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Šajā numurā:
■ Novada domes
aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis –
muzeju apvienība “Orisāre”

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Sveiki jūsmājās!
Neatkarīgi no datuma kalendārā, vairumam cilvēku vasara parasti
sākas ar pirmajām jūnija dienām.
Tā ir bijis un būs – jau kopš skolas
laikiem. Lai arī pagājis jau gadsimta ceturksnis kopš izskanējis mans
skolas zvans, katru gadu jūnijā pārņem šī brīnišķīgā izjūta, ka garā,
daudzsološā un laimīgā vasara vēl ir
priekšā – veseli trīs mēneši saules!
Tiesa gan, ne visi gadalaika priekus
varēs baudīt bezrūpīgi, proti, šis ir
satraukuma pilns brīdis skolu absolventiem, jo zudusi naivā cerība, ka
gan jau nākamgad visas atzīmes tiks
izlabotas. Ne mazāku emocionālo
pārdzīvojumu izjūt arī viņu vecāki.
Kā zināms, jebkurš eksāmens nes
sev līdzi pamatīgu stresu, pat tad, ja
visu laiku ir sistemātiski un pamatīgi
apgūtas zināšanas. Ko jūs atbildētu
cilvēkam, kurš meklē atbildi uz jautājumu: studēt to, kas interesē, vai
izvēlēties studijas pēc izdevīguma
principa – lai vieglāk atrast darbu?
Savulaik, uzņemot dokumentālo filmu, režisors Juris Podnieks meklēja
atbildi uz jautājumu – vai viegli būt
jaunam. Man šķiet, ka mūsdienu jauniešiem ir vēl grūtāk kā astoņdesmito gadu filmas varoņiem, jo pienācis
laiks kļūt atbildīgākiem un atvērt
durvis uz pieaugušo pasauli (protams, vienmēr jau būs arī tādi, kas kā
tauriņi lido pa dzīvi). Varbūt devīto
klašu absolventiem tas nav tik aktuāli, bet divpadsmitajiem izvēlēties, uz
kuru mācību iestādi doties, šobrīd ir
ļoti sarežģīti. Jo nezini jau, vai izvēlētā profesija pēc pāris gadiem darba
tirgū vairs būs vajadzīga, vai sapnis
par jurista, skolotāja, ekonomista ...
(tā var saukt bezgala daudz) amatu
nekļūs par rožainu ilūziju. Var jau,
protams, mēģināt sameklēt darbu,
tālākizglītību atliekot uz vēlāku
laiku un izdevīgāku situāciju. Bet
atkal – cik ir to darba devēju, kuriem
šobrīd vajadzīgi tikko no skolas sola
nākušie, bez specialitātes un pieredzes? Ļoti daudziem lauku jauniešiem ir jārēķinās arī ar minimālu
finansiālu atbalstu no vecāku puses.
Gluži vienkārši – nav iespējas palīdzēt. Braukt strādāt uz ārzemēm?
Arī tas diezin vai ir risinājums, jo
neviens jau arī tur negaida. Skumji –
bet ko darīt? Nesasteigt lēmumus,
bet tos pamatīgi apsvērt, nepaļauties
uz veiksmi, bet uz savām spējām, –
jo tikai ar dzelžainu apņemšanos var
gūt panākumus. To tad arī es visiem
absolventiem un viņu vecākiem novēlu.
Bez jau pieminētā eksāmenu
drudža un izlaiduma svinībām jūnija
krāšņākais notikums ir Līgo svētki
un Jāņi. Lai arī šķiet, ka līdz vasaras
saulgriežiem vēl tālu (plašsaziņas
līdzekļos gan pirmās līgo dziesmas
sāka atskaņot jau maija vidū, gandrīz vai kā par spīti visiem, kuri šos
svētkus nemaz tik ļoti negaida), ticiet man, tie pienāks pavisam ātri.
Darbu steigā nemaz attapušies nebūsim, ka klāt būs diena, kad jāsāk
gādāt siers un alus, jāgatavo vieta
ugunskuram un jāvij vainagi. Bez tā
visa nu nekāda svinēšana nesanāks.
Gatavošanās dažkārt ir pat svarīgāka
par pašu svētku kulmināciju – prieks
par to, ko mēs radām ap sevi, prieks,
ko varam sniegt citiem, ir lielākā
vērtība.
Darbīgu un līgo noskaņām pārpilnu nākamo mēnesi! Lai izdodas
sagādāt pārsteigumu sev un citiem!
Dzidra Ješkina
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Pirmizrādes
1. maijā Inešu amatierteātris svinēja svētkus – pašu mājās pirmizrādi
piedzīvoja A. Bankas luga „Visi radi
kopā” Jasmīnas Ošiņas režijā. Tautas
nama zāle bija skatītāju un ziedu pilna.
Tautas nama vadītāja Sarmīte Beķere
par amatierteātra sniegumu ir gandarīta: „Varējām pasmieties par daudzreiz
apspēlēto tēmu – radinieku attiecības.
Skatītāji ar sajūsma uzņēma dažādās
komiskās situācijas un pārpratumus,
kas uz skatuves tika izspēlēti. Izrāde
bija interesanta, par to liecina cildinošās apmeklētāju atsauksmes. Patīkami
redzēt, ka līdzās stabiliem pamatsastā-

va aktieriem Viesturam Burjotam, Ivitai Frīdvaldei, Sandrai Berķei, Ivetai
Ģērmanei, Vilnim Vaļkinam, Marekam
Radvilāvičam, Gunāram Pētersonam,
Jānim Ronim, Birutai Engerei, izrādē
veiksmīgi debitēja Rudīte Goba un Daina Spilva. Priecājamies, ka vēl arvien
uzticīgas Inešu amatierteātrim ir režisore Jasmīna Ošiņa un izrādes vadītāja
Vija Frīdvalde. Šī bija pirmā izrāde, kad
apgūtās skaņu operatora iemaņas demonstrēja Zane Riekstiņa. Vēlu teātra
kolektīvam izturību un gaidīsim atkal
jaunus iestudējumus!”

Uz Vecpiebalgas teātra kopas
„Sumaisītis” pirmizrādi „Tā sanāca...”
kultūras namā sanāca krietni kupls
skatītāju pulks. Izrādes režisore Ilona
Muižniece atzīst: „Jāspēlē ir vienkāršas,
saprotamas lugas. Mums nevajag „augsto mākslu”, cilvēki uz skatuves vēlas
redzēt savējos. Perfekts tēlojums lai paliek profesionālo aktieru ziņā, pašdarbniekiem ir cita misija – sniegt skatītājam
atpūtu. Man šķiet, ka mums izrāde izdevās un skatītāji mājās aizgāja apmierināti. Paldies Ingunai Bauerei, kura šo
lugu veltīja „Sumaisītim”, piedomājot
par katru no mūsu kolektīva aktieriem.
Izrādei pa vidu iekļāvām koncertu, man
ir prieks, ka uz mūsu aicinājumu atsaucās kolektīvu vadītāji un pašdarbnieki,
jo piedalīties pašdarbībā šobrīd ir ļoti
grūti – mēģinājumi prasa gan lielu laika patēriņu, gan arī finansiālu ieguldī-

jumu.” Izrādē piedalījās: Aivars Avens,
Raimonds Sniedze, Ilze Vilde, Ilona Radziņa, Inese Zārdiņa, Andrejs Zārdiņš,
Aivars Radziņš, Ilze Jukevica, Sanita
Asare, Gunita Skalbe, Ilgonis Pētersons,
Ilona Muižniece, Zigrīda Ruicēna, Irēna
Kuzmane, Mārtiņš Spilva, vokālais ansamblis „Lūna’’, deju grupa ’’Savējās’’,
deju kolektīvs „Mudurainis”.

Pretēji plaši izplatītajam uzskatam,
ka piektdiena un 13. datums nav īpaši
labvēlīgs laiks, Taurenes amatierteātrim „Radi” tas izrādījās ļoti veiksmīgs –
Baibas Jukņēvičas lugas „Ak, šī jaukā lauku dzīve” pirmizrādi skatītāji
uztvēra atzinīgi. Taureniete Lilita Jekoviča izrādi vērtē kā ļoti aizraujošu:
„Aizejot uz pirmizrādi „Ak, šī jaukā
lauku dzīve” biju pārsteigta, kā augusi
amatierteātra „Radi” saime. Iepriecināja jau pats izrādes sākums, jo bija
patīkami saņemt pavasarīgi noformēto
programmiņu. Luga vēsta par to, kā
lauku saimniecībā uzņem viesus un kā
saimniece cenšas izprecināt savu dēlu.

Izrādē aizraujošās lauku sētas likstas
tika meistarīgi izspēlētas. Aktieri bija
lieliski – gan Vijas Rožlapas – Diāna,
gan Ināra Jansona – saimniekdēls, gan
Birutas Oļševskas – saimniece. Skatītājiem no sirds izsmieties lika Guntara
Batņas atveidotais Jopciks, Baibas Butkas – Tukiņ’ Lija un Maijas Bārzdiņas –
pastniece. Lieliski uz skatuves bija Gunita Gedroica Jurago, Jānis Klansbergs,
Kristīne Balode, Anete Batņa, Māris
Liepiņš, Ivars Žagars, Daina Liepiņa.
D.Grīnvalds ir teicis „… Tversim dzīvi
jautri! Jokosim par sevi, lai to nedara
citi!...” Tā turpināt! Lai biežāk būtu tādi
skaisti vakari!”

Jaunieti! Esi brīvprātīgais!
Uzdrošinies izmainīt!
Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes lēmumu 2011. gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu
aktīva pilsoniskuma veicināšanai. Šī
gada ietvaros ne tikai Latvijā, bet arī
visā Eiropā notiek dažādi pasākumi,
lai pievērstu sabiedrības uzmanību šai
tēmai, kā arī visas Eiropas Savienības
dalībvalstis tiek aicinātas vienoties par
jautājumu sakārtošanu un risinājumu
meklēšanu, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.
Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona
no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par to
atalgojumu. Kopumā brīvprātīgo darbu
var iedalīt divos veidos. Viens no tiem
ir brīvprātīgais darbs, ko veic ikviens
sabiedriski aktīvs iedzīvotājs, kas ar
savām prasmēm un ieguldīto darbu
uzlabo dzīves kvalitāti sev apkārt, piemēram, piedaloties ikgadējā pavasara
tīrīšanā jeb Lielajā talkā. Otrs veids ir
saprotams kā brīvprātīgais darbs, kas
orientēts uz pilnveidošanos, attieksmju
un vērtību nostiprināšanos un vērtīgas
pieredzes iegūšanu sev interesējošā sfērā. Šis brīvprātīgā darba veids ir iespēja
izpaust savus talantus, iegūt jaunus sociālus kontaktus, īstenot savas idejas,
gūt iespaidus un arī apceļot pasauli.
Atšķirībā no algota darba, kad tiek
prasītas noteiktas zināšanas, prasmes,
iemaņas, brīvprātīgajā darbā var iesaistīties ikviens, kam ir vēlme un pareizā
motivācija to darīt.
Eiropas Brīvprātīgā darba gada
2011 ietvaros arī Vecpiebalgas novada
pašvaldība ir izlēmusi uzsākt darbu pie
brīvprātīgā darba iespēju nodrošināšanas Vecpiebalgas novada jauniešiem
ar mērķi, lai mazinātu jauniešu sociālo

izolāciju, dot iespēju Vecpiebalgas novada jauniešiem iegūt jaunas prasmes
un zināšanas, sociālos kontaktus, izpaust savus talantus, īstenot savas idejas, pavadīt lietderīgi brīvo laiku, iegūt
pirmo darba pieredzi, veicot brīvprātīgo darbu Vecpiebalgas novada pašvaldības iestādēs. Šī iespēja galvenokārt
tiek piedāvāta jauniešiem vecumā no
16 līdz 25 gadiem, taču netiks atraidīti
arī citi interesenti.
Nezinātājam šobrīd varētu šķist, ka
pašvaldība šādā veidā mēģina piesaistīt
darbaspēku, kuram nav jāmaksā alga,
jaunieša pirmā doma varētu būt, ka bez
atalgojuma jau nu gan viņš nestrādās,
taču realitātē no iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā ieguvējs ir tikai un vienīgi
jaunietis. Pasaules pieredze rāda, ka
brīvprātīgais darbs ir lielisks veids, kā
jaunietim uzlabot dzīves apstākļus sev
apkārt, labāk izprast sevi un izveidot
savu nākotnes vīziju. Šajā laikā, kad
valstī ir augsts bezdarba līmenis, kad
jaunietim tikko no skolas sola iespēja
iegūt darbu ir ļoti neliela, kad studēt
vairs nevar atļauties visi, brīvprātīgais
darbs ir iespēja nenoslēgties no ārpasaules, būt apritē darba tirgū, iegūt savu
pirmo darba pieredzi, pielietot savas jau
esošās zināšanas praksē un iegūt jaunas, veidot kontaktus, parādīt sevi, un
šāda darbošanās nepaliks nepamanīta.
Jaunieti, šī ir tava iespēja! Esi brīvprātīgais! Uzdrošinies izmainīt!
Sīkāku informāciju par brīvprātīgā
darba iespējām Vecpiebalgas novada
pašvaldībā var iegūt jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” vai pa tālruni
25618443 (Lelde), ar brīvprātīgā darba
nolikumu var iepazīties Vecpiebalgas
novada pašvaldības mājaslapā www.
vecpiebalga.lv.

Vij vainagu no ziedu skarām,
Vij to no jāņuzālēm garām –
Klāt Jāņu laiks.
Starp bērzu birzīm meklē taku
Un izsmel pasauli kā prieka aku –
Īss Jāņu laiks ...
Vēl pavisam nedaudz un
klāt būs vasaras saulgrieži, kad
visgarākajai dienai pa pēdām
seko visīsākā nakts. Tā ir pavisam savādā nakts – ar meijām,
reibinošu jāņuzāļu smaržu, ar
sieru, alu un līgodziesmām, ar
sentēvu rituāliem un burvestībām, kad iespējams pilnīgi
jebkas. Var piepildīties gan

jāņuzāļu dziedinošais spēks,
gan apdziedāšanās ticējumi,
dažkārt jāņubērni pat mēdzot
atrast papardes ziedu... Lai brīnumi piepildās!
Priecīgus svētkus visiem
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem, bet īpaši sveicieni skanīgo vārdu īpašniekiem – Līgām un Jāņiem!

Lai sanāca Jāņa bērni no maliņu maliņām...
Līgo! Līgo!
Svinam Jāņus Vecpiebalgas novadā!

23. jūnijā Līgo rīta tirgus
Vecpiebalgas tirgus laukumā

plkst. 11.00 svētku ieskandināšana
kopā ar Vecpiebalgas pašdarbniekiem

Plkst. 12.00 Kaives parkā Līgo svētku un Jāņu
sportiskās aktivitātes
(Aicināti visi sportiskā gara līgotāji gan komandas, gan individuālisti)

No plkst. 23.00 līdz saullēktam
Vecpiebalgas tirgus laukumā

Jāņu

nakts zaļumballe ar latviešu mūziku visām
gaumēm
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2011. gada 18. maijā
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus:
1.1. Alauksta ezerā (50 m): I. Osipovam, L. Plūmei, V.Naglim, A. Pizānam, S. Daugulim, G. Šļaukstiņam, R.
Lāpselim, B. Zvejniecei, V. Gruelei, J.
Lāpselim, G. Lāpselim, I. Zeppam, I.
Duksei, P. Ažiņam, J. Ažiņam, A. Avenam, V. Cīrulim, A. Pizānei, R. Bulam.
1.2. Tauna ezerā (30 m): V. Naglim,
A. Punānam, A. Zvejniekam, M. Smaliķim, R. Pētersonei, J. Pētersonam,
I. Pētersonam.
1.3. Nedža ezerā (30 m): I. Berļakovai, I. Babrei, I. Šķerbergam, I. Asarītei, A. Akmenim, U. Cimdiņam, A.
Rutkim, S. Šķerbergam.
1.4. Stupēna ezerā (30 m): V. Ragozinam, I. Tiltiņam, J. Seļakovam.
1.5. Kapsētas ezerā (30 m) D. Siliņam.
1.6. Brenkūža ezerā (25 m): I. Naļivaiko-Poikānam, A. Ozolam, L. Skrabei.
1.7. Bānūža ezerā (30 m) E. Račilam.
1.8. Gailīša ezerā (25 m): V. Zivtiņam, V. Antonovičai, M. Krišjānim.
1.9. Ilzes ezerā (30 m): N. Jankevičam, P. Drozdam.
1.10. Dabaru ezerā (30 m) A. Vīlipam.
1.11. Taurenes ezerā (30 m) G.
Dižpēterim.
1.12. Pāvītes ezerā (30 m) A. Bogdanovam.
2. Atteikt zvejas tiesības un zvejas
limitu Nedža ezerā: J. Tollam, R. Pētersonei, J. Pētersonam, I. Pētersonam.

3. Apstiprināt par Vecpiebalgas novada sabiedrisko zivju inspektoriem:
M.Bērziņu, V. Burjotu, V.Melbārdi,
J.Grueli, A.Akmeni.
4. Sadalīt īpašumu „Lejas Sviļi” (Inešu pagasts) 3 atsevišķos īpašumos: „Lejas Sviļi” ar kopplatību 2,1 ha, „Kalna
Sviļi” ar kopplatību 1,3 ha, „Jaunsviļi”
ar kopplatību 11,0 ha. Sadalītos īpašumus iznomāt uz 10 gadiem, nosakot
zemes izmantošanas mērķi – lauksaimnieciskā izmantošana un nomas maksu –
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
5. Iznomāt daļu no neapbūvētās zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes
pagasts) 0,66 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem.
Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no
zemes kadastrālās vērtības.
6. Iznomāt no zemes īpašuma „Mietiņi” (Vecpiebalgas pagasts) daļu 3,0 ha
kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 5 gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
7. Uzsākt zemes ierīcības projekta
izstrādi nekustamam īpašumam „Jaunbutlēri” (Vecpiebalgas pagasts).
8. Piekrist īpašuma „Kalna Kaikaši” (Vecpiebalgas pagasts) sadalīšanai.
Piešķirt no īpašuma atdalītajai 1. zemes
vienībai jaunu nosaukumu „Celmiņi”.
Noteikt atdalāmajam īpašumam zemes
izmantošanas mērķi – mežsaimniecība.
9. Piekrist īpašuma „Irbēni 3” (Inešu
pagasts) sadalīšanai. Piešķirt no īpašuma atdalītajai zemes vienībai jaunu nosaukumu „Mežirbēni”. Noteikt atdalāmajam īpašumam zemes izmantošanas
mērķi – mežsaimniecība.
10. Iznomāt daļu no neapbūvētās
zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes
pagasts) 0,08 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai – mazdārziņa
Nolikums
Vecpiebalgas novada
pašvaldības
nominācijas

„Gada skolotājs” piešķiršanai
Mērķis
1. Apzināt Vecpiebalgas novada labākos, profesionālākos un talantīgākos skolotājus.
2. Celt skolotāju prestižu sabiedrībā.
3. Veicināt skolotāju motivāciju atbildīgam, kvalitatīvam darbam.
Vērtēšanas laiks
Mācību gads (no 1. septembra līdz 31. augustam).
Izvirzīšanas veids
Kandidātus nominācijai „Gada skolotājs” Vecpiebalgas novadā izvirza skolas
vadība.
Atlases kritēriji
1. Godalgotas vietas ārpusskolas aktivitātēs (olimpiādēs, konkursos, sacensībās,
skatēs utt.)
2. Kvalitatīvs, atbildīgs ikdienas darbs.
3. Aktivitātes līmenis sabiedrības dzīvē Vecpiebalgas novadā.
4. Morāles ētikas normu ievērošanas līmenis, saskarsmes prasmes ar skolēniem,
kolēģiem, bērnu vecākiem.
Nominācijas piešķiršanas procedūra
1. Vecpiebalgas novada pašvaldībā līdz 30. septembrim skolas vadības iesniedz
motivētu pieteikumu; no katras skolas pa vienam kandidātam, sakarā ar lielo skolotāju un skolēnu skaitu Vecpiebalgas vidusskolai – 2 kandidāti.
2. Kultūras un izglītības komiteja izvērtē iesniegtos pieteikumus un iesniedz
savu lēmuma projektu novada domei apstiprināšanai, izvirzot vienu kandidātu
gadā.
3. Novada dome pieņem lēmumu oktobra sēdē.
Nominācijas piešķiršana
1. Nominācijas piešķiršanu apliecina Vecpiebalgas novada Domes apliecība,
piemiņas balva ar „Gada skolotājs” iegravētu simbolu un naudas balva vienas minimālas algas apmērā.
2. Nominācijai izvirzīto kandidātu sarakstu publicē „Vecpiebalgas Novada
Ziņu” oktobra numurā, novembrī novada pašvaldība viņus ielūdz uz Valsts svētku
pasākumu. Izraudzīto un apstiprināto kandidātu apbalvo Valsts svētku svinīgajā
pasākumā.
3. Izvirzītie kandidāti (ārpus nominācijas) saņem Vecpiebalgas novada pateicību
par labu un kvalitatīvu darbu izglītībā Valsts svētku pasākuma laikā.
4. „Vecpiebalgas Novada Ziņu” decembra numurā publicē plašu interviju ar nominācijas „Gada skolotājs” laureātu.

ierīkošanai. Noteikt nomas maksu 0,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
11. Iznomāt zemes īpašumu „Jaunlībieši” (Vecpiebalgas pagasts) 6,0 ha
kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem. Noteikt nomas
maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
12. Iznomāt zemes īpašuma „Pils”
(Dzērbenes pagasts) daļu 0,03 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai
uz 5 gadiem. Noteikt nomas maksu 0,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
13. Atcelt Vecpiebalgas novada Domes 20.04.2011. lēmumu par neapbūvētās zemes vienības „Gailīši” (Taurenes
pagasts) 3,0 ha kopplatībā iznomāšanu
z/s „Mīļumbrici”. Iznomāt neapbūvētu zemes vienību „Gailīši” (Taurenes
pagasts) 4,57 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 5 gadiem
Druvim Saulītim. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības.
14. Apstiprināt Vecpiebalgas novada
nekustamā īpašuma „Angāri” (Taurenes pagasts) pārdošanas cenu – LVL
10 000, ko noteikusi novērtēšanas komisija. Pārdot Vecpiebalgas novada
pašvaldības apbūvētu zemes īpašumu
„Angāri” (Taurenes pagasts) par brīvu
cenu – LVL 10 000.
15. Apstiprināt no „Mārkalnu” zemes vienības atdalītai zemes vienībai
(0,1505 ha platībā) – „Celiņš skola –
baznīca” (Vecpiebalgas pagasts) pirkšanas cenu – LVL 65. Apstiprināt no „Jaunie kapi” atdalītajām zemes vienībām
0,0134 ha platībā un 0,1057 ha platībā –
„Celiņš skola – baznīca” (Vecpiebalgas
pagasts) pirkšanas cenu – LVL 54. Pirkt
īpašumus.
16. Apstiprināt nekustamā īpašuma
„Kagaiņi” (Vecpiebalgas pagasts) pārdošanu par brīvu cenu – LVL 20 000.
Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles
komisiju.
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17. Nepiešķirt finansiālu atbalstu Gatim Slavēnam un Atvaram Vildem.
18. Nepiešķirt finansiālu atbalstu
Latvijas politiski represēto Cēsu biedrībai.
19. Piešķirt Jānim Burjotam finansiālu atbalstu Ls 35,00 dalībai spēka trīscīņas sacensībās Lietuvā.
20. Piešķirt Pēterim Lācim finansiālu
atbalstu Ls 180.00 dalībai vieglatlētikas
sacensībās Ukrainā.
21. Piešķirt Sporta kluba „Vecpiebalga” BMX braucējiem Helvijam Babrim,
Niklāvam Babrim, Arvim Kārkliņam un
Rinaldam Jānim Kārkliņam finansiālu
atbalstu Ls 30 (katram) dalības maksas
un ceļa izdevumu segšanai dalībai Eiropas čempionātā Nīderlandē.
22. Papildināt 2010. gada 4. jūnija zemes nomas līguma pirmo punktu
par zemes izmantošanu – „Nomnieks
var izmantot zemes vienību biškopības
vajadzībām – bišu dravas izvietošanai,
biškopības produktu ražošanai un meža
audzes renovācijai”.
23. Piedalīties projektu konkursā
ESF dalības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” prioritātē 1.2.
„Izglītības un prasmes” apakšaktivitātē
1.2.2.4.2. “Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”.
24. Apstiprināt maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novadā par estrādes
nomas maksu privātiem un komerciāliem pasākumiem: Vecpiebalgas pagasta Alauksta estrādē; Dzērbenes pagasta
„Augstā kalna” estrādē, Inešu pagasta
estrādē, Taurenes pagasta estrādē, Kaives pagasta estrādē – Ls 200 par diennakti (bez stacionārās skaņas un gaismas aparatūras izmantošanas).
25. Apstiprināt SIA „Eiropas Savienības projektu aģentūra” izstrādātos
Kaives ciema ūdenssaimniecības attīstības tehniski ekonomiskos pamatojumus. Apstiprināt Vecpiebalgas novada

pašvaldības izstrādāto un 2010. gada
22. septembrī iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu ar izdarītajiem
precizējumiem
„Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas
novada Kaives ciemā”.
26. Atbrīvot no ikmēneša maskas par
trenažieru zāles un inventāra lietošanu:
Jāni Burjotu, Raivi Bazjuku, Matīsu
Zemgalu, Emīlu Ogriņu.
27. Dot piekrišanu Vendijai Zirakai
Snaiderei (Wendi Ziraks Snider) iegūt
īpašumā nekustamu ½ domājamo daļu
no nekustamā īpašuma „Jaunvepri”,
kas sastāv no 25,3 ha lauksaimniecībā
izmantojamās zemes un 35,8 ha meža.
28. Izstrādāt nolikumu par balvu
piešķiršanu Vecpiebalgas novada vidusskolu audzēkņiem par kvalitatīvu
mācību darbu sākot no 2012. gada. Noteikt darba grupu nolikuma izstrādāšanai: Sandra Sniedze, Marija Supe, Ivars
Sakss.
29. Apstiprināt brīvprātīgā darba nolikumu.
30. Apstiprināt nolikumu Vecpiebalgas novada pašvaldības nominācijas
„Gada skolotājs” piešķiršanai.
31. Apstiprināt SIA „Latīpašums –
mērniecības birojs” izstrādāto zemes
ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalna Ielaiņi” (Taurenes pagasts). Noteikt atdalāmajām zemes
vienībām zemes izmantošanas mērķi –
lauksaimniecība.
32. Apstiprināt konkursa „Dažādojam savu ikdienu” projektus.
33. Piedzīt bezstrīda kārtībā no
3 personām nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
Nākamā Vecpiebalgas novada Domes sēde notiks 2011. gada 15. jūnijā
plkst. 16.00 Inešu pagastā.
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2011.
gada 8. jūnijā plkst.14.00.
Finanšu komitejas sēde notiks
2011. gada 8. jūnijā plkst. 15.00.

VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 4/2011
„NOTEIKUMI PAR VECPIEBALGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM
PABALSTIEM UN TO PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU”
1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošajos noteikumos lietotie
termini:
1.1. ārkārtas situācija – stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi (piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.),
kuru rezultātā persona (ģimene) nespēj
apmierināt pamatvajadzības;
1.2. ģimenes locekļi – laulātie, bērni
un personas, kuras mitinās vienā mājoklī un kurām ir kopēji izdevumi par
uzturu un mājokļa uzturēšanu, t.sk. arī
īres un komunālie maksājumi;
1.3. ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinoši dokumenti –
dokumenti, kas apliecina personas ienākumus, īpašumus un uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, noslēgtos
uztura līgumus, izsniegtos aizdevumus
un parādsaistības;
1.4. izdevumus apliecinoši dokumenti – kases čeka, stingrās uzskaites
kvīts vai faktūrrēķina oriģināls, kurā
norādīts sociālās palīdzības pieprasītāja
vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas summa;
1.5. klients – šo saistošo noteikumu
izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību lūdz sociālo palīdzību;
1.6. sociālā rehabilitācija – pasākumu komplekss klienta sociālo funkcionēšanas spēju atjaunošanai vai uzlabošanai, lai nodrošinātu klienta sociālā
statusa atgūšanu un viņa iekļaušanos
sabiedrībā.
1.7. trūcīga persona/ģimene – persona/ģimene, kas izvērtēta atbilstoši
30.03.2010. MK noteikumiem Nr. 299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, un kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 90.00 (deviņdesmit lati) latus mēnesī.
1.8. maznodrošināta persona/ģimene – persona/ģimene, kas izvērtēta atbilstoši 30.03.2010. MK noteikumiem
Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”, un kuras ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 120.00
(viens simts divdesmit lati) latus mēnesī.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka
Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālo pabalstu (turpmāk – pabalstu) veidus, piešķiršanas kārtību, apmēru, kā
arī personas, kurām ir tiesības saņemt
šos pabalstus.
3. Pabalsti ir pašvaldības materiāls
atbalsts naudas izteiksmē vai samaksa
par pakalpojumu personai (ģimenei)
situācijās, kad ir nepieciešami papildu
izdevumi, vai kad šī persona (ģimene)
objektīvu iemeslu dēļ nespēj gūt ienākumus, lai apmierinātu savas pamatvajadzības.
4. Tiesības saņemt šajos noteikumos
paredzētos Vecpiebalgas novada pašvaldības noteiktos sociālās palīdzības
pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas savu pamata dzīves vietu Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) ne mazāk par
6 mēnešiem un kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, kā arī personām, kurām
noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa un
kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 140,00 katram ģimenes
loceklim mēnesī, kā arī atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas
saņēmējam, kura pensija nepārsniedz
Ls 150,00 mēnesī, ja:
4.1. personai (ģimenei) nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs;
4.2. personai (ģimenei) nav noslēgts
uztura līgums;
4.3. personai (ģimenei) nepieder
vērtspapīri (izņemot privatizācijas un
kompensācijas sertifikātus);
4.4. persona (ģimene) nav izsniegusi
aizdevumu;
4.5. personai (ģimene) nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
4.6. persona (ģimene) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
4.7. personas (ģimenes) likumīgie
apgādnieki Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā atbrīvoti no
apgādnieka pienākumiem.
5. 6 mēnešu termiņš dzīvesvietai
pašvaldības teritorijā neattiecas uz
pabalstiem 11.1. – pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa (GMI) no-

drošināšanai, 11.2. – dzīvokļa pabalsts
un 11.6. – vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā, jo to piešķiršanu reglamentē
LR normatīvie akti, neatkarīgi no pašvaldībā nodzīvotā laika.
6. Par īpašumiem, kurus var izmantot
ienākumu gūšanai, šo saistošo noteikumu izpratnē netiek uzskatīti 30.03.2010.
MK noteikumu Nr. 299 “Noteikumi
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19. punktā minētie īpašumi, kā arī, ja
ģimenes īpašumā, valdījumā vai nomā
ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme
līdz 10,0 ha kopplatībā, meža zeme
līdz 2,0 ha kopplatībā vai cita zeme,
kuras kadastrālā vērtība pārsniedz LVL
7000,00.
II. TRŪCĪGAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA NOTEIKŠANA
7. Trūcīgas ģimenes (personas)
statuss tiek piešķirts saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
30.03.2010. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
un šo noteikumu Vispārīgo jautājumu
6. punktu, pēc personas pieprasījuma,
tiek izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
III. MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS) STATUSA
NOTEIKŠANA
8. Ģimeni (personu) var atzīt par
maznodrošinātu, ja tā atbilst šajos noteikumos un Latvijas Republikas Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 2.1.-2.4.punktā un III daļā
noteiktajam.
9. Ģimenes (personas) atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam Sociālais dienests novērtē un
izsniedz izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas,
kuru iesniedzis viens no ģimenes locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša persona, un
pēc ģimenes (personas) ienākumu un
materiālā stāvokļa novērtēšanas.
10. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts:
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10.1. uz sešiem mēnešiem – darbspējīgām personām;
10.2. uz divpadsmit mēnešiem –
darbnespējīgām personām.
10.3. pēc 10.1. un 10.2. punktā noteiktā perioda beigām ģimene (persona)
var atkārtoti vērsties Sociālajā dienestā ar lūgumu noteikt tās atbilstību
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam, iesniedzot dokumentus, kas
apliecinātu iztikas līdzekļu deklarācijā
norādītos faktus.
IV. PABALSTU VEIDI
11. Pabalstu veidi:
11.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai;
11.2. dzīvokļa pabalsts;
11.3. pabalsts brīvpusdienām;
11.4. pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai;
11.5. pabalsts veselības aprūpei;
11.6. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
11.7. pabalsts pilngadību sasniegušiem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušiem bērniem sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
11.8. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam patstāvīgas dzīves
uzsākšanai.
V. PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
12. Lai saņemtu 4. daļā minētos sociālās palīdzības pabalstus, klients vēršas
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
13. Lai saņemtu punktos 11.1., 11.2.,
11.3., 11.4., 11.5. minētos sociālās palīdzības pabalstus, klientam jāiesniedz
sekojoši dokumenti:
13.1. rakstisks iesniegums;
13.2. iztikas līdzekļu deklarācija;
13.3. ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti;
13.4. izdevumus apliecinoši dokumenti.
14. Klientam jāuzrāda sādi dokumentu oriģināli:
14.1. pase;
14.2. izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu,
14.3. nestrādājošām darbspējīgām
personām – Nodarbinātības Valsts
aģentūras izziņa par bezdarbnieka vai
darba meklētāja statusa piešķiršanu vai
Nodarbinātības Valsts aģentūras apmeklējuma lapa;
14.4. pensijas vecuma personām –
pensijas apliecība;
14.5. personām, kurām noteikta invaliditāte – dokuments, kurš apliecina
šo faktu.
15. Izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešus no izdevumu rašanās brīža.
16. Lai saņemtu punktā 11.6. minēto
pabalstu, klientam jāiesniedz rakstisks
iesniegums un dokumenti, kuri apliecina ārkārtas situācijas rašanos;
17. Lai saņemtu punktos 11.7. un
11.8. minēto pabalstu, klientam jāiesniedz rakstisks iesniegums, ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu sniedzēja
rakstisks paziņojums par sociālo garantiju nepieciešamību un noteikta vecuma
sasniegšanu, lēmuma par ārpusģimenes
aprūpi kopija.
18. Sociālā dienesta sociālā darba
speciālisti klienta sniegtās ziņas pārbauda izlases kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot klienta dzīves apstākļus, pieprasot ziņas no valsts
un pašvaldību institūcijām, kā arī citām
juridiskām un fiziskām personām.
19. Sociālais dienests lēmumu par
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt, kā arī par pabalsta apmēru
pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts klienta
iesniegums un šo noteikumu 13. punktā
minētie dokumenti.
20. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
vai motivētu atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests klientam paziņo
rakstveidā, norādot lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības termiņu un kārtību.
VI. KLIENTU PIENĀKUMI UN
ATBILDĪBA
21. Klienta pienākums ir:
21.1. sniegt pilnīgas un patiesas ziņas
par sevi un ģimenes locekļiem;
21.2. nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri nosaka pabalsta saņemšanas tiesības vai pabalsta apmēru;
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21.3. aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus;
21.4. sadarboties ar Sociālā dienesta
sociālā darba speciālistiem;
22. Pabalsta izmaksu saskaņā ar motivētu lēmumu pārtrauc vai arī samazina
tā apmēru, ja klients, aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas ziņas vai bez
attaisnojoša iemesla nepilda līdzdarbības pienākumus.
23. Klients ir atbildīgs par sniegto
ziņu patiesumu un savu rīcību, kā arī
atbildīgs par zaudējumu, kas Vecpiebalgas novada pašvaldībai radušies
viņa vainas vai nelikumīgas rīcības dēļ,
atlīdzināšanu.
VII. DEKLARĀCIJAS AIZPILDĪŠANA
24. Lai tiktu novērtēti ienākumi un
materiālais stāvoklis, klients aizpilda
deklarāciju saskaņā ar 30.03.2010. MK
noteikumiem Nr. 299 “Noteikumi par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”.
25. Klients, aizpildot deklarāciju, uzrāda sociālā darba speciālistam personu
apliecinošu dokumentu un iesniedz ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.
26. Deklarācijā klients sniedz ziņas
par sevi, ģimenes locekļiem, kā arī par
atsevišķi dzīvojošu laulāto un saviem
likumīgajiem apgādniekiem.
27. Sociālā darba speciālists saņem
klienta iesniegumu un aizpildīto un
parakstīto deklarāciju, kuru reģistrē
„Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnālā”.
28. Ja ģimenē ir vismaz viena pilngadīga un darbspējīga persona, deklarācija ir spēkā ne ilgāk kā trīs mēnešus. Ja
ģimenē nav pilngadīgu un darbspējīgu
personu, deklarācija ir spēkā ne ilgāk
kā sešus mēnešus. Pēc šī perioda beigām klients var atkārtoti vērsties Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā
dienestā ar lūgumu atkārtoti izvērtēt
viņa ienākumus un materiālo stāvokli, iesniedzot arī jaunus ienākumus un
materiālo stāvokli apliecinošus dokumentus.
VIII. LĪDZDALĪBAS PIENĀKUMI
29. Līdzdarbības pienākumu mērķis
ir attīstīt un pilnveidot personas problēmu risināšanas prasmes, lai uzlabotu
personas patstāvīgas funkcionēšanas
spējas un veicinātu personas iekļaušanos sabiedrībā.
30. Līdzdarbības pienākumus nosaka, Sociālā dienesta sociālā darba
speciālistam savstarpēji vienojoties ar
klientu. Vienošanos par līdzdarbības
pienākumu pildīšanu sastāda saskaņā ar
17.06.2009. MK noteikumiem Nr. 550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.
Vienošanās par līdzdarbības pienākumu
pildīšanu nav nepieciešama, ja klients
lūdz šo noteikumu 7.6. punktā minēto
pabalstu.
31. Vienošanās tiek sastādīta divos
eksemplāros, no kuriem viens glabājas
pie klienta, bet otrs – Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
32. Vecpiebalgas novada pašvaldības
sociālā darba speciālisti, izvērtējot katra klienta individuālo situāciju, var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:
32.1. personiski ierasties uz pārrunām Sociālajā dienestā;
32.2. pakļauties medicīniskajai izmeklēšanai un ārstēšanai atbilstoši sagatavotajam rehabilitācijas plānam;
32.3. darbspējīgai personai ir pienākums aktīvi iesaistīties darba tirgū, lai
palielinātu savu ienākumu līmeni;
32.4. atļaut sociālā darba speciālistiem veikt apsekošanu dzīvesvietā;
32.5. pildīt citus līdzdarbības pienākumus saskaņā ar noslēgto vienošanos,
lai uzlabotu savas ģimenes materiālo
situāciju vai attīstītu jaunas darba iemaņas.
IX. APSEKOŠANA DZĪVESVIETĀ
33. Novērtējot klienta materiālos un
sadzīves apstākļus, pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darba speciālistiem
ir tiesības apsekot klientu dzīvesvietā,

par ko tiek sastādīts „Ģimenes dzīves
apstākļu apsekošanas akts”. Apsekojot
klientu - materiālās palīdzības pieprasītāju pirmo reizi, tiek sastādīts arī „Dzīves apstākļu pārbaudes akts”.
34. Klienta apsekošana dzīvesvietā
var notikt, sociālā darba speciālistam
vienojoties ar klientu vai kādu no viņa
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem par
apsekošanas datumu un laiku. Sociālā
darba speciālists ir tiesīgs veikt apsekošanu arī bez iepriekšējas saskaņošanas
ar klientu.
35. Ja klients atsakās no apsekošanas
dzīvesvietā, sociālā darba speciālists par
to sastāda attiecīgu aktu, un Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests ir tiesīgs atteikt piešķirt pabalstu.
X. PABALSTS GARANTĒTĀ MINIMĀLĀ IENĀKUMA NODROŠINĀŠANAI
36. Tiesības saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI)
nodrošināšanai ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atbilst
trūcīgas ģimenes (personas) statusam
un pilda līdzdarbības pienākumus.
37. Garantētā minimālā pabalsta apmērs 2011.gadā Vecpiebalgas novadā
klientam ir noteikts Ls 40,00 (četrdesmit lati) katram pilngadīgam ģimenes
loceklim un Ls 45,00 (četrdesmit pieci
lati) katram nepilngadīgam ģimenes loceklim mēnesī.
X1. APKURES PABALSTS
38. Tiesības saņemt apkures pabalstu
ir šo noteikumu 4. punktā minētajām
ģimenēm (personām).
39. Ja klients dzīvo mājā ar individuālo malkas apkuri vai vietējo malkas
apkuri, pabalsta apmērs noteikts Ls
60,00. Pabalstu var saņemt vienu reizi
kalendārā gada laikā.
40. Ja klients dzīvo mājā, kurā siltumu nodrošina centralizēta katlumāja ar
gāzes, šķeldas, malkas vai mazuta apkuri, pabalsta apmērs noteikts Ls 60,00.
Pabalstu var saņemt vienu reizi kalendārā gada laikā.
41.Vecpiebalgas novada pašvaldībai
ir tiesības apkures pabalstu pārskaitīt
pakalpojuma sniedzēja kontā.
XII. PABALSTS BRĪVPUSDIENĀM
42. Pabalsts brīvpusdienām var tikt
piešķirts trūcīgās un maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošiem skolniekiem,
pirmsskolas un profesionālo izglītības
iestāžu audzēkņiem, ja Vecpiebalgas
novada pašvaldībā ir apmierināts pieprasījums pēc šo noteikumu 8. un 9.
daļā minētajiem pabalstiem.
43. Pabalsta brīvpusdienām maksimālais apmērs noteikts līdz Ls 0,70 (Ls
0,45 pusdienas + Ls 0,25 launags) par
katru mācību dienu.
44. Pabalstu brīvpusdienām apmaksā
ar pārskaitījumu uz attiecīgo izglītības
iestādi.
45. Pabalsta brīvpusdienām apmaksa
var tikt pārtraukta, ja izglītības iestādes
audzēknis, kuram pabalsts piešķirts:
45.1. regulāri pārkāpj izglītības iestādes kārtības noteikumus;
45.2. regulāri (vairāk par 5 dienām)
neattaisnoti neapmeklē nodarbības izglītības iestādē.
XIII. PABALSTS SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS MĒRĶU SASNIEGŠANAI
46. Sociālās rehabilitācijas pabalsta
mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darbnespējas, atkarības, vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās
sekas klienta dzīvē, nodrošināt sociālā
statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
47. Pabalsts sociālās rehabilitācijas
mērķu sasniegšanai var tikt piešķirts,
ja Vecpiebalgas novada pašvaldībā ir
apmierināts pamatots pieprasījums pēc
šo noteikumu 8. un 9. daļā minētajiem
pabalstiem.
48. Sociālā darba speciālists pēc
klienta individuālo vajadzību izvērtēšanas lemj par individuālās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu.
49. Lēmumu par pabalsta sociālās
rehabilitācijas mērķa sasniegšanai
piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta
vadītājs, pamatojoties uz individuālās
sociālās rehabilitācijas plānu, izvērtējot
klienta sociālo situāciju un paredzamos rehabilitācijas rezultātus. Lēmums
par pabalsta piešķiršanu saskaņojams


ar Vecpiebalgas novada pašvaldības
priekšsēdētāju.
50. Pabalstu izmaksā ar pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam.
XIV. PABALSTS VESELĪBAS
APRŪPEI
51. Pabalsts veselības aprūpei var tikt
piešķirts, ja Vecpiebalgas novada pašvaldībā pilnībā ir apmierināts pamatots
pieprasījums pēc šo noteikumu 8. un 9.
daļā minētajiem pabalstiem.
52. Tiesības saņemt pabalstu ir šo noteikumu 4. punktā minētajām ģimenēm
(personām).
53. Pabalstu piešķir, ja izdevumi par
ārstēšanos stacionārā, medikamentiem,
pārsienamajiem materiāliem vai sanitāri higiēniskajām precēm pārsniedz Ls
100,00 trīs mēnešu laikā.
54. Pabalsta saņemšanai Sociālajā
dienestā jāiesniedz izdevumus attaisnojoši dokumenti un primārās aprūpes
ārsta atzinums par minēto medicīnisko
izdevumu nepieciešamību.
55. Pabalsta apmērs noteikts 50%
apmērā no attaisnotajiem izdevumiem,
bet ne vairāk kā Ls 100,00 kalendārajā
gadā.
XV. VIENREIZĒJS PABALSTS
ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀ
56. Pabalsts ārkārtas situācijā tiek
piešķirts bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas.
57. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un apmēru pieņem Sociālā dienesta
vadītājs, izvērtējot klienta sociālo situāciju. Lēmums saskaņojams ar pašvaldības priekšsēdētāju vai izpilddirektoru.
58. Lai saņemtu pabalstu, klients Sociālajā dienestā iesniedz dokumenta
oriģinālu, kas apliecina ārkārtas situācijas faktu.
59. Pabalsta ārkārtas situācijā maksimālais apmērs noteikts Ls 150,00.
XVI. PABALSTS PILNGADĪBU
SASNIEGUŠIEM BĀREŅIEM UN
BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠIEM BĒRNIEM SADZĪVES
PRIEKŠMETU UN MĪKSTĀ INVENTĀRA IEGĀDEI
60. Pabalsts tiek piešķirts bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un
kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, ja
lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē ir pieņēmusi Vecpiebalgas novada bāriņtiesa vai to pagastu
bāriņtiesas, kuri apvienojušies Vecpiebalgas novadā.
61. Pabalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanas” .
62. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
pieņem Sociālā dienesta vadītājs.
XVII. PABALSTS PILNGADĪBU
SASNIEGUŠAM BĀRENIM VAI
BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠAM BĒRNAM PATSTĀVĪGAS
DZĪVES UZSĀKŠANAI UN IKMĒNEŠA IZDEVUMIEM
63. Pabalsts tiek piešķirts bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam
bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un
kuram beidzas ārpusģimenes aprūpe, ja
lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē ir pieņēmusi Vecpiebalgas novada bāriņtiesa vai to pagastu
bāriņtiesas, kuri apvienojušies Vecpiebalgas novadā.
64. Pabalstu piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 „Noteikumi
par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.
65. Lēmumu par pabalsta patstāvīgas
dzīves uzsākšanai un pabalsta ikmēneša
izdevumiem piešķiršanu pieņem Sociālā dienesta vadītājs.
XVIII. LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
66. Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu to piešķirt, klients var apstrīdēt Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novadā.

IX. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
63. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanos, spēku zaudē Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 29. jūnija
saistošie noteikumi Nr. 2 „Noteikumi
par Vecpiebalgas novada pašvaldības
sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”.
64. Saistošie noteikumi publicējami
Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā un Vecpiebalgas novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
65. Vecpiebalgas novada Sociālais
dienests ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
66. Vecpiebalgas novada Dome ir atbildīga par saistošo noteikumu izpildes
novērošanu.
67. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Vecpiebalgas novada laikrakstā
„Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Parakstu vākšana
turpinās!

Par Satversmes grozījumu ierosināšanu (11.05.-09.06.2011.)
Par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētajiem likumiem
(18.05.-16.06.2011.)
Kaives pagasta pārvalde
Pirmdienās
9 - 13
Otrdienās
9 - 13
Trešdienās
9 - 13
Ceturtdienās 9 - 13
Piektdienās
9 - 13
Sestdienās
9 - 13
Svētdienās
9 - 13
Taurenes pagasta pārvalde
Pirmdienās
9 - 13
Otrdienās
9 - 13
Trešdienās
9 - 13
Ceturtdienās 9 - 13
Piektdienās
9 - 13
Sestdienās
9 - 13
Svētdienās
9 - 13
Dzērbenes pagasta pārvalde
Pirmdienās
8 - 12
Otrdienās
8 - 12
Trešdienās
8 - 12
Ceturtdienās 8 - 12
Piektdienās
8 - 12
Sestdienās
8 - 12
Svētdienās
8 - 12
Inešu pagasta pārvalde
Pirmdienās
13 - 17
Otrdienās
12 - 16
Trešdienās
10 - 14
Ceturtdienās 12 - 16
Piektdienās
13 - 17
Sestdienās
9 - 13
Svētdienās
9 - 13
Vecpiebalgas novada
administratīvais centrs
Alauksta ielā 4
Pirmdienās
Otrdienās
Trešdienās
Ceturtdienās
Piektdienās
Sestdienās
Svētdienās

8 - 12
14 - 18
14 - 18
8 - 12
12 - 16
8 - 12
8 - 12

Par Eiropas Savienības
projektu „Skolas piens”
Sākot no šī gada 1. maija, visās
Vecpiebalgas skolās tika uzsākta Eiropas Savienības un mūsu valsts finansējuma atbalstītā „Skolas piena”
programma, kura mudina bērnus lietot
piena produktus un ievērot sabalansētu
diētu. Veicinot pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos, kas būtu noturīgi visu turpmāko dzīvi, tā spēlē arī
zināmu izglītojošu lomu. Saskaņā ar šo
programmu Eiropas Savienība izmaksā
subsīdijas skolām un citām izglītības
iestādēm skolēnu nodrošināšanai ar
augstvērtīgu pienu un piena produktiem. Mūsu skolas ar veselīgo pienu apgādā a/s „Valmieras piens”. Programma
turpināsies arī pēc vasaras brīvlaika no
1. septembra.
Projekta koordinatore
Anna Caunīte
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2011. gada maijs

Muzeju nakts 2011
Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas mēroga pasākums, kas vienā un tajā
pašā laikā notiek gandrīz visu Eiropas
valstu muzejos. 2011.gada 14. maijā
jau septīto reizi visā Latvijā svinējām
Muzeju nakti. Šoreiz – ieklausoties
savu kaimiņu valodā, cenšoties izprast viņu vērtības, gaumi un sadzīves
īpatnības, vēstures gaitā piedzīvotās
uzvaras un sakāves. Plašu un daudzveidīgu programmu Muzeju nakts apmeklētājiem piedāvāja Piebalgas muzeju apvienības „Orisāre” darbinieki.
Apvienības vadītāja Līva Grudule un
speciālisti vissirsnīgāko paldies saka
visiem pasākuma atbalstītājiem: Vecpiebalgas novada pašvaldībai, Valdim
Cīrulim (SIA „Larko-V”), Vilnim Kalniņam (z/s „Vecļūdiņi”), Andim Dze-

nim (z/s „Lejas Barackas”), Klāvam
Radziņam („Ūdensroze”), Initai Ķirsei
(SIA „Lauku radi”), Jānim Ronim (SIA
„Porcelāna Galerija”), Janai Zivtiņai
(z/s „Lielkaibēni”), Larisai Kārkliņai
(SIA „Andrenik”), Anitrai un Mārtiņam
Tupiņiem (SIA „TAM”), Dacei un Aināram Čačkām (SIA „DAA”). Mīļš paldies brīvprātīgajiem palīgiem: Mārītei
Lācgalvei, Ilzei Vildei, Andai Pipcānei,
Sandrim Rakauskim, Rigondai Prīsei,
Ērikai Gaterei, Artai Engerei, Ilzei Balodei, Ilzītei Sarmulei, Annai Muižniecei, Elīnai Kramai, Laurai Aderei, Sarmītei Andrejevai, Valteram Balodim,
Elīnai Balodei, Marutai Zūzenai, Dacei
Keirānei, Mārtiņam Spilvam, Rūdim
Balodim, Sandim Mūrniekam.

Noslēdzies projektu
konkurss „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu
vidi”

Muzeju nakti atklāja domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone
un galvenie Vecpiebalgas „runasvīri” – Ķencis (Mārīte Lācgalve) un Pāvuls
(Ilze Vilde).

Kārļa Skalbes mājās ikviens varēja kļūt par pasaku tēlu.

Lieldienu ieskaņas
Dzērbenes pils parkā
Dabas māte bija parūpējusies, lai
Lieldienās ir brīnišķīgs laiks. Šķiet,
saulīte pa zemes virsu staigāja, tāpēc
arī Lieldienu ieskaņas pasākums bija
kupli apmeklēts. Šogad uz Lieldienu
zaķa aicinājumu vairāk bija atsaukušies
tieši mazie dzērbenieši, lai gan ko darīt
bija arī pieaugušajiem, jo mazajā zālē
„gāja vaļā” tirgus, kur varēja iegādāties dažādus rokdarbus, puķu stādus,
sīpolu virtenes, tējas u.c. Kamēr lielie
iepirkās, mazie apmeklētāji, kas nebija
noskaņoti tirgoties, piedalījās Lieldienu
zaķa radošajā darbnīcā, kur katrs sev
izgatavoja glīti noformētu kastīti, lai,
ciemos ejot, būtu, kur ielikt raibās olas,
dekorēja un izgatavoja olu trauciņus.
Pēc labi padarīta darba varējām ķerties
pie Lieldienu zaķa dančiem un rotaļām,
kas notika pils pagalmā. Visgaidītākā

„Kalna Kaibēnos” bija jāiet pa Švauksta pēdām... Apmeklētājus sagaida
Līva Grudule.

Lieldienu svinēšana Kaivē

aktivitāte bija paslēpto olu meklēšana.
Un kā nu ne, ja tur bija ne tikai parastas
olas, bet arī šokolādes! Protams, pirms
Lieldienām tika ievingrināta roka arī
olu kauju meistarībā. Olu kaujas bija tik
ļoti satuvinājušas dalībniekus, ka tie vēl
ilgi nevarēja šķirties, baudot pirmo pavasara saulīti, rotaļājoties un vienkārši
tērzējot.
No sirds gribu pateikties saviem
palīgiem: Guntai Saksei un Antrai Supjevai, paldies pašvaldībai, kas palīdzēja
Lieldienu zaķim olas sagādāt, paldies
lieliskajām tirgus sievām – Sarmītei
Lielajai, Zigrīdai Komarovai, Olgai Stībelei, Limānijai Migleniecei, Eleonorai
Skripko.
Uz tikšanos nākamgad!
Lieldienu zaķis

Mazie dzērbenieši dodas Lieldienu zaķa paslēpto olu meklējumos.

Pavasaris. Labs laiks. Labs garastāvoklis. Lieldienas ir klāt!
Lieldienu svinēšanas Kaivē ir jau
tradīcijām apvīta – katru gadu tiek organizētas dažādas spēles un atrakcijas,
bet pērn iedibinājām jaunu – atrādīt
Kaives bērnu teātra veikumu plašākai
publikai. Šogad skatītāju vērtējumam
tika piedāvāta G.Rinku un G.Stevana
luga „Pieturzīmju karaļvalsts”. Galvenā varoņa Teda lomā iejutās Mārcis
Bērziņš, Galvenais padomnieks – Miks
Jānis Olte, Karalis Punkts – Dāvis Kalniņš, Jautājuma zīme – Elīna Jakovļeva, Izsaukuma zīme – Līva Ragozina,
Domu zīme – Ineta Masaļska, Komats –
Kalvis Kalniņš, Pavārs – Aleksis Kalniņš, Sardzes vīrs – Elvijs Jakovļevs,
Bundziniece – Kristīne Meļķe. Izrāde
bija interesanta, bērniem patika spēlēt,
bet skatītāji, kas bija sanākuši kuplā
skaitā, ar lielu interesi vēroja jaunās paaudzes sniegumu. Par izrādes tapšanu
paldies jāsaka režisorei Gunai Kalniņai
un izrādes vadītājai Agnesei Caunītei Bērziņai.
Pēc izrādes visi bērni – gan mazie
aktieri, gan skatītāji – tika atalgoti ar

piepūšamajām atrakcijām, kurās visi
varēja izpriecāties. Vienīgā samaksa,
kas tika prasīta šajā pasākumā, bija
Lieldienu krāsainās olas kā ieejas maksa, kuras tāpat pasākuma dalībnieki
varēja atgūt atpakaļ, pareizi atbildot uz
pasākuma vadītājas Gintas Babres humora pilnajām mīklām.
Izrāde beidzās, mīklas atminētas,
bet pasākumu turpināja desmit veiklības un atjautības atrakcijas – dullais
desmitnieks, trāpi mērķī, lēkšana ar
maisu, braukšana ar mašīnām u.c . Lai
viss būtu godīgi, katrai atrakcijai tika
piešķirts godīgs un neuzpērkams tiesnesis.
Diena beidzās ar Pateicības rakstu
pasniegšanu visiem dalībniekiem. Nevienu neaizmirsa, lai gan dalībnieku
sanācis bija daudz, pat ļoti daudz –
paši kaivēnieši, skujenieši, taurenieši,
vecpiebaldzēni un pat Inešu pagasta
iedzīvotāji. Domāju, ka pasākums bija
izdevies, labi laiku pavadīja gan viesi,
gan paši organizētāji.
Gaidīsim nākamās Lieldienas!
Lieldienu zaķis

Dažādās atrakcijās labprāt piedalās gan lieli, gan mazi kaivēnieši.

28. aprīlī norisinājās projektu konkursa „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” žūrijas tikšanās
ar konkursa dalībniekiem. Projektu
konkursā, kura mērķis ir uzlabot dzīves
kvalitāti un veicināt Vecpiebalgas novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, tika
iesniegti trīspadsmit projekti no visiem
četriem iesaistītajiem pagastiem – Inešiem, Taurenes, Dzērbenes un Kaives.
Lai gan bija iesniegtas daudzas interesantas un veiksmīgas projektu idejas, diemžēl žūrijas uzdevums bija no
trīspadsmit iesniegtajiem projektiem
izvēlēties tikai piecus projektus, kas tiks
īstenoti. Šoreiz atbalstu guva Antēnu
komanda ar projektu „Rijas apkārtnes
labiekārtošana”, kas izgatavos un uzstādīs soliņus, galdiņus, atkritumu urnas,
šūpoles, tualetes un informatīvo stendu
Kaives pagasta Antēnu rijas apkārtnē,
kā arī izveidos telšu vietas un veiks teritorijas apzaļumošanu. Kaives pagasta
rokdarbu pulciņš projekta „Jaunu rokdarbu veidu apgūšana Kaivē” ietvaros
apgūs jaunus rokdarbu veidus un ar
iegūtajām prasmēm papildinās dāmu
deju grupas „Kaiva” skatuves tērpus
ar jauniem aksesuāriem. Atbalstu guva
arī domubiedru grupa Ķīši ar projektu
„Atpūtas vieta „Vecbaldiešēni””, kas
izveidos automašīnu stāvlaukumu un
atpūtas vietu blakus Nedža ezeram, iztīrīs pamežu, lai uzlabotu piekļuvi ezeram ar laivām. Muižas koris projekta
„Baltā dziesma” ietvaros pašūs Vecpiebalgas muižas korim jaunus skatuves
tērpus, Podu taisītāji projekta „Katram
piebaldzēnam savu melno māla podu”
ietvaros cels tradicionālo melno māla
apdedzināšanas cepli, lai būtu iespējams gatavot māla izstrādājumus. Projekti tiks īstenoti no šā gada jūnija līdz
septembrim.
Sveicam visus projektu konkursa
uzvarētājus un vēlam veiksmi un izturību šo projektu īstenošanā.
Lelde Burdaja

Rezultāti zināmi
Apstiprināti projektu konkursa „Dažādojam savu ikdienu” rezultāti. Konkursā , kura mērķis veicināt iedzīvotāju
un to grupu iniciatīvas dzīves un vides
kvalitātes uzlabošanā un sekmēt sabiedriskā labuma vairošanu, piedalījās
fiziskas personas, neformālas sabiedrības grupas un nevalstiskas organizācijas
no gandrīz visiem novada pagastiem –
Dzērbenes, Inešiem, Kaives un Vecpiebalgas. Konkursa budžets – Ls 1000.
Žūrijas komisija no iesniegtajiem 8 projektu pieteikumiem atbalstīja 6. Projektu „Gatavojam no koka” realizēs grupa
„Čaklās rokas” – par piešķirto finansējumu (Ls 200) projekta pieteicēji izgatavos rotaļu ierīces Vecpiebalgas pirmsskolas izglītības iestādē (bērnu vecāki
un pedagogi izgatavos koka vilcieniņu
un auto). Projektu „Pastāvēs, kas pārmainīsies” realizēs grupa „Skola mūsu
rokās” – par Ls 200 tiks labiekārtota
Dzērbenes vidusskola (soli gaiteņiem
un plaukti muzejam). Projektu „Dar’
man tēv(i)s pastaliņas” realizēs grupa
„Drostaliņas” – par Ls 200 Inešu deju
grupai tiks darināti apavi. Projektu „Piebalgas audējas” realizēs grupa Piebalgas
tautiskās jostas” – piešķirtais finansējums (Ls 75) tiks izlietots deviņu jostu
aušanai (izpēte, materiāla iegāde, jostu
aušana). Volejbola komanda „Kaive”
realizēs projektu „Volejbols visiem” –
par piešķirto finansējumu (Ls 200) tiks
labiekārtots volejbola laukums Kaives
parkā. Projektu „Esi radošs un darbīgs”
realizēs grupa „Organizatores” – par
piešķirto finansējumu (Ls 125) Audēju
dienā Vecpiebalgā (30.07.2011.) tiks organizēta radošās darbnīcas dāvanu saiņošanā un prievīšu izgatavošanā.
Projekta īstenošanas periods – no
2011. gada 1. jūnija līdz 2011. gada
1. oktobrim.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2011. gada maijs

SKOLU ZIŅAS

MĒS – par savu skolu
Šogad mēs visi trīs – Diāna, Rūdolfs, Zigmārs – absolvēsim Inešu
pamatskolu. Nemaz neliekas, ka laiks
pagājis tik ātri. Vēl tagad atceramies
pirmo dienu skolā pirms 9 gadiem.
„Puiši, rakstainās žaketītēs, ar puķēm
rokās, pie skolas durvīm satiek mani,
tērptu mežģīņu svārciņos un lielu, baltu banti matos. Divi soļi kopā, un mēs
ieejam mūsu pirmajā skolā....” atceras
Diāna.
Kopš sākumskolas klasēm mēs
aktīvi iesaistāmies skolas sabiedriskajā dzīvē un pamatskolā esam Skolēnu
padomes deputāti. „Iesaistījos padomē,
jo vēlējos vairāk piedalīties skolas dzīvē. Pašpārvaldē esmu apguvis prasmi
darboties komandā, tā man ir devusi
jaunus draugus un palīdzējusi pārvarēt
uztraukumu, uzstājoties publikas priekšā.” Skolēnu padomē ikviens no mums
var izteikt savas domas, kā arī uzklausīt
pārējo skolēnu idejas, diskutēt ar citiem
un pilnveidot skolas sabiedrisko dzīvi.
Sastrādājoties esam paveikuši lielus
darbus: mēs aizsākām novada skolu tradīciju – sadraudzības pasākumu, kas tagad norisinās katru gadu no janvāra līdz
maijam. Esam pārstāvējuši savu skolu

Neapmierināties!
Neapnikt.
Tiekties. Meklēt.
Atrast. Neatpalikt.
Celties. Iet.
Uz vietas neiestigt.
Atdot sevi.
Nerēķinot – cik.
Atdot visu. Un vēl vairāk.
Tik – lai kaut soli spētu
tālāk tikt.
Kaut vai soli
tuvāk mērķim tikt.		
(L. Purvs.)

Ir pienācis skaistais izlaidumu laiks
ar priecīgu satraukumu par vēl īsti
neapjausto turpmāko ceļu, ar kādu
skumju asaru par aizgājušo laiku.

Sveicam absolventus!

Mūzikas skolas audzēkņu
sasniegumi
Dzērbenes mūzikas skolā aprīlis
bija saspringta darba pārpilns – audzēkņi piedalījās dažādos konkursos un skatēs.
16. aprīlī 3. klases audzēkne Līva
Ņizina piedalījās V Jēkaba Graubiņa
jauno pianistu konkursā Līvānos, pedagoģe Daiga Migla.
20. aprīlī četri mūsu skolas audzēkņi – Ernests Kancēvičs, Anete Cīrule,
Annija Sniedze, Jēkabs Zommers – piedalījās 6. Vidzemes mūzikas skolu vijolnieku un čellistu konkursā Cēsīs. Konkursa mērķis ir akcentēt jauno čellistu
un vijolnieku virtuozitāti, jo programma

ir sarežģīta un prasa no izpildītāja tehnisku veiklību un labu sagatavotību.
Konkursā 57 dalībnieki sacentās trijās
vecuma grupās. Jaunākā grupā atzinības
rakstu saņēma mūsu skolas audzēknis
Ernests Kancēvičs (2. klase), pedagoģe
Māra Šmite. Vidējā grupā piedalījās divi
mūsu skolas audzēkņi un saņēma godalgotas vietas: 3. vieta – Annijai Sniedzei (5. klase) un Jēkabam Zommeram
(6. klase), pedagoģe Ilga Ozola.
Liels paldies pedagogiem, kuri nodrošināja piedalīšanos konkursā un skolas audzēkņiem par ieguldīto darbu!
Direktore Ilga Ozola

kustībā „Bērniem
draudzīga skola”
konferencēs Valmierā un Rīgā,
organizējuši Skolotāju dienas un
palīdzējuši ārpusstundu pasākumu
rīkošanā.
Katra
mācību semestra
beigās izvērtējām
skolēnu
sasniegumus mācībās,
Bildē no labās: Rūdolfs Cīrulis, Zigmārs Krastiņš,
olimpiādēs, konDiāna Rutka.
kursos un sacensībās.
Šogad īpaši esam iesaistījušies kus- ir bērniem draudzīga skola. Zigmārs
tībā „Bērniem draudzīga skola”. Inešu atzīst: „Skolas vadība vienmēr ir bijupamatskolā Vecāku dienā viesojās Bēr- si saprotoša un atsaucīga. Pamatskolas
nu tiesību aizsardzības inspekcijas pār- deviņi gadi man ir devuši daudz jaunu
stāvji ar lekciju vecākiem. Šajā mācību draugu, prasmes sadarboties, un, progadā aizsākās arī jauns ikmēneša pasā- tams, esmu saņēmis daudz zināšanu un
kums – Kustību diena ar vecākiem, kur labu padomu nākamajai skolai. Es ceru,
skolēni sportoja un pavadīja laiku kopā ka citur man būs tikpat patīkami mācīar saviem vecākiem. Protams, kā jau vi- ties kā Inešu pamatskolā.”
sus gadus, klases rīkoja kopīgus klases
Inešu pamatskolas 9. klases skolēni:
vakarus, pārgājienus un ekskursijas.
Rūdolfs Cīrulis,
Pēc visa, ko mēs kopā esam paZigmārs Krastiņš, Diāna Rutka
veikuši, secinām, ka Inešu pamatskola

Tradīcija turpinās – starpnovadu pētniecisko
darbu konkurss 7.-9. klasēm
29. aprīlī Vecpiebalgas vidusskolā
jau ceturto gadu pulcējās jaunie pētnieki, lai prezentētu savu veikumu. Šogad
iesūtīti 14 darbi no 4 skolām: Straupes,
Taurenes, Dzērbenes un Vecpiebalgas.
Priecē, ka šo gadu laikā uzlabojusies
skolēnu pētījumu kvalitāte un prasme
prezentēt savu veikumu, kā arī tas, ka
pētniecisko darbu vadīšanā iesaistījušies jauni pedagogi: D. Gaile ( Straupe),
S. Stērste, L. Ridūze, M. Grīnberga,
M. Šķēle (Dzērbene), R. Šarkovska,
D. Šatrovska, I. Kazaka (Vecpiebalga).
Konkursā I pakāpi ieguva: Kitija Jonīte – „Tautiskās dejas tradīcijas
Dzērbenes vidusskolā” (Dzērbenes vidusskola) un Santa Gruele – „Alauksta

ezerā sastopamās zivju sugas” (Vecpiebalgas vidusskola).
II pakāpi ieguva: Diāna Sigita Vītoliņa – „Bārenītes tēls latviešu folklorā
un mūsdienās” (Dzērbenes vidusskola);
Armands Osītis – „Rubika kubs” (Taurenes pamatskola); Agnese Ozolante –
„Latviešu pirts tradīcijas” (Taurenes
pamatskola); Mārtiņš Potašs – „Taurenes pamatskolas skolēnu attieksme
pret matemātiku” (Taurenes pamatskola); Kristīne Kuzmane – „Austersēnes”
(Vecpiebalgas vidusskola); Ausma Rāviete – „Angļu valodas vēsture” (Vecpiebalgas vidusskola).
III pakāpi ieguva: Kristiāns Melngailis – „Videi draudzīgi remontmateriāli skolas vides uzlabošanā”

(Dzērbenes vidusskola); Kristaps Baltiņš – „Koka materiālu izmantošana
būvniecībā” (Dzērbenes vidusskola);
Baiba Lasmane – „ZAAO Daibes poligons” (Straupes pamatskola); Madara
Višņova un Egita Spirģe – „Matemātiķu vilciens” (Vecpiebalgas vidusskola);
Simona Klodža – „Maizes cepšanas
tradīcijas Latvijā” (Vecpiebalgas vidusskola); Kristīne Kleinberga – „Vecpiebalgas audējas Ausmas Krūmiņas
aušanas procesa izpēte” (Vecpiebalgas
vidusskola).
Paldies visiem, kas piedalījās! Uz
tikšanos nākamajā mācību gadā!
Ilona Strelkova un
Vizbulīte Kalniņa

„Mammadaba” aktivitātes Inešu pamatskolā

Tikšanās dabaszinātņu
kabinetos
Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu labiekārtošanas projekts Vecpiebalgas vidusskolā ir noslēdzies, bet
tā radītajām materiālajām vērtībām ir
jādarbojas un jānes labums ilgākā laika
periodā saskaņā ar projektā ierakstītajām perspektīvām.
Tādēļ 19. aprīlī Vecpiebalgas vidusskola aicināja kaimiņu skolu 9. klašu
skolēnus uz īpašu dabaszinātņu informācijas dienu, lai viņi varētu iepazīties
ar mūsdienīgajām iespējām, ko sniedz
kabinetu aprīkojums. Uz šo pasākumu
atbrauca skolēni no Liezēres, Inešu,
Skujenes un Sērmūkšu pamatskolas.
Viņiem visiem tika noorganizētas 3
stundas ar laboratorijas darbiem – ķīmijā, fizikā un bioloģijā. Skolēni varēja
saslēgt elektriskos slēgumus un veikt
strāvas mērījumus, varēja paši iegūt
ūdeņradi un pārbaudīt tā īpašības, kā
arī iepazīt audu īpašības ar jaunajiem
mikroskopiem. Viņi lietoja arī portatī-



vos datorus, mērīja asinsspiedienu un
varēja iemēģināt roku rakstīšanā uz interaktīvās tāfeles.
Pasākuma nobeigumā viesi un mājinieki izveidoja jauktas komandas un
piedalījās mūsu skolā izstrādātajā erudītu konkursā eksaktajos priekšmetos.
Visi skolēni saņēma sertifikātus, kas
apliecināja viņu iegūtās prasmes fizikā,
ķīmijā un bioloģijā. Katrai skolai tika
arī dāvana – Lieldienu vistiņa ar spožām oliņām.
Aptaujājot viesus, tika konstatēts,
ka skolēniem ir patikušas gaišās, labiekārtotās telpas un jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Pasākums kopumā
licies lietderīgs. Iepazīšanās ar jaunajām
tehnoloģijām dos skolēniem lielāku drošību turpmāko gaitu izvēlē pēc pamatskolas beigšanas. Un, protams, visi mīļi
gaidīti Vecpiebalgas vidusskolā.
Biruta Grunska

Jaunie dabaszinātņu kabineti rosina labāk apgūt zināšanas, tā spriež
kaimiņu skolu audzēkņi.

Šo mācību gadu uzsākām ar domu
dzīvot tīrāk, gudrāk, veselīgāk, dabai
draudzīgāk un apgūt pasauli daudzveidīgāk. Ieceri īstenojām, piedaloties a/s „Latvijas Valsts meži” akcijā – „Mammadaba meistarklase”.
„Mammadaba meistarklase” ir brīnišķīga iespēja skolām dažādot mācību
procesu, visiem kopā dodoties dabā.
Tā piedāvā skolēniem apgūt vides izglītības programmu “Izzini mežu”. Ikvienam kolektīvam ir iespēja kļūt par
„Mammadaba meistarklasi” un iegūt
zaļas balvas.
Jau rudenī visu klašu skolēni draudzīgi palīdzējām novākt kartupeļu ražu
mednieku kluba “Pelēči” tīrumā.
17. novembra projektu dienai tika
dots nosaukums “Mana zaļā Latvija”.
Tā ietvaros sakopām Inešu apkārtni, lai
zemei pirms sala iestāšanās būtu vieglāk elpot. Kopā savācām 16 maisus atkritumu, ko nevērīgi gājēji un braucēji
atstājuši ceļmalās. Dienas otrajā daļā
pie mums ieradās viešņas no Vestienas
pagasta – Inese Mailīte un Māra Liepiņa no apmācību centra “Pakalnieši”.
Viņas vadīja nodarbības, kurās ar tautas
dziesmām un dažādiem priekšmetiem
iepazinām koku sugas, minējām dzīvniekus, apskatot to pēdu attēlus un kažokādas, uzzinot informāciju par viņu
dzīves paradumiem. Mums bija iespēja
piedalīties arī fotosesijā, iejūtoties lielos un mazos meža tēlos.
Ziemas mēnešos piedalījāmies SIA
„Zaļā josta” makulatūras vākšanas konkursā „Tu vari izglābt”. Mūsu mājas
atbrīvojās no 3,4 tonnām dažādu papīru. Kopumā ieguvām 17. vietu Latvijā.
Visčaklākais vācējs – Mārtiņš Metums.
Viņa ģimene uz skolu atgādāja 502 kg
makulatūras.
Kad ziema bija atkāpusies un sniega sega vairs nebija tik bieza, mūs
gaidīja vairākas Meistarklases aktivi-

tātes. Mājturības stundās
lielāko klašu zēni skolotāja Aivara Ošiņa vadībā
pagatavoja putnu būrus.
13. aprīlī pēc stundām
visi kopā devāmies uz
mežu izvietot vairāk nekā
30 pašu rokām darinātus būrīšus. Mūsu darbu
vadītājs un organizators
8. Piebalgas iecirkņa meistars Andris Rutkis ierādīja,
kur un kā būrīši liekami,
lai putni tajos gribētu apmesties. Šī mums bija arī
kārtējā Kustību diena. Jauki izstaigājāmies pa meža
ceļiem un vēl izbaudījām
beidzamo sniegu, kas
mežā vēl bija pietiekamā
daudzumā.
29. aprīlis tika veltīts
ekskursijai uz Mammadaba objektu. Šoreiz izvēlējāmies tuvāko no tiem –
Kalsnavas
arborētumu,
Būrīšu izvietošanas māku skolas zēniem
kur apskatāma lielākā deierāda Andris Rutkis.
koratīvo koku un krūmu
kolekcija Latvijas austrumdaļā. Infor- lai Latvija arī turpmāk būtu zaļa zeme.
mācijas centra vadītāja Sarmīte RukmaVisa gada garumā ik mēnesi sporta
ne un dendroloģe Benita Rudzīte mūs skolotāja Aija Praulīte organizēja kusiepazīstināja ar dažādām koku sugām. tību aktivitātes. Mēs gājām staigāt, soTālāk devāmies izmantot rudens viešņu ļot, skriet , braukt ar velosipēdu, slēpot
laipno ielūgumu un ciemojāmies apmā- jebkādos laika apstākļos. Šīs aktivitātes
cību centrā “Pakalnieši”, kas atrodas mērķis bija vismaz brīdi pabūt dabā,
Gaiziņkalna pakājē, Viešūra ezera kras- svaigā gaisā, veselīgāk.
tā. Pabijām Dižmežā, vizinājāmies kaVisa gada darbošanās palīdzēja
ruselī, šūpojāmies Lielās zivs vēderā un mums krāt meistarības punktus. Tos atiepazinām interaktīvo taku “Dzīvnieku spoguļojām „Mammadaba meistarklamājas”. Svaigajā gaisā lieliski garšoja ses” kartē, ko nosūtījām organizatoriem.
ugunskurā ceptās desiņas un līdzpaņem- Pirms dažām dienām esam saņēmuši
tie gardumi.
patīkamu ziņu – visu klašu kolektīvi ir
Savukārt 5. maija pēcpusdienu pa- ieguvuši Meistaru nosaukumu.
vadījām, sakopjot meža ceļmalas un
7. klases skolniece
iestādot 1ha egļu jaunaudzi pie Ilzītes
Marta Cimdiņa
ezera. Tas būs mūsu devums nākotnei,
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Ekskursijā vecpiebaldzēni
un taurenieši
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Vecpiebalgas vidusskolā noskaidrota
„Erudītākā klase”
Šajā mācību gadā tika dots starts
jaunam konkursam visa gada garumā.
Konkursa mērķis – noskaidrot erudītāko klasi, pilnveidot skolēnu zināšanas
mācību priekšmetos, kā arī dot iespēju
katram skolēnam apliecināt savas zināšanas kādā no mācību priekšmetiem.
Konkursā piedalījās 4. – 12. klasei
skolēni. Sacensība notika starp klasēm.
Tika piedāvāti jautājumi sešās kārtās
(septembrī, oktobrī – latviešu valodā un
literatūrā, novembrī – vēsturē un sociālajās zinībās, janvārī – matemātikā un

informātikā, februārī – dabaszinībās,
martā – svešvalodās, aprīlī – mākslā un
sportā). Jautājumi tika izstrādāti katrai
klašu grupai atbilstoši mācību vielai un
programmu specifikai.
Katrā kārtā no klases varēja piedalīties 5 skolēni. Jautājumi un atbildes bija
jāpilda pie datora. Lai noteiktu Erudītāko klasi, tad tika saskaitīti iegūtie punkti visās kārtās.
Saņemot sertifikātu „Erudītākā klase skolā”, skolēni un audzinātāja var

doties vienas dienas izglītojošā ekskursijā pa Latviju.
Šajā mācību gadā titulu „Erudītākā
klase skolā” ieguva 6.klases skolēni un
audzinātāja Antoņina Glāzere. Lai viņiem jauka atpūtas diena ceļojot!
Pārējām klasēm novēlu – nākamajā gadā būt erudītākām nekā šogad. Un
kas zina, varbūt paveicas!
Lolita Žagare,
direktores vietniece mācību darbā

Konkursa „Erudītākā klase”
kārtu rezultāti (2010./2011. m. g.)
(max 20 punkti katrā kārtā)
Klase
Skolēni kokaudzētavā „Baltezers”.
Trešdien, 27. aprīlī, Vecpiebalgas
vidusskolas un Taurenes pamatskolas
bērni, kuri šajā mācību gadā ar labiem
rezultātiem bija piedalījušies matemātikas konkursos vai olimpiādēs, devās
ekskursijā. Jau no paša rīta laiks bija patīkami silts un saulains, tāpēc nevarējām
sagaidīt, kad dosimies ceļā. Vispirms
apmeklējām kokaudzētavu „Baltezers”,
kurā mūs sagaidīja ļoti jauka gide. Gide
mums izstāstīja un parādīja, kā potē kokus, kur un kā tiek audzēti augu jaunie
dzinumi, ar kādām tehniskām ierīcēm
tiek aplaistīti lielie stādu lauki. Mūs
arī iepazīstināja ar to, cik daudz koku
šķirnes tiek piedāvātas kokaudzētavā.
Lielu daļu no tiem mums arī parādīja.
Kokaudzētavā iegādājāmies stādus savām skolām. Tālāk devāmies uz čipsu
ražotni „Ādažu čipsi”. Veselības klasē
gids mūs ne tikai iepazīstināja ar uztura piramīdu, bet arī ar to, no kādiem
vitamīniem un no kā sastāv paši čipsi.
Tad visi tikām saģērbti speciālos tērpos
(starp citu, tajos izskatījāmies interesanti), kam sekoja ekskursijas interesantākā daļa – gids mūs iepazīstināja
ar ražotni un iekārtām, proti, parādīja,

kā čipsi vispār nonāk līdz pakai. Ādažnieki lepojas, ka kartupeļus, no kuriem
tiek gatavoti čipsi, viņi iepērk tikai un
vienīgi no Latvijas zemniekiem. Ekskursiju noslēdzām ar Rīgas lidostas apskatīšanu. Sākumā mūs īsi iepazīstināja
ar lidostas vēsturi, tad devāmies lidostu
izpētīt un visu ieraudzīt pašu acīm. Gide
ļoti jauki izstāstīja visu, kas mums būtu
jāzina, ja grasītos izlidot no valsts, kas
draud tiem, kas neievēro lidostas noteikumus, un kas jāzina, ja lidojumā līdzi
vēlamies ņemt mājdzīvniekus. Lidostā,
kā jau visiem pasažieriem, arī mums
bija jāiet caur skeneri, kas uzrādīja
visu, kas varētu būt aizliegts lidojuma
laikā. Dienas beigās bijām ļoti priecīgi
par jauki pavadīto dienu. Sakām lielu
paldies novada domei un skolas direktorēm par piešķirto transportu. Tāpat
paldies matemātikas skolotājām Antoņinai Glāzerei un Maijai Bārzdiņai par
noorganizēto ekskursiju!
Sintija Igaune,
Vecpiebalgas vidusskolas
6. klases skolniece

Mazo vokālistu konkurss
„Mazputniņš”
21. aprīlī Vecpiebalgas pirmsskolas
darbinieku kolektīvs
kārtējo reizi mūs iepriecināja, sagādājot
pozitīvām emocijām
un
pārsteigumiem
pilnu
pasākumu
„Mazputniņš”.
Šis
bija mazo vokālistu
starpnovadu
konkurss, kurā piedalījās
Tīna Baltvilka no
Dzērbenes, Mārcis
Bērziņš no Skujenes,
Anna Grīnberga no
Jaunpiebalgas, Lāsma Kitija Mateusa,
Nikola
Spalviņa,
Anna Balode, Lūcija Mende no Taurenes, Lauris Aivis
Dolbe, Māra Madara
Imša, Maija Mairita Imša no Liezeres,
„Mazputniņa” organizatoru komanda.
Nikola
Gorbāne,
Keita Graudiņa, EdNebija ne uzvarētāju, ne zaudētāju,
gars Gulbis, Linards Ločmelis, Elza
un Rolans Oļševski, Roberts Sniedze, katrs mazais vokālists saņēma lāča diploKristaps Zivtiņš, Marta Pundure, Sanija mu, pašu gatavotus medus podiņus, bet,
tā kā bites vēl nebija paspējušas medu
Gobiņa, Laura Kuhta no Vecpiebalgas.
Pasākumu vadīja Vinnijs Pūks, Si- sarūpēt, tie bija pilni ar konfektēm.
Dalībnieku un skatītāju vārdā varu
vēntiņš un Trusis. Dziedātājus vērtēja
teikt
lielu paldies par ieguldīto laiku,
žūrija ļoti raibā sastāvā – Klauns, Pelēkais vilks, Lapsas un Policists. Pasaku darbu un sirds siltumu pasākuma taptēlos iejutās Vecpiebalgas bērnudārza šanā. Nākamajā gadā vajadzētu padoaudzītes un vidusskolēni. Esmu gan- māt, kā iesaistīt vairāk mazo vokālistu
darīta, ka mani bērni ir mācījušies un no kaimiņu novadiem, tad pasākums
mācās pie tik profesionāliem pedago- varētu izvērsties vēl interesantāks.
giem, kas katrā bērniņā prot atrast ta- PALDIES!
Sandra Sniedze,
lanta pērlīti.
Roberta mamma

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.EV
11.EH
11.V
12.E
12.V
Kopā
%

1. kārta
Latviešu
valoda un
literatūra
16
17
15
13
14
13
15
17
16
15
15
166
75%

2. kārta
Vēsture un
sociālās
zinības
13
16
18
14
13
15
17
14
15
17
15
167
76%

3. kārta
Matemātika
un
informātika
9
15
15
13
15
13
10
14
11
20
13
148
67%

4. kārta
Dabaszinības

5. kārta
Svešvalodas

6. kārta
Māksla
un sports

Kopā
punkti

13
11
17
16
14
0
12
9
9
12
0
113
63%

10
12
13
16
16
14
11
13
10
13
0
128
64%

14
17
19
18
0
18
0
17
13
17
0
133
83%

75
88
97
90
72
73
65
84
74
94
43
855
65%

Vieta
6
4
1
3
9
8
10
5
7
2
11

Kārļa Skalbes literārais konkurss
Kad mācību gads tuvojas nobeigumam un K. Skalbes muzejs ver durvis
jaunai apmeklētāju sezonai, kā vieni no
pirmajiem viesiem muzejā ir starpnovadu lauku skolu 5. – 8. klašu skolēni –
K. Skalbes literārā konkursa dalībnieki.
Šogad konkurss dalībniekus pulcēja jau
trīspadsmito gadu.
Ja visus iepriekšējos gadus dalībnieki darbus varēja sagatavot un iesūtīt
jau iepriekš, tad šoreiz konkursa norisē bija jūtamas izmaiņas – darbi tika
rakstīti tieši konkursa norises dienā,
18. maijā, muzejā – vietā, kur arī
K.Skalbe guva iedvesmu daudziem saviem dzejoļiem un pasakām.
Konkursā piedalījās 27 dalībnieki
no sešām skolām. Šī gada temats „Ap-

burtā ... noslēpums” deva dalībniekiem
zināmas izvēles iespējas, tāpēc uzrakstītās pasakas nelīdzinājās viena otrai
un bija radošu impulsu pilnas.
Darbi tika vērtēti divās vecuma
grupās. 5. – 6. klašu grupā 1. vieta Diānai Tuntei (6. kl.) – Vecpiebalgas vidusskola, skolotāja Vizbulīte Kalniņa.
2. vieta Asnātei Neimanei (6. kl.) un
Valērijai Mickevičai (5. kl.) – Raunas
vidusskola, skolotāja Inta Paipala. Atzinība Karīnai Reķei (6. kl.) – Raiskuma
sanatorijas internātpamatskola, skolotāja Albīna Tīlika.
7. – 8. klašu grupā 1. vieta Saivai Fiļimoņenkovai (8. kl.) – Amatas
pamatskola, skolotāja Ingrīda Lāce.
2. vieta Andrim Podiņam (8. kl.) – Jaun-

piebalgas pamatskola, skolotāja Jolanta Glāzere. 3. vieta Samantai Aldei
(8. kl.) – Raiskuma sanatorijas internātpamatsk., skolotāja Albīna Tīlika.
Konkursa izskaņā notika topošo
rakstnieku tikšanās un domu apmaiņa
ar rakstnieci novadnieci Ingunu Baueri.
Paldies par atbalstu konkursa organizēšanā dalībnieku latviešu valodas
skolotājām, K.Skalbes muzeja darbiniecēm, grāmatu izdevniecībai „Zvaigzne ABC” un Andai Pipcānei!
Uz tikšanos nākamgad!
Vita Lapiņa,
latviešu valodas skolotāja

Aktivitātes vides izglītībā

7. un 8. klases zēni ir gatavi darbam.
Pavasaris nāk ar dabas atmodu un
liek jauniem darbiem mosties arī cilvēkiem.
Dzērbenes vidusskola daudzveidīgi darbojas vides izglītības programmā vismaz 10 gadus. Kā katru gadu,
tā ir piedalīšanās vides sakopšanas
talkās un darbošanās ZAAO organizētajos konkursos. Skolas veikums tika
atzinīgi novērtēts arī nupat Valmierā notikušajā ZAAO vides izglītības
10 gadu pasākumā.
Pēdējos gados aktīvāka kļuvusi iesaistīšanās meža izglītības programmā.
Ļoti nozīmīgs pasākums meža izglītībā

ir ikgadējā piedalīšanās meža stādīšanas
darbos. Arī šogad 2. maijā 5.–12. klašu
skolēni devās stādīt mežu un šoreiz tās
bija priedītes. Meža stādīšana ir rūpīgs
un atbildīgs darbs un parasti skolēni to
veic labi.
Paldies mežsargiem U. Radziņam
un A. Ozolantam par talkas norises nodrošinājumu, kā arī par atspirdzinājumu
talciniekiem. Meža stādītāji saņēma arī
vērtīgu dāvanu jaunajam skolas gadam –
zīmēšanas albumu.
Meža stādīšana ir viena no aktivitātēm LVM Meistarklases programmā.
Šogad savu audzinātāju vadībā meis-

tarklasē piedalās 2.–4. klases komanda,
6., 8. un 9. klase. Skola piedalās arī
Nordplus projektā, kur partneri ir no
Lietuvas un Norvēģijas. Ar savas pieredzes apkopojumu Dzērbenes vidusskola piedalījās arī 2011. gada starptautiskajā Volvo-Adventure konkursā, kur
guva atzinību.
Galvenais ieguvums ir jaunas zināšanas par vidi un mežu, iegūta jauna
pieredze un darba prasmes, bet paliekošākā vērtība ir iestādītais mežs, kuru izaugam redzēs šodienas meža stādītāji.
Marija Grīnberga

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2011. gada maijs

Vecpiebalgas novada mācību iestāžu
olimpiāžu uzvarētāji 2010./2011. m. g.
Ausma Rāviete

9.

Bioloģija

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Agita Bērziņa

Simona Klodža

9.

Ķimija

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Antra Eškina

Žanete Zommere

10.

Ķīmija

Vecpiebalgas vsk.

3.

Antra Eškina

Egita Spirģe

8.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

1.

Vizbulīte Kalniņa

Elīna Zivtiņa

8.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

3.

Vizbulīte Kalniņa

Simona Klodža

9.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

3.

Ilona Strelkova

Ausma Rāviete

9.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Ilona Strelkova

Žanete Zommere

10.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

1.

Ilona Strelkova

Madara Mūrniece

12.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

1.

Ilona Strelkova

Ieva Vāvere

12.

Latviešu val. un literatūra

Vecpiebalgas vsk.

2.

Ilona Strelkova

Kristīne Kuzmane

9.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Ruta Sarkovska

Simona Klodža

9.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Ruta Sarkovska

Žanete Zommere

10.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Baiba Jēriņa

Didzis Kuzmans

12.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

1.

Baiba Jēriņa

Santa Gruele

9.

Vides projekti

Vecpiebalgas vsk.

2.

Agita Bērziņa

Madara Virsniece

12.

Vēsture

Vecpiebalgas vsk.

3.

Marija Supe

Žanete Zommere

12.

Vēsture

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Zanna Otersone

Paula Diāna Šulca

5.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Antoniņa Glāzere

Maira Asare

6.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

1.

Antoniņa Glāzere

Alfa Toka

6.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Antoniņa Glāzere

Nauris Kuzmans

7.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Antoniņa Glāzere

Līva Brauere

7.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

3.

Antoniņa Glāzere

Kitija Paeglīte

7.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Antoniņa Glāzere

Egita Spirģe

8.

Matemātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Ruta Sarkovska

Madara Mūrniece

12.

Biznesa ekonomiskie pamati Vecpiebalgas vsk.

3.

Lolita Zagare

Madara Virsniece

12.

Ģeogrāfija

Vecpiebalgas vsk.

2.

Antra Grīnberga

Artis Šarkovskis

10.-12.

Krievu valoda

Vecpiebalgas vsk.

1.

Zinaida Tolla

Kristīne Kalniņa

10.-12.

Krievu valoda

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Zinaida Tolla

Marta Pundure

1.

Sākumskolas olimpiāde

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Agita Š ulca,
Anita Jurgena

Ralfs Kuzmans

2.

Sākumskolas olimpiāde

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Biruta Kuzmane

Kristīne Kuzmane

7.-9.

Lietišķā informātika

Vecpiebalgas vsk.

1.

Sigita Upeniece

Simona Klodža

7.-9.

Lietišķā informātika

Vecpiebalgas vsk.

2.

Sigita Upeniece

Kitija Sarmule

5.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

1.

Vija Jansone

Nikola Strazda

5.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Vija Jansone

Anna Kalniņa

7.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

2.

Vija Jansone

Simona Klodža

9.

Vēsture

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Žanna Otersone

Santa Gruele

9.

Vēsture

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Žanna Otersone

Līva Brauere

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Vija Jansone

Kitija Paeglīte

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Vija Jansone

Santa Gruele

8.-9.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Ija Kazaka

Simona Klodža

8.-9.

Mājturība un tehnoloģijas

Vecpiebalgas vsk.

Atz.

Ija Kazaka

Matemātika

Inešu pamatskola

2.

Sandra Berķe

Toms Vaļkins

5.

Agija Priedīte

8.

Latviešu val. un literatūra

Inešu pamatskola

2.

Sarmīte Balode

Rūdolfs Cīrulis

9.

Latviešu val. un literatūra

Inešu pamatskola

2.

Sarmīte Balode

Diāna Rutka

9.

Ķīmija

Inešu pamatskola

Atz.

Aija Praulīte

Edvīns Eglītis
Edgars Mārtinsons

3.

Sākumskolas olimpiāde

Inešu pamatsk.

Atz.

Evita Leiboma

Anete Cīrule

4.

Sākumskolas olimpiāde

Inešu pamatsk.

Atz.

Evija Rutka

Toms Vaļkins

5.-6.

Lietišķā informātika

Inešu pamatsk.

Atz.

Aelita Skaidrā

Imants Pūce

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Inešu pamatsk.

Atz.

Aivars Ošiņš

Rūdolfs Cīrulis

9.

Bioloģija

Inešu pamatskola

Atz.

Vita Miķelsone

Guntis Davidovs

11.

Vides projekti

Dzērbenes vsk.

1.

Marija Grīnberga

Andrejs Cipričs

12.

Vides projekti

Dzērbenes vsk.

2.

Marija Grīnberga

Ivo Ikners

12.

Vides projekti

Dzērbenes vsk.

3.

Marija Grīnberga

Rēzija Laumane

5.

Matemātika

Dzērbenes vsk.

Atz.

Anita Katlapa

Līva Ņizina

6.

Matemātika

Dzērbenes vsk.

3.

Ligita Ridūze

Justīne Liene Laumane

4.

Sākumskolas olimpiāde

Dzērbenes vsk.

Atz.

Rolands Rūniks

9.

Fizika

Taurenes pamatsk.

2.

Armands Osītis

9.

Matemātika

Taurenes pamatsk.

Atz.

Maija Bārzdiņa

Armands Osītis

8.-9.

Krievu valoda

Taurenes pamatsk.

Atz.

Sandra Kārkliņa

Lāsma Kristiāna Kārkliņa

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Taurenes pamatsk.

Atz.

Ingrīda Batņa

Laura Taujinska

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Taurenes pamatsk.

Atz.

Ingrīda Batņa

Amanda Lemeša

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Taurenes pamatsk.

Atz.

Ingrīda Batņa

Līva Tora

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Taurenes pamatsk.

Atz.

Ingrīda Batņa

Roberts Žēpers

6.-7.

Mājturība un tehnoloģijas

Skujenes pamatsk.

2.



Muzeju nakts Dzērbenes
vidusskolā

Helēna Amane vēro skolotāju E. Žīguru un cenšas uztvert dūdu muzicēšanas noslēpumu.
Jau otro gadu Dzērbenes vidusskolas Skolas muzejs rīko Muzeju nakts
pasākumus.
Skolas muzejs nav tikai skolas vēstures materiālu krātuve, bet svarīgs arī
ir darbs ar cilvēkiem, un Muzeju nakts
ir lieliska iespēja to veikt.
Šajā gadā vakara programmu veidoja vairākas darbnīcas, kuru mērķis
bija iepazīstināt apmeklētājus ar dažām
senākām amatu prasmēm. Ja iepriekšējā gadā Skolas muzejs sāka šo tradīciju
samērā nedroši, tad šogad jau darbojāmies ar pārliecību, ka arī Dzērbenē ir
vajadzīga Muzeju nakts.
Vakara programmu veidoja vairākas darbnīcas. Seno rotu kalšanā katrs
varēja pamēģināt izgatavot gredzenu,
un lielākai daļai censoņu tas izdevās
labi. Šo darbnīcu vadīja vēstures skolotājs Edgars Žīgurs. Viņš vadīja arī otru
darbnīcu, kurā iepazīstināja ar senu
mūzikas instrumentu – dūdām. Apmeklētāji varēja paši pārliecināties, ka

spēlēt šo savdabīgo instrumentu nemaz
nav tik vienkārši. Piena darbnīcā varēja
gan vērot, gan piedalīties dažādu piena
produktu izgatavošanā – tika atkrejots
piens, no krējuma sakults sviests, no rūgušpiena iegūts biezpiens un sasiets arī
īsts Jāņu siers. Kad viss bija pagatavots,
sekoja degustācija. Paldies Piena darbnīcu vadītājām Lilitai Tēts un skolotājai
Sarmītei Stērstei!
Darbnīcu noslēgumā skolas zālē
visi noskatījās skolēnu sagatavoto izrādi
„Spoks pilī” un noklausījās arī vairākus
spoku stāstus. Ar skolas pasākumiem
vēl Muzeju nakts nebeidzās, jo pagasta
bibliotēkā turpinājās prāta spēļu mači.
Paldies darbnīcu vadītājiem. Īpašs
paldies Valfrīdam Veiguram par sagādāto pienu! Paldies visiem, kas ar savu
darbu vai vienkārši klātbūtni kuplināja
Muzeju nakts pasākumus Dzērbenes
vidusskolā!
				
Mārīte Šķēle

Novada pensionāri Lieldienas
atzīmē Dzērbenē
Dzērbenē tā jau ir tradīcija – Otrās Lieldienas pagasta pensionāri svin
kopā. Uz šī gada pasākumu, kas notika
pilī, pirmo reizi tika uzaicināti pensionāri arī no citiem novada pagastiem,
jāsaka gan, ka atsaucās tikai Vecpiebalgas pensionāru klubiņš – „Pīlādzītis”, kas bija ieradies itin kuplā pulkā.
Pasākuma viesiem tika piedāvāta plaša
koncertprogramma, kurā piedalījās gan
Dzērbenes un Taurenes deju kolektīvi,
gan koris „Pie Gaujas”, mazie dziedātāji no „Isidora pagalma” un Dzērbenes
sagatavošanas grupiņas. Klātesošos
īpaši iepriecināja un pārsteidza mūzikas
skolas audzēknes Rozes Aukšmukstes
sniegums – dziesma „Ave Maria”. „Vakara nagla” bija Taurenes dramatiskā
kolektīva „Radi” uznāciens ar jautri pamācošu skeču par mātes un pieauguša
dēla attiecībām. Ar sajūsmu klātesošie
uzņēma vakara vadītāja Jāņa Klancberga skandētās dzejas rindas. Pasākuma
otrā daļa pagāja, mielojoties ar līdz-

paņemtajiem kārumiem, sacenšoties
atjautībā dažādos āķīgos uzdevumos,
ko sevišķi atraktīvi uzdeva Dzērbenes
pensionāru padomes priekšsēdētāja
Mārīte Ozolante, piedaloties olu kaujās
un uzgriežot kādu valsi.
„Visskaistākais zieds ir dvēseles
zieds, ko cilvēks cilvēkam sniedz...”
tieši šādus ziedus cits citam dāvāja mājinieki un viesi. Dzērbenes pensionāri
ir patiesi pateicīgi Vecpiebalgas pensionāru klubiņam un cer arī uz turpmāku
sadarbību, jo draugi – tā ir vislielākā
vērtība.
Ikviena pasākuma organizēšana ir
vairāku cilvēku kopdarbs. Paldies Dzērbenes pensionāru padomei – Mārītei
Ozolantei, Līvijai Aukšmukstei, Limānijai Migleniecei, Eleonorai Skripko,
Jānim Keišam, Jānim Klancbergam
par interesanto pasākumu. Paldies par
materiālo atbalstu Vecpiebalgas novada
pašvaldībai un Anitai Kamerādei.
Daina Šmite

Inita Svalbe

Mārtiņš Žēpers

Informāciju sagatavoja Apvienotās izglītības pārvalde

Mārīte Ozolante laipni sagaida viesus Dzērbenes pilī.
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SVĒTKI

Nolikums

Vecpiebalgas novada čempionātā
futbolā

2011. gada 2. jūlijs
Dzērbenes ev. lut.baznīcā plkst. 15.00 dievkalpojums un koncerts.
Piedalās koris „Pie Gaujas” un Dzērbenes mūzikas skolas audzēkņi.
Dzērbenes vidusskolā plkst.16.00 sporta aktivitātes, novadpētniecības muzeja apskate un vides projektu prezentācijas.

Sacensību organizators – Vecpiebalgas novada pašvaldība. Atbildīgais Andris
Praulītis.

Dzērbenes pilī un parkā, sākot no plkst.15.00, amatnieku un mājražotāju tirgus, piepūšamās atrakcijas bērniem, dažādas vēsturiskas un
mūsdienīgas radošās darbnīcas, ekskursijas pa pili un tās parku, vietējo
mākslinieku darbu izstādes.

Sacensību mērķis – iesaistīt iedzīvotājus sporta aktivitātēs, veicināt savstarpēju
sapratni sportā, noskaidrot novada labākās
komandas.

Dzērbenes pilī plkst.17.00 svētku atklāšana pie Veismaņa fon Veisenšteina kunga un kundzes.

Sacensību vieta un laiks – sacensības
notiek Inešu pagasta sporta laukumā piektdienās plkst.18.00. Sacensību atklāšana
2011. gada 17. jūnijā.

Taurenes estrādē plkst.18.00 novada Dziesmu un deju svētku koncerts, pēc koncerta balle – spēlē Kokmuižas muzikanti.
					

Komandas sastāvs – 9 dalībnieki (6 dalībnieki laukumā, spēles laiks 2 x 30’).

Laipni lūdzam!

Pieteikumu iesniegšana – pieteikumi sacensībām jāiesniedz līdz š. g. 5. jūnijam
pašvaldības administratīvajā centrā Vecpiebalgā, Alauksta ielā 4 (tālr.64107279,
mob. 28381960; 26633643).
Vērtēšana – uzvara – 3 p., neizšķirts – 1 p., zaudējums – 0 p.
Sacensību 1.-3. vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem, kā arī ar
pārsteiguma balvām.
Par veselības stāvokli sacensībās atbildīgs pats dalībnieks.

Novada čempionāts
pludmales volejbolā
Sacensības notiks š. g. 18. jūnijā
plkst. 11.00 Vecpiebalgas pagasta
sporta laukumā. Pieteikšanās sacensību dienā līdz plkst.10.30.
Sacensību uzvarētājus apbalvo ar
medaļām, diplomiem un pārsteiguma
balvām.

Velobrauciens „Apkārt
Piebalgas ezeriem” noslēdzies
Tautas velobraucienam „Apkārt
Piebalgas ezeriem”, kas šogad notika
jau 6. reizi, bija reģistrējušies 350 dalībnieki. Velomaratona distances garumi: VICHY maratons – 55 kilometri;
pusmaratons – 35 km. Sacensības organizēja tautas sporta pasākumu kompānija „Sportlat” sadarbībā ar Vecpiebalgas novada Domi.
VICHY maratona distancē pirmo
vietu vīriešu konkurencē ieguva Aivars
Skutelis (Rīga), otrajā vietā ierindojās
Matīss Kauls (Vecpiebalga), bet trešajā
Juris Damškalns (Talsi). Savukārt sieviešu konkurencē 1.vietu izcīnīja Jeļena
Dovgaļuka (Rīga), otrā bija Dana Rožlapa (Rīga), bet trešā finišēja Ieva Uzuleņa (Valmiera). Lielisku sniegumu,
tikai nedaudz atpaliekot no godalgoto
vietu ieguvējām, distancē uzrādīja arī
Līga Glāzere (Vecpiebalga).

Tautas velobrauciena pusmaratona
distancē pirmo vietu vīriešu konkurencē ieguva Ģirts Gnedlers (Taurene),
otrajā vietā Josifs Kalveršs (Salaspils), bet trešajā vietā Vismants Caune
(Stende). Sieviešu konkurencē 1. vietā Rita Žuravļova (Ogre), otrā finišēja
Zinaīda Rācenāja (Madona), bet trešajā
vietā Annija Pušnakova (Dobele). Tautas velobraucienā veiksmīgi startēja arī
Edijs Dūmiņš (Vecpiebalga), kopvērtējumā ierindojoties 5. vietā.
Voldemāra Cīruļa piemiņas kausu
starp labākajiem Vecpiebalgas zēniem
izcīnīja Toms Budrēvics.
Sveicam mūsu novada labākos
riteņbraucējus Matīsu Kaulu, Ģirtu
Gnedleru un Tomu Budrēvicu!

Prestižā VICHI maratona līderu apbalvošana, vicečempions Matīss
Kauls (pirmais no kreisās).

vienkāršas patiesības
Par parakstu vākšanas kampaņām
Šī izdevuma iznākšanas laikā parakstu vākšana būs jau šķērsojusi ekvatoru, taču kā rāda iepriekšējā pieredze,
lielum lielais vairums pilsoņu savu
izšķiršanos atliek uz pēdējām dienām,
tāpēc ceru, ka šis raksts varbūt palīdzēs
vismaz daļai potenciālo dalībnieku pieņemt izsvērtāku , loģiski pamatotāku
lēmumu. Un tātad, par ko tad tiek vākti
paraksti šajā kampaņā? Pašreizējā momentā LR pilsoņi tiek aicināti izšķirties
par atbalstu vai nē diviem dažādu partiju apvienību ierosinātiem likumprojektiem, „Par labu Latviju” virzītam
priekšlikumam atcelt ierobežojumus
dažādu pabalstu saņemšanai jau ar
2013.gadu, nevis ar 2015., kā to paredz
valdības veiktās izmaiņas attiecīgajos
likumos un otrs – praktiski „Visu Latvijai” rosinātais par pāreju uz bērnu
apmācību tikai valsts valodā visās no
budžeta finansētās mācību iestādēs.
Sāksim ar mazāk nozīmīgāko – ar
PLL ierosināto, jo tas atšķirībā no otrā
priekšlikuma neprasa izdarīt izmaiņas
valsts konstitūcijā – Satversmē. Vispirms par lietas būtību – ņemot vērā
valsts saspringto finansiālo situāciju,
tika nolemts pieņemt izmaiņas sociālo
pabalstu – tātad bezdarba, slimības vai
cita veida darba nespējas gadījumos, kā
arī zīdaiņu kopšanas laikā – izmaksas
kārtībā, proti, ja izmaksājamā summa
pārsniedz 350 latus mēnesī, tad šie
350 lati tiek izmaksāti pilnībā, bet no
summas, kura pārsniedz minēto skaitli,
tikai pusi no aprēķinātā. Šādiem ierobežojumiem vajadzēja būt spēkā līdz
2013.gadam, taču, izvērtējot reālo situāciju sociālajā budžetā, valdība nolēma pagarināt to darbības ilgumu līdz
2015.gadam, kas, protams, izraisīja neapmierinātību sabiedrībā un bija par pamatu šīs parakstu vākšanas kampaņas
uzsākšanai. No pirmā acu uzmetiena
viss liekas ļoti skaidrs – valdība atkal
dara pāri bezdarbniekiem, jaunajām
māmiņām, slimojošajiem, taču vai tā
tiešām ir? Visi, kuriem kādreiz ir nācies
būt kādā no nosauktajiem statusiem,
lieliski zina, ka cilvēkus, kuri varētu
saņemt šādas summas, viņu paziņu un
radu vidū varētu saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem, būtībā šīs izmaiņas attiecas uz cilvēkiem, kuri saņem ļoti lielas
algas, pēc Labklājības ministrijas aprēķiniem tie varētu būt kādi 16 000 cilvēku pa visu Latviju, tātad runa neiet par
maznodrošinātiem, kuriem, patiešām,

katrs lats ir svarīgs, kā to mēģina iztēlot
kampaņas iniciatori. Protams, ir jāpiekrīt, ka nav pareizi piemērot dažādus
kritērijus, aprēķinot pabalstu apjomus,
jo visi maksā vienādus nodokļu procentus no saviem ienākumiem sociālajā budžetā, bet šeit vietā ir runāt par
samērīguma principu. Ja Valsts bankas
darbinieks, kurš, izmantojot to, ka viņa
atalgojums līdz pat tikko pieņemtajam
tiesas lēmumam skaitījās komercnoslēpums, bija noteicis sev algu, no kuras
bērna kopšanas pabalsts šim tēvam,
kurš, droši vien, „bija aktīvi piedalījies
zīdainīša barošanā ar krūti” (vēl viens
pilnīgi idiotisks likums) tika aprēķināts
vairāk nekā 40 000 Ls apmērā, bet, ja
nebūtu šo ierobežojumu, tad summa sasniegtu 90 000 Ls, tad te nu arī kaut kas
nav kārtībā. Nonākam atkal pie tā paša,
par ko jau tiku rakstījis – pie nodokļu
progresivitātes – ja cilvēki ar augstu
ienākumu līmeni maksātu procentuāli
lielākus nodokļus, kā tas ir visās attīstītajās zemēs, tad sociālajā budžetā būtu
pietiekami daudz naudas, lai palīdzētu
arī tiem, kuriem patiešām klājas grūti.
Pašreiz plānotā ierobežojumu atcelšana
tikai padarītu situāciju sociālajā budžetā vēl neprognozējamāku.
Par otro likumprojektu. Domāju,
ka šeit jāmeklē atbildes uz trim jautājumiem. Pirmais – vai pāreja uz apmācību
valsts valodā arī tā saucamajās mazākumtautību skolās ir finansiāli izdevīga? Atbilde ir negatīva – pēc IZM aprēķiniem tikai 1.klases pārejai skolotāju
pārkvalificēšanai un mācību līdzekļu
izdošanai vajadzēs tuvu pie 1.milj.latu,
un tā tas turpināsies vismaz 12 gadus
(droši vien būs vairāk, pieredze rāda,
ka LR ar ieplānoto summu nekad nepietiek). Otrais – vai šī pāreja būs labvēlīga citu tautību integrācijai Latvijas
sabiedrībā? No speciālistu puses nav izteikts praktiski neviens pozitīvs vērtējums. Viņi uzskata, ka tendencei, ka sevišķi citu tautību jaunieši, kuri, spriežot
arī pēc viņu izteikumiem, arvien biežāk
un labāk (daudzi krievu skolu absolventi runā pareizākā latviešu valodā
nekā mūsu TV diktori, kuri pat vārdu
„valsts” nevar izrunāt ar pareizu intonāciju) saskarsmē ar vienaudžiem lieto
latviešu valodu, tiks dots nelabojams
trieciens. Kāpēc? Paskatīsimies uz šo
problēmu no otras puses – ko jūs teiktu,
ja jūsu bērnam, kurš ģimenē līdz šim ir
runājis tikai latviski un uzskatījis pa-

matoti to par savu dzimto valodu, skolā
no 1.klases liktu visus priekšmetus apgūt krieviski. Absurds, līdz kaut kam
tādam neaizdomājās pat cariskās Krievijas ierēdņi laikā, kad latviešu valoda
tika visādi nīdēta. Un tālāk – trakāk! Ar
savu dzimto valodu šis skolēns labākajā
gadījumā sastapsies 6.klasē – tā viņam
varētu būt otrā svešvaloda! (Starp citu –
krievu valodas statuss mūsu izglītības
sistēmā joprojām ir neskaidrs – saukt
par svešvalodu valodu, kurā runā 1/3
valsts iedzīvotāju, bet atsevišķās vietās,
piemēram, Daugavpilī 4/5 – mazliet dīvaini). Kad nu bērns beidzot dzird kādu
vārdu savā dzimtajā valodā, viņam nākas secināt, ka viņš ir apzagts – krievu literatūrai, nepašaubāmi, vienai no
vadošajām pasaulē, mūzikai, mākslai
utt. vieta otrās svešvalodas apmācības
programmā, protams, neatradīsies. Sekas prognozēt nav grūti – sabiedrībā
pieaugs starpnacionālā spriedze – kā
rāda pieredze – neko cilvēki neuztver
tik sāpīgi un neaizstāv tik dedzīgi kā
apdraudējumu viņu nacionālajai identitātei un dzimtajai valodai. Jautājums
arī, vai mūsu sabiedrībai ir vajadzīgi
tādi cilvēki – mankurti – bez savas nacionalitātes un valodas, ne īsti krievi,
ne īsti latvieši. Salīdzinājums ar turku
viesstrādniekiem, kuru bērniem jāapmeklē vācu skolas, un kuru tik labprāt
lieto nacionāli noskaņoti „politiķi” ir
nekorekts – kaut arī savā laikā turku janičāri ir aizgājuši līdz Vīnei, Vācija un
Turcija nekad nav bijušas vienas valsts
sastāvā kā Latvija un Krievija, arī turku skaits ir kāda 1/40 daļa no VFR iedzīvotājiem. (Starp citu – interesants
jautājums tā saucamajiem vēsturniekiem – kāpēc cittautiešus, kuri ieplūda
Latvijā pēc Otrā pasaules kara un viņu
pēctečus, dēvē par civilokupantiem, bet
tos, kuri apmetās šeit uz dzīvi cariskās
Krievijas laikā – nē, kur te atšķirība?)
Un trešais. Ja pārejam uz apmācību
tikai latviešu valodā skolās ar krievu
mācību valodu, tas pats būs jādara attiecībā uz citām mazākumtautību skolām, kas savukārt var būtiski ietekmēt
attiecības ne tikai ar Krieviju, bet arī
ar Poliju, Lietuvu, Igauniju, Izraēlu,
kā tas jau noticis Polijas un Lietuvas
gadījumā, kad Lietuva tikai mēģināja
ierobežot dzimtajā, t.i.poļu, valodā pasniedzamo priekšmetu skaitu poļu skolās savā valstī.
Juris Sīmanis
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mūsu viesis
Ar interesi ieskatīties pagātnē,
Paškritiski vērties tagadnē,
Ar sava gara spēku raudzīties nākotnē
Viens no aizvadītā mēneša centrālajiem kultūras notikumiem Latvijā bija
Muzeju nakts. Arī mūsu novada muzeju
apvienība „Orisāre” jau 7. gadu aktīvi
iesaistījās šajā pasākumā, piedāvājot
apmeklētājiem plašu un interesantu
programmu. Muzeju naktī vairākkārt
dzirdēju apgalvojumu: domājām, ka
muzejs ir arhaiska iestāde, bet izrādās –
šeit ir tik interesanti! Kā rāda statistika, ne mazums ir cilvēku, kuru vienīgie
muzeju apmeklējumi saistās ar skolas
gadu ekskursijām. Taču dzīve nestāv
uz vietas un ienes jaunas vēsmas arī
muzeju darbā, agrākie priekšstati bieži vien ir neobjektīvi un nepareizi. 15.
maijā sākās jaunā tūrisma sezona. Lai
kaut nedaudz kliedētu neskaidrību un
ieinteresētu nedēļas nogales pavadīt
nacionālo bagātību krātuvēs, uz sarunu
aicināju Piebalgas muzeju apvienības
vadītāju Līvu Gruduli, izglītojošā darba speciālisti Ilonu Muižnieci un krājuma glabātāju Marutu Cīruli.
Amerikāņu muzeju teorētiķis
Stīvens Veils sacījis, ka muzeji ir pārveidojušies no institūcijas, kas stāsta
par kaut ko, tie ir kļuvuši par vietu,
kas kalpo kādam. Necitējot Muzeju
likumā doto skaidrojumu, kā jūs definētu jēdzienu „muzejs”.
LĪVA: Muzejs ir tagadnes vēstījums nākamajām paaudzēm, atgādinājums, ka neviena paaudze nav vienīgā,
ka mēs vienmēr esam pa vidu, starp pagātni un nākotni. Muzejs – tā ir gaiša,
iedvesmojoša pasaule, kas raisa pozitīvas emocijas.
MARUTA: Vieta, kas palīdz uzturēt latviešos pašcieņu un līdz ar to arī
ticību savai valstij un savas tautas garaspēkam un vērtībai.
Kā jums šķiet, ar ko Vecpiebalgas
novads atšķiras no citiem novadiem?
MARUTA: Esmu pārliecināta, ka
ikvienā novadā ir daudz unikālu vietu.
Citi novadi savējos neapzina un neizceļ.
LĪVA: Viena lieta ir katras vietas
unikalitāte, kas nepārsniedz konkrētās
teritorijas robežas. Varu minēt piemēru par dzimto Mētrienu. Mans tēvs ir
īstens sava pagasta patriots, atbalstījis
muzeja ierīkošanu, vācis dokumentālas
liecības par pagasta izcilām personībām, visu mūžu veltījis un velta sava
pagasta dzīvei. Tā ir skaista vieta, tur
atrodas Teiču purvs, kas ir nenovērtējams dabas objekts, bet, ja runājam par
kultūrvēsturi, ne Mētrienā, ne arī citur
Latvijā nav salīdzinoši nelielā teritorijā
tik daudz šo spožo, izcilo personību kā
šeit.
MARUTA: Man šķiet, ka ir divas
lietas, kas Vecpiebalgas novadu ir darījušas atpazīstamu: izglītība un klaušu
laiku izbeigšanās agrāk nekā citviet
Latvijā. 1801. gadā no Rūdolfštates
ieradās un līdz mūža beigām 1834.
gadā par Vecpiebalgas draudzes ganu
nostrādāja Johans Frīdrihs Šilings. Viņš
uzskatīja, ka zemnieku bērnam jādod
daudzpusīga izglītība un jāiemāca ikvienu darbu darīt „ar saprašanu”, pats
mācīja skolēniem lasīt un mācītājmuižā
1808. gadā ierīkoja zēnu internātu, kur
apdāvinātākie dzimtcilvēki 20 gadus
mācījās kopā ar mācītāja 6 dēliem. Arī
grāfa Šeremetjeva un viņa Piebalgas
muižu pārvaldnieka Konstantīna Alabuševa liberālā attieksme pret latviešu
zemniekiem veicināja vecpiebaldzēnu
pašapziņas veidošanos – viņi jau 19. gs.
40. gadu beigās – agrāk nekā lielākajā
daļā Latvijas – sāka izdot zemi lētā rentē un no 1867. līdz 1873. gadam rentes
zemes pārdeva dzimtīpašumā. Līdz ar
to vecpiebaldzēni salīdzinājumā ar pārējiem novadiem ieguva ekonomisko
handikapu. Mums bija visi priekšnotei-

kumi, lai dibinātu skolas, ar kurām bijām slaveni plašā apkārtnē un uz kurām
mācīties devās zinātkāri jaunieši. Te
gan jāpiebilst, ka jau Kaudzītes Matīss
savulaik rakstīja, ka vepiebaldzēni ir kā
putnabērni: uzrāpjas uz ligzdas malas
(izaugušiem Vecpiebalgā, spārni stipri),
saplivina spārnus un, aidā, pasaulē...
Un nenāk vairs atpakaļ. Kamēr bija
dzimtbūšana, nevarēja nekur citur aizklīst, kā ieguva pārvietošanās brīvību,
prom bija.
Vecpiebalgas novada atpazīstamību veicina arī muzeji.
LĪVA: Latviešiem vispār ir tā indeve – dibināt muzejus visos gadījumos.
Esmu dzirdējusi viedokli, ka mūsu
valstī muzeju jau sen ir par daudz, ka
šajā sistēmā kaut kas jāmaina. Ļoti
iespējams, ka daļēja taisnība tā arī ir –
ja raugāmies racionāli un izvērtējam
līdzekļu izlietojumu, ko paģēram no
pašvaldības un valsts. Mēs operējam ar
jēdzienu „nacionāli nozīmīgs”, bet nav
jau īstas skaidrības, kuras personības
uzskatīt par nacionāli nozīmīgām un
kuras ne. Dažādi muzeji dažādās vietās
spēlē atšķirīgu lomu, kas atkarīga no
dažādiem mainīgiem lielumiem: muzeja krājuma, atrašanās vietas, resursiem,
apmeklētājiem. Vieniem ir izteikta vietējā nozīme, citi – valstiski svarīgi, vēl
kādi spēlē tikai uz tūristiem.
Nesen izlasīju kādu netradicionālu salīdzinājumu, ka „muzeji ir
saldais ēdiens”. Vai piekrītat šim apgalvojumam?
LĪVA: Tas būtu ideālais variants,
bet man šķiet, ka lielai iedzīvotāju daļai muzeji vispār nav dienaskārtībā iekļauti. Mūsu uzdevums ir strādāt tā, lai
ieinteresētu tos, kuri nepieciešamību
pēc muzeju apmeklējumiem vēl neizjūt. Muzeju nakts ir viens veids, kā mēs
to varam izdarīt.
Šajā gadā Muzeju naktī piedalījās ievērojams skaits apmeklētāju.
Kur slēpjas pasākuma pievilcība un
kā jūs vērtējat Muzeju nakti Piebalgā?
LĪVA: Tā ir Francijas Kultūras ministrijas iniciatīva, ko pārņēma mūsu
muzejnieki. No sākuma cilvēki īsti nesaprata, kas tas ir un ko tur vispār var
darīt, bet pirmā pasākuma pozitīvā reklāma Muzeju nakti padarīja populāru
arī mūsu valstī.
ILONA: Vecpiebalgā pirmajā gadā
Muzeju naktī piedalījās 30 cilvēki, šogad – 1233.
LĪVA: Tas, ka Muzeju nakts ir bezmaksas pasākums, nav noteicošais, jo
par brīvu muzejus var apmeklēt arī citu
akciju laikā.
ILONA: Mūsu muzeji arī nav tik
dārgi, lai biļeti nevarētu atļauties nopirkt, cenas ir ļoti demokrātiskas. Un
galu galā neviens no muzeja nav aizraidīts, ja arī naudiņas nav.
LĪVA: Manuprāt, Muzeju nakts
popularitāte slēpjas faktā, ka pasākums
notiek naktī – diennakts tumšajā laikā
senatnīgo ēku apmeklējums iegūst pavisam citu noskaņu. Un otrs moments –
vienotības ideja, kad pavisam sveši
cilvēki jūtas vienoti konkrēta mērķa sasniegšanai. Pozitīvu emociju ir bezgala
daudz, jāpaiet laikam, lai varētu sākt
racionālu izvērtējumu. Varbūt kaut kur
neizdevās realizēt visas idejas, kas bija
ieplānotas, jo apmeklējums bija necerēti liels, iespējams, ka nākamajā gadā
kas jāmaina. Tomēr tās ir tikai nianses.
Mums nebija tādu gadījumu kā Rīgā,
kur dažbrīd situācija muzejos kļuva
nekontrolējama, jo iereibuši un neorganizēti cilvēki nevēlējās ievērot elementāru kārtību. Mūsu muzeju apmeklētāji
labprāt piedalījās piedāvātajās aktivitātēs brīvā dabā un ar sapratni izturējās

pret lēmumu – neatvērt apskatei Kaudzīšu muzeja galveno ēku. Mēs esam
atbildīgi pret uzticētajām vērtībām,
tāpēc nevaram pieļaut postījumus, kas
varētu netīši rasties masveidīga muzeja
apmeklējuma rezultātā.
MARUTA: Ir labi padarīta darba
sajūta, bet ideju ir daudz. Un tas jau ir
lieliski, ja idejas vēl paliek pāri nevis
aptrūkst.
Viens pasākums ir aizvadīts, bet
ko vēl jūs jaunu piedāvāsiet muzeju
apmeklētājiem šajā tūrisma sezonā?
LĪVA: „Jāņaskolā” būs skatāma
Rīgas Lutera draudzes mākslinieku vasaras plenēra darbu izstāde „Atgriezies
Piebalgā”. „Kalna Kaibēnos” ir izveidota piemiņas istaba aizsaulē aizgājušajiem muzeja darbiniekiem. 1929. gadā,
kad „Kalna Kaibēnos” notiek ūtrupe,
Kārlis Egle Izglītības ministrijas uzdevumā nopērk 4 istabu iekārtu un piemiņas lietas, tās paliek, kā Matīss Kaudzīte
iekārtojis, savās vietās, un pirmais memoriālais muzejs Latvijā ir nodibināts .
Pirmais muzeja vadītājs ir Ogrēnskolas
pārzinis Jānis Vēliņš, kurš paralēli skolas darbam uzrauga muzeju un izrāda
to apmeklētājiem. Visu Otrā pasaules
kara laiku un līdz pat 1963. gadam muzejā strādāja Teodors un Anna Zvaigznes – fantastiski cilvēki, kuriem kara
un pēckara gados, kad nevienam nav
nekādas intereses par kultūrvēsturiskā
mantojuma uzturēšanu, izdodas muzeju
saglabāt. Varam tikai apbrīnot Austras
un Hermaņa Cinču darbu – laikā, kad
muzeju gadā apmeklē 30 tūkstoši ekskursantu, viņiem izdodas atgūt lielāko
daļu izūtrupēto lietu, pierakstīt atmiņas
un vadīt muzeja saimniecību. Pateicoties šo cilvēku nesavtīgai rīcībai, Kaudzīšu muzejs arī šodien ver durvis apmeklētājiem. Vēl „Kalna Kaibēnos” ir
pieejamas nenopietnākas lietas – kopš
Muzeju nakts ir izveidots „fotoateljē” –
iespēja nofotografēties, iemiesojoties
romāna tēlos.
ILONA: „Saulrietos” ir apskatāma mākslinieces Ilzes Ramanes, kura
ir ilustrējusi arī divas Kārļa Skalbes
grāmatas, izstāde. Šīs izstādes īpašais
akcents ir tas, ka apmeklētāji varēs aplūkot ilustrācijas tapšanas procesu – no
skices līdz grāmatas lappusēm.
MARUTA: „Kaikašos” jau trešo
gadu eksponējam Vecpiebalgas amatnieku un rokdarbnieku darinājumus,
jo Melnais ķēķis ir kā radīts tautas
mākslas priekšmetu atklāšanai visā to
daudzveidībā un krāšņumā. Pūralādēs
pēc divu gadu pārtraukuma esam izlikuši Jāņa Neimaņa latviskās zīmes, kas
ir mūsu muzeja krājumā. Izstāde ir ļoti
bagātīga, tā ir kā punktiņš uz „i”, kas
bija vajadzīgs, lai, muzeju apskatot,
rastos pilnības sajūta. „Kaikaši” nav
iedomājami arī bez Mudītes Austriņas
saulītēm
Muzejs ir vieta, kurā glabājas
patiesība par kultūrvēsturisko mantojumu. Ko apmeklētāji sagaida no
muzejniekiem?
LĪVA: Interese par muzejiem ir.
Sezona mums ar joni ir sākusies un rādās, ka apmeklētāju netrūks arī šogad.
Cilvēki, kas dodas uz muzejiem, vēlas
gūt intelektuālo un emocionālo baudījumu jeb, runājot citiem vārdiem, kļūt
gudrāki un labāki. Man no tā, ko protu,
ir jāpiedāvā tas vērtīgākais, nevajag par
katru cenu censties uztaisīt šovu, bieži
vien cilvēki grib tieši to vienkāršo, nesamāksloto. Un vienmēr ir jāpatur prātā
kāda „rozīnīte” – brīdī, kad apmeklētāji sāk jau nogurt, vajag pasniegt ko
aizraujošu, lai, aizbraucot no muzeja,
ikviens varētu teikt: man šķita, ka tik
daudz esmu redzējusi un mani maz kas
var pārsteigt. Bet izrādās – var.

MARUTA: Daļa mūsdienu apmeklētāju ir izlutināti no dažādiem piedāvājumiem, ir saprotams, ka viņi vēlas gūt
ko spilgtu, ārkārtēju.
ILONA: Viņi ir steidzīgāki, prasīgāki. Pazīstama ir situācija, kad apmeklētāja priekšstats par to, ko viņš vēlas gūt
no muzeja apmeklējuma, nesakrīt ar
to, ko viņš tur ierauga. Un vai vienmēr
jādara viss tikai, lai izpatiktu apmeklētājiem, it īpaši ņemot vērā to, ka dažreiz apmeklētājs, tikai ieraugot rezultātu, saprot, ka tas ir tas, ko viņš vēlējies
redzēt? Runājot par mērķauditorijām,
iespējams, ka, vēloties izpatikt pilnīgi
visiem, rezultātā īsti uzrunāts nejūtas
neviens. Paaudzes ir atšķirīgas, tāpēc,
veidojot stāstījumu, ir jāparedz, kas būs
klausītājs – bērns vai pieaugušais.
Vadot muzeju apvienību, droši
vien, ir ne mazums problēmu, kuras
jāspēj ikdienā risināt.
LĪVA: Esmu pret to, ka salīdzina
kultūru un sociālo jomu. Protams, elementāras vajadzības, lai cilvēks spētu
pilnvērtīgi dzīvot, ir jānodrošina, bet ir
arī aisberga otra puse – neviena valsts
bez kultūras nevar pastāvēt. Kāpēc Romas impērijai pienāca gals? Arī mēs,
pamazām aizmirstot un domājot par izdzīvošanu, varam pazaudēt savu identitāti. Manuprāt, tas vairs nav apšaubāms,
ka muzeji darbojas sabiedrības interesēs, tāpēc arī no valsts vēlētos sagaidīt
lielāku ieinteresētību finansiālo jautājumu risināšanā, jo muzeji nav tikai
pašvaldības kompetence. Kā mēs jaunatnei iemācīsim mīlēt literatūru, savu
kultūrvēsturi, ja negodāsim personības,
kas šīs vērtības ir radījuši? Šobrīd memoriālie muzeji no valsts puses ir atstāti tādā kā pabērna lomā. Mūsu muzeju
apvienība kādu brīdi varēja funkcionēt
ļoti veiksmīgi, jo bija valsts atbalsts, bet
ļoti daudziem Latvijas memoriālajiem
muzejiem šāda atbalsta vispār nekad
nav bijis. Ir lietas, ko finansēt pašvaldība nespēj, bet bez kurām muzejs nevar
eksistēt, pirmkārt, tas ir krājums, visi
rekonstrukcijas un restaurācijas darbi.
Mums ir ļoti paveicies ar saprotošiem
cilvēkiem vietējā pašvaldībā, ir izveidojusies laba un konstruktīva sadarbība
ar domi. Cilvēkam ir vajadzīgs ārējais
stimuls. Paldies Dievam, ka uz muzejiem vēl joprojām nāk apmeklētāji, un
arī tas mudina mūs meklēt jaunas idejas, aktīvāk strādāt. Izveidojot apvienību, esam trāpījuši desmitniekā, jo problēmas risināt kopā ir vieglāk.
ILONA: Mēs apvienībā esam ļoti
dažādi cilvēki – vienam tuvāks zinātniskais darbs, citam – radošums un sabiedrisko aktivitāšu organizēšana. Un
tas jau ir ļoti labi, ka cits citu papildinām. Mums apvienībā ir izveidojusies
ļoti laba komanda, spējam operatīvi
pārorientēties – ja nepieciešams, varam
aizstāt kolēģi citā muzejā vai novadīt
ekskursiju pa novadu.
LĪVA: Kā jau ikvienā kolektīvā, arī
mums gadās „prāta vētras”, kas varbūt
dažbrīd pāraug „lielās vētrās”, tomēr
man gribas ticēt, ka protam izrunāties
un beigu beigās nonākt pie kāda kopsaucēja. Līdz šim vismaz kopējas lietas
labā esam spējuši vienoties par kompromisiem.

Kā jau minējāt, muzejus apmeklē ļoti dažādas apmeklētāju kategorijas. Vai ir nācies piedzīvot arī kādus
kuriozus?
MARUTA: Dažādu jautru un neparastu atgadījumu jau muzejos netrūkst.
Pastāstīšu vienu no pēdējiem: Muzeju
naktī „Kaikašos” ienāca kāda apmeklētāja un lūdza atļauju nolikt piemiņas
svecīti mūžībā aizgājušās Marutas Cīrules piemiņai. Ko man citu darīt, kā
vien atbildēt: ar prieku varu paziņot, ka
esmu sveika un vesela, bet ļoti priecājos, ka viņa ir tik mīļi piedomājusi par
mani un gribējusi paturēt gaišā piemiņā.
Kā šis pārpratums radās? Cilvēki vienkārši programmā izlasīja, ka „Kalna
Kaibēnu” muzejā notiek rentniekmājas
stāsti aizgājušo muzejnieku piemiņai
un izdarīja savus secinājumus.
ILONA: Nezinu, vai tas ir kuriozs,
drīzāk jau tās ir pārdomas vērtas situācijas, bet ik pa laikam muzejos iegriežas cilvēki, kuri mēģina iestāstīt,
ka pieder pie apmeklētāju kategorijas,
kurai piemērojami atvieglojumi, piemēram, sirms kungs paziņo, ka viņš ir
students. Ne mazums ir gadījumu, kad
apmeklētāji mēģina apmuļķot muzeja
darbiniekus, stāstot, ka grupā ir 25 cilvēki, kaut gan jau no pirmā acu uzmetiena redzams, ka tur ir vismaz trīsdesmit pieci.
Daudziem Vecpiebalgas viesiem
novada apskate saistās ar Mariannu
Okolokolaku.
ILONA: Mariannas Okolokolakas
tēls no Paula Putniņa lugas „Ar būdu uz
baznīcu” muzejiniekiem ir veiksmīgs
atradums. Pamazām Mariannu esam
aktualizējuši, jo ir paaudzes, kurām šis
laiks, par ko dramaturgs lugā vēsta, ir
ļoti tuvs, viņi ik pa reizei vēlas tajā atgriezties. Man viņu ir viegli spēlēt, jo
esmu tajā laikā dzīvojusi. Marianna ir
viegli saprotama arī jaunajai paaudzei,
jo cīnās ar negācijām, kuru arī šobrīd
netrūkst. Tāpat kā jaunpiebaldzēniem
Ķencis, tā Marianna Okolokalaka var
būt Vecpiebalgas zīme. Šajā tūrisma sezonā gan Mariannas tēlu ekskursiju vadīšanā izmantosim retāk, tomēr tā joprojām paliek kā mūsu „firmas zīme”.
Nobeiguma vietā. Varbūt ir kas
tāds, ko nepajautāju, bet jūs vēlaties
novada iedzīvotājiem pastāstīt?
MARUTA: Kā jau iepriekš minējām, „Kalna Kaibēnos” iekārtojam piemiņas istabu bijušajiem muzeja darbiniekiem. Diemžēl mums nav nevienas
Ogrēnskolas pārziņa Jāņa Vēliņa fotogrāfijas. Varbūt kādam no jums vecajos
dzimtas albumos ir saglabājusies šīs
izcilās personības fotogrāfija, mēs būtu
ļoti pateicīgi, ja jūs piekristu to mums
atdāvāt vai iedot noskenēt.
LĪVA: Sirsnīgs paldies Ausmai Krūmiņai par brīnišķīgu dāvanu muzejiem.
Skaistā mēbele šajā sezonā mājvietu ir
radusi K. Skalbes muzejā, kur tā lieliski
iederas, atbilst laikmetam un telpai.
Un vēl es ļoti vēlos pateikt, ka bez
vecpiebaldzēnu un novada uzņēmēju
atbalsta Muzeju nakts nebūtu varējusi
notikt. PALDIES!
Veiksmīgu jauno tūrisma sezonu!
Dzidra Ješkina
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APSVEIKUMI
Jūnijs ar dzirkstošām acīm
Jau tevi ir apsveicis.
Dāvājis rasotu pļavu,
Ar jāņuzālēm atnācis,
No košajiem pļavu ziediem
Tev vainagu atnesis.
(V. Kokle-Līviņa.)
Sveicam Tevi, jūnija jubilār!

Īpašie gaviļnieki
60 – Benita Bogdanova Inešos

Andrejs Bogdanovs Inešos
Andrejs Ilsteris Inešos
Anna Kasimkanova Taurenē
Ilga Āzace Vecpiebalgā

70 – Zinaīda Freimane Dzērbenē

Aivars Alksnis Dzērbenē
Inta Ģērmane Inešos
Alīna Bērziņa Kaivē
Līga Dubrovska Vecpiebalgā

80 – Velta Gusmane Dzērbenē

Lidija Simsone Dzērbenē
Anna Kārkliņa Inešos
Lūcija Meļķe Kaivē
Velta Aļeksejeva Vecpiebalgā
Jānis Skrīveris Vecpiebalgā
Jānis Vasariņš Vecpiebalgā

91 – Kārlis Lapiņš Taurenē
92 – Alfrēds Bērziņš Inešos
96 – Marta Grāvele Vecpiebalgā

PIESAKIES!
15. jūnijā Vecpiebalgas pagasta pensionāriem tiek organizēta ekskursija uz Ventspili. Pieteikties līdz 10. jūnijam. Tālr.
26424365 (Ieva Veinberga).

AICINĀM UZ SALIDOJUMU!
Taurenes pamatskolas saime aicina absolventus, skolotājus un
darbiniekus uz skolas 25 gadu jubilejas svinībām. Salidojumu š. g.
3. jūnijā:
no plkst. 15.00 reģistrēšanās skolā
no plkst. 15.00 – 18.30
* atmiņu brīdis un kopā būšana Taurenes vecajā skolā,
* izstāde Taurenes pamatskolā.
plkst. 19.00 svinīgais pasākums Taurenes kultūras namā.
~ plkst. 21.30 vakara turpinājums (balle, saviesīgā daļa) Taurenes pamatskolā.
Dalības maksa Ls 2,50
Līdzi jāņem “groziņš”.
Mīļi aicinām mums piebiedroties arī vecās Taurenes pamatskolas skolēnus, skolotājus un darbiniekus.

INTERESANTA AKCIJA
TV1000 organizē saviem klientiem Latvijas apceļošanas pasākumu, aicinot cilvēkus uz vietām, kuras dažādos veidos ir saistītas
ar filmām (gan LV, gan ārzemju filmām).
TV1000 dalībniekiem piedāvā maršrutu, kas ir veidots tā, lai
katrā reģionā (Latgale, Vidzeme, Zemgale, Kurzeme un Rīgas reģions (neskaitot Rīgu)) ir vismaz viens maršruts pilnam dienas braucienam, izmantojot automašīnu. Lai piedalītos aktivitātē, klients var
apmeklēt gan visus viena maršruta punktus, gan tikai vienu objektu
no visiem maršrutiem, tāpat klients var apmeklēt pilnīgi visus maršrutus un objektus. Izveidotā maršruta objekti ir visā Latvijā, tā, lai
ikvienā rajonā bāzētam klientam ir salīdzinoši tuvu kāds no galapunktiem. Visas vietas, kas klientam jāapmeklē, ir bez maksas, brīvā
dabā, skaistas – tūristu nepārpildītas. Klients savu dalību jeb vietu
apmeklējumu apliecina ar foto uzņēmumu, kurš uzņemts pēc noteiktiem kritērijiem.
Klientu motivācija: lai papildus motivētu klientus ceļot, TV1000/
Viasat nodrošina arī balvu fondu, kas sastāv no Viasat pakalpojumiem, ģimenes spēlēm, suvenīriem un tūrismam noderīgām lietām
(kopskaitā tiek nodrošinātas 62 balvas). Aktivitātē var piedalīties
gan Viasat/TV1000 klients, gan jebkurš cits interesents.
Lai piedalītos aktivitātē, klienti tiks aicināti reģistrēt savu dalību, tomēr minētais nav kā obligāts nosacījums. Aktivitāti „regulē”
izveidots nolikums ar maršruta karti, kas atrunā visas iespējamās
situācijas (tai skaitā par balvu saņemšanu).
Mērķauditorija: ģimenes ar bērniem.
Pasākuma laiks (un foto iesūtīšanas termiņš): 2011. gada 10. jūnijs līdz 2011. gada 17. augusts (ieskaitot).
Dāvanu saņēmēju paziņošana:
• starpposmā 6.jūlijā (izloze no pirmajām iesūtītajām fotogrāfijām);
• aktivitātes noslēguma pasākumā 27. augustā no visām iesūtītajām fotogrāfijām.
Informācija: zane.birkena@viasat.lv, tālr. 26826696.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI
Bērnība! Tu esi zelta ābols,
kas pie paradīzes koka zara
audzi mirdzēdams kā pati saule.
(F. Bārda.)

Jaunākie
Vecpiebalgas novadā:
Kristena Velcere - Jonīte Dzērbenes pagastā;
Gustavs Vagulis Taurenes pagastā;
Elizabete Krastiņa Taurenes pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

PASĀKUMI Vecpiebalgas novadā
Dzērbenes pagastā
11. jūnijā Dzērbenes vidusskolas 9. un12. klašu izlaidums

Inešu pagastā
11. jūnijā plkst.19.00 Inešu pamatskolas 9. klases izlaidums

Kaives pagastā
11. jūnijā plkst.19.00 Skujenes pamatskolā 9. klases izlaidums
23. jūnijā plkst. 12.00 Kaives parkā Līgo svētku un Jāņu sportiskās aktivitātes. (Aicināti visi sportiskā gara līgotāji – gan komandas, gan individuālisti.)

Taurenes kultūras namā
3. jūnijā plkst.19.00 salidojums „Taurenes pamatskolai – 25”
11. jūnijā plkst. 14.00 Taurenes pamatskolas 9. klases izlaidums
17. jūnijā Lauku pēcpusdiena Taurenē:
no plkst. 15.00 tirgus (aicināti visi amatnieki un mājražotāji);
no plkst. 17.00 amatiermākslinieku koncerts;
plkst. 20.00 estrādes sezonas atklāšana;
plkst. 22.00 zaļumballe

Vecpiebalgas pagastā
3. jūnijā plkst.20.00 kultūras namā amatierteātra „Ineši’’ izrāde
Aivars Banka „Visi radi kopā’’
Ieejas maksa – Ls 1,00
10. jūnijā Vecpiebalgas vidusskolas 9. klases izlaidums
18. jūnijā Vecpiebalgas vidusskolas 12. klašu izlaidums
23. jūnijā Līgo svētku rīta tirgus Vecpiebalgas tirgus laukumā
plkst. 11.00 svētku ieskandināšana kopā ar Vecpiebalgas
pašdarbniekiem
23. jūnijā no plkst. 23.00 līdz saullēktam Vecpiebalgas tirgus laukumā Jāņu nakts zaļumballe ar latviešu mūziku visām gaumēm

Latvijas Republikas okupācijas dienai
Bērnības atmiņā
Tēvzeme brīvībā.
Mūs zemnieku tautu
Dievs dāsni svētīja.
Četrdesmitā gada jūnijā
tautas dvēsele satumsa
jo ļaunuma impērija
ienāca Latvijā.
Tautai atklājās gulaga
ēra. Un vēl pēc
kara mūs
klāja tās ēna.
Vēl šobrīd tauta
daudzviet izirst.
Dzimst viens cilvēks,
bet pieci nomirst.
Dievs, palīdzi atdzimt
latviešu tautai.
Tava svētība, lai
Uzplaukt ļauj tai.
Adolfs Bruno Pugulis
Dzērbenē

6. jūnijā Dzērbenes pagastā
tiks veikta mājdzīvnieku
vakcinācija pret trakumsērgu
Maršruts: Kleķeri – 10.00; Apši – 11.00; Dzērbenes centrs –
13.00; Stacija (Vivas veikals) – 14.00; Līvānu mājas – 16.00.
Suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu ir obligāta un par
to atbildīgs ir īpašnieks. Vienīgais dokuments, kas apliecina mājdzīvnieku vakcināciju, ir vakcinācijas apliecība. Ja vēlaties, lai
vetārsts maršrutā iekļauj arī jūsu mājās vai rodas citi jautājumi,
zvanīt 29497494.
Anda Ārne

2011. gada maijs

PATEICĪBAS
Paldies Silvestra un Inga Pētersona vecvecākiem par ļoti dāsno un negaidīto Lieldienu pārsteigumu!
Sākumskolas un pirmsskolas skolēni un audzinātājas
„Prieks šodien lai staro mums sejā
Par svētīgo darbu, kas veikts....”
(V. Kokle-Līviņa)
Paldies visiem Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem, kuri
piedalījās rokdarbu izstādē„Pilnu pūru piedarīju”, kas notika
Dzērbenes pilī.
Dzērbenes tautas nama vadītāja Daina Šmite
Paldies Velgai Pumpurei un kolēģiem par sniegto morālo atbalstu un iejūtību, atvieglojot Ulda Skalbes pēdējās dzīves dienas.
			

Tuvinieki

PĀRDOD
Veikalā “Mežroze”:
• jauna peldkostīmu kolekcija,
• Latvijā ražoti trikotāžas izstrādājumi,
• saulesbrilles,
• bērnu rotaļlietas (spainīši, lāpstiņas, grābeklīši, mašīnas u.c.)
• sauļošanās krēmi,
• jauna sieviešu somu kolekcija.
Veikals atvērts darba dienās 9.00 –19.00;
sestdienās 9.00 –17.00.
Pārdod zelta retrīvera kucēnus (vecāki ar ciltsrakstiem):
2 puisīši, 1 meitenīte. Kucēni ir potēti, ar pasēm. Cena 120 Ls.
T. 29498595.

PAZIŅOJUMS
A/s „Latvijas Krājbanka” informē, ka sakarā ar darbinieka atvaļinājumu no š. g. 23. maija, Vecpiebalgas klientu apkalpošanas
centrs klientus apkalpos 26. maijā un 2. jūnijā no plkst. 9:00 līdz
15:00. Tuvākais klientu apkalpošanas centrs atrodas Jaunpiebalgā,
Gaujas ielā 4 un tā darba laiks Pr., O., T., C. no 9:00 līdz 17:00 ar
pusdienas pārtraukumu no plkst. 13:00 līdz 14:00 un Pk. no 8:30 līdz
16:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst13:00 līdz 13:30.

SKOLU INFORMĀCIJA
Līdz šim ik gadu vasaras periodā Vecpiebalgas novada skolas
piedāvāja pirmsskolas grupas pakalpojumus, taču atsaucība bija neliela – pieteicās 12 līdz 14 bērni, bet reāli grupiņas apmeklēja vien
pieci, seši mazuļi. Atvainojamies tiem nedaudzajiem vecākiem,
kuri savas atvasītes vasarā vēlējās uzticēt mūsu skolu personālam,
taču, izvērtējot visus aspektus, esam nonākuši pie secinājuma, ka
nevaram nesaimnieciski tērēt līdzekļus (darbinieku atalgojumam,
elektroenerģijas samaksai, telpu uzturēšanai utt.), tāpēc šajā vasarā
bērnudārza grupiņas pakalpojumus neviena no novada pašvaldības
skolām nepiedāvās. Kā risinājumu vecākiem iesakām par auklītēm
noalgot vecāko klašu skolēnus.

SĒRU VĒSTS
Cilvēka dzīvei ir zvaigznes
gājums –
Tā iemirdzas un nodziest,
Paliek klusums un neizteikti vārdi ...
(I. Auziņš.)
Aizsaulē aizgājuši:
Uldis Skalbe, Dzērbene
Ērika Kiršteine, Ineši
Inta Mirga Smirnova, Kaive
Einārs Masaļskis, Kaive
Jānis Zeps, Taurene
Ārija Krieviņa, Vecpiebalga
Olga Bikova, Vecpiebalga
Jānis Edgars Dozītis, Vecpiebalga
Pēteris Olte, Ineši
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”.

