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■ Mācību gada noslēgums
Vecpiebalgas novada skolās
■ Novada domes aktualitātes
■ Mūsu viesis - Lelde
Burdaja

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums		

Redaktores sleja
Šomēnes tā interesanti sagadījies – kad veidoju šo „Vecpiebalgas
Novada Ziņu” numuru, rit pēdējās
pirmssvētku dienas un sarunas pārsvarā raisās par un ap Jāņiem: kur
un kā līgosim, ko galdā celsim un
cik augstu ugunskuru kursim... Bet
brīdī, kad avīzīte nonāks jūsmājās,
svētki būs nolīgoti un priekšā – karstākais mēnesis. Jūlijs ir ražīgākais
pļaušanas, ogu un bišu medus vākšanas laiks. Cerēsim, ka laika vērotāju
pareģojums par labu vasaru beidzot
sāks piepildīties!
Lai arī to neplānoju un vēlējos
sniegt vairāk jautru, krāsainu un izklaidējošu notikumu apskatu, kas
būtu aizraujoša lasāmviela brīvajiem
brīžiem, šis avīzes numurs izveidojās gadalaikam netipiski nopietns.
Un kā gan ne – pusgads ir atskaites
periods gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Tāpēc šoreiz, kā tas, mācību
gadu noslēdzot, pieklājas, lielāku
vērību veltīju sekmju rezumējumam
un čaklāko skolēnu sumināšanai. Izglītības iestādes var lepoties ar savu
audzēkņu sasniegumiem, vecāki var
būt gandarīti par savu bērnu paveikto. Uzmanības vērta ir arī novada
domē pieņemto lēmumu un saistošo
noteikumu izskatīšana, pat ja šķiet,
ka tas gan uz jums neattiecas. Tāda
gan ir arī pašvaldības izdevuma būtība – informēt iedzīvotājus.
Savukārt jūlijs solās būt kultūras
mēnesis. Uz X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem dosies
kupls mūsu novada skolēnu pulks,
kas ir spilgts pierādījums pozitīvai
attieksmei pret tautas vērtībām un
milzīgajai uzņēmībai. Par to, kādus
neaizmirstamus piedzīvojumus jaunieši būs guvuši svētkos, stāstīsim
nākamajā numurā. Neaizmirsīsim,
ka nākammēnes arī pie mums risināsies vērienīgi notikumi: Vecpiebalgas novada dziesmu un deju svētki,
novada svētki un Vērpjamo ratiņu
simpozijs, netradicionālajos sporta
veidos sacentīsies veiklāki un stiprākie uzņēmumu pārstāvji, notiks
brīvdabas koncerti un zaļumballes.
Izmantojiet iespēju piedalīties visos
pasākumos!
Dzidra Ješkina

Apstiprināti
projekti
2010. gada 14. maijā ZM Zivju
fonda padome ir pieņēmusi lēmumu
apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības iesniegto projektu „Zivju resursu saglabāšana un pavairošana
Vecpiebalgas novada ezeros”. Projekta kopējais finansējums Ls 4400, kas
nodrošina: 8000 līdaku mazuļu iegādi
(Ls 2000) un 20000 zandartu mazuļu
iegādi (Ls 2400).
Lauku atbalsta dienestā ir apstiprināti 2 novada pašvaldības iesniegtie
projektu pieteikumi, kuru īstenošana
jāveic līdz 2011. gada 31. maijam:
1. Projekts „Vecpiebalgas kultūras nama rekonstrukcija”, attiecināmās izmaksas – Ls 64475,15. Projekta
īstenošanas rezultātā būs iespēja saņemt
finansējumu no ES – Ls 48356,36 .
2. Projekts „Ēkas rekonstrukcija
Inešu pagasta jauniešu dienas centra
izveidei”, attiecināmās izmaksas – Ls
70413,13. Projekta īstenošanas rezultātā būs iespēja saņemt finansējumu no
ES – Ls 52809,85.

2010. gada jūnijs Nr. 6 (16 )

ĪSZIŅAS

APSVEICAM!

„Rudiņi” – piemērs citām
pašvaldībām
19. jūnijā Taurenes pagasta dienas
alternatīvās aprūpes centrā „Rudiņi”
notika jaunu projektu līgumu parakstīšana par alternatīvās aprūpes centru
būvniecību. Līgumus ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru parakstīja astoņu
Latvijas novadu pašvaldību pārstāvji –
Gunta Lisenko, Skrīveru novada domes
priekšsēdētāja, Arvīds Blaus, Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs, Edgars
Puzis, Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs,
Ingūna Zirne, Ķekavas novada pašvaldības aģentūras „Ķekavas sociālās
aprūpes centrs” direktore, Jānis Pelsis,
Iecavas novada domes priekšsēdētājs,
Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada
domes priekšsēdētājs, Jānis Vīgants,
Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs. Taurenes dienas aprūpes centrs ir piemērs

citām pašvaldībām, kurās šis darbs būs
veicams nākotnē. Pasākumā piedalījās
arī reģionālās attīstības un pašvaldību
lietu ministre Dagnija Staķe, VRAA
direktors Māris Krastiņš, VRAA direktora vietniece Sandra Cakule.
Par Taurenes dienas aprūpes centra „Rudiņi” projekta realizācijas gaitu
un pašreizējo darbību stāstīja šī projekta realizācijas iniciators Vecpiebalgas
novada Saimnieciskā dienesta vadītājs
Jānis Vīlips, ar objektu iepazīstināja
Sociālās palīdzības un veselības aprūpes dienesta vadītāja Anita Kamerāde
un sociālā darbiniece Velga Berķe. Pēc
oficiālās daļas pasākuma viesiem tika
piedāvāta ekskursija pa Vecpiebalgas
novadu. Ministrijas pārstāvji un pašvaldību vadītāji apskatīja porcelāna galeriju Inešos, Vecpiebalgas ev.luterisko
baznīcu un priecājās par Vecpiebalgas
ūdensrozēm.

Pieredzē ar novadu pašvaldību vadītājiem dalās Jānis Vīlips.

Norvēģu delegācijas vizīte
2009. gada novembrī starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Aremark
un Marker pašvaldībām Norvēģijā tika
noslēgts sadarbības līgums, kas paredz
arī skolēnu un jauniešu apmaiņas vizītes. Šī sadarbības līguma ietvaros no 26.
līdz 30. maijam Vecpiebalgas novadā
viesojās norvēģu delegācija. Viesu
vidū bija 18 pieaugušie un 13 skolēni, kuri kopā ar Vecpiebalgas novada

skolēniem sniedza kopīgu koncertu
Vecpiebalgā. Jaunieši bija sagatavojuši
plašu programmu, kā atzina koncerta
apmeklētāji, ārzemju viesu un pašmāju
pašdarbnieku sniegums bijis ļoti daudzveidīgs un interesants. Viesi apmeklēja
arī visas mūsu novada skolas, piedalījās kopīgās sporta aktivitātēs atpūtas
kompleksā „Andrēni” un Augstā kalna
estrādes atklāšanā.

Vecpiebalgas vidusskolas skolniece ADRIJA ŽAGARE aprīlī
un maijā ar izciliem sasniegumiem piedalījās vairākos
prestižos jauno vokālistu konkursos:
1. vieta un Gran Prix starpnovadu konkursā „Dziesmas spārnos”;
3. vieta starptautiskajā popgrupu konkursā „Tusiņš 3 priedēs”;
1. vieta valsts popgrupu konkursā „Gaujas balss”;
1. vieta popgrupu konkurencē, 2. vieta individuāli starptautiskajā
popgrupu un vokālistu konkursā Lietuvā;
1. vieta valsts popgrupu konkursā „POP FEST JURMALA”;
finālistes tituls konkursos „Gaujas atbalss” un Noras Bumbieres
piemiņas konkursā (fināls notiks oktobrī);
finālistes tituls starptautiskajā konkursā „Jaunais vilnis bērniem –
2010”.
Paldies skolotājai G. Staldei, kura palīdzēja Adrijai sagatavoties
konkursiem, un vecākiem – Lolitai un
Arnim Žagariem par uzņēmību!

mēs lepojamies

X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dalībnieku pulkā
13 kolektīvi no Vecpiebalgas novada!
Tautisko deju kolektīvi:

5. – 9. klašu tautisko deju kolektīvs no Dzērbenes vidusskolas, vadītāja Ieva
Kazijeva.
1. – 4. klašu deju kolektīvs no Inešu pamatskolas, vadītāja Līga Beķere.
5. – 6. klašu deju kolektīvs no Inešu pamatskolas, vadītāja Sandra Avotiņa.
7. – 9. klašu deju kolektīvs no Inešu pamatskolas, vadītāja Sandra Avotiņa.
1. – 2. klašu deju kolektīvs no Skujenes pamatskolas, vadītāja Solvita Krastiņa.
3. – 6. klašu deju kolektīvs no Skujenes pamatskolas, vadītāja Solvita Krastiņa.
5. – 9.klašu deju kolektīvs no Skujenes pamatskolas, vadītāja Solvita Krastiņa.
1. – 4. klašu deju kolektīvs „Tracis” no Taurenes pamatskolas, vadītāja Ieva
Kazijeva.
5. – 9. klašu deju kolektīvs „Tracis” no Taurenes pamatskolas, vadītāja Ieva
Kazijeva.
„Vēverīši” no Vecpiebalgas vidusskolas, vadītāja Mārīte Lācgalve .
„Vēveri” no Vecpiebalgas vidusskolas, vadītāja Mārīte Lācgalve.
„Slātaviņa” no Vecpiebalgas vidusskolas, vadītāja Antra Grinberga.

Kori:

Vecpiebalgas vidusskolas meiteņu koris „Veldene”, vadītāja Inta Apalupa.

„Augstāk un tālāk”, norvēģu kolēģu rezultātiem līdzi seko mūsu sportisti
Aivars Avens (no kreisās) un Māris Krams.

Uz Dziesmu un deju svētkiem ceļos Inešu pamatskolas radošās studijas „Saulesota” dalībnieku Mikusa Cimdiņa, Lauras Denovas un Līvas Miķelsones darbi.
Studiju vada skolotājas Sanita Cimdiņa un Vita Miķelsone.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2010. gada 16. jūnijā.
Domes sēdē pieņemtie lēmumi:
1. Deputāti vienbalsīgi nolēma izbeigt
2006. gada 23. augustā noslēgto zemes
nomas līgumu ar Ainu Ozoliņu par nekustamā īpašuma „Ūdensrožu dīķis ” 0,85
ha kopplatībā nomu un iznomāt to SIA
“Vecpiebalgas Ūdensrozes” uz 5 gadiem.
Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
2. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010. gada 16. jūnija anulēt Helmutam
Daļeckim, Ivetai Daļeckai, Didzim Daļeckim, Mārim Daļeckim, Aldim Lācim
sniegtās ziņas par deklarēto dzīvesvietu.
3. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt Ls 100 sieviešu resursu centram
“Prieks” vasaras nometnes rīkošanai.
4. Deputāti vienbalsīgi nolēma piešķirt Ls 50 biedrībai „Latvijas Politiski
represēto apvienība” politiski represēto
personu 12. salidojuma organizēšanai.
5. Deputāti vienbalsīgi nolēma neizmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem „Mežaiņi” (Taurenes
pagasts), „Purva Lācīši” (Kaives pagasts), „Meža Barackas” (Vecpiebalgas
pagasts), „Jaunkļavas” (Kaives pagasts),
„Silapauri”( Inešu pagasts) jo īpašumi
nav nepieciešami pašvaldībai noteikto
funkciju veikšanai.
6. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt V.Strelkova jaunbūvei Vecpiebalgas pagasta nekustamajā īpašumā
„Tālītes”adresi: „Tālītes”, Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV4122.
7. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist īpašuma „Slušas” (Dzērbenes pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašuma
„Slušas” atdalītajai zemes vienībai jaunu
nosaukumu „Purva Meļļi”, Dzērbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads.
8. Deputāti vienbalsīgi nolēma no
2010. gada 16. jūnija pārtraukt nomas
līgumu Nr. 82 , kas noslēgts starp Taurenes pagasta padomi un Intu Zālīti par nekustamā īpašuma „Putni” iznomāšanu.
9. Deputāti vienbalsīgi nolēma iznomāt Sarmītei Bērziņai 0,31 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes no neapbūvētas zemes vienības „Ģibuļu ozols”
(Vecpiebalgas pagasts) mazdārziņa uzturēšanai, nosakot nomas maksu 0,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
10. Deputāti vienbalsīgi nolēma iznomāt Ērikam Akmens 0,19 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes no neapbūvētas
zemes vienības „Ģibuļu ozols” (Vecpiebalgas pagasts) mazdārziņa uzturēšanai,
nosakot nomas maksu 0,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.

11. Deputāti vienbalsīgi nolēma iznomāt Judītei Ķepītei 0,3 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes no neapbūvētas zemes vienības „Birzītes dārzi”
(Vecpiebalgas pagasts) mazdārziņa uzturēšanai, nosakot nomas maksu 0,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
12. Deputāti vienbalsīgi nolēma
iznomāt Ritai Krūmiņai 0,38 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes bez
apbūves tiesībām no neapbūvētas zemes vienības „Centrs 2” (Inešu pagasts)
mazdārziņa uzturēšanai, nosakot nomas
maksu 0,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. Atļaut Ritai Krūmiņai uz
nomātā zemes gabala uzcelt saimniecības ēku – lapeni 9 m2 platībā.
13. Deputāti vienbalsīgi nolēma atlikt jautājuma par grozījumu izdarīšanu
pārjaunojuma līgumā (par zemes gabala
nomu ar apbūves tiesībām), kas noslēgts
2008.gada 7.jūlijā starp Vecpiebalgas pagasta padomi un SIA „Alauksta Krasts”.
14. Deputāti vienbalsīgi nolēma nenodot nomā „Kalna Kaibēnu” personālmāju.
15. Deputāti vienbalsīgi nolēma
slēgt sadarbības līgumu ar Birģeles pilsētu Vācijā.
16. Deputāti vienbalsīgi nolēma sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu
„Jaunatnes iniciatīvas centra „Balgas
Strops” labiekārtošana” ELFLA fonda
ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas
Ls 5 132,88 (PVN 21% - Ls 1077,90; ES
75% - 3849,66; pašvaldības līdzfinansējumu 25% - Ls 1283,22. Projekta vadītāja Lelde Burdaja).
17. Deputāti vienbalsīgi nolēma sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu
„Pašvaldības ceļu Rāgažas – Roznēni –
Gailīši un Roznēni – Mazroznēni rekonstrukcija” EZF fonda ietvaros. Projekta attiecināmās izmaksas Ls 40 000
(PVN 21% - Ls 8 400; neattiecināmās
izmaksas – Ls 1 014,85; ES 75% - Ls
30 000; pašvaldības finansējums 25% –
Ls 10 000. Projekta vadītājs – Sanita
Breikša ).
18. Deputāti vienbalsīgi nolēma
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu ELFLA fonda pasākumā projektam
„Gājēju drošība gar valsts autoceļu P 30
Vecpiebalgā”.
19. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un
zvejas limitus 25 m Ilzes ezerā Ainai
Skrebelei. Piešķirt rūpnieciskās zvejas
tiesības un zvejas limitus 30 m Kalēņu
ezerā Broņislavam Ratnikam. Piešķirt
rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas

limitus 2 murdiem Ilzes ezerā Leonam
Skrebelim. Piešķirt rūpnieciskās zvejas
tiesības un zvejas limitus 30 m Nedža
ezerā Jānim Žēperam.
20. Deputāti vienbalsīgi nolēma iegādāties laivu „Yamaha 380 S” par Ls 50.
21. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 8 „Par
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā
Vecpiebalgas novadā”, saistošos noteikumus Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Vecpiebalgas novadā”. Noteikumi tiks publicēti pēc to apstiprināšanas RAPLM.
22. Deputāti vienbalsīgi nolēma
apstiprināt Vecpiebalgas novada sporta
attīstības programmu.
23. Deputāti vienbalsīgi nolēma piekrist īpašuma „Vec-Baldiešēni” (Inešu
pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašuma “Vec - Baldiešēni” atdalītajai zemes
vienībai jaunu nosaukumu „Silapauri”,
Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads.
24. Deputāti vienbalsīgi nolēma noteikt Vecpiebalgas novada pašvaldības
pārziņā esošajām ielām un autoceļiem
uzturēšanas klases. Ar autoceļu un ielu
sarakstiem var iepazīties Vecpiebalgas
novada pašvaldībā.
25. Deputāti vienbalsīgi nolēma izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada
pašvaldības sociālā un aprūpes dienesta nolikumā, izsakot 2.17. punktu šādā
redakcijā: „2.17. pieņemt lēmumus par
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt
palīdzību atbilstoši likumam „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” un
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Par palīdzību
dzīvokļu jautājumu risināšanā Vecpiebalgas novadā”, kārtot palīdzības reģistru, personas iekļaušanu palīdzības
reģistrā, par palīdzības sniegšanu un izslēgšanu no palīdzības reģistra”.
26. Deputāti vienbalsīgi nolēma
piešķirt Ls 180 Vecpiebalgas novada
minifutbola komandu „SK Taurene” un
„Ineši” dalībai Piebalgas novada minifutbola turnīrā.
27. Deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Apiņi” cirsmu
izsoles rezultātus.
28. Deputāti vienbalsīgi nolēma
slēgt sadarbības līgumu ar biedrību
„Kaives mednieku klubs” par turpmāku
sadarbību medību organizēšanā un vides
izglītības aktivitāšu īstenošanā. Piekrist
medību torņu un barotavu uzstādīšanai
Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošajās mežu zemēs, kuras iznomātas
biedrībai „Kaives mednieku klubs”.

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6

Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem
1. Vispārīgā daļa
Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība
(turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas
izdevumus izglītojamiem, kuru deklarētā
dzīves vieta ir Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā un kuri izmanto pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
mācību iestāžu pakalpojumus.
2. Personas, kurām tiesības uz
braukšanas izdevumu atlīdzināšanu
2.1. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek segti par laika periodu no
1. septembra līdz 31. maijam. Izlaiduma
klasēm – līdz pēdējam eksāmenam izglītības iestādē.
2.2. Vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9. klase) izglītojamiem ir tiesības
saņemt kompensāciju 100% apmērā par
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīves
vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
novada administratīvajā teritorijā, ja tie
izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus:
2.2.1. pilsētas nozīmes maršrutā;
2.2.2. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
2.2.3. reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.
2.3. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.–12. klase) izglītojamiem ir
tiesības saņemt kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas

saistīti ar braucieniem mācību gada laikā
no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ novada administratīvajā teritorijā,
ja izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus:
2.3.1. pilsētas nozīmes maršrutā;
2.3.2. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
2.3.3. reģionālajā vietējās nozīmes
maršrutā.
2.4. Pašvaldība nesedz braukšanas
izdevumus izglītojamiem, kuri izglītības
pakalpojumu saņem ārpus Vecpiebalgas
novada administratīvās teritorijas.
2.5. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus izglītojamiem maršrutos, kuros
tiek nodrošināts bezmaksas transports līdz
izglītības iestādei un atpakaļ.
3. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
3.1. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, izglītojamā vecāki
vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk –
vecāki) pašvaldības vietējā pārvaldē pēc
izglītojamā deklarētās dzīves vietas iesniedz iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (paraugs pašvaldības
mājas lapā www.vecpiebalga.lv, sadaļā
„Novada dome; noteikumi, nolikumi”).
3.2. Līdz nākamā mēneša 5. datumam
izglītojamais vai viņa vecāki iesniedz
izglītības iestādē braukšanas biļetes par
kārtējā mēnesī izmantoto sabiedrisko
transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz

lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu
kopsummu cipariem un vārdiem (paraugs
pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.
lv , sadaļā „Novada dome; noteikumi, nolikumi”).
3.3. Izglītības iestādes direktora nozīmēta persona pārbauda biļešu datuma un
maršruta atbilstību izglītojamā faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam, par
ko tiek izdarīta apstiprinājuma atzīme.
3.4. Apstiprinātus braukšanas izdevumus iesniedz pašvaldības vietējā pārvaldē
pēc izglītojamā deklarētās dzīves vietas
vai Vecpiebalgas novada domē, līdz nākamā mēneša 10.datumam.
3.5. Kompensāciju par braukšanas
izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pašvaldības vietējo pārvalžu
kasēs, vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.
3.6. Kompensācija par braukšanas
izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi
mēnesī no 15. līdz 20. datumam par iepriekšējo mēnesi.
3.7. Kompensācija par braukšanas
izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām braukšanas biļetēm,
kuras apstiprinājusi izglītības iestāde.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

“Par nodevām Vecpiebalgas novadā”
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos objektus un
nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus Vecpiebalgas administratīvajā teritorijā.
2. Nodevu maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas.
II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu
3. Nodevu likmes par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu noteiktas par vienu vienību.
4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu, un nodevu likmes ir šādas:
4.1. Par noraksta vai izraksta izsniegšanu vai izziņas
Ls 3
izsniegšanu no civilstāvokļa reģistru ierakstiem (arī no
arhīva)
4.2. Par citu 4.punktā neminētu izziņu izsniegšanu
Ls 0,50
4.3. Par izziņu izsniegšanu no pašvaldības arhīva
Ls 2
4.4. Par atkārtoti pieprasītu lēmumu vai protokolu izsniegšanu
Ls 3
4.5. Par koku ciršanas atļaujas izsniegšanu
Ls 1
4.6. Par apliecinātām kopijām no teritorijas plānojuma un
detālplānojuma:
- A3 / 1 lpp.
Ls 0,80
- A4 / 1 lpp.
Ls 0,50
4.7. Par atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu uz vienu gadu
Ls 10
III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
5. Nodevu likmes par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu vienam pasākumam.
6. Nodevas objekti un likmes ir šādi:
6.1. Par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās
Ls 15
vietās (par vienu pasākumu)
6.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās (par vienu atrakciju)
Ls 10
IV. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
7. Nodevu likmes par tirdzniecību publiskās vietās noteiktas uz vienu dienu par
vienu tirdzniecības vietu.
8. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības izsniegtu atļauju
un tam norādītajās vietās.
9. Nodevas objekti un likmes ir šādi:
9.1.
Ielu tirdzniecība
Ls 3
9.2.
Izbraukuma tirdzniecība
Ls 2,50
mēnesī
9.3.
Tirdzniecība gadatirgos
Ls 3
V. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
10.1.
Reklāmas izvietošana:
Vecpiebalgas novada teritorijā
Ls 10 gadā
10.2.
Afišas izvietošana (līdz 5 vienībām ieskaitot)
Ls 1
10.3.
Sludinājuma izvietošana (līdz 5 vienībām ieskaitot)
Ls 0,50
VI. Personas, kas ir atbrīvojamas no nodevas samaksas
12. No šajos noteikumos noteiktu nodevu samaksas papildus normatīvajos aktos
noteiktajiem atbrīvojumiem ir atbrīvojamas šādas personas:
12.1. no nodevas par reklāmu un afišu izvietošanu – fiziskas un juridiskas personas par reklāmām, kurām nav komerciāls raksturs;
12.2. no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās – Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošie pensionāri un invalīdi, kuri tirgo pašu
audzētus augļus un (vai) dārzeņus, kā arī personas, kas ir reģistrējušas savu saimniecisko darbību un tirgo pašražoto produkciju.
VII. Nodevu samaksas kārtība
13. Personas šajos noteikumos noteiktās nodevas iemaksā Vecpiebalgas novada
pašvaldības norēķinu kontā.
14. Nodevu samaksa pilnā apmērā, ja šajos noteikumos nav noteikts citādi. Nodevu samaksa veicama pirms dokumentu un atļauju saņemšanas vai noteikto darbību
veikšanas. Nodevas netiek atdotas.
Noslēguma jautājums
Atzīt par spēku zaudējušiem:
Vecpiebalgas pagasta padomes 2007. gada 21. marta saistošos noteikumus Nr. 6
„Par Vecpiebalgas pagasta pašvaldības nodevām”.
Inešu pagasta padomes 2008. gada 23. janvāra saistošos noteikumus Nr. 1 „Par
Inešu pašvaldības nodevām”.
Dzērbenes pagasta padomes 1997. gada 3. oktobra saistošos noteikumus Nr. 4
„Par Cēsu rajona Dzērbenes pagasta padomes izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām”.
Taurenes pagasta padomes 2001. gada 28. februāra saistošos noteikumus Nr. 2
„Taurenes pagasta pašvaldības nodevas par pagasta padomes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un par tirdzniecību publiskās vietās”.
Kaives pagasta padomes 2008. gada 1. decembra saistošos noteikumus „Kaives
pagasta vietējās nodevas”.
Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.3

„Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Vecpiebalgas novadā”
1. No 2010. gada 1. maija Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts audzēt jebkādus ģenētiski modificētos kultūraugus .
2. Aizliegums Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus
ģenētiski modificētos kultūraugus ir beztermiņa.
3. Saistošie noteikumi Nr. 3 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu
audzēšanai Vecpiebalgas novadā” darbojas Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā (Vecpiebalgas pagastā, Inešu pagastā, Taurenes pagastā, Dzērbenes pagastā,
Kaives pagastā).
4. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Vecpiebalgas Novada Ziņas” un
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”45. pantā noteiktajā kārtībā.

Sociālā un veselības aprūpes dienesta informācija
Vecpiebalgas novada Sociālais un
veselības aprūpes dienests atgādina,
ka trūcīgām personām, kam ienākumi
nepārsniedz Ls 90 uz ģimenes locekli
mēnesī, joprojām ir iespēja pie pagastu
sociālajiem darbiniekiem saņemt elektroenerģijas dāvinājuma kartes 500 kwh
elektroenerģijas patēriņam. Dāvanu
kartes pieejamas tām mājsaimniecībām,
kam noteikts trūcīgas ģimenes statuss
un ir noslēgts līgums ar „Latvenergo”
par elektroenerģijas piegādi. Uz visiem

neskaidrajiem jautājumiem centīsies atbildēt pagastu sociālie darbinieki.
Sociālā fonda projekta „Darba
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana
pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un
uzturēšanai” ietvaros īstenotā aktīvās
nodarbinātības pasākuma „Apmācība
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai,
ja darba devējs ir pašvaldība”, kas plašāk pazīstams kā „Darbs ar 100 latu stipendiju”, ietvaros Vecpiebalgas novadā
šī gada maijā esam nodarbinājuši 177

bezdarbniekus. No tiem Vecpiebalgas
pagastā strādāja 29, Inešu pagastā – 34,
Dzērbenes pagastā – 62, Kaives pagastā –
26, Taurenes pagastā – 26 bezdarbnieki.
Jūnijā no jauna darbu uzsāka 55 cilvēki,
daļēji nomainot tos, kam līguma termiņš
beidzies. No tiem Vecpiebalgas pagastā –
17, Inešu pagastā – 6, Dzērbenes pagastā –
16, Kaives pagastā – 6, Taurenes pagastā –
11 bezdarbnieki. Kopumā 2010. gada jūnijā projektā ir nodarbināti 216 cilvēki.
Esam viņiem ļoti pateicīgi par viņu darbu novada teritorijas sakopšanā un uz-

turēšanā pagastu centros, kapsētās, parkos, muzejos un citās vietās, kā arī par
citu visdažādāko darbu veikšanu. Liels
prieks par izrādīto aktivitāti un atsaucību
savas vides sakārtošanā.
Sakarā ar atvaļinājumiem laika periodā no 6. jūlija līdz 6. augustam Sociālā un veselības aprūpes dienesta darbinieki un vadītāja iedzīvotājus pieņems
katru pirmdienu (12.; 19.; 26. jūlijā un
2. augustā) no plkst. 8.00 līdz 17.00 .
Jebkurā gadījumā centīsimies ikvienam
cilvēkam palīdzēt iespēju robežās.

Tā kā sociālie jautājumi ir privāti un delikāti, centīšos iespēju robežās
pati personiski aprunāties ar katru, kas
apmeklēs dienestu, kā arī neatliekamu,
steidzamu vai nestandarta gadījumu
reizēs uzklausīšu pa tālr.: 29279931 vai
64107281.
Ceru uz veiksmīgu sadarbību un novēlu labas domas!
Anita Kamerāde,
Sociālā un veselības aprūpes
dienesta vadītāja

2010. gada jūnijs
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Saistošie noteikumi Nr.5

„Vecpiebalgas novada pašvaldības atkritumu
apsaimniekošanas noteikumi”
1. Lietotie termini un to
skaidrojums
1.1.Atkritumi – jebkurš priekšmets
vai viela, no kuras īpašnieks atbrīvojas,
ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un, kura
atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām
kategorijām:
1.1.1.Sadzīves atkritumi – visi atkritumi, kuri netiek klasificēti kā bīstamie
atkritumi;
1.1.2.Bīstamie atkritumi – atkritumi,
kuriem piemīt viena vai vairākas īpašības,
kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai
un veselībai, videi, kā arī personu mantai,
un, kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām.
1.2.Atkritumu radītājs – fiziskā
vai juridiskā persona, kuras darbība rada
atkritumus vai, kura veic atkritumu sajaukšanu vai citas darbības, kā rezultātā
mainās atkritumu sastāvs un īpašības.
1.3.Atkritumu apsaimniekošana –
atkritumu savākšana (tai skaitā atkritumu
vākšana, šķirošana un sajaukšana, lai tos
pārvadātu), uzglabāšana, pārkraušana,
pārvadāšana, pārstrāde (tai skaitā atkritumu sadedzināšana) un apglabāšana,
šo darbību pārraudzība, kā arī atkritumu
apglabāšanas vietu ierīkošana un pārstrādes objektu uzturēšana un aprūpe pēc to
slēgšanas.
1.4. Atkritumu apsaimniekotājs –
pašvaldības izveidots sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kapitālsabiedrība, vai
valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komersants, kurš saņēmis
attiecīgu Vides valsts dienesta atļauju,
kuram ir noslēgts līgums ar sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu pieņemšanu apglabāšanai un ar kuru pašvaldība
ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
1.5.Atkritumu poligons – speciāli
ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta, kurā tiek nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie vides aizsardzības
pasākumi.
1.6.Nekustamā īpašuma īpašnieks –
šo noteikumu izpratnē ir juridiska vai
fiziska persona, kura ir nekustamā īpašuma īpašnieks un kura īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu ir nostiprinātas
zemesgrāmatā, vai arī nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs, lietotājs, kurai
nekustamais īpašums ar līgumu ir nodots
apsaimniekošanā vai nomā.
1.7.Nekustamā īpašuma apsaimniekotājs- juridiska vai fiziska persona,
kas ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai
tā tiesisko valdītāju, lietotāju ir noslēgusi
nekustamā īpašuma apsaimniekošanas līgumu un apņēmies uzturēt un apsaimniekot īpašnieka īpašumā esošo nekustamo
īpašumu, t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas un tai piegulošās teritorijas.
2. Atkritumu saimniecībā
realizējamie mērķi un uzdevumi
2.1. Samazināt atkritumu rašanos to
izcelsmes vietā.
2.2. Ieviest šķirotu, otrreiz izmantojamu un pārstrādājamu atkritumu savākšanas sistēmu, samazinot atkritumu poligonā noglabājamo atkritumu daudzumu.
2.3. Uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu, novērst un samazināt vides piesārņojumu, uzturēt higiēnisku un cilvēka
veselībai nekaitīgu vidi.
2.4. Atkritumu apsaimniekošana nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, tai skaitā
nelabvēlīgi ietekmēt ainavas un īpaši aizsargājamās teritorijas.
3. Vispārīgie noteikumi
3.1. Vecpiebalgas novada teritorija
atkritumu apsaimniekošanas izpratnē ir
vienota nedalāma teritorija.
3.2. Pašvaldība organizē un kontrolē
atkritumu apsaimniekošanu un ar atkritumu apsaimniekošanu saistītās darbības
savā administratīvajā teritorijā saskaņā
ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo
atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
3.3. Pašvaldība savas funkcijas atkritumu apsaimniekošanā realizē, noslēdzot
ar atkritumu apsaimniekotāju līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.4. Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā ir noteikta dalīta atkritumu
savākšana.
3.5. Ikviens nekustamā īpašuma īpašnieks vai nekustamā īpašuma apsaimniekotājs pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atbildīgs par atkritumu savākšanu
un izvešanu no viņa īpašumā vai valdījumā esošās teritorijas. Viņam jāiekļaujas
pašvaldības organizēto atkritumu apsaimniekošanas pasākumu realizēšanā gan ar
savu darbību, gan maksu par sniegtajiem
pakalpojumiem.

3.6. Ikviena atkritumu radītāja pienākums pašvaldības teritorijā ir iekļauties
kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt un sašķirot savus
radītos sadzīves atkritumus un nogādāt
tos nekustamā īpašuma īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā vietā.
3.7. Šie noteikumi ir saistoši fiziskajām un juridiskajām personām: atkritumu
radītājiem un apsaimniekotājiem pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.
4. Nekustamā īpašuma īpašnieka
un nekustamā īpašuma apsaimniekotāja pienākumi
4.1. Noslēgt līgumu par atkritumu
savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši
normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar
atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
4.2. Sniegt pašvaldībai ziņas par iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, nomniekiem, komersantiem un citām personām, kas veic
saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par radītajiem atkritumu veidiem un daudzumu.
4.3. Iesaistīties dalītas atkritumu
vākšanas pasākumos atbilstoši atkritumu
apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem,
pašvaldības saistošajiem noteikumiem un
valsts un reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plāniem.
4.4. Segt sadzīves atkritumu, to skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanas izmaksas, ietverot dalītās
vākšanas un šķirošanas izmaksas
4.5. Izveidot, uzturēt kārtībā un tīrībā
atkritumu tvertņu laukumus un vadus, kas
paredzēti sadzīves atkritumu savākšanai.
Nodrošināt atkritumu tvertņu novietošanu
tvertņu laukumos un nodrošināt specializētā transportlīdzekļa piekļūšanu atkritumu tvertnēm.
4.6. Vietās, kur sadzīves atkritumi
tiek savākti, izmantojot beztvertņu metodi, un tiek izvesti noteiktās stundās ar
specializētajiem transportlīdzekļiem, pēc
atkritumu izvešanas nodrošināt attiecīgās
ceļa daļas tīrību.
4.7. Atkritumu tvertņu tukšošanas
dienās novietot tvertnes specializētajam
transportlīdzeklim pieejamā vietā, vai vietā, kas ir atrunāta noslēgtajā līgumā starp
atkritumu apsaimniekotāju un nekustamā
īpašuma īpašniekiem un apsaimniekotājiem.
4.8. Īslaicīgi atļauts grafikā noteiktajās atkritumu savākšanas dienās novietot
sadzīves atkritumu tvertnes ielu un ceļu
malās, ja tās netraucē satiksmi un gājēju
plūsmu.
4.9. Atkritumiem izmantot tikai noteiktajam atkritumu veidam paredzētās
tvertnes un iekārtas.
4.10. Nodrošināt atkritumu savākšanai nepieciešamo tvertņu skaitu, ņemot
vērā atkritumu daudzumu un izvešanas
biežumu.
4.11. Savlaicīgi informēt atkritumu
apsaimniekotāju, ja mainās radīto atkritumu apjoms un vienoties par papildus
savākšanu un izvešanu.
4.12. Nodrošināt atkritumu uzkrāšanai
izmantoto atkritumu tvertņu saglabāšanu,
kā arī uzturēt lietošanā nodotās atkritumu
tvertnes tīras un lietošanas kārtībā.
4.13. Uzstādīt atkritumu tvertnes pie
sabiedriskas nozīmes būvēm un atkritumu tvertņu dizainu (formu) saskaņot ar
pašvaldību.
4.14. Nodrošināt atsevišķu atkritumu
veidu (liela izmēra atkritumu, būvniecības
atkritumu u.c., arī koku nobiru, lapu un
zāles savākšanu (ja netiek veidots komposts)), nogādāšanu pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai
izmantojot atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, sedzot attiecīgās izmaksas.
4.15. Būvniecības atkritumus no teritorijas izvest ne retāk kā 2 x mēnesī un
teritoriju uzturēt kārtībā, izņemot ja teritorijā saskaņota atbērtne, pamatojoties uz
zemes rakšanas, uzbēršanas, planēšanas,
apakšzemes inženiertīklu izbūves, remontu un avāriju likvidēšanas, ēku un būvobjektu būvniecības un remontdarbu atļauju,
kas noformēta pašvaldībā.
4.16. Kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un
veselībai, videi, kā arī personu mantai.
4.17. Parku un skvēru atkritumus
kompostēt atļauts tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās.
4.18. Masu pasākumu organizētājam
nodrošināt attiecīgās teritorijas sakopšanu
trīs stundu laikā pēc pasākuma noslēguma.
5. Pašvaldības teritorijā atkritumu
radītajiem aizliegts
5.1. Atkritumus nomest vai novietot
tam neparedzētās vietās .

5.2. Ierīkot patvaļīgas izgāztuves, aprakt atkritumus pagalmos, piegružot vai
aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes. Aizliegts
iznest no pagalmiem un novietot ceļu
braucamo daļu malās visāda veida atkritumus (lapas, zāli, zarus utt.), izņemot, ja
tiek rīkotas talkas, kas saskaņotas ar pašvaldību.
5.3. Atkritumu tvertnēs aizliegts
ievietot kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus,
šķidrus, infekcijas slimības izraisošus un
cilvēku veselībai un dzīvībai bīstamus atkritumus, lielgabarīta atkritumus un būvniecības atkritumus.
5.4. Atkritumus sadedzināt. Pieļaujama tikai kaitēkļu bojātu zaru un augu
sadedzināšana, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī
personu mantai.
5.5. Atkritumus tvertnēs cieši sablīvēt, ieskalot, iesaldēt vai sadedzināt.
6. Atkritumu apsaimniekotāju
pienākumi
6.1. Pirms savas darbības uzsākšanas
jānoslēdz līgums ar Vecpiebalgas novada
pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā
un jāsaņem Valsts Vides Dienesta atļauja Atkritumu apsaimniekošanas likumā
noteiktajā kārtībā. Komersantam jābūt
apgādātām ar specializētajiem transportlīdzekļiem, iekārtām un ierīcēm, kas nerada apdraudējumu cilvēku dzīvībai un
veselībai, nepiesārņo vidi un nepārsniedz
pieļaujamo trokšņa līmeni.
6.2 Apgādāt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma ņēmējus ar atkritumu
tvertnēm pietiekamā daudzumā.
6.3. Nodrošināt visa veida atkritumu
izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, kā arī no teritorijas, kur iedzīvotāji
atkritumus izmet tieši specializētajā transportlīdzeklī, saskaņā ar iepriekš saskaņotu
atkritumu izvešanas grafiku.
6.4. Uzstādīt, nolietošanās rezultātā labot un nomainīt sadzīves atkritumu
tvertnes, ja minētās tvertnes nav citas personas īpašums.
6.5. Visu atkritumu radītāju radītie
apglabājamie atkritumi jāizved un jāapglabā reģionālajā sadzīves atkritumu poligonā „Daibe” Pārgaujas novada Stalbes
pagastā.
6.6 Veikt iedzīvotāju informēšanu un
apmācību, izplatīt informatīvos materiālus par atkritumu apsaimniekošanu.
6.7. Nodrošināt atsevišķu veidu sadzīves atkritumu izvešanu (liela izmēra
atkritumu, būvniecības atkritumu, ielu
tīrīšanas atkritumu, parku un dārzu zaļo
atkritumu u.c.) atbilstoši ar pašvaldību noslēgtā līguma nosacījumiem.
6.8. Saskaņot ar pašvaldību šķiroto
atkritumu savākšanas sistēmu, tai skaitā
dalīto atkritumu tvertņu novietošanas vietas.
7. Prasības sadzīves atkritumu
dalītai vākšanai un šķirošanai
7.1 Pašvaldības teritorijas daļās, kur
atkritumi tiek savākti dalīti, sadzīves atkritumu radītāji šķiro sadzīves atkritumus
un novieto tos atbilstošās atkritumu tvertnēs, kas uzstādītas savākšanas laukumos.
7.2. Šķiroti tiek otrreiz izmantojamie
un pārstrādājamie sadzīves atkritumi (piemēram, papīrs, stikls, plastmasa) atbilstoši
prasībām, ko šķirotajiem atkritumiem nosaka sadzīves atkritumu apsaimniekotāji,
(piem., papīram jābūt sausam, stiklam –
bez iepriekšēja pildījuma atliekām utt.).
7.3. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji savlaicīgi (1 mēneša laikā) informē
atkritumu radītājus un atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu
savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo
tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu.
7.4. Šķiroto atkritumu apsaimniekotāji visā pašvaldības teritorijā uz šķiroto
atkritumu tvertnēm vai laukumos nodrošina sekojošu informāciju:
7.4.1. šķiroto atkritumu veidu;
7.4.2. operatora atbildīgās personas,
kurš atbildīgs par laukuma sakopšanu
kontaktinformāciju (tālruņa nr.).
8. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
8.1. Pirms atbrīvošanās no sadzīves
atkritumiem atkritumu radītājs:
8.1.1. atdala bīstamos atkritumus no
citu veidu atkritumiem;
8.1.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā,
lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību un vidi, kā arī personu mantu.
8.2. Bīstamo atkritumu radītājs nogādā bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās
bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai
slēdz līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar komersantu, kurš normatīvos noteiktajā kārtībā veic bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu.

8.3. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas kārtību nosaka valsts normatīvie akti.
9. Tiesības rīkoties ar sadzīves
atkritumiem
9.1. Rīcības tiesības ar savāktajiem
atkritumiem pieder atkritumu apsaimniekotājam.
9.2. Saņemot atkritumus uzglabāšanai, apglabāšanai vai pārstrādei tie pāriet
attiecīgo apsaimniekotāju īpašumā.
9.3. Pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs neatbild par atkritumos pazudušiem priekšmetiem, kā arī neatbild par to
personu veselību, kuras nodarbojas ar šo
priekšmetu meklēšanu.
10. Samaksa par atkritumu
apsaimniekošanu
10.1. Maksāšanas kārtība un maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tiek noteikta saskaņā ar
Vecpiebalgas novada domes lēmumiem
un noslēgtajiem līgumiem par atkritumu
apsaimniekošanu.
10.2. Izmaiņas maksā par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tiek apstiprinātas pašvaldības domes
sēdē, iepriekš pašvaldības atbildīgajiem
pārstāvjiem un apsaimniekotājam vienojoties. Izmaiņas stājas spēkā ne agrāk kā
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā,
iepriekš brīdinot atkritumu radītājus par
izmaiņām.
10.3. Maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu (izņemot sadzīves atkritumu pārstrādi) veido:
10.3.1. maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un
uzglabāšanu;
10.3.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un izgāztuvēs.
10.4. Atsevišķu atkritumu veidu savākšana – lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu, koku nobiru, lapu, zāles
u.c. tiek veikta par atkritumu apsaimniekotāja noteiktu maksu, savstarpēji vienojoties ar atkritumu radītāju.
10.5. Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai apsaimniekotājiem vienu mēnesi
iepriekš jāinformē iedzīvotāji par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām.
11. Atbildība par noteikumu
neievērošanu
11.1. Sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu kvalitāti adresējami atkritumu apsaimniekotājam. Ja apsaimniekotājs nenovērš sūdzībās minētos pārkāpumus, tad atkārtota sūdzība iesniedzama
pašvaldībā.
11.2. Sūdzības, iesniegumus un
priekšlikumus par šo noteikumu neievērošanu izskata pašvaldība.
11.3. Par šo noteikumu pārkāpumiem
tiek piemērots administratīvais sods Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
noteiktajā kārtībā un apmērā.
11.4. Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi: Valsts policijas
amatpersonas; Valsts Vides dienesta darbinieki un Gaujas Nacionālā parka darbinieki.
11.5. Par šo noteikumu pārkāpumiem
lietas izskata Vecpiebalgas novada domes
Administratīvā komisija Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā
kārtībā.
11.6. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma
novēršanas un materiālās atbildības.
12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos spēku zaudē :
12.1.1. Dzērbenes pagasta padomes
2006. gada saistošie noteikumi Nr.5 “Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Dzērbenes pagastā”.
12.1.2. Inešu pagasta padomes 2005.
gada 26. oktobra saistošie noteikumi „Par
atkritumu apsaimniekošanu Inešu pagastā”.
12.1.3. Kaives pagasta padomes
1999. gada 08.marta saistošie noteikumi
„Par Kaives pagasta sadzīves atkritumu
savākšanu, transportēšanu, šķirošanu,
pārstrādi un noglabāšanu”.
12.1.4. Taurenes pagasta padomes
2006. gada 18. janvāra „Taurenes pagasta
padomes 2005. gada saistošie noteikumi
Nr. 3”.
12.1.5. Vecpiebalgas pagasta padomes 2005. gada 19. oktobra „Cēsu rajona
Vecpiebalgas pagasta padomes 2005. gada
saistošie noteikumi Nr. 5 „Par atkritumu
apsaimniekošanu Vecpiebalgas pagastā”.
12.2. Šie saistošie noteikumi stājas
spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Par dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atmaksu
No šā gada 1. jūlija mainās dīzeļdegvielas akcīzes saņemšanas kārtība. Par
pirmo pusgadu dīzeļdegvielas akcīzi var
iesniegt VID nodaļās līdz 15. jūlijam.
Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājam no
7. jūnija līdz 5. jūlijam LAD jāiesniedz
iesniegums rakstiskā vai elektroniskā
formātā. Iesnieguma formu var saņemt
pie lauku attīstības speciālistiem vai
meklējot adresē www.lad.gov.lv. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa var saņemt: par tādas lauksaimniecībā
izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā pēc stāvokļa
uz 15.jūniju ir deklarēta un apstiprināta
kārtējā gada vienotā platības maksājuma saņemšanai, tai skaitā par pastāvīgām pļavām un ganībām vai aramzemē
sētiem ilggadīgajiem zālājiem, saskaņā
ar normatīvajiem aktiem par valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu
lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas
ietvaros. Lai saņemtu atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē
sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu, šajās
platībās jānodrošina minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz
0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu
atbalstam deklarēto un apstiprināto hektāru atbilstoši valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs” datiem pēc
stāvokļa saimniecībā uz attiecīgā gada 1.
jūniju. Nosacītās liellopu vienības saimniecībā aprēķina datu centrs.
Lai saņemtu atbrīvojumu no akcīzes
nodokļa dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājs katru
gadu laikposmā no 1.maija līdz 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē
iesniegumu dīzeļdegvielas daudzuma
piešķiršanai, kam piemēro atbrīvojumu
no akcīzes nodokļa
LAD aprēķina lauksaimniecības
produkcijas ražotājam nepieciešamo
dīzeļdegvielas daudzumu, kas izmantojams lauksaimniecības produkcijas ražotājam apstiprinātās platības apstrādei;
pieņem lēmumu par lauksaimniecības
produkcijas ražotājam piešķirto dīzeļdegvielas daudzumu, lēmumā norādot
arī lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto Lauku atbalsta dienesta
klienta reģistrācijas numuru.
Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, iegādājoties dīzeļdegvielu, komersanta pārstāvim uzrāda minētā lēmuma
kopiju un personu apliecinošu dokumentu, kā arī pilnvarojumu iegādāties dīzeļdegvielu, ja lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir juridiskā persona.
Degvielas attaisnojuma dokumentā
un kases čekā, kas noformēts par dīzeļdegvielas iegādi lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, norāda arī Lauku
atbalsta dienesta klienta reģistrācijas
numuru vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un tvertnes numuru, no kuras
tika pārdota dīzeļdegviela, kā arī summu
samaksai.
Benita Zvejniece,
LLKC Vecpiebalgas novada lauku
attīstības speciāliste

JAUTĀJĀT?
ATBILDAM!
„Vecpiebalgas Novada Ziņu” lasītāja no Dzērbenes ir ļoti sašutusi
par kreimenīšu tīkotāju „iebrukumu”
viņas privātīpašumā un vaicā, kādi
noteikumi attiecas uz pārkāpējiem.
Puķu ziedēšanas laiks jau pagājis, un
šis jautājums vairs nav tik aktuāls, bet
tuvojas ogu un sēņu sezona...
Meža likumā (2. nodaļa 5. pants)
ir noteikts, ka īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs drīkst liegt citu cilvēku uzturēšanos un brīvu pārvietošanos viņam
piederošajā mežā. Ja fiziskās personas
tiesības uzturēties un brīvi pārvietoties
mežā ir ierobežotas, meža īpašnieka vai
tiesiskā valdītāja pienākums ir norobežot attiecīgo teritoriju ar pārskatāmiem
brīdinājuma uzrakstiem. Savvaļas ogas,
augļus, riekstus, sēnes un ārstniecības
augus, kas Meža likuma izpratnē ir no
meža koksnes neatkarīgas materiālās
vērtības, cilvēki var vākt mežā, ja vien
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nav
noteicis minētos ierobežojumus. Ja
meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
ir uzstādījis brīdinājuma uzrakstus, ne
ogotāji vai sēņotāji, ne parasti gājēji –
dzimtās zemes apceļotāji – nedrīkstētu
šajā īpašumā uzturēties.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

Par aizvadīto mācību gadu domājot...

SKOLU ZIŅAS
Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot,
Un dot.

O. Vācietis

Sveicam novada skolu absolventus!
Pamatizglītības apliecinājumu
saņēma:
19 skolēni Vecpiebalgas vidusskolā, audzinātāja Vizbulīte Kalniņa.
9 skolēni Inešu pamatskolā, audzinātāja Ilze Cīrule.
9 skolēni Dzērbenes vidusskolā,
audzinātāja Irēna Lapsa.
9 skolēni Taurenes pamatskolā,
audzinātāja Ingrīda Batņa.
10 skolēni Skujenes pamatskolā,
audzinātājs Mārtiņš Žēpers.

2010. gada jūnijs

44 vidusskolas absolventu vidū:
35 skolēni no Vecpiebalgas vidusskolas, audzinātājas Ilona Strelkova un Baiba Jēriņa, un 5 skolēni no
Dzērbenes vidusskolas, audzinātāja
Sarmīte Stērste.

Par katru mācību gadu var teikt –
tas ir bijis kā nekad. Patiešām, šis gads
ir bijis neparasts. Cauri neziņai un bažām ir ieiets jaunajā novadā. Mainītas
amatpersonas, nosaukumi un dokumenti. Kāds ir ieguvums no tā visa, grūti
vērtēt, kaut zaudējumi ir acīmredzami.
Lai arī izvēle ir nepopulāra, tomēr skolas visas pastāv. Varbūt tas ir vislielākais
ieguvums, jo mazie pagasti ir izvairījušies no neatgriezeniska zaudējuma.
Dzērbenes vidusskola mācību gadu
uzsāka ar apņemšanos strādāt sarežģītos apstākļos un ar pārliecību par sava
darba nepieciešamību.
Ar izdzīvošanas budžetu ir īstenoti
izvirzītie uzdevumi. Saglabātas skolas
tradīcijas, vērtības un principi. Zemais
finansējums rosināja meklēt jaunus risinājumus gan mācību, gan ārpusstundu
darbā.
Lielākie ieguvumi šajā mācību
gadā:
• labi sasniegumi atsevišķās mācību
olimpiādēs un radošajos konkursos;
• labi rezultāti 9. klases izlaiduma
eksāmenos;

• veiksmīgi turēts LVM vēstniecības gods un vispusīgi realizēta mežu
izglītības programma;
• deju kolektīvs ieguvis tiesības
piedalīties X Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos;
• sekmīga un radoša sadarbība interešu izglītības paplašināšanā;
• popularizētas skolas labās tradīcijas (piem., skolas mācību ekskursijas,
tūrisma dienas) un iedzīvinātas jaunas –
pirmo reizi iedibinājām Muzeju nakti
Dzērbenes skolas muzejā.
Nelielais skolēnu skaits attīsta katra
skolēna atbildību, jo mazā klasē nav aktīvās un pasīvās daļas, visi ir līdzdalībnieki katrā skolas pasākumā. Veiksmīga ir bijusi sadarbība ar Sociālā fonda
stipendiātiem deju kolektīva sapošanā
Deju svētkiem.
Šis gads īpaši pārliecināja par to, ka
galvenā vērtība ir cilvēki.
Tie ir pašreizējie skolēni, kas apliecināja sevi gan mācību darbā, gan organizējot un vadot daudzos skolas pasākumus, gan darot praktiskos darbus

skaistākai un labākai videi. Tie ir bijušie skolēni, kas ar savu darba pieredzi
iesaistās izglītības pasākumos, kas vada
interešu izglītības pulciņus, kas darina
tērpus dejotājiem. Tas ir viss pašreizējais pedagogu un darbinieku kolektīvs,
kas ir uzticīgi Dzērbenes vidusskolai
šajā ne visai optimistiskajā laikā.
Paldies visiem, kas ar savu prātu,
sirdsgudrību, pašaizliedzīgu darbu un
pozitīvu noskaņojumu veica skolas darbu.
Paldies vecākiem par atbalstu bērnu
izaugsmei, par sapratni kopīgu jautājumu risināšanā.
Paldies novada pašvaldībai par atbalstu un koleģiālu sadarbību, kas veda
pie risinājuma arī tad, ja viedokļi bija
atšķirīgi.
Baudīsim vasaras burvību, izdzīvosim Dziesmu un deju svētkus kopā
ar bērniem, krāsim optimismu jaunam
mācību gadam!
Marija Grīnberga,
Dzērbenes vidusskolas direktore

Mācību gada noslēgums
Vecpiebalgas novada 9. klašu
skolēni un viņu vecāki!
Savu skolotāju un vecāku mudināti, daudzi novada skolēni ir atraduši
ceļu uz Vecpiebalgas vidusskolu, kura
visiem absolventiem pēc skolas beigšanas ļauj turpināt savu dzīves karjeru.
Arī šogad Vecpiebalgas vidusskola
plāno audzēkņu uzņemšanu 10. klasē
pēc pamatizglītības iegūšanas.
23. augustā ir nākamā tikšanās
diena pārrunām mācību uzsākšanai 10.
klasē. Iesniegumus pieņem skolā katru
darba dienu no 9.00 līdz 13.00.
Skola piedāvā vairākas licencētas
un akreditētas izglītības programmas,
plašu interešu izglītību, kurā savu apliecinājumu var gūt ikviens, kurš to
vēlas. Gadu gaitā Vecpiebalgas vidusskolai ir izveidojusies abpusēji ieinteresēta sadarbība ar mūsu novada skolām.
Pateicoties novada pašvaldības sakārtotajai bērnu pārvadāšanas sistēmai, Jūsu
bērns katru dienu var būt mājās kopā ar
Jums, tādējādi ļaujot Jums justies drošāk šajā finansiāli sarežģītajā situācijā.
Cienījamie vecāki!
Nākamajā mācību gadā vispārējās
vidējās izglītības profesionālās programmas piedāvājums ļaus Jūsu bērniem
izvēlēties savu profesiju jau vidusskolā.
2010./2011. m. g. aktualitāte ir praktiskās ievirzes pulciņi (šuvēji, frizieri, floristi, manikīres, kokapstrāde, autoapmācība u.c.). Pēc noteikta stundu skaita

apmeklējuma profesionālās izvēles pulciņā Jūsu bērns saņems sertifikātu par
noteikto prasmju apguvi.
Vidusskolēni iegūs pieredzi zinātniski pētnieciskajā darbā, debatējot veidos sevis prezentēšanas mākslu. Skolā
būs iespēja padziļināti apgūt informāciju tehnoloģijas, kuras šobrīd ir pieprasītas darba tirgū. Piedāvājam krievu,
vācu, angļu un franču valodas apguvi.
Renovētā sporta zāle, pēc ES prasībām iekārtoti dabas zinību kabineti,
bibliotēka ar lasītavu, trenažieru zāle,
plašais datorkabinets, frizētava, kancelejas preču kiosks, moderna ēdamzāle
ar plašu izvēles pusdienu ēdienkarti
(kafejnīca un ēdnīca pieejama no 8.00
līdz 15.00) un kopmītnes būs Jūsu bērna rīcībā visu mācību laiku Vecpiebalgas vidusskolā. Kopmītnēs dzīvošana ir
bezmaksas, un tās ir iespējams izmantot arī tiem, kuri piedalās ārpusstundu
aktivitātēs interešu izglītībā, bet nav
pastāvīgi kopmītņu audzēkņi. Mājīgā
virtuvē kopā ar draugiem var pagatavot gan brokastis, gan pusdienas, gan
vakariņas.
Būsiet gaidīti Vecpiebalgas vidusskolā.
Uz tikšanos!
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīva
vārdā direktore M. Supe

Maija pēdējās dienās Vecpiebalgas
vidusskolas audzēkņu lielākajai daļai
2009./2010. mācību gada darbs noslēdzās, vēl tikai vasaras prakse un 21. augustā skolas absolventu salidojums.
Pēdējā mācību dienā skolas saime
pulcējās skolas estrādē uz gada noslēguma pasākumu, kurā tika sumināti labākie mācībās, starp tiem arī 11.e klases
skolnieks Jānis Šatrovskis, kas saņēma
diplomu un medaļu par 3.vietu valsts
vides projektu olimpiādē, un viņa skolotāja A. Bērziņa, kurai tika pasniegts
LR IM Atzinības raksts.
Kā jau ierasts, arī šī mācību gadu
beigās skolēnu parlaments un skolotāji –
metodisko komisiju vadītāji – piešķīra
nominācijas 5 virzienos 2 vecuma grupās: pamatskolā un vidusskolā. Šogad
par labākajiem skolēniem tika atzīti:
mācību darbā – Žanete Zommere un
Madara Mūrniece, mākslinieciskajā
pašdarbībā – Jēkabs Brauers un Santa
Burjote, sabiedriskajā darbā – Ingus
Pētersons un Elīna Krama, uzvedībā un
sabiedrisko normu ievērošanā – Adrija
Žagare un Jānis Brauers, sportā –Toms
Strelkovs un Atvars Vilde.
Kad bija izskanējuši katras klases kolektīva vēlējumi sev un visiem
skolasbiedriem vasarai, skolas saime
kopīgā gājienā devās uz Vecpiebalgas
novada pašvaldību, kur teica pateicības
vārdus novada vadībai – priekšsēdētājai
Ellai Frīdvaldei- Andersonei un izpilddirektoram Hugo Duksim.
Pie pagasta ēkas LR IM atzinības
raktu par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā saņēma skolotāja
Gunta Riža, kā arī pirmsskolas skolotāja Anita Pizāne par zinātniski pētniecisko darbu.

Vecpiebalgas vidusskolēnu ziedi, baloni un pateicības vārdi novada pašvaldības vadītājiem un darbiniekiem. No kreisās: E.Frīdvalde-Andersone,
Iveta un Inese Ģērmanes, Marina Siliņa.
Pēc apsveikumiem gaisā tika palaisti krāsaini baloni, simbolizējot domu,
darbu un ieceru lidojumu nākotnei.
Šogad Vecpiebalgas vidusskolā 9.
klasi absolvēs 19 skolēni (klases audzinātāja Vizbulīte Kalniņa), bet apliecību
par vispārējo vidējo izglītību cer saņemt 35 skolēni, kas mācās 3 izglītības
programmās: eksaktajā un humanitārajā (audzinātāja Ilona Strelkova) un
vispārizglītojošajā (audzinātāja Baiba
Jēriņa).
9. klases skolēnu domas par izglītības turpināšanu ir visplašākās, bet augusts rādīs, kā izdevies īstenot cerības.
Savukārt lielākā daļa 12. klašu skolēnu
kārtoja eksāmenus, tai skaitā obligātos

eksāmenus (matemātikā, latviešu valodā
un literatūrā, svešvalodā), kuru rezultāti
būs zināmi tikai jūlija vidū, kad liela daļa
jauniešu pieņems galīgo lēmumu, kurā
augstskolā turpināt izglītību. Realitāte
ir skumja – viena daļa jau šobrīd domā
par braukšanu uz ārzemēm, lai gūtu tur
pieredzi un nopelnītu kādu latu.
Tomēr negribu zaudēt cerību, ka
katrs Latvijas cilvēks, kurš vēlas mācīties un strādāt, Latvijā varēs atrast sev
nodarbi pēc spējām, savām interesēm
un nesīs pienācīgu ieguldījumu valsts
attīstībā.			
Māris Krams,
direktores vietnieks audzināšanas
darbā

Mācību gada izskaņa Skujenes pamatskolā
Klāt pavasaris – skolai tas ir ražas
novākšanas laiks. Maija mēnesis skolā
ir viens no saspringtākajiem, tad 3., 6.
un 9. klašu skolēni kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus un eksāmenus.
Pateicības diena mācību gada izskaņā mūsu skolā ir kļuvusi par tradīciju. Šogad tā bija 28. maijā, kad svinīgā
pasākumā skolēni saņēma atzinības par
centību mācību un ārpusklases darbā.
Tie bija Edgars Aleks Demešenkovs,
Mārcis Bērziņš, Monta Linkuma, Maija
Miķelsone, Elīna Jakovļeva, Jurģis Jevstigņejevs, Ilmārs Doršs, Patrīcija Pļešakova, Miks Jānis Olte, Līva Ragozina, Ingmārs Lazdiņš, Rita Ozola, Dāvis
Kalniņš, Līva Jukneviča un Elīna Dana
Doniņa. Roberts Žēpers saņēma atzinību par sasniegto rezultātu reģionālajā
mājturības olimpiādē, bet ir LU Fizikas
un matemātikas fakultātes Neklātienes
matemātikas skolas goda rakstu saņēma
Jānis Miks Olte – viens no matemātikas
konkursa-olimpiādes 4.klašu skolēniem
„Tik vai... Cik?” laureāts. Demešenkovu, Pļešakovu, Linkumu un Jukneviču
ģimeņu vecāki saņēma skolas vadības
pateicības par neatlaidību bērnu audzi-

nāšanā un aktīvu sadarbību ar skolu.
Skolēnu priekšnesumu sniegums un
radošo darbu izstādes priecēja vecākus
un Vecpiebalgas novada sadarbības
partnerus no Norvēģijas.
Saulainajā 31. maija dienā visu 1. –
8. klašu skolēni devās pārgājienos, izzinot un vairāk iepazīstot skolas tuvāku
un tālāku apkārtni.
12. jūnijā svinīgā pasākumā apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma 10 Skujenes pamatskolas skolēni.
Vasarā 1. un 2.jūlijā skolēniem tiek
piedāvātas radošas zīmētāju nodarbības
skolotājas Ilonas Sopules-Žēperes vadībā, kuru laikā tiks lasīta un ilustrēta
Baibas Juknevičas grāmata bērniem
„Espats, Vējelis Princese Taki un, protams, truši”.
Interesanta un pārsteigumiem pilna
šī vasara būs 50 mūsu skolas dejotājiem, kuri 1. – 2., 3. – 6. un 5. – 9. klašu
deju kolektīvu sastāvos izdejos X Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkus Rīgā
no 6. līdz 11. jūlijam, bet pirms tam 3.
jūlijā kuplinās Vecpiebalgas novada
deju svētkus.

Skujenes pamatskolas absolventi (no kreisās): Mārtiņš Jansons, Jānis Olte, Ivars Stivriņš, Zane Fjodorova, Aiga
Āre, Kristīne Fridrihsone, Mārtiņš Doršs, Mairis Keišs, Jānis Olte (stāv 1. no labās) kopā ar skolas kolektīvu un
viesiem.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2010. gada jūnijs



Ziņas no Vecpiebalgas vidusskolas
Kad skolā sāk smaržot meijas un
ceriņu ziedi, klāt ir mācību gada noslēgums. Eksāmenu un izlaidumu laiks.
Kārtējais mācību gads paskrējis vēja
spārniem. Lielu pārmaiņu un neziņu
laiks skolotājiem, izvēles laiks – skolēniem. Visu mācību gadu centāmies informēt par mūsu skolēnu un skolotāju
sasniegumiem. Un to nebija mazums.
2009./2010.mācību gadu Vecpiebalgas vidusskolā pabeidza 303 skolēni. Savu gada liecību, kurā bija tikai 8,
9 un10 balles, saņēma trīs skolnieces –
Maira Asare, Sintija Igaune (5. kl.),
Ieva Tomaša (12.E kl.). 55% skolēnu
no 4. līdz 12. klasei gadu noslēdza ar
vidējo vērtējumu 6,0 un augstāk. Savukārt izaugsme mācību darbā gada laikā
bija 53% skolēnu.
1. vieta mācību darbā: 4. kl. – Annija Sniedze, Adrija Žagare, 5. kl. – Maira Asare, Sintija Igaune, 6. kl. – Līva
Brauere, 7. kl. – Ingus Pētersons, 8. kl. –
Simona Klodža, 9. kl. – Žanete Zommere, 10.(E) kl. – Monta un Diāna Miesnieces, 10.(H) kl. – Marija Židava, 10.(V)
kl. – Everita Eizentāle, 11.(E) kl. –
Madara Mūrniece, 11.(V) kl. – Zane
Lapko, 12.(E) kl. – Ieva Tomaša, 12.(H)
kl. – Ilze Dūmiņa, 12.(V) kl. – Jurita
Babeca.
2. vieta mācību darbā: 4. kl. – Nikola Strazda, 5. kl. – Alfa Toka, 6. kl. –
Kitija Paeglīte, 7. kl.– Egita Spirģe,
8. kl. – Santa Gruele, 9. kl. – Ance Liene Šatrovska, 10.(E) kl. – Antra Kanušniece, 10.(H) kl. – Una Lieldiena,
10.(V) kl. – Signe Vītoliņa, 11.(E) kl. –
Ieva Vāvere, Jānis Šatrovskis, 11.(V)
kl. – Monta Ferstere, 12.(E) kl. – Inita Plēģere, (12.H kl.) – Agita Stādere,
12.(V) kl. – Renāte Bazjuka.
3. vieta mācību darbā: 4. kl. – Paula

Diāna Šulca, 5. kl. – Diāna Tunte, 6. kl. –
Alise Gulbe, 7. kl. – Anete Dzene, 8.
kl. –Ausma Rāviete, 9. kl. – Anna Iknere, 10.(E) kl. – Laura Dzene,10.(H)
kl. – Laura Čukure,10.(V) kl. – Elza
Avena, 11.(E) kl. – Madara Virsniece,
Didzis Kuzmans, 11.(V) kl. – Maira
Svincicka, 12.(E) kl. – Vaira Sniedze,
12.(H) kl. – Guna Gravāne, 12.(V) kl. –
Kristīne Luste.
Šogad Vecpiebalgas skolēni (apm.
80%) ar saviem skolotājiem (apm. 74%)
aktīvi piedalījās ārpusskolas dažādos
pasākumos (gan starptautiskajā, gan
valsts, gan starpnovadu, gan vēsturiskā Cēsu rajona mērogā). Kopā iegūtās
godalgotās vietas: mācību priekšmetu
olimpiādēs – 51, zinātniski pētnieciskajos darbos – 12, sporta aktivitātēs – 42,
dažādos konkursos – 165. Trīs tautisko
deju kolektīvi un meiteņu koris šovasar
dosies uz Dziesmu un deju svētkiem.
Nākamais mācību gads Vecpiebalgas vidusskolā solās būt ar jaunām
pārmaiņām un papildinājumiem interešu izglītībā. Jau esošo piedāvājumu
papildināsim ar mehāniķu, manikīru,
mediķu, frizieru, kokapstrādes, datorpulciņu. Vidusskolā licencējam izglītības programmu ar profesionālu ievirzi
(šūšanas un kokapstrādes). Idejas ir,
cerams, ka gūsim arī atbalstu to realizēšanai, jo lauku skolu bērniem ir jādod
dažādas papildu iemaņas, lai veiksmīgāka veidotos viņu dzīve. Kur piedalīties, atkarīgs no pašiem.
Lai jauka vasara – atpūtas un jaunu
pārsteigumu pilna!
Lolita Žagare,
Vecpiebalgas vidusskolas
direktores vietniece mācību darbā

Paldies, skola! Brīdis pirms 9. klases beigšanas atestātu saņemšanas.

Skolēnu sasniegumi aprīlī, maijā Vecpiebalgas Aktīvi vasarā
Ilgi gaidītais skolēnu brīvlaiks jau rit pilvidusskolā
nā sparā, tāpēc jaunie Vecpiebalgas novada
Valsts vēstures olimpiādē atzinība
Žanetei Zommerei (9. kl.). Skolotājas
D. Jansone un Ž.Otersone.
Starpnovadu vēstures olimpiādē
2. vieta Ievai Tomašai (12.E). Skolotāja
M. Supe.
Starpnovadu politikas un vēstures olimpiādē 2. vieta Ilzei Dūmiņai
(12.H). Skolotāja R. Prīse.
Basketbola elementu izpildē 3. klasei starpnovadā 2. vieta 3. klases skolēniem – Edgaram Šmitam, Artūram
Avenam, Rimantam Lieldienam, Annai
Zvirgzdiņai, Kristiānai Kalniņai, Agnesei Štimmerei. Skolotāja A. Šulca.
Valsts eseju konkursā par vides
aizsardzību 2. vieta Agrim Kuzmanam
(10.E). Skolotāja G. Riža.
Valsts domrakstu konkursā 3. vieta
Agrim Kuzmanam (10.E), Ievai Vāverei (11.e), Madarai Mūrniecei (11.E),
Ievai Tomašai (12. E). Skolotājas G.
Riža un I. Strelkova.
Valsts zinātniski pētniecisko darbu
konferencē vides zinātņu sekcijā 1. vieta Jānim Šatrovskim (11.E). Skolotāja
A. Bērziņa.

Valsts zinātniski pētniecisko darbu
konferencē ķīmijas sekcijā atzinība Artūram Lācim un Eināram Eškinam (11.
E). Skolotāja A. Eškina.
Skolēnu atklātajā zinātnisko darbu
konkursā valstī 2. vieta Artūram Lācim (11.E) un atzinība Laurai Kupčai
(9.kl.). Skolotāja A. Eškina.
Valsts jauno vides pētnieku konkursā 3. vieta Didzim Kuzmanam (11.E),
atzinība Santai Gruelei (8. kl.), Zanei
Zvejniecei un Marutai Dalderei (11.
E), Artūram Lācim un Eināram Eškinam (11.E). Skolotājas A. Bērziņa un
A. Eškina. Jauno ūdens pētnieku konkursā atzinība Didzim Kuzmanam (11.
E) un Santai Gruelei (8. kl.). Skolotāja
A. Bērziņa.
Valsts konkursā „Jaunie matemātiķi” 5. kārtā 2. vieta Egitai Spirģei
(7. kl.), Naurim Kuzmanam (6. kl.),
3. vieta Līvai Brauerei (6. kl.), atzinība Mairai Asarei, Sintijai Igaunei un
Alfai Tokai (5. kl.), Kitijai Paeglītei
(6. kl.), Ingum Pētersonam (7. kl.).
Kopvērtējumā 3. vieta Egitai Spirģei
un Ingum Pētersonam (7. kl.), atzinība
Alfai Tokai un Sintijai Igaunei (5. kl.),

Līvai Brauerei un Naurim Kuzmanam
(6. kl.). Skolotāja A. Glāzere.
Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē 3. vieta Mairai Asarei (5. kl.), atzinība Egitai Spirģei (7. kl.). Skolotāja
A. Glāzere.
Starptautiskajā konkursā „Tik..Vai
Cik” atzinība Paulai Šulcai (4. kl.).
Skolotāja A. Glāzere.
Starptautiskajā konkursā „Vēsture
ap mums” atzinība Tomam Strelkovam
(9. kl.). Skolotāja I. Strelkova.
Zīmējumu konkursā „Venspils Digitālais centrs” pateicība 1. klases skolēniem – Katei Antonei, Evai Aļeksējevai,
Elīnai Melderei, un zīmējumu konkursā
„Skudrulauva meklē draugus” pateicība
Arvim Jekimovam, Kristiānam Freimanim, Amandai Kanapackai, Kristapam
Krūmiņam, Renāram Punduram, Janetei Korsītei, Ralfam Kuzmanam, Annemarijai Eglītei, Valērijai Tolkunovai.
Skolotāja B. Kuzmane.
Konkursa „Cielavas gudrības” finālspēlē „Dabas pētnieka Čarlza Darvina pēdās” atzinība Helēnai Lāpselei
(5. kl.). Skolotāja A. Bērziņa.

biatlonisti nesēž, rokas klēpī salikuši. Lai treniņu procesu padarītu interesantāku, skaistā
Ineša ezera krastā tika rīkota nometne. Trīs
dienas pavadījām, kopīgi sportojot un atpūšoties mūsu treneru Aijas un Andra Praulīšu
vadībā.
Tā kā laika apstākļi šogad mums bija
labvēlīgi, jo lietus nelija, tad pirmo nometnes
dienu iesākām ar mūsu novada iepazīšanu,
dodoties apkārt Ineša ezeram. Uzdevums
bija tikt līdz galapunktam, tāpēc arī katrs to
veica pēc savām spējām – daži skrēja, daži
gāja vai brauca ar velosipēdu –, un visi noguruši, bet priecīgi, ka diena pavadīta aktīvi
un interesanti, nonāca atpakaļ ezermalā. Pēc
tāda vairāku stundu pārgājiena visi bijām
ļoti izsalkuši, tāpēc ar sajūsmu sagaidījām
garšīgās vakariņas, ko mums bija sarūpējusi
kafejnīca „Laura”. Savukārt vakars tika pavadīts, kopīgi sarunājoties pie ugunskura vai
arī spēlējot dažādas galda spēles.
Arī nākamā diena pagāja treniņos un
citās sportiskās aktivitātēs. Rītu pavadījām
šautuvē un futbollaukumā, bet pēcpusdiena
tika veltīta kārtīgam skrējienam. Briņģu apļa
9 kilometrus pieveica visi, kas nav nemaz tik
viegls uzdevums desmitgadīgam skolēnam.
Īpašs prieks bija par tiem jaunajiem biatlonistiem, kuri distanci veica bez apstāšanās.
Daudzi pēc tam atzina, ka sāpot kājas, bet tas
nozīmē tikai to, ka beidzot ir darbināti muskuļi un treniņš ir bijis noderīgs.

padomei, Vecpiebalgas novada Domes
priekšsēdētājai Ellai Frīdvaldei-Andersonei, izpilddirektoram Hugo Duksim,
Jānim Vīlipam par morālo atbalstu un
labajiem vārdiem, kuri bija veltīti Taurenes pamatskolas darba izvērtēšanai!
Tāpat augsti tika novērtēta mūsu
tehniskā personāla līdzatbildība par
katra skolēna sekmēm, labvēlīga mikroklimata un drošas, bērniem draudzīgas skolas vides veidošanā. Atzinīgi
vārdi tika veltīti pavārītēm par veselīgu
un garšīgu ēdināšanu.
Līdz ar to mūsu skola tiek akreditēta līdz 2016. gadam, un 6 gadi ir ilgākais laiks skolas akreditēšanai.
Šajā vasarā mūsu skolas abi deju
kolektīvi (36 dejotāji), piedaloties skatē, ir izcīnījuši tiesības dejot X Latvijas
Skolēnu dziesmu un deju svētkos Rīgā.
Liels – PALDIES! – un nopelns šo sasniegumu kaldināšanā ir neatlaidīgajai
un prasīgajai skolotājai Ievai Kazijevai. Patīkami, ka brīžos, kad vienam
otram skolēnam nemaz negribējās iet
uz mēģinājumiem, kad interesantāka
šķita pastaiga pa Taurenes centru vai
datorspēles, jūs, vecāki, izpratāt un
neiztapāt bērna niķim piekāpties jebkurām grūtībām! Zināms, ka dejošana un
mākslinieciskā pašdarbība attīsta daudzas maņas, kas pēc tam palīdz vieglāk
apgūt mācību vielu. Mēs, latvieši, esam

stipri, kad dziedam, dejojam, līgojam,
kad vienkārši – priecājamies! Lai dejotājiem raits dejas solis un patīkami
iespaidi!
Šovasar nekādi lieli remontdarbi
skolā nav plānoti. Jārealizē iesāktie
projekti: par nojumīšu jumtu seguma
nomaiņu, IT un vienota datortīkla izveidi skolā (datoru nomaiņa, dators katrā
kabinetā, interaktīvā tāfele, projektors).
Šobrīd savu kārtu gaida skolas siltināšanas projekts. Pirmsskolas grupu laukumu būtu nepieciešams pilnveidot. Ja
Tev ir ideja, Tev ir iespēja to realizēt!
Šobrīd daudzviet atkal sāk uzvirmot
ministrijas vīzija par lauku skolu optimizēšanu. Nesen, viesojoties Jūrmalas
Alternatīvajā skolā, atmiņā palikusi tās
direktora teiktā atziņa, ka tikai lauku
skolās ir ģimeniskuma sajūta, ka skolās līdz 150 bērniem ir iespējams rast
kontaktu ar katru bērnu, katru ģimeni,
zināt par skolēna priekiem, veiksmēm,
palīdzēt, kur nepieciešams.
Arī mūsu novadā norit diskusija.
Uzskatu, ka katrā pagastā jābūt savai
skolai, jo tā ir viena no kultūras saliņām,
kur nepārtraukti noris darbība. Ticu novada vadībai, kas ir devusi solījumu visas skolas mūsu novadā saglabāt. Tāpēc
ceru, ka šovasar varbūt apklusīs runas
par to, kuru skolu likvidēs. Bez tam novada robežās vecākam ir tiesības sūtīt

Savukārt vakarā sarīkojām nelielas
orientēšanās sacensības, kurās bija nepieciešams ne tikai ātrums, bet arī spēja loģiski domāt un atrast kontrolpunktus. Izrādījās, ka šīs
īpašības vislabāk spēj apvienot Mikus un Aivis, kuri arī pirmie dabūja nogaršot kliņģeri.
Mums visiem ir liels prieks par aizvadīto
nometni, kuru pēc dažām nedēļām plānojam
atkārtot. Protams, liels paldies ir jāsaka mūsu
sponsoriem Valdim Vanagam un Rotari
klubam, bez kuriem nebūtu garšīgā ēdiena.
Dzīvošana un ēšana par brīvu bija krietns
atbalsts mūsu vecākiem krīzes laikā. Paldies
tiem, kuri atbalsta jaunos sportistus un aktīvu
dzīvesveidu!
Šī nometne nebūtu izdevusies arī bez
mūsu trenerīšu iniciatīvas. Domāju, ka viņiem šīs trīs dienas bija nogurdinošas, bet
patīkamas. Jau pirmajā dienā trenere Aija
mums teica: „Atcerieties, ka šeit es esmu
nevis jūsu skolotāja, bet gan draugs!”, tādējādi aicinot vērsties pie viņas pēc palīdzības
jebkurā brīdī. Viņa arī uzsvēra, ka šī nav tikai
treniņnometne, bet arī iespēja labi pavadīt
laiku kopā ar draugiem. Savukārt treneris
Andris visu laiku atgādināja, ka tas, ko mēs
darām, ir tikai mums pašiem.
Inesiete Monta Cimdiņa, viena no aktīvākajām sportistēm, pēc nometnes teica:„Šī
nometne noteikti bija citādāka nekā visas
iepriekšējās, jo katra jau ar kaut ko atšķiras.
Patika visu aktivitāte gan treniņos, gan brīvajā laikā, spēlējot spēles, gan vakarā, kad
nevarēja vien saņemties aiziet gulēt.”
Ar nepacietību gaidām nākamo nometni, kurā vēlamies iepazīt vēl kādas vietas
Vecpiebalgas novadā!
Agnese Katlapa

Kur gaisma dzimst...
Seneka ir teicis: „Mums pieder
laiks, cits ir nekas. Tikai laiku, bezgala
steidzīgu un plūstošu, dzīve par velti ir
nodevusi cilvēka ziņā.”
Šajā pavasarī, kad zemi un cilvēkus enerģētiski bagātina dabas ziedēšanas salūts, atliek vien teikt, ka laika zibšņus nevar ne noturēt, ne saskaitīt. Tie
paskrien mums garām vēja spārniem.
Bet paliek padarītie un arī nepadarītie
darbi. Šis mācību gads Taurenes pamatskolas saimei ir bijis darbīgs, satraukts
un ražīgs.
Jau mācību gada sākumā kā vienu
no galvenajiem uzdevumiem izvirzījām
kvalitatīvi sagatavoties skolas darbības
kvalitātes vērtēšanas procesam – akreditācijai. Tagad varu teikt – šo uzdevumu visi kopā esam godam izpildījuši, jo
no 19 vērtēšanas kritērijiem 3 kritēriji
novērtēti kā labi, bet pārējie 16 saņēma
augstāko vērtējumu. Jāpiebilst, ka šo
vērtēšanu veica Izglītības Ministrijas
izveidota komisija 3 cilvēku sastāvā.
Noslēguma ziņojumā komisijas priekšsēdētāja uzteica pedagogu veikto darbu
skolēnu pozitīvo attieksmju un personības sociālo iemaņu attīstīšanā, interešu
izglītības daudzveidības nodrošināšanu, skolas aktīvo darbību un veiksmes
olimpiādēs, projektos, konkursos novada un valsts mērogā, sakopto, bērniem drošu un estētisku skolas vidi,

informācijas apmaiņu ar vecākiem par
skolas dzīvi, kvalitatīvos pasākumus,
kopības apziņas veidošanu un patriotisma par savu dzimto pusi audzināšanu,
skolas sadarbību ar pašvaldību, novada
Domi un Izglītības pārvaldi un citām
institūcijām. Protams, mūsu klupšanas
akmens ir tas, ka nav sporta zāles. Vērotās stundas, kuras vadīja skolotājas
Iveta Kallīte (latv. val. 1. kl., viz.m.
–1./2. kl.), Anta Paeglīte (dabas zinības
1./2. kl.), Inguna Batņa (latv. val. – 2.
kl.), Sanita Venediktova (viz. m. –3./4.
kl., matemātika 3. kl.), Maija Bārzdiņa
(matemātika 6., 5., 9. kl.), Sandra Kārkliņa (latv. val. 9. kl.), Dace Potaša (floristikas pulciņš ) tika uzteiktas gan par
skolēnu sadarbību, zināšanām, gan par
skolotāju augsto profesionalitāti. Skolotājai Dzintrai Brīvībai šoreiz nācās
komisijas vērtēšanai nodot 4 stundas
(ģeogrāfija 7./8. klasei, angļu valoda
4., 5., 8. kl), bet šo uzdevumu skolotāja
veica augstā profesionālā līmenī.
Liels paldies vecākiem, kuri komisijas izdotajās aptaujas anketās teikuši
ļoti atzinīgus un patiesus vārdus par
mūsu skolu, skolēnu un skolotāju sadarbību. Vecāki patiešām ir mūsu skolas
patrioti un balsts! Vēlreiz – PALDIES!
Paldies skolēnu Domei, kas bija sagatavojusi skolas prezentācijas materiālu!
Paldies skolēniem, Skolas (vecāku)

bērnu uz jebkuru skolu, bērnudārzu,
jo starppagastu norēķini ir atcelti. Tas
nozīmē, ka bērnam, kurš mācās vai apmeklē pirmsskolas grupiņas Taurenes
pamatskolā, bet dzīvo jebkurā no novada 5 pagastiem, ir tiesības saņemt gan
brīvpusdienas, mēnešbiļeti braukšanai,
gan visas citas sociālās garantijas, kas
pienākas jebkuram mūsu novada skolas
skolēnam vai bērnudārza audzēknim.
Šī ir atbilde tiem vecākiem, kuru bērni
mācās mūsu skolā vai apmeklē bērnudārzu.
Vasara paies ļoti ātri. Centieties
laikus sagatavoties nākamajam 1. septembrim. Ja nepieciešama palīdzība, ir
iespēja griezties pie katras pašvaldības
vai novada sociālā darbinieka.
Lai jums visiem jauka, saulaina vasara!
Pie ziedošās vasaras vārtiem jau
stāv Līgo vakars . Piever acis un drusku
ieklausies sevī! Un nav svarīgi, kad atnāk šāds mirklis – pēc saulrieta, pirms
saullēkta, Saulgriežos... Lai izdodas sasmelties sauli, prieku, gara spēku nākamajam mācību gadam!
Tiksimies rudenī!
Lilita Ozoliņa,
Taurenes pamatskolas direktore
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Mācību gada noslēgums Taurenes pamatskolā
Kad lielā pasaule man apnīk, es iebrienu mazā puķu pļavā. Mani apņem
smilgas un zāle. Pieneņpūkas pieglaužas man pie vaiga un čukst...
Arī skolas bērni ir nepacietībā
skriet basām kājām pļavā, vēl tikai
mirklis ...
Mācību gads ir noslēdzies ar skolas vidējo vērtējumu 5,7 balles (iepriekšējā mācību gadā – 5,8). Skolas
„Ceļojošo pūci” saņēma 5. klases kolektīvs ar vidējo vērtējumu 6,0 balles,
bet tikai mazliet pietrūka 1. semestra
čaklākajai – 6. klasei – 5,9 balles. Lieliem soļiem tuvojas 8. klase ar klases
vidējo vērtējumu 5,8 balles.
Skolā labākā liecība Lāsmai
Kristiānai Kārkliņai un Jēkabam

Zommeram ar vidējo vērtējumu liecībā 7,81 balles.
Labi un teicami mācījušies 19
skolēni: 1. – 4. klasē 10 skolēni:
1. klasē – Mārtiņš Guoģis un
Anete Plūme;
2. klasē – Lūcija Mende, Emīls
Eglītis un Rinalds Jānis Kārkliņš;
3. klasē – Kristers Bitainis, Sendija Kārkliņa un Niklāvs Babris;
4. klasē – Jānis Kučinskis un Elvis Sprancis.
5. – 9. klasē 9 skolēni:
5. klasē – Lāsma Kristiāna Kārkliņa, Jēkabs Zommers, Roberts
Klāvs Užāns un Helvijs Babris:
6. klasē – Līva Tora, Evelīna Āboliņa un Amanda Lemeša;

7. klasē – Lelde Ģēģere;
8. klasē – Rolands Rūniks.
100% stundu apmeklējums:
Evelīnai Āboliņai, Staņislavam
Fjodorovam, Lienei Ģēgerei un Betijai Balodei (2. semestrī),
un Agnesei Ozolantei (mācību
gadā).
Sirsnīgs PALDIES Taurenes skolas atbalsta biedrībai par balvām
– naudas prēmijām 5. – 9. klašu skolēniem (Ls 85,00 kopsummā). Mūsu
skolā vēl joprojām ir spēkā „KĀRTĪBA
par balvu piešķiršanu mācību darba stimulēšanai Taurenes pamatskolā 1. – 4.
klasē un 5. –9. klasē”, ko materiāli atbalsta šī biedrība.

Līdzdalība rajona mācību priekšmetu olimpiādēs:
Mācību priekšmets

Klase

Mājturība un
tehnoloģijas

5.
7.

Vēsture

9.

Vizuālā māksla

6.
7.
5.

Matemātika

6.
7.

Kombinētā

8.
4.

Kombinētā

3.

Olimpiāde
Olimpiāde

2.
1.

Un ATZINĪBA skolotājām: Maijai Bārzdiņai, Ingrīdai Batņai un Antai Paeglītei.
Sākot ar šo mācību gadu, 9. klasē
ir jākārto 4 valsts pārbaudes darbi,
kurus veiksmīgi ir nokārtojuši astoņi
9. klases skolēni. Eksāmenos iegūtie
vidējie vērtējumi: latviešu valodā –
5,25, svešvalodās: angļu valodā – 6,0
un krievu valodā – 5,0, bet Latvijas un
pasaules vēsturē – 4,37 un matemātikā – 4,13 balles. Lai veicas tālākajās
gaitās un zinību apgūšanā! Valsts pārbaudes darbos labi veicās arī 3. klases
skolēniem ar vidējo vērtējumu latviešu
valodā – 6,9 un matemātikā – 5,3, kā arī
6. klases skolēniem ar vidējo vērtējumu
latviešu valodā – 5,4 un matemātikā –
4,3 balles.

Skolēns
Laura Taujinska
Lāsma Kristiāna Kārkliņa
Alise Lūse
Mārtiņš Kreicbergs
Emīls Balodis
Līva Tora
Alise Lūse
Helvijs Babris
Jēkabs Zommers
Amanda Lemaša
Evelīna Āboliņa
Lelde Ģēģere
Kristīne Radziņa
Armands Osītis
Jānis Kučinskis
Sendija Kārkliņa
Niklāvs Babris
Lūcija Mende
Anna Balode
Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī
šajā mācību gadā ļoti liels darbs tika
ieguldīts skolēnu kavējumu samazināšanā un to cēloņu analīzē. Iepriecinoši, ka neattaisnoto stundu kavējumu
skaits ir krietni samazinājies. Paldies
tiem vecākiem, kuri laikus informē
klašu audzinātāju par kavējumu iemesliem.
Paldies, vecāki, ka cenšaties būt
kopā ar savu bērnu! Un, ja arī tas reizēm ir grūtāk izdarāms, domājat par
viņu. Arī domai ir spēks un enerģija, bet
ar vienu noteikumu, ja jums ir pozitīvas, gaišas un labas domas! „Domāsim
labas, gaišas, bet patiesas domas;
Runāsim labus, gaišus, bet patiesus
vārdus;

sports

Skolotāja

Inguna Batņa

Vieta
7.
11.
3.
1.
6`.
3.
9.
12.
11.
6.
9.

Sanita Venediktova

11.

Anta Paeglīte
Iveta Kallīte

A
11.

Ingrīda Batņa
Ārija Kalniņa
Ingrīda Batņa

Maija Bārzdiņa

Darīsim labus darbus viens otram;
Un, ja arī tas neizdodas –
Mācīsimies saprast viens otru, jo
mācīties ik mirkli nav par vēlu!”
Tieši šie vārdi, tikai kopsakarībā, ir
jāiemāca mūsu bērniem, jo viņos ir ļoti
daudz mīlestības, bet pietrūkst zināšanu
pieņemt vienam otru, saprasties vienam
ar otru, samīļot vienam otru...
Vai Tu šodien samīļoji savu draisko
un nebēdnīgo bērnu?
Lai ikkatrā ģimenē un ikvienam
no jums ir jauka, rotaļīga, prieka un
labestības pilna vasara!
Ilona Žagare,
Taurenes pamatskolas direktores
vietniece mācību darbā

2010. gada jūnijs

Gads jaunajā novadā
Pagaisis eksāmenu uztraukums,
izskanējis izlaiduma valsis devītajiem.
Noslēdzies vēl viens mācību gads Inešu pamatskolā un jāsāk domāt par nākamo darba cēlienu. Bet kāds ir bijis
šis, aizvadītais mācību gads? Nebūt ne
bezrūpīgs, bet satraukuma un neziņas
apveltīts pagājušā gada augustā, tomēr
ļoti veiksmīgs darba gads, kā atzīst skolotāji, izvērtējot savu veikumu gada sarunās pie direktores. Par to, kas mums
skolā ir bijis interesants un saistošs,
esam stāstījuši novada mājas lapā.
Mums kā novada mazākajai skolai
bija nozīmīgi iepazīties ar ikvienu mācību iestādi Vecpiebalgas novadā, saskatīt labo un interesanto kaimiņu darbā,
mācīties no viņu pieredzes. Šim darbam skolotājus Inešu skolā pamudināja
skolēnu padome. Klātesot vienā šādā
tikšanās reizē Skujenes skolā, ar prieku
secināju, ka jauniešus vieno labvēlība
un interese par saviem vienaudžiem
kaimiņu skolās, kā arī lepnums par savu
skolu. Tā tad arī ir patriotisma izpratne,
kas mums, pedagogiem, jāveido un jāattīsta. Mēs mīlam to, kas mums ir tuvs
un pazīstams. No maziem mīlestības
stariņiem par savu dzimto vietu, skolu
veidojas lepnums par novadu un Latviju. Mūsu novada pašvaldības deputāti,
būdami īsteni Vecpiebalgas patrioti un
saglabājot novada izglītības iestādes,
skatās nākotnē, kur redz vīziju par attīstītu novadu, kurā ciena un saglabā
senču mantojumu – skolas, muzejus.

Inešu skolā mēs to pozitīvi novērtējam
un strādājam ļoti atbildīgi kā ikviena
novada mācību iestāde, lai mūsu skolēni saņemtu labu izglītību un daudzpusīgu ārpusstundu darba piedāvājumu.
Skolu bagātība novadā ir virzītājspēks
veselīgai konkurencei, kas nepieļauj
vienaldzību un miegainību un kalpo par
pamatu sasniegumiem.
Mācību gads bija trauksmains arī
ar to, ka tas skolotājiem un skolēniem
pagāja zem Dziesmu un deju svētku zīmes. Šo svētku simbols ir vilciņš – sena
bērnu rotaļlieta. Skolas saimei bieži
nācās gan tiešā, gan pārnestā nozīmē
griezties kā vilciņam, lai iespētu visu.
Tāpēc divtik liels gandarījums, ka Inešu
skolu svētkos pārstāvēs trīs deju kolektīvi: 1. – 4. klašu deju kolektīvs, vadītāja Līga Beķere; 5. – 6. klašu deju kolektīvs un 7. – 9. klašu deju kolektīvs,
vadītāja Sandra Avotiņa, kā arī radošās
studijas „Saulesota” dalībnieku Mikusa
Cimdiņa, Lauras Denovas un Līvas Miķelsones darbi. Studiju vada skolotājas
Sanita Cimdiņa un Vita Miķelsone.
Mēs sakām, ka esam aizvadījuši
darbīgu un radošu mācību gadu. Esam
saņēmuši tik daudz sapratnes un atbalsta no līdzcilvēkiem, cik gribējuši un
pratuši paņemt, kā arī dot.
Inešu skolas saimes vārdā vēlu novada ļaudīm ne tikai saulainu, bet arī
aizraujošu vasaru!
Gunta Dadeika,
skolas direktore

Zinātniski pētniecisko darbu
rezultāti mūsu skolā
Lai pilnveidotu skolēnu prasmes
meklēt, apkopot un izanalizēt nepieciešamo informāciju dažādos avotos,
arvien vairāk tiek izmantotas pētnieciskās darba metodes. Šīs metodes iemāca izvirzīt darba mērķi un uzdevumu,
prognozēt un analizēt darba rezultātus,
izvirzīt secinājumus. Šajā mācību gadā
projektu nedēļas ietvaros 1. – 9. klašu
skolēni veica Zinātniski pētniecisko
darbu izstrādi,
Šogad 5. – 9. klašu grupā tika izstrādāti dažādi un interesanti darbi
sportā, fizikā, matemātikā, vēsturē,
mājturība un tehnoloģijās, ģeogrāfijā,
angļu valodā, latviešu valodā, bet visvairāk – dabaszinībās.
Martā notika šo darbu prezentācijas, kurās skolēni stāstīja par sava pētnieciskā darba rezultātiem, darba gaitu
un secinājumiem. Labākie darbi 7.
– 9. klašu grupā bija Mārtiņam Kreicbergam, Mārtiņam Potašam, Agnesei
Ozolantei, Emīlam Balodim, Raitim
Mendem, Kristapam Sekacim un Lienei Ģēģerei.
Šo darbu autori piedalījās arī starpnovadu ZPD lasījumos Vecpiebalgā.
Šajos lasījumos 3. pakāpes diplomu
ieguva Liene Ģēģere (skolotāja Dace
Potaša). Pārējie skolēni ieguva atzinības rakstus.
Ļoti interesanti darbi bija arī
5 – 6. klašu grupā, it īpaši – Arvim Kār-

kliņam, Robertam Klāvam Užānam,
Ingaram Pēterim Putniņam, Lāsmai
Kristiānai Kārkliņai, Līvai Torai, Laurai Taujinskai.
Liels paldies skolotājiem un
vecākiem, kas neliedza savu padomu
un palīdzēja darba izveidē!
Inita Švalbe,
Taurenes pamatskolas skolotāja
27. aprīlī Priekuļu vidusskolā notika starpnovadu sākumskolas skolēnu
pētnieciskā konference „Mazs cinītis
gāž lielu vezumu”.
Trešo klašu grupā uzstājās 16 konferences dalībnieki. Starp tiem bija
mūsu skolas skolēni: Sendija Kārkliņa,
Kristers Bitainis un Niklāvs Babris.
Šiem skolēniem klasesbiedri bija uzticējuši prezentēt kolektīvo darbu – pētījumu par bebriem. Šo pētījumu skolēni
skolotājas Sanitas Venediktovas vadībā
bija iesākuši veikt 1.klasē, turpinājuši
2.klasē, bet šajā mācību gadā šo darbu bija papildinājuši, noformējuši un
devās aizstāvēt. Veiksme vienmēr ir to
pusē, kuri dara!
Paldies vecākiem par atbalstu un
skolotājai par ieguldīto darbu!
Anta Paeglīte,
Taurenes pamatskolas metodiskās
komisijas vadītāja

Pavasara starti
Pavasaris, kā katru gadu, ir atnācis
ar dažādām aktivitātēm vasaras sporta
veidos. Mūsu novada jaunie sportisti ar
labiem sasniegumiem aprīlī un maijā ir
piedalījušies vairākās nozīmīgās sacensībās.
Jāņmuižas AU kausā volejbolā
un „Lāses” atlases sacensībās starpnovadā 1. vieta Elīnai Kramai; Madarai Virsniecei, Zanei Zvejniecei (11.
E); Ditai Dzenei, Vairai Sniedzei (12.
E); Laurai Dzenei, Lindai Kaparkalējai,
Diānai Miesniecei (10.E); Stefānijai Peisahovskai (9.). Elīnai Kramai; Madarai
Virsniecei, Zanei Zvejniecei (11.E); Ditai Dzenei, Vairai Sniedzei (12.E); Laurai Dzenei, Lindai Kaparkalējai, Diānai
Miesniecei (10.E), Stefānijai Peisahovskai (9.). Skolotāja A. Krama.
Cēsu pils parka stafetē 1. vieta
Ditai Dzenei (12.E), Renatai Bazjukai
(12.V), Elīnai Kramai(11.E); 3. vieta
Andrim Balodim, Jānim Šatrovskim,
Tomasam Kučinskim (11.E); Emīlam
Ogriņam, Kārlim Balodim, Jānim Slavēnam (8. kl.); Intam Sarmulim (6. kl.),
Jēkabam Braueram (7. kl.) un Egonam
Briedītim (5. kl.). Skolotāji A. Krama
un M. Krams.

Starpnovadu vieglatlētikas sacensībās 1. vieta Stefānijai Peisahovskai
(9. kl.) – lode, Simonai Klodžai (8. kl.) –
augstlēkšana, Elīnai Kramai (11.E) – tāllēkšana, šķēps, Anetei Dzenei (7. kl.) –
lode, Laurai Dzenei (10.E) – 400m, Jānim
Gavaram (12.E) – šķēps; 2. vieta Madarai
Virsniecei (11.E) – lode, Ditai Dzenei (12.
E) – šķēps, Elīnai Kramai (11.E) – 100
m, Anetei Dzenei (7. kl.) – augstlēkšana,
Ancei Šatrovskai (9. kl.) – 800 m, Valteram Balodim (7. kl.) – tāllēkšana, Simonai
Klodžai (8. kl.) – 100 m, Renatai Bazjukai
(12.V) – 800 m, Atvaram Vildem (12.E) –
lode, šķēps, 4x100 m stafete meitenēm (E. Krama, R. Bazjuka, L. Dzene,
D. Dzene); 3. vieta Stefānijai Peisahovskai (9. kl.) – augstlēkšana, Madarai Virsniecei (11.E) – šķēps, Evitai Stāderei (9.
kl.) – tāllēkšana, Anetei Dzenei (7. kl.) –
bumbiņas mešana, Alfai Tokai (5. kl.) –
600 m, Kristīnei Smitei (4. kl.) – lode, Simonai Klodžai (8. kl.) – 800 m. Emīlam
Ogriņam (8. kl.) – 100 m, lode, 4x100 m
stafete zēniem (Toms Strelkovs (9. kl.),
Jānis Burjots (12.E), Jānis Šatrovskis (11.
E), Jānis Brauers (11.E)).
Māris Krams

Jaunie vieglatlēti priecājas par rezultātiem.
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vecpiebalgas vidusskolas salidojumu gaidot
Skola: mana un tavējā
21. augustā Vecpiebalgas vidusskola
vērs durvis visiem saviem absolventiem.
Šai dienā atkal varēs satikties un atcerēties, kā toreiz gāja... un, protams, uzzināt,
ko dara tagad mūsu ilgi neredzētie klases
biedri. Daži varbūt nav sastapti kopš izlaiduma dienas. Visādā ziņā tā būs priecīga
satikšanās. Tagadējie skolēni projektu
nedēļas laikā intervēja absolventus un
uzzināja daudz interesanta gan par viņu
skolas gaitām, gan dzīves pieredzi. Šeit
varat iepazīties ar fragmentiem no intervijām ar dažiem Vecpiebalgas vidusskolas
absolventiem. Tie ir Māris Mūrnieks, Sanita Lielupe un Intars Kapteinis, un katra
dzīves ceļš ir iegrozījies citādi.
Cik gadus tu mācījies Vecpiebalgas vidusskolā?
Māris Mūrnieks (M.M.): „Mācījos 12
gadus – sākot no pirmās klases, līdz pabeidzu 12.klasi.”
Sanita Lielupe (S.L.): „No pirmās līdz
12. klasītei.”
Intars Kapteinis (I.K.): „Vecpiebalgas
vidusskolā mācījos 3 gadus, visu vidusskolas laiku, un mana vienīgā audzinātāja
bija Antra Eškina.”
Kādi mācību priekšmeti tev patika vislabāk?
M.M.: „Mazākajās klasēs man patika
matemātika, zīmēšana, darbmācība, vēlāk
interesanta likās politika un tiesības.”
S.L.: „Man patika zīmēšana, dziedāšana un šūšana.”
I.K.: „Man visi priekšmeti patika, no
katra ir iegūts kaut kas dzīvē noderīgs! Ja
mēs runājam konkrētāk, tad tuvāk sirdij
bija vēsture, politika un tiesības, sports.”

Kādus pulciņus, kursus, sporta nodarbības tu apmeklēji skolas laikā?
M.M.: „Kaut kad sen gāju karatē pulciņā, vēlāk mākslas studijā. Vidusskolā
paši organizējām pulciņu – dejojām BREAK DANCE.”
S.L.: „Dziedāšana – koris, ansamblis,
modernās dejas pie skolotājas Otersones
man ļoti patika.”
I.K.: „To bija daudz, kā stundas beidzās, tā uz kādu pulcinu vai nodarbību.
Piedalījos teātra, moderno deju, dažādās
sporta (florbols, basketbols) nodarbībās,
šad tad uzdziedāju utt. Centos visur piedalīties! Īstenībā ar to jau Vecpiebalgas vidusskola izceļas citu vidusskolu vidū, ka
mūsu skola sniedz jauniešiem šādu iespēju piedalīties, apliecināt sevi, parādīt sev
un citiem, ka tu vari ar sevi lepoties! Kā
man skolas direktore Marija Supe teica:
„Jo vairāk darba, jo vairāk var padarīt!”
Un tā ir tīrā dzīves patiesība, agri vai vēlu,
bet tavs darbs tiks novērtēts, lai arī cik neliels tas būtu!”
Kuri skolas pasākumi tev palikuši visspilgtākajā atmiņā?
M.M.: „Noteikti tie, kuros pats piedalījos.”
S.L.: „Mans žetona vakars un izlaidums. Tik ilgs laiks jau pagājis, nevaru visus atcerēties, bet patika skolas pasākumi –
visvairāk dziedāšanas.”
I.K.: „Esmu piedalījies ļoti daudzos
skolas pasākumos, visspilgtāk atmiņā palikuši tie pasākumi, kuros esmu piedalījies
es pats. Katrs pasākums ir uzdrīkstēšanās,
uzdrīkstēties stāties auditorijas priekšā,
uzdrīkstēties parādīt savus talantus, uzdrīkstēties pārvarēt uztraukumu! Ja cilvēks uztraucas – tas nozīmē, ka viņam šī
lieta rūp, viņš šai lietai pieiet ar mīlestību,
un tas jau ir tas pats jaukākais, ka pirms

kāda pasākuma parasti ir uztraukums.
Visspilgtāk palicis atmiņā mans vidusskolas izlaidums, bet visi citi man arī ir tuvi
un palikuši atmiņā, pie kuriem pa reizei
atgriezos atmiņās!”
Kur mācījies pēc vidusskolas
beigšanas?
M.M.: „Pēc vidusskolas dzīvoju Valmierā, mācījos Valmieras mākslas vidusskolā. Pašlaik nemācos, bet domāju kaut
kad stāties Mākslas akadēmijā.”
S.L.: „Sāku mācīties Juridiskajā koledžā, bet diemžēl finansiālu apstākļu dēļ
nepabeidzu. Bet no tā laika, kad mācījos,
ieguvu daudz labu zināšanu.”
I.K.: „Es joprojām mācos Rīgas Stradiņa universitātē, Rehabilitācijas fakultātē.”
Kādu amatu esi apguvis? Ko tu
proti darīt?
M.M.: „Esmu reklāmas dizaina speciālists. Tas arī man vislabāk padodas.”
S.L.: „Protu darīt visu ko. Daudz zinu
par tiesībām. Mācoties ieguvu zināšanas,
kas man noder pašlaik darbā. Krimināltiesības, likumi...”
I.K.: „RSU es mācos par veselības
sporta speciālistu (jau šobrīd es varu strādāt veselības sporta klubos, fitnesa iestādēs, varu vadīt sporta nodarbības dažāda
vecuma, fiziskās sagatavotības un dažādas
nodarbošanās cilvēku grupām (bērniem,
veciem cilvēkiem, sēdoša darba strādniekiem u.c.), kā arī vadīt individuālas sporta
nodarbības, sastādīt individuālas treniņu
programmas dažāda vecuma un dažādas
fiziskās sagatavotības cilvēkiem utt. Viss,
kas saistīts ar sportu un veselību. Esmu
ieguvis masieru sertifikātu.”

Pastāsti par savu darbavietu.
M.M.: „Strādāju par Web dizaineri.
Nostrādāju 2 gadus Rīgā divās reklāmas
aģentūrās – SIA „Gilmore ” un SIA „Mediaparks”. Tagad esmu brīvais mākslinieks. Strādāju ar pasūtījuma darbiem.
Aktīvi sadarbojos ar reklāmas aģentūru
SIA „CO””.
S.L.: „Kopš esmu Rīgā, esmu strādājusi vairākās darbavietās. Sāku ar „Pica
Lulu”, pēc tam strādāju veikalā „Drogas”
par pārdevēju. Ar paziņu palīdzību tiku
Nacionālo Bruņoto spēku Apvienotajā
štābā, strādāju par lietvedi Finanšu un budžeta plānu departamentā. Sakarā ar štatu
samazināšanu nācās aiziet no tā darba,
bet tad tiku uzaicināta uz pārrunām Rīgas
apgabaltiesā, un kopš 2007. gada oktobra
strādāju šeit. Manos pienākumos ietilpst
izejošā un ienākošā korespondence, atbildēšana uz telefona zvaniem, krimināllietu
noformēšana daļā par lietiskajiem pierādījumiem (atdošana, iznīcināšana, glabāšana) pēc stāšanās spēkā.
I.K.: „Man ir palaimējies, šajā laikā,
kad daudziem nav darba, esmu apvienojis
darbu ar mācībām. Jau vairāk nekā gadu
strādāju Līvu Akvaparkā par glābēju,
strādājot tur, esmu ieviesis ūdens aerobikas nodarbības, kas notiek sestdienās un
svētdienās, ar to man likās par maz, un es
izveidoju savu masāžas salonu, kurā arī
pats strādāju! Jau kādus mēnešus strādāju
arī māmiņklubā, tur man arī būs kabinets,
kur es varēšu likt lietā savas zināšanas un
palīdzēt klientiem!
Vai esi iegriezies skolā pēc tās absolvēšanas?
M.M.: „Jā, pāris reizes ir sanācis.
Ciemos pie māsas un brāļa esmu gājis
un, protams, skatīties, kā skola ir mainījusies.”

S.L.: „Nav sanācis, jo strādāju piecas
dienas nedēļā, un brīvdienās, kad braucu
garām, skolā neviena nav.”
I.K.: „Nē, diemžēl! Un man par to ir
neērti! Man pat sapņos rādās skola un skolā pavadītais laiks, bet es ceru, ka tuvākajā
laikā man atradīsies laiks un es būšu pie
jums ciemos!”
Nu tad jau augustā būs iemesls.
Vai atbrauksi uz Vecpiebalgas vidusskolas salidojumu šovasar?
M.M.: „Obligāti!”
S.L.: „Man noteikti gribētos.”
I.K.: „Es nesolu, bet es ļoti ceru tikt,
jo man Vecpiebalgas skola ir īpaši tuva,
kā skolotāji, tā arī pavadītais laiks kopā ar
skolas biedriem!”
Ko tu novēlētu Vecpiebalgas vidusskolai?
M.M.: „Lai skola ir un paliek forša un
lai katram tur prieks mācīties!”
S.L.: „Lai vienmēr pastāvētu Vecpiebalgas vidusskola un tiktu palaisti pasaulē
vislabākie audzēkņi, jo Vecpiebalgas vidusskolā mācās vislabākie!”
I.K.: „Es novēlu, lai Vecpiebalgas
skola nezaudē to labo slavu, ko es esmu
dzirdējis studējot, ka no Vecpiebalgas nāk
zinoši, radoši, sportiski, atvērti un vēl un
vēl...jaunieši, un ir patīkami dzirdēt to, un
es varu būt lepns par to, ka es esmu beidzis šo skolu! Lai skolotājiem būtu darbs,
lai skolēni uz skolu nāktu ar prieku. Lai
viss labais vairotu labo!”
Kāds ir tavs dzīves moto?
Atbild Intars Kapteinis, kādreizējais
skolēnu parlamenta priekšsēdētājs, un viņam noteikti pievienosies daudzi jo daudzi absolventi:
„Ja esi ieskrējies, tad lec!”
Biruta Grunska

Pati teici, ka politologs nav tas
cilvēks, kas sēž Saeimā un pieņem lēmumus, bet tas, kurš analizē, ko dara
Saeima. Kādas ir tavas domas par
politiskajiem procesiem valstī ?
– Patiesībā, studējot politikas zinātni,
mani vairāk ir interesējusi starptautiskā politika, nevis Latvijas iekšpolitiskie procesi.
Manu uzmanību ir saistījusi ASV loma uz
starptautiskās politikas skatuves un lielvalsts
veidotās stratēģijas un mehānismi, kā panākt
sev vēlamo rezultātu un mērķu sasniegšanu.
Padziļināti esmu pētījusi tādus jautājumus kā
Īslandes nozīme NATO un ASV ietekme uz
Indijas-Pakistānas drošības kompleksu.
Runājot par politiskajiem procesiem
valstī, ir neiespējami pateikt kaut ko labu.
Nav jābūt politikas zinātnes speciālistam, lai
saprastu, ka mūsu valstī kaut kas nav kārtībā.
Problēma ir tajā, ka politiķi neieklausās tautā

un nerēķinās ar vienkāršo iedzīvotāju vajadzībām, politiskā elite Latvijā ir kā galms,
kas dzīvo uz pārējās tautas rēķina. Kopumā
latviešu tautu ļoti lielā mērā ir ietekmējusi
vēsturiskā pieredze, padomju laikā ieaudzinātā paklausība, cilvēki ir pieraduši, ka viss
tiek izlemts viņu vietā, līdz ar to politiķi bauda pilnīgu rīcības brīvību, taču tam tā nevajadzētu būt. Latvijas tautai vajadzētu būt aktīvākai un vairāk iesaistīties politisko lēmumu
pieņemšanas procesā, piemēram, protestējot
pret kādu nevēlamu lēmumu. Lai Latvijā
politiskā situācija mainītos, ir jāmainās gan
politiķu, gan tautas attieksmei pret saviem
pienākumiem, un to ir iespējams panākt tikai
paaudžu maiņas rezultātā. Kad Latvijas tauta
būs tikusi vaļā no padomju laika audzināšanas un iemācījusies saimniekot savā valstī,
tad arī situācija mainīsies.
Dzidra Ješkina

mūsu viesis
Nav nekā tāda, ko nevar, ja vajag, tad jāvar!
No 1. jūnija Jaunatnes iniciatīvas centrā
„Balgas Strops” bērnus un jauniešus kopā
pulcēties aicina centra vadītāja Lelde Burdaja. Pēc sava CV nosūtīšanas pašvaldības
izsludinātajam konkursam Lelde nemaz necerējusi, ka viņu apstiprinās šim amatam, jo
visi iepriekšējie darba meklēšanas mēģinājumi beigušies pie „pieredzes trūkuma”. Šoreiz
jaunībai bija sava priekšrocība – „gandrīz
vienaudžiem” ir vieglāk rast kontaktu, saprasties un kopīgi darboties. Par Leldi varētu teikt – vietējā, meitene no Inešiem, tomēr,
kā viņa pati uzskata, diezin vai citu pagastu
cilvēkiem īpaši pazīstama.
Lelde, pastāsti, lūdzu, par sevi.
Ne tikai to, ko parasti raksta darba
pieteikumos.
– Esmu dzimusi inešniece, šai Piebalgas gleznainākajā pagastā joprojām dzīvo
mani vecāki, arī es pašreiz esmu atgriezusies.
Ģimenē esmu vienīgais bērns, agrāk domāju, cik jauki, ja man būtu vecāks brālis. Nedalīta vecāku uzmanība bērnībā šķita mazliet
apgrūtinoša – nē, nebija jau tā, ka mani kāds
ļoti kontrolētu vai uzraudzītu, izbaudīju arī
gana lielu brīvību. Drīzāk varētu teikt, ka
vecāki centās ieaudzināt manī patstāvību un
atbildības sajūtu. Tētis vairāk mani pievērsa
„puiku darbiem” – protu gan zāli pļaut un
malku skaldīt, gan mežā jaunaudzes kopt.
Savukārt mamma ļoti vēlējās, lai nepieļauju
viņas kļūdas, tāpēc visi viņas centieni tika
vērsti uz to, lai es iegūstu labu izglītību. Bez
atlaidēm – tu vari, tev jādara, tev jāmācās, tu
izdarīsi. „To, ko būsi pati izcīnījusi, tev neviens nespēs atņemt,” tas bija mammas galvenais arguments manām iebildēm.
Līdz 7. klasei mācījos Inešu pamatskolā, biju ļoti sabiedriska – piedalījos visur, kur
vien bija iespējams: spēlēju teātri, dejoju gan
modernās, gan tautiskās dejas, dziedāju gan
korī, gan ansamblī „Kikī”, piedalījos slēpošanas sacensībās un arī dažādās mācību
olimpiādēs, esmu arī Inešu pamatskolas logo
autore.
Liels izaicinājums bija iestāties Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā,
kur bija jāiztur nopietna atlase, jo šajā skolā
mācīties gribētāju netrūkst. Varēju, protams,
mācības turpināt arī apkārtējās vidusskolās,
bet man kārtējo reizi gribējās pierādīt, ka
varu vairāk nekā citi. Ģimnāzijā izcelties ir
grūtāk nekā lauku skolā: ne tikai mācībās,
bet arī ārpusstundu aktivitātēs konkurence ir
milzīga. Pateicoties manai pamatskolas rokdarbu skolotājai Līgai Beķerei, kurai pietika
pacietības man iemācīt tamborēt ar kreiso
roku, jo esmu kreile, es ģimnāzijas laikā varēju izcelties ar lieliskām rokdarbu prasmēm,
kā rezultātā piedalījos pat valsts olimpiādē.
Mīļākais priekšmets bija kultūras vēsture,
tomēr izlēmu studēt politikas zinātni Latvijas
Universitātē. Īsta iemesla nebija, 2004. gadā,

kad ģimnāziju beidzu, sociālo zinātņu studijas skaitījās tāda kā modes lieta, likās prestiži.
Šis laiks sakrita ar Latvijas iestāšanos Eiropas
Savienībā un NATO, savu lomu noteikti nospēlēja arī patriotisms pret savu valsti. Tolaik
par to, kur pēc diploma saņemšanas strādāt,
neviens īpaši neprātoja, likās, ka visas durvis mums būs atvērtas. Šobrīd mēs redzam,
ka darba iespējas jaunajiem speciālistiem ir
tādas – nekādas. Nevarētu teikt, ka politologu Latvijā ir „saražots” ļoti daudz, bet mūsu
valsts ir maza, šīs profesijas speciālistu vajag
ļoti maz. Vairums manu kursabiedru nestrādā savā specialitātē, paši savā starpā jokojām,
ka politologs ir plaša profila speciālists, kurš
iederas daudz kur, bet tajā pašā laikā nekur.
Patiesībā savu izvēli nenožēloju, varbūt neieguvu īsto profesiju, bet „izaudzināju” raksturu. Aizejot uz Rīgu, biju diezgan nedroša
un kautrīga, tāpēc studijas universitātē bija
kā lēciens aukstā ūdenī – politologam jāprot
risināt sarunas, izteikt viedokli, ātri reaģēt uz
dažādiem procesiem. Grūti nācās „pārkāpt”
pāri sev, 2. kursā pat vēlējos mainīt studiju
programmu. Bet atkal nostrādāja mammas
ieaudzinātais „tu taču visu vari”.
Paralēli studijām strādāju par pārdevēju
Jāņa Rozes grāmatnīcā, jo maiņu darbu tirdzniecībā ir visvieglāk savienot ar mācībām,
tāpēc daudzi studenti izmanto šo iespēju, lai
nedaudz papildinātu vecāku doto kabatas
naudu. Pirms bakalaura darba aizstāvēšanas
paņēmu brīvu gadu, jo nāca jauns piedāvājums – strādāt par tirdzniecības pārstāvi a/s
„Aj Produkti”, kur ne vien ieguvu ļoti lielu
pieredzi darbā ar cilvēkiem un izpratni par to,
kā ir strādāt starptautiskā uzņēmumā, bet arī
sapratu, ka turpmāk savu dzīvi nevēlos saistīt
ar tirdzniecību.
Universitāti pabeidzu 2009. gadā, ironiski, ka tas sakrita ar krīzes sākumu. Biju jau
pilsētas dzīvē labi iejutusies, bet neko darīt –
nācās atgriezties laukos pie vecākiem, jo štatu samazināšana skāra arī manu agrāko darba
vietu. Lai gan gada laikā, ko pavadīju darba
meklējumos, brīžiem bija skumji, ka netieku
novērtēta, ka neredzu savā dzīvē tādu īstu
mērķi, uz kuru tiekties, tomēr par bezdarbību
sūdzēties es nevarēju. Šo gadu es izmantoju,
lai nodarbotos ar hobijiem, kuriem līdz šim
man tā īsti laika nebija pieticis. Sākumā ļoti
daudz nodarbojos ar rokdarbiem – tamborēju un adīju uz svētkiem dažādas dāvaniņas
mīļiem cilvēkiem. Beidzot iemācījos izšūt,
par ko sapņoju jau ļoti sen, apguvu arī tehniku, kā izveidot interesantas kartītes ar izšuvuma motīvu. Šī gada laikā arī diezgan daudz
lasīju grāmatas angļu valodā, lai uzlabotu
savas valodas prasmes. Iesaistījos arī ģimenes biznesā – palīdzēju tētim rudenī mežā
kopt jaunaudzes un pavasarī stādīt eglītes,
uzņēmos arī veikt dažādus pienākumus, kas

saistīti ar dokumentu noformēšanu, līdz ar to
sevi jau sāku saukt par tēta labo roku! Paguvu arī pastrādāt „simtlatnieku” programmā
Inešu pagasta bērnu dienas centrā. Šī bija ļoti
laba iespēja gūt pieredzi darbā ar maziem
bērniem. Šajā laikā varēju nodarboties ar vēl
vienu savu novārtā atstāto hobiju – zīmēšanu
un vēlmi izpausties radoši –, jo veicu bērnu
dienas centra vizuālo noformēšanu. Piedāvājums strādāt Jaunatnes iniciatīvas centrā
„Balgas Strops” nāca īstajā laikā. Lai arī
iepriekš neko tamlīdzīgu darījusi neesmu,
es ļoti ceru, ka man izdosies realizēt vismaz
dažas no manām iecerēm, kas padarīs centra
ikdienu interesantāku un krāsaināku.
Nosauc, lūdzu, sev raksturīgākās
iezīmes.
– Pēc horoskopa esmu Lauva ar daudzām šai zīmei raksturīgākajām īpašībām,
esmu ambicioza, man ir svarīgi būt novērtētai un justies svarīgai, esmu arī atklāta un
godīga, neprotu melot, man piemīt arī liela
taisnības izjūta. Lauvas zīmē dzimušie parasti ir autoritātes un līderi, kam ir vēlme tiekties
uz šādu pozīciju. Draugi dažkārt pārmet, ka
esmu asa un tieša, saku visu, ko domāju, bet,
ja viņi zinātu, cik daudz es noklusēju! Esmu
mērķtiecīga, ar augstu atbildības sajūtu, ja
kaut ko apsolu, vienmēr cenšos to izpildīt.
Dažkārt man pārmet iedomību, tas tāpēc, ka
ikdienā smaidu diezgan reti, apkārtējie nesaprot, ka varu būt nopietna, bet smaidīt iekšēji.
Runājot par vaļaspriekiem, bez rokdarbiem
patīk nodarboties arī ar riteņbraukšanu, bez
tās es savu dzīvi iedomāties nevaru. Patīk arī
ceļot un meklēt piedzīvojumus, jo izvēlos
nevis izmantot tūrisma kompāniju piedāvājumus, bet ceļojumu plānot pati, sākot ar
aviobiļetēm un viesnīcu, līdz apskates objektiem. Tas dod iespēju rast patieso iespaidu
par ceļojuma mērķi.
Kāpēc, tavuprāt, par „Balgas Stropa” jauno vadītāju izvēlējās tieši tevi?
– Šo jautājumu vajadzētu uzdot komisijai, nevis man. Šis darbs man ir ļoti liels izaicinājums, un es esmu pateicīga par man doto
iespēju sevi pierādīt. Šobrīd mans galvenais
uzdevums ir rast līdzekļus centra labiekārtošanai. Esmu nedaudz izmainījusi telpu iekārtojumu, lai apmeklētājiem šeit būtu patīkamāk uzturēties. Šobrīd svarīgi ir arī iepazīties
ar tiem jauniešiem, kas vēlētos aktīvi iesaistīties un darboties dažādos projektos un pasākumos, jo centra būtība, manuprāt, ir tāda,
ka jaunieši paši izdomā, ko vēlas darīt, bet es
esmu cilvēks, kas palīdz šīs idejas realizēt.
Visam jānotiek brīvprātīgi, cits mehānisms
nedarbosies. Jaunatnes iniciatīvas centrs nav
skola, kur piedāvājums tiek pasniegts uz paplātes. Kuras turpmāk būs centra prioritātes,
kādas prasmes attīstīsim – jālemj pašiem
jauniešiem.

Leldes ikdiena nav iedomājama bez velosipēda.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

				

ZAAO: izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā jāpiesaka telefoniski

SLUDINĀJUMI

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija” (ZAAO)
klientiem ir iespēja mainīt konteinera tukšošanas grafiku. Ja konteiners piepildījies
ātrāk, nekā paredzēts, papildus konteinera
tukšošana jāpiesaka telefoniski. Tāpat jārīkojas gadījumos, kad konteineru tukšot
nav nepieciešams – lai konkrēto tukšošanas reizi izņemtu no grafika un par to
nebūtu jāmaksā, ZAAO klientiem tas jāpaziņo telefoniski vienu dienu pirms paredzētās konteinera izvešanas.
„Pēdējā laikā vērojama situācija, ka
klienti konteinera tukšošanu neatsaka, un
konteineru tā tukšošanas dienā neizvelk
uz ielas vai ceļa. Tādējādi viņi domā, ka
ir devuši mums zīmi, ka konteineru tukšot
nav nepieciešams un šī nenotikusī konteinera tukšošanas reize tiks izņemta no tuk-

PIEDĀVĀ DARBU
Meklējam aukli – mājsaimnieci
(sievieti, vecumā no 40 gadiem, kurai
savi bērni jau izauguši) darbam Dzērbenes pagastā. Darba laiks: 6 dienas
nedēļā no plkst.8.00 līdz plkst.21.00.
Atalgojums – stipri virs vidējā.
Piedāvājam darbu mājstrādniekam
(vecumā no 40 gadiem) Dzērbenes pagastā. Darba laiks: 6 dienas nedēļā no
plkst.8.00 līdz plkst. 21.00.
Atalgojums – virs vidējā.
Tālr. 29238301 (Evija).
Sniedzu krūmgrieža, zāles pļāvēja
pakalpojumus, tālr.: 28644673 (Gatis).
PATEICĪBA
„Lai dzīves ceļā jūs pavada ticība
brīnumam!
Smaidiet! Dāvājiet smaidus un labestību!
Jūsu nākotne tik un tā ir atkarīga
vienīgi no jums!”
O. Mandino
Mīļš paldies viesu nama
„Andrēni” saimniekiem Larisai un
Sandim Kārkliņiem par sagādāto
atpūtas brīdi mūsu skolas darbiniekiem un skolotājiem!
Visu vārdā skolas direktore
Lilita Ozoliņa

LAIPNI AICINĀTI
PIE MUMS!

Taurenes pamatskolas
pirmsskolas grupa būs atvērta
no 1. līdz 31. jūlijam.
Ja vēlaties, lai jūsu bērns jūlijā ir
pie mums, lūgums līdz 30. jūnijam
nodot iesniegumu skolas lietvedei!

NĀC PULKĀ!
Jaunatnes iniciatīvas centrs

„Balgas strops” aicina pievienoties idejām bagātus jauniešus, kas vēlas
aktīvi darboties, lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, iegūt jaunas zināšanas un
attīstīt prasmes. Ar idejām un vēlmēm var griezties pie centra vadītājas
Leldes Burdajas, kura jūs uzklausīs un
palīdzēs tās īstenot.
Nāciet, pievienojieties un veidosim centru kopā!
Jaunatnes iniciatīvas centrs atvērts
darba dienās no plkst.15.00 līdz 19.00.
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena.

kapusvētku
dievkalpojumi
4. jūlijā plkst.14.00 Kosas kapos
4. jūlijā plkst.16.00 Krustkalnu kapos
25. jūlijā plkst.11.00 Vecpiebalgas
kapos
31. jūlijā plkst.15.00 Dzērbenes pagasta Jaunajos kapos
31. jūlijā plkst.16.00 Dzērbenes pagasta Vecajos kapos
1. augustā plkst.13.00 Skujenes kapos
7. augustā plkst.12.00 Ķemerkalna
kapos
7. augustā plkst.13.00 Sila kapos
7. augustā plkst.15.00 Lodes-Apšu
kapos
8. augustā plkst.12.00 Leimaņu kapos
8. augustā plkst.14.00 Cieļu kapos

šošanas grafika. Taču šāda klientu rīcība
neļauj mums skaidri noprast, ka konteineru tukšot nav nepieciešams. Atkritumu
savākšanas transports piebrauc pie konkrētās mājas, ZAAO darbinieki staigā
un meklē konteineru – tās ir gan liekas
izmaksas ZAAO un klientam, gan lieki
notērēts laiks,” problēmu skaidro Ieva Tabūne, ZAAO mārketinga daļas vadītāja.
Klientiem der iegaumēt, ka izmaiņas
klientam lietošanā nodotā konteinera tukšošanas grafikā bez saskaņošanas ar klientu ZAAO neveic.
Gadījumos, kad nepieciešams veikt
izmaiņas konteinera tukšošanas grafikā,
aicinām klientus iepriekšējā dienā zvanīt
uz ZAAO pa tālruni 64281250 un atteikt
konteinera tukšošanu vai pieteikt papildus
konteinera tukšošanu.

Par SIA „Augstākā izglītība” Latvijā

Pasākumi

VECPIEBALGAS NOVADĀ JŪLIJĀ
Dzērbenes tautas namā

9. jūlijā
plkst.23.00 ZAĻUMBALLE. Spēlē duets „Sandra”.
31. jūlijā
plkst. 20.00 KONCERTS. Spēlē un dzied Kaspars Antess.
Pēc koncerta balle.

Vecpiebalgas kultūras namā

„Kad darbiņš padarīts,
Varam jauki palustēt.”

3. jūlijā
plkst.19.00 Alauksta estrādē
VECPIEBALGAS NOVADA DZIESMU UN DEJU SVĒTKI.
Piedalās: Vecpiebalgas novada kori, skolēnu un pieaugušo tautisko
deju kolektīvi, jauktais koris „Ērgļi”, Ērgļu vidusskolas jauniešu deju
kolektīvs.
Pēc koncerta ZAĻUMBALLE. Spēlē grupa „Bruģis”
Ieejas maksa uz pasākumu – Ls1,00
Darbosies bufetes!
10. jūlijā plkst.
10.00 Alauksta estrādē NOVADA SPORTA SVĒTKI
netradicionālajos sporta veidos.
17. jūlijā BĒRNĪBAS SVĒTKI.
24. jūlijā VECPIEBALGAS NOVADA SVĒTKI.
Programmā:
plkst.10.00 tirgus laukumā SVĒTKU TIRGUS
• piedalās novada dāmu deju grupas, vokālais ansamblis „Lūna”,
• netradicionālās modes šovs (drosmīgajiem un izdomas bagātajiem
lūgums pieteikties iepriekš pa tālr. 26323454).
plkst.11.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā DIEVKALPOJUMS
• novada karoga iesvētīšana, • piedalās koris „Pie Gaujas”,
• pēc dievkalpojuma gājiens uz novada pašvaldību.
plkst.12.30 pie pašvaldības SVĒTKU ATKLĀŠANA
• piedalās „Muižas koris”, • vērpjamo ratiņu simpozijs,
• amatiermākslas kolektīvu uzstāšanās.
plkst.19.00 Vecpiebalgas muižas parka estrādē Inešos
MAZĀS KALNIŅA DIENAS.
Koncertā: grupa „Autobuss debesīs”, Paula Dukure, Vītolu ģimene.
Zaļumballē spēlēs grupa „Vēja radītie”.
Ieejas maksa uz pasākumu Ls 3,00
Tālr. uzziņām: 26493591

APSVEIKUMI
Bet varbūt laime ir tā, ka esam,
Bezgala alkas dvēselē nesam.
Atdodam, zaudējam, ņemam un dodam,
Vējos un puteņos aizvēju rodam.
D. Avotiņa

Sveicam Tevi, jūlija jubilār!

Es tevi izvīšu caur savu mūžu,
Tev skanēšu, kad snigs un putinās,
Tavs bērzs un tava sulas krūze būšu
Un aka, kurā saules dzintars lās.
K. Apškrūma

60
Guntra Romanova Dzērbenē
Mārīte Slūka Kaivē
Jānis Sakša Taurenē

Sveicam

70
Ivans Bulanovs Dzērbenē
Veronika Markeviča Taurenē
Ināra Pundure Vecpiebalgā

Baibu Krišjāni un Mārtiņu
Āboliņu,
Lolitu Štaueri un Oskaru Jankovksi,
kopēju dzīves ceļu sākot!

2010. gada jūnijs

80
Velta Lapiņa Taurenē
Jasmīna Ošiņa Vecpiebalgā

95
Kārlis Eglītis Taurenē
96
Ida Riekstiņa Inešos

Par tēmas aktualitāti šaubu laikam
gan nav – jūnijs vienmēr ir gala eksāmenu, izlaidumu un tālākā dzīves ceļa meklējumu laiks.
Ievadam trīs epizodes, kuras, manuprāt, labi raksturo situāciju pašreiz augstākās izglītības jomā. Tātad – kāds kolēģis
vēlas turpināt mācības maģistrantūrā, tāpēc zvana uz augstskolas filiāli Cēsīs un
sarunas gaitā brīdina, ka viņš ne vienmēr
varēs ierasties uz nodarbībām sestdienās,
jo tad viņam bieži arī jābūt kopā ar bērniem sacensībās. Atbilde – tas nekas. Jūs
tikai laikā samaksājiet mācību maksu.
Otra epizode – trešdienas vakarā satieku
savu bijušo skolnieku nākam no autobusa un, protams, painteresējos, kāpēc viņš
atgriežas no studijām Rīgā tādā neparastā
dienā. Atbilde – mums jau reti kad nodarbības ir vairāk nekā trīs dienas nedēļā.
Vēlāk no kolēģiem uzzinu, ka kāda viņu
radiniece vispār mācās tikai 2 dienas, un
tas dienas nodaļā pie pilna apmācības kursa. Un trešā epizode – salidojumā vaicāju
kādai absolventei, par ko viņa kļūs pēc
studiju beigšanas, kādā jomā meklēs darbu. Atbilde – nezinu, mums tur ir visādas
programmas, tad jau redzēs.
Un tagad secinājumi – augstākā izglītība Latvijā ir pārvērtusies par faktiski
bezriska peļņas avotu, kurš nodrošina pārtikušu dzīvi veselai plejādei cilvēku, kurus nosacīti var saukt par pasniedzējiem
un kuru atbildība aprobežojas ar attiecīga
diploma izsniegšanu augstskolas beidzējam. Mēģināšu savu domu pamatot. Labi
zināms, ka padomju varas pastāvēšanas
beigu posmā Latvijā bija nedaudz vairāk
par 10 augstskolām, no tām vairākas ļoti
specifiskas, tagad augstāko izglītību var iegūt tuvu ap 70 dažādās skolās un to filiālēs
(šeit skaita arī koledžas, kuras gan faktiski
atbilst padomju laika tehnikuma statusam,
jo grūti iedomāties, ka augstskolā varētu uzņemt pēc pamatskolas beigšanas).
Katrs loģiski domājošs cilvēks saprot, ka
pie tik straujas augstskolu skaita palielināšanās nav iespējams tik īsā laikā sagatavot
pasniedzējus ar attiecīgu kvalifikāciju un
pieredzi, visbiežāk tie ir cilvēki, kuri paši
tikko kā beiguši studijas un kuri faktiski
pilda tādas kā „notes puļķa” funkcijas. Ja
vēl ņem vērā, ka viņi visbiežāk strādā vairākās augstskolās dažādās valsts malās,
tad nav jābrīnās, ka šie cilvēki bieži nepaspēj vai pat vispār neierodas uz nodarbībām, un par viņu darbības galveno mērķi
kļūst naudas pelnīšana. (Pēc preses ziņām
dažu augstskolu rektori saņēmuši mēnešalgu, kura rakstāma ar četrām nullēm.)
Faktiski jau virsrakstā likto apzīmējumu
SIA varētu mainīt uz SBA – sabiedrība
bez atbildības, jo būtībā augstskola neuzņemas nekādu atbildību par zināšanu, ar
kādu absolvents atstāj augstskolu, līmeni,
nedz arī par viņu tālāko darba gaitu perspektīvu. Lielai daļai absolventu tas arī
nemaz nav svarīgi, jo daudzi negatavojas
strādāt izvēlētajā profesijā, bet viņiem vajadzīgi tikai „vāciņi”, lai varētu iekārtoties
kādā „siltā vietiņā”, kuru sagādājuši radi
vai draugi, jo tur obligāti vajadzīga augstākā izglītība – vienalga kāda, ka tikai

augstākā, kas, protams, ir kārtējais mūsu
valstī pieļautais absurds, kas zināmā mērā
skaidro trešajā epizodē minēto faktu – gatavosim plaša profila speciālistus, kuri pa
īstam neprot neko, tāpēc arī līdz 50% pašreiz krīzes laikā augstskolas beigušajiem
nevar atrast darbu, bet no visiem neatkarības laikā sagatavotajiem speciālistiem
70% nestrādā izvēlētajā profesijā, bet darba devēji atzīst, ka nepieciešami 2 – 3gadi,
līdz jaunais speciālists, kurš it kā ir studējis šajā jomā, var pilnvērtīgi iekļauties
uzņēmuma darbā. Protams, šī problēma
ir cieši saistīta arī ar nākamo studentu atlasi. Privāto augstskolu rektori intervijās
atzīst – mēs uzņemam visus, kuriem ir
vidusskolas diploms un kuri var samaksāt
mācību maksu. Domāju, ka nav jāpierāda,
ka nauda ir pats sliktākais atlases kritērijs,
ja gribam iegūt labi sagatavotus, konkurētspējīgus speciālistus tautsaimniecībai.
Un nākamais absurds – Latvija – valsts ar
neeksistējošu lielrūpniecību, salīdzinoši
primitīvu lauksaimniecību ieņem 2.vietu
pasaulē pēc studentu skaita uz iedzīvotāju
skaitu. Dabiski, ka šāda valsts nespēs nodrošināt tos apmēram 120000 studentus
(uz 2,3 milj. iedzīvotāju) ar atbilstošām,
pieklājīgi apmaksātām darbavietām, tātad
mēs būtībā no sava trūcīgā budžeta gatavojam speciālistus Rietumeiropas bagātajām valstīm, kuras nebūs ieguldījušas to
tapšanā nevienu santīmu. Un pat nekādu
kompensāciju mēs nevaram prasīt, jo pastāv brīvais darbaspēka tirgus.
Tagad daži padomi absolventiem un
viņu vecākiem. Tālākā dzīves ceļa izvēlē
vajadzētu ņemt vērā sekojošo – nekādā
gadījumā neizvēlēties studēt tikai tāpēc,
ka kaimiņa dēls vai meita arī studē vai ka
uz šo augstskolu iet arī mani draugi vai
klasesbiedri. Samērojiet savas ģimenes
finansiālās iespējas ar paredzamajiem
izdevumiem un ar iespējamo materiālo
ieguvumu pēc studiju beigšanas! Padomājiet, vai jūsu izvēlētā profesija būs
pieprasīta arī ārzemēs, ja nāksies vismaz
uz laiku pamest valsti (inženieris vienmēr
atradīs darbu vismaz kā kāds zemāka ranga vadītājs, bet, piemēram, psihologi vai
sociologi diezin vai, jo tie darbojas komunikatīvi, tātad pirmais priekšnoteikums ir
valodas prasme visās tās niansēs). Neizvēlieties profesiju, kurā jau tāpat ir speciālistu pārprodukcija – proti, ap 70% studē
humanitārajā jomā, protams, būtu ļoti
nepieciešams, lai katrā uzņēmumā vai iestādē būtu pat vairāki psihologi un sociālie
darbinieki, bet jūs taču nevarēsiet gaidīt,
kamēr mūsu valsts to varēs atļauties. Izvēlieties jomas, kuras speciālisti uzskata par
mūsu valstij perspektīvām – pašreiz tās ir
ķīmija, sevišķi farmakoloģija, mežizstrāde, kokrūpniecība un apstrādājošā rūpniecība, protams, arī datortehnoloģijas,
kuras nepieciešamas visās nozarēs. Un,
protams, jābūt interesei, kaut minimālai,
par izvēlēto profesiju. Ir briesmīgi gandrīz
trešdaļu darba mūža nodarboties ar lietām,
kuras tev ir vienaldzīgas vai pat pretīgas.
Lai veicas!
Juris Sīmanis

LĪDZJŪTĪBA
Mūžībā aizgājuši

Tavs mūžs kā dziesma
izdziedāts,
Nu zemes mātes klēpim
dots...

Jānis Leitāns, Dzērbene
Jānis Rečs, Dzērbene
Vija Ozola, Taurene
Aija Subatoviča, Vecpiebalga

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 15. datumam.
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Avīze iespiesta SIA “Madonas poligrāfists”.

