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Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvais izdevums 2016. gada jūlijs Nr. 6 (88)

Šajā numurā:
■ Aktualitātes 
sociālajā jomā
■ Tuvojas saiešana 
slātaviešu garā
■ SIA “Balga” - 25

Aina no izrādes. Pirtiņā pie Pičuka (Indriķis Putniņš) un Auces (Sanita Asare) ciemojas 
Tomuļu māte (Ilona Radziņa), Antonija (Linda Ķaukule) un Tonija (Simona Radvilaviča).

Pirmdien, 25. jūlijā. Kultūrvēsturiska saiešanas ieskaņa. 
13.00 E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā „Jāņaskola”  konference „Piebaldzēni un 
mūzika”.
18.00 Jāņa Lūsēna dziesmu programma. Izpilda Kristīne Zadovska.

Otrdien, 26. jūlijā. Saimnieču diena Vecpiebalgā.
18.00 Saimniece Dita Lūriņa un saimnieks Mārtiņš  Egliens 
ielūdz uz Siera svētkiem Vecpiebalgas kultūras namā. 

Trešdien, 27. jūlijā. Tautas tradīciju diena Dzērbenē.
19.00 Dzērbenes pilī vīru kopas „Vilki” koncerts.
Biļetes cena - EUR 5,00.
21.30 Jāņkalniņā pie Lielā ozola - folkmūzikas nakts.

Ceturtdien, 28. jūlijā. Ģimenes diena Taurenē.
14.00 Bērnu pēcpusdiena Nēķena  muižas parkā. 
Novada pirmsskolas bērnu kolektīvu  koncerts. Radošās darb-
nīcas, atrakcijas un izklaides bērniem.
19.00  Apšu baznīcā dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts.
Ieeja - ziedojums baznīcai.

Piektdien, 29. jūlijā.  
10.00 Ģimeņu sporta svētki Alauksta estrādē Vecpiebalgā. 
Ģimenes komandā jābūt vismaz vienam pirmsskolēnam. 
Mariannas Okolokolakas  diena  Kaivē.
18.00 Mariannas Okolokolakas padomju retro auto brau-
ciens Vecpiebalga - Kaive. 
Padomju laiku filmas un multfilmas  Kaives kinozālē. 
Stafetes, rotaļas, atrakcijas, bufetes, tematiskas izstādes 
Kaives parkā.
21.00 Zaļumballe Kaives parkā. Spēlē  grupa 
“Zvaigžņu lietus”. 

Sestdien, 30. jūlijā. Lielā diena novadā. 
10.00 Amatnieku tirgus Vecpiebalgas birzītē.
Visas dienas garumā Viduslaiku svētki „Castrum Prebalge 
2016” Vecpiebalgas pilsdrupās.
Bruņinieku turnīri, viduslaiku  mūzika, amatnieku paraugde-
monstrējumi, spēles un izklaides bērniem. Seno deju grupa 
„Ballare”. 
17.00 Imantdienām - 40!   Atmiņu stunda „Jāņaskolā”. Austra 
Pumpure un Austrasbērni.
20.00 Mazās Kalniņa dienas Inešu estrādē. Grupa „Autobuss 
Debesīs”.
22.00 Zaļumballe. Spēlē „Vēja runa”.
Biļetes cena - EUR 7,00.

Svētdien, 31. jūlijā. Apcerīga saiešanas izskaņa.
10.00 Svētku noslēguma dievkalpojums Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā.
12.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā Imanta Kalniņa dziesmu programma  „Kamēr vien 
gliemeži skrien”. Daumants Kalniņš - balss un oboja, Kaspars Zemītis - balss un ģitāra.
14.00 Kapusvētku dievkalpojums Vecpiebalgas Jaunajos kapos.

*Biļetes iepriekšpārdošanā pagastu pārvaldēs.
*Transportu uz pasākumiem lūgums pieteikt pagastu pārvaldēs.

No 25. līdz 31. jūlijam jau 5. reizi saiešana slātaviešu garā 
„Vecpiebalga atver durvis”

Vecpiebalgas amatierteātris „Sumaisītis” arī šogad 
skatītājus priecē ar izrādi „Skroderdienas  Silmačos”

   Amatierteātris  „Sumaisītis”  šovasar saulgriežus sagaidīja ar trīs R. Blaumaņa lugas 
„Skroderdienas Silmačos”  izrādēm  -  18. jūnijā spēlēja Latvijas Etnogrāfiskā  brīvdabas 
muzeja filiālē „Vēveri”, 19. jūnijā kolektīvs devās tālākā braucienā un priecēja skatītājus 
Burtnieku novada estrādē, bet 22. jūnijā „Sumaisīša” Silmaču ļaudis viesojās kaimiņu no-
vada - Zosēnu -pagastā. Saglabājot tradīcijas,  izrādē neizpalika arī siera un alus baudīšana, 
dejas un dziesmas.  „Sumaisītim” kopā ar Vecpiebalgas vidusskolas skanīgajām dziedātā-
jām  izdevās radīt pirmsjāņu sajūtu un aizraut visus līdzi labi zināmajam stāstam par mīles-
tību, radīt ĪSTA teātra izjūtu un iesildīt Līgo svētkiem. Dzidra Prūse, Zosēnu tautas nama 
vadītāja, vecpiebaldzēnu sniegumu vērtē atzinīgi: “Mums ļoti patika „Sumaisīša”  variāci-
ja par leģendārajām  “Skroderdienām Silmačos”. Varu droši apgalvot, ka vecpiebaldzēnu 
sniegums bija lielisks un noteikti neatpalika no profesionālo teātru iestudējuma. Daudz 
emociju, mīlestības, smieklu un arī asaru. Aktieri spēlēja ar lielu degsmi, kas lika skatītā-
jiem līdzpārdzīvot no sirds. Paldies „Sumaisītim” par Jāņu noskaņas radīšanu Zosēnos!”

  Prieks par to, ka teātra trupa spēja mobilizēties, atjaunot izrādi un parādīt  savu veikumu 
skatītājiem.  Ceram, ka šī izrāde mūsu novadā kļūs par tradīciju un „Skroderdienas Silma-
čos”  Vecpiebalgas amatiermākslinieku izpildījumā ievadīs arī nākamā gada Līgo svētkus. 

                                         Zigrīda Ruicēna, kultūras nama vadītāja
Aivja Šulca foto

„Sumaisītim” kopā ar Vecpiebalgas vidusskolas 
skanīgajām dziedātājām  izdevās radīt pirmsjāņu 

sajūtu un aizraut visus līdzi labi zināmajam 
stāstam par mīlestību, radīt ĪSTA teātra izjūtu un 

iesildīt Līgo svētkiem.

Pirmsjāņu  ielīgošana 
Taurenē

  22. jūnija rīta pusē, kad vēl mūspusē dabas māte neskopojās ar lietus lā-
sēm,  daudzi taurenieši jau gatavojās tradicionālajai pirmsjāņu  ielīgošanai. 
Satraukums par draudīgajiem mākoņiem pamazām rima, jo pēcpusdiena jau 
atnāca ar skaistu un saulainu laiku, un pasākums varēja notikt, kā iecerēts.  

  Šī gada saulgriežu laikā Taurenes amatierteātris  „Radi” izpēlēja līgošanas 
nerātnības  jeb ”skroderdienas  pa jaunam”.  Uzvedums bija jautrs un  muzi-
kāls, aktieri varēja izspēlēties no sirds.  Jāņu dziesmas ieskandināja  folklo-
ras kopa „Māras bērni” un  jautros deju  soļus izdejoja  deju kopa „Juveris”. 
Skaitliski lielo koncerta dalībnieku sniegumu kopā apvienoja  režisore Gu-
nita Gedroica- Jurago. Pēc izjokošanās un padziedāšanas, kā jau Jāņos tas 
ierasts,  arī  skatītāji tika pacienāti ar sieru un alu.  Lustīgais  pasākums turpi-
nājās ar zaļumballi visas nakts garumā.  Paldies amatiermākslas kolektīviem   
un to vadītājiem, apmeklētājiem un  neredzamajiem  ”Jānīšiem un Līgām”, 
kas palīdzēja saposties svētkiem!

Ginta Babre, Taurenes kultūras nama vadītāja

Pirmsjāņu ielīgošanā aktieri varēja 
izspēlēties no sirds, bet Jāņu dziesmas 

taureniešiem palīdzēja  ieskandināt 
Dzērbenes folkloras kopa „Māras bērni” un  

jautrus deju  soļus izdejot -   
deju kopa “Juveris”.

Amatierteātra „Radi” kolektīvs pirmsjāņu ielīgošanā.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2016. gada 22. jūnijā
Sēdē piedalās deputāti: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, 
Ella FRĪDVALDE-ANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, 
Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS.
Sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā (skatīt www.vecpiebalga.lv /novada dome/ lēmumi)

Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2015. gada publisko gada pārskatu.
2. No maksas pakalpojumu saraksta izslēgt   pakalpojumu „Pagasta estrādes izmanto-
šana”.  Izmainīt izcenojumu  pakalpojumam „Vecpiebalgas kultūras nama telpu noma 
semināru un korporatīvu pasākumu organizēšana” - turpmāk viena stunda telpu nomas 
maksās EUR 24,79 (bez PVN).
3. Ņemt aizņēmumus Zivju fonda projektu realizācijai: 
 • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
 Alauksta ezerā -7361,64 eiro;
 • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
 Ineša ezerā -7361,64 eiro;
 • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
 Taurenes ezerā - 827,64 eiro;
 • Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
 Juvera ezerā -2037,64 eiro.
Aizdevuma gada procentu likme tiks noteikta atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacī-
jumiem. Aizdevumu izmantot 2016. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 
trīs gadus.
4. Ņemt aizņēmumu projekta „Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidus-
skolas pirmsskolas izglītības iestādes” realizācijai EUR 18137,90.  Aizdevuma gada 
procentu likme tiks noteikta atbilstoši Valsts kases aizdevuma nosacījumiem.  Aizdevu-
mu izmantot 2016. gada laikā. Atmaksas termiņu aizņēmumam noteikt 10 gadus.
5. Precizēt Vecpiebalgas  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4/2016 “Mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”. Precizētie saistošie no-
teikumi informatīvajā izdevumā “Vecpiebalgas Novada Ziņas” tiks publicēti pēc to ap-
stiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
6.  Anulēt ziņas par četru personu deklarēto dzīvesvietu.
7.  Atsavināt Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Rūķīši”-1, 
(Taurenes pagasts),  pārdodot  to par brīvu cenu. 
8.  Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas Nr. 14,15  29,0 m2 kopplatībā  ēkas otrajā  
stāvā (saskaņā ar būves tehniskās inventarizācijas lietu) nedzīvojamā ēkā „Katlumāja” 

 Par projektu konkursos 
iesniegto pieteikumu 

rezultātiem
   Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” izvērtējusi ie-
sniegtos projektus LEADER projektu konkursa ietvaros 
un devusi pozitīvu atzinumu visiem Vecpiebalgas novada 
pašvaldības iesniegtajiem projektiem. Tas nozīmē, ka šie 
projekti ir nosūtīti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta die-
nestam. Šogad pašvaldība LEADER projektu konkursam 
iesniedza piecu projektu pieteikumus: 
„Viesistaba Vecpiebalgas pagasta centrā”;
„Skrejceļa rekonstrukcija Dzērbenes vispārizglītojošās un 
mūzikas pamatskolas sporta laukumā”;
„Brežģa kalna skatu tornis”;
„Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Vecpiebalgas vidussko-
las pirmsskolas izglītības iestādes”;
„Radošās darbnīcas-2”.
  Jau tagad, analizējot iegūtos punktus un zinot pieejamo 
publisko finansējumu, ir skaidrs, ka visām iecerēm pašval-
dībai naudu nepiešķirs publiskā finansējuma trūkuma dēļ. 
Precīzākai informācijai jāsagaida LAD lēmums.  
  Šogad Zivju fonds atbalstījis Vecpiebalgas novada paš-
valdības četrus projektus, kas finansējuma saņemšanai tika 
iesniegti Zivju fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resur-
su pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdens-
tilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās 
upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

(Dzērbenes  pagasts). Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: komisijas priekš-
sēdētājs Guntars Zernis, komisijas locekļi Daina Slaidiņa, Viesturs Melbārdis.
9. Mainīt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Mālnieki” (Inešu  pa-
gasts), platība 0,58 ha, pret I.M. nekustamā īpašuma „Mālnieki” zemes vienībām  0,7 ha 
platībā, kas nepieciešamas pašvaldībai noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai. Ap-
stiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mālnieki” nosacīto cenu 
- EUR 800,00. Apstiprināt I.M. nekustamā īpašuma „Mālnieki” nosacīto cenu - EUR 
900,00.
10. Noteikt nekustamā īpašuma „Madaras”-2  (Dzērbenes pagasts) pārdošanas cenu - 
EUR 2812,00.
11. Veikt dzīvokļa  īpašuma „Piebaldzēni”-5  (Vecpiebalgas pagasts) sagatavošanu atsa-
vināšanai - dzīvokļa īpašuma reģistrēšanu VZD Kadastra reģistra informācijas sistēmā, 
nostiprināšanu zemesgrāmatā, tirgus vērtības noteikšanu.
12. Pārdot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamo īpašumu „Leimaņkalns” (Kaives 
pagasts), platība 2,5127 ha , par brīvu cenu. Noteikt nekustamā īpašuma pārdošanas cenu 
- EUR 2762,00. 
13. Atdalīt no  nekustamā īpašuma „Sila Kapi” (Inešu pagasts) zemes vienību 7,1 ha 
platībā. Atdalīto zemes vienību sadalīt divās  daļās, izveidojot divus jaunus nekustamos 
īpašumus. 
14. Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības birojs” zemes ierīkotājas Lienes Vecgai-
les izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vītoliņi” (Taurenes 
pagasts).
15. Apstiprināt SIA „Novadmērnieks” zemes ierīkotājas Sarmītes Alekses izstrādāto 
zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Lieljaunkagaiņi” (Vecpiebalgas pagasts)  
zemes vienībai.
16. Pievienot   nekustamam īpašumam „Kalna Gulbji” (Vecpiebalgas pagasts), platība 
0,19 ha, nekustamo īpašumu „Kalna Gulbju kūts”,  platība 0,33 ha.
17. Iznomāt neapbūvētās zemes vienības  „Pie Smeiļu ielas”  (Vecpiebalgas pagasts) 
daļas -  1,0 ha kopplatībā  un 0,3 ha kopplatībā - lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas 
līgumu termiņš - 5 gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
18. Pamatojoties uz iesniegumu par finansiālu palīdzību krīzes situācijā, precizēt radušos 
zaudējumu apmēru, piesaistot būvniecības speciālistu. Pēc atzinuma saņemšanas lemt 
par atbalsta apmēru.
19. Piešķirt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei at-
vaļinājumu no šā gada 4. līdz 6. jūlijam. Domes priekšsēdētāju atvaļinājuma laikā aiz-
vieto priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis. 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2016. gada 28. jūlijā 
plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.

Domes sēdes ir atklātas! Laipni lūdzam!

  Projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vec-
piebalgas novada Ineša ezerā” ietvaros ūdenstilpē tiks ie-
laisti 25 000 līdaku mazuļu.
  Projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vec-
piebalgas novada Juvera ezerā” ietvaros ūdenstilpē tiks ie-
laisti 8000 zandartu mazuļu.
  Projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vec-
piebalgas novada Taurenes ezerā” ietvaros ūdenstilpē tiks 
ielaisti 3000 zandartu mazuļu. 
  Šogad projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana 
Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā” ietvaros ūdenstilpē 
jau ielaisti 25 000 līdaku mazuļu. Zivju mazuļi uz novada 
ezeriem tiek piegādāti no SIA „Rūjas zivju audzētava”.

Inese Asarīte-Kokina, projektu vadītāja

Šogad projekta  „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana 

Vecpiebalgas novada Alauksta 
ezerā” ietvaros ūdenstilpē jau 
ielaisti 25 000 līdaku mazuļu.

Uzmanību bioloģiski vērtīgo zālāju apsaimniekotājiem!
   Latvijas Lauku attīstības programma 2014. - 2020. gadam ietver pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitāti “Bioloģis-
kās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ).    Īstenojot šo  aktivitāti, tiek veicināta bioloģiski daudzveidīgo zālāju 
saglabāšana, savvaļas augu, dzīvnieku, putnu populācija un ainavas uzturēšana apsaimniekotajās lauksaimniecībā izman-
tojamās zemes platībās.
  Piesakoties BDUZ atbalstam, lauksaimnieks uzņemas daudzgadu saistības par katru pieteikto platības vienību, sākot ar 
pirmo maksājuma apstiprināšanas gadu.
  Šogad ir pēdējais gads, kad  bioloģiski vērtīgu zālāju (BVZ) atbalsta saņēmējam, kuram 2016. gads ir jau otrais sais-
tību gads BDUZ aktivitātē un kuram zālājs ir novērtēts  kā  1.-4. klase, jāapmeklē  divu dienu apmācības kursi par ES 
nozīmes zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm (lai  BVZ saņemtu maksājumu no LAD).
Mācību norisi plāno SIA LLKC Cēsu nodaļa 2016. gada  augustā. Lūgums  pieteikties līdz  20. jūlijam Cēsu konsultāci-
ju birojā, tel. 28381477  (Dace); 26360434 (Gunda). Ja lauksaimnieki izrādīs  aktivitāti un varēs nokomplektēt atsevišķu 
grupu, mācības notiks Vecpiebalgā.

Benita Zvejniece, novada lauku attīstības konsultante

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole
  2016. gada 20. jūlijā  plkst. 9.00 Dzērbenes pagasta pārvaldes telpās notiks nomas tiesību izsole telpām 29,0 m² platībā 
(telpas Nr. 14,15) nedzīvojamā ēkā  „Katlumāja”, Dzērbenē, Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā.
Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs - 0,21 EUR/m² (bez PVN) mēnesī, izsoles solis - 0,01 EUR.
Pieteikšanās izsolei līdz 2016. gada 19. jūlijam plkst. 16.00. Pieteikumi iesniedzami Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vec-
piebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, administrācijas sekretārei. 
Informācijai -  tālr. 26115317, Daina Slaidiņa.

Pārdod īpašumu
  Vecpiebalgas novada pašvaldība 
pārdod par brīvu cenu  nekusta-
mo īpašumu - dzīvokļa īpašumu 
“Rūķīši”-1 (Taurenes pagastā, 
Vecpiebalgas novadā, kadastra Nr. 
4286 900 0134), kas sastāv no 1-is-
tabas dzīvokļa 42,5 m²  platībā  un 
425/1490 kopīpašuma domājamām 
daļām no dzīvojamās mājas „Rūķī-
ši” ar kadastra apzīmējumu  4286 
002 0308 001, divām saimniecības 
ēkām ar kadastra apzīmējumiem 
4286 002 0308 002, 4286 002 0308 
003 un zemes vienības „Rūķīši” 
ar kadastra apzīmējumu 4286 002 
0308, kopējā platība 1,3 ha. 
  Nekustamā īpašuma pārdošanas 
brīvā cena -  EUR  400,00.
  Personas, kuras vēlas iegādāties 
nekustamo īpašumu, līdz 2016. gada 27. jūlijam plkst. 17.00 iesniedz pieteikumu Vecpiebalgas novada  pašvaldībai.
  Ja pieteikumus iesniegs vairāk nekā viena persona, tiks rīkota izsole.
  Izsole notiks 2016. gada 3. augustā plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Vecpiebalgas pagastā, Alauksta 
ielā 4. 
  Reģistrēšanās izsolei līdz 2016. gada 3. augustam  plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā (Vecpiebalgas pagasts, 
Alauksta iela 4) pie sekretāres darba dienās laikā no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00. Pirms 
reģistrēšanās jāsamaksā izsoles drošības nauda - EUR 40,00, reģistrācijas maksa - EUR 20,00.
  Tālruņi informācijai - 64170464, 26115317.

Daina Slaidiņa, Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja
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Sociālā dienesta aktualitātes
Informācija par ES pārtikas pakām
Sociālais dienests atgādina, ka personām, kam noteikts trūcīgas ģimenes statuss, joprojām 
ir iespēja saņemt pārtikas pakas pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem. Ir saņemtas 
jaunā iepirkuma pakas ar bagātīgāku saturu. Personai, kurai izziņa par trūcīgas personas 
statusa piešķiršanu ir izsniegta uz trīs mēnešiem, pienākas divas pakas izziņas darbības 
periodā, ja izziņa ir izsniegta uz sešiem mēnešiem - četras  pakas. Saskaņā ar akcijas no-
teikumiem pakas netiek rezervētas vai izsniegtas avansā. Katram pašam ir jāseko izziņu 
derīguma termiņiem un laikā jāizņem pakas. Higiēnas līdzekļu paku iepriekšējā partija ir 
izdalīta. Ģimenes ar bērniem tās varēs saņemt pēc jaunā sūtījuma saņemšanas. Pirms jau-
nā mācību gada sākuma trūcīgo ģimeņu bērniem būs pieejamas pakas ar mācību līdzekļu 
komplektiem vai skolas somām - pēc izvēles. Lūdzu vecākus laikus sazināties ar Sociālo 
dienestu vēlmju un vajadzību apzināšanai.
Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums  strādājošiem cilvēkiem
Valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums ir pieejams arī strādājošiem cilvē-
kiem ar funkcionāliem traucējumiem vai prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecu-
ma.
  Rehabilitācija ir paredzēta, lai cilvēki iemācītos sadzīvot ar funkcionālajiem traucēju-
miem, atjaunotu vai iemācītos tās prasmes, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas. Tādējādi 
cilvēkiem pavērtos iespēja atgriezties ne tikai aktīvā sabiedriskajā dzīvē, bet arī darba tir-
gū, kas veicinātu viņa ekonomisko patstāvību. Pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem 
sniedz Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA), koordinējot gan tā saņemšanu, gan 
rindas virzību.
  Pakalpojumu SIVA sniedz, pamatojoties uz individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, 
iekļaujot tajā fizikālās terapijas, hidroterapijas, psihologa, ergoterapeita un citu speciālistu 
pakalpojumus. Cilvēkam tiek nodrošināta izmitināšana, ēdināšana, iespējas aktīvai atpūtai 
un citi pasākumi.
Pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt:
1. cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un strādājoši cilvēki ar funk-
cionāliem traucējumiem pēc darbspējīgā vecuma; 
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un avārijas rezul-
tātā cietušie cilvēki;
3.  politiski represētās personas un Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki;
4. cilvēki ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā un strādājoši cilvēki ar progno-
zējamu invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma.
Politiski represētiem cilvēkiem ir tiesības saņemt pakalpojumu vienu reizi trijos gados, bet 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezul-
tātā cietušajiem -  reizi gadā. 
  Personas ar prognozējamu invaliditāti pakalpojumu var saņemt prioritāri vienu reizi 
Valsts darbspējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktajā prognozējamās 
invaliditātes termiņā. Atkārtoti pakalpojumu var saņemt tad, ja VDEĀVK atkārtoti nosaka 
prognozējamo invaliditāti un atbilstoši šīs komisijas apstiprinātajam plānam personai ir 
nepieciešams pakalpojumu saņemt atkārtoti. 
Pakalpojumu steidzamības kārtā var saņemt cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, ja to 
pieprasa sešu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa beigšanās. 
Pakalpojumu var saņemt arī strādājošie cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem vai progno-
zējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma.

KULTŪRA  UN  SABIEDRISKĀS  AKTIVITĀTES
Saiešanas slātaviešu garā 

“Vecpiebalga atver durvis” laikā
 *Otrdien, 26. jūlijā, plkst.18.00 Vecpiebalgas kultūras namā notiks Saimnieču diena - Siera 
svētki. Aicinām pieteikties siera sējējus un  citu siera produktu gatavotājus. Sīkāka informā-
cija un pieteikšanās: t. 26493591 (Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja Zigrīda Ruicēna). 

*Ceturtdien, 28. jūlijā, plkst.14.00 Taurenes muižas parkā notiks Bērnu svētki. Svētku ie-
tvaros notiks tirdziņš. Aicinām pieteikties amatniekus un mājražotājus, kas piedāvā  preces 
un citas lietas, kas domātas bērniem. Sīkāka informācija un pieteikšanās: t. 22032942 
(Taurenes kultūras nama vadītāja Ginta Babre).

*Piektdien, 29. jūlijā, plkst. 18.00 Kaives muižas parkā notiks Vakara tirgus. Gaidīsim māj-
ražotājus un rokdarbniekus! Sīkāka informācija un pieteikšanās: t. 26309040 (Kaives kul-
tūras darba organizatore Agnese Caunīte-Bērziņa).

*Piektdien, 29. jūlijā, Kaives muižas parkā tiks iekārtota retro rotaļlietu izstāde.  Kavēsimies 
astoņdesmito gadu atmiņās! Aicinām visu novada pagastu iedzīvotājus ielūkoties bērnības 
rotaļlietu lādēs un aizdot savas mīļlietiņas retro rotaļlietu izstādei. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās pa tālr. 26309040 (Kaives kultūras darba organizatore Agnese Caunīte-Bērzi-
ņa).   

*Sestdien, 30. jūlijā, plkst.10.00 Vecpiebalgas birzītē notiks Amatnieku tirgus. Aicinām 
pieteikties amatniekus un mājražotājus. Sīkāka informācija un pieteikšanās: t. 26054322 
(Vecpiebalgas audēju kopas vadītāja Dagnija Kupče).

    Personai, kurai izziņa par trūcīgas personas 
statusa piešķiršanu ir izsniegta uz trīs mēnešiem, 

pienākas divas pakas izziņas darbības periodā, 
ja izziņa ir izsniegta uz sešiem mēnešiem - 

četras pakas.
Kā iegūt valsts atmaksātu rehabilitācijas programmu?
Lai pieteiktos sociālajai rehabilitācijai par valsts budžeta līdzekļiem, personai jāapmeklē 
ārsts un jāvēršas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kurā deklarēta personas dzīvesvieta.
1. solis - ārsts. Ģimenes vai ārstējošais ārsts izsniedz izziņu, kurā norāda:
• diagnožu kodus saskaņā ar starptautisko slimību klasifikatoru SSK-10;
• ir vai nav medicīniskas kontrindikācijas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.
• 2. solis - sociālais dienests. Ar ārsta izsniegto izziņu jādodas uz tās pašvaldības sociālo 
dienestu, kurā deklarēta personas dzīvesvieta. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 
Politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un 
Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām nepieciešams arī šī statusa apliecino-
ša dokumenta kopija. Sociālajā dienestā jāraksta iesniegums, lūdzot piešķirt valsts apmak-
sātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Gadījumos, kad pakalpojumu prasa persona, 
kura strādā pēc darbaspējīgā vecuma,  norāda, ka prasītājs ir:
• darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja;
• individuālais komersants - jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un komer-
santa firma;
• saimnieciskās darbības veicējs - jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs.
Personām ar funkcionāliem traucējumiem sociālā dienesta speciālists saskaņā ar Bartela 
indeksu novērtē pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās spējas.
Sociālā dienesta speciālisti izvērtē pieteikumu un lemj, vai nepieciešams piešķirt valsts 
apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Ja lēmums ir pozitīvs, sociālais dienests nosūta to SIVA, pievienojot visus nepieciešamos 
dokumentus.
3. solis - SIVA. SIVA pēc dokumentu izvērtēšanas personai nosūta pieņemto lēmumu. Kad 
personai pienāk pakalpojuma saņemšanas rinda, SIVA atkārtoti izvērtē personas statusa at-
bilstību valsts apmaksātai pakalpojuma saņemšanai. Par pakalpojuma piešķiršanu persona 
tiek informēta rakstiski apmēram mēnesi pirms rehabilitācijas kursa sākuma. 
Pakalpojumi tiek piešķirti rindas kārtībā un atkarībā no valsts piešķirtā finansējuma.
Ja pakalpojumu vēlas saņemt strādājošs cilvēks ar prognozējamu invaliditāti pēc darbspē-
jīgā vecuma, tad viņš iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu, ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta atzinumu, kurā norādīts, ka pakalpojums prioritāri nepieciešams cilvēkam ar prog-
nozējamu invaliditāti un komisijas apstiprināto personas individuālo rehabilitācijas plāna 
kopiju, iesniedz SIVA. To viņš var darīt personīgi, nosūtot elektroniska dokumenta formā, 
parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot pasta pakalpojumus.
Pirms lēmuma pieņemšanas SIVA izvērtē cilvēka atbilstību pakalpojumu saņemšanai un 
pārbauda datus (pieprasa datus no VSAA) par to, vai cilvēks ir reģistrēts kā sociāli apdroši-
nāta persona saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”. Ja cilvēks ar prognozē-
jamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma strādā, tad SIVA pieņem lēmumu par pakalpoju-
ma piešķiršanu. Savukārt, ja cilvēks ar prognozējamo invaliditāti pēc darbspējīgā vecuma 
nestrādā, tad SIVA pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

                                                      Velga Berķe, Sociālā dienesta vadītāja

Ģimenes diena Taurenē 
 28. jūlijs, Taurenes estrāde un muižas parks 

Mīļi aicināti mazi un lieli bērni, viņu vecāki, vecvecāki un  visi  interesenti!
(Lietus gadījumā pasākums notiks kultūras namā)

• plkst. 14.00  - Svētku atklāšana  un bērnu preču tirdziņš; 
• no plkst. 14.00 - Radošās darbnīcas -  atrakcijas un izklaides bērniem;
• no plkst. 14.30 - Viesu  kolektīvu un novada pirmsskolas bērnu kolektīvu koncerts;
• no plkst. 15.00 - Lielo masku muzikāla izrāde „Medus rausis”;
• no  plkst. 16.00  - „Jautrā Putu ballīte”  ar konkursiem un atrakcijām kopā ar pasaku 
varoni Feju. (Pēc  slapjās putu ballītes noderēs lieks apģērbs un  dvielis).

                                                                     Ieeja - bez maksas
• plkst. 19.00 Lodes-Apšu baznīcā dziesminieka Haralda Sīmaņa koncerts.

                                                  Ieeja- ziedojums baznīcai

Pirmsskolēnu  ģimeņu  sporta  svētki Vecpiebalgā
 N O L I K U M S

Mērķi un uzdevumi
• Sniegt iespēju Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem un ciemiņiem kopā ar citām ģimenēm 
aktīvi atpūsties, iepazīties, jauki pavadīt laiku.
• Popularizēt veselīgu dzīvesveidu.
Vieta un laiks
2016. gada 29. jūlijā plkst. 10.00 Alauksta ezera estrādes teritorijā.
Reģistrēšanās no plkst. 9.00 līdz plkst.10.00.
Dalībnieki
Ģimeņu komandas.
Komandā vismaz divi dalībnieki, no kuriem viens pirmsskolas vecuma bērns.
Norise
Komandas startē visos piedāvātajos aktivitāšu veidos vai pēc pašu izvēles.
Pasākuma organizācija
1. Sacensības organizē un par spēļu rīkošanu atbild sacensību galvenā tiesnese  - Agita Šulca.
2. Katrā aktivitāšu punktā ir tiesnesis, kurš atbild par noteikumu ievērošanu, drošību un 
kārtību šajā punktā.
3. Iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: agita.sulca@inbox.lv no 18. līdz 28. jūlijam vai sacensību 
dienā no plkst. 9.00 līdz plkst. 9.50.
4. Sacensību kārtība: komandu sacensības.
5. Dalībnieku veselība: dalībnieki, piesakoties sacensībām, uzņemas atbildību paši par savu 
veselības stāvokli, ņemot vērā savu fizisko atbilstību un sagatavotību atbilstošajai aktivitātei.
6. Apbalvošana: saldumi un pārsteiguma balviņas.

Godājamie Vecpiebalgas novada  iedzīvotāji!

Gleznainās Cēsis ir izraudzītas mākslas filmas uzņemšanai. Šoreiz -  mākslas filma “Paradīze 
89”,  kas būs stāsts par bērnību 80.-to gadu beigās un par laiku, kad Latvija kā neatkarīga 
valsts bija vēl tikai sapnis. Filma taps par godu Latvijas simtgadei.
Filmēšanas gaitā šī gada 20. vai 21. augustā notiks unikāls pasākums - filmā atainosim „Bal-
tijas ceļa”  vēsturiskās ainas.
Lai atainotu šos notikumus, filmēšanai aktīvi meklējam padomju laiku spēkratus - za-
piņus, žiguļus, moskvičus, volgas, pobedas, motociklus ar un bez blakusvāģiem un citus 
tā laika transporta līdzekļus, kurus iemūžināsim vēsturiskos kadros.
Filmēšanas darbi norisināsies Cēsu apkaimē.
Ja vēlies piedalīties filmēšanā ar savu transporta līdzekli vai esi gatavs mums to aizdot 
filmēšanai, tad droši zvani transporta koordinatorei pa tālr. 29242474. 
Būs interesanti un neaizmirstami!

                                                    Cieņā -  studija „TASSE FILM”
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Godalgoto vietu ieguvēji.

Novada seniori apmeklē Lietuvu
  Mūspusē jau ierasts, ka seniori ir vieni no aktīvākajiem 
pasākumu apmeklētājiem un ceļotājiem - viņiem ir vai-
rāk brīva laika, tomēr bieži - ne tik daudz brīvu līdzekļu. 
Lai atbalstītu savus cienījamus gadus sasniegušos iedzī-
votājus, pašvaldība ik gadu piešķir autobusu tuvākam 
vai tālākam braucienam. Šis gads nav izņēmums. Kad 
pavasara darbi apdarīti, bet vasaras - vēl tikko sākušies, 
novada seniori pošas ekskursijā. Šoreiz izvēlēta Lietuvas 
apskate divu dienu garumā. Maršrutā iekļauts gan brau-
ciens uz  Kuršu kāpām un delfinārija apmeklējums,  gan 
Klaipēdas un Palangas  kultūrvēstures objektu apskate. 
  Ekskursijas iespaidos dalās Dzērbenes pagasta senioru 

vadītāja Mārīte Ozolante: „Šoreiz neierastāk kā citus ga-
dus ekskursija tika organizēta, apvienojot vienā braucienā 
visu piecu novada pagastu pensionārus. Kā teicu savējiem 
- ja vienā maisā esam ielikti, tad nav ko katram savā stūrī 
sēdēt. Ir jāiet kopā! Prieks, ka tālajam ceļam sasparojās 
13 dzērbenieši, arī kaivēnieši  bija itin atsaucīgi, vairāk 
interesentu varēja būt no citiem pagastiem.  Lietuva ir 
viena no tuvākajām kaimiņvalstīm, bet daudzi no mums 
to nebija apmeklējuši kopš padomju laikiem, tāpēc tagad 
bija īpaši daudz ko redzēt un salīdzināt.  Neaprakstāmi 
iespaidi  ir par  Klaipēdas Jūras muzeja delfinārija ap-
meklējumu - kā bērni priecājāmies par delfīnu šovu, arī 
Dzintara muzejs ar lielāko dzintara kolekciju pasaulē, kas 
ilustrē “saules akmens” vairāk nekā 40 miljonus gadu ilgo 
vēsturi,  neatstāja vienaldzīgus. Turklāt muzejā izveidota 
interaktīva ekspozīcija  ar milzu lupām, kas ļauj kārtīgi iz-
pētīt dzintara gabalos uz mūžiem iesprostotos kukainīšus.  
Īpaši gribas atzīmēt Krusta kalna  - vietas katra cilvēka 
lūgumam, cerībai un sirdsmieram - apmeklējumu.   Uz 

Saņemot tādu enerģijas 
daudzumu divu dienu garumā, 

mājupceļā autobusu 
pieskandināja dziesmas, joki un 

ļoti labs garastāvoklis. 

Pie Dzintara muzeja Palangā.
kalna, kas ir 8 - 10 metrus augsts un 40 - 50 metrus plats, 
un tā apkārtnē mierpilnu  enerģiju izstaro vairāk nekā 55 
tūkstoši krustu, kas atvesti no dažādām pasaules vietām. 
Ar prieku atcerēsimies gan atpūtu jūras krastā, tiesa,  vien 
trīs drosmīgie sadūšojās nopeldēties, gan jauko kopīgo 
vakarēšanu. Neizpalika arī lietuviešu nacionālā ēdiena - 
cepelīnu - baudīšana. Lai arī tāpēc  nedaudz iekavējām 
maršruta grafiku, tie bija gaidīšanas vērti. Domāju, ka 
visu braucēju vārdā varu droši apgalvot, ka ekskursija bija 
lieliska, senioru dzīves tempam un varēšanai atbilstoša. 
Pirmās dienas rītapusē gan bija pagrūti iekļauties laika 
„rāmjos”, bet  jau pēcpusdienā labojāmies un  autobusā 
pulcējāmies precīzi un akurāti.  Paldies pašvaldībai un 

izpilddirektoram Hugo Duksim par lieliski  noorganizēto 
ekskursiju! Saņemot tādu enerģijas daudzumu divu dienu 
garumā, mājupceļā autobusu pieskandināja dziesmas, joki 
un ļoti labs garastāvoklis. Esam priecīgi un gandarīti par 
labi pavadītu laiku, turklāt par pavisam simbolisku līdz-
maksājumu.     Brauciena laikā seniori izteica priekšliku-
mu šāda veida pasākumu, kad kopā pulcējas visa novada 
pensionāri, organizēt arī nākamgad. Izskanēja pat priekš-
likumi, uz kurieni varētu doties - vieni ieteica Igauniju, 
citi - drosmīgākie - Somiju. Un kāpēc gan ne?”

Dzidra Ješkina

  Ja tu esi ceļā uz kaut ko vairāk, nekā dzīve tev dod šo-
brīd, tad rēķinies ar pārbaudījumiem un pieņem tos ar pa-
teicību, jo katrs pārbaudījums dara mūs stiprākus ... Par 
spīti dabas untumiem - lielajam lietum un vējam visas 
dienas garumā -  plānotais amatierteātru vakars notika no-
runātajā vietā un laikā. Uz Kaivena muižkunga pasākumu 
bija ieradušies četri varonīgākie amatierteātru kolektīvi 
no Ģikšiem, Skujenes, Nītaures un Cēsīm. Skatījāmies 
dažādus dzīves pārpratumus un baudījām lielisku aktieru 
sniegumu. Kaives teātra dāvana skatītājiem un vieskolek-
tīviem bija improvizācija, kurā iesaistījām citu kolektīvu 
aktierus, ļaujot tiem iejusties neierastās un komiskās si-
tuācijās. Par šo iespēju paldies režisorei Baibai Jukņevičai 
un aktieriem: Inesei Sutai, Aijai Rozei, Elīnai Jakovļevai 
un Andrim Galiņam. Tiksimies citugad!

Agnese Caunīte-Bērziņa, tautas nama vadītāja

Amatierteātru 
festivāls Kaivē

Kaivēniete Aija Roze (no labās) improvizācijas saspēlē ar 
kolēģi no Ģikšu amatierteātra. 

Vecpiebalgas novada čempionāts pludmales volejbolā noslēdzies
SPORTS

  Līgo svētku brīvdienu laikā - 25. jūnijā -  Vecpiebal-
gā norisinājās ikgadējais novada čempionāts pludmales 
volejbolā, kur sākotnēji bija plānotas sacensības  di-
vās vecuma grupās, bet diemžēl jaunākajā grupā bija 
pieteicies tikai viens volejbolistu pāris, tāpēc cīņā par 
čempiona titulu startē-
ja visi dalībnieki kopā.  
Apakšgrupās tika izspē-
lētas 40 spēles viena seta 
garumā  līdz 21 punktam 
ar divu punktu starpību, 
divmīnusu sistēmā - 22 
spēles tādā pašā režīmā, 
izņemot fināla spēli, kur 
spēlējām līdz divu setu 
uzvarai. Dalībnieku spēles prasmes bija augstā līmenī, 
uz uzvaru varēja pretendēt vismaz  septiņas komandas. 
Uzvarēja stiprākie un izturīgākie, jo šajā dienā gaisa 
temperatūra paaugstinājās līdz pat + 340 C, kas dažiem 
spēlētājiem bija visai nopietns pārbaudījums. Žēl, ka 
visiem novada volejbola pratējiem nebija iespēja pie-

dalīties. Tas turnīru kuplinātu, padarītu interesantāku 
pēc izspēles principiem. Saprotu, ka viss balstās uz ie-
radumiem, tomēr skumji, ka jauno volejbolistu, kuriem 
ir skolēnu brīvlaiks, aktivitāte bija tik zema.
  Par čempionāta absolūto uzvarētāju kļuva komanda 

„Šķēres”, kuras sastāvā 
spēlēja olimpietis, bob-
slejists Intars Dambis un 
Rihards Zvejnieks, nova-
da čempionu titulu izcī-
nīja Jēkabs Zommers un  
Kaspars Krieviņš, ,,pag-
raba” uzvarētāji -  Dita 
Dzene un Māris Kašta-
novs.

  Uzvarētāji balvā saņēma medaļas un pašvaldības sa-
rūpētās dāvanu kartes, ko pasniedza sporta dzīves or-
ganizators Andris Praulītis, kas arī aicināja uz nākamo 
novada turnīru futbolā, kas notiks jūlijā.

Māris Krams, sacensību tiesnesis
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   Darbs dara darītāju
  Mūs var pieskaitīt pie 
vidēja līmeņa uzņēmu-
miem, sezonas laikā 
„Balgā” nodarbinām 
līdz 16 strādājošo. Ar 
gandarījumu varu at-
zīmēt, ka vairāki  no 
meistariem - Varis  Kur-
zemnieks, Pēteris Vasiļ-
jevs, Vladimirs Naglis  
- uzņēmumā strādā no tā 
pirmsākumiem. Atrast 
labus darbiniekus  nav 
viegli.  Ērgļu  arodsko-
la  sagatavo guļbūvju 
meistarus, arī „Balgas” 
amatnieki tur ir mācīju-
šies, taču pieredze rāda, 
ka tikko no skolas sola 
nākušie vēl nav gatavi patstāvīgam darbam. Lai kļūtu par labu meistaru, ir nepieciešama vis-
maz piecu gadu prakse būvniecībā. Neņemot  vērā  pieredzes trūkumu, tomēr labprāt savā 
komandā uzņemam jauniešus  -  gan vietējos puišus, gan Ērgļu arodskolas audzēkņus. Daļa no 
viņiem, apmācīti un ievadīti darbā, atrod sev citu darba devēju vai uzsāk  patstāvīgas  būvnieka  
gaitas, ir jaunieši, kas paliek mūsu uzņēmumā. Tā pēc Ērgļu arodskolas darbu „Balgā” turpi-
na Dainis Lakša-Timinskis, Vilnis Kvante, Dāvis Zārdiņš, Māris Mūrnieks, Reinis Apinis, bet 
zinības vēl apgūst Toms Tunte. Kokmateriālus celtniecībai sagatavojam uzņēmuma gaterī, kur 
jau daudzus gadus saimnieko Modris  Bērziņš, savukārt labas iemaņas jumtu klāšanā apguvis 
Intars Spalviņš. 
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  1991. gada 18. jūnijā  dibināts viens no pirmajiem uzņēmumiem mūsu novadā  -  SIA 
„BALGA”. Kad jubileja  nosvinēta, ir laiks sarunai ar valdes priekšsēdētāju  Ilmāru  
Glāzeru  par uzņēmuma dibināšanu un tā darbību ceturtdaļgadsimta garumā.  

Uzņēmums ar pieredzi - SIA „BALGA”

90.-tie gadi. „Balgas” vīri veic Vecpiebalgas benzīntanka betonēšanas darbus.

  Guļbūves - latviešu klasika
  Guļbūvju celtniecības vēsture ir ļoti sena. Latvijā šo tradicionālo  ēku  aizsākumi  rodami jau 
dzelzs laikmetā, vēlāk,  attīstoties dzīves līmenim un meistariem nododot savas prasmes no pa-
audzes uz paaudzi, tika celtas arvien sarežģītākas būves. Guļbaļķu ēkas ir izturējušas gadsim-
tiem  ilgu  pārbaudījumu, jo mūsu senči bija gudri, viņi zināja, ko dara. Karš un padomju gadu 
mode šo kultūrvēstures  mantojumu krietni papostīja, taču  reizē ar neatkarības  atjaunošanu  
guļbaļķu  ēku  celtniecība atguva savu spožumu un popularitāti. Ne velti saka, ka tradīcijas - lai 
arī pēc zināma laika -  atdzimst. Senāk latvieši, sākot iekopt laukus, pirmās cēla saimniecības 
ēkas un tikai tad, kad tās bija kārtībā, domāja par mājas būvniecību. Deviņdesmitajos gados 
ļoti daudz  būvējām pirtis - gan lielas, gan mazas, braukājām arī pa visu Latviju un restaurējām 
vecās, mantojumā saņemtās. Atjaunot ir sarežģītāk nekā celt no jauna, taču, ja grib saglabāt 
ēkas seno auru, tad nekas cits neatliek. Šobrīd ļoti daudzi cilvēki guļbūves izvēlas dzīvošanai, 
jo tās ir mājīgas  un galvenais  -  ekoloģiskas. Izpildām gan individuālus, gan dažādu institūciju  
pasūtījumus. Katrs no tiem ir atšķirīgs, izstrādāts pēc individuāla projekta. Kā mēdzu teikt, 
mūsu uzņēmumam ēku lielums  nav šķērslis, būvējam  no „būdiņas” līdz „pilij”, turklāt guļ-
būvju sienu  izgatavošanā  pielietojam  tikai  roku  darbu, kā to savulaik darījuši mūsu senči, 
vien darba procesā izmantojam mūsdienīgākus darba instrumentus. Laba sadarbība „Balgai” ir 
izveidojusies ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Turaidas muzejrezervātu, Aizkraukles 
novadpētniecības muzeju, kā arī ar citiem Latvijas muzejiem, kas augstu vērtē mūsu meistaru 
darbu.

Zemgales sētas „Poķu rinka” restaurācija Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 
Darbus vada  uzņēmējs Ainars Pizāns. 

Top jauns objekts. No kreisās: Reinis Praulītis, Reinis Apinis, Ilmārs Glāzers, Modris Bēr-
ziņš, Dainis Lakša-Timinskis, Vilnis Kvante, Varis Kurzemnieks (1. rindā).

 Vadīt procesus, projektus un cilvēkus  -  māka, ko apgūst tikai dzīves skolā
  Nevar no padotajiem pieprasīt to, ko  pats neproti vai nesaproti. Papildinot zināšanas, ieguvu 
koka ēku celtniecības vadītāja Eiropas sertifikātu un jau vairākus gadus braucu arī uz Ērgļu 
arodskolu eksaminēt jaunos būvniekus. Manuprāt, uzņēmuma vadībā piekopjam samērā demo-
krātisku vadības stilu, bet retu reizi varam pateikt arī kādu skarbāku vārdu. Gadu gaitā uzkrātas 
vairākas atziņas. Viena no tām - cilvēki ir jāmotivē, un vislabākā motivācija ir apmierināts 
klients un labs atalgojums. Otra  - produktīvi strādāt var tikai atpūties, bet ne pārstrādājies cil-
vēks. Tāpēc mums uzņēmumā ir arī savas tradīcijas, piemēram, Jāņu svinēšana, Ziemassvētku 
pasākumi vai vismaz  reizi  gadā  brauciens  uz  Peipusu makšķerēt.

Atpūtā uz ezera. Vladimirs Naglis un Ilmārs Glāzers.

    Lielā uzdrīkstēšanās
     Deviņdesmito  gadu  sākums  bija  sarežģīts  laiks  - tobrīd Latvijā vēl pastāvēja  kopsaimnie-
cības, tiesa, vairums no tām jau uz likvidācijas robežas, bija izveidojušies pirmie kooperatīvi un  
saimniecības nodibinājuši „Breša zemnieki”, bet  privātās uzņēmējdarbības  vides  mūsdienu  
izpratnē praktiski vēl Latvijā nebija. Cilvēki bija pieraduši pie sistēmas, kad  visu  noteica kāds  
„no augšas”. Neredzot vairs nekādu perspektīvu  turpmākajam  darbam, pēc gada pilnsapulces 
atteicos no priekšsēdētāja amata kolhozā „Gaujaslīči”. Bija divas iespējas - meklēt algotu darbu 
kā inženierim profesijā vai  dibināt savu uzņēmumu. Vienmēr esmu  vēlējies būt neatkarīgs, 
pats lemt un būt par saviem lēmumiem  atbildīgs. Tāpēc izvēle krita par labu otrajam vari-
antam. Sanācām kopā  draugu un domubiedru grupiņa un vēlējāmies izveidot  daudznozaru 
uzņēmumu, bet, laikam ejot, katrs atrada savu nodarbošanos un palikām mēs ar Ainaru  Pizānu. 
Īstā biznesa ideja atnāca pati, tā nebija jāmeklē. Mūsu  izvēle bija  likumsakarīga, jo Ainars un 
Aigars ir profesionāli celtnieki, arī pats, vadot kolhozu, biju ieburzījies celtniecības jautājumos. 
Aigars Bauers ierosināja, ka uzņēmums varētu saukties „Balga”, pie tā arī palikām.  Būvniecī-
bas nozarē ir vairākas nišas, pirmos divus gadus taustījāmies un uzņēmāmies dažādus pasūtīju-
ma darbus.  Gan šķūņus cēlām, gan iekšdarbu remontus veicām. Pamazām nostabilizējāmies, 
iekarojām tirgu un kopš 1993. gada nodarbojamies ar guļbūvju izgatavošanu, uzstādīšanu, 
restaurāciju, kā arī ar dažādas sarežģītības koka jumtu konstrukciju būvi un visu veidu jumta  
segumu nomaiņu. Sniedzam arī gatera pakalpojumus, gatavojam  šūpoles, rotaļu laukumus un 
dārza mēbeles. Mani pienākumi vairāk saistīti ar pasūtījumu meklēšanu, dokumentu kārtošanu, 
līgumu slēgšanu, Ainara  pārziņā  ir kokmateriālu sagāde  un celtniecības darbu  organizēšana. 

  „Ja mīli savu darbu, tev veiksies” (Ķīniešu    sakāmvārds)
  Noturēties būvniecības nozarē un izturēt konkurenci var tikai ar labu darbu - latiņu, kuru esam 
uzstādījuši, cenšamies arī noturēt. Pirms gadiem divdesmit guļbūvju celtniecībā sevi pieteica 
ievērojams skaits lielāku un mazāku firmu, daudzas no tām neizturēja kvalitātes pārbaudi un 
bankrotēja. Šobrīd tirgus ir nostabilizējies un guļbūvju celtniecībā retāk parādās jauni spēlētāji. 
Ceļš divdesmit piecu gadu garumā nav bijis viegls, ir bijuši brīži, kad esam viļņa virspusē, 
ir bijuši arī kritumi, esam pārdzīvojuši vairākas krīzes, pēdējās laikā tieši  būvniecība bija tā 
nozare, uz ko krīzes sekas atsaucās vissmagāk. Līdz šim saviem cilvēkiem darbu esmu spējis 
nodrošināt. Turklāt būvniecībā  nav svarīgs ātrums, svarīgs ir ritms. Parasti vienlaicīgi izpil-
dām pasūtījumus vairākos objektos. Strādājam tikai Latvijas tirgum, uz ārzemju projektiem 

neraujamies, jo arī šeit pietiek, ko darīt. Klienti, kam esam uzbūvējuši vienu ēku,  pēc laika 
atgriežas ar jauniem pasūtījumiem vai iesaka mūs saviem draugiem un paziņām. Šāda reklāma 
ir vislabākā. Būvniecības  tirgus  un  pasūtījumu  apjoms ir ļoti atkarīgi no valsts ekonomiskās 
attīstības kopumā -  ja ekonomiskā attīstība pasliktinās, samazinās arī būvniecības tirgus, sa-
vukārt, situācijai uzlabojoties, pieaug būvniecības aktivitāte. Arī ES fondu līdzekļu ieplūšana 
tautsaimniecībā ievērojami palielina pasūtījumu pieaugumu. Valsts pasūtījumos gan ir kāda 
biznesu bremzējoša iezīme  -  pasūtītājam ir jāizvēlas zemākās cenas piedāvājums. Bet kvalitā-
te un lētums ir nesavienojami  jēdzieni. 

   Ar vakardienas pieredzi un rītdienas sapņiem
  Jāskatās nākotnē, nevis jāsūrojas par dzīves netaisnību vai jāpiemin vecie laiki. Jo tad ir jā-
uzdod retorisks jautājums - vai kādreiz uzņēmējiem vispār ir bijis viegli? Dažādās pārbaudes 
mūsdienās nav nekāds retums vai  bieds, jo inspektori tikai dara savu darbu, turklāt  noteikumi, 
īpaši darba drošībā, ir jāievēro. Nodokļi ir jāmaksā, arī par to nav šaubu, vienīgi gribētu, lai tie 
tiktu izlietoti racionāli un lietderīgi. Grandiozus plānus nākotnei nekaļam, centīsimies saglabāt 
un godā turēt seno namdara amatu.  Mana pārliecība - labam, kvalitatīvam  darbam vienmēr ir 
perspektīva. 

Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS

 Par rezultatīvu, kvalitatīvu mācību darbu, aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un atsaucību 
Gada prēmiju (20, 14, 7 eiro)  saņem:

Jūnijs  Inešu pamatskolā
• 4. jūnijā  sākumskolas deju kolektīvs skolotājas Līgas Beķeres vadībā piedalījās festivālā 
„Latvju bērni danci veda” Valmierā.
• 8. jūnijā pedagoģiskās padomes sēde, kad tika izvērtēts  mācību gadā sasniegtais un ieski-
cēti nākamie darbi. 
• 9. jūnijā mākslas programmas audzēkņu tradīcija - mācību gada noslēguma ekskursija ar 
liecību saņemšanu. Šoreiz tas bija leļļu filmu autora Arnolda Burova  “Leļļu muzejs“ Ves-
tienā.
• 10. jūnijā no rīta  mākslas programmas 5. klases diplomandu darbu aizstāvēšana, vakarā 
skolas mācību gada nozīmīgākais notikums - 9. klases skolēnu izlaidums. Apliecības par 
pamatizglītību ieguva: Anete Cīrule, Signija Fukse, Arta Pipcāne, Alita Sarmule, Imants 
Starostins. Labu ceļavēju!
• 11. jūnijā 2. izlaidums 
programmas “Vizuāli 
plastiskā māksla” diplo-
mandiem. Pieci novada 
jaunieši - Pēteris Ronis, 
Loreta Ločmele, Marta 
Agnese Asare, Elizabete 
Kate Antone, Mārtiņš 
Rūdis Metums - ieguva 
apliecības par profesionā-
lās ievirzes izglītību. Viņu 
veidotie diplomdarbi prie-
cēs novada ļaudis doktorāta 
telpās, Vecpiebalgas bērnu-
dārzā, Inešu pamatskolā. 

Inešu pamatskolas skolēnu sasniegumi 2015./2016. m.g.
Konkursa „Čaklākais lasītājs” uzvarētāji: 
Elizabete Cīrule (2. kl), Mārcis Andersons (3. kl.), Regita Sarmule (4. kl.), Nauris Kristaps 
Metums (4. kl.), Ance Rutka (4. kl.), Kristaps Ronis (4. kl.).

11 skolēni individuāli sevi apliecinājuši ārpus novada robežām:

Mākslas programmas absolventi - Pēteris Ronis, Loreta Ločmele, Marta Agnese Asare, 
Elizabete Kate Antone, Mārtiņš Rūdis Metums un skolotājas (no kreisās): Zane Rone, 

Sanita Cimdiņa, Vita Miķelsone, Gunta Dadeika. 

Gaidām jaunus audzēkņus 2016./2017. mācību gadā programmas “Vizuāli plastiskā 
māksla” 1. klasē. Informācija pie direktores, tālr. 22026815.

Gunta Dadeika, skolas direktore

Anete Cīrule  9. kl. ATZINĪBA STARPNOVADU VĒSTURES, 
LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS 
OLIMPIĀDĒ, 
LATVIJAS VĒSTURES ARHĪVA ATZINĪBA 
VALSTS KONKURSĀ „VĒSTURE 
 AP MUMS”, 
ATZINĪBA R. BLAUMAŅA LITERĀLĀS 
PRĒMIJAS KONKURSĀ 

sk. G. DADEIKA 
sk. S. BALODE 

Arta Pipcāne 9. kl. 2.VIETA STARPNOVADU BIOLOĢIJAS 
OLIMPIĀDĒ, 
VALSTS BIOLOĢIJAS OLIMPIĀDES 
DALĪBNIECE, 
ATZINĪBA STARPNOVADU FIZIKAS 
OLIMPIĀDĒ 

sk.V.MIĶELSONE
 
sk. B. ENGERE 

Madara Eglīte 
8.kl. 

1.VIETA K. SKALBEM VELTĪTAJĀ LITERĀRO 
PASAKU KONKURSĀ, 
3.VIETA J. SUDRABKALNAM VELTĪTO 
MINIATŪRU KONKURSĀ 

sk. S.BALODE 

Mikus Cimdiņš  
8. kl. 

1.VIETA STARPNOVADU TEHNISKĀS 
GRAFIKAS OLIMPIĀDĒ, 
ATZINĪBA STARPNOVADU MĀJTURĪBAS UN 
TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDĒ 

sk. V. KRAMS 

Nauris Kristaps 
Metums 4. kl. 

ATZINĪBA STARPNOVADU SĀKUMSKOLAS 
LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ 

sk .E. LEIBOMA 

Mārcis Andersons 
3. kl. 

ATZINĪBA STARPNOVADU SĀKUMSKOLAS 
LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDĒ 

sk. E. LEIBOMA 

Gunta Krastiņa  
6. kl. 

3.VIETA VĒSTURISKĀ CĒSU RAJONA RUDENS 
KROSĀ 

sk. A. PRAULĪTE 

Vairis Stūrītis  
8. kl. 
Elizabete Cīrule 
2. kl. 
Jānis Ķepītis  7. kl. 
Verners Stūrītis  
5. kl. 

1.VIETA SKRĒJIENĀ ”APKĀRT LIEPAI” 
2. VIETA SKRĒJIENĀ „APKĀRT LIEPAI” 
2.VIETA SKRĒJIENĀ „APKĀRT LIEPAI” 
3.VIETA SKRĒJIENĀ”APKĀRT LIEPAI” 
 

sk. A. PRAULĪTE 

SKOLAS 
KOMANDAI 

2.VIETA STARPNOVADU SKOLU SACENSĪBĀS 
FUTBOLĀ, 
3.VIETA SKRĒJIENĀ” APKĀRT LIEPAI” 

sk. A. PRAULĪTE 

1. - 4. kl. DEJU 
KOLEKTĪVS 
5. - 9. kl. DEJU 
KOLEKTĪVS 

1. PAKĀPE CĒSU APRIŅĶA TAUTISKO DEJU 
KOLEKTĪVU SKATĒ 
 
AUGSTĀKĀ PAKĀPE CĒSU APRIŅĶA TAUTAS 
DEJU KOLEKTĪVU SKATĒ 
 

sk. L. BEĶERE 
 
sk.A.GRINBERGA

Visas skolas plānotās aktivitātes 
noritējušas veiksmīgi un izvirzī-
tie mērķi sasniegti. Paldies skolas 
konkursu atbalstītājiem: Sandrai 
Jermacānei, Valdim Cīrulim, Jā-
nim Ronim, Laurai Balodei, Ilzei 
Kuliginai. Kopā mēs - vecāki, sko-
lēni, pedagogi - varam daudz!  Patī-
kamu atpūtu!

Ilze Cīrule, direktores vietniece 
mācību un audzināšanas jomā

Par rezultatīvu, kvalitatīvu mācību darbu, aktivitāti sabiedriskajā dzīvē un 
atsaucību Gada prēmiju (20, 14, 7 eiro)  saņem: 
 
 Klase Vidējais 

vērtējums
gadā 

Kristaps Nauris 
Metums 

4. kl. 9,00 

Arta Pipcāne 9. kl. 8,81 
Anete Cīrule 9. kl 8,75 
Kristaps Ronis 4. kl. 8,44 
Ance Rutka 4. kl. 8,22 
Mārcis Andersons 3. kl. 8,00 
Kārlis Ivars Braķis 5. kl. 7,64 
Kristaps Polis 4. kl. 7,40 
Karīna Tomsone 5. kl 7,36 

Visas skolas plānotās aktivitātes noritējušas veiksmīgi un izvirzītie mērķi sasniegti. 
Paldies skolas konkursu atbalstītājiem: Sandrai Jermacānei, Valdim Cīrulim, 
Jānim Ronim, Laurai Balodei, Ilzei Kuliginai. Kopā mēs - vecāki, skolēni, 
pedagogi - varam daudz!  Patīkamu atpūtu! 
 

Ilze Cīrule, direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā 

      Taurenes skolēnu dalība J. Sudrabkalnam 
veltītajā  miniatūru konkursā

  Jau otro gadu Jaunpiebalgas vidusskola organizēja  J. Sudrabkalnam  veltīto miniatūru kon-
kursu.  No Taurenes pamatskolas konkursā piedalījās Anete Plūme (7. klase) un Lūcija Mende 
(8. klase). Šogad konkursā piedalījās 31 skolēns no 7 skolām: Drabešu internātskolas, Inešu 
pamatskolas, Jaunpiebalgas vidusskolas, Raunas vidusskolas, Skujenes pamatskolas, Vecpie-
balgas vidusskolas, Taurenes pamatskolas. Skolēnu darbus vērtēja: Edīte Eglīte - Jaunpiebalgas 
pagasta bibliotekāre, Andris Ērglis - Kr. Barona muzeja galvenais speciālists, Ilga Prīse - latvie-
šu valodas un literatūras skolotāja, Valda Žukovska - latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
Konkursa noslēguma pasākums notika „Jāņaskolā”, E. Dārziņa un J. Sudrabkalna muzejā, kur 
arī uzzinājām  rezultātus.  Katram dalībniekam bija patīkami saņemt jau otro miniatūru krāju-
mu, kurā apkopotas visas vērtēšanai iesniegtās esejas, un pateicību par piedalīšanos konkursā. 
Patiesu prieku izbaudījām par Lūcijas iegūto II vietu.
Lūcija Mende, 8. klase. „Zvaigznes zīmes dod”    (J. Sudrabkalns)
„Es paveru savu tumši miglaino skatu augšup. Redzu mazus zelta kamoliņus, kas vīsta karstus 
sapņus mazās ledus ligzdiņās. Tiem nepietiek  vietas, un tie lec pretī spožajai saules gaismai. 
Sapņi neapdedzinās un nepielīp viens pie otra. Tie tikai lec, arvien augstāk!
  Parādās vēl kāds kvēls sapnis. Tas tiek atkal ievīstīts ligzdiņā, un  viņš aizmieg. Tas nelēkā, 
šķelmīgi lūkojoties lejup. Sapnis apdedzinās, apskaujot zelta kamoliņu. Tas dod ziņu savam 
sapņotājam, nosūtot kvēlu zvaigzni.
 Kvēlā zvaigzne ielido sapņotāja aukstajā plaukstā. Tā nekad neatdzisīs un neaizmirsīs par 
sapni, bet klusi dusēs sapņotāja ledainajā rokā.”
  Anete Plūme, 7. klase „Mana skola - mana pils”
 „Tā ir mana skola - balta kā sniega pika ar brūnām mežģīnēm. To katru rītu sveicina Gauja, 
kas čalo piekrastē, to sveicina putni no simtgadīgo egļu zariem.
  Manai pilij ir sava apģērbu garderobe; tai ir svētku tērps, kuru uzvelk tikai svētkos, un tai arī 
ir ikdienas ģērbs. Tas man un pils iemītniekiem patīk vislabāk, jo gatavots, visiem kopā esot, ar 
mīlestību un smaidu uz lūpām.
  Pilī dzīvo prinči un princeses - skolēni. Bet, kad viņi dodas uz savām otrajām mājām, skolai 
paliek vientuļi. Manā pilī, vakaros, naktīs un brīvajās dienās dzīvo un sargā mazais palaidnis 
rūķītis, jau no tās rašanās laika šeit mājo. Un tā jau 30 gadus. Un tā ir mana un to daudzo simtu 
prinču un princešu tāpēc, ka tur mēs iemācāmies dzīvot, draudzēties, mīlēt un gūstam spēku 
doties tālākos ceļos: gan taisnos, gan līkumainos. Un es zinu  - es to mīlu.”

Sandra Kārkliņa, skolotāja

Foto no Taurenes pamatskolas salidojuma 4. jūnijā.

      Taurenes pamatskolas mazpulkam 
„TAURENĪŠI” gada jubileja

Svinībām paši klājām svētku galdu, gatavojām salātus, kā arī garnējām svētku torti. Svētku 
dalībnieki bija rosīgi un darboties griboši. Darbiņi tika sadalīti, lai katram ir savs pienākums: 
Mareks ļoti rūpīgi un smalki sagrieza gurķus, Ģirts grieza desu, Gita un Daniela servēja galdu, 
Markuss ar Ruslanu devās pastaigā ar torti, lai atdzesētu krēmu ar garnējumu. Kad bijām ie-
stiprinājušies, tad devāmies rotaļās, bet pēc tam baudījām torti. Mācījāmies galda kultūru - ne 
tikai gardi paēst, bet arī pēc tam aiz sevis visu sakārtot. Paldies, vecāki, ka atbalstījāt! Paldies 
par uzticību skolotājai Ingrīdai!

Sandra Kārkliņa, skolotāja
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PATEICĪBA
DZĒRBENES VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS UN 
MŪZIKAS PAMATSKOLAS KOLEKTĪVA VĀRDĀ 
IZSAKU PATEICĪBU VECPIEBALGAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAI PAR TRANSPORTA 
NODROŠINĀŠANU:  
• MĀCĪBU EKSKURSIJĀM; 
• SPORTA SACENSĪBU, KULTŪRAS PASĀKUMU, 
IZGLĪTOJOŠO PASĀKUMU APMEKLĒŠANAI. 
PALDIES VISIEM AUTOBUSU ŠOFERĪŠIEM PAR 
SAPRATNI UN JAUKO ATTIEKSMI!

Izlaidums Skujenes pamatskolā

11. jūnijā Skujenes pamatsko-
lā apliecības par pamatizglītī-
bu saņēma trīs aktīvi jaunieši. 
Izlaiduma svinīgajā daļā ab-
solventi pateicās vecākiem, 
skolotājiem, skolas darbinie-
kiem un audzinātājām Aldai 
Lazdiņai (1.-4. kl.), Anitai 
Pētersonei (5. kl.) un Agitai 
Pļešakovai (6.-9. kl.). 

Mācību gada kopsavilkums Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolā 
Tava veiksme - esi Tu pats
Tava veiksme - esi Tu pats,
Savu dienu zeltītā rotā, 
Tiecies augšup, pie zvaigznēm ir droši:
Jo uz cerību kāpnēm stāv    
Pat ja atgriezīs zemes gūsts, 
Dzīve, īsti vēl nedzīvotā.   
Tavi spārni vienmēr būs spoži. 

Aizskrējis vēl viens darbīgs skolas gads - ar veiksmēm un ne-
veiksmēm, smiekliem un asarām, kāpumiem un kritumiem.  
Pienācis laiks izsvērt ieguvumus un izvērtēt lietas, kuras varē-
jām izdarīt labāk. Katra mācību gada sākumā izvirzām skolas 
galvenos uzdevumus. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem - 
stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apzi-
ņu, kopt skolas un novada tradīcijas, iesaistīties valstiski nozī-
mīgās sabiedriskās un kultūras dzīves aktivitātēs - veiksmīgi 
un bagātīgi tika realizēts. Skolēni iepazina Dzērbenes pagasta 
ezerus, sakopa vidi, devās naktspārgājienos, tūrisma dienās,   
iepazina novada uzņēmumus, piedalījās makulatūras vākšanā 
un “Zaļās jostas”  noslēguma pasākumā Rīgā, Lucavsalā. In-
teresanti un radoši notika Lāčplēša dienas pasākums - orien-
tēšanās Dzērbenē un tās apkārtnē, iepazīstot vēsturiskos un 
saimnieciskos objektus. Kā vienmēr, skolēniem patika “Skrē-
jiens apkārt Dzērbenei” un Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Ga-
tavojoties valsts svētkiem, skolēni apzināja Dzērbenes iedzī-
votājus, vāca atmiņas, rakstīja zinātniski pētnieciskos darbus 
par pagasta ievērojamiem cilvēkiem. Visu mācību gadu čakli 
strādāja interešu izglītības pulciņi: kokapstrādes pulciņā dalīb-
nieki piedalījās vairākās olimpiādēs un starpskolu sacensībās, 
iegūstot godalgotas vietas. Vides pulciņa dalībnieki iesaistīja 
savās aktivitātēs arī pārējos skolēnus (divu dienu pārgājiens, 
pētot Dzērbenes ezerus, naktsorientēšanās, makulatūras vāk-
šanas kampaņa), rosīgi un veiksmīgi darbojās sporta pulciņa 
dalībnieki, koris un ansamblis kuplināja skolas pasākumus, 
rokdarbu pulciņā bērni apguva prasmes darināt maskas, veidot 
rotas, gandrīz visi skolēni dejo deju kolektīvos - gan 1.- 4. kla-
šu, gan 5.-9. klašu kolektīvi piedalījās mazajos deju svētkos 
Valmierā “Latvju bērni danci veda”. Katram bērnam ir iespēja 
radoši izpausties un jēgpilni pavadīt savu brīvo laiku pēc mā-
cību stundām katru dienu. Ērika Arāja, skolas  direktore

9. klases izlaidums. 
No kreisās: Rodrigo Stivriņš, 

Rūta Līva Preisa, 
Ilmārs Doršs, 

audzinātāja Agita Pļešakova 
(foto no skolas arhīva).

Skolā ļoti čakli darbojās skolēnu līdzpārvalde Toma Ņizina 
vadībā. Skolēni paši organizēja pasākumus, iesaistījās pagasta 
un novada rīkotajās aktivitātēs. Līdzpārvalde rādīja piemēru 
jaunpienākušajiem skolēniem par savstarpējo attiecību kultū-
ru un atbildīgu rīcību ikdienas dzīvē. Gribam panākt to, lai 
katrs skolēns saprot, ka par savu rīcību jāatbild pašam.  
Veiksmīga sadarbība izveidojās ar novada Sociālo dienestu, jo 
jautājumus, kas saistīti ar ģimenes lomu bērnu audzināšanā, 
skola viena pati nevar atrisināt. 
Taču pats galvenais uzdevums vienmēr ir mācību darbs. Reizi 
mēnesī notika mācību priekšmetu metodiskās komisijas sa-
nāksmes, kurās izvērtējām skolēnu, kuriem bija nepietiekami 
vērtējumi kādos mācību priekšmetos, mācību darbu. Šiem 
skolēniem bija jāatbild uz jautājumiem par savu ieguldījumu 
sekmju uzlabošanā, palīdzības nepieciešamību, jāatskaitās par 
paveikto iepriekšējā periodā (konsultāciju, papildnodarbību 
apmeklēšana, nesekmīgi uzrakstīto pārbaudes darbu laboša-
na). Taču, ja bērnam nav gribasspēka, vēlmes mācīties, ģime-
nes atbalsta, viņš bēg no palīdzības, tad rezultāti arī neuzla-
bojas. 
Taču mēs priecājamies un esam lepni par tiem skolēniem, ku-
riem gada vērtējumi nav zemāki par 7 ballēm. Tie ir: Kristīne 
Baltiņa (2. kl.), Dāvids Amans un Dārta Nora Dubulte (4. 
kl.), Dārta Kancēviča (5. kl.), Justīne Liene Laumane ( 9. 
kl.). Ir skolēni, kuriem gada vērtējumos “iesprucis” kāds se-
šinieks: Rinalds Laumanis, Estere Zirne (4. kl.), Nils Rūdolfs 
Tēts ( 6. kl.), Elza Marija Ozolante, Renāte Anne Sakse ( 7. 
kl.). Vēl kādam gadījies kāds piecinieks. Nākamajā mācību 
gadā īpaši rūpīgi piestrādāsim pie šo skolēnu sekmju līmeņa 
paaugstināšanas, pie viņu mācību prasmju pilnveidošanas, jo 
neviens nepietiekams vai bērna spējām neatbilstošs vērtējums 
nedrīkst palikt nepamanīts. Vidējās atzīmes virs 8 ballēm 2.-9. 
klasē ir astoņiem skolēniem; virs 7 ballēm - astoņiem skolē-
niem. Tas kopumā ir labs rādītājs, taču jāstrādā pie tā, lai vai-
rāk skolēnu mācītos uz optimāliem un augstiem vērtējumiem, 
lai skolēni saprastu, ka mācās sevis paša un savas nākotnes 
labā.
Skolēnu sekmju līmeņa celšanā, viņu gribasspēka un centības 
audzināšanā vislielākā loma ir pedagogam. Paldies visiem 
skolotājiem par ieguldīto darbu! 
Arī mūzikas programmās mācību gads noslēdzies veiksmīgi. 

Ikdienas darbs prasījis daudz pūļu, gribasspēka, uzņēmības 
gan no audzēkņiem, gan no viņu vecākiem. Darba rezultātu 
varējām novērtēt eksāmenos un ieskaitēs. Tikai paši centīgā-
kie tika uzaicināti spēlēt noslēguma koncertā. Pateicības par 
labām un teicamām sekmēm saņēma šādi audzēkņi: Toms Ja-
kovļevs - 1. flautas klase, Kārlis Malnačs - 1. vijoles klase, 
Emīlija Lenkēviča - 2. ģitāras klase, Kristīne Baltiņa un Dārta 
Nora Dubulte - 2. čella kl., Zane Malnača un Sintija Auza - 3. 
čella kl., Ance Rutka - 3. flautas kl., Anna Balode un Elza Ma-
rija Ozolante - 5. klavierspēles kl., Signija Betima Baranovs-
ka - 8. flautas kl., Anda Eva Riekstiņa - 8. klvierspēles klase. 
Noslēguma koncertā savas prasmes rādīja gan dueti, gan trio. 
Pedagogiem un vecākiem gandarījumu sagādāja bērnu pras-
mes izjusti  pasniegt savu priekšnesumu. Paldies pedagogiem 
par pacietību, prasmi ieinteresēt audzēkņus! Paldies vecā-
kiem par uzņēmību! 

Audzēkņu uzņemšana mūzikas programmās 2016. gada 
24. augustā.

Aicinām tos skolēnus, kuriem interesē vides izglītība, sports, 
pārgājieni un dažādas citas interesantas aktivitātes, piebied-
roties Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas 
pulkam.

Mācību gads skolas salidojuma zīmē
Vecpiebalgas vidusskolas saime 2015./2016. mācību gadu aizvadīja skolas salidojuma zīmē, tāpēc 
daudzas mācību un audzināšanas darba aktivitātes bija saistītas ar šo nozīmīgo notikumu. Skolēnu 
sasniegumi mācību un audzināšanas darbā lai ir kā veltījums skolai jubilejā!
Šajā mācību gadā pieaudzis to  skolēnu skaits, kas mācību gadu beidza ar ļoti labām sekmēm. Gadā 
liecībā tikai 8, 9 un 10 balles bija 12 skolēniem: Renāram Melngailim, Viesturam Puriņam, Simo-
nai Radvilavičai, Aleksim Ziļevam un Nikijam Ziļevam (2. kl.), Markusam Bērziņam, Linardam 
Ločmelim un Esterei Zvaigznei (3. kl.), Loretai Ločmelei un Valērijai Tolkunovai (7. kl.), Andrim 
Braueram (8. kl.) un Mairai Asarei (11. kl.).
Visaugstākais vidējais vērtējums visās klašu grupās noturējies teicamā līmenī: 1.-3. klases grupā ar 
vidējo vērtējumu 9,00 mācību gadu beidza Markuss Bērziņš un Linards Ločmelis, 4.-9. klases gru-
pā - Andris Brauers ar vidējo vērtējumu 9,31, savukārt 10.-12. klases grupā - Maira Asare ar vidējo 
vērtējumu 8,89 (skatīt tabulu).

 1. vieta 2. vieta 3. vieta 
 

2. Renārs Melngailis 
(8,50) 
Simona Radvilaviča 

Viesturs Puriņš (8,00) 
Nikijs Ziļevs 
Aleksis Ziļevs 

Jurģis Muižnieks (7,50) 
 

3. Markuss Bērziņš (9,00) 
Linards Ločmelis 

Estere Zvaigzne (8,33) 
 

Edgars Gusts Gulbis (7,67) 

4. Rinalds Baumanis 
(8,30) 

Karīna Keita Sābule (8,10) Juris Jēkabs Vološins 
(8,00) 

5. Mārtiņš Šatrovskis 
(7,64) 

Dagmāra Gulbe (7,55)  
Rēzija Krieviņa 

Rūdolfs Rudzītis (7,45) 

6. Marta Agnese Asare 
(8,71) 

Sanija Gobiņa (8,57) Marta Pundure (8,29) 

7. Valērija Tolkunova 
(8,87) 

Loreta Ločmele (8,60) Anna Balode  (8,47) 
Elizabete Kate Antone 

8. Andris Brauers (9,31) Silvestrs Pētersons (8,69) Viktorija Kalniņa (7,19) 
9. Agnese Štimmere (8,13) Sendija Kārkliņa (7,80) 

Elēna Zeltiņa  
Kristiāna Kalniņa (7,69) 

10.E Nikola Strazda (7,73) Paula Diana Šulca (7,67) Toms Niko Krūmiņš (7,47) 
Kristers Slavēns 

10.V Arvis Kaštanovs (6,81) Ilze Kaštanova (6,25) Artūrs Oļševskis (6,06) 
11.E Jēkabs Zommers (8,44) Sintija Igaune (8,38) Rita Ozola (8,31) 
11.V Maira Asare (8,89) Ilva Liepiņa (7,89) Gundars Tomašs (7.26) 
12.E Alise Gulbe (8,27) Mārtiņš Arājs (7,80) Nauris Kuzmans (6,60) 
12.V Agija Baumane (8,06) Anna Kalniņa (7,13) Elīza Oša (7,06) 

 
Šogad 9. klasi ar visaugstāko vidējo vērtējumu beidza Agnese Štimmere 

(vid. vērt. - 8,13), 12. klasi - eksaktajā programmā Alise Gulbe (vid. vērt. - 8,27) 
un vispārizglītojošajā programmā Agija Baumane (vid. vērt. - 8,06). Eksāmenu 
sesijā augstākos vērtējumus ieguva: 9. klasē Sandijs Stībelis (angļu val. - 10 
balles), Paula Graudiņa (angļu val. un vēsturē 9 balles), Niklāvs Babris (angļu val. 
- 9 balles,  vēsturē - 8 balles), Kristiāna Kalniņa un Sendija Kārkliņa (angļu val. - 9 
balles), Agnese Štimmere (matemātikā - 9 balles), Rimants Lieldienis (angļu val. - 
8 balles) un Kerija Krastiņa (krievu val. - 8 balles), 11. klasē Rita Ozola 
(informātikā - 10 balles) un Sintija Igaune (informātikā - 9 balles), Maira Asare un 
Ieva Annele Ludborža (informātikā - 8 balles). 

Paralēli ikdienas mācību darbam daudzi skolēni mērķtiecīgi un rezultatīvi 
iesaistījās arī dažādās ārpusstundu aktivitātēs, kur kopā izcīnīja 267 godalgas 
(skatīt tabulu). 

 
 

 

Šogad 9. klasi ar visaugstāko vidējo vērtējumu beidza Agnese Štimmere (vid. vērt. - 8,13), 12. 
klasi - eksaktajā programmā Alise Gulbe (vid. vērt. - 8,27) un vispārizglītojošajā programmā 
Agija Baumane (vid. vērt. - 8,06). Eksāmenu sesijā augstākos vērtējumus ieguva: 9. klasē Sandijs 
Stībelis (angļu val. - 10 balles), Paula Graudiņa (angļu val. un vēsturē 9 balles), Niklāvs Babris 
(angļu val. - 9 balles,  vēsturē - 8 balles), Kristiāna Kalniņa un Sendija Kārkliņa (angļu val. - 9 
balles), Agnese Štimmere (matemātikā - 9 balles), Rimants Lieldienis (angļu val. - 8 balles) un 
Kerija Krastiņa (krievu val. - 8 balles), 11. klasē Rita Ozola (informātikā - 10 balles) un Sintija 
Igaune (informātikā - 9 balles), Maira Asare un Ieva Annele Ludborža (informātikā - 8 balles).
Paralēli ikdienas mācību darbam daudzi skolēni mērķtiecīgi un rezultatīvi iesaistījās arī dažādās 
ārpusstundu aktivitātēs, kur kopā izcīnīja 267 godalgas (skatīt tabulu).

Ārpusstundu aktivitātes 1.vieta 2.vieta 3.vieta Atzinība 

Mācību priekšmetu 
olimpiādes 

9 8 9 20 

Pētniecisko darbu 
konferences 

4 1 1 4 

Konkursi 31 32 29 63 

Sporta sacensības 14 13 10 2 

Skates (interešu izglītība) 3 5 2 7 

Kopā 61 59 51 96 

 
Neierasta aina šogad  pavērās skolēnu atestācijas izvērtējumā - 3 skolēni 

(Sanija Gobiņa, Maira Asare un Jēkabs Zommers) kļuva par laureātiem nevis 
vienā, bet divās nominācijās (skatīt tabulu). 

Klašu 
grupa 

Nominācijas 

Labākais 
mācību 
darbā 

Labākais 
mākslin. 

pašdarbībā 

Labākais  

sabiedriskajā 
darbā 

Labākais 
sportā 

Labākais 
saskarsmes 

kultūrā 

4.-9. kl. Sanija 
Gobiņa 

Sanija Gobiņa Marta Agnese 
Asare 

Marta 
Pundure 

Anna Balode 

10.-12. 
kl. 

Maira Asare Jēkabs 
Zommers 

Maira Asare Kristers 
Slavēns 

Jēkabs 
Zommers 

 
Katras klases kolektīvs klusībā cer reiz iegūt titulu “Labākā klase” un  

naudas balvu ekskursijai, un šajā mācību gadā tas izdevās 1. klasei  (audz. Biruta 
Kuzmane) un 7. klasei (audz. Daiga Šatrovska). Bet klasēm pie kārotās balvas bija 
iespēja tikt arī citādi - visa mācību gada garumā skolā trīs kārtās notika vēstures 
konkurss “Izglītībai Vecpiebalgā - 320”, ko organizēja Skolēnu pašpārvaldes 
meitenes Sintija Igaune un Maira Asare. Un par konkursa uzvarētājām kļuva 6. 
klase (audz. Vizbulīte Kalniņa) un 10. klase (audz. Žanna Otersone). 

Savukārt titulu “Gada skolēns” ieguva Sanija Gobiņa (pamatskolā) un Maira 
Asare (vidusskolā), titulu   “Gada skolotājs” - Agita Bērziņa (pamatskolā) un Ruta 
Šarkovska (vidusskolā). 

Paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem par veiksmīgo sadarbību!                      

Neierasta aina šogad  pavērās skolēnu atestācijas izvērtējumā - 3 skolēni (Sanija Gobiņa, Maira 
Asare un Jēkabs Zommers) kļuva par laureātiem nevis vienā, bet divās nominācijās 4.-9.klašu 
grupā „Labākais mācību darbā” un „Labākais mākslinieciskajā pašdarbībā”  – Sanija Gobiņa, 
„Labākais sabiedriskajā darbā” – Marta Agnese Asare, „Labākais sportā” – Marta Pundure, 
„Labākais saskarsmes kultūrā” – Anna Balode. 10.-12.klašu grupā - „Labākais mācību darbā” 
un  „Labākais sabiedriskajā darbā”– Maira Asare, „Labākais mākslinieciskajā pašdarbībā” un  
„Labākais saskarsmes kultūrā”  - Jēkabs Zommers, „Labākais sportā” – Kristers Slavēns.

  Katras klases kolektīvs klusībā cer reiz iegūt titulu “Labākā klase” un  naudas balvu ekskursi-
jai, un šajā mācību gadā tas izdevās 1. klasei  (audz. Biruta Kuzmane) un 7. klasei (audz. Daiga 
Šatrovska). Bet klasēm pie kārotās balvas bija iespēja tikt arī citādi - visa mācību gada garumā 
skolā trīs kārtās notika vēstures konkurss “Izglītībai Vecpiebalgā - 320”, ko organizēja Skolēnu 
pašpārvaldes meitenes Sintija Igaune un Maira Asare. Un par konkursa uzvarētājām kļuva 6. klase 
(audz. Vizbulīte Kalniņa) un 10. klase (audz. Žanna Otersone).
  Savukārt titulu “Gada skolēns” ieguva Sanija Gobiņa (pamatskolā) un Maira Asare (vidusskolā), 
titulu   “Gada skolotājs” - Agita Bērziņa (pamatskolā) un Ruta Šarkovska (vidusskolā).
  Paldies skolēniem, pedagogiem un vecākiem par veiksmīgo sadarbību!                                                                        
                                                      

Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas direktores vietniece mācību darbā

Skolēni, kuri mācību gadu noslēdza ar vērtējumiem - 8, 9 un 10 balles. 
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PASĀKUMI  VECPIEBALGAS  NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

16. jūlijā plkst. 22.00 Augstā kalna estrādē  zaļumballe 
kopā ar grupu „Kad sanāk!”  
Ieejas maksa - EUR  5,00

23. jūlijā plkst. 16.00  Augstā kalna estrādē  senioru 
deju kolektīvu festivāls „Kam vēl nav 100,  tas var!”

JAUNIEŠIEM
Dzērbenes jauniešu centrā 
8. jūlijā futbola turnīrs 
15. jūlijā filmu vakars
20. jūlijā kulinārijas darbnīca
No 23. līdz 31.jūlijam Dzērbenes jauniešu 
centrs slēgts. 

No 4. līdz 31. jūlijam Vecpiebalgas
jauniešu centrs slēgts.

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI
Nekas uz šīs zemes nav vienāds -
Ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai un dienai
Piemīt kas  neparasts. 

Sveicam Tevi,  jūlija  jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

65  -      Laima Liede Dzērbenē
        Anna Auziņa Kaivē
70   -  Dainis Siliņš Dzērbenē
 Ārija Skalbe Dzērbenē
       Andris Praulītis Inešos
75   -  Veronika Brandere Dzērbenē
        Ilga Runce Inešos
 Aija Spalviņa Taurenē
 Anna Jurkāne Vecpiebalgā 
 Velga Ungure Vecpiebalgā
80   -  Valentīna Keiša Dzērbenē
        Anatolijs Batņa Taurenē
 Kārlis Soste Taurenē
 Ilga Rabe Vecpiebalgā 
85   -  Skaidrīte Eglīte Dzērbenē
 Milda Strade Dzērbenē
         Jānis Āre Kaivē
94   -     Lilija Apine Dzērbenē

Ir pilna lielā pasaule
Ar lieliem brīnumiem,
Un arī mēs, tie maziņie,
Nu piederam pie tiem.

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

Mūžībā aizgājuši:
Jānis Dimants, Dzērbene;
Marta Olte, Ineši;
Gaida Azace, Vecpiebalga;
Jānis Kanders, Vecpiebalga;
Ilga Ķeze, Vecpiebalga. 

Sveicam  mazuļus  un  viņu  vecākus!

PATEICĪBA

Ej, laimīte, vedējos
Jaunas dzīves sācējiem!
Lai netrūka laimes dienu,
Visu mūžu dzīvojot!

Noslēgtas laulības:

Sveicam, kopējo dzīves ceļu sākot!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Tas, kurš ņem - piepilda plaukstas,
Tas, kurš dod - piepilda sirdi.
                                            (Laodzi)
Paldies  SILVIJAI AŅINAI  par jauko ekskursiju! 
Vēlam veselību un neizsīkstošu enerģiju arī turpmāk!

Inesietes 

Vita Dārzniece un Ainis Aplociņš; 

Adrians Kurpnieks 
Kaives pagastā;

Renārs Mozuļčiks 
Kaives pagastā;

APSVEIKUMI

DONORU DIENA 
20. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00 Dzērbenes 
pilī Donoru diena.

Būsiet mīļi gaidīti!

Sveicam Kārli Eglīti Taurenē 
101. jubilejā! 

Ralfs Olivers Lagutiks 
Taurenes pagastā.

Ieva Kalniņa un Māris Zicmanis.

KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI

KONCERTS VECPIEBALGAS 
BAZNĪCAS TORŅA ATJAUNOŠANAI

Dzērbenes Jaunajos kapos 30. jūlijā plkst.15.00
Dzērbenes Vecajos kapos 30. jūlijā plkst.16.00
Vecpiebalgas kapos 31. jūlijā plkst.14.00
Ķemerkalna kapos 13. augustā plkst.12.00
Sila kapos 13. augustā plkst.13.00
Lodes - Apšu kapos 13. augustā plkst.15.00
Leimaņu kapos 14. augustā plkst.13.00

  16. jūlijā plkst. 19.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā 
notiks koncerts, kurā muzicēs pazīstamais mūziķis Kārlis 
Kazāks.  Šis būs otrais koncerts šīs vasaras koncertu cikla 
Vecpiebalgas baznīcā ietvaros. Un īpašs ar to, ka tiks veltīts 
Vecpiebalgas baznīcas torņa atjaunošanai.
  “Es esmu pārsteigts, ja cilvēki izvēlas laiku pavadīt kon-
certos kopā ar mani. Un katrs uzaicinājums muzicēt šo sa-
jūtu pastiprina. Es nevēlos dziedāt, ja tas nekļūst par pie-
dzīvojumu man un cilvēkiem, kuriem muzicēju. Es ticu, ka 
Vecpiebalgas baznīcā mēs kļūsim bagātāki. Viens ar otru,” 
tā par gaidāmo koncertu Vecpiebalgā saka dziesminieks.
  Ieeja koncertā par ziedojumiem.
 Nākamais koncerts gaidāms 20. augustā plkst.19.00, kurā 
uzstāsies ērģelniece Larisa Carjkova un mecosoprāns Baiba 
Renerte ar jauno kopdarbu - programmu “Manas dvēseles 
logs”.

IEVĒRĪBAI!

No 8. līdz 10. jūlijam DZĒRBENES pagasta teritorijā, ceļa 
posmos Drusti - Dzērbene un Dzērbene - Rauna, notiks 
plānotās ZEMESSARDZES organizētās mācības.

PĀRBAUDI SAVU VESELĪBU!
23. jūlijā, 13. augustā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 Vec-
piebalgas Doktorātā pacientus no visiem novada pagastiem 
bez maksas pieņems gastroenterologs Hosams Abu Meri. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 64161317 (Vita Antone).

  Saulainajā un karstajā 1. jūnija dienā Kaives muižas parkā pagasta ļaudīm, saviem vecā-
kiem un viesiem jauku koncertu sniedza Skujenes pamatskolas skolēni. Tika izrādīts viss 
mācību gada laikā krātais „pūrs”: gan dziesmas un dejas, gan mākslas darbi un rokdarbi. 
Priecēja ikdienā gūtie skolēnu sasniegumi, kā arī atmiņas par paveikto projektos un redzēto 
pārgājienos un ekskursijās, kam sekoja sveicieni un pārsteigumi no skolas atbalstītājiem. 
  Šajā dienā atzinību un grāmatu par labām sekmēm mācībās saņēma Miks Mārcis Dzvinko 
un Guntis Felkers no 1. klases, Gustavs Jevstigņejevs un Eva Medne no 2. klases, Linda 
Bormane no 3. klases, Anna Zīle Lukstiņa no 4. klases, Adele Lazdiņa, Normunds Lazdiņš 
un Valērija Stivriņa no 5. klases, Mārcis Bērziņš no 7. klases, Monta Linkuma un Maija 
Miķelsone no 8. klases.
  Ar pateicībām un balviņām tika sveikti starpnovadu mācību olimpiāžu dalībnieki, spor-
tisti, aktīvākie portāla uzdevumi.lv lietotāji, ZAAO konkursa „Dabai labu darīt!” aktīvisti.
  Mācību gada noslēgumā novada pašvaldības vārdā skolu sveica domes deputāte Līva 
Grudule. Paldies visiem, kuri rūpējās, lai svētki būtu skanīgi un mīlestības pilni!

Valda Miķelsone,  direktores vietniece audzināšanas jomā

Pirmsskolēnu priekšnesums un apsveikums māmiņām. No kreisās: Elīza Doniņa, 
Jēkabs Šķerbergs, Madara Riekstiņa, Sabīne Meļķe, Patriks Poikāns, Dārta Brunzāte, 

Mareks Aleksis Zvejnieks, Niks Šlesers, Elīza Ešmite (foto no skolas arhīva). 

Skujenes pamatskolas mācību gada noslēgums Kaives parkā Ciemos atdzisušo vulkānu  zemē
  Nordplus Junior pro-
jekta “Mazas skolas 
- lielas iespējas” ietva-
ros maija sākumā asto-
ņi Skujenes pamatsko-
las skolēni, skolotāja 
Gita Ķēpule un projek-
ta koordinatore Anda 
Lukstiņa kopā ar dāņu, 
īslandiešu skolēniem 
devās uz Fēru salām, 
kas atrodas starp Nor-
vēģu jūru un Atlantijas 
okeāna ziemeļu daļu, 
vismaz 300 km no tu-
vākās cietzemes, lai 
viesotos pie projekta 
partneriem Hvalvik 
skolā. Pirmā četru 
valstu skolu tikšanās 
notika mācību gada 
sākumā Dānijā, tagad 
bija atkalredzēšanās ar 
jau iepazītiem draugiem. Lielākā daļa projekta aktivitāšu notika brīvā dabā, līdz ar to mums tika 
dota iespēja iepazīt no Latvijas tik atšķirīgo zemi - vulkāniskās izcelsmes salas, kur stāvi kalni 
izaug tieši no jūras, kur nav koku, jo auglīgā zemes virskārta ir pavisam plāna. Ir tikai cilvēku 
stādīti koki parkos vai pie mājām, jo paši bez palīdzības tie augt nevar. Lai gan bijām pilnīgi citā, 
mums nepazīstamā pasaulē, tomēr atradām arī līdzības. Fēriešu bērni pazīst tās pašas rotaļas, ko 
mēs, piemēram, “Pirtiņa deg” un rotaļu par caurajiem tiltiem, ko vajag salāpīt. Arī pastalas, ko 
redzējām tur, ne ar ko neatšķīrās no tām, ar ko dejojam mēs. Fēru salās ir saglabājusies senākā 
līnijdeju tradīcija Eiropā. Mūsu uzdevums bija iepazīt šo deju veidu un atvadu pasākumā kopā ar 
fēriešim to izdejot. Paldies Ziemeļvalstu Ministru padomei par sniegto finansējumu, skolotājiem 
par ieguldīto darbu un bērnu vecākiem par uzdrīkstēšanos, uzticēšanos, bērnus palaižot tālajā ceļā!

Anda Lukstiņa, projekta koordinatore Skujenes pamatskolā


