Šajā numurā:
■ Novada domes
aktualitātes
■ Skolu ziņas
■ Mūsu viesis –
Jānis Klancbergs

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Sveiki jūsmājās!

Skatoties pēdējo dienu aktivitātes
politiskajā dzīvē un situāciju kopumā (referenduma rezultāti liecina,
ka tauta ir nobalsojusi par Saeimas
atlaišanu), tuvākie pāris mēneši
solās būt interesanti. Partiju priekšvēlēšanu cīņa gan bija sākusies jau
pāris nedēļas pirms 23.jūlija, faktiski reizē ar eksprezidenta V.Zatlera
paziņojumu par referenduma rosināšanu. Kā liecina rezultāti, tautas
nobalsošanā par 10. Saeimas atlaišanu vēlētāji mūsu novadā ir bijuši
ļoti aktīvi - „par” Saeimas atlaišanu
Vecpiebalgas novada iecirkņos balsoja 2524 (94.43%) vēlētāji, „pret” 145 (5.42%), 4 zīmes tika uzskatītas
par nederīgām. Referenduma dienā
vislielākā rosība bija vērojama Vecpiebalgas pagasta iecirknī – izteikt
savu viedokli šeit iegriezās 1025
vēlētāji, viņu vidū pat jaunlaulātie
un kāzu viesi. Latvijas balstiesīgie
pilsoņi savu gribu ir izteikuši, tajā
pašā laikā man nav nekādu ilūziju
par to, ka nākamā – 11. Saeima būs
par pašreizējo labāka. Varbūt esmu
pesimiste, bet man pat šķiet, ka tāda
partija, kas patiesi domātu par to, kā
izvest valsti no bezizejas, neprasot
upurjēra lomu uzņemties vienkāršajiem cilvēkiem, vēl nav dzimusi.
Tuvojas kārtējās vēlēšanas, bet cilvēki vēl nav attapušies no iepriekšējām, jūtas solījumu nogurdināti– jau
iepriekš saprotot, ka tas, kas solīts,
„makā nekrīt”.
Nesteigšos notikumiem priekšā,
jo ir vasara – laiks, kad prāts nebūt
nenesas prātot par nopietnām un sarežģītām lietām.... Jo ik gadu jūlijā
notiek dažnedažādi sarīkojumi vairumā Latvijas pagastu un pilsētu.
Vecpiebalgas novada svētki – tas
vienmēr ir NOTIKUMS. Lai arī iepriekš viedokļi – kur svinēt, kā svinēt
un vai vispār vajag svinēt – dalījās,
svētki izdevās lieliski. Nepārstāstīšu visus daudzos pasākumus, ko
varēja svētku laikā apmeklēt, vēlos
vien piebilst, ka tie bija gana interesanti un dažādām gaumēm pieskaņoti. Ko darīt bija gan bērniem,
gan pieaugušajiem (starp citu, Rūķu
taka, ko apmeklēju kopā ar savu
divgadīgo mazdēlu, bija saistoša arī
man – lai nonāktu galapunktā, ne pa
jokam vajadzēja atsvaidzināt folkloras zināšanas). Un galu galā - tik
grandiozu pašdarbnieku koncertu
laikam gan pēdējā laikā pieredzējuši
nebijām. Vēl gan mēnesis nav noslēdzies, pavisam drīz – jau 30.jūlijā
atkal varat posties uz svētkiem. Šoreiz visi ceļi vedīs uz Vecpiebalgas
un Inešu pusi, kur pa dienu varēsim
piedalīties Audēju svētkos, bet vakarā Inešu pils estrādē dzīvot līdzi
Imanta Kalniņa dziesmām grupas
“Autobuss debesīs” un viesmākslinieku izpildījumā.
Šī mēneša numurā gribu vērst
jūsu uzmanību uz pāris ļoti nozīmīgām lietām. Pirmkārt, pievērsiet vērību un noteikti izlasiet informāciju
par projektiem, kas ir apstiprināti un
tiek realizēti mūsu pašvaldībā (nereti esmu dzirdējusi cilvēkus sūrojamies, ka viņu pagastā, lūk, nekas
nenotiekot). Otrkārt, rūpīgi iepazīstieties ar pašvaldības informāciju, tajā skaitā, arī ar saistošajiem
noteikumiem. Manuprāt, katram ir
jābūt informētam par jautājumiem,
kas skar vietējos cilvēkus un viņu
intereses, jo tikai tā mēs varam izvairīties no aplamas rīcības vai nesaprašanās.
Saulainu nākamo mēnesi!
Dzidra Ješkina
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K. Skalbes dzimto māju „Incēni”
vienkāršota renovācija

PROJEKTI
Augstā kalna atdzimšana
LAD Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2011.gada
6.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas
novada pašvaldības projekta (Nr.1109-LL29-L413201-000010) pieteikumu „Augstā kalna atdzimšana”, kurš
tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības
programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis ir labiekārtot un
uzlabot sabiedriski nozīmīgu dabas
objektu, veicināt tā saglabāšanu, atbalstīt, dažādot un uzlabot iedzīvotāju
brīvā laika pavadīšanas iespējas un
kvalitāti brīvā dabā, veicināt saudzīgu
attieksmi pret dabu iedzīvotāju vidū,

atjaunot Dzērbenes Augstā kalna
brīvdabas estrādi.
Projekta ietvaros veiktā estrādes rekonstrukcija dos iespēju saglabāt tīru
un sakoptu Augsto kalnu kā dabas un
kultūras objektu, sakopt estrādes teritoriju, iesaistot brīvprātīgos, tādējādi
veicinot iedzīvotāju līdzdalību, kvalitatīvāk organizēt novada un pagasta
pasākumus, ļaujot iedzīvotājiem baudīt profesionālu mākslinieku koncertus un izrādes.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 10 532.42 LVL, no kurām
ELFLA finansējums ir 7 899.32 LVL.
Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots
2011.gada laikā.

Pils parka sabiedriskā WC
vienkāršota rekonstrukcija
Vecpiebalgas muižā

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2011.gada
6.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas
novada pašvaldības projekta (Nr.1109-LL29-L413201-000009) pieteikumu „Pils parka sabiedriskā WC vienkāršota rekonstrukcijas Vecpiebalgas
muižā”, kurš tika iesniegts ELFLA
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana
un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis ir lauku vides kvalitātes uzlabošana, nodrošinot vides aizsardzību. Publiskās vides degradācijas
novēršana, veicot teritoriju sakopšanu
un labiekārtošanu. Videi draudzīgu
tehnoloģiju ieviešana, padarot tās pievilcīgas dzīvošanai un brīvā laika pavadīšanai.
Pēc projekta realizācijas gan vietējiem Inešu pagasta iedzīvotājiem, ap-

meklējot pagasta pārvaldes iestādes,
gan Vecpiebalgas muižas kompleksa
un parka apmeklētājiem un viesiem
būs radīta iespēja izmantot labiekārtotas sabiedriskās WC. Pils parka teritorijā būs likvidēts antisanitārs, traucējošas smakas un vides piesārņojumu
radošs objekts. Projekta realizācijas
rezultātā, sakārtojot un labiekārtojot
teritoriju, būs paaugstinājusies lauku
vides kvalitāte, nodrošinot apkārtējās
vides aizsardzību no piesārņojuma.
Sakārtotā un sakoptā publiskā vide
būs labs piemērs, kas palielinās iedzīvotāju vēlmi sakopt arī privātās
teritorijas.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 495.39 LVL, no kurām
ELFLA finansējums ir 10 121.53
LVL. Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks
īstenots 2011.gada laikā.

Pabeigta ūdenssaimniecības projekta realizācija Vecpiebalgas novada
Taurenes ciemā.
Šī gada jūlijā Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā pabeigta projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā” realizācija, kas tika īstenota sadarbībā ar
SIA „Water Ser”. Projekta kopējās
izmaksas ir 175 672.32 LVL ar PVN,
no kuriem 85% ir Eiropas reģionālā
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums un 15% pašvaldības.
Realizējot šo projektu, tika veikta:
1. Ūdens apgādes kvalitātes uzlabošana
- ūdens attīrīšanas stacijas izbūve,
paredzot tehnoloģiju Fe un duļķainības attīrīšanai. Ūdens apgādes tīklā
padotā ūdens kvalitāte būs pilnībā
atbilstoša MK noteikumu Nr. 235
„Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība” (29.04.2003.
prasībām);
- neatbilstošo cauruļvadu nomaiņa
projekta ietvaros tika realizēta 37%
apmērā;
- esošā ūdenstorņa lielā nolietojuma dēļ tas tika demontēts un izbūvēta

otrā pacēluma sūkņa stacija un pazemes ūdens rezervuārs.
2. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana
- cauruļvadu rekonstrukcija. Projekta ietvaros tika renovēti esošie kanalizācijas cauruļvadi ciema teritorijā;
- notekūdeņu attīrīšanas iekārtu
BIO 100 nomaiņa uz NAI(BIO 60),
nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana papildu
pieslēgumu nodrošināšanai. Ūdens
sistēmai pieslēgtie lietotāji 92% no iedzīvotāju kopskaita Taurenes ciemā;
- kanalizācijas tīkla paplašināšana
papildu pieslēguma nodrošināšanai.
Kanalizācijas sistēmai pieslēgtie lietotāji ir 92 % no iedzīvotāju kopskaita
Taurenes ciemā.
Realizējot šo projektu, Taurenes
ciema iedzīvotājiem tika uzlabota
dzeramā ūdens kvalitāte, palielinājās
iedzīvotāju skaits, kam ir nodrošināti
centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi, kā arī tika novērsta neattīrītu
notekūdeņu nonākšana apkārtējā vidē,
tādā veidā samazinot vides piesārņojumu.

LAD Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2011.gada
21.jūnijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības projekta
(Nr.11-09-LL29-L413201-000004)
pieteikumu „K.Skalbes dzimto māju
„Incēni” vienkāršota renovācija”,
kurš tika iesniegts ELFLA Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros.
Projekta mērķis ir atjaunot
K.Skalbes dzimtās mājas „Incēni”
kā vēsturiskajam Piebalgas novadam
raksturīgu lauku māju. Radīt optimālus apstākļus ēkas saglabāšanai
un izmantošanai muzeju izglītojošā
darbā, veidojot kvalitatīvu ekskursiju,
sarīkojumu un izglītojoši izklaidējošu
aktivitāšu vietu. Nodrošināt Vecpie
balgas novada iedzīvotājiem un muzeju apmeklētājiem sakārtotu kultūrvidi.

Pēc projekta īstenošanas Vecpiebalgas novada iedzīvotāji un K.Skalbes
memoriālā muzeja apmeklētāji saņems kvalitatīvu kultūras produktu.
Tiks nodrošināta līdz šim slēgtās ēkas
pieejamība, iespēja radošāk un vispusīgāk izpausties dažādos muzeja sarīkojumos, būs iegūta telpa dažādām
izglītojoši izklaidējošām aktivitātēm.
Tā būs vieta, kur vietējiem iedzīvotājiem apzināties un izprast savas identitātes saknes, kur sanākt kopā mūža
godos, ja savu dzimtas māju vairs nav,
kur tikties piebaldzēniem, kuri vairs
nedzīvo Vecpiebalgā. Tā būs sakārtota
nacionālās nozīmes kultūrvēsturiska
vieta iedzīvotāju kvalitatīvai atpūtai.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 7 239.59 LVL, no kurām
ELFLA finansējums ir 5 429.69 LVL.
Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots
2011.gada laikā.

Futbola laukuma izveide un
inventāra iegāde
LAD Ziemeļvidzemes reģionālā
lauksaimniecības pārvalde 2011.gada
13.jūlijā ir apstiprinājusi Vecpiebalgas
novada pašvaldības projekta (Nr.1109-LL29-L413202-000004) pieteikumu „Futbola laukuma izveide un
inventāra iegāde”, kurš tika iesniegts
ELFLA Lauku attīstības programmas
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta mērķis ir veicināt veselīgu
dzīvesveidu, sportiskās aktivitātes,
mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu un
atbalstīt jauniešu iniciatīvu Vecpiebalgas novadā, izveidojot futbola laukumu Inešu pagastā un iegādājoties
futbolam nepieciešamo inventāru.

Projekta īstenošanā sasniegtie rezultāti dos iespēju Vecpiebalgas novada bērniem un jauniešiem kvalitatīvi trenēties mini futbola un 2.līgas
futbola sacensībām, dos iespēju ikvienam Vecpiebalgas novada iedzīvotājam brīvajā laikā iesaistīties futbola
aktivitātēs, vēl plašāk popularizēt futbolu kā veselīgu brīvā laika pavadīšanas veidu Vecpiebalgas novadā, mazinās novada iedzīvotāju bezmērķīgi
pavadīto brīvo laiku.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 8 523.05 LVL, no kurām
ELFLA finansējums ir 6 392.27 LVL.
Projektu līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība. Projekts tiks īstenots
2011.gada laikā.

Vecpiebalgas novada ezerus
papildina ar zivju krājumiem III

Ūdenssaimniecības attīstība
Vecpiebalgas novada Taurenes ciemā

Zivju mazuļu ielaišana Inesī.
Jau pavasarī Zivju fonds atbalstīja Vecpiebalgas novada pašvaldības
projekta „Zivju resursu saglabāšana
un pavairošana Vecpiebalgas novada
ezeros III” realizāciju, kas finansējuma saņemšanai tika pieteikts fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.
Jūlija sākumā projekta „Zivju resursu saglabāšana un pavairošana
Vecpiebalgas novada ezeros III” ietvaros tika ielaisti 500 līdaku mazuļu
Taurenes ezerā, 1000 līdaku mazu-

ļi Juvera ezerā, 7000 līdaku mazuļi
Ineša ezerā un 9500 līdaku mazuļi
Alauksta ezerā. Projekta kopējās izmaksas ir 3645,36 lati. Zivju fonda
finansējums sastāda 100%. Līdaku
mazuļi uz novada ezeriem atceļoja no
SIA „Rūjas zivju audzētava”.
Šā projekta īstenošana ir ļoti svarīga
mūsu novadam ne tikai, lai saglabātu
vērtīgo zivju populāciju Ineša, Taurenes, Juvera un Alauksta ezerā, bet arī
lai veicinātu tūrisma attīstību novadā,
piesaistot tūristu un makšķernieku
vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem.
Tā veicinās interesi par dabas un ūdeņu bagātību, bagātinās novada un visas valsts vērtību kopumā.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde
2011. gada 20. jūlijā
Deputāti vienbalsīgi nolēma:

1. Iznomāt daļu no neapbūvētas
zemes vienības „Dzintari” (Vecpiebalgas pagasts) 2.31 ha kopplatībā
lauksaimnieciskai izmantošanai. Atļaut nomātajā zemē ierīkot dīķi līdz
0.1 ha platībā. Noteikt nomas maksu
1,5 % apmērā no zemes kadastrālās
vērtības. Nomas līguma termiņš 10
gadi.
2. No 2011.gada 20.jūlija izbeigt
zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes pastāvīgajiem lietotājiem
uz zemes vienībām „Baltie Gulbji”
(Vecpiebalgas pagasts), „Alauksta
iela 13” (Vecpiebalgas pagasts),
„Grinēni” (Vecpiebalgas pagasts),
„Kalna Rāgažas” (Vecpiebalgas pagasts), „Jaunlībieši” (Vecpiebalgas
pagasts), „Tauna purvs” (Vecpiebalgas pagasts), „Šķūnis Jēkuļos” (Inešu pagasts), „Ezerlīči” (Vecpiebalgas

pagasts), „Jaunmeļļi” (Dzērbenes pagasts), „Vidusgulbji” (Vecpiebalgas
pagasts), „Mazkalves” (Vecpiebalgas
pagasts), „Mādari” (Vecpiebalgas
pagasts), „Smeiļi” (Vecpiebalgas pagasts), „Lībiešu kalns” (Vecpiebalgas
pagasts). Zemes nomas pirmtiesības
jāizlieto līdz 2012.gada 20.jūlijam.
3. No 2010.gada 1.septembra izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes pastāvīgajiem lietotājiem
„Rīgas” (Taurenes pagasts), „Kļaviņi” (Taurenes pagasts), „Plivči”
(Taurenes pagasts), „Branjenieki”
(Taurenes pagasts). Piedāvāt pastāvīgajiem lietotājiem izmantot zemes
nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu par zemes vienību nomu.
Zemes nomas pirmtiesības jāizlieto
līdz 2011.gada 1.septembrim.
4. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā
īpašuma „Jaunremeicēni”. Piešķirt
atdalītajai zemes vienībai 7,6 ha kopplatībā jaunu nosaukumu.

5. Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.7/2011 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011 „Vecpiebalgas
novada pašvaldības 2011.gada pamatbudžets un speciālais budžets””.
6. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajā projektā „Augstā
kalna atdzimšana” kā projekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas ir līdz 12849,55 LVL.
7. Piedalīties ERAF līdzfinansētajā projektā „Gājēju drošība gar
valsts autoceļu P 30 Vecpiebalgā”,
kā projekta realizētājam, kur kopējās
projekta izmaksas ir līdz 124005,97
LVL.
8. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
līdzfinansētajā projektā „K. Skalbes
dzimto māju „Incēni” vienkāršota
renovācija” kā projekta realizētājam,
kur kopējās projekta izmaksas ir līdz
8832,30 LVL.
9. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajā projektā „Radošo
darbnīcu izveide” kā projekta realizētājam, kur kopējās projekta izmaksas
ir līdz 12824,86 LVL.

10. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētajā projektā „Pils
parka sabiedriskā WC vienkāršota
rekonstrukcija Vecpiebalgas muižā”
kā projekta realizētājam, kur kopējās
projekta izmaksas ir līdz 16 464,38
LVL.
11. Piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzfinansētajā projektā
„Futbola laukuma izveide un inventāra iegāde” kā projekta realizētājam,
kur kopējās projekta izmaksas ir līdz
10398,12 LVL.
12. Piešķirt Jānim Slavēnam finansiālu atbalstu (Ls 30,00) dalībai
Eiropas čempionātā vasaras biatlonā
Igaunijā.
13. Piešķirt Tomam Praulītim finansiālu atbalstu (Ls 100,00) izdevumu segšanai sakarā ar gatavošanos
un piedalīšanos Pasaules čempionātā vasaras biatlonā, kas norisināsies
Nove Mesto Čehijā no 20.09. līdz
25.09.2011.
14. Nodot dzīvojamās mājas Gaujas ielā 5, Taurenē, Taurenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā, pārvaldīšanas
tiesības biedrībai „Gaujas nams 5”.

15. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.8/2011 „Par centralizētās
apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures sistēmas ierīkošanu
dzīvokļos Vecpiebalgas novadā”.
16. Dot piekrišanu UAB „GTJ
Projects” (juridiskā adrese Savanoriu
pr. 192, Kaunas, LT 44151, Lietuva)
iegūt īpašumā nekustamo īpašumu
„Angārs” (Inešu pagasts), kas sastāv
no zemes vienības 3407 kv.m platībā
un angāra, kas atrodas uz šīs zemes.
17. Izstrādāt zemes ierīcības projektu zemes īpašuma „Jaunstēbūkas”
(Dzērbenes pagasts) sadalīšanai.
18. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.9/2011 „Vecpiebalgas novada kapsētu apsaimniekošanas noteikumi”.
Nākamā Vecpiebalgas novada
Domes sēde notiks 2011. gada 17.
augustā plkst.16.00 Dzērbenes pagastā.
Nākamā Finanšu komitejas sēde
notiks 2011. gada 10. augustā.
Nākamā Sociālo, izglītības un
kultūras jautājumu komitejas sēde
notiks 10. augustā.

Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9/2011.
„Vecpiebalgas novada kapsētu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Vecpiebalgas novada kapsētu
apsaimniekošanas saistošie noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kapsētu izveidošanas un uzturēšanas kārtību Vecpiebalgas novadā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Kapsēta – īpaša teritorija, kas
plānota vai tiek izmantota mirušo
apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem, tā var ietvert arī ēkas un
citas būves;
2.2. Atvērta kapsēta – kapsēta,
kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. Daļēji slēgta kapsēta – kapsēta, kurā mirušos apbedī ģimenes
kapavietās;
2.4. Slēgta kapsēta – kapsēta, kurā
mirušo apbedīšana nenotiek;
2.5. Kapavieta – noteikta izmēra
zemes iecirknis kapsētā, kuru ierāda
mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas
labiekārtošanai, kopiņas izveidošanai un apzaļumošanai, krūmu sastādīšanai, soliņa novietošanai, kapa
aprīkojuma uzstādīšanai;
2.6. Kapavietas nomnieks – fiziska persona, ar kuru noslēgts beztermiņa nomas līgums par kapavietas
vai ģimenes kapavietas izveidošanu
un kopšanu;
2.7. Ģimenes kapavieta – noteikta
izmēra zemes iecirknis kapsētā, kurā
blakus izmantotai kapa vietai atrodas
rezervētas kapa vietas apbedītā tuviniekiem;
2.8. Kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes
iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;
2.9. Kapsētas apsaimniekotājs
– juridiska persona, kas uz līguma vai pašvaldības lēmuma pamata
veic kapsētu apsaimniekošanu, pilda
kapsētu uzturēšanas noteikumos paredzētos pienākumus, nodrošina šo
noteikumu ievērošanu;
2.10. Kapliča – ēka kapsētā mirušo novietošanai pirms apbedīšanas
un bēru ceremonijas rīkošanas;
2.11. Apbedīto reģistrs – kapsētā
apglabāto uzskaites dokuments, kuru
veido mirušo reģistrācijas grāmata
un apbedījumu vietu shēmas, kartotēkas, par ko atbild kapsētas apsaimniekotājs;
2.12. Neuzraudzīta kapavieta
– kapavieta, kura netiek kopta kopš
apbedīšanas brīža vai kas netiek kopta vismaz piecus gadus pēc kārtas;
2.13. Kapu pārzinis – vada kapu
saimniecības darbību, pamatojoties

uz amata aprakstu;
2.14. Virsapbedījuma kapavieta
– apbedījums, kas noteiktajā kārtībā
tiek veiks uz jau esoša apbedījuma;
2.15. Apbedījuma vieta – viena
mirušā apbedīšanai nepieciešamā teritorija kapavietā.
3. Saskaņā ar Vecpiebalgas novada Domes lēmumu kapsētas ierīkošanai tiek piešķirta pašvaldības īpašumā esoša zemes dabas pamatnes
teritorija, reģistrējot Zemesgrāmatā
zemes gabala izmantošanas veidu.
Citu juridisku vai fizisku personu
īpašumā esošās zemes, pēc viņu ierosinājuma, var tikt izmantotas kapsētas ierīkošanai, ja ir pieņemts Vecpiebalgas novada Domes lēmums par
kapsētas ierīkošanu šajās zemēs un ir
saskaņots ar visām nepieciešamajām
institūcijām.
4. Zemes īpašnieks atbild par kapsētas teritorijas reģistrēšanu Zemesgrāmatā un kapsētu apsaimniekošanu.
5. Vecpiebalgas novada pašvaldības kapsētas vai to daļas pēc atsevišķu reliģisko organizāciju, konfesiju
vai citu juridisko un fizisko personu
pieprasījuma, vienojoties ar Vecpiebalgas novada pašvaldību par kapsētas nodošanas kārtību, var tikt nodotas šo organizāciju apsaimniekošanā.
Pirms tam jāveic teritorijas inventarizācija un jāsastāda apbedījumu vietu
shēma. Mirušo reģistrācijas grāmatas
un visi ar apbedīšanu saistītie dokumenti tiek nodoti saskaņā ar aktu.
Pārņēmējs samaksā visus izdevumus, kas saistīti ar kapsētas vai tās
daļas nodošanu.
6. Kapsētu īpašnieks uzdod kapsētu apsaimniekotājam veikt Vecpiebalgas novada kapsētu teritorijā
esošo atsevišķo kapavietu, pasaules
karos, Latvijas atbrīvošanas cīņās
kritušo Latvijas karavīru, nacionālo
partizānu, citu valstu karavīru brāļu
kapu un kara upuru kapu apsaimniekošanu atbilstoši sarakstam, kas
pievienots kapu apsaimniekošanas
Līgumam.
7. Kapsētas statusu nosaka vai
maina Vecpiebalgas novada Dome,
saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
8. Vecpiebalgas novadā kapu apsaimniekošana ir teritoriālās pārvaldes (pagasta) pienākums.
9. Kapu apsaimniekotājs savu
darbību kapu saimniecības jomā veic
saskaņā ar šiem noteikumiem, ievērojot Vecpiebalgas novada Domes
lēmumus.

10. Ja kapsēta vai tās daļa tiek
slēgta, apbedīšana attiecīgajā teritorijā tiek pārtraukta. Ne vēlāk kā gadu
pirms kapsētas slēgšanas Vecpiebalgas novada Domei jāsniedz informācija presē.
11. Kapsētu vai tās daļu var likvidēt ar Vecpiebalgas novada Domes
lēmumu tikai pēc 25 gadiem no pēdējās apbedīšanas šajā kapsētā vai
tās daļā.
12. Kapsētās sniegto maksas pakalpojumu apmēru apstiprina pašvaldība vai tās apsaimniekotājs,
saskaņojot ar Vecpiebalgas novada
pašvaldību .
II. KAPSĒTU DARBA REŽĪMS
13. Kapsētas atvērtas apmeklētājiem bez ierobežojumiem.
14. Apbedīšanas pieteikumu noformēšana (1.pielikums) notiek pagasta
pārvalžu darba laikā.
15. Apbedīšana notiek otrdien,
trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien no pulksten. 9.00 līdz 17.00.
16. Valsts svētkos, pirmdienās un
svētdienās kapsētas apbedīšanai ir
slēgtas.
17. Izņēmuma gadījumos, saskaņojot ar kapu apsaimniekotāju, apbedīšanai var noteikt citu laiku.
18. Kapsētās tiek noteiktas šādas
mirušo atceres dienas – Kapu svētki,
Svecīšu vakars.
19. Kapusvētkos un citās oficiālās
mirušo atceres dienās kapsētas darba
režīmu nosaka kapsētu apsaimniekotājs.
III.
KAPSĒTU IEKŠĒJĀS
KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
20. Vecpiebalgas novada kapsētas
apmeklētājiem, kapu kopējiem u.c.
personām, kuras atrodas kapu teritorijā, jāizturas godbijīgi un klusi,
jāievēro šie noteikumi, kā arī citi
kapsētas īpašnieka, apsaimniekotāja
vai pārziņa norādījumi.
21. Bērni līdz 10 gadu vecumam
drīkst apmeklēt kapsētas tikai pieaugušo pavadībā, kuri uzņemas par
viņiem atbildību.
22. Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:
22.1. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, motocikliem
u.tml.;
22.2. braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta
kapsētas apsaimniekotāja vai pārziņa
atļauja.
22.3. atskaņot un spēlēt mūziku,
skaļi klaigāt;
22.4. sēdēt un kāpt uz kapa vie-

tām;
22.5. ievest dzīvniekus;
22.6. piegružot kapsētas teritoriju
un izmest atkritumus, dedzināt atkritumus nenorādītās vietās, izmest
kapos līdzatnestos sadzīves atkritumus;
22.7. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
22.8. traucēt kapsētas apmeklētājus
un apbedīšanas ceremoniju norisi;
22.9. jebkādā veidā bojāt vai iznīcināt kapu saimniecības ēkas (būves), kapliču, solus un citu kapsētas
aprīkojumu, ūdens ņemšanas vietas,
visa veida stādījumus;
22.10. aizliegts patvaļīgi mainīt
kapu ierādītās kapavietas teritorijas
robežas;
22.11. sniegt apbedīšanas, labiekārtošanas un amatnieku pakalpojumus
/kapakmeņu, pieminekļu, piemiņas
plākšņu un kapu apmaļu uzstādīšanu,
gravēšanu u.c./ bez saskaņošanas ar
kapsētas apsaimniekotāju par darbu
veikšanu;
22.12. tirgoties, izņemot gadījumus, kad tirdzniecība ir atļauta kapu
apsaimniekotāja ierādītajās vietās, to
saskaņojot ar pagasta pārvaldi un nomaksājot tirdzniecības nodevu;
22.13.stādīt kokus ar apsaimniekotāju nesaskaņotās vietās;
22.14. veikt cita veida kapsētas videi kaitīgas un traucējošas darbības.
IV. KAPSĒTU APSAIMNIEKOTĀJA PIENĀKUMI
23. Kapsētu apsaimniekotājam ir
šādi pienākumi:
23.1. kapsētu kantoru un saimniecības telpu, kapliču, iekšējo ceļu un
celiņu, koplietošanas laukumu, sētu
un solu uzturēšana un ārpus kapavietām esošo apstādījumu, zālienu un
koku kopšana, teritoriju labiekārtošana, atkritumu izvešana, ūdens ņemamo vietu uzturēšana;
23.2. kapsētu paplašināšana un
jaunu kapsētu ierīkošana saskaņā ar
apstiprinātiem projektiem un pašvaldības iedalīto finansējumu;
23.3. kapsētu arhitektūras un ainavu veidošana atbilstoši vietējām
kultūrvēsturiskajām tradīcijām un
apstiprinātajiem projektiem, un piešķirtajam finansējumam.
23.4. kapa rakšanas uzraudzības
veikšana;
23.5. apbedīšanas un apbedījumu
vietu precīza uzskaite, kā arī šīs informācijas pieejamības nodrošināšana. Apbedīšanas un apbedījumu vietu
uzskaites pamatdokumenti ir mirušo
reģistrācijas grāmata (2.pielikums),

kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušu apbedīšanu;
23.6. sanitāro normu un noteikumu
ievērošanas nodrošināšana;
23.7. kapsētas pārziņa nozīmēšana, viņa tiesību un pienākumu noteikšana.
V. KAPSĒTAS APSAIMNIEKOTĀJA UN PĀRZIŅA PIENĀKUMI
24.Kapsētas apsaimniekotājs un
pārzinis nodrošina:
24.1.kapsētas ēku un teritoriju labiekārtošanu;
24.2.kapsētu topogrāfisko un
kapavietu vēsturisko inventarizāciju
atbilstoši kapsētas rekonstrukcijas
projektam;
24.3.apbedīšanas un apbedījumu
vietu precīzu uzskaiti, kā arī šīs informācijas pieejamību; apbedīšanas
un apbedījumu vietu uzskaites pamatdokumenti ir mirušo reğistrācijas
grāmata un apbedījumu vietu kartotēka, kur jāizdara ieraksts par katru
kapsētā notikušu apbedīšanu;
24.4.sanitāro normu un noteikumu
ievērošanu;
24.5.kapsētas ierīkošanas plānu,
kurā būtu apzīmēti: zemes gabali (iecirkņi) apbedīšanai un to izmantošanas secība;
24.6.kapsētas teritorijas ar nožogojumu;
24.7.kapsētas teritorijas apzaļumošanu;
24.8.kapsētas paplašināšanu saskaņā ar noteiktā kārtībā apstiprināto
rekonstrukcijas projektu;
24.9.kapsētas uzturēšanu un apsaimniekošanu (iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu,
solu uzturēšanu un remontu, ārpus
kapavietām esošo apstādījumu un
koku kopšanu, atkritumu izvešanu un
tīrību laukumos pie konteineriem);
24.10.izziņu izsniegšanu;
24.11.kapavietas ierādīšanu, uzmērīšanu un nospraušanu dabā kapa
rakšanai un apbedījumu kartēšanai;
24.12.kapsētas kopējās teritorijas
uzturēšanu;
24.13.autotransporta iebraukšanas
iespēju kapsētas teritorijā;
24.14.neuzraudzīto kapavietu aprīkojuma demontāžu.
25. Kapsētas apsaimniekotājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir
atbildīgs par:
25.1. lietvedības kārtošanu par katra mirušā apbedīšanu;
25.2. kapsētā esošo vērtību un īpašumu saglabāšanu;
25.3. apbedījuma vietu reğistru.

2011. gada jūlijs                                                                        VECPIEBALGAS Novada Ziņas              

Laukums,
m2

Kapavietas zārkiem
Vienvietīga 1.75
Divvietīga
2,5
Trīsvietīga
4.0
Četrvietīga
5
Kapavietas urnām
Vienvietīga 0.75
Divvietīga
1.5
Trīsvietīga 2.17

Garums,
m

Platums

Vecpiebalgas novada dome izņēmuma gadījumos, ievērojot attiecīgos
sanitāros noteikumus un novada
domes, policijas un sanitārās iestādes pārstāvim klātesot. Apbedīšanas
reģistrācijas grāmatā izdara attiecīgu
ierakstu.
39. Mirstīgo atlieku ekshumāciju
pēc izmeklēšanas iestāžu pieprasījuma izdara Latvijas kriminālprocesa noteiktajā kārtībā, par to izdara
ierakstu apbedīšanas reģistrā. Ar
infekcijas slimību miruša cilvēka
ķermeņa pārvadāšanas, glabāšanas
un apbedīšanas kārtība noteikta LR
normatīvajos aktos.
40. Kapsētā var tikt veidots speciāls sektors bezpiederīgo apbedīšanai.
41. Ja ir pagājuši 20 gadi kopš
pēdējās apbedīšanas, kapu vietas
īpašnieks var no jauna apglabāt savu
tuvinieku agrāk ierādītajā kapavietā
(veikt virsapbedījumu). Izdarot virssapbedījumus, kapa dziļumam jābūt
ne mazākam par 1,2 m līdz zārka
vākam
42. Ierādāmo kapavietu izmēri:
Kapavieta

VI. KAPLIČU IZMANTOŠANA
26. Kapsētas apsaimniekotājs iznomā bēru rīkotājiem kapliču mirušo
novietošanai līdz apbedīšanas brīdim
un sēru pasākumiem. Mirušā novietošanai kapličā iesniedzama miršanas
apliecības kopija vai dzimtsarakstu
iestādes izdota izziņa.
27. Kapličas drīkst apmeklēt tikai
kopā ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi vai Kapu pārzini darba laikā. Pārējā laikā kapličas ir slēgtas.
28. Atvadu ceremonijas ilgums
kapličā jāsaskaņo ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi vai Kapu pārzini.
VII. APBEDĪŠANAS KĀRTĪBA
29. Kapavieta tiek piešķirta Vecpiebalgas novada administratīvās
teritorijas iedzīvotāju apbedīšanai un
personu apbedīšanai, kurām Vecpiebalgas administratīvajā teritorijā ir
ģimenes kapi, pamatojoties uz personas, kas veic apbedīšanu, iesniegumu un dzimtsarakstu iestādes
izdotu miršanas apliecību vai izziņu
un kapavietas beztermiņa nomas
līgumu. Citu personu apbedīšanai
nepieciešama Vecpiebalgas novada
pašvaldības Izpilddirektora rakstiska
atļauja.
30. Kapu apsaimniekotāja pārstāvis vai Kapu pārzinis ierāda kapavietu un saskaņo iespējamo apbedīšanas
laiku.
31. Par gaidāmo apbedīšanu kapu
apsaimniekotājs jāinformē ne vēlāk
kā 48 stundas pirms apbedīšanas.
Kapam jābūt izraktam un sagatavotam ne vēlāk kā vienu stundu pirms
apbedīšanas ceremonijas sākuma.
32. Parasti katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, tā garumam ir jābūt ne
mazākam par 2 m, platumam – 1 m,
dziļumam līdz zārka vākam – 1,5 m.
Apbedot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
Urna ar mirušā pelniem jāierok 1
metra dziļumā.
33. Urna ar mirušā pelniem var
tikt apglabāta kapsētā esošajā ģimenes kapavietā vai jaunā ģimenes
kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā
kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas
zīmi .
34. Apbedīšanas (izvadīšanas)
pakalpojumus kapsētās sniedz bēru
rīkotāja izvēlētas fiziskas vai juridiskas personas.
35. Apbedīšanas (izvadīšanas) laikā tiek ievērota ceremoniālā kārtība,
ievērojot reliģisko konfesiju tradīcijas, kā arī mirušo tuvinieku vēlmes.
36. Apbedīšanu izdara ne agrāk kā
24 stundas pēc nāves iestāšanās brīža. Ja ir veikta mirušā ķermeņa patologanatomiskā izmeklēšana vai tiesu
medicīniskā izmeklēšana, šo termiņu
var saīsināt.
37. Mirstīgo atlieku pārvietošana
kapos atļauta speciāli šādam mērķim
paredzētos zārkos vai urnā. Mirušā
cilvēka apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.
38. Mirušā mirstīgo atlieku pārvešanu apbedīšanai citā vietā var atļaut
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VII. KAPAVIETAS NOMAS
NOTEIKUMI
43. Kapavietas nomnieks iegūst
kapavietas nomas tiesības, noslēdzot
kapavietas beztermiņa nomas līgumu
ar kapsētas apsaimniekotāju.
44. Kapavietas beztermiņa nomas
līgumu var noslēgt, pamatojoties uz
miršanas apliecību vai miršanas izziņu.
45. Kapsētas apsaimniekotājs un
nomnieks noslēdz kapavietas beztermiņa nomas līgumu, pamatojoties uz
Noteikumu 44. un 51. punktu.
46. Kapavietas nomnieks līgumā
apņemas kopt iznomāto kapavietu,
veicot šo darbu pats vai algojot kapavietas kopēju.
47. Noslēdzot kapavietas beztermiņa nomas līgumu, kapavietas
nomniekam jāizvēlas un jānorāda
viens no radiniekiem vai tuviem cilvēkiem, kurš būs kapavietas nomnieka saistību pārņēmējs.
48. Kapavietas nomniekam ir tiesības tikt apglabātam vai apbedīt savus
piederīgos viņa nomātajā kapavietā,
ģimenes vai dzimtas kapavietā.
49. Kapavietas beztermiņa līgumu
var lauzt, ja:
49.1. kapavietas nomnieks atsakās
no kapavietas nomas un pārtrauc nomas līgumu ar īpašnieku;
49.2. kapavieta tiek atbrīvota sakarā ar pārapbedīšanu;

49.3. nepiesakās neviens kapavietas nomnieka pienākumu pārņēmējs;
49.4. kapavieta uzskatāma par neuzraudzītu saskaņā ar šo noteikumu
65. punktu.
50. Lai sakārtotu Vecpiebalgas
novada kapsētās apbedīto reģistru,
esošo ģimenes vai dzimtas kapa vietu nomniekiem jānoslēdz beztermiņa
kapavietas nomas līgums, pamatojoties uz:
50.1. pilnvarojumu par ģimenes
vai dzimtas kapavietas nomas tiesību
pārņemšanu;
50.2. kapavietas piešķiršanu apliecinošu ierakstu apbedīto reģistrācijas
grāmatā vai citu šī fakta dokumentāru apstiprinājumu.
51. Beidzoties kapavietas beztermiņa nomas līgumam, saskaņā ar 49.
punkta nosacījumiem kapsētas īpašnieks var lemt par kapavietas nomas
tiesību piešķiršanu citai personai.
52. Kapavietas beztermiņa ikgadējās nomas maksas apmēru nosaka
saskaņā ar kapsētas apsaimniekotāja
noteiktu maksu.
IX. KAPAVIETU KOPŠANA
53. Kapavietas uzturētāja pienākums ir viena gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un to
pastāvīgi kopt.
54. Kapavietas uzturētājs var kopt
vai labiekārtot kapavietu pats vai
arī noslēgt līgumu par kapavietas
apsaimniekošanu ar juridisku vai fizisku personu, kura savu darbību ir
saskaņojusi ar kapsētas apsaimniekotāju.
55. Kapavietu uzturētājam aizliegts:
55.1. patvarīgi palielināt ierādītās
kapavietas robežas;
55.2. stādīt kapavietās kokus, kuri
nav paredzēti dekoratīvo apstādījumu veidošanai un kuru garums pēc
izaugšanas pārsniedz 3 m;
55.3. kapavietās stādīt augstus un
kuplus krūmājus, kas varētu traucēt
blakus esošo kapu kopšanu. Krūmaugi, kas tiek audzēti kapu vietas teritorijas norobežošanai, nedrīkst būt
augstāki par 0,7m, tos nedrīkst stādīt
ārpus iezīmētās kapavietas teritorijas un to zari nedrīkst sniegties pāri
kapavietas robežām;
55.4. uzstādīt kapavietā pieminekļus, piemiņas plāksnes, kapakmeņus
bez saskaņošanas ar kapsētas apsaimniekotāju vai pārzini;
55.5. ierīkot apbedījumu vietām
apmales, kuru augstums pārsniedz
20 cm;
55.6. bez kapsētas īpašnieka atļaujas izcirst kokus, kuru diametrs lielāks par 12 cm;
55.7. bez saskaņošanas ar kapu
apsaimniekotāju kapsētā ievest vai
izvest birstošus materiālus (grants,
augsne u.c.), patvaļīgi pārvietot
grunti kapsētā, mainīt kapavietas atrašanās reljefu;
55.8.kapavietas labiekārtošanas rezultātā sašaurināt celiņus starp kapavietu rindām;
55.9. veidot atkritumu kaudzes
kapsētā citās vietās /nenorādītās vietās/, kapos izmest līdzatnestos sa-

     

                                                                      

dzīves atkritumus. Visi būvatkritumi
jāizved no kapu teritorijas.
56. Virs katras kapavietas jābūt
zemes uzbērumam līdz 0,2 m augstumam vai arī kapu plāksnei, vai
apmalēm.
57. Kapa aprīkojumu drīkst uzstādīt tikai kapavietas uzturētājs, informējot par to kapu apsaimniekotāja
pārstāvi vai kapu pārzini.
58. Kapa aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt kapu
un netiktu bojāti blakus esošie kapi.
59. Ja kapu apsaimniekotājs konstatē, ka aprīkojums nav atbilstošs,
kapa uzturētājs par to tiek brīdināts, norādot termiņu defekta novēršanai.
60. Atkritumi pēc kapu kopšanas
jānogādā kapu apsaimniekotāja norādītajās atkritumu izbēršanas vietās.
Aizliegts veidot atkritumu kaudzes
kapsētā citās vietās /nenorādītās vietās/. Kapos aizliegts izmest līdzatnestos sadzīves atkritumus. Visi būvatkritumi jāizved no kapu teritorijas.
61. Atkritumus (sveču traukus,
vāzes, stikla traukus, plastmasas
pudeles) aizliegts mest nenorādītās
vietās, bet tie jāliek speciāli tam paredzētās vietās.
62. Ģimenes kapa brīvo platību,
kuras labiekārtošana (kopšana) gada
laikā netiek veikta pēc ierakstīta brīdinājuma nosūtīšanas, piešķir citiem.
Brīdinājums izsūtāms ne vēlāk kā
sešus mēnešus pirms brīvās platības
ierādīšanas citai personai.
63. Kapavietu, kas netiek kopta
5 gadus pēc kārtas, atzīst par neuzraudzītu. Kapsētas apsaimniekotājs
ir tiesīgs pēc 5 gadiem kapa kopiņu
nolīdzināt, iepriekš par to paziņojot
kapa vietas uzturētājam (ja tāds ir atrodams).
64. Neidentificēta mirušā kapavieta, ja neviens nav uzņēmies tās
uzturēšanu, tiek saglabāta 5 (piecus)
gadus.
X. NEUZRAUDZĪTĀS KAPAVIETAS
65. Kapavieta, kas netiek kopta
piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta
par neuzraudzītu.
66. Lai noteiktu neuzraudzītu
kapavietu, katru gadu novembrī tiek
sastādīts kapsētas īpašnieka un apsaimniekotāja izveidots komisijas
akts par kārtējā gadā neapkoptajām
apbedījuma vietām.
67. Kapavietas uzturētājs, ja tas
iespējams, tiek rakstiski brīdināts par
iespējamo neuzraudzītās kapavietas
atzīšanu par neuzraudzītu kapavietu.
Kapsētas īpašnieks kapa kopiņu nolīdzina 1 (viena) gada laikā, skaitot no
brīdinājuma izsūtīšanas brīža.
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģiona inspektors
izlemj jautājumu par neuzraudzītās
kapavietas pieminekļa vai piemiņas
zīmes saglabāšanu.
68. Virsapbedījumus kapavietās
var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar sanitārajiem dienestiem,
šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.

XI. AMATNIEKU UN KAPAVIETU KOPĒJU PROFESIONĀLĀ DARBĪBA
69. Jebkādu profesionālu darbību,
t.sk. kapa aprīkojuma uzstādīšanu un
amatnieka pakalpojumu sniegšanu,
drīkst veikt tikai saskaņojot ar kapsētu apsaimniekotāju.
70. Amatniekiem un kapavietu uzturētājiem, kas veic darbus kapsētā,
pēc kapu apsaimniekotāja pārstāvja
vai kapu pārziņa pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
71. Personām, kas kapsētās sniedz
pakalpojumus, mehānismi un materiāli jānovieto tā, lai netraucētu
kustību kapsētā. Darbus pabeidzot
vai beidzoties darba dienai, darba
vietas jāsakārto, atkritumi jānokopj
atbilstoši šo noteikumu prasībām un
nojauktie kapu pieminekļi un apmaļu
paliekas obligāti jāizved no kapsētas.
72. Ja darbu veikšanai nepieciešams transports, amatnieki un kapavietu kopēji drīkst izmantot tikai tos
celiņus, kas atbilst transporta līdzekļu
izmēriem, saskaņojot darbus ar kapu
apsaimniekotāja pārstāvi.
73. Kā juridiskas, tā arī fiziskas
personas, kuras savu darbību saskaņojušas ar kapu apsaimniekotāja pārstāvi, var veikt kapavietu kopšanu un
amatnieku pakalpojumus kapsētās
pēc kapavietas uzturētāja pasūtījuma.
XII. ATBILDĪBA UN ADMINISTRATĪVĀ SODA PIEMĒROŠANA
74. Personas par šo noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma
raksturu un vainas pakāpi.
75. Par kapu apgānīšanu tiek piemērota kriminālatbildība.
76. Policijas tiesības kontrolēt šo
noteikumu izpildi reglamentē Latvijas Republikas likums „Par policiju”.
77. Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo Noteikumu pārkāpējus no
Noteikumu pildīšanas un ievērošanas,
kā arī ar savu darbību vai bezdarbību
nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
78. Domstarpības un strīdus starp
kapavietas uzturētāju un kapsētas
apsaimniekotāju izšķir kapsētas īpašnieks.
XIII. KAPSĒTU IZVEIDOŠANAS UN UZTURĒŠANAS FINANSĒŠANAS AVOTI
79. Kapsētas izveidošanas un apsaimniekošanas finansēšanas avoti ir
līdzekļi, kurus kapu apsaimniekotājs
iegūst no pakalpojumu sniegšanas
kapos, ziedojumiem un Vecpiebalgas
novada piešķirtais finansējums.
80. Kapsētas apsaimniekotājs ir
tiesīgs vākt ziedojumus kapu labiekārtošanai, kapličas un citu kapos
esošo būvju un ietaišu atjaunošanai,
izbūvēšanai un uzturēšanai.
81. Izdevumus Vecpiebalgas novada kapsētu uzturēšanai (apsaimniekošanai) sedz no Vecpiebalgas
novada budžeta līdzekļiem, tai skaitā
no kapuvietu nomas maksas, citiem
ienākumiem vai citu pašvaldību finanšu līdzekļiem.

Piebilde pie „Vecpiebalgas novada kapsētu apsaimniekošanas saistošajiem noteikumiem”
2011. gada 20.jūlijā Vecpiebalgas
novada Dome ir apstiprinājusi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos
noteikumos Nr.9/2011 „Vecpiebalgas
novada kapsētu apsaimniekošanas
saistošie noteikumi”.
Noteikumos ir atrunāta arī kapavietas kopšana. Tas nozīmē, ka kapavietas uzturētāja pienākums ir ierādīto
kapavietu regulāri kopt un uzturēt.
Tiem, kas dzīvo Vecpiebalgā vai blakus esošajos ciemos, nav problēmu
pašiem atnākt vai atbraukt, lai periodiski kapavietu uzkoptu un sakārtotu.
Tomēr nav noslēpums, ka daudzu
mirušo radiniekiem ir objektīvas
problēmas nokļūt līdz kapsētai. Kāds

dzīvo tālu, kāds vispār ir izbraucis no
valsts, vēl kādam vienkārši nav laika.
Ir nepatīkami, ja sakoptai kapu kopiņai blakus ir nesakopta vieta. Nesaprotu, kā piederīgie, pat ja tie šobrīd
dzīvo un strādā ārzemēs, var piecus
gadus nelikties zinis par tuvinieku
kapiem. Noteikumi paredz, ka piecus
gadus un ilgāk nekoptās kapu vietas
var nolīdzināt, tomēr komisijai katrs
gadījums ir jāizvērtē atsevišķi.
Vecpiebalgas novadā kapsētas
ir draudzes īpašums. Vecpiebalgā
un Taurenē kapu apsaimniekošanas
tehnisko un finansiālo problēmu dēļ
2011.gadā draudze kapus nodevusi
nomā pašvaldībai. Pieņemot kapus,

atklājās daudz problēmu, kuras pašlaik risina pašvaldība. Pašvaldība
Vecpiebalgā (kapu teritorija 8,4 hektāri) un Taurenē (kapu teritorija 1,2
hektāri) ir pieņēmusi darbā kapu pārziņus.
Turpmāk kapavietas uzturētājam
būs jānoslēdz kapu vietas beztermiņa
nomas līgums ar pašvaldību. Noslēdzot šo līgumu, kapavietas zeme nenonāk līguma slēdzēja īpašumā, tas
līguma slēdzējam dod tiesības attiecīgajā kapavietā glabāt radiniekus un
nosaka kapavietas uzturētāja un apsaimniekotāja pienākumus. Slēdzot
līgumu, tiks precizēta kapavietas atrašanās kapsētas plānā, izslēdzot kapa-

vietu pārklāšanos, un skaidri noteikts,
kas par ko atbild. Pagastu pārvaldes ir
atbildīgas par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības nomā nodotajiem
kapiem, to apsaimniekošanas un apbedīšanas problēmām.
Kapu apsaimniekošana prasa ievērojamus finanšu līdzekļus. Latvijas Apbedītāju asociācija vairākkārt
iesniegusi priekšlikumus par kapu
apsaimniekošanas maksu. Taisnīgāk
būtu visiem maksāt nelielu nomas
maksu, nevis pieprasīt lielu naudu no
cilvēkiem, kuriem ir jārīko bēres. Līdzīga prakse jau ieviesta Jūrmalā u.c.
Tur kopš 2002. gada tiek iekasēta neliela nomas maksa par kapavietu (no

dažiem latiem līdz 10 latiem gadā) .
Diemžēl ne visi mūsu novada iedzīvotāji varētu nomaksāt šādu maksājumu, „nepievelkot sāpīgi jostu”. Viens
no risinājumiem varētu būt šo maksājumu veikt ziedojuma veidā – maksā, kas var. Varētu būt variants, ka
maznodrošinātajiem šo maksājumu
veiktu no sociālā budžeta, bet jebkurā variantā kapi ir jāapsaimnieko un
pašvaldībai nauda būs jāatrod. Lūdzu
iedzīvotājus piedalīties šo jautājumu
apspriešanā, iesniedzot priekšlikumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā
vai mājas lapā www.vecpiebalga.lv .
Hugo Duksis

                                                VECPIEBALGAS Novada Ziņas                                                                           2011. gada jūlijs



Vecpiebalgas novada Domes saistošie noteikumi Nr.7/2011
„Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.2/2011.
„Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011 gada pamatbudžets un
speciālais budžets””
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos
2 573 766 LVL.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2011.gadam izdevumos
2 886 985 LVL

3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības speciālo budžetu ieņēmumos 87 850
LVL un izdevumos 132 654 LVL
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Pārskats par Vecpiebalgas novada pašvaldības
speciālā budžeta izpildi (2011.gada janvāris – jūnijs)
Rādītāju nosaukums

2011.
gada
plāns

Izpilde
no gada
sākuma

Izpilde
% pret
gada
plānu

2010. g.
6 mēn.
izpilde

Izpilde
pret
2010.g. 6
mēn.(%)

B

1

2

3

4

5

KOPĀ IEŅĒMUMI

84 450

43 609

51.6

41 192

105.9

Nodokļu ieņēmumi

6 000

4 657

77.6

2223

209.5

Dabas resursu nodoklis

6 000

4 657

77.6

2223

209.5

Nenodokļu ieņēmumi

900

174

19.3

191

91.1

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
īpašuma

500

22

4.4

143

15.4

400

152

38.0

48

316.7

Transferti

77 550

38 778

50.0

38 778

100.0

Valsts budžeta transferti (AIF)

77 550

38 778

50.0

38 778

100.0

KOPĀ IZDEVUMI

93 554

72 648

77.7

43 079

168.6

Izdevumi atbilstoši funkcionālajām
kategorijām

93 554

72 648

77.7

43 079

168.6

100

17

17.0

22

77.3

89 954

71 726

79.7

42 566

168.5

3 500

905

25.9

491

184.3

Izdevumi atbilstoši ekonomiskajām
kategorijām

93 554

72 648

77.7

43 079

168.6

Uzturēšanas izdevumi

92 554

71 908

77.7

43 079

166.9

Kārtējie izdevumi

92 554

71 908

77.7

43 079

166.9

Atlīdzība

22 584

11 689

51.8

10 010

116.8

Pārējo darbinieku mēneša amatalga

18 200

9 221

50.7

8 044

114.6

Pārējie nenodokļu ieņēmumi

Vispārējie valdības dienesti
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība

Darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas

4 384

2 468

56.3

1966

125.5

Preces un pakalpojumi

69 970

60 219

86.1

33 069

182.1

Pakalpojumi

210.7

43 820

43 575

99.4

20 681

Iestādes administratīvie izdevumi un ar
iestādes darbības nodrošināšanu saistītie
izdevumi

3900

3 211

82.3

63

5 096.8

Uz līguma pamata pieaicināto ekspertu
izdevumi

3000

3 194

106.5

195

1 637.9

100

17

17.0

3

566.7

Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas
pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu
kapitālo remontu)

39330

39 684

100.9

20 019

198.2

Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts

300

342

114.0

252

135.7

Iekārtas, inventāra un aparatūras
remonts, tehniskā apkalpošana

100

38

38.0

197

19.3

Bankas komisija, pakalpojumi

Transportlīdzekļu valsts obligātās civilt.
apdr.prēm

30

27

Ceļu un ielu kārtējais remonts

10000

9 611

96.1

3 705

259.4

Pārējie remontdarbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi

28000

29 693

106.0

15 838

187.5

600

896

149.3

599

149.6

Citi pakalpojumi
Krājumi, materiāli, energoresursi,
preces, biroja preces un inventārs, kurus
neuzskaita kodā 5000

26 150

16 428

62.8

12 388

132.6

Inventārs

100

11

11.0

33

33.3

Degviela

18000

14 633

81.3

10 212

143.3

Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli

8000

1 784

22.3

2143

83.2

Pamatkapitāla veidošana

1 000

740

74.0

0

Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas

1000

740

74.0

0

-9 104

-29 039

319.0

-1 887

1 538.9

Finansēšana

9 104

29 039

319.0

1 887

1 538.9

Naudas līdzekļi un noguldījumi
(atlikuma izmaiņas)

9 104

29 039

319.0

1 887

1 538.9

Pieprasījuma noguldījumi

9 104

30 915

339.6

1 810

1 708.0

Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā

103 266

103 266

100.0

82810

124.7

Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums perioda beigās

94 162

74 227

78.8

81 000

91.6

Ieņēmumu pārsniegums (+) vai deficīts
(-)

Anna Caunīte

Pārskats par Vecpiebalgas novada pašvaldības
pamatbudžeta izpildi (2011.gada janvāris – jūnijs)
Rādītāju nosaukums

2011.g.
Izpilde
izpilde
% pret
no gada
gada
sākuma
plānu
1
2
3
2 428 740 1 369 152
56.4
766 391
447 736
58.4
55.2
657 278
362 568
2011.
gada
plāns

B
KOPĀ IEŅĒMUMI
Nodokļu ieņēmumi
Ienākuma nodokļi
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
657 278
nodokļa
Īpašuma nodokļi
109 113
Nekustamā īpašuma nodoklis
109 113
Nekustamā īpašuma nodoklis par
97 238
zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
11 875
ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par
0
mājokļiem
Nenodokļu ieņēmumi
57 174
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un
500
īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas un
2 210
kancelejas nodevas
Naudas sodi un sankcijas
4 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
464
Ieņēmumi no valsts (pašvaldību)
īpašuma iznomāšanas, pārdošanas
50 000
un no nodokļu pamatparāda
kapitalizācijas
Maksas pakalpojumi un citi pašu
175 310
ieņēmumi
Ārvalstu finanšu palīdzība
3 000
Transferti
1 426 865
Valsts budžeta transferti
1 371 865
Pašvaldību budžetā saņemtie
uzturēšanas izdevumu transferti no 1 110 365
valsts budžeta
Pašvaldību budžetā saņemtā
dotācija no pašvaldību finanšu
526718
izlīdzināšanas fonda
Pašvaldību budžetu transferti
KOPĀ IZDEVUMI
Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
Izdevumi atbilstoši
ekonomiskajām kategorijām
Uzturēšanas izdevumi
Kārtējie izdevumi
Atlīdzība
Preces un pakalpojumi
Procentu izdevumi
Sociālie pabalsti
Valsts budžeta transferti,
dotācijas un mērķdotācijas
pašvaldībām uzturēšanas
izdevumiem, pašu resursi,
starptautiskā sadarbība
Kapitālie izdevumi
Valsts budžeta un pašvaldību
budžetu transferti un
mērķdotācijas kapitālajiem
izdevumiem
Ieņēmumu pārsniegums (+) vai
deficīts (-)
Finansēšana
Naudas līdzekļi un noguldījumi
(atlikuma izmaiņas)
Naudas līdzekļi
Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums perioda beigās
Pieprasījuma noguldījumi
Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums gada sākumā
Naudas līdzekļu un noguldījumu
atlikums perioda beigās
Aizņēmumi

2010. g.
6 mēn.
izpilde
4
1318842
457996
397779

Izpilde
pret
2010.g. 6
mēn.(%)
5
6
50310
103.8
-10260
97.8
91.1
-35211

(Ls)
pret
2010.g.

362 568

55.2

397779

-35211

91.1

85 158
85 158

78.0
78.0

60217
60217

24941
24941

141.4
141.4

75 104

77.2

57645

17459

130.3

4 450

37.5

2572

1878

173.0

0

5604

5 604
7 026

12.3

38327

-31301

18.3

27

5.4

75

-48

36.0

969

43.8

921

48

105.2

2 085
1833

52.1
395.0

565
946

1520
887

369.0
193.8

2 112

4.2

35820

-33708

5.9

107 646

61.4

86268

21378

124.8

3 517
803 227
780 908

117.2
56.3
56.9

1754
734497
719822

1763
68730
61086

200.5
109.4
108.5

677 534

61.0

621533

56001

109.0

281 105

53.4

234990

46115

119.6

22 319

40.6

14675

7644

152.1

2 701 220 1 485 177

55.0 1246433 238744

119.2

2 701 220 1 485 177

55.0 1246433 238744

119.2

55 000

457 394
21 474
21 367
8 518

181 183
9 917
15 353
504

39.6
46.2
71.9
5.9

166646
10300
13494
605

14537
-383
1859
-101

108.7
96.3
113.8
83.3

474 821

308 036

64.9

156792 151244

196.5

12 179
349 655
1 104 358
251 454

6 974
193 573
648 257
121 380

57.3
55.4
58.7
48.3

5215
163058
586648
143675

1759
30515
61609
-22295

133.7
118.7
110.5
84.5

2 701 220 1 485 177

55.0 1246433 238744

119.2

2 394 673 1 239 438
2 037 231 1 090 411
1 290 237
672 186
746 994
418 225
131 765
42 825
151 176
74 606

51.8 1107330 132108
53.5 924876 165535
52.1 640628 31558
56.0 284248 133977
32.5
43290
-465
49.4
97837 -23231

111.9
117.9
104.9
147.1
98.9
76.3

74 501

31 596

42.4

41327

-9731

76.5

306 547

245 739

80.2

139103 106636

176.7

0

13 409

0

-272 480

-116 025

72409

272 480

116 025

-72409

68 895

13 734

-86699

782

-487

-1547

1 782

1 782

717

1 000

2 269

2264

68 113

14 221

-85152

313 339

313 339

206964

245 226

299 118

292116

203 585

102 291

14290
Anna Caunīte
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Volejbols visiem

Laukuma svinīgā atklāšana (Ginta Babre un Normunds Vītiņš).
23. jūnijā Kaives parkā reizē ar
Jāņu ielīgošanu noslēdzās projekts
„Volejbols visiem”, kuru finansēja
Vecpiebalgas novada pašvaldība.
Projekta idejas autors un īstenotājs

Normunds Vītiņš vēlējas Kaives pagasta jauniešiem piedāvāt saturīgi
pavadīt brīvo laiku, un, lai to varētu
darīt ar prieku, tika uzlabots vecais
volejbola laukums Kaives muižas

parkā. Laukumam bija nepieciešami
sagatavošanas darbi – norakām un
aizvedām velēnu, nomiglojām laukumu ar vispārējas sistēmas iedarbības
herbicīdu, izlīdzinājām atvesto smilti, sagatavojām stabus žoga piestiprināšanai, piestiprinājām žogu. Vairs
bija tikai jāuzliek jaunais tīkls un jāizmēģina nopirktās bumbas. Volejbola komandas puiši spēlēt iemēģināja
jau tajā pašā vakarā, tiklīdz laukums
bija pabeigts. Turpmāk šeit varēs
spēlēt volejbolu visi, kas vien to vēlēsies. Tiks rīkoti arī dažādi turnīri un
sacensības starp komandām. Uzturēsim sevī sportisko garu! Sakām lielu
paldies firmai „Vecpiebalgas kompānija” un personīgi Dzintaram
Daļeckim par smilts dāvinājumu.
Projektam līdzi juta un tā tapšanu
atbalstīja: Ginta Babre, Alvis Čičkanovs, Raitis Rūniks, Valdis Cīrulis,
Mārtiņš Jansons, Andris Galiņš, Jānis Ošs, Rihards Vītiņš, Edmunds
Buraks, Agnese Caunīte-Bērziņa.
Agnese Caunīte-Bērziņa

Pensionāri Ventspilī

14. jūnija agrā rīta stundā pie Vecpiebalgas novada pašvaldības ēkas
sākās rosība – pensionāri pulcējās,
lai brauktu ekskursijā uz Ventspili.
Rīts ausa vēss, lielais karstums bija
mitējies, un 39 ekskursanti devās
ceļā. Ventspils mūs sagaidīja ar lietus lāsēm, bet tas noskaņojumu nesabojāja. Paldies mūsu Ieviņai, kas
jau iepriekš bija padomājusi, lai pilsētas apskate būtu interesanta. Gide
mūs iepazīstināja ar pilsētas ievērojamākajām vietām: Reņķa dārzu,
Ventspils pili un vecpilsētu, Jūrniecības muzeju, Pārventas bibliotēku,
Ventspils augstskolu. Pilsētas apskates noslēgumā – brauciens ar kuģīti
„Hercogs Jēkabs”. Esam pateicīgi
Vecpiebalgas novada pašvaldībai,
kas pensionāriem šo braucienu sponsorēja. Paldies šoferīšiem Andim
Saliņam un Miervaldim Naglim par
jauko izvizināšanu!
Pensionāriem vēl nebija noplakusi sajūsma par ekskursiju, kad
klāt kārtējā „Pīlādzīša” tikšanās
diena – 17.jūnijs. Un atkal tikai jāapbrīno mūsu Ieviņas izdarība, kura
sagādāja pārsteigumu – ar uzņēmēja

Jura Ķirša laipnu atļauju bez maksas
varējām atpūsties, sveikt jubilārus
un ielīgot Jāņus Ineša ezera krastā
uzņēmēja skaisti sakoptajā īpašumā. Ielīgošanu, spēlējot akordeonu,
muzikāli pavadīja Dainis Ignašs,
bet titulu „Dzeltenākais siera ritulis” saņēma Ināra Pundure. Noslēgumā apmeklējām brāļu Kaudzīšu

muzeju. Daudziem no mums Aivara
Ošiņa stāstītais un muzejā redzētais
bija patīkams pārsteigums. Cik maz
gan mēs zinām par tuvāko apkārtni
un ievērojamiem cilvēkiem! Visu
pensionāru vārdā paldies uzņēmējam
Jurim Ķirsim un autobusa šoferītim
Andrim Stupelim.
Laima Teriška

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka
„Elektrības norēķinu dāvanu karti 500 kWh apjomam” no 2011.
gada 1. jūnija var atkārtoti saņemt
tās trūcīgās ģimenes, kurās ir bērni
un ģimenes ar bērniem GMI pabalsta saņēmējas. Tāpat ir paplašināts to
personu loks, kas var kartes saņemt
pirmreizēji – k artes var saņemt arī
tās maznodrošinātās mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniedz
Ls 120- uz vienu ģimenes locekli
mēnesī.
Jaunums ir tas, ka tagad karti var
saņemt arī tie trūcīgie vai maznodrošinātie cilvēki, kuri nav slēguši
tiešo līgumu ar “Latvenergo”. Piemēram, elektrības piegādes līgums ir
slēgts ar personu, kas nav atzīta par
trūcīgu vai maznodrošinātu, bet tā
savu mitekli izīrējusi vai deklarējusi
tajā ģimenē, kurai pienākas elektrības norēķinu karte. Tagad noteicošais
ir nevis elektrības piegādes līguma
numurs, bet dāvinājuma saņēmēja
mājsaimniecība un tās statuss. Tomēr jāuzsver, ka trūcīgajam jābūt vai
nu deklarētam šajā dzīvoklī, vai arī
jānoslēdz īres līgums. Aicinām cilvēkus neskaidrību gadījumā vērsties
savas pašvaldības sociālajā dienestā,
bet par dokumentiem, kas jāuzrāda
kartes saņemšanai, var interesēties
pa “Latvenergo” informatīvo tālruni
80200402.
Sākot no 2011. gada 18.jūnija,

pārtikas produktus 2011.gadā ir
tiesīgas saņemt arī:
1) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanas par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta
izziņu par maznodrošinātās ģimenes
(personas) statusa piešķiršanu;
2) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumi uz
katru ģimenes locekli pēdējo triju
mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas
nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par veselības
aprūpes organizēšanu un finansēšanu
paredzēto attiecīgās pašvaldības izsniegto izziņu;
3) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā noteikto
vienreizējo pašvaldības pabalstu
ārkārtas situācijā, ja minēto faktu
apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.
Saņemt pārtikas produktu komplekta paku var viens no ģimenes
locekļiem vai atsevišķi dzīvojoša
persona, uzrādot Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālā dienesta
izsniegtu atbilstošu izziņu.
Pārtikas produktu paka paredzēta katram ģimenes loceklim
vai atsevišķi dzīvojošai personai.

Pārtikas produktu paku var saņemt
pagastu pārvaldēs pie sociālajiem
darbiniekiem viņu pieņemšanas laikā. Bez izziņas pārtikas paka netiek
izsniegta!
Pārtikas produktu komplekta
saturs 2011. gadā: putraimi - 1,0
kg; četrgraudu pārslas 1,0 – kg; auzu
pārslas – 0,5 kg, kviešu milti – 1,0
kg; vājpiena pulveris – 0,1 kg un
piens ar tauku saturu 2 % – 1 litrs.
Vienas pakas kopsvars – 4,6 kg, (uz
iepakojuma ir norādes “EK” atbalsts,
“bezmaksas” un Eiropas Savienības
karoga attēlojums).
Pārtikas komplektu piegādi nodrošinās AS “Dobeles dzirnavnieks”,
kas uzvarēja arī Lietuvas pārtikas
programmas konkursā un piegādās
graudaugu produktus.
NVA koordinējošā eksperte informēja, ka jaunas stipendiātu vietas
nodarbinātības programmā „Darbs
ar stipendiju” tuvākajos mēnešos
līdzekļu trūkuma dēļ netiks piešķirtas. Ātrākais termiņš, kad varētu būt
gaidāmas jaunas vietas, ir septembris
vai oktobris.
Sociālais dienests aicina trūcīgās
un maznodrošinātās ģimenes pieteikties pie savu pagastu sociālajiem darbiniekiem 10 latu pabalsta
saņemšanai skolēnu mācību piederumu iegādei.
Jauku un ražīgu vasaru vēlot,
sociālā dienesta vadītāja
Anita Kamerāde, tālr. 29279931

     

                                                                      

ĪSZIŅAS
Sakām paldies!
Kaives pagasta iedzīvotāji saka
lielu paldies Vecpiebalgas novada
pašvaldībai par rotaļu laukuma iekārtošanu Kaives parkā. Bērni varēs

griezties inerces karuselī un šūpoties
līdzsvara šūpolēs. Savukārt vecākiem
būs iespēja atpūsties uz soliņiem.
Objekti darināti no koka, tos izgatavoja un uzstādīja firma „Warss”.

Būs labi! Kaives bērni iemēģina jauno rotaļlaukumu.
Vecpiebalgas novada BMX braucēji iekaro Eiropu.
Četri mūsu novada BMX braucēji – Helvijs Babris, Niklāvs Babris, Rinalds Jānis Kārkliņš un Arvis
Kārkliņš – nesen atgriezās no 2011.
gada UEC BMX Eiropas čempionāta
kārtas Nīderlandē. Sacensībās, kurās
piedalījās 22 Eiropas valstu sportisti,
Latvijas klubu braucēji demonstrēja

lielisku sniegumu un pārveda mājās vairākas godalgas. Viņu vidū arī
Helvijs Babris no sporta kluba „Vecpiebalga”. Eiropa ir iekarota, bet
jūlija beigās jaunie sportisti dosies
uz BMX pasaules čempionātu, kas
šogad norisināsies Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā. Lai latviešiem
veicas!

Pilsētas apskatē neizpalika arī fotografēšanās pie skulptūrām leģendārajām „govīm”.

Par sociālo palīdzību

Latvijas sportisti – kausu ieguvēji. Helvijs Babris (startēja ar
veiksmīgo 302. numuru) pirmais no kreisās.

Vecpiebalgas novada Kaives pagasta atklātie sporta svētki
„Kaives kauss - 2011”
27. augustā plkst. 10.00
10.00 -11.00 - reģistrācija
Volejbola turnīrs – (komandā 4 vīr., 1 siev.).
Strītbola turnīrs – ( komandā 2 vīr., 1 siev.).
Individuālās disciplīnas.
Komandu stafetes – (komandā 5 cilv.)
Pēc padarīta darba ēdīsim uz uguns vārītu zupu.
Dalības maksa 1 cilvēkam Ls 0,50
Interesēties pa tālruni 28331987
Pasākuma organizētājs – Normunds Vītiņš
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SKOLU ZIŅAS
Mācību gada noslēgums Taurenes pamatskolā
Nu visa pasaule viens milzīgs
dārzs, kam pāri liecas debess plašums zils,
Ar ziediem izrakstītas pļavas, ārs,
un svaigu sveķu smaržu elpo mežs.
Cik ļoti, ļoti gan lieli, gan mazi, arī
skolas bērni, deg nepacietībā skriet
ar basām kājām ziedu pļavā, vēl tikai
mirklis...
Mācību gads ir noslēdzies ar
skolas vidējo vērtējumu 5,9 balles (iepriekšējā mācību gadā – 5,7).
Skolas „Ceļojošo pūci” saņem 8.
klases kolektīvs ar vidējo vērtējumu 6,3 balles, bet tikai mazliet pietrūka 6. klasei – 6,0 balles, kur lieliem soļiem tuvojas arī 5.,7.,9. klase
– 5,7 balles.
Skolā „Labākā liecība” jau trešo
semestri ir Lāsmai Kristiānai Kārkliņai un Jēkabam Zommeram ar vidējo vērtējumu 7,69 balles.
Balvas par čaklu mācību darbu
1.-9. klasē saņem 23 skolēni:
Par labu, ļoti labu mācību darbu
1. - 4.klasē grāmatas un atzinības
rakstus saņem 9 skolēni:
1. klasē – Alvis Jakovļevs, Linda
Ance Ansviesule un Ralfs Žuhovskis;
2. klasē – Anna Balode;
3. klasē - Lūcija Mende;
4. klasē – Niklāvs Babris, Sendija Kārkliņa un Agate Ansviesule,
Kristers Bitainis;
Par labu un ļoti labu mācību
darbu 5. - 9. klasē balvas, grāmatas un atzinības saņem 14 skolēni:
5. klasē – Jānis Kučinskis;
6. klasē – Lāsma Kristiāna Kār-

kliņa, Jēkabs Zommers, Helvijs
Babris; atzinību par centīgu mācību darbu – Reinis Ozolants, Laura
Taujinska, Artūrs Kalvāns;
7. klasē – Līva Tora, Liāna Liepa un Amanda Lemeša;
8. klasē – Lelde Ģēģere; atzinību
par centīgu mācību darbu – Baiba
Kuļikovska;
9. klasē – Armands Osītis un Rolands Rūniks.
Par godalgotajām 1.-3. vietām
novadā, republikā mācību priekšmetu olimpiādēs balvu saņem:
Rolands Rūniks par iegūto 2.
vietu fizikas olimpiādē.
Atzinību par „100% stundu apmeklējums” šajā semestrī pirmo
reizi nesaņem neviens skolēns.
Ar atzinības rakstu „Glītākā
dienasgrāmata”tiek apbalvoti:
5. klasē - Diāna Šmite;Ilona Skarbauska;
6. klasē - Lāsma Kristiāna Kārkliņa, Sintija Ķuze, Helvijs Babris;
Roberts Klāvs Užāns;
8. klasē- Lelde Ģēģere; Alise
Lūse.
Paldies Taurenes skolas atbalsta
fondam par balvām – naudas prēmijām 5. – 9. klašu skolēniem (Ls
50,00 kopsummā).
Veiksmīgi valsts pārbaudes darbus – ieskaites ir nokārtojuši 3.
klases skolēni – vidēji 4,37 balles
un 6. klases skolēni – vidēji - 5,44
balles. 9.klases skolēni ir veiksmīgi
un sekmīgi nokārtojuši visus četrus
eksāmenus ar vidējo vērtējumu 5,85
balles, kas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 0,9 ballēm augstāk.

Veiksmi absolventiem, iegūstot nākamo izglītības pakāpi!
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī
šajā mācību gadā ļoti liels darbs tika
ieguldīts, analizējot skolēnu kavējumus un to cēloņus. Skumīgi, ka
neattaisnoto stundu kavējumu skaits
2. semestrī ir pieaudzis. Paldies tiem
vecākiem, kas savlaicīgi informē
klašu audzinātājas par kavējumu iemesliem, bet skumīgi, ka daži vecāki
atļaujas ignorēt šo prasību – nekavējoši ziņot par kavējuma iemeslu.
Paldies, vecāki, ka cenšaties būt
kopā ar savu bērnu! Un, ja arī tas
reizēm ir grūtāk izdarāms, domājiet
par viņu, jo arī domai ir spēks un
enerģija! Bet – ar vienu noteikumu.
Ja jums ir pozitīvas, gaišas un labas
domas. „Domāsim labas, gaišas, bet
patiesas domas;
Runāsim labus, gaišus, bet patiesus vārdus;
Darīsim labus darbus viens otram;
Un, ja arī tas neizdodas,Mācīsimies saprast viens otru, jo
mācīties ik mirkli nav par vēlu!”
Tieši šie vārdi, tikai kopsakarībā,
ir jāiemāca mūsu bērniem, jo viņos
ir ļoti daudz mīlestības, bet pietrūkst
zināšanu pieņemt vienam otru, saprasties vienam ar otru, samīļot vienam otru...
Vai tu šodien samīļoji savu draisko
un nebēdnīgo bērnu?
Lai ikkatrā ģimenē un ikvienam
no jums ir jauka, rotaļīga, prieka un
labestības pilna vasara!
Ilona Žagare,
direktores vietniece mācību darbā

Aizvadīts Vecpiebalgas vidusskolas
56. izlaidums

Mācību līderi Vecpiebalgā. No kreisās: Madara Mūrniece, Jānis
Šatrovskis, Ieva Vāvere un Zane Lapko.
Kopš eksāmenu darbi tiek laboti
centralizēti, izlaiduma svinības vidusskolā, var teikt, notiek 2 daļās.
Tūliņ pēc eksāmenu sesijas 18. jūnijā Vecpiebalgas vidusskolā notika
izlaiduma tradicionālā daļa ar balli,
kad absolventi saņēma skolas izdotu
piemiņas apliecību. Skolotāji un vecāki izvadīja lielajā dzīvē 39 skaistus un talantīgus jauniešus, kuri ir
apņēmības pilni pēc atestāta saņemšanas realizēt savas lielās ieceres un
sapņus. Savas skolas labo slavu īpaši vairojuši divi absolventi – Madara Mūrniece un Jānis Šatrovskis,
kas saņēma Ministru prezidenta
pateicības rakstus par nopietnu ieguldījumu mācību darbā. Izlaiduma
klašu audzinātājas Agita Bērziņa un

Ruta Šarkovska, kas visus šos gadus bija kopā ar saviem audzēkņiem
gan priekos, gan grūtībās, atvadoties
deva viņiem ceļa maizi, kas simboliski stiprinās viņus turpmākajām
gaitām.
Gandrīz mēnesis kopš pēdējā
eksāmena bija jāpavada satraukuma pilnās gaidās, līdz tika saņemti
centralizēto eksāmenu rezultāti. Un
tikai tad varēja izsniegt atestātus par
vidējo izglītību un sertifikātus ar eksāmenos nopelnītajiem līmeņiem.
Šis svinīgais brīdis – izlaiduma otrā
daļa – notika 13. jūlijā, kad absolventi pēdējo reizi sapulcējās skolas
aktu zālē.
Nozīmīgs darba cēliens ir aizvadīts, un nu var arī izvērtēt tā rezul-

tātus. Un tie kopumā ir patiešām
iepriecinoši – salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir uzlabojušies visi
rādītāji. Bez tam A, B un C līmeņu
summa procentuāli atbilst tādām
prasībām, kādas tiek izvirzītas ģimnāzijām. Pieci skolēni ir saņēmuši
visaugstāko – A līmeni: Didzis Kuzmans matemātikā un latviešu valodā, Ieva Vāvere, Madara Mūrniece
un Madara Virsniece latviešu valodā
un Edijs Klodžs vēsturē. 22 skolēni ir saņēmuši B līmeņus un daudzi
pat vairākus. 12 B līmeņi ir saņemti
latviešu valodā, 9 – matemātikā, 5
– angļu valodā, 3 – vēsturē, 2 – fizikā un 1 – krievu valodā.
Apkopojot sertifikātu datus, var
arī novērtēt, kam veicies vislabāk.
Eksaktās klases eksāmenu līderi ir
Didzis Kuzmans, Jānis Šatrovskis
un Ieva Vāvere. Vispārizglītojošajā
klasē pirmajās 3 vietās ierindojas 4
skolēni: Zane Lapko, Monta Ferstere, Arnis Roze un Mareks Pujiņš.
Ar skolas gados iegūto zināšanu bagāžu un to apliecinošo dokumentu rokās mūsu jaunieši dodas
tālāk – gan uz augstākajām mācību
iestādēm, gan darba gaitās. Vēlam
viņiem panākumus un veiksmi izvēlētajā ceļā un gaidīsim viņus arvien iegriežamies savā vecajā skolā,
jo mums gribēsies zināt, kā viņiem
klājas, kā arī pakavēties atmiņās
par brīnišķīgajiem gadiem, ko kopā
esam pavadījuši.
Biruta Grunska

Līdzdalība starpnovadu mācību
priekšmetu olimpiādēs 2010./2011. m. g.
Taurenes pamatskolā
Mācību
priekšmets Klase
Skolēns
Skolotājs
Vieta
Inita Švalbe
Fizika
9. Rolands Rūniks
2.
Agnese Ozolante
7.
Latviešu valoda
9.
Sandra Kārkliņa
un literatūra
Rolands Rūniks
13.
Krievu valoda
Sandra Kārkliņa
9. Armands Osītis
A
Helvijs Babris
6.
6.
Jēkabs Zommers
12.
7. Amanda Lemeša
7.
Matemātika
Maija Bārzdiņa
Madis Lemešs
8.
Kristīne Radziņa
9. Armands Osītis
A
Helvijs Babris
6.
6.
Arvis Kārkliņš
9.
Mājturība
Ivo Grundulis
8. Madis Lemešs
13.
(zēniem)
9. Rolands Rūniks
14.
4. Niklāvs Babris
15.
Lūcija Mende
Anta Paeglīte
3. Rinalds Jānis
16.
Kārkliņš
Olimpiāde
2. Anna Balode
Iveta Kallīte
9.
Inguna Batņa
1. Alvis Jakovļevs
18.
Lāsma Kristiāna
Atklātā valsts
6. Kārkliņa
mājturības un
3. posms
6. Laura Taujinska
Ingrīda Batņa republikā
tehnoloģijas
7. Līva Tora
olimpiāde
7. Amanda Lemeša
Amatas novada Apvienotās Izglī- un Anta Paeglīte – par rezultatīvu
tības pārvaldes PATEICĪBAS rakstu skolēnu sagatavošanu starpnovadu
par rezultatīvu skolēnu sagatavoša- sākumskolas skolēnu konferencei
nu mācību olimpiādēm saņēma sko- „Mazs cinītis gāž lielu vezumu”.
Ilona Žagare,
lotājas: Inita Švalbe, Ingrīda Batņa,
direktores vietniece mācību darbā
Sandra Kārkliņa, Maija Bārzdiņa,

ZPD un projektu darbs
Taurenes pamatskolā
Visa mācību gada garumā 1.-9.
klašu skolēni veica Zinātniski pētniecisko darbu izstrādi (ZPD), lai
skolēni iemācītos patstāvīgā darba
iemaņas. Darba process bija daudzveidīgs, tāpēc arī rezultāti bija dažādi. Skolēni paši drīkstēja izvēlēties
gan tēmas, gan mācību priekšmetu,
kurā viņš vēlas izzināt sev interesējošos jautājumus, līdz ar to izstrādātā un prezentētā (aizstāvētā) projekta darba atzīmi iegūstot šajā mācību
priekšmetā. Jautrākais šajā procesā
bija tas, ka ne visiem bērniem patīk
noformēt darbu materiālus, bet tajā
pašā laikā bija brīnišķīgas un interesantas prezentācijas (PowerPointā),
pat sākot no 3. klases!
1.-4. klašu skolēniem interesējošā tēmas viennozīmīgi ir dabaszinībās: Mājdzīvnieki; Putni; Suņi;
Kaķi; Taureņi; Ziedi manā puķudobē; Dzīvnieki Latvijā; Kāda kokiem
sula?; Dzīvnieku pēdas; Lego; Kā
rodas papīrs?; Ārstniecības augi.
5.-9. klašu skolēniem interesējošās tēmas:
Dabaszinībās, bioloģijā - 15
skolēni – Mežā dzērvenes; Stārķis;
Stirnas; Latvijas meži; Ziemojošie
putni; Meža ogas; Suņi; Zvirbuļiziemojošie putni; Ārstniecības augi;
Pasaules izcelšanās teorija; Atkritumi, to veidi, ietekme uz vidi un cilvēku veselību; Ķērpji, Veselīgs uzturs;
Uzturvielas.
Ģeogrāfijā – 6 skolēni – Pirts
tradīcijas; Mūsdienu attieksme pret
grāmatu lasīšanu; Deja; Skolēnu
attieksme Taurenes pamatskolā pret
matemātiku; Veselavas skolas likvidācija un sekas.
Sportā – 4 skolēni – Hokejs „Dinamo Rīga”; Makšķerēšana vasarā;
Zemledus makšķerēšana, Basketbola attīstība Latvijā.
Fizikā , ķīmijā – 2 skolēni – Laika skaitīšana; Ūdens.
Matemātikā – 3 skolēni – Elektrības ekonomija; Paralēlskaldņi;
Rubika kubs.
Informātikā – 4 skolēni – Dato-

ra programmatūra, Datora ierīces;
Datoratkarība.
Mājturībā un tehnoloģijās – 4
skolēni – Tamborēšana un adīšana;
Maize; Nacionālie ēdieni; Veselīgs
ēdiens.
Krievu valodā – Ūdens kristālivārda ietekme uz ūdeni.
Vēsturē – Aviācijas vēsture.
Sociālās zinības – 5 skolēni–
Darba dienas plānošana; Smēķēšana, tās kaitīgums; Kāpēc smēķē?;
Smēķēšanas ietekme uz pusaudžu
veselību.
Jāpiebilst, ka arī skolotājiem šī
darba metode, Zinātniski pētnieciskā darba izstrāde, ir darbietilpīga un
arī izzinoša. Bet paldies visu skolotāju vārdā saku tiem vecākiem, kuri
palīdzēja, atgādināja, pamudināja un
atbalstīja savu bērnu šāda apjomīga
un ilglaicīga darba izstrādāšanā.
Projektu nedēļa skolā norisinājās no 26. aprīļa līdz 2. maijam
par tēmu „Taurenes pamatskolas
25 gadu jubileja!” Desmit darba
grupas strādāja dažādos darbiņos.
Vieni veiksmīgi darbojās ar papīra darbiem – salidojuma dalībnieku
emblēmas izgatavošana, bukleta izgatavošana, ielūgumu sagatavošana,
telpu norāžu sagatavošana, salidojuma avīzītes noformēšana, informācijas vākšana un apkopošana par
katru izlaidumu, citi veica skolas
telpu noformēšanu un spēļu galdu
izgatavošanu, skolas dzīves fotogrāfiju apkopojumu un skolas apkārtnes sakopšanu – nojumes sakopšanu
un sienas gleznošanu, puķudobes
izveidošanu, skolas meža maliņas
sakopšanu, sporta laukuma līniju
atjaunošanu, meža takas sakopšanu
(soliņu atjaunošana, atkritumu kastu
izgatavošana). Skolēni ~ 99 % ieguva optimālus un augstus vērtējumus!
Prieks par bērnu darba prasmēm,
centību un pozitīvu attieksmi, veicot
šādus darbiņus!
Ilona Žagare,
direktores vietniece mācību darbā
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„Comenius” skolu partnerības projekts Skujenes pamatskolā
Noslēdzies mūsu skolas vadītais divu gadu skolu partnerības projekts „Eiropas puzle”, kurā sadarbojās deviņas
Eiropas valstis.
Mūsu skolas skolēnu un skolotāju aktivitātes projekta ietvaros:
Valsts
Polijā

Slovēnijā

Grieķijā

Pārstāvji – skolēni, skolotāji,
vecāki
11.-17.10.2009. Ieskats valsts
Sagatavotas un parādītas
Iluta Zeile (7.kl.),
vēsturē,
prezentācijas par savu valsti, Juris Juknevičs (8.kl.),
ģeogrāfijā,
izglītības sistēmu tajā un
Anda Lukstiņa, Ilona Sopuleizglītības sistēmā skolu.
Žēpere
10.–15.01.2010. Valsts svētki,
Sagatavotas un izrādītas
Inese Bondare (7.kl.),
svinamās un
prezentācijas par valsts
Jānis Olte (9.kl.),
atceres dienas,
svētkiem un atceres dienām. Anda Lukstiņa, Anita Pētersone
nacionālā virtuve Gatavoti un pasniegti
nacionālie ēdieni.
19.-26.04.2010. Eiropas tautas
Sagatavoti un parādīti
Intars Valainis (8.kl.),
deju festivāls
dziesmu un deju
Linda Preisa (7.kl.),
priekšnesumi. Apgūtas grieķu Anda Lukstiņa, Ilona Sopuletautas dejas.
Žēpere, Agnese Caunīte-Bērziņa,
Mārtiņš Žēpers
Laiks

Tēma

Paveiktais

Portugālē

06.-11.06.2010.

Tradicionālās
Sagatavoti rotaļu un spēļu
spēles un rotaļas apraksti, mācītas tautas
rotaļas, izspēlētas spēles.

Latvijā

15.-21.08.2010.

Senie un
tradicionālie
amati

Ungārijā

Iepazīti podnieka, kalēja
un audēja amati, grebtas
karotes, gatavotas rotas lietas,
apmeklēta medību trofeju
izstāde.
10. -16.10.2010. Nacionālie tērpi Sagatavotas tērpu skices un
materiāli. Izgatavotas lelles
nacionālajos tautastērpos un
izveidota izstāde.

Bulgārijā

17.- 22.01.2011. Tradicionālā
arhitektūra

Čehijā

26.-.31.03.2011. Skolu tradīcijas

Elīna Dana Doniņa (9.kl.),
Roberts Žēpers (7.kl.),
Anda Lukstiņa, Ilona SopuleŽēpere, Liāna Rozenberga
Skolas kolektīvs, skolēnu vecāki

Toms Blauss (9.kl.),
Līva Jukneviča (7.kl.),
Anda Lukstiņa, Arnita Rēdmane,
Valda Miķelsone, Mārtiņš
Žēpers, Juris Lukstiņš
Veikta arhitektūras objektu
Iluta Zeile (8.kl.),
izpēte, izgatavoti konkrētu
Roberts Ozols (8.kl.),
ēku maketi, izveidota kopīga Anda Lukstiņa, Ilona Sopule
izstāde.
– Žēpere

Apkopotas un prezentētas
skolas tradīcijas, sniegti
priekšnesumi konkursā „Zelta
lakstīgala”.
Rumānijā 01.- 06.05.2011. „Eiropas puzle” Sagatavotas tautas dziesmas
noslēgums –
un dejas ikgadējam tautas
dziesmu un deju mākslas festivālam Boitā,
festivāls.
dalība festivālā.

Miks Jānis Olte,
Ingmārs Lazdiņš (5.kl.),
Anda Lukstiņa, Inta Apalupa
Līva Ragozina, Patrīcija
Pļešakova (5.kl.), Roberts Žēpers
(7.kl.) , Dāvis Kalniņš(6.kl.),
Anda Lukstiņa, Solvita Krastiņa,
Mārtiņš Žēpers, Sergejs
Pļešakovs

Mācību gada izskaņa Skujenes pamatskolā
un skolēnu vasara 2011

Skujenes pamatskolas absolventi: (stāv no kreisās) Roberts Ozols,
Juris Juknevičs, Armands Raudulis, Intars Valainis, Toms Blauss,
Mārtiņš Vasiļjevs, (sēž no kreisās) klases audzinātāja Sarmīte
Kārkliņa, Santa Ņikitina, Elīna Dana Doniņa, Maira Miuriņa.
A. Caunītes - Bērziņas foto.
Mācību gads mūsu skolā noslēdzās ar tradicionālo Pateicības dienu 30. maijā un saulainiem klašu
pārgājieniem 31. maijā.
Svinīgā pasākumā skolēni saņēma atzinības par centību mācību
un ārpusklases darbā. Tie ir Edgars Aleks Demešenkovs, Mārcis
Bērziņš, Kalvis Kalniņš (2.klase),
Monta Linkuma, Maija Miķelsone,
Elīna Jakovļeva, Jurģis Jestigņejevs
(3.klase), Patrīcija Pļešakova, Miks
Jānis Olte (5.klase), Rita Ozola
(6.klase), Līva Jukneviča (7.klase),
Elīna Dana Doniņa (9.klase).
Par piedalīšanos ārpusskolas matemātikas konkursos un olimpiādēs

pateicības saņēma Rūta Līva Preisa (4. klase), Patrīcija Pļešakova
un Miks Jānis Olte (5. klase), Rita
Ozola (6. klase). Par panākumiem
sportā un veiksmīgu piedalīšanos
amatniecības konkursā balvas saņēma Roberts Žēpers (7. klase) un
Intars Valainis (9. klase).
Demešenkovu, Pļešakovu, Linkumu, Jukneviču, Miķelsonu ģimeņu vecāki saņēma skolas vadības
pateicības par neatlaidību bērnu
audzināšanā un aktīvu sadarbību ar
skolu.
Skolēnu priekšnesumi un radošo
darbu izstādes priecēja vecākus un
viesus.

Saulainajā 31. maija dienā visi
1. – 8. klašu skolēni devās pārgājienos, izzinot un vairāk iepazīstot
skolas tuvāku un tālāku apkārtni.
No 5. – 11. jūnijam mūsu skolēni Patrīcija Pļešakova un Roberts
Žēpers kopā ar bērniem no Dānijas,
Polijas un Igaunijas darbojās Internacionālā radošā vasaras nometnē
Pērnavā (Igaunijā). Nometne ir plānota trim vasarām. Šīs vasaras tēma
bija „Māksla”, nākamajās vasarās
– „Mūzika”, „Daba”. Nodarbības
nometnē kopā ar ārzemju kolēģiem
vadīja arī mūsu skolotājas Arnita
Rēdmane un Ilona Sopule-Žēpere.
Uz valsts svētkiem novembrī pie
sevis uzņemsim jauniegūtos igauņu
draugus. Tikšanas laikā pārrunāsim
arī jautājumus par nākamas vasaras
nometnes organizēšanu.
11. jūnija vakarā svinīgā pasākumā apliecības par vispārējo pamatizglītību saņēma 9 mūsu pamatskolas absolventi.
Interesanta un pārsteigumiem pilna viena šīs vasaras nedēļa dažādās
nometnēs kopā ar vienaudžiem no
citām novadu skolām bija Edgaram
Alekam Demešenkovam, Kristīnei
Meļķei un Elīnai Jakovļevai.
27. maijā 1. - 4. un 5. - 7. klašu
deju kolektīvi „sadancoja” Ērgļos,
bet 2. jūlijā kuplināja 2. Vecpiebalgas novada dziesmu un deju svētkus.
Valda Miķelsone,
direktores vietniece
ārpusstundu darbā

Skolas pārstāvji Rumānijā.
(1. rindā no kreisās: Patrīcija Pļešakova, Dāvis Kalniņš, Līva
Ragozina, Roberts Žēpers.
2. rindā no kreisās: Sergejs Pļešakovs, Anda Lukstiņa, Solvita
Krastiņa, Mārtiņš Žēpers.)
Realizējot skolu partnerības projektu „Eiropas puzle”, izzinājām
un iepazinām sadarbības valstu
tradicionālo kultūras mantojumu,
tādējādi paplašinot redzesloku un
pilnveidojot zināšanas, veicinot izpratni un padziļinot kompetenci par
dažādām Eiropas valstīm.
Soli pa solim veidojot Eiropas
puzli, mācījāmies saglabāt savu individualitāti, saskatīt kopīgo un līdzīgo, cenšoties respektēt atšķirīgo,
tādējādi veicinot tolerantu attieksmi
pret citu tautu kultūrām.
Ienākot Eiropas dimensijai mūsdienu skolā, jaunieši apguva nākotnē izmantojamās pamatprasmes un
nepieciešamās kompetences personības attīstībai kā aktīviem Eiropas
pilsoņiem.
Projektā dažādu valstu skolēni un
skolotāji tika iesaistīti plašā mijiedarbīgu aktivitāšu lokā. Projekta
aktivitātes tika integrētas mācību
procesā un ārpusstundu nodarbībās,

veidojot mācību procesu un skolas
dzīvi radošāku, interesantāku un
skolēnus mācīties motivējošākus.
Skolotāji apguva jaunas pedagoģiskās prasmes un metodes, integrējot
tās skolas mācību stundās.
Projektā piedalījās galvenokārt
lauku skolas ar līdzīgiem sociāli
ekonomiskajiem apstākļiem. Kopumā projektā iesaistījās vairāk nekā
tūkstotis 5.-9. klašu skolēnu, arī
bērni ar īpašām vajadzībām.
Projektā tika realizētas 10 projekta tikšanās, no tiem 2 festivāli.
Projekta laikā tika izdoti žurnāla
„Eiropas Puzle” divi numuri, veidoti CD un fotoalbumi.
Tikšanās reizē Rumānijā tika
analizēts divos gados paveiktais
darbs un sasniegtie rezultāti. Tika
apspriestas turpmākās sadarbības
iespējas.
Anda Lukstiņa,
skolas direktore,
projekta koordinatore

eTwinning vasaras salidojumā
Jau ceturto gadu darbojamies Eiropas Savienības Rīcības programmas Mūžizglītības jomā projektā
eTwinning. Tā mērķis ir veicināt
dažādu IKT ieviešanu skolu mācību
procesā, Eiropas skolu sadarbību,
valodu apguvi. Ar eTwinning palīdzību skolēni darbojas drošā interneta vidē – veido virtuālos sadarbības projektus.
Kā balva par darbu projektos tiek
rīkoti ikgadēji eTwinning vasaras
salidojumi, kas šovasar notika 28.29. jūnijā Engures novadā, jūras
krastā. Skujenes pamatskolu salidojumā pārstāvēja skolēni Linda
Preisa, Līva Jukneviča un Kristaps
Bormanis. Skolēni salidojumā pētīja ekoloģijas procesus – trīs pēdējā
gada notikumus pasaulē. Viņi darba

grupās izzināja Īslandes vulkāna izvirdumu, British Petrolium naftas
noplūdi Meksikas līcī un Fukušimas
atomelektrostacijas krīzi un šo notikumu ietekmi uz pasauli, Latviju un
ekoloģiju.
Skolēni radoši darbojās, veidojot no ķīmiskām vielām vulkāna
izvirdumu, naftas platformas modeli, būvēja AES modeli un meklēja atbildes, piemēram, uz šādiem
jautājumiem: Kāpēc tieši Īslandē ir
vulkāni? Kā savākt naftas piesārņojumu? Kas ir radioaktivitāte? Kāpēc
tā saglabājas tik ilgi un kāpēc tā ir
kaitīga? Vai Eiropā ir nepieciešamas
AES?
Anda Lukstiņa,
Skujenes pamatskolas direktore

Skolēni radošajā darbnīcā, meklējot atbildes par radioaktivitātes
kaitīgumu.
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mūsu viesis

Mani gadi – mana bagātība
Aizvadītajos novada svētkos Dzērbenē satiku vairākus patiesi jaukus,
enerģiskus un radošus cilvēkus. Viņu
vidū Jāni Klancbergu – pensionētu
inženieri, kam nav svešas arī daiļās mākslas. Dzērbenieši droši vien
Jāni jau ir iepazinuši kā talantīgu
pašdarbnieku, taču pārējiem novada ļaudīm viņa vārds varbūt mazāk
zināms. Jāņa kungs gan sarunā par
saviem vaļaspriekiem runā diezgan
kautrīgi, sak, tā tāda niekošanās
vien ir. Taču paveiktais runā par
pašu darītāju.
Dzērbenē esat ienācējs. Kur ir
jūsu dzimtā puse?
– Dzirciema mājas vienmēr uzskatīšu par savu bērnu dienu zemi, jo tur
bija vectēva saimniecība, kuru vēlāk
mantoja mans tēvs. Saimniecība
bija turīga – plaši un iekopti lauki,
sava kuļmašīna, gateris, kas tolaik
skaitījās pamatīgs kapitāls... 1947.
gadā ugunsgrēks nopostīja mūsu
īpašumu, no tā laika notikumiem
maz ko atceros, vien to, ka vecākiem
tas bija milzīgs pārdzīvojums, jo bija
jāsāk viss no jauna. Apbrīnoju viņu
izturību un neatlaidību. Mammīte
man augumā ir maza, sīciņa, bet ar
milzīgu gribasspēku! Ļoti gaišs un
sirdsgudrs cilvēks, neskatoties uz
cienījamo vecumu – nesen apritēja 93 gadi – viena pati saimnieko
Alsviķu mājās, par visu interesējas,
nereti arī mani vēl paskolo politikas
jautājumos. Un vēl viņa ir daiļamata
meistare. Kādas tik segas savulaik
nav audusi! Laikam jau tā mīlestība
uz mākslu man nākusi mantojumā
no viņas. Tēvs ar stingru roku vadīja saimniecību, un arī mūs, bērnus,
agri radināja pie darba un kārtības.
Lai arī nekāds delveris nebiju, pāris
reizes esmu pamatīgu pērienu saņēmis. Diezin vai tas ko līdzēja, drīzāk
pārlieku bardzība nomāc iniciatīvu.
Esam to latviešu vidū, kurus skāra
izvešana – 1949.gada 25. martā arī
mūsu mājās ienāca bruņoti vīri ar
šautenēm... Un sākās ceļš uz Sibīriju. Man bija astoņi gadiņi, mazajai
māšelei divi. Tēvu reizē ar mums
nepaņēma, viņš tobrīd nebija mājās,
taču, uzzinājis par notikušo, viņš
labprātīgi pieteicās pievienoties ģimenei. Paldies Dievam, mums izdevās ceļā satikties. Varbūt tāpēc, ka
bijām visi kopā, Sibīrijas laiku mūsu
ģimene pārcieta samērā veiksmīgi.
Kas ir tas, kas visspilgtāk palicis
atmiņā no tiem gadiem?
– Mums jau bija vieglāk nekā
četrdesmit pirmā gadā izsūtītajiem,
sapratām, ka vismaz raktuvēs neliks. Nonācām Tomskas apgabalā.
Klimata apstākļi smagi, ziemā kartupeļi zem grīdas sasala. Gāja jau
visādi, bet vismaz badu necietām.
Arī attieksme no vietējo puses nebija naidīga – īstie sibīrieši bija labvēlīgi noskaņoti, jo bija sapratuši,
ka nekādi ienaidnieki jau neesam.
Bērni vieglāk pielāgojas apstākļiem
un apkārtējai videi, tā arī mēs itin
draudzīgi kopā ar krievu bērniem
vasarā strādājām saimniecības palīgdarbos, bet ziemā – skolā apguvām zinības. Kas gan bija interesanti – latvieši mācībās vienmēr bija
priekšgalā. 1957.gadā visi sveiki un
veseli no izsūtījuma atgriezāmies
Latvijā. Dzirciema mājas bija izpostītas, devāmies uz mātes dzimto
pusi – Alūksni. Un sākām dzīvi no
jauna trešo reizi ar cerību, ka šoreiz
tā izvērtīsies veiksmīgāka.
Uz Sibīriju aizbraucāt kā bērns,
bet atgriezāties jauneklis...

– Izsūtījuma laikā mācības biju
apguvis krievu valodā, tāpēc, uzzinājis, ka krievu skolu var pabeigt
desmit gados, iestājos Alūksnes
2.vidusskolā. Pēc tam sekoja Politehniskais institūts, pa vidu vēl
trīs gadi padomju armijā, līdz sešdesmito gadu vidū augstskola tika
veiksmīgi absolvēta. Pēc papīriem
esmu elektrisko mašīnu un aparātu
inženieris.
Cienījama un visos laikos ļoti
pieprasīta profesija.
– Uzreiz gan jāsaka, ka sevišķi
daudz savā specialitātē strādājis neesmu. Saka – cilvēkam darbs būtu
jāmaina ik pēc septiņiem gadiem.
Tik bieži gan laikam es darbavietas
mainījis neesmu, bet ik pa laikam
kādu jaunu izaicinājumu pieņēmis
esmu gan. Pēc augstskolas septiņus
gadus nostrādāju Apgaismes tehnikas rūpnīcas konstruktoru birojā,
pēc tam pierunāja izmēģināt spēkus
Celtniecības tehnikumā, kur mācīju
puišiem rasēšanu. Tas, ka labi sapratos ar jauniešiem un arī ar kolēģiem, nepalika nepamanīts, un mani
ieteica darbam Augstākās un vidējās
speciālās izglītības ministrijā. Strādāju par direktora vietnieku, vēl
pēc dažiem gadiem pārgāju darbā
uz Lauksaimniecības ministrijas Izglītības pārvaldi. Tad nāca Atmoda,
ministrijās un iestādēs sākās pārmaiņu laiks. Un liktenis man piespēlēja
jaunu iespēju – darbu Augstākajā
Padomē, vēlāk prezidenta kancelejā.
Droši vien šis bija ļoti interesants periods jūsu dzīvē.
– Tas bija laiks, kad turpinājās nacionālās pašapziņas atdzimšana. Jāatzīst, ka tajā, kas notika, bieži vien
noraudzījos neticēdams – kā brīnumā. Sākumā prezidenta kanceleja
atradās Maikapara namā. Tur savas
prezidentūras pirmajos mēnešos
strādāja arī Guntis Ulmanis. Valsts
prezidenta kanceleja ir organizācija, kas izveidota, lai prezidentam
palīdzētu veikt Satversmē noteiktos
pienākumus. To ar kaut ko salīdzināt ir visai grūti… Strādāt prezidenta kancelejā varēja tikai tie, kas bija
atnākuši ar pārliecību, ka šajā laikā
viņi strādās savas valsts labā un spēs
nolikt pie malas personiskās intereses un ērtības. Mēs, G. Ulmaņa kancelejas darbinieki, bijām pārņemti ar
patriotisku ideju, ka prezidentam palīdzēsim sakārtot valsti. No šodienas
skatu punkta tas varbūt skan mazliet
panaivi… Taču mēs strādājām ar entuziasmu un neskaitījām, cik stundu
darbā pavadītas. Prezidenta kancelejā skaitījos administrators, bet
bieži vien nācās risināt arī dažādus
saimnieciskos jautājumus. Pirmajos
gados Trīs Zvaigžņu ordeņa diplomus rakstīja ar roku. Tā kā atklājās,
ka man ir kaligrāfisks rokraksts, bija
jāveic arī šis pienākums. Vēlāk, kad
pārcēlāmies uz pili, uzlabojās materiāli tehniskā bāze, arī strādāt kļuva
vieglāk. Sākums vienmēr ir grūts,
īpaši valstī, kura tikko izveidojusies.
Visam jānotiek pēc protokola, nekāda pašiniciatīva nav pieļaujama.
Tolaik darbiniekiem nebija nekādas
pieredzes, mēs mācījāmies un apguvām prezidenta darba organizēšanu
praksē. Tāpēc pārmetumi, kas dažkārt izskan, ka pirmajos gados protokola kārtība tika interpretēta ne tā,
kā attīstītajās valstīs pieņemts, ir galīgi nevietā. 50 gadi padomju režīmā
atstāja savas zīmes. Esmu laimīgs,
ka mazliet iznāca pastrādāt arī prezidentes Vairas Vīķes – Freibergas
vadībā. Katrā ziņā laiks, ko pavadīju

prezidenta kancelejā, prasīja lielu
izturību, bet bija arī ļoti interesants.
Ja jau iesākām par prezidentiem, tad pieklātos nedaudz parunāt arī par politiku.
– Brīvība, ko izcīnījām, mums ir
jānosargā. Domāju, ka vecajā sistēmā ar milzīgo cenzūru, aizliegumiem, nodevībām un represijām neviens vairs atgriezties nevēlas. Man
nepatīk vārds „krīze”, ko šodien visi
lieto, taču situācija nav vienkārša.
Politiķi neuzticas cits citam, sabiedrība netic politiķiem. Tautas nobalsošana ir tikai viens solis valsts attīstībā. Jau tagad jādomā, kas notiks
pēc tam. Ja tauta nolems atlaist Saeimu, tai jādomā, ko ievēlēt nākamajā
parlamentā. Vietā ir jānāk jauniem,
enerģiskiem cilvēkiem, kuri par
galveno uzdevumu uzskatīs valsts
izaugsmi. Nevajag veidot Latviju
arī kā prezidentālu valsti– tas mums
tiešām nav vajadzīgs. Taču nedaudz
paplašināt viņa tiesības gan pienāktos. Manuprāt, liela kļūda ir arī tā,
ka ministriju vadībā nestrādā attiecīgās jomas profesionāļi. Padomju laikā (šo laiku es nebūt neslavēju), lai
tiktu iecelts par ministru, bija jāiziet
visas pakāpes – no zemākā līmeņa
darbinieka līdz vadošajam. Šobrīd
jebkurš deputāts var vadīt jebkuru
ministriju. Tas nu nekam neder!
Tagad, esot pelnītā atpūtā, beidzot varat nodoties saviem daudzajiem vaļaspriekiem. Novada
kultūras svētkos gleznu izstādē
pilī varējām aplūkot arī jūsu veikumu.
– Izstādē bija agrāko gadu darbi,
jo, lai cik tas arī nebūtu paradoksāli,
bet kopš aiziešanas pensijā jau pāris
gadus pindzelei neesmu pieķēries.
Esmu amatieris, ne īsts gleznotājs.
Skolā man zīmēšana nemaz tik
labi nevedās un arī nepatika. Nebijis kolēģa konstruktoru birojā, kurš
mani iedrošināja, droši vien nemaz
šo lietu neuzsāktu. Bet tā – pamēģināju vienreiz, otrreiz. Un, zināt,
iepatikās! Pārsvarā gleznoju akvareļu tehnikā un arī tikai dabas skatus.
Ja tu ej pasaulē ar atvērtu dvēseli,
tad pasaule tev atvērsies. Darbojos
savam priekam, par plašāku izrādīšanos sākumā pat nedomāju. Darbi
iegūla plauktā, kādreiz tos pārcilāju,
bet citiem rādījis nebiju. Bet te Anita
kādu dienu saka: „Paklau, ko tu tos
mētā, ieliec rāmītī, būs izstāde, parādīsi ļaudīm!” Un tā vienreiz kādā izstādītē ieliku, otrreiz... Ja cilvēkiem
patīk, man prieks.
Zinu, ka esat aktīvs vīru ansambļa „Arājs” dalībnieks. Vai šī
interese ir noturīgāka par gleznošanu?
– „Arājs” ir dibināts tālajā 1972.
gadā kā vadošo lauksaimniecības
darbinieku ansamblis. Es dziedošo
vīru pulciņā iesaistījos vienpadsmit
gadus vēlāk. Pirms tam dziedāju vīru
korī „Tēvzeme”, tur pavadītie gadi
bija lieliska skola Haralda Medņa
vadībā. Diriģents spēja dabūt ārā no
mums pat vairāk, nekā mēs šķietami spējam. Pievienošanās „Arājam”
laikam bija Dieva griba, jo šim ansamblim manā dzīvē ir ļoti būtiska
loma, arī par iepazīšanos ar Anitu es
varu pateikties dziedāšanai „Arājā”.
Pastāvēšanas gados esam snieguši
vairāk nekā 600 koncertu, pēdējā
laikā gan koncertējam mazāk, arī
mēģinājumi notiek retāk, bet savulaik bijām viens no vadošajiem vīru
ansambļiem Latvijā. Uzstājāmies
kopā ar profesionāliem māksliniekiem, mums pat bija izveidota īpa-

Jānis un Anita – jau divpadsmit gadus kopā.
ša koncertprogramma kopā ar Elzu
Radziņu. Izcilā māksliniece bija ļoti
sirsnīgs cilvēks. Atvērta, draudzīga,
bez mazākajiem primadonnas untumiem. Par mūsu ansambli Ēriks
Hānbergs ir uzrakstījis grāmatu
„Dziedošie bruņurupuči”. Kāpēc
tāds nosaukums? Ansambļa sastāvs
gadu gaitā ir mainījies ļoti maz, pārsvarā tie, kuri sākuši, dziedāšanu
turpina. Jaunie atnāk, bet... Laikam
mūsu, „rupuču”, kolektīvā, kas gadu
gaitā kļuvis kā viena ģimene, grūti
iejusties un kļūt par savējo.
„Redzēt sauli ābeļziedā
(Laime jau nav naudā),
Kaut ar klusi, tomēr dziedāt
Tad, kad gribas raudāt.”
(rindas no krājuma „Ņemsim vienu rasas pili”).
Dzejas rakstīšana, deklamēšana, akordeona spēle. Tik daudz
talantu vienam cilvēkam!
– Tāda niekošanās vien ir, kas sākās ansambļa „Arājs” ziedu laikā.
Kā jau draudzīgā kolektīvā ierasts,
jubilejas svinējām kopā. Tuvojas
svētki, kā apsveiksim? Tā pierakstīju vairākas burtnīcas. Pēc laika vīri
saka, vajagot apkopot, lai visiem
paliek par piemiņu. Divi nelieli krājumiņi ir izdoti. „Arāja” laikā aizsākās arī mana deklamētāja karjera.
Cilvēkiem patīk, ja koncertos valda
brīvāka atmosfēra. Piemērotas dzejas rindas, atbilstošs humors – tas
programmu padara interesantāku un
baudāmāku. Atmiņa man vienmēr
bijusi laba, pēc vārda arī „kabatā
nav jāmeklē”... Sākumā bija neliels
satraukums, bet nu jau pieredze ir
liela – varu stundām dzeju skandēt,
grāmatā neieskatījies. Ja vajag, protu
arī ventiņu mēlē vai latgaliski parunāt. Savu reizi arī akordeonu ņemu
rokās. Profesionāli šo spēli apguvis
neesmu, bet lielāko daļu populāro
melodiju nospēlēt protu, arī pašam
kādreiz ko izdodas uzrakstīt. Sēdi,
copē, apkārt skaisti dabas skati – iešaujas prātā kāda melodija, no kā
vaļā tik viegli neizdodas tikt. Ko darīt? Jāņem un jāpieraksta!
Ar šādiem talantiem novada
amatiermākslas kolektīviem esat
vērtīgs ieguvums.
– Tikko pārnācu dzīvot uz Dzērbeni, laikam nebija neviena pašdarbības kolektīva, kurā nebūtu iesaistījies. Dejoju „Juverī”, dziedāju
Mārītes Šķēles folkloras kopā, spēlēju teātri, ik nedēļu braucu uz „Arāja”
mēģinājumiem. Gadi ir mana bagātība, bet veselība vairs nav tāda, lai
visu varētu un visur paspētu. Tagad
palicis tikai teātris un ansamblis. Un
vēl, protams, makšķerēšana.
Esat kaislīgs copmanis?
– Makšķerēšana – tā ir mana aizraušanās jau no bērnības. Sākumā
varbūt šai lietai vairāk bija praktiska

nozīme: ja varēji atnest pāris grunduļus, tās bija bagātīgas brokastis.
Zivju pārpilnības Sibīrijā nebija, bet
ko noķert varēja. Dzērbenes ezeri
makšķerniekiem ir paradīze. Zivis
notīru pats, bet tālāko atstāju Anitas
ziņā – viņa ir pirmklasīga kulināre.
Pēdējā laikā, redzot, ka atkal pošos
uz ezeru, Anita dažkārt ieminas, ka
varbūt šoreiz mājās lomu varētu
nenest. Esmu no tiem makšķerniekiem, kuriem guvums nav svarīgs, –
galvenais ir process, azarts. Tāpēc
noķerto varu mierīgu prātu atdāvināt
draugiem un kaimiņiem. Lielākais
guvums? Tas nav no makšķernieku
stāstiņiem, bet pāris reizes ir izdevies izvilkt līdakas, kas sver vairāk
par septiņiem kilogramiem. Drusku
prātīgāks uz vecumu esmu kļuvis,
bet ir bijuši arī pārgalvīgi gājieni –
pavasarī, kad ledus kļūst trausls, ir
gadījies arī slapjam izkāpt krastā.
Dzērbene un dzērbenieši ir jūs
pieņēmuši par savējo?
– Četrdesmit gadus nodzīvojis
pilsētā, beidzot varu izjust lauku burvību. Dzērbenē rit vienpadsmitais
gads. Man dzīvē vispār ir paveicies
ar labiem cilvēkiem. Esmu diezgan
sabiedrisks, viegli atrodu kontaktu.
Pirmie, ar ko šeit iepazinos, bija
copmaņi: kaimiņš Ēriks Lorencs
un toreizējais pagasta priekšnieks
Valdis Cerus. Vienoja kopējais vaļasprieks. Nezinu, kā citi, bet vismaz pats sevi tagad uzskatu par īstu
Dzērbenes patriotu.
Tad jau ar lepnumu varat atskatīties uz aizvadītajiem novada
svētkiem.
– Gadamers ir sacījis: „Ikdiena
mūs šķir – svētki vieno.” Novada
svētku tradīcija ir jāturpina. Mums
ir brīnišķīgi pašdarbības kolektīvi,
jāļauj cilvēkiem parādīt savu māku.
Viesmākslinieki var būt tikai kā neliels atbalsts. Arī daiļamata meistarus vajag atbalstīt. Tā jau ir mūsu
novada lielākā bagātība – cilvēki.
Man šķiet, ka šī gada novada svētku
norise bija ļoti pārdomāta, dažādām
interešu grupām saistoša. Arī tas, ka
koncerts notika Taurenes estrādē,
pretēji iepriekš izskanējušajiem viedokļiem, nekādu ļaunumu neradīja.
Viss bija brīnišķīgi noorganizēts,
cilvēki bija ieguldījuši milzīgu darbu, lai pašmāju ļaudis un viesi varētu jauki atpūsties.
Jūsu vēlējums novada ļaudīm.
– Mazs ir mūsu novads – bet ar
lieliem talantiem. Pieliksim visus
spēkus, lai savas idejas realizētu!
Arī laukos ir daudz iespēju un neizmantotu resursu. Esmu optimists un
ticu, ka visas grūtības pārvarēsim, jo
latvieši ir strādīga tauta. Būsim vienoti – būsim bagāti!
Dzidra Ješkina
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Novada svētki izskanējuši
2.jūlijā Dzērbenē un Taurenē notika Vecpiebalgas novada svētki. Svētki sākās baznīcā, kur bez dievkalpojuma varēja arī noklausīties kora
„Pie Gaujas” un Dzērbenes mūzikas
skolas audzēkņu sniegumu. Pēc tam
ikviens varēja apmeklēt skolu, kur
bija iespēja iepazīties ar skolas novadpētniecības muzeju, piedalīties
sporta aktivitātēs un noskatīties vides projektu prezentācijas. Tad visi
varēja doties uz Dzērbenes pili, kur
jau gāja vaļā tirgus, bērniem bija
iespēja Rūķa takā satikties ar dažādiem pasaku tēliem un tikt galā ar
viņu uzdotajiem uzdevumiem. Ļoti
apmeklēta bija Spoku stunda un Spoku kambaris, daudzi tajā pamanījās
pabūt pat vairākas reizes. Tajā pašā
laikā gan lielam, gan mazam bija iespēja izgatavot kādu māla podu pie
Guntas Sakses vai ieaust pavedienu
lupatu paklājiņā, tāpat katrs varēja
piedalīties dziesmu darbnīcā folkloras kopas „Māras bērni” un ansambļa
„Isidora pagalms” vadībā. Pilī bija
iespēja apskatīt arī vietējo mākslinieku izstādi. Visapmeklētākā bija zirgu
izjāžu darbnīca. Lai kāptu seglos, cil-

vēki stāvēja garu garajā rindā. Plkst.
17.00 no pils balkona tautu uzrunāja
barons Veismans fon Veisenšteins,
viņa kundze (šajos tēlos iejutās Jānis
Klancbergs un Gunita Gedroica) un
Vecpiebalgas novada priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde - Andersone. Pēc tam
visiem bija iespēja ar novada pašvaldības transportu doties uz Vecpiebalgas novada Dziesmu un deju svētku
koncertu Taurenē. Sevišķi emocionāls bija brīdis, kad gan skatītāji, gan
kolektīvi vienojās kopīgā dziesmā
„Vecpiebalgas ūdensrozes”. Pēc koncerta līdz pat rīta gaismai ballējāmies
„Kokmuižas muzikantu” vadībā.
Gribu no sirds pateikties visiem
tiem labajiem ļaudīm, kas, par spīti
karstajam laikam, darba steigai un
citām ķibelēm, man palīdzēja svētku organizēšanā. Vispirms paldies
manām kolēģēm Sarmītei Beķerei,
Gintai Babrei un Zigrīdai Ruicēnai.
Ļoti daudz darba un enerģijas svētku
sagatavošanā un apkārtnes sakopšanā
ieguldīja Viesturs Melbārdis ar savu
komandu, strādājot ārpus darba laika
un pat brīvdienās. Paldies jums! No
sirds izsaku pateicību par lielisku

Andele pils parkā.

sadarbību mācītājam Edijam Kalniņam un baznīcas kolektīvam! Paldies
par atsaucību Dzērbenes vidusskolas
direktorei Marijai Grinbergai, skolotājai Mārītei Šķēlei un skolas kolektīvam. Paldies ļoti atsaucīgajai,
lieliskajai pavārei Ingrīdai Ruņģei.
No sirds pateicos maniem brīvprātīgajiem palīgiem Rūķu takā un Spoku
kambarī – Vijai Ābelniecei, Egitai
Vītoliņai, Indrai Štālei, Sigitai Kažokai, Janai Bāliņai, Dacei Potašai,
Antrai Supjevai un Inesei. Paldies
visiem, kas palīdzēja noorganizēt un
iekārtot izstādi – Eleonorai Skripko,
Jānim Klancbergam, Leldei Veipānei,
Sarmai Amanei un Dainim Andersonam. Tāpat ļoti daudz brīvprātīgā
darba ieguldīja Gunta Sakse, ietērpjot pili un estrādi svētku rotā un vadot
podu darināšanas darbnīcu. Paldies!
Pateicību arī pelnījušas meitenes, kas
pirmssvētku vakarā un svētku rītā palīdzēja šīs rotas darināt un izkārtot –
Ingai Ozolantei, Egitai Vītoliņai, Indrai Štālei, Antrai Supjevai, Sandrai
Savčukai. Paldies arī tiem, kas bija
klāt dažādos darbos – Vinetai, Larisai
Kuzmanei, Jurim Kivliniekam, Sofijai Jaunžeikarei, Laurai, Sergejam
Fedinam. Paldies skaņu operatoram
Tomasam Kučinskim. Paldies uzņēmējām Dzintrai Kučinskai un Larisai
Kārkliņai par atbalstu. Paldies rokdarbnieču pulciņam par sarežģītiem
paraugdemonstrējumiem Limānijas
Miglinieces vadībā! Paldies lieliskajiem aktieriem Gunitai Gedroicai un
Jānim Klancbergam par profesionālu
pasākumu vadīšanu! Paldies Dzērbenes pagasta pārvaldes darbiniekiem
un bibliotēkas vadītājai Inesei Gusmanei par palīdzību un morālu atbalstu! Paldies visiem, kas bijāt atnākuši
uz svētkiem, paldies par labiem vārdiem, paldies arī par kritiku, jo tikai

Piedzīvojumi Rūķu takā.

Radošās darbnīcas. Gunta Sakse piedāvā apgūt
māla veidošanas māku.
tā mēs mācāmies. Visvairāk kritikas
esmu saņēmusi par to, ka vakara koncerts nenotika Augstā kalna estrādē.
Tāpēc gribu informēt, ka estrādes
grīda patiešām bija katastrofālā stāvoklī un svētkus tajā rīkot nevarēja.
Ir uzrakstīts projekts, lai izremontētu
estrādi, taču apstiprinājums šim projektam kavējas, un, ņemot vērā visus

likumus, kas jāievēro projektu realizējot, remontu estrādē uzsākt nevarējām. Taču šobrīd remonts notiek
pilnā sparā, un, par spīti uz dažādām
problēmām, kas jāatrisina, ļoti ceram, ka estrādes grīdu ar dančiem
iemēģināsim vēl šajā sezonā.
Daina Šmite,
Dzērbenes tautas nama vadītāja

vienkāršas patiesības
Par to, kas bija un, iespējams, būs (IV)

Par lauksaimniecību. Daudzi speciālisti, vērtējot pieprasījumu pēc
lauksaimniecības produkcijas pasaules tirgū, velk paralēles ar Ulmaņa
valdīšanas laiku, kad Latvijai, izmantojot lielvalstu ekonomikas atkopšanos pēc I pasaules kara un lielās
ekonomiskās depresijas un cilvēku
vēlmei beidzot normāli paēst un apģērbties, izdevās ar savu bekonu,
sviestu un liniem iespiesties pasaules
tirgū un panākt Latvijas ekonomikas
strauju augšupeju. Līdzīga situācija ir
arī pašreiz. Lai gan pasaules karu nav
bijis, un arī par krīzes beigām lietpratēji vēl strīdas, pieprasījums pēc
pārtikas produktiem pasaulē ir strauji
audzis citu iemeslu dēļ, proti, strauji
pieaug iedzīvotāju skaits tā saucamajās trešās pasaules valstīs, lielākās no
tām, kā, piemēram, Indija vai Brazīlija, arī komunistiskā (nosacīti) Ķīna
piedzīvo ekonomikas uzplaukumu,
kas vairo cilvēku pirktspēju un kā sekas arī lielāku pieprasījumu pēc pārtikas produktiem. Eksperti uzskata, ka
valstīm, kurām ir plašas lauksaimniecībā izmantojamās zemes un dabas
apstākļi, kas nodrošina pieņemamas
ražas, šis ir īstais brīdis, lai, balstoties
uz lauksaimnieciskās ražošanas paplašināšanu un intensifikāciju, radītu
sev labvēlīgus priekšnosacījumus tālākai ekonomikas augšupejai.
Latvijā ar vienu no zemākajiem iedzīvotāju blīvuma rādītājiem Eiropā
(piemēram, Latvijas teritorija ir tikai
aptuveni 5 reizes mazāka par Vācijas
platību, bet iedzīvotāju skaits ir gandrīz 40 reizes mazāks), ar klimatu,
kurš reti pārsteidz mūs ar tropiskām

lietus gāzēm vai mēnešiem ilgu sausuma periodu, šķiet, vajadzētu būt
visām iespējām izmantot šo labvēlīgo
situāciju mūsu zemei kopš senseniem
laikiem tik svarīgās nozares attīstībai,
tomēr pieejamā informācija par to nekādā ziņā neliecina. Kas tad traucē?
Pirmais. Pēc 20 gadu ilgas minstināšanās „speciālisti”, kuri tik vareni
popularizēja tēzi „savs kaktiņš – savs
stūrītis zemes”, beidzot nonākuši pie
atziņas, ka mūsdienu apstākļos perspektīva ne tikai izdzīvot, bet arī attīstīties ir tikai lielām saimniecībām
ar simtiem vai pat tūkstošiem hektāru
zemes vai tikpat lielu ganāmpulku
kūtīs. Tagad izeja esot kooperācija.
Bet kā lai kooperējas, ja lielfermas ir
sabrukušas, bet atsevišķu zemnieku
zemes īpašumus vienu no otra atdala
neapstrādātas zemes, kuru īpašnieki
(faktiskie) atrodas kaut kur ārzemēs
un gaida uz zemes cenu celšanos, lai
varētu tās pārdot tālāk. Atliek lauksaimniecības tehnikas kopiegāde un
pārstrāde. Pirmo grūti realizēt, jo
tehnikas izmantošanu nosaka dabas
apstākļi, un kurš tad būs tas, kas gaidīs savu kārtu, kad jāsāk sēt vai pļaut.
Otrais šķiet perspektīvāks. Tad arī
varbūt beigtos nebeidzamie pārmetumi par to, kurš vainīgs pie tā, ka
lauksaimniecības produktu cenas veikalos turpina nepārtraukti augt – ražotājs, pārstrādātājs vai pārdevējs.
Daudzi droši vien redzēja TV sižetu
par to, kā lauksaimnieki pateicas
valdībai par iespēju veidot piena pārstrādes uzņēmumu Jelgavā. Es gan
nesteigtos kliegt „urrā”. Pašreiz LR
ir 38 piena pārstrādes uzņēmumi. Vai

39.būs tas, kas atrisinās visas problēmas, jāšaubās vēl jo vairāk, ja zinām,
ka piena pārstrādei sāk trūkt līdzekļu,
bet valsts galvojumu 5 miljonu kredīta ņemšanai uzņēmums ieguva, kā
vērtē žurnālisti, lielā mērā pateicoties
tam, ka dibinātāju vidū ir arī premjera
padomnieks.
Otrais. Zemes, kuras netiek lauksaimnieciski izmantotas. Tādas ir
gandrīz 1/5 daļa. Un atkal var tikai
pabrīnīties, kā savā laikā nevienam
neienāca prātā izstrādāt likumdošanā normas, kuras neļautu jaunajiem
zemes īpašniekiem nerūpēties par
iegūtajām platībām. Pašreizējā momentā viņiem zaudējumus praktiski
nes tikai nesaņemtie atbalsta maksājumi, kuri lielai daļai šo cilvēku
nav nekāda lielā problēma. Diemžēl
atbalstu nav guvis arī zinātnieku ieteikums neapstrādātās platības apstādīt ar ārzemēs selekcionētajām
ļoti ātraudzīgajām alkšņu sugām,
kas ļautu dot zināmu ieguldījumu
enerģētikas problēmu risināšanā. Pa
to laiku zeme aizaug ar nevērtīgiem
krūmājiem, agrāk apstrādāti lauki
pārvēršas labākajā gadījumā par pļavām, sliktākajā – par necaurejamiem
brikšņiem. Zinātniekus uztrauc arī
lauksaimniecisko kultūru audzēšanas proporciju izmaiņas – arvien biežāk Latvijas lauki vasarā iekrāsojas
dzelteni – rapsis kā audzēšanai un
pārstrādei izdevīga kultūra arvien
vairāk izspiež tradicionālos kviešus
un kartupeļus, bet it īpaši – rudzus un
miežus. Speciālisti prognozē, ka, tā
turpinot, drīz vajadzēs atkal runāt par
izejvielu trūkumu maizes un putrai-

mu ražošanai, iespējams, tos nāksies
pat importēt. Paklusām sākas runas
par cukurbiešu audzēšanas un cukura
ražošanas atsākšanu Latvijā, mēģinot
ietekmēt ES samazināt termiņu, līdz
kuram Latvijā aizliegts ražot šo produktu. Neviļus rodas jautājums– kur
tad ir tie „speciālisti”, kas tik droši
apgalvoja, ka mums šī ražošana nav
vajadzīga, ka tagad tiks ievests lētais
cukurs no ES un trešās pasaules zemēm, ka mums izdevīgāk uzreiz saņemt dažus miljonus eiro un likvidēt
mūsu cukura rūpnīcas. Droši vien,
ka viņi turpat Zemkopības ministrijā
vien sēž, kā nekā pāri par 2000 „speciālistu” tur tak kādu vietiņu vienmēr
var atrast. Vispār interesanti, ar ko
šie cilvēki var nodarboties, ja viss ir
privatizēts, tad loģiski viņiem būtībā
ir tikai divas funkcijas – dalīt Eiropas
naudu un konsultēt. Vai tam vajag tik
daudz cilvēku?
Par perspektīvu zinātnieki uzskata
arī linu un kaņepju audzēšanu, pēc
kuriem pasaulē pašreiz ir liels pieprasījums, taču speciālisti lielas cerības
šajā sakarā nelolo – tradicionālais šo
kultūru izplatības reģions – Latgale – diezin vai saņems kādu būtisku
palīdzību no galvaspilsētas „naudas
dalītājiem”, kuriem bieži vien Latvija
beidzas pie Rīgas robežas, bet bez šādiem ieguldījumiem domāt par ražošanas attīstību šajā visdepresīvākajā
Latvijas daļā nav ko domāt.
Interesanta, bet arī gandrīz nerealizējama šķiet vēl kāda pēdējā laikā izskanējusī ideja – pēc Izraēlas
parauga dibināt, sevišķi lielo pilsētu
tuvumā, lauksaimniecības kooperatī-

vus, kur audzētu kultūras, kas prasa
daudz roku darba, tādējādi risinot
bezdarba problēmu un rodot iespēju
apgādāt pilsētniekus ar svaigu, pašu
audzētu produkciju. Šķēršļi ir vismaz divi – sevišķi jau pilsētu tuvumā
brīvu zemju praktiski nav, un otrais,
lai cik racionāli un algu ziņā taupīgi
tiktu saimniekots, vietējā produkcija
būs ievērojami dārgāka par ievesto,
piemēram, no Nīderlandes, kur platību maksājumi pārsniedz 400 eiro
par hektāru, kamēr mūsu zemnieki
pēc tam, kad ES atkal atteicās pildīt
savu solījumu un nodrošināt, ka mūsu
lauksaimnieki saņemtu vismaz pusi
no šīs summas, tagad var rēķināties
ar kādiem 140 eiro.
Un nobeigumā par vēl vienu problēmu, ar kuru mēs visi sastopamies
ikdienā – proti, par lauksaimnieciskās ražošanas galaproduktu kvalitāti.
Bēdīgi, bet ražotāji un pārstrādātāji
savas problēmas mēģina risināt uz
patērētāja rēķina – kvalitāte krītas,
cenas aug. Nonākam līdz pilnīgam
absurdam – eksporta jaudas, pēc speciālistu domām, ir izsmeltas, tātad
jāorientējas uz iekšējo tirgu, bet iedzīvotāju ienākumi un tātad arī pirktspēja samazinās, toties inflācija (mēs
to izjūtam kā cenu celšanos) aug (pat
par 4% pašreiz), tā tas pēc ekonomikas likumiem vienkārši nevarētu būt.
Izskaidrojums, acīm redzot, meklējams ēnu ekonomikas milzīgajā īpatsvarā (atsevišķi ekonomisti min pat
skaitli – 40%), kas nodrošina milzīgu, nekur neuzskaitītu summu ieplūšanu tautsaimniecībā. Bet par to kādu
citu reizi sīkāk.
Juris Sīmanis
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Pasākumi VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā
20.augustā plkst.15.00 Dzērbenes pilī Bērnības svētki.
d d d

Kaives pagastā
13.augustā plkst. 19.00 Kaives Muižas parkā draugu
kolektīvu satikšanās dejā – II festivāls.
Programmā: koncerts
Pēc koncerta atpūtas vakars kopā ar Līgu Steberi un
šlāgergrupu „Pagrabs” no Valmieras
Ieeja ballītē Ls 1,50
Visi laipni aicināti!
d d d

Taurenes pagastā
No 1.augusta līdz 23.septembrim
„Novada ražas dienas”
No mazas sēkliņas izaug liels un ražens dārzenis, no
maza stādiņa liels un varens auglis.
Ja kāds liels un neparasts brīnums ir izaudzis jūsu dārzā,
tad to nofotografēsim, nomērīsim un nosvērsim, lai parādītu citiem.
Uz tikšanos pasākumā „Novada raža” 23.septembrī
Taurenē!
Pārsteigumi un balvu fonds garantēts.
Novada ražas brīnumus pieteikt
pa tālr. 22032942 (Ginta).

30.JŪLIJĀ
AUDĒJU DIENA VECPIEBALGĀ
„Es uzaudu raibu jostu...”
Plkst.9.00 BIRZĪTĒ ... VISS SĀKAS...
Amatnieku un mājražotāju TIRGUS
Plkst.10.00 VECPIEBALGAS KULTŪRAS NAMA
MAZAJĀ ZĀLĒ
Vecpiebalgas audēju darbu izstādes atklāšana
un audēju sumināšana
BIRZĪTĒ ...VISS TURPINĀS, UN VISS NOTIEK...
Plkst.11.00
• Uzstājas folkloras kopa „Ore’’
• Piebalgas jostas aušana, kādu savā laika nēsājusi
K.Skalbes māte. Katram interesentam būs iespēja uzaust
gabaliņu jostas un atstāt savu vārdu vēsturei.
• Vērpjamo ratiņu saripojums.
• Radošās darbnīcas : * aušana, * vērpšana, * mazās formas
trauku apgleznošana, *dāvanu noformēšana, * rafiti.
Plkst.13.00 ...VISS IET UZ BEIGU PUSI...
• Padarīto darbu izrādīšana, noaustās jostas mērīšana un
nodošana muzejam.
• Audēju putras katla tukšošana...
Pieteikšanās tirgum un informācija pa tālr. 26493591.

APSVEIKUMI

INFORMĀCIJA
Sveicam Tevi, augusta jubilār!
Īpašie gaviļnieki

Ne jau tikai
sudrabam un zeltam ir liela vērtība.
Arī mīļi
dāvinātam vārdam ir savs svars un svētība.
(V.Kokle-Līviņa.)

Šis mazais cilvēkbērns
ir mums uzticēts
Balta zirņa zieds –
nevienas melnas strīpas.
(Ā.Elksne.)

Jaunākie Vecpiebalga novadā:
Katrīna Rone Inešu pagastā,
Samanta Briška Inešu pagastā,
Justīne Laputeva Taurenes pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

PATEICĪBAS

60 – Modris Ķuzis Dzērbenē
Rainers Olte Kaivē
Lidija Vītoliņa Taurenē
70 – Anita Suta Kaivē
Biruta Sirmā Kaivē
Vilnis Grāvelis Kaivē
Ināra Vagule Taurenē
Inta Langšteine Vecpiebalgā
90 – Biruta Meļķe Kaivē
91 – Ņina Kuriloviča Vecpiebalgā
92 – Anna Dubulte Vecpiebalgā
93 – Vilis Pikurs Taurenē
96 – Zenta Ābele Dzērbenē

Tu ienāci manā dzīvē tā
Kā rīta gaisma ienāk logā.
Tik neatvairāmi, pārliecinoši un droši.
(V.Kokle-Līviņa.)

Sveicam
Evitu Manturi un Gintu Igauni
Martu Spalviņu un Andi Jurānu
Baibu Picku un Miku Goluboviču
Zani Ērgli un Jāni Mežuli
Elīnu Skrastiņu un Mārtiņu Žēperu
Maiju Spilvu un Mareku Klimoviču,
kopēju dzīves ceļu sākot!

IEVĒRĪBAI

Izsakām pateicību Vecpiebalgas novada pašvaldībai par
doto iespēju apskatīt Madonas un Lubānas novada skaistākās
vietas, nodrošinot ekskursijai bezmaksas transportu. Pateicamies arī šoferītim Andim par sapratni un atsaucību.
Taurenes pensionāri
***
Sirsnīgi pateicos Vecpiebalgas novada Domei, Vecpiebalgas vidusskolas darba kolēģiem, bijušajām ateljē darba kolēģēm, kaimiņiem un visiem mīļajiem cilvēkiem par
skaistajiem apsveikumiem manā jubilejā.
					
Ija Kazaka

Taurenes pagastā suņu un kaķu vakcinācija pret trakumsērgu notiks 23.augustā.
Maršruts: 9.00 – Bebri; 9.15 – Aprāni; 9.30 – Žuburi; 10.00
Lodes skola; 10.15 – Apši; 10.30 – Lodes Dzirnavas; 10.45
– Lībieši; 11.00 – Mierturi; 11.15 – Stintes; 11.45 – Zemītes;
12.00 – Bānūži; 12.15 – Elkšņi; 13.00 – centra ciemats (laukumā pie skolas); 13.30 – Lipši.
Lūdzu, sagatavojiet suņu pases! Jau iepriekš atvainojos, ja
neiekļaušos norādītajā laikā. Tālr. 26565910.
Alda Zālīte

Tuvojoties Vecpiebalgas ev.lut. draudzes padomes vēlēšanām, kas notiks š.g.30.oktobrī, tiek izsludināta visu kristīto
un iesvētīto Vecpiebalga ev.lut. draudzes locekļu pārreģistrācija. Lūdzam apstiprināt savu piederību Vecpiebalgas ev.lut.
draudzei līdz š.g.3.oktobrim. Pārreģistrācijas veidlapas iespējams saņemt Vecpiebalgas baznīcā pēc dievkalpojumiem vai
mācītāja pieņemšanas laikā. Tālr. informācijai: 29440025 vai
26317424.
v v v

Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre” informē, ka
krātuves darba laiks (no 15.maija līdz 15.oktobrim):
9.00 – 17.00 (brīvdiena: sestdiena un svētdiena);
lasītavas darba laiks (visu gadu):
pirmdienās, trešdienās, piektdienās 10.00 – 16.00
otrdienās, ceturtdienās 14.00 – 22.00
Apmeklējumus vēlams pieteikt pa tālr. 29498790.

KAPUSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
30.jūlijā plkst.15.00 Dzērbenes Jaunajos kapos
30.jūlijā plkst.16.00 Dzērbenes Vecajos kapos
31.jūlijā plkst.13.00 Vecpiebalgas kapos
7.augustā plkst.13.00 Skujenes kapos
13.augustā plkst.12.00 Ķemerkalna kapos
13.augustā plkst.13.00 Sila kapos
13.augustā plkst.15.00 Lodes kapos
14.augustā plkst.12.00 Leimaņu kapos
14.augustā plkst.13.00 Cieļu kapos

SĒRU VĒSTS
Un atmiņas ziedēs ap viņu
baltas kā ābeles...
(Ā.Elksne.)
Aizsaulē aizgājuši:
Viesturs Volkovs, Dzērbene
Aina Feodorova, 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”.

