. Pēc pirmā posma Bakss/Stupelis 
iekrājuši 45 punktus, par vienu punktu apsteidzot pagājušās sezonas līderu 
ekipāžu. Apsveicam!
■ 3.maijā Vecpiebalgā notikušajā velobrauciena „Apkārt Piebalgas ezeriem” 
„Volkswagen TREK kausa” pirmajā posmā MTB „Moller Auto Krasta” 50 km 
maratona distancē vīriešiem uzvara „brālīgā” finišā tika „TREK team” pārstāvim 
Ivaram Prokofjevam, bet dāmām uzvaru izcīnīja Ieva Strēle „FILTER”. „TREK 
Superflay” 35 km pusmaratona distancē ātrākais pēdējos distances metros bija 
Jānis Rubiks no „Volvo Mūsa motors”, bet sieviešu konkurencē nepārspēta palika 
Dace Fūrmane no „Pēdu nav”. Labākie pašmāju braucēji – 50 km maratona 
distancē vīriešiem Māris Pilsētnieks (27.vieta), 35 km distancē – Armands 
Mivrenieks (15.vieta).  Visus rezultātus skatīt http://www.sportlat.lv .

ĪSUMĀ 

11. maijs – 
Mātes diena

Svarīgs nav mūsu darbu 
lielums, bet gan mīlestības 
daudzums, ko mēs ieliekam 

savos darbos. 
(Māte Terēze)

Saulainus, 
mīlestības pilnus 

svētkus!

MUZEJU NAKTS 2014

2014. gada 17. maijā
Piebalgas muzeju apvienības muzejos „Pieci jubilāri. Četras ballītes.”
Aicinām ievērot aktivitāšu secību un laikus!
Antona Austriņa piemiņas muzejā „Kaikaši” 
Antonam Austriņam - 130, Mudītei Austriņai - 90
19.00 Muzeju nakts atklāšana 
Izstādes „Saulītes tekstilmākslā” atklāšana.
Vecpiebalgas vidusskolas meiteņu ansambļa priekšnesumi.
19.30 Rotaļas, dziesmas bērniem.
No 20.00 līdz 01.00 radošās darbnīcas: 
 • Tekstilmākslinieces Dzintras Vilks gobelēna darbnīca J. Zālīša istabā;
 • Ilzes Braunas  tamborēšanas darbnīca Dibenistabā;
 • Ivetas Ērgles zīmēšanas darbnīca Dzeltenajā ķēķī;
 • Ekskursijas pa muzeju Marutas Cīrules vadībā.

E. Dārziņa un J. Sudrabkalna memoriālajā muzejā „Jāņaskola” 
Jānim Sudrabkalnam - 120
20.30  Literāri muzikāls veltījums. Jāņa Sudrabkalna dzeju lasa Vecpiebalgas 

vidusskolas skolēni. 
Dzied un spēlē Linda un Edžus Ķaukuļi.
No 19.00 līdz 01.00
 • Ekskursijas pa muzeju Ārijas Ozolas vadībā;
 • Interaktīva spēle „Olivereto takas noslēpums”. 

K. Skalbes memoriālajā muzejā „Saulrieti”
Kārlim Skalbem -135
19.00-01.00. Ekskursijas pa muzeju.
22.00 Sākas akcija - pārgājiens „Uz Alaukstu pa Kārļa Skalbes ceļu!” No 

Saulrietiem līdz Alauksta estrādei un atpakaļ. (Aicinām līdzi ņemt lukturīšus un 
ģērbties atbilstoši pārgājienam.)

01.00 K. Skalbes dzimtās mājas „Incēni”.
Piebalgas Muzeju nakts „Pieci jubilāri. Četras ballītes” noslēgums. 

Brāļu Kaudzīšu memoriālajā muzejā „Kalna Kaibēni”
Reinim Kaudzītem - 175
19.00 - 01.00 Interaktīva mācību nakts Kaibēnskolā skolas tēva Aivara Ošiņa 

vadībā.
Sīkāka informācija pa tel. 26494406.

Taurenes estrādē 
Foto izstāde, Taurenes filmas prezentācija un popiela „Leģendas” sadarbībā ar 

BJC „Dari Vari”. Vakara noslēgumā – diskotēka. 
*Laiks tiks precizēts.

Dzērbenes pagastā
No plkst. 20.00 skolas muzejā:
 • no tradīciju pūra – ierindas skate un nakts orientēšanās;
 • privāto kolekciju apskate (tēma – dzintars);
 • apskats „Atvadas latiņam”;
 • muzeja atbalsta grupu darbu prezentācija par Dzērbenes vēsturi.
22.00 - 24.00 Dzērbenes pilī Muzeju nakts dzintara dziesmu, deju un  karaokes 

turnīrs; 22.00 - 23.00 spoku stunda Spoku kambarī.

Par aktualitātēm pašvaldības 
darbā informē izpilddirektors  

Hugo  Duksis
Par izmaiņām Attīstības plānošanas un  nekustamā 

īpašuma nodaļas darbā.
Uz vakanto nekustamā īpašuma speciālista amatu bija 

pieteikušies 3 kandidāti. Izvērtējot pretendentu  atbilstību 
prasībām,  par nekustamā īpašuma speciālistu tika izvēlēta 
Benita Zvejniece. 

Par Dzērbenes pagasta nedzīvojamo telpu „Vējrozes” 
izsoli.

2014. gada 17. aprīlī  notika  nedzīvojamo  telpu „Vējarozes” izsole. Izsolei bija pieteicies 
1 pretendents – SIA „ELKI”, kurš arī ieguva tiesības nomāt telpas. Šobrīd ir noslēgts 
nedzīvojamo telpu nomas līgums ar SIA „ELKI” uz 12  gadiem.

Pēdējā laikā pašvaldībā saņemti vairāki iesniegumi no novada iedzīvotājiem ar lūgumu 
palīdzēt atrisināt domstarpības, kas ir izveidojušās starp mācību iestāžu darbiniekiem un 
bērnu vecākiem. Kurš skolā atbild par sadarbību ar vecākiem? 

Par darbu ar vecākiem skolās atbild skolu direktori. Diemžēl pēc pieredzes varu teikt, ka 
dažreiz uz vecāku sanāksmēm tiek piemirsts pieaicināt pašvaldības vadību.

Kas atbild  par  nepatiesas  informācijas sniegšanu  vecākiem? 
Par nepatiesas informācijas sniegšanu vecākiem ir atbildīgs šis nepatiesās informācijas 

sniedzējs un, protams, par visu skolas darbu ir atbildīgs skolas direktors. Skolas direktoram, 
pedagogiem un skolas darbiniekiem jābūt lojāliem pret mūsu valsti un, protams, pret 
pašvaldību, kas nodrošina likumos  noteikto funkciju izpildi. Pretējā gadījumā mūsu valsts 
nākotne būs apdraudēta. Arī darba līgumos ar darbiniekiem ir iekļauts punkts, kas nosaka 
lojalitāti pret pašvaldību.

Vai pedagogi par vecāku „grēkiem” var  audzināt skolēnus? 
 Protams, ka audzināt  skolēnus par vecāku „grēkiem” nav pieļaujams. Arī sankciju 

pielietošana  pret „nepaklausīgo” vecāku bērniem  nav pieļaujama. 
Vai skolēnu vecāki var lūgt palīdzību Vecpiebalgas novada pašvaldībai, ja problēmas 

nevar atrisināt skolā?
 Ja vecākiem ir jautājumi par iepriekš minētajām problēmām vai jebkuru jautājumu, 

pašvaldības durvis vienmēr ir atvērtas.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā, 24.maijā, vēlēšanu 
iecirkņi Latvijā būs atvērti 7.00 - 20.00. 

No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu iecirkņos dažas stundas 
dienā notiks iepriekšējā balsošana:

- trešdien, 21. maijā, no plkst. 17.00 līdz plkst. 20.00, 
- ceturtdien, 22. maijā, no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00, 

- piektdien, 23. maijā, no plkst.10.00 līdz plkst. 16.00.
Balsošanas dokuments Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir pase vai personas apliecība 

jeb identifikācijas karte.
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par 

kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām. 
No 19. maija vēlēšanu iecirkņos varēs pieteikt balsošanu atrašanās vietā tiem vēlētājiem, 

kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.  

24. maijā – Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas

Muzeju nakts ietvaros tiks godināts dzintars kā Latvijas kultūras simbols. 
Galvenais vadmotīvs: „Sarkanā krāsa – dzintars”
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Domes sēde 2014. gada 24. aprīlī 
VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
1. Pamatojoties uz projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” nolikumu, atbalstīt 7 

projekta pieteikumus par kopējo summu EUR 2100,00 (EUR 300,00 katram projektam).
2. Iznomāt biedrībai „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””  daļu no neapbūvētās zemes 

vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagastā), mērķis - bērnu, jauniešu un pieaugušo  sporta 
pasākumu organizēšana, nomas līguma termiņš – 10 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Nomnieks papildus nomas maksai iznomātājam 
maksā LR likumos noteiktos nodokļus.

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2013.gada pārskatu.
4. Piešķirt finansiālu atbalstu  pieciem Vecpiebalgas novadā deklarētiem bērniem dalības 

maksai nometnē „Četras atslēgas” – 128,06 EUR katram.
5. Piešķirt finansiālu atbalstu  -100,00 EUR – Dzērbenes  Sarkanā  Krusta nodaļai 

Donoru dienas organizēšanai.
6. Veikt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības amatu sarakstā,  izveidojot  amata 

vienības -  saimniecības daļas vadītājs Taurenes pamatskolā (slodze 0,5) un pašvaldības 
būvstrādnieks (slodze 1,0)

7. Noteikt, ka 2014. gadā prioritārie projekti pašvaldībā ir: pirmsskolas grupu 
izveidošana Dzērbenes vidusskolas telpās, mājturības kabineta un sporta zāles kapitālais 
remonts Dzērbenes vidusskolā, siltumtīkla rekonstrukcija Vecpiebalgas vidusskolas vecajā 
korpusā,  Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas telpu (bērniem līdz 5 gadu vecumam) 
kapitālais remonts, Dzērbenes sabiedriskā centra izveides pabeigšana, sociālās mājas 
„Norkalni” (Vecpiebalgas pagastā) izremontēšana, tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” 
izstrāde.  Ņemt aizņēmumu no Valsts kases  projektu finansēšanai: Dzērbenes vidusskolas 
remontam - EUR 69 216, Dzērbenes sabiedriskā centra  remontam- EUR 60 000, sociālās 
mājas „Norkalni” remontam - EUR 41 442, Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas 
remontam - EUR 7 000,  tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” izstrādei - EUR 12 342, 
Vecpiebalgas vidusskolas siltumtīkla rekonstrukcijai - EUR  10 000.

8. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē 
„Mobilitātes projekti”. Izmaksas 100% apmērā tiek segtas no projekta.

9. Iesniegt projekta pieteikumu un piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda  
līdzfinansētajā projektā „Sadzīves pakalpojumu nodrošināšana sabiedriskajā centrā 
Dzērbenē” kā projekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir līdz 24 103 EUR, 
nodrošinot nepieciešamo priekšfinansējumu, t.sk. attiecināmās izmaksas 19 920 EUR, 
neattiecināmās izmaksas 4 183 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 40% apmērā no 
attiecināmajām izmaksām.

10. Iesniegt projekta pieteikumu un piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda 
līdzfinansētajā projektā „Bērnu rotaļu laukuma izveide Dzērbenē” kā projekta 
realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir līdz 24 103 EUR, nodrošinot nepieciešamo 
priekšfinansējumu, t.sk. attiecināmās izmaksas 19 920 EUR, neattiecināmās izmaksas      
4183 EUR. Pašvaldības līdzfinansējums ir 25% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

11. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus 50 m Alauksta ezerā 19 
iedzīvotājiem, 30 m Tauna ezerā 3 iedzīvotājiem, 30 m Zobola ezerā 1 iedzīvotājam, 30 
m Taurenes ezerā 2 iedzīvotājiem, 30 m Pāvītes ezerā 1 iedzīvotājiem, 30 m Ilzes ezerā 3 
iedzīvotājiem, 30 m Kāleņa ezerā 1 iedzīvotājam, 30 m Gailīša ezerā 1 iedzīvotājam, 30 
m Stupēnu ezerā 2 iedzīvotājiem, 30 m Ilzes (Dzērbenes p.) ezerā 1 iedzīvotājam, 30 m 
Dabaru ezerā 1 iedzīvotājam, 25 m Brenkūžu ezerā 3 iedzīvotājiem, 30 m Nedža ezerā 3 
iedzīvotājiem, 30 m Skolas ezerā 1 iedzīvotājam, 30 m Bānūža ezerā 1 iedzīvotājam. 

12. Par Vecpiebalgas novada sabiedrisko zivju inspektoriem apstiprināti: Alberts 
Akmens, Aivars Avens, Atis Avens, Māris Bērziņš, Jānis Burjots, Viesturis Burjots, 

Sēdē piedalījās deputāti: Valdis Cīrulis, Ella Frīdvalde - Andersone, Līva 
Grudule, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Ilona Radziņa, Daina Skrastiņa, 
Jānis Vīlips.

Kaives pagasta iedzīvotāji pavasari 
sagaida, svinot svētkus un talkojot

12. aprīlī  amatierteātris  
„Aka”  izrādīja Talsu  pusē  
rakstītu  lugu „Viena tante teica 
...jeb bezbērnu tēvs”. Lugā viss 
kā dzīvē - pārpratumi, problēmas 
un atrisinājumi. Paldies lugas 
autoram Neretietim par doto 
iespēju, mūsu režisorei Gunai 
Kalniņai un izrādes vadītājai 
Guntai Kalniņai par izrādes 
sagatavošanu, prasmīgajiem 
aktieriem un dziedātājiem 
par lielisko sniegumu, Baibai  
Juknevičai par vērtīgajiem 
padomiem un skatītājiem, kas 
bija sanākuši un sabraukuši no 
tuvākām un tālākām vietām, par 
atbalstu! Lugā aktieri iejutās vēl 
nebijušās lomās, dažiem tā bija pirmā debija uz skatuves. Varam novēlēt izdošanos arī citās 
izrādēs! Tuvākās izrādes Taurenē un Skujenē. Uz tikšanos viesizrādēs!

 Lieldienās Kaives pagastā teātra studija „Mēs” atgādināja par latviešu autoru bērnu dzejas 
bagātību uzvedumā „Skatāmpanti”. Izrādē, kuras  režisore un scenogrāfe ir Baiba Jukneviča,  
piedalījās Skujenes un Kaives aktīvākie spēlētgribētāji.  Turpinājumā krāsojām Lieldienu 
olas ar senajām metodēm - paldies Andai Oltei un Aldai Lazdiņai par dāvātajam olām -, 
gājām rotaļās, sacentāmies olu ripināšanā, mīļojām jēriņus un trusīšus, par to paldies Laumai 
Priedenfeldei. 

 25. aprīlī tika sarīkota talka Kaives muižas parkā, uz kuru tika aicināti gan Skujenes 
pamatskolas skolēni no 5. līdz 9. klasei, gan brīvprātīgie talcinieki. Izdarījām patiešām daudz, 
jo cītīgi strādājām līdz pat vēlai pēcpusdienai. Talkas noslēgumā ugunskurā cepām desiņas, 
par ko pateicamies z/s „Kauliņi” un personīgi Ilzei Rūnikai  un  SIA  „Saime BJ” un personīgi 
Baibai Juknevičai. Arī  26. aprīlī Kaives pagasta iedzīvotāji vēlējās dot savu artavu parka 
sakopšanā. Paldies Kaives pagasta iedzīvotājai Aijai ar vīru Valdi un pastniecei Maijai ar 
mazdēliņu Rūdi! Paldies visiem čaklajiem strādniekiem un atbalstītājiem!

Hugo Duksis, Guntis Eglītis, Vita Gruele, Jānis Gruelis, Māris Gruelis, Edijs Irklis, 
Edmunds Jansons, Aivars Jeromāns, Kārlis Jurāns, Aivars Karps, Māris Krams, Andris 
Lapiņš, Andris Lapselis, Ivars Markovskis, Viesturs Melbārdis, Vladimirs Naglis, Ainārs 
Oļševskis, Ēriks Ozols, Ainars Pizāns, Andris Praulītis, Toms Praulītis, Juris Preiss, Andis 
Skrīvers, Guntars Šļaukstiņš, Jānis Vīlips, Benita Zvejniece. 

13. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma  nedzīvojamo telpu „Vējrozes” 
(Dzērbenes pagasts)  nomas tiesību izsoles rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena  
- 0,21  EUR/m². Noslēgt nomas līgumu  ar izsoles dalībnieku, kurš piedāvāja augstāko 
cenu  -  SIA „Elki”. 

14. Sadalīt zemes vienību „Vectūļi 1” (Inešu pagastā)  6,5 ha kopplatībā, atdalot zemes 
vienību 0,4 ha kopplatībā.

15. Atdalīt no  nekustamā īpašuma „Lielmietiņi” (Vecpiebalgas pagastā) zemes vienību 
aptuveni 3,5 ha platībā.

16. Atdalīt no pašvaldības valdījumā esošā īpašuma „Klinklāvas saimniecība” 
(Dzērbenes pagastā) zemes vienību 0,8 ha kopplatībā. 

17. Atdalīt no pašvaldības valdījumā esošā īpašuma „Pie Butlēriem” ( Vecpiebalgas 
pagastā)  zemes gabalu aptuveni 0,2 ha kopplatībā.

18. Sagatavot  nekustamo   īpašumu „Līdumi” (Dzērbenes pagastā) atsavināšanai – 
veikt tirgus vērtības noteikšanu.

19. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta 
zemesgabala „Sprīdīšu iela 6” (Dzērbenes  pagastā) pārdošanas vērtību  EUR 1159,10.

20. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Apši” 
(Taurenes pagastā), piešķirt  atdalītajai zemes vienībai 1,8  ha kopplatībā  jaunu nosaukumu  
- „Sauleskrasts”.

21. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Veclipši” 
(Taurenes pagastā), piešķirt  atdalītajai zemes vienībai 88,2  ha kopplatībā  jaunu 
nosaukumu  - „Lipšu pļavas”.

22. Apstiprināt SIA „Latīpašums- mērniecības birojs” izstrādāto zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam „Baložkalns” (Taurenes pagastā).

23. Iznomāt daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Gaujaskrasts” (Taurenes  pagastā)  
0,68  ha un 0,35  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš 
5 gadi; apbūvētās zemes vienības „Plēsumi” (Vecpiebalgas  pagastā) lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes daļu  1,0   ha kopplatībā, nomas līguma termiņš- 5 gadi; neapbūvētās 
zemes vienības „Ābeles” (Dzērbenes pagastā) 1,0  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai 
izmantošanai, nomas līguma termiņš - 10 gadi; daļu  no neapbūvētās zemes vienības 
„Gaujaskrasts” (Taurenes  pagastā)  0,17  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, 
nomas līguma termiņš 5 gadi; daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Gaujaskrasts” 
(Taurenes  pagastā)  6,2  ha kopplatībā un daļu no apbūvētas zemes vienības „Taurenes 
pamatskola” 0,3 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš 
5 gadi; daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Gaujaskrasts” (Taurenes  pagastā) 4,9  ha 
kopplatībā un daļu no neapbūvētas zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagastā)  
1,5 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš 5 gadi; daļu  
neapbūvētās zemes vienības „Pie Aptiekas” (Taurenes pagastā) 0,16  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 gadi; apbūvēto zemes vienību 
„Lauka Sviļi” (Inešu pagastā) 9,0 ha kopplatībā,  t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 
8,6  ha,  nomas līguma termiņš  5 gadi; daļu  no apbūvētas zemes vienības „Kalna Kaibēnu 
muzejs” (Vecpiebalgas pagastā) 6,4  ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas 
līguma termiņš 5 gadi; daļu  neapbūvētās zemes vienības „Pie Butlēriem” (Vecpiebalgas 
pagastā) 0,2  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš - 5 
gadi.

24. Precizēt 2014. gada 13. februāra ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.12  un Nr.13 „Par 
dalību projektā un finansējuma nodrošināšanu”. 

25. Nodot sabiedriskā labuma organizācijai - nodibinājumam „Kraukļa Fonds” - 
bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem nedzīvojamās telpas „Vecmuižā” (Taurenes 
pagastā) ar kopējo platību 99,8 m2  atbilstoši būves pirmā stāva shēmai (telpas Nr.1-
6, 18-20). Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi - sabiedriskā labuma darbība un 
palīdzības sniegšana iedzīvotājiem.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2014. gada 
22. maijā plkst. 15.00 Kaives pagastā.

Izmaiņas  Sociālā  dienesta  darbā
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  trūcīgas personas statuss no jauna 

noteikts 65 personām. Kopā novadā ir 231 trūcīga persona. Kopumā pabalstos martā 
izmaksāti EUR 10129,71, no tiem: GMI pabalstam EUR 338,63, apkures pabalstam 
EUR 1024,44, brīvpusdienām  skolās  EUR 6997,43, cita veida pabalstos EUR 1769,21.  
Tāpat sociālo grupu iedzīvotāji laipni tiek lūgti ierasties pie sava pagasta sociālajiem 
darbiniekiem un saņemt pārtikas paku komplektus.

 Sociālajā dienestā ir notikušas izmaiņas darbinieku sastāvā. Vecpiebalgas pagasta 
sociālā darbiniece Benita  Zvejniece no 1. maija pašvaldībā veiks citus pienākumus. 
Vecpiebalgas pagastā Sociālā dienesta klientus turpmāk pieņems sociālie darbinieki: Ivars 
Sakss - otrdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 (t. 20244231) un Velga Berķe  - piektdienās  
8.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 (t. 20234365). Nepieciešamības gadījumā var zvanīt arī 
Sociālā dienesta vadītājai pa tel. 29279931.

Anita Kamerāde

Pirmsskolas grupu darbs vasarā
31. maijā mācību iestādēs noslēgsies 2013./2014. mācību gads, tāpēc  pirmsskolas bērnu 

vecākiem aktuāls kļūst jautājums par bērnu pieskatīšanu brīvlaikā. Vecpiebalgas novada 
pašvaldības mācību iestādēs tiek plānots, ka vasarā bērnudārzi darbosies:

• Vecpiebalgas vidusskolā - līdz 4. jūlijam, atsāks no 18. augusta;
• Inešu pamatskolā - līdz 30. jūnijam, atsāks no 26. augusta;
• Dzērbenes vidusskolā - līdz 20. jūnijam, atsāks no 15. augusta;
• Taurenes pamatskolā -  līdz 30. jūnijam, atsāks no 1. augusta;
• Skujenes pamatskolā - līdz 20. jūnijam, atsāks no 11. augusta.
Pēc deputātu ierosinājuma tiek domāts, kā bērnu pieskatīšanu nodrošināt jūlijā. 2014. gada 24. 

aprīļa novada domes sēdē deputāti ieteica veidot vienu grupu  pirmsskolas bērnu  pieskatīšanai 
Vecpiebalgas vidusskolā,  jo Vecpiebalgas pagastā ir vislielākais iedzīvotāju skaits. Arī 
ēdināšanas pakalpojumu visērtāk pašvaldībai būtu nodrošināt Vecpiebalgas vidusskolā, jo šeit 
ēdināšanas uzņēmums, lai apkalpotu vasaras nometņu bērnus, strādās arī vasarā. Par ēdināšanu 
vecākiem būtu jāmaksā kā šobrīd - brokastis EUR 0,28, pusdienas - EUR 0,71 un launags - 
EUR 0,28, kas kopsummā ir EUR 1,27 dienā.

Vecpiebalgas vidusskolas bērnudārzā savas atvases pedagogu uzraudzībā būtu iespējams 
atstāt arī citu pagastu iedzīvotājiem. Lūgums vecākiem informēt skolu vadību par saviem 
plāniem bērnu sūtīšanai bērnudārza vasarā.  

 Gita Janševica, ekonomiste Agnese Caunīte - Bērziņa
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Jau februārī tika uzsākti un šobrīd norit aktīvi darbi pie 
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes 
vienkāršotas renovācijas, kas tiek veikta projekta „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšana 

Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē” (Nr. Nr. KPFI-15.2/102) ietvaros. 
Būvdarbus veic pilnsabiedrība „VJM”, par autoruzraudzību atbild  SIA „LATSOLAR” un 
par būvuzraudzību objektā rūpējas SIA „Flager”. Renovācijas ietvaros ir plānots veikt 
pirmsskolas izglītības iestādes bēniņu, cokola un fasādes siltināšanu.

Projekta kopējās izmaksas - 141 690,56 EUR, t.sk. KPFI finansējums 85,00% no 
attiecināmām izmaksām -77011,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 15,00% no 
attiecināmām izmaksām -  13590,18 EUR un neattiecināmās izmaksas - 51089,38 EUR.  
Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma 
rādītāju vismaz 45624,449 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja 
attiecība pret KPFI finansējumu projektam - vismaz 0,84 kgCO2/lati. Darbus plānots 
pabeigt 2014. gada maijā.

Vecpiebalgas  vidusskolas direktores vietniece  pirmskolā  Agita Šulca vērtē: „Ēka tika 
uzcelta 1985. gadā, šobrīd bērnudārzu apmeklē vairāk nekā 70 audzēkņi, šeit atrodas arī 
bibliotēka un trenažieru zāle. Pirms vairākiem gadiem ēkai tika nomainīts jumts, logi 
un ārdurvis. Siltināšana ir kā nākamais solis ēkas uzturēšanā. Darbi rit neticami raiti, 
celtnieki godprātīgi strādā arī brīvdienās un svētkos. Priecājamies, ka ēka iegūs skaistu 
vizuālo izskatu un mazināsies siltuma zudumi. Ļoti ceram, ka arī iekštelpas un rotaļu 
laukums tuvākajā laikā sagaidīs pozitīvas pārmaiņas.” 

Lelde Burdaja, projektu vadītāja

Aicina  pieteikties  jauniešus  septiņu  novadu  
projektam  „Kas  Es  Esmu  Eiropā”

Projekts „Kas Es Esmu Eiropā” (Nr. LV-51-E6-2013-R3) 
Amatas, Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 
Priekuļu, Līgatnes novada jauniešiem, lai veicinātu aktīvu 
pilsonisko apziņu, it īpaši - Eiropas pilsonisko apziņu, 

rosinot jauniešus uzņemties aktīvāku līdzdalību  vietējā  sabiedrībā, identificējot sevi 
kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes Eiropas vērtības un dod ieguldījumu 
ilgtspējīgas, sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē. No katra novada apmācībās  
iespēja  piedalīties  ir 4 jauniešiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem.

Plānotas jauniešu apmācības profesionālu treneru vadībā no 17. līdz 19. jūnijam un no 
2. līdz 4. jūlijam, apmācību noslēgumā tikšanās pie kafijas tases ar politikas veidotājiem 
- pašvaldību vadītājiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem. 

Projekts tiek finansēts programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros, atbalsta Amatas, 
Pārgaujas, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes pašvaldības. 
Jauniešiem tiek segtas visas izmaksas (transports, dzīvošana un ēdināšana), kas saistītas 
ar dalību projektā.

Šis ir pirmais septiņu novadu kopīgais projekts jauniešiem. Ceram uz sabiedrības 
ieinteresētību un esam pateicīgi par pašvaldību vadītāju atbalstu un vēlmi rūpēties par 
savu jauniešu prasmju un sociālo kompetenču pilnveidošanu. Projekts tiek finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu. 

Jauniešus, kas vēlas pārstāvēt Vecpiebalgas novadu apmācībās, lūdzu, līdz 19. maijam 
pieteikties pie projekta koordinatores Leldes Burdajas, tel. 25618443, e-pasts lelde.
burdaja@vecpiebalga.lv .

Projektu konkursa  
„Dažādojam savu ikdienu” rezultāti 

Apstiprinātie projektiProjektu konkursa  „Daž dojam savu ikdienu” rezult ti
Apstiprin tie projekti 

Projekta 
nosaukums Iesniedz js M r is 

Krāsainākai
vēsturei. 

Grupa „Dzērbenes 
novadpētniecības darba 
atbalsta grupa”. 
Kontaktpersona: Daina 
Šmite. 

1. Izveidot krāsaināku ekspozīciju muzejā.
2. Izveidot krāsainus informatīvos muzeja 
bukletus. 
3. Ieskenēt krāsainas bildes topošajās
muzeja grāmatās. 

Svečojamies 
Kaivē.

Rokdarbu pulciņš
„Saulessvece”. 
Kontaktpersona: Inese 
Suta.

Dažādot Kaives pagasta rokdarbu pulciņa
prasmes un ikdienu, vairot projektā
iesaistīto dalībnieču prasmes, apgūstot
sveču liešanu. 
Projekta beigās veidot izstādi ar tapušajām
svecēm. 

Ieraugi, atpazīsti, 
iemīli! 

Grupa „Ķerot mirkli”. 
Kontaktpersona: Aivars 
Ošiņš.

Izveidot kvalitatīvas foto izstādes, slavinot 
novada daiļumu. 

Lai top maskas! 
Grupa „Adatiņas”. 
Kontaktpersona: Gunita 
Skalbe.

Mērķis ir vērsts uz Vecpiebalgas 
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu: 
darināt 7 lielās maskas, tādējādi kvalitatīvi
(vizuāli) uzlabojot gan kultūras pasākumu 
kvalitāti, gan radot jaunas iespējas 
Vecpiebalgas novada popularizēšanai.

Darīsim kopā!

Grupa „Vecpiebalgas 
audēju kopa”. 
Kontaktpersona: 
Dagnija  Kupče. 

1. Saglabāt Piebalgai raksturīgo kultūras
mantojumu. 
2. Piedalīties kultūras pasākumos un 
demonstrēt aušanas prasmes, radot iespējas 
katram interesentam izmēģināt pašam. 
3. Celt audēju pašapziņu un audēju kopas 
atpazīstamību. 
4. Audēju kopai piesaistīt jaunus 
dalībniekus. 
5. Parādīt sava novada kultūras mantojumu 
arī citiem. 
6. Audēju kopai nodrošināt kvalitatīvu un 
regulāru ikdienas darbu un materiāli 
tehnisko bāzi. 

Uz Rīgu pēc
prieka! 

Grupa „„Pīlādzīša” 
aktīvistes”. 
Kontaktpersona: Ieva 
Veinberga.

Pensionāra dzīves pilnvērtīga vadīšana un 
pozitīvas emocijas ikdienas gaitās. Iegūt
finansējumu transportam uz Rīgu. 

Video reklāma 
Vecpiebalgai. 

Grupa 
„Vecpiebaldzēni”. 
Kontaktpersona: Aivis 
Šulcs.

Izveidot video reklāmu Vecpiebalgas 
novadam. 

Alauksta  estrādes  kompleksa  atjaunošana  
un  uzlabošana

Tuvojoties vasaras sezonai, Vecpiebalgas novada pašvaldība ir beigusi darbus pie Alauksta 
estrādes kompleksa atjaunošanas un uzlabošanas, kas tika veikta Eiropas Zivsaimniecības 
fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Alauksta estrādes 
vienkāršota rekonstrukcija” (Nr.12-09-ZL29-Z401101-000004), „Pašvaldības ceļa 
„Estrāde - Raskumi” rekonstrukcija” (Nr.12-09-ZL24-Z401101-000002), „Publiskās 
peldvietas labiekārtošana pie Alauksta ezera” (Nr.12-09-ZL24-Z401101-000003) ietvaros 
ar LAD Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbalstu.

Šobrīd Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja atpūsties labiekārtotā 
pludmalē, kurā brīvā laika pavadīšanas aktivitātes atradīs gan lieli, gan mazi atpūsties 
gribētāji, jo pludmalē ir izveidots rotaļu laukums, volejbola laukumi un ugunskura vieta, 
izvietotas ģērbtuves un piknika vietas. Zvejas mīļotājiem ir iespēja ērti piekļūt Alauksta 
ezeram ar laivām, jo ir rekonstruēts piebraucamais ceļš, izveidotas stāvvietas un laivu 
iebraucamais ceļš ezerā.

Šogad kultūras nedēļas „Vecpiebalga atver durvis” noslēguma pasākums būs vēl 
krāšņāks, jo rekonstruētā Alauksta estrāde ir atguvusi savu spožumu un gaida apmeklētājus 
dažādu pasākumu ietvaros un ikdienā. 

Visi laipni gaidīti Alauksta estrādes kompleksā!

Uzsākta  Vecpiebalgas  vidusskolas  pirmsskolas  
izglītības  iestādes  vienkāršotā renovācija 

*Šī  publikācija  atspoguļo vienīgi  autora  uzskatus, un  Komisijai  nevar  uzlikt 
atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Direktores vietniece pirmsskolā Agita Šulca: “Priecājamies, ka ēka iegūs skaistu vizuālo 
izskatu un mazināsies siltuma zudumi.”
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Taurenes bērnu un jauniešu centrs „Dari 
Vari” aktivitātēs iesaista dažādas paaudzes

Kopš centra atklāšanas ir pagājis 
notikumiem bagāts laiks. 15. martā notika 
ļoti jauks pasākums - profesionālas fotogrāfes 
Daigas Oļševskas lekcija par fotomākslu 
un  praktiska apmācība fotografēšanā. 
Interesentiem bija iespēja arī individuālās 
sarunās pārrunāt interesējošos jautājumus. 
2. maijā notika semināra otrā daļa, kad visi 
interesenti varēja parādīt savu veikumu, bet 
pasākuma noslēgumā mielojāmies ar zupu, 
kas pagatavota uz ugunskura, un izvēlējāmies 
20 labākās fotogrāfijas, ar kurām varēs 
iepazīties Muzeju naktī. 

29. martā  BJC rīkoja pirmo galda tenisa 
un novusa turnīru. Pasākumā piedalījās 19 
dalībnieki no Dzērbenes, Vecpiebalgas un 
Taurenes, jaunākajam dalībniekam bija 7 
gadi, vecākajam - 40. Paldies visiem par 
piedalīšanos, pacietību un izturību! 

Galda tenisa uzvarētāji pieaugušo grupā:1. 
vieta - Ģirts Ģēģeris, 2. vieta - Aivis Ķuzis, 
3. vieta - Arnolds Žagars. Galda tenisa 
uzvarētāji bērnu un jauniešu grupā: 1. vieta 
- Helvijs Babris, 2. vieta - Niklāvs Babris, 
3. vieta - Roberts Užāns. Novusa turnīra 
uzvarētāji pieaugušo grupā:1. vieta - Roberts 
Užāns, 2. vieta - Arnolds Žagars, 3. vieta - 
Aivis Ķuzis. Novusa turnīra uzvarētāji bērnu 
un jauniešu grupā: 1. vieta - Jānis Kučinskis, 
2. vieta - Mārtiņš Guoģis, 3. vieta - Edvards 
Strazdiņš Gļeba. Paldies tiesnesim Ivaram 
Žagaram par izturību un pacietību, kā arī 
mūsu sponsoriem  - Ivara Žagara ģimenei, 
SIA „ADZA” vadītājai Aijai Krēsliņai, SIA 
„Taurenes aptieka” vadītājai Dacei Strazdiņai 
par balvām uzvarētājiem. 

Kopā ar Taurenes kultūras namu esam 
jautri, atraktīvi nosvinējuši Lieldienas, kas 
20. aprīlī notika Taurenes estrādē. Viesus 
priecēja arī BJC jaunieši - Sanija Gobiņa, 
Anete Plūme, Edvards Strazdiņš Gļeba, 
Amanda Strazdiņa Gļeba, kas sniedza nelielu 
koncertu.

Īpašu  paldies saku deputātiem, kas  
izskatīja un  atbalstīja mūsu  iesniegumu  par 
Taurenes „lidlauka” nodošanu  BJC  rīcībā. 
Piedalījāmies arī novada  izsludinātajā  
projektu konkursā „Dažādojam savu ikdienu”.  
Mūsu projekts „Taurenes iedzīvotājs aktīvā 
dzīvesveidā” diemžēl netika atbalstīts, par ko 
domes sēdē izteicu arī savu neapmierinātību. 
Projekts  paredzēja  BJC iegādāties 10 
nūjošanas komplektus, kā arī vēlējāmies 
izstrādāt nūjošanas maršrutus, lielu uzmanību 
pievēršot tam, ka šim sporta veidam nav 
vecuma ierobežojuma. Bija skumji dzirdēt 

Bērnu un jauniešu centrs Taurenē uz 
galda tenisa turnīru pulcē dažādu paaudžu 

cilvēkus.

Svētki  instrumentālajam  ansamblim 
„Isidora pagalms”

Pavisam nesen, marta beigās, instrumentālais ansamblis „Isidora pagalms” nosvinēja savu 
piecu  gadu  pastāvēšanas  jubileju un vārda dienu. Svinībās  bija  lūgti  bijušie dalībnieki, 
citi amatierkolektīvi, kā arī dalībnieku  ģimenes un visi  klausīties  gribētāji. Paldies visiem, 
kas ieradās, it sevišķi mazajiem dejotājiem, kuri mierīgi nosēdēja visu koncertu! Muzikāli 
skaņdarbi mijās ar stāstījumiem gan par smieklīgiem, gan nopietniem atgadījumiem, tika 
rādītas bildes un video, un katrs varēja izvērtēt, cik ļoti „Isidors” ir paaudzies gan tiešā, 
gan pārnestā nozīmē, jo jaunākajam  dalībniekam  pirmajā mēģinājumā bija vien 4 gadi... 
Liels paldies „vecajai gvardei”, kas dažādu iemeslu dēļ šobrīd vairs nespēlē, taču piekrita  
atkalapvienoties  uz  pāris  dziesmām - Rozei, Betai, Beatrisei, Līvai un visvairāk Andrejam 
Grimmam, mūsu pirmajam vadītājam un stila ievirzes pamatlicējam. Pasākums beidzās ar 
dzimšanas dienas kliņģera nobaudīšanu un ballīti.

  Mēs turpināsim augt un muzicēt, un priecēsim jūs citā vietā un laikā!

                                                    Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa, vadītāja

Ansambļa dibinātājs Andrejs Grimms un pašreizējā vadītāja Lelde Slaidiņa - Zaļakmentiņa 
kopā ar „Isidora pagalma” dalībniekiem. 

no deputātiem, ka mūsu vēlme aizstāvēt 
ne tikai bērnu un jauniešu, bet arī citu 
vecuma grupu iedzīvotāju intereses, esot 
„kašķis”. Strādāsim, rakstīsim projektus 
citām organizācijām un cerēsim, ka tur būs  
dzirdīgākas  ausis,  kas  daudz labāk  izpratīs 
Vecpiebalgas novada iedzīvotāju vēlmes un 
saskatīs mūsu projektos, kā tagad moderni 
teikt, „pievienoto vērtību”.  

Sākot ar 24. aprīli, BJC ir noslēdzis 
līgumu ar  NVA  Cēsu filiāli par 4 jauniešu - 
bezdarbnieku iesaistīšanu projektā „Darbam 
nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā 
sektorā”, par ko jaunieši saņems stipendiju. 
Projekts ilgs 6 mēnešus.

Aicinu visus novada iedzīvotājus sekot 
mūsu darbiem un pasākumiem, aktīvi tajos 
piedalīties un iegūt kādu daļiņu prieka, 
ko sniedz bērni. Protams, vēlamies, lai arī 
vecāki aktīvāk iesaistītos BJC darbībā, nāktu 
ar savām idejām - kopā tās varētu realizēt. 
Priecāsimies arī par jūsu ziedoto naudiņu 
mūsu bērnu un jauniešu vajadzībām.  

Edgars Muktupāvels, 
BJC valdes loceklis

Lieldienas nosvinētas!
20. aprīļa pēcpusdienā 

Taurenes estrādē no malu 
malām sanāca kupls skaits 
svētku svinētāju. Šogad 
Lieldienas tika rīkotas, 
savienojot kopā tradīcijas un 
modernās ierašas. Pasākumu 
ar uzrunu un viktorīnu 
atklāja Lieldienu Rozainais 
Zaķis, turpinājumā sekoja 
dziesmas un dejas, kā arī 
dažādas pavasara svētku 
atrakcijas, kurās skatītājus 
iesaistīja un tās vadīja BJC 
„Dari Vari” dalībnieki. Bērni 
varēja darboties olu darbnīcā, 
piedalīties olu kaujās, kā 
arī parādīt sevi Lieldienu 
modes skatē un doties uz 
pārvērtībām pie Zaķenēm 
Aritas un Renitas no salona 
„VIVA”.

Pasākumu noslēdza modes 
skate - uz „mēles” kāpa 
drosmīgākie olu darbnīcas 
dalībnieki, kuri demonstrēja 
dažādus Lieldienu tērpus. 
Augstākos vērtējumus 
saņēma Bēgošais Zaķis 
Anete, Pavasara Princese 
Klinta un Līgava Agija, 
kā arī Rozmarija Amanda. 
Skatītāju simpātijas ieguva 
Zaķis Čiksa, kā arī Cēzers 
Jūlizaķis.

Paldies visiem, kas 
piedalījās Lieldienu svētku svinēšanā Taurenē, īpaši pateicamies bērnu un jauniešu centram 
„Dari Vari” un salona „Viva” pārstāvēm Aritai un Renitai par sadarbību! 

Aprīļa  notikumi  
Dzērbenes  tautas  namā

Aprīlis tautas namā sākās ar folkloras kopas „Māras bērni” pirmizrādi  „Pajokosim”  
Mārītes Šķēles vadībā. Šoreiz  „Māras bērni” uzvedumā bija pavisam ērmīgi - gan tērpi, gan 
teksti un dziesmas bija veltīti 1. aprīļa  Joku dienai. Lietā tika liktas Dzērbenē pierakstītās 
rotaļas un anekdotes par čigāniem. Tradicionāli šo pasākumu kuplināja Kaives teātra ļaudis 
un dejotājas ar joku lugu un jautrām dejām. Tiesa gan, skatītāji bija gaidīti kuplākā skaitā. 
Šajā pasākuma tika reklamēta topošā rokdarbu un mākslas izstāde, kas īstus apgriezienus 
uzņēma 16. aprīlī, kad durvis tika plaši vērtas skatītājiem. Jāsaka gan, ka šogad novada 
rokdarbnieki kļuvuši mazliet slinkāki, jo darbiņu mazāk. Tomēr  pārstāvēti  gandrīz  visi 
novada  pagasti. Sirsnīgs paldies visiem čaklajiem māksliniekiem un rokdarbniekiem, kas 
neatteica savus darbus izstādīt izstādē!

11. aprīlī  Dzērbenes  tautas  namā  viesojās  Grundzāles  amatierteātris „Cik jaudas” 
ar izrādi „Pacelt vabolīti”. Interesanti, ka grundzālieši no Dzērbenes bijušā miliča bija 
aizņēmušies formas tērpu, kas nepieciešams izrādei. Kā pastāstīja aktieri, Andris Duncis 
labprāt to viņiem aizdevis, tāpēc  viņi  jutuši nepieciešamību atbraukt uz mūsu pagastu  
izrādīt  savu  veikumu un arī Andri uzaicināt kā goda viesi. Izrāde bija patiešām laba, 
skatītāji mājup devās, krietni izsmējušies.

 Lieldienas  šogad  tika ieskandinātas 19. aprīlī ar bērnudārza ķiparu balstiņām un dejām.  
Katrs mazais solists ar muzikālās audzītes Baibas Baltiņas palīdzību bija sagatavojis 
dziesmiņu. „Nekas, ka esam maziņi, bet balstiņas kā zvaniņi...” - tā skanēja noslēguma 
dziesmiņa. Mazie dziedāja no sirds un patiesi, skatītājiem dāvājot brīnišķīgu Lieldienu 
prieku un noskaņu. Pēc koncerta, protams, Lieldienu zaķis bija noslēpis olas pils parkā. Kad 
olas bija atrastas, olu kaujas gāja vaļā!

Mīļš paldies mazajiem dziedātājiem, audzinātājām, skolotājai Baibai un koncerta vadītājai 
Diānai!

Tiekamies  turpmākajos  pasākumos  pilī  un  Augstajā  kalnā!

                                                            Daina Šmite, tautas nama vadītāja

Agnija Amane, Taurenes kultūras nama vadītāja
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  Imants  Kokars uz kādreizējo kordiriģentu  sūdzībām par 
koru sastāvu esot atbildējis: „Nekad vēl tā nav bijis, ka kāds 
diriģentam uz paplātes pienestu kori klāt.” „Es šo brīnumu  esmu 
piedzīvojusi. Man tiešām kori nolika uz paplātes.  Atliek  strādāt,” 
pirms 30 gadiem Dzērbenes -Taurenes kora dibināšanas sapulcē 
sacīja kora pirmā diriģente Astrīda Grandava, kuru uzaicināja 
diriģēt jaundibināto kori. Par dibinātājiem ar pilnām tiesībām 
var uzskatīt toreizējos kolhozu priekšsēdētājus Jāni Kinnu un 
Robertu Dilbu. Dalībnieku skaits sasniedza piecus desmitus - 
varam vien iedomāties, cik skanīgs bija šāds sastāvs!

  Korim sākotnēji bija gan statūti, gan solījums, kurus palasot 
nāk prātā nodeva padomju režīmam - būt uzcītīgiem, rādīt 

Korim „Pie Gaujas” brieduma gadi – 30. jubileja

Koris „Pie Gaujas” Dziesmu un deju svētku gājienā. 

priekšzīmi un aizstāvēt kora intereses. Patiesībā mēģinājumu 
gaisotne bija brīvāka, dalībnieki sadraudzējās, aizsāka dažādas 
tradīcijas, kā jau tas kolektīvā notiek. Diriģenti laika gaitā 
mainījās, kori vadīja piebaldzēns Aivars Kļaviņš, tad īsu 
brīdi dzērbeniete  Dina Eglīte, kurai kora vadīšana bija arī kā 
diplomdarbs, vēlāk cits piebaldzēns Tālis  Narvilis, cēsnieki  Ivars 
un Anitra Rauši, valmieriete  Ilze Krūmiņa. Tā nu sagadījies, ka 
visilgāk mūs diriģē Solveiga Vītoliņa, kura mēro vistālāko ceļu 
no līdzšinējiem diriģentiem - no Siguldas. 

 Cik daudz bērnu piedzimuši mūsu dalībniekiem pa šiem 30 
gadiem, nevar nemaz saskaitīt! Dažai dalībniecei bijis nevis viens, 
bet pat trīs dekrēta atvaļinājumi korī. Tāpat nosvinētas daudzas  
dalībnieku  kāzas, un aktīvākie koristi nekad nav kautrējušies 

braukt čigānos. Koris ir piedalījies visos sešos Dziesmu un 
deju svētkos, kas norisinājušies kopš tā dibināšanas. Pateicoties 
Solveigai, koris trīs reizes devies koncertēt arī uz ārzemēm - uz 
Slovākiju (2005. un 2008. gadā) un Horvātiju (2007. gadā). 

 Kora skanējums pēdējos gados aizvien uzlabojas, un tur nu 
vainojams Solveigas „pirksts” - kopš 2006. gada rajona koru 
skatēs esam saņēmuši tikai pirmās pakāpes diplomus, un tieši  
šogad - visaugstāko punktu skaitu kora vēsturē - 43.3, kas atbilst 
dalītai 2./3. vietai rajonā. Sekojot gados izkoptai tradīcijai, 
vismaz vienreiz gadā nomazgāties. Arī šogad pēc labi padarīta 
darbiņa devāmies uz iepriekš izraudzītu pirtiņu. Gadu gaitā koris 
apguvis tuvas un tālas vietējās apkaimes pirtiņas, tā paplašinot 
kulturāla cilvēka redzesloku un uzturot miesas tīrību.

 Vēl kāda tradīcija, ko ieviesa mūsu Solveiga, ir pastāvīgi 
daļu repertuāra veltīt garīgajai mūzikai. Esam viesojušies gan 
tuvākās, gan tālākās baznīcās, izbaudot baznīcu arhitektūru 
un brīnišķīgo akustiku, kā arī baznīcēnu sirsnību. Šobrīd esam 
vienojušies ar saviem ilggadējiem draugiem - Līgatnes jaukto 
kori - par apjomīgāka skaņdarba kopīgu apgūšanu, kuru ceram 
atskaņot baznīcās jau šopavasar. Garīgās programmas apgūšanai 
tika veltītas arī abas līdzšinējās divdienu kora nometnes Nītaurē 
un Āraišos, kas vainagojās ar koncertu turpat esošajās baznīcās.

 Pērn 7. janvārī, kad koris ar Rūķi svinēja jaunā - Čūskas - 
gada  atnākšanu, tika veikta arī koristu aptauja par to, kas viņiem 
ik nedēļu liek  doties uz mēģinājumu. Vispopulārākā atbilde 
bija „Mīlestība uz dziedāšanu”, otrā populārākā (it sevišķi vīru 
rindās) - „Simpātijas pret  diriģenti”. Taču koris sniedz iespēju 
ne tikai sadziedāt, saskanēt, tam ir arī sociālā funkcija - koristi 
atzīmēja, ka nāk arī kopības izjūtas dēļ un lai parādītu sevi un 
paskatītos uz citiem. Tāpat korim ir garīgās un fiziskās veselības 
uzturēšanas funkcija, jo paliela daļa koristu atbildēja, ka uz 
kori dodas kā uz iknedēļas mūzikas terapijas nodarbību. Ja tā 
padomā, tad gan dziedāšanā, gan jogā  pareizai elpošanai ir ļoti  
liela nozīme. Taču jautāti par to, kā jūtas mēģinājuma laikā, liela 
daļa koristu atzīmēja atbildi „Kā labā kompānijā” un „Jūtos 
ļoti piepildīts”, kā arī „Psiholoģiski/emocionāli uzlādējos”. Un 
jāteic, ka tiešām neviens mēģinājums nav pagājis bez jokiem 
vai labdabīgas pasmiešanās citam par citu, arī par diriģentes 
jocīgajiem izteicieniem, kurus pat krājam un publicējam kora 
mājaslapā (www.piegaujas.weebly.com). Piemēram, „Nedziediet 
tās četras notis vienādi, citādi publika jau iet pēc desiņām” vai 
„Mēs kā taupīgas saimnieces  taču  visu mēneša naudu uzreiz 
neiztērējam, tāpat arī ar elpu - pietaupiet, lai sanāk līdz galam!”

Kora sastāvs mainās ik gadu, taču joprojām dzied vairāki 
dalībnieki, kas bija klāt kora dzimšanas brīdī, pavasarī pirms 
30 gadiem, -  Mārīte Ozolante, Ligita Ridūze, Olga Kampāne, 
Jānis Zmičerevskis. Ir tādi dalībnieki, kas dziedāšanas stafeti 
pārņēmuši no saviem vecākiem. Mums ir arī dalībniece, kas korī 
un ar kori ir kopš piecu gadu vecuma. Un mēs visi ļoti gaidīsim 
jūs sestdien, 10. maijā, pulksten septiņos vakarā uz kora „Pie 
Gaujas” jubilejas koncertu, kurā, varam solīt, būs interesanti 
pārsteigumi. Tiekamies, sadziedam, svinam!

Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa  (kora vienaudze) 

Novada pirmsskolas dziesmu un deju 
svētki tiek svinēti kopā ar Šreku un 

citiem pasaku filmas varoņiem

 29. aprīlī Vecpiebalgas kultūras namā notika 2. Vecpiebalgas 
novada pirmsskolēnu dziesmu un deju svētki ”Bērnības zeme’’. 
Svētkos piedalījās audzēkņi no visām novada pirmsskolas iestādēm 
un viesi - Ērgļu bērnudārza dejotāji un dziedātāji. Svētkus organizēja 
Vecpiebalgas pirmsskolas kolektīvs, pieaicinot Vecpiebalgas 
vidusskolas mazās dziedošās fejas un 12. klases skolēnus. Jaukās 
noskaņās tika svinēta Šreka dzimšanas diena, ko viņam dāvāja Fiona 
un draugi. Uz tikšanos 3.Vecpiebalgas novada pirmsskolēnu dziesmu 
un deju svētkos nākamgad!

Zigrīda Ruicēna

Pensionāru klubiņa „Pīlādzītis” pavasaris
Kā ierasts, Vecpiebalgas 

seniori  savā klubiņā kopā sanāk 
reizi mēnesī.  Februārī  notika 
tradicionālā masku balle. Aktivitātes 
bija daudzveidīgas,  jo katram 
vajadzēja iejusties kādā lomā. Bija 
gan vectētiņš ar savu saimi, kurai 
bija jāizvelk rācenis, gan karalis 
ar karalieni un viņu svīta. Paldies 
Rigondai, viņa mūs iekustināja 
un atraktīvi izklaidēja.  Martā 
mūs sagaidīja labās fejas noliktie 
smaržīgie sniegpulkstenīšu ziediņi.  
Emocionālu gaisotni radīja īpašie 
viesi - Kaives pašdarbnieki.  Koncerts 
bija veltījums sievietēm. Tā kā mēs 
klubiņā sievietes esam vairākumā, 
protams, sakām lielu paldies 
kaimiņiem no Kaives. Jāpiebilst, ka 
arī mūsu dažiem kungiem  patika. 

Un tad pienāca aprīlis. Ar skumjām  
atvadījāmies no mūsu  Ainītes, 
viņa bija mūsu klubiņa dvēsele.  
Bet dzīve rit tālāk… Cik izdomas 
bagātas  Lieldienu kompozīcijas 
bija skatāmas!  Apsveicama ir mūsu 
spēja atslēgties no ikdienas rūpēm 
un sagādāt sev svētkus! 

 Protams, katru mēnesi sveicam 
arī kolēģus vārda un dzimšanas dienās.

Otrajās  Lieldienās  devāmies  uz  Dzērbeni.  Mūs sagaidīja 
un labus vēlējumus teica  Dzērbenes senioru vadītāja Māra. 
Kā vienmēr mūs uzrunāja un apdāvināja Sociālā dienesta 
vadītāja Anita Kamerāde. Paldies Vecpiebalgas domei un īpaši 
priekšsēdētājai, ka mūs atceraties un vēlat mums dzīvesprieku 
un spēku!  Klausījāmies  kori  „Pie Gaujas”, priecājāmies par 
novada rokdarbnieku izstādi.  Kāda daudzveidība! Gleznas, 
pinumi no papīra trubiņām,  puzles  no sērkociņu kastītēm…  
Patīkami apskatīt arī Vecpiebalgas vidusskolas mājturības 
skolotājas Vijas Jansones  un meiteņu  gaumīgos,  neparastos 

rokdarbus.  Neizpalika arī dziesmas, olu kari un omulīgas 
sarunas.  

Labs darbs saules mūžu dzīvo! Mūsu vidū ir čaklas 
rokdarbnieces, tāpēc pēc Lilitas ierosinājuma dāvinājām 
zeķes aprūpes centra iemītniekiem, lai viņiem laba veselība 
un dzīvotprieks. 

10. jūnijā Vecpiebalgas pensionāri plāno doties 
ekskursijā uz Igauniju, ceļotgribētājus lūdzam pieteikties 
pie Ievas Veinbergas, t. 26424365. 

Lai visiem šajā pavasarī veicas darbi, piepildās ieceres! 
Gaidīsim vasaru!     

Daina Jansone
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SPORTS 

SKOLU ĪSZIŅASDzērbenes vidusskolā
Pavasaris atnāk ne tikai ar sauli un putnu dziesmām, 

bet arī ar darbiem skolas apkārtnē. Šogad ļoti lielu darbu 
apjomu paveica pašvaldības strādnieki, kuri apzāģēja 
krūmus un kokus. Tā kā rudenī bijām čakli pastrādājuši 
un lapas sagrābuši, tad pavasarī bija maz darba. Skolotāja 
S. Stērste un grupa sportistu labiekārtoja un sakopa 
krosa trasi Augstajā kalnā, pārējie skolēni rosījās sporta 
laukumā. Čakli strādāja gan lieli, gan mazi. Cerēsim, ka 
tīra vide atturēs dažus mēslotājus atstāt aiz sevis čipsu 
pakas, saldējuma papīrus, tukšas cigarešu paciņas  un citu 
drazu. 

SKOLU ZIŅAS

Inešu pamatskolā
4. aprīlis. 7. klases skolniece Arta Pipcāne piedalījās 

Cēsu pētniecisko darbu konkursā „Mana novada izcilākie 
ļaudis Latvijā, pasaulē” un ieguva atzinību par darbu 
„Vecpiebaldzēniete Inguna Bauere - pazīstama Latvijas 
literāte”, balvā saņemot iespēju braukt ekskursijā uz Bauskas 
un Rundāles pili. 5./6.-gadīgo grupa un audzinātāja 
Inguna Jane organizēja mīklu pēcpusdienu  sākumskolai 
„Uzmini nu!”, balvas finansēja veikals „Centrs”.

11. aprīlis. Sākumskolas bērnu vecvecākiem un viņu 
mazuļiem veltīts pasākums „Mīļrītiņš”.

16. aprīlis. Vecāku diena, kad vecāki vēroja savus 
bērnus mācību stundās, kopīgi ar skolas un novada 
administrāciju dalījās savā redzējumā par Vecpiebalgas 
novadu un Inešu skolu tajā, kā arī pēcpusdienā piedalījās 
kopīgajās  sporta  aktivitātēs.

17. aprīlis. Skolēnu tautisko deju kolektīvu skatē 
piedalījās 1.-4. klašu deju kolektīvs, iegūstot 1. pakāpes 
diplomu, vadītāja Līga Beķere un 5.- 9. klases deju 
kolektīvs, iegūstot 1. pakāpes diplomu, vadītāja Antra 
Grinberga. Pēcpusdienā  notika diska „Dziesmas gada 
garumā 2” prezentācija. Tas ir studijas „Do-Re-Mi” 
(vadītājs Andris Vilders) trīs gadu darbs, kas tapis 
sadarbībā ar Inešu bērnu popgrupu „KI-KĪ”, skolotāja 

Vecpiebalgas vidusskolā
4. aprīlī  Vecpiebalgas vidusskolā notika vecāku 

pilnsapulce un „Popiela”. Laureātos iekļuva 12., 11. un 4. 
klase. 5. klase ieguva 4. vietu. 

Lielā talka Vecpiebalgas vidusskolā notika 15 dienas 
ātrāk nekā citviet Latvijā - 11. aprīlī. Vecpiebalgas 
skaistāko vietu sakopšana turpinājās arī 16. aprīlī, kad 
talkā uz „Vēveriem” devās 11. klase, un 23. aprīlī, kad 
„Saulrietos” talkoja 5. klase. 

17. aprīlī ikgadējā Piebalgas novada skolu 7.-9. klašu 
skolēnu pētniecisko darbu konkursā 1. pakāpi ieguva 
Taurenes pamatskolas 7. klases skolniece Samanta Laura 
Libere par pētījumu „„Coca – cola” dzēriena vēsture un 
ietekme uz cilvēka veselību” (skolotāja konsultante D. 
Potaša), 2. pakāpi - Vecpiebalgas vidusskolas 8. klases 
skolēni Kitija Sarmule un Kristers Slavēns par pētījumu 
„Polietilēna kompozītmateriālu iegūšana un īpašības” 
(skolotāja konsultante A. Eškina), 3. pakāpi - Taurenes 
pamatskolas 9. klases skolnieks Gatis Gedroics -Jurago 
par pētījumu „ Iekšdedzes dzinējs” (skolotāja konsultante 
I. Žagare).

,,Lāses  kausa” finālsacensībās 2. vietu  izcīna  
Vecpiebalgas  vidusskolas  zēni

Lai iegūtu tiesības spēlēt ,,Lāses kausa” 
finālā Rīgā Skonto hallē, katru gadu tiek 
organizētas priekšsacīkstes, kurās aktīvi 
piedalās Cēsu skolas un dažas lauku skolas 
(pamazām gan reģions, kurā spēlē volejbolu 
un komandas sacenšas savā starpā, 
paplašinās - pēdējos gados pievienojušās 
Mārsnēnu un Līgatnes skola). Protams, lai 
apgūtu volejbola spēli, ar sporta stundu 
darbu ir stipri par maz, vajadzīgs pulciņu 
(labāk - sporta skolas) treniņu darbs. 
Spēlēt var iemācīt gandrīz katru, bet gūt 
prieku, parādīt savas prasmes un uzvarēt 
ne vienmēr izdodas. Iepriekšējos gados 

Jaunā diska „Dziesmas gada garumā” prezentācija.

sīvākie vecpiebaldzēnu pretinieki bija 
volejbolisti no Cēsu DAVĢ, pēdējos gados 
- arī Cēsu VĢ, Priekuļu un Jāņmuižas 
VT, kuru audzēkņi arī trenējas Cēsu PSS 
mācību treniņu grupās.

Šogad finālā Rīgā piedalījās 118 
komandas no 88 skolām (1298 dalībnieki) - 
katrā vecuma grupā 29 komandas, to skaitā 
arī 2 komandas no Igaunijas. Braucot uz 
sacensībām, katra komanda izvirza sev 
mērķi (no pieredzes gūšanas līdz uzvarai). 
Pirms sacensībām mūsu pamatskolas 
klašu zēnu komandai teicu: ,,Mēs varam 
būt pirmie, bet varam atrasties arī 

kopvērtējumu tabulas  lejas galā.” Atlases 
sacensībās apspēlējām nopietnu konkurentu 
- Cēsu VĢ komandu, kurā daļa spēlētāju 
ir Latvijas JČ uzvarētāji. Zinot situāciju 
šajā vecuma grupā valstī, jārēķinās ar ļoti 
stipriem pretiniekiem, kuri sevi vairākkārt 
ir pierādījuši čempionātos. Komentārus 
neprasa komandas no Daugavpils, Aizputes, 
Jēkabpils, Aizkraukles un Rīgas. 

Šāda veida sacensībās, kur spēle 
notiek ar laika limitu, nozīme ir pirmās 
kārtas apakšgrupu izlozei, un paviršība, 
neprecizitāte, sadarbības prasmju trūkums 
var novest pie tā, ka izpaliek cīņa par 
augstām vietām. Pirmajā kārtā jāizcīna 
vismaz 2. vieta, lai būtu iespēja cīnīties 
par kausu. Vecpiebalgas vidusskolas zēni 
priekšsacīkstēs uzvarēja visas komandas, 
to skaitā divas no Rīgas. Kopējā spēle pie 
tiem ātrumiem bija pietiekami kvalitatīva. 
Nākamajā posmā sākās pats grūtākais 
un atbildīgākais - 3 komandu cīņā bija 
jābūt labākajiem. Izloze noteica spēlēt ar 
Aizputes vidusskolas zēniem, kuri pirms 
nedēļas bija izcīnījuši tiesības spēlēt JČ 
finālā. Vecpiebaldzēni to zināja, nenobijās, 
parādīja kvalitatīvu, pārliecinošu spēli un 
nodemonstrēja komandas gara stiprību, 
uzvarot ar rezultātu 17:7. Tas nozīmēja, 
ka cīņa par kausu var turpināties. Finālā, 
satiekoties ar Daugavpils, Skrundas un 
Ezernieku komandu, vecpiebaldzēni 
zaudēja vienīgi Daugavpils  komandai 
(ātrumā un augumā pārākiem spēlētājiem), 
tādējādi izcīnot 2. vietu. 

Krāšņajā  apbalvošanas ceremonijā kausu 
no Ata Sausnīša rokām saņēma komandas 

kapteinis Gundars Tomašs, tieslietu 
ministre Baiba Broka pasniedza medaļas, 
olimpiskais vicečempions Raimonds 
Vilde - diplomus. Uzvaru kaldināja 
Jēkabs Zommers, Gundars Tomašs, Artūrs 
Krams (finālā labākais spēlētājs) un Māris 
Kaštanovs, kuri pieredzi un rūdījumu 
guvuši jaunatnes čempionātos, Haralds 
Pranis, Kristers Slavēns, Arvis Kaštanovs 
un Raivis Jermaks. Labi cīnījās arī pārējās 
bijušā Cēsu rajona komandas: Cēsu DAVĢ 
meiteņu komanda izcīnīja 12. vietu, 
Vecpiebalgas pamatskolas klašu meitenes 
un vidusskolas klašu zēni - 15. vietu. 
Kopvērtējumā Vecpiebalgas vidusskola 
ieguva 2. vietu (un balvā - grozu ar 
spēļu bumbām) arī kā skola ar visvairāk 
pārstāvētām komandām, zaudējot 3 punktus 
Aizputes vidusskolai. 

   Diena bija interesanta - radošās darbnīcas, 
mākslinieku uzstāšanās, tikšanās ar valsts 
augstākajām amatpersonām. Ieklausoties 
katra teiktajā, secinājums - sports katram 
var palīdzēt sevi veidot un kļūt labākam. 
Var pilnībā piekrist LVF prezidentam 
Atim Sausnītim, ka šis ir veiksmes stāsts 
volejbolā un tās nav beigas. Organizatori 
bija pacentušies, lai viss noritētu laicīgi, 
jūtami bija uzlabojusies tiesnešu darbība. 
Visas finālsacensību komandas rādīja 
cienījamu sniegumu. Maza piebilde - 
vidusskolu grupā uzvarētāju komandā 
spēlēja 5 jaunieši, kas pārstāvēs Latviju 
pasaules jaunatnes olimpiādē Portugālē. 
Lai viņiem izdodas!

Māris Krams

Evita Leiboma. Tagad disku var iegādāties mūzikas 
ierakstu veikalos. Diskā ir ne tikai dziesmu ieraksti, 
bet arī to pavadījumi, kas var lieliski noderēt mūzikas 
skolotājiem.

25. aprīlis. Mazās teātra dienas. Studija „Vārds” ar 
skolotāju Sarmīti Balodi aicināja visus interesentus kopīgi 
ielūkoties lugu „Māllēpītes atmošanās” un „Gandrīz 
pasaka tā ir” varoņu dzīvē.

29. aprīlis. Mazās mākslas dienas novada skolu 
komandām, kas notika sadarbībā ar mākslas programmas  
skolotājiem, audzēkņiem un biškopi Aivaru Radziņu. 
Radošajā darbnīcā „Bitīt rožu dārziņā” skolēni apgleznoja 

Maira Asare ar lieliskiem panākumiem piedalījās 
TV spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” 9. klasēm, finālspēlē 
ierindojoties 2. vietā. Par savu dalību spēlē Maira saka: 
„Otrā vieta, manuprāt, ir visskumjākā no visām - gandrīz 
uzvara, bet kaut kas pietrūkst, tomēr arī šī vieta kādam ir 
jādabū. Vēl skumjāku šo faktu manās acīs padarīja fakts, 
ka zaudēju dēļ viena jautājuma, kas saistīts ar mūziku, un 
kuru man noteikti vajadzēja zināt, ņemot vērā, ka esmu 
beigusi mūzikas skolu. Par spīti tam, nebeidzu priecāties, 
jo biju pavadījusi neaizmirstamu laiku, sastapusies ar 
jaukiem cilvēkiem un izjutusi nedalītu fanu atbalstu.”

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē 
1. vietu ieguva Annemarija Eglīte (5. kl.), Kristiāna 
Kalniņa (7. kl.), 3. vietu - Kate Elizabete Antone (5. kl.), 
Krista Kristiana Spirģe (9. kl.), atzinību - Loreta Ločmele 
(5. kl.). Rokdarbu izstādē „Pavasaris” 1. vietu ieguva 
Kate Elizabete Antone, Kitija Sarmule (8. kl.), 2. vietu 
- Annemarija Eglīte, Agnese Štimmere (7.kl.), 3. vietu - 
Elēna Zeltiņa (7. kl.). Skolotājas - V. Jansone, I. Kazaka.

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē Andrim 
Braueram (6. kl.) un Tomam Niko Krūmiņam (8. kl.) 
atzinība. Skolotāja D. Šatrovska.

Starpnovadu lietišķās informātikas olimpiādē 
Silvestram Pētersonam (6. kl.) un Tomam Niko Krūmiņam 
atzinība. Skolotāja S. Upeniece.

17. aprīlī notika novada deju skate. 2.- 3. klašu 
kolektīvs, 7. - 8. klašu kolektīvs  un „Slātaviņa” ieguva 
augstāko pakāpi. 4.-5. klašu kolektīvs ieguva 1. pakāpi. 
Paldies skolēniem un kolektīvu vadītājām M. Lācgalvei 
un A. Grinbergai!

Lieldienu svinēšana Vecpiebalgas vidusskolas 
pirmsskolas bērniem turpinājās 23. aprīļa rītā ar Lieldienu 
teātra trupas izrādi „Parastas olas piedzīvojums”. Teātra 
aktieros bērni atpazina Reinas Ērgles, Pētera Nebara, 
Gustava Ķaukuļa, Luīzes Skabes, Rūtas, Jēkaba un Jurģa 
Muižnieku māmiņas un Roberta un Agneses Lapiņu 
tēti. Turpinājumā notika sportiskās, muzikālās un 
mākslinieciskās aktivitātes.

Treneris Māris Krams (2. no kreisās), saņemot  “Lāses kausa” apbalvojumu.
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Hei! Hei! Hei! Es esmu zinātkārais Grāmatu  tārpiņš. 
Nesen līdz ar pirmajām sniegpulkstenītēm nokļuvu 
Taurenes pamatskolā. Un ko es tur uzzināju! 

Taureniešiem 10 dienu garumā risinājās Latviešu 
valodas un literatūras dienas no 1. līdz  9. klasei. Beidzot 
ieraudzīju, kā skolēni rokrakstā raksta skatuves runas 
konkursam izvēlēto  dzejoli un to noformē. Cik daudz 
interesantu darbu tur bija, un tos  vērtēja tikai vecāki ! Es 
jau gan arī balsoju par savu favorītu. 4.- 9. klašu grupā 
glītākie darbi bija Sintijai Ķuzei un Kintijai Kukošai (9. 
kl.), Agatei Ansviesulei (7. kl.).

Interesanta šķita Lasīšanas stunda katrā klasē, jo lasīja 
visi, pēc tam izvirzīja savas klases interesantāko  grāmatu  
un Raibajā  stundā to prezentēja. Cik daudz interesantu 
grāmatu bērni bija izlasījuši!  Manu uzmanību piesaistīja 
kāds putnu būris, uz kura bija uzraksts: „Balso par savu 
mīļāko grāmatu!”. Zinu, ka šāds balsojums bija televīzijā. 
Nu izrādās, ka arī taurenieši, sekojot līdzi laikam, ir mobili. 
Skolēni pačukstēja, ka skolā mīļākās grāmatas titulu ieguva 
Džefa Kinnija  „Grega  dienasgrāmata”.

Ejot gar skolu,  brīnījos,  kāpēc  zālē   valda liela 
rosība? Palūkojoties pa atvērtā loga šķirbiņu, ieraudzīju, 
ka Taurenes pamatskolā viesojas Vecpiebalgas novada 
rakstniece Inguna Bauere. Ziņkārīgākie vēlējās zināt, 
kuri mācību priekšmeti  rakstniecei skolā  patika, vai 
grāmatu rakstīt ir viegli, kā viņas ģimene vērtē uzrakstītās 
grāmatas, cik ilgi top viena grāmata... Paldies rakstniecei, 
kura vaļsirdīgi atbildēja uz visiem mazo „kāpēcīšu”  
jautājumiem un viesojās skolā!

Cūkmena vizīte 
Vecpiebalgas vidusskolā

14. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolā viesojās mežu tīrības 
aizstāvis - Latvijas Valsts mežu pārstāvis Cūkmens. Sagaidītāju 
pulkā skolas pagalmā bija ne tikai skolēni, bet arī Melnais Stārķis, 
Varde un Baltais Kaķītis, par ko Cūkmens bija īpaši iepriecināts un 
pārsteigts, jo, lūk, tā nu viņš nekur vēl neesot sagaidīts!

Kā atzina īpašais viesis, ciemos viņš braucot tikai divos 
gadījumos - ja apkārtne esot vai nu ļoti labi sakopta, vai gluži pretēji 
- nesakopta.

Šoreiz  Cūkmena  vizīte skolai bija īpaša. Tā bija nopelnītā atzinība 
un veicināšanas balva par sasniegumiem „Mamma Daba” Meža 
olimpiādes pusfinālā - meža apsaimniekošanas spēlē „Mežotājs”. 
Tā ir interaktīva spēle skolēniem, tās mērķis veicināt izpratni par 
saudzīgu  meža apsaimniekošanu. Tās laikā skolēniem tika dota 
iespēja iejusties meža apsaimniekotāja lomā, sākot no cirsmu 
plānošanas līdz tās atjaunošanas un kopšanas darbiem, un ar savām 
zināšanām sacensties ar 60 citām pusfinālā iekļuvušajām skolām.

Visaktīvāk spēlē iesaistījās un labus panākumus guva Ralfs 
Jānis Bērzkalns, Andris Brauers, Klāvs Pundurs, Mārcis 
Goba, Ralfs Kalvis Vērsis, Silvestrs  Pētersons, Kristaps  
Kurzemnieks no 6. klases un Jēkabs  Brauers, Ingus 
Pētersons no 11. klases.

Tikšanās laikā Cūkmens ne tikai atraisīja sejās smaidu, bet ar 
dažādu atraktīvu aktivitāšu palīdzību skolēnus izglītoja, kādu 
kaitējumu dabai var nodarīt nevērīgi mežos izmesti sadzīves 
atkritumi. Viņš klātesošajiem atklāja savu īpašo stāstu - „kas šodien 
liekas nieks, rīt liels kaitnieks!”.

No Cūkmena skolēni atvadījās apņēmības pilni mīlēt, kopt, 
saudzēt un nepiesārņot dabu. Un kā draudzības apliecinājumu 
tikšanās dalībnieki saņēma arī viesa īpašo zīmogu un autogrāfu.

     
  Vita Lapiņa, 6. klases audzinātāja

Comenius projekta „Mācies mācīties! Attīsti savas autonomās mācīšanās 
prasmes!” darba vizīte Vecpiebalgas vidusskolā

Latviešu valodas un literatūras dienas 
Taurenes pamatskolā

Aprīļa nogale Vecpiebalgā 
bija spraiga. 15 Vecpiebalgas 
vidusskolēnu ģimenes uz nedēļu 
kļuva kuplākas - tika sagaidīts un 
mīļi uzņemts brālis vai māsa no 
Turcijas, Itālijas, Polijas, Grieķijas 
vai Rumānijas. Skolā viesojās 
projekta „Mācies mācīties! Attīsti 
savas autonomās mācīšanās 
prasmes!” 7 valstu pārstāvji - 15 
skolēni un 16 skolotāji. 

Saskaņojot viesu vēlmes un 
iespējas, skolā strādājām sestdien, 26. aprīlī. Tā arī bija 
projekta pirmā pilnā darba diena, bet ciemiņus Rīgā sagaidījām 
25. aprīlī. Sestdien iepazīstinājām ar sevi, savu skolu, notika 
latviešu valodas stundas. Pēcpusdienā notika orientēšanās 
uzdevumi Vecpiebalgā, kā arī sporta aktivitātes un diskotēka.

Svētdiena - ekskursijas diena, kad viesiem parādījām 
gan Latvijas mežu daudzveidību un bagātības, apmeklējot 
Līgatnes dabas takas, gan, pretstatā lauku videi, palepojāmies 
ar Eiropas kultūras galvaspilsētu - mūsu galvaspilsētu Rīgu.

Pirmdien mācījāmies mācīties. Visu valstu pārstāvji 
prezentēja ieteikumus, kā labāk apgūt dažādus mācību 
priekšmetus. Kopīgi meklējām ceļus angļu valodas prasmju 
uzlabošanai, bet pēcpusdienā „Vēveros” mācījāmies gatavot 
sviestu, biezpienu un cept maizīti. Interešu grupās apguvām  
rokdarbus un rotaļas.

Otrdien Inešu muižā mūs uzņēma Vecpiebalgas 

Cūkmens un aktīvākie interaktīvās spēles dalībnieki.

Skanīga  dziesma ieskandināja skatuves runas konkursu 
1.-9. klašu skolēniem. Paslēpos līdzās tauriņiem un līdz ar 
vecāku un darbinieku  žūriju biju vienisprātis, ka 1. vieta 
pienākas Marekam Greizānam ( 2. kl.), Lūcijai Mendei 
( 6. kl.), Lāsmai Kristiānai Kārkliņai( 9. kl.); 2. vieta - 
Evijai Aucei Cimbergai ( 4. kl.), Helvijam Babrim  (9.kl.); 
3. vieta -  Viktorijai Muraško ( 1. kl.), Lāsmai Kitijai 
Mateusai ( 3. kl.), Samantai Laurai Liberei ( 7. kl.).

Tā nu es tur sēdēju līdz nākamajai pēcpusdienai  un 
priecājos par zinātkārajiem bērniem. Te pēkšņi zālē 
parādījās noslēpumaini ģērbti, satraukti  bērni. Būšot 
konkurss „Gudrs, vēl gudrāks”, un tie jocīgi ģērbtie bērni,  
ar uzmundrinājuma saukļiem bruņojušies,  esot līdzjutēji. 
Viņi ne tikai jutīšot līdzi savas klases pārstāvim, bet arī 
rādīšot priekšnesumu par kādu burtu. Konkursa jautājumi 
bija ļoti „āķīgi”. Uz daudziem es pat atbildes nezināju. 
No plaukstošā zara lūkojos uz gudriniekiem, kuru galvas 
kūpēja. Man jau šķita, ka visi ir uzvarētāji, bet kompetentā 
žūrija saskaitīja punktus un paziņoja rezultātus:

3. vieta - Lūcija Mende (6. kl.);
2. vieta - Jānis Kučinskis (8. kl.);
1. vieta un „Gudrinieka” tituls - Agatei Ansviesulei (8. kl.). 
Labākie līdzjutēju priekšnesumi: 4. klasei - burts „B” un 

5. klasei - burts „L”.
Skolēni man pačukstēja, ka šos jaukos pasākumus 

sagatavoja skolotājas: Anta, Iveta, Inguna, Sandra, Lilita. 
Bija interesanti, grūti, bet arī jautri. Nākamajā gadā atkal 

būšu klāt! Gaidiet mani! 
 Grāmatu tārpiņš

novada izpilddirektors Hugo Dukša kungs. Viesojāmies 
un darbojāmies porcelāna fabrikā. Tad jau klāt vizītes 
izvērtējums, nākamā darba gada plānošana un noslēguma 
pasākums „Lielkaibēnos”. 

Mīļie vecpiebaldzēni, paldies par sapratni brīžos, kad 
projekta aktivitātes patraucēja jūsu ikdienas ritmu. Paldies 
par atsaucību novada domes, kafejnīcas „Laura”, SIA „Rivis” 
darbiniekiem, „Vēveru” saimniekam Raitim Gosiņam, 
Piebalgas porcelāna fabrikas lielmeistaram Jānim Ronim un 
„Lielkaibēnu” saimniecei Janai Zivtiņai, Jumurdas muižas - 
viesnīcas kolektīvam! Mīļš paldies  projekta dalībnieku un 
ciemiņu vārdā  viesģimenēm,  visiem skolas darbiniekiem, 
šoferīšiem, skolotājiem, skolēniem un vecākiem par projekta 
vizītes  plānošanu un īstenošanu! Lai top!

Projekta darba grupas vārdā Daiga Šatrovska

Konkurss  „Cielavas 
gudrības”

Jau vairākus gadus Vecpiebalgas vidusskolas 
5.- 6. klašu skolēni aktīvi iesaistās Latvijas 
Dabas muzeja organizētajā konkursā „Cielavas 
gudrības”, kura  mērķis ir veicināt  skolēnu 
interesi par dabaszinātnēm. Konkursa vadlīnija  
ir  Latvijas biotopi  (vides apstākļi, sēnes, augi 
un dzīvnieki,  kas tajos mājo), un to veido trīs 
atsevišķas atlases spēles: „Purvs”, „Mežs” un 
„Pļava”.

Šajā mācību gadā mūsu skolai tika piedāvāta 
īpaša piedalīšanās kārtība - atlases anketu 
pārbaudīšana un spēle uz vietas skolā. Un šo 
piedāvājumu mēs arī izmantojām. Katras spēles 
pirmās vietas ieguvēji - Andris Brauers, Anna 
Balode un  Uldive Ksenija Baltputna - ieguva 
iespēju piedalīties finālspēlē „Latvijas biotopi”.

Ar labiem rezultātiem konkursā piedalījās 
Elizabete Kate Antone, Renārs  Pundurs, Valērija 
Talkunova, Elīna  Meldere, Mārcis Goba, Ralfs 
Jānis  Bērzkalns, Kristaps  Kurzemnieks, Loreta 
Ločmele, Silvestrs  Pētersons, Eva  Aļeksejeva, 
Ralfs  Kuzmans, Uģis  Āboliņš.

Agita Bērziņa, 
Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja

Zinātniski  pētniecisko  darbu  skate  Cēsīs
Jau trešo gadu piedalāmies starpnovadu skolu 7.-9. klašu Zinātniski 

pētniecisko darbu konkursā, ko organizē Cēsu Valsts ģimnāzija. 
Šī gada tēma  „Mana novada izcilie ļaudis Latvijas valstī un pasaulē” 

pavēra plašu izvēli. Novadpētniecībai Dzērbenes vidusskolā vienmēr 
atvēlēta nozīmīga vieta, un skolas muzejā var atrast materiālus par 
dažādām mūsu pagasta un novada ievērojamām personībām. Katru gadu 
projektu nedēļas laikā cenšamies apzināt cilvēkus, kas  ar  sava  darba  
ieguldījumu pelnījuši, lai viņus neaizmirst, tāpēc konkursa piedāvātā 
tēma bija mums ļoti pateicīga. 

Zinātniski pētnieciskos darbus izstrādāja 8. klases  skolniece Rēzija 
Veronika  Laumane  par Dzērbenē dzimušo un augušu dzejnieci Elzu 
Sudmali. 9. klases skolniece Līva  Ņizina  pētīja skolas absolventes, 
vēstnieces Vatikānā un Latvijas Valsts protokola autores Aijas Odiņas 
devumu  (abu meiteņu darbu vadīja un koordinēja skolotāja Ināra 
Lapsa).  7. klases skolniece Justīne Liene  Laumane  skolotājas M. 
Šķēles vadībā pierakstīja Dzērbenes vidusskolas ilggadējās skolotājas 
un novadpētnieces Spodras  Ergardes  dzīves stāstu. 

Rēzijas un Līvas darbi ieguva pirmās vietas un atzinīgus vārdus 
par ļoti lielo pētījuma apjomu. Justīne  pirmo reizi piedalījās šāda 
veida konkursā un  saņēma  atzinību. Lielā balva kā skolēniem, tā arī 
darbu vadītājām skolotājām - ceļojums pa Zemgales pilīm! 30. aprīlī 
skolas novadpētniecības konferencē meitenes prezentēja savus darbus 
skolasbiedriem un skolotājiem. 

Ināra Lapsa, skolotāja

Konkurss  ,,Jaunie talanti” 
Dzērbenes  vidusskolā

Kas ir talants? Prasme saskatīt to, ko nesaskata citi, sadzirdēt 
to, ko nesaprot citi. Katram cilvēkam ir kāds talants, to tikai 
jāprot atrast un izkopt.

Laikā, kad pavasaris samīļo zemi, tai raidot spilgtus saules 
starus, kad tuvojas Lieldienu svētki, Dzērbenes vidusskolas 
skolēni pulcējās pasākumā, kurā iepriecināja sevi un citus ar 
muzikālu sniegumu. 

Pasākumā piedalījās skolēni no 2. līdz 8. klasei.  Kā jau 
konkursā pienākas, dalībniekus vērtēja nopietna un kompetenta 
žūrija - skolotājas Anita  Pētersone, Karīna  Zirne, Ināra  Lapsa. 
Muzikālā konkursa vadītājs - Toms  Ņizins (5. kl.)

Patiesībā talants nav novērtējams. Kā gan var salīdzināt 
skolēnu sniegumu tik dažādos muzikālajos veidos un dažādās 
vecuma grupās! Tomēr konkurss paliek konkurss, kurā pēc 
priekšnesuma tiek izvērtēts, cik liels darbs un laiks ticis 
ieguldīts sava talanta veidošanā un attīstīšanā. 

Konkursa mērķis - attīstīt bērnu muzikalitāti un veicināt 
radošo  pašizpausmi  mūzikā.

Skolēni paši izvēlējās dziesmas, izdomāja starpspēles, 
piespēles, lai savu sniegumu radoši uzlabotu. 

Konkursa noslēgumā katrs dalībnieks saņēma pateicību,  arī 
pārsteiguma balvu. Žūrija ļoti augstu novērtēja Rozes Diānas  
Augšmukstes (6. kl.) un Ernesta  Kancēviča (6. kl.) sniegumu. 
Šie skolēni saņēma godpilno 1. vietu. Nils Rūdolfs  Tēts un 
Nauris  Kancēvičs (4. kl.) - 2. vietā, Marta Šmite (3. kl.) - 3. 
vietā.

Par īpašu centību pateicību saņēma Anete  Gusmane (8. kl.). 
Liels paldies mūzikas skolotājai Baibai Baltiņai un skolēnu 

vecākiem par pacietību un ieguldīto darbu bērnu talantu 
veidošanā un attīstīšanā!

 Paldies bērniem, ka viņi tik nopietni strādā, lai augtu un 
veidotu savus talantus. Mēs esam lepni, ka mūsu skolā mācās 
tik talantīgi un radoši bērni!

Ilva Jeromāne,  skolotāja
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Īpašie gaviļnieki

 PASĀKUMI 
VECPIEBALGAS NOVADĀ

Katru dienu pa sapnim, pa cerībai,
Smaidam siltam un vārdam sirsnīgam!
Katru dienu pa prieka brītiņam, 
Lai ievijas dzīves apcirkņos!

Uz spārniem dzērves nes jau pavasari,
Un piesaulītē vizbulītes zied.
Un ir tik skumji, ir tik ļoti skumji,
Ka tieši tagad tev bij jāaiziet.

Aizsaulē aizgājuši:

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Maketētāja Aiva Zica

Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri.  Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

ASTRA KONDRATJEVA, Dzērbene

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam! 

Jaunākais Vecpiebalgas novadā -
Dāvids Gabrāns Dzērbenes pagastā.

Sveicam Tevi, maija jubilār!

 Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par 
finansiālo atbalstu, kas tika piešķirts 2013.gada pro-
jekta ,,Dažādojam  savu ikdienu” ietvaros, stāvlaukuma 
izveidei pie ,,Priedulāju” mājas Vecpiebalgā. Paldies 
projektu vadītājai  Leldei  Burdajai  par sapratni un 
iedrošināšanu un  SIA ,,Melio” īpašniekam Andim 
Dzenim par kvalitatīvu darbu! 

Māris Krams 
„Priedulāju” mājas iedzīvotāju vārdā

RūTA RUBENE, Dzērbene

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

PATEICĪBAS

SĒRU VĒSTS

60 -  Andris Ozols Taurenē 
 Ināra Vītola Taurenē
 Gunta Bišere Vecpiebalgā
 Kārlis Bernāns Vecpiebalgā
 Jānis Ludāns Vecpiebalgā
70 -  Kaspars Griņivickis Dzērbenē
 Jānis Gobiņš Dzērbenē
80 -  Valija Zenta Dreimane Kaivē
 Biruta Eškina Vecpiebalgā
91 -  Kārlis Kārkliņš Taurenē

Sveicam mazuli un viņa vecākus!

ANNA ŠILINSKA, Dzērbene

 Cilvēkam nevajag daudz - pateikt mīļus vārdus, pa-
sniegt pļavā noplūktu ziedu… Ja tas nāk no sirds. Mani 
dziļi aizkustināja sveicēji manā vārda dienā - tuvinieki, 
Aijas kundze no Taurenes, Kaives medmāsa, skujenie-
te  Līvija, Andris Vilders, Vasilijs  Gusevs, visi mīļie 
sveicēji - skujenieši,  sērmūksieši, kuri mani katru 
gadu atceras. Paldies jums! Ja cilvēkam ir prieks, viņš 
ir laimīgs. Prieks ir bagātība. Un bagāts ir tas, kuram ir 
draugi, radi, paziņas.

 Vija Plēģere Sērmūkšos 

(J. Ziemeļnieks)

JAUTRA INTENBERGA, Taurene 
AIVARS GRĀVELIS, Ineši

LIGITA ZAĶĪTE, Vecpiebalga 
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Dzērbenes tautas namā
31. maijā plkst. 20.00 Augstajā kalnā  koncerts 

„Īsa pamācība mīlēšanā”.  
Koncertā piedalās tautas deju kolektīvi no 

Dzērbenes, Taurenes, Priekuļiem, Ošupes un 
Dzērbenes tautas nama  amatierkolektīvi.

22.00 - 02.00 (pēc koncerta) balle kopā ar grupu 
„Bruģis”.

Inešu  tautas  namā
30. maijā plkst. 20.00 pašdarbnieku koncerts 

„Prieks  rada  prieku”.
Piedalīsies kolektīvi:  Vecpiebalgas muižas koris, 

deju kolektīvs „Drostaliņas”, tautisko deju kolektīvs 
„Kopā nost”,  amatierteātris  „Ineši”  ar viencēliena 

lugas jauniestudējumu.  
Visi esat gaidīti!

Kaives  pagastā
No 5.maija aicinām apmeklēt Cēsu kultūras 

biedrības “Harmonija” mākslinieku gleznu izstādi 
Kaives pagasta bibliotēkā un pārvaldes zālē.

 
23. maijā plkst. 13.00 muižas parkā Skujenes 

pamatskolas skolēni sniegs Pateicības dienas 
koncertu un atskatīsies uz aizvadītajā 

mācību gadā paveikto.
Visi mīļi aicināti baudīt jauko sniegumu! 

Sliktu laika apstākļu gadījumā koncerts notiks 
Skujenes pamatskolā.

Taurenes  kultūras  namā
10. maijā plkst. 19.00 kora „Pie Gaujas” 30 gadu 

jubilejas koncerts.

Vecpiebalgas  kultūras  namā
9. maijā plkst. 19.00 

Vecpiebalgas vidusskolas gada koncerts.                 
  Plkst. 21.00 diskoballīte skolas audzēkņiem.

17. maijā plkst. 12.00 pensionāru klubiņa 
„Pīlādzītis” pasākums.

24. maijā plkst. 19.00 kultūras nama  
amatiermākslas  kolektīvu  koncerts   
„Par lietām tām pašām - īpašāk...” 

Ieeja - ziedojums mākslai!

ZAAO informē
Tuvojoties pavasarim, 

l a u k s a i m n i e k i e m 
aktuāls kļūst jautājums 
- kur likt skābbarības 
sagatavošanā izlietotās 
ruļļu un bedru plēves. 
Tās noteikti nedrīkst 
dedzināt, lai neradītu 
iespējamību bīstamu 
ķīmisku savienojumu 
nonākšanai gaisā vai 
ūdenī, plēves nedrīkst 
arī aprakt, jo tās praktiski nesadalās. Plēves likt sadzīves 
atkritumu konteinerā izmaksā dārgi, turklāt tur tām nav 
jānonāk, jo konkrētais atkritumu veids ir izmantojams kā 
otrreizēja izejviela.

SIA ZAAO piedāvā risināt jautājumu, savācot minēto 
materiālu no saimniecībām, lai to sagatavotu otrreizējai 
pārstrādei. Pakalpojums bez maksas tiek sniegts 
Ziemeļvidzemē, kā arī Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju 
novadā.

Lai novērstu vides piesārņošanu, ZAAO aicina uzkrātās 
skābbarības ruļļu plēves vai pārklājamās plēves skābbarības 
bedrēm, izlietoto polipropilēna minerālmēslu Big - Bag 
maisus vai plastmasas kannas vai mucas savākt vienuviet. 
No plēvēm noteikti jāizņem auklas vai sieti (pretējā gadījumā 
šie atkritumi tiks uzskatīti par lielgabarīta atkritumiem un 
tiks savākti par maksu, kas ir 21.34 EUR/m3 + PVN jeb 
15.Ls/ m3). Plastmasas kannas un mucas ir jāizskalo un tām 
jānoskrūvē korķi, izlietotās, izšķirotās un notīrītās plēves 
jāsaliek kaudzēs tā, lai ZAAO atkritumu savākšanas mašīna 
varētu piebraukt pie kaudzes no sāniem un netraucēti ar 
kausu iekraut kravas kastē.

Lūgums lauksaimniekiem plēvju savākšanu pieteikt līdz 
31.maijam pie ZAAO speciālistiem pa tālruni 26132288 vai 
64281250, nosaucot aptuveno apjomu kubikmetros vai ruļļu 
skaitu. ZAAO pēc pieprasījuma izsniedz arī pakalpojuma 
saņemšanas apliecinājumu - izziņu par savākto atkritumu 
veidu un apjomu.

Ginta Gailuma,
Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja 

PIESAKIES  KĻūT PAR  VIESĢIMENI 
KĀDAM  VIDUSSKOLĒNAM  NO 

CITAS  VALSTS!
Starptautiska brīvprātīgo organizācija “AFS Latvija” 

aicina pieteikties interesentus, 
kuri vēlas uzņemt ārzemju 
viesskolēnus savās ģimenēs - 
AFS starpkultūru izglītības 
apmaiņas programmas šī 
gada sasaukuma ietvaros. 
Programmas laikā skolēni 
mācās attiecīgā reģiona 
skolā, dzīvo viesģimenē, 
apgūst latviešu valodu, 
kultūru un piedalās 
sabiedriskās aktivitātēs, 
paplašinot savu un savu 
Latvijas līdzcilvēku 
pasaules redzējumu. 
Pagājušajā gadā ar  šādu pašvaldību palīdzību guvām 
patiešām lielu atbalstu mūsu ikdienas darbībās.

Kas nepieciešams no viesģimenes?
• Vēlme visai ģimenei gūt šo pieredzi;
• Brīva gultasvieta;
• Nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu;
• Uzņemt kā savu ģimenes locekli;
• Būt spējīgiem pieņemt citādo.
Ko tālāk?
1.Piesaki savas ģimenes dalību, aizpildot pieteikuma 

formu sadaļā “Piesakies tagad!” vai zvanot / rakstot AFS!
2.Meklē iebraucošo viesskolēnu sarakstu šeit 

http://www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/viesskolenu-
profili/2014.2015.-mac.g./

3.Noskaties video (http://www.afs.lv/klusti-par-
viesgimeni/) par citu ģimeņu pieredzi viesskolēna 
uzņemšanā.

Viesskolēni ierodas 2014. g. 21. augustā un dodas 
prom 2015. g. 4.jūlijā. Dalībnieku vecums: 15-18 gadi. 
Viesģimeņu pieteikumus gaidīsim līdz jūlija sākumam.

Ilze Liepiņa,
Uzņemšanas koordinatore

Tel.:+371 67280646
http://www.afs.lv

http://www.facebook.com/afslatvia


