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Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Advents jeb Dieva
atnākšanas laiks
atkal ir klāt
Kā katru gadu, tās ir ne tikai četras
īpašas nedēļas, kas vada mūs ceļā pretī
Kristus bērna piedzimšanas brīnumam,
kuru svinēsim Ziemassvētkos, bet arī
neparastu un brīnumainu pārvērtību
laiks, kurā ikvienam no mums tiek dāvāta paša Dieva dota iespēja savā dzīvē
un sevī pašos kaut ko mainīt. Es domāju,
ka lielākā daļa no mums būs ievērojusi,
ka Ziemassvētku laikā pavisam burtiski
pasaule ap mums kaut uz mirkli, taču
kļūst labāka.
Arī mēs paši, Ziemassvētkiem tuvojoties, ja vien apzināti no Adventa laika un
Ziemassvētku nestās Vēsts nenorobežojamies, esam piedzīvojuši, ka mūsu dvēsele un prāts pildās ar kādām cerībām un
ilgām, kuras izraisa vai varbūt dažos no
mums atkal no jauna tieši Ziemassvētku
laikā augšāmceļ mūžam dzīvā Dieva
Gara pieskāriens.
Jā, tieši Viņš, Dieva Gars ir Tas, kurš
mūs aicina vērst savus skatus uz augšu,
meklēt un ilgoties pēc kaut kā svēta, tīra
un nesamaitāta, pēc gaismas, mīlestības un piedošanas, pēc Dieva tuvuma,
klātbūtnes un pasargāšanas, pēc Viņa
skaidrības, svētības un miera gan mums
pašiem, gan mūsu tuvākajiem. Un neapšaubāmi šī arī ir tā patiesā un neviltotā
Adventa laika un Ziemassvētku noskaņa, kas brīnumainā – apslēptā un vienlaikus redzamā veidā pat ja uz mirkli, bet
tomēr pārvērš un izdaiļo pasauli, jo iededz mūsu sirdīs šo vēlēšanos to visu ne
tikai pašiem saņemt, bet arī citiem tālāk
dot un dāvināt.
Katrs cilvēks, kurš atsakās atzīt savu
netaisnību, savu grēcīgumu Dieva priekšā, apzinoties to vai nē, tajā pašā laikā
atsakās arī no grēku piedošanas Kristū,
tādā veidā no savas dzīves, no sava attiecību loka izslēdzot pašu Dievu. Un tāds
cilvēks – bez Dieva, bez Kristus, bez pastāvīgām attiecībām ar Viņu patiešām, ir
un paliek līdzīgs vien indīgai čūskai.
Tādi – tiesājoši un bargi savā tiešumā ir šie vārdi, ar kuriem iesākas gaišā
Ziemassvētku prieka, Kristus ierašanās,
Viņa atnākšanas gaidīšanas – Adventa
laiks. Tajos nav ne miņas no lēta sentimenta. Tomēr paradoksālā kārtā šie smagie vārdi priekš katra cilvēka, kurš tos
pārdomā, ir arī mierinājuma un prieka
pilni, jo, ja jau Dievs pat no akmens spēj
izveidot ko daudz, daudz labāku nekā es,
tad Viņam nav grūti kaut ko labāku izveidot arī no manis, lai kāds es būtu.
Un tas nozīmē to, ka, ja vien ļaujam
Dievam ienākt savas dzīves pašā vidū, ja
vien ļaujam Kristum būt par tās viesi ne
tikai reizi gadā, Ziemassvētkos, bet arī
savā ikdienā, tad gan es pats, gan visa
mana dzīve un arī pasaule ap mani var
tapt labāka – pārvērsta un pārmainīta
brīnumā, bet nu jau tādā, kas vairs nekad
nebeidzas, bet turpinās mūžīgi.
Tāpēc Advents – Dieva atnākšanas
laiks, ja vien šai Dieva nākšanai ļaujamies, ir milzu iespēja. Iespēja, kas ir
dota pilnīgi katram no mums.
Lai mums visiem Dieva svētīts šis
Adventa laiks un gaiša prieka pilni mūsu
Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus piedzimšanas svētki!
Intars Jonītis, Vecpiebalgas,
Jaunpiebalgas Sv. Toma, Lodes,
Skujenes draudžu mācītājs
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PROJEKTI
Otrā elpa...
Valsts svētku priekšvakarā novada iedzīvotāji saņēma skaistu dāvanu. Īstenots viens no LEADER
projektiem „Radošo darbnīcu izveide”. Par projekta līdzekļiem izremontētas divas telpas pašvaldības
īpašumā Inešu pagasta „Lauksaimniekos”. Muižas kompleksa bijusī
kalpu māja pamazām uzsāk otru
dzīvi. Telpas tiks izmantotas novada iedzīvotāju radošo prasmju pilnveidošanai. Nākotnē paredzēts apgūt visu ēku, to pielāgojot dažādām

nodarbēm, kur būs iespējas radoši
darboties ikvienam interesentam.
Par jaunajām iespējām priecājas arī
novada profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā
māksla” audzēkņi un gada nogalē
aicina uz savu radošo darbu skati izremontētajās telpās. Remontdarbus
veica SIA „Flager”, vadītājs Deniss
Dergunovs. Paldies par kvalitatīvi
paveikto darbu!
Gunta Dadeika,
Inešu pamatskolas direktore

Ziemassvētki ir ceļā,
Mieru dvēselēs aust.
Katram svētības mirklis
Adventes laikā dots,
Ieairēt saules mirkļos,
Mūžību vainagot.

27. novembrī sākas Adventa laiks. Vēl tikai četras
nedēļas, un laika rats griezīsies citādāk, dodot vairāk
gaismas dienai, mazāk tumsas atstājot naktij. Katru
svētdienu, vērojot liesmiņu kārtējā svecītē, noskaņosim
sevi svētkiem, sakārtosim domas un smelsimies Adventa
laika prieku dvēselei.

KNHM projektu konkurss
noslēdzies

„Interese par jaunatklāto radošo darbnīcu piedāvājumu ir liela,” atzīst
skolas direktore Gunta Dadeika (pirmā no labās), tam piekrīt arī domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone.

Ieguldījums tavā nākotnē
13. oktobrī tika parakstīta vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/092/011 starp Vecpiebalgas
novada pašvaldību un v/a Centrālo
finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)
par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešķiršanu projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība Vecpiebalgas novada Kaives ciemā” realizācijai. Projekta kopējās izmaksas – Ls 192329,34, t.sk.
ERAF finansējums 85% no attiecināmām izmaksām – Ls 133999,95,

EIROPAS SAVIENĪBA

pašvaldības līdzfinansējums – 15%
no attiecināmām izmaksām – Ls
23647,05 un neattiecināmām izmaksām – PVN 22%– Ls 34682,34.
Projektam ir izstrādāts tehniski
ekonomiskais pamatojums, un, pabeidzot projekta realizāciju, tiks sakārtota ūdens ņemšanas vieta (artēziskā urbuma rekonstrukcija) un veikta
ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija.

Nīderlandes fonda KNHM un
Vecpiebalgas novada pašvaldības
kopīgi rīkotais projektu konkurss
„Iedzīvotāji veido savu vidi” šogad
ir noslēdzies. Šis bija pirmais gads,
kad projektu konkurss norisinājās
Vecpiebalgas novada Inešu, Kaives,
Taurenes un Dzērbenes pagastā. Var
teikt, ka šobrīd Vecpiebalgas novads
ir kļuvis vēl krāšņāks: Nedža ezers ir
ieguvis jaunu atpūtas vietu, Antēnu
rija – labiekārtotu apkārtni, „Muižas
koris” – jaunus skatuves tērpus, deju
grupa „Kaiva”– interesantus aksesuārus skatuves tērpiem, ko radījušas
Kaives pagasta rokdarbu pulciņa dalībnieces, kā arī katram piebaldzēnam
tagad ir iespēja tikt pie sava melnā
māla poda. Liels paldies visiem pieciem īstenoto projektu vadītājiem –
Rutai Niklasei, Inesei Sutai, Daigai
Šatrovskai, Jānim Steķim un Guntai
Saksei –, kas uzņēmās iniciatīvu un
rūpīgi strādāja, lai padarītu mūsu novadu bagātāku.

Projektu konkurss „Sabiedrība veido savu vidi” paredz, ka viens no realizētajiem projektiem saņem balvu –
papildu finansējumu 500 eiro apmērā
no Nīderlandes fonda KNHM. Tā kā
žūrijai bija ļoti grūti izlemt, kurš tad
no visiem projektiem ir visveiksmīgāk realizētais, jo visi bija ļoti labi,
tad bez šīs fonda balvas Vecpiebalgas
novada pašvaldība ir piešķīrusi arī
divas veicināšanas balvas turpmāko ideju realizēšanai. Vecpiebalgas
novada veicināšanas balvu saņēma
Kaives pagasta rokdarbu pulciņš un
„Podu taisītāji”. Nīderlandes fonda
KNHM balvu ieguva „Antēnu komanda”, kas īstenoja projektu „Rijas
apkārtnes labiekārtošana”.
Dažas Vecpiebalgas novada iedzīvotāju ieceres ir īstenotas, bet ļoti
daudzas vēl ir idejas līmenī. Ieliekot
savu darbu, sirdi un dvēseli, es ticu,
ka arī šie sapņi reiz piepildīsies. Lai
mums visiem kopā veicas arī turpmāk!

Eiropas Savienības finansētie
projekti „Skolas auglis” un „Skolas piens”

EIROPAS SAVIENĪBA

Oktobrī SIA „Rīgas piena kombināts” visām Vecpiebalgas novada
skolām uzsāka piena piegādi Eiropas Savienības un mūsu valsts finansējuma atbalstītā projekta „Skolas
piens” programmas ietvaros. Katram bērnam pirmsskolas grupiņās
un skolēnam no 1. līdz 4. klasei ik
dienu tiek izsniegti 0,250 l piena.
1. novembrī projekta „Skolas auglis” ietvaros z/s „Jāņkalni” sāka piegādāt mūsu novada skolām ābolus,
z/s „Iņķi” – bumbierus. Katrs 1.– 9.
klases skolēns 3 reizes nedēļā saņems 100 gramus augļu – ābolus vai

bumbierus. Abus projektus administrē Lauku atbalsta dienests tirgus veicināšanas pasākumu ietvaros – „Skolas auglim” tas ir „Atbalsts ražotāju
organizācijām augļu un dārzeņu sektorā”, „Skolas pienam” – „Atbalsts
piena un piena produktu piegādei
izglītības iestāžu skolēniem”.
Abi projekti dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas ekonomikas „sildīšanā”, atbalstot vietējos ražotājus
un nodrošinot skolēnus ar veselīgu
pārtiku.
Anna Caunīte,
projektu koordinatore

Prieks par Nīderlandes fonda KNHM balvu. „Antēnu komanda” – Jānis
Steķis, Līga Rutka un projekta vadītāja Lelde Burdaja (no kreisās).
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes ārkārtas sēde

2011. gada 7. novembrī
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Atcelt 20.04.2011. novada domes lēmumu Nr.24 „Par dalību projektā „Sabiedriskā centra izbūve,
rekonstruējot internāta ēku””.
2. Sagatavot un iesniegt projekta
pieteikumu „Sabiedriskā centra izbūve, rekonstruējot internāta ēku”.
Piedalīties ELFLA līdzfinansētajā
projektā „Sabiedriskā centra izbūve, rekonstruējot internāta ēku” kā
projekta realizētājam, kur kopējās
projekta izmaksas ir līdz 154000,LVL (t.sk.avanss Ls 22683,50).
3. Atcelt 21.09.2011.novada domes lēmumu Nr.10 „Par ēku nomu”.
Noslēgt vienošanos par īres līguma
pagarināšanu par īpašuma „Lejas
Lejstupi” (Taurenes pagasts) ēku
īri.

Domes sēde

2011. gada 16. novembrī
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Izdarīt grozījumus 16.02.2011.
g. domes sēdē apstiprinātajā 2011.
gada štatu sarakstā, papildinot Taurenes pagasta pārvaldes darbinieku
sarakstu ar jaunu štata vienību –
„sētniece”. Grozījumi stājas spēkā
no 2011. gada 21. novembra.
2. Piešķirt veicināšanas balvu (Ls
50,00) veiksmīgi realizētam KNHM
projektam „Katram piebaldzēnam
savu melno māla podu”. Piešķirt
veicināšanas balvu (Ls 50,00) veiksmīgi realizētam KNHM projektam
„Jaunu rokdarbu veidu apgūšana
Kaivē”.
3. Nepiešķirt finansiālu pabalstu
Tomam Budrēvicam sporta inventāra iegādei.
4. Iznomāt zemes īpašumus:
„Meža Bānuži” (Taurenes pagasts)
4,32 ha kopplatībā, „Stari” (Taurenes pagasts) 0,3 ha kopplatībā;
„Zeltas” (Taurenes pagasts) 0,3 ha
kopplatībā, „Oši” (Taurenes pagasts) 0,3 ha kopplatībā piemājas
saimniecības uzturēšanai uz 3 gadiem. Noteikt nomas maksu 1,5 %
apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
5. Apstiprināt SIA „Vidzemes
mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Dreikas” (Dzērbenes pagasts). Noteikt atdalāmajai zemes
vienībai zemes izmantošanas mērķi
– mežsaimniecība. Piešķirt no īpašuma „Dreikas” atdalāmajam zemes
īpašumam nosaukumu „Rokturi”,
Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas
novads.
6. Apstiprināt Vecpiebalgas pagasta īpašuma „Ogres Dzelmes” ze-

Atgādinājums visiem zemes izpircējiem, kuri vēl nav izpirkuši
lietošanā piešķirto zemi par sertifikātiem, – nenokavējiet pēdējo brīdi, lai izpirktu zemi, kas ar Valsts
Zemes dienesta lēmumu jums piešķirta īpašumā par samaksu. Līdz
2011. gada 30. decembrim jāpārskaita sertifikāti par zemi un
jānoslēdz izpirkuma līgums ar
Latvijas Hipotēku un zemes ban-

mes vienības platību 34,77 ha.
7. Apstiprināt Vecpiebalgas pagasta īpašuma „Dzelmes” zemes
vienības platību 6,91 ha.
8. Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim „Tauriņi-5”, Dzērbenes pagasts, Vecpiebalgas novads.
9. Rīkot Vecpiebalgas novada
pašvaldības nekustamo īpašumu
„Gravas” un „Vilciņi” cirsmu izsoli. Apstiprināt pašvaldības mantas
– cirsmu izsoles noteikumus.
Apstiprināt Vecpiebalgas novada interešu izglītības programmu
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu. Apstiprināt komisiju interešu izglītības
programmu mērķdotāciju sadalei:
Anita Kamerāde, Ilona Radziņa,
Uldis Blīgzna, Ivars Sakss, Sandra
Sniedze.
10. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2011 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā”.
11. Iznomāt apbūvētu zemes vienību „Balgas” (Inešu pagasts) 0,6
ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem. Noteikt
nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
12. Iznomāt apbūvētas zemes vienības „Patērētāji” (Inešu pagasts)
0,30 ha kopplatībā lauksaimnieciskai izmantošanai uz 10 gadiem.
Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
13. Apstiprināt zemes nomas līguma pagarinājumu par nekustamā īpašuma „Vecozoliņi”, 14,8 ha
kopplatībā un nekustamā īpašuma
„Mazaļmi” 4,7 ha kopplatībā, iznomāšanu.
14. Noteikt no īpašuma „Mehāniskās darbnīcas” (Vecpiebalgas
pagasts) iznomātajai zemes vienībai 0,4057 ha platībā zemes izmantošanas mērķi – noliktavu apbūve.
15. Noteikt no īpašuma „Izgāztuve” (Inešu pagasts) zemei 2,51 ha
platībā zemes izmantošanas mērķi – lauksaimniecība.
16. Iesniegt projekta pieteikumu
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada
Taurenes pagasta Taurenes ciemā
II kārta”.
17. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Gausupīte” (Vecpiebalgas
pagasts) pārdošanas cenu – 9448
LVL. Uzdot nekustamo īpašumu
izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma „Gausupīte” (Vecpiebalgas pagasts) izsoli.
Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2011. gada
21. decembrī plkst. 16.00 Vecpiebalgas pagastā.

ĪSUMĀ
• No 21. līdz 27. oktobrim Vecpiebalgas novada uzņēmēju delegācija
bija pieredzes apmaiņas braucienā Birģelē (pašvaldības sadarbības
partneri Vācijā). Uzņēmēji apmeklēja dažādas iestādes un uzņēmumus,
arī Ārlietu ministriju, Bundestāgu
un Bundesrātu.
• 21. oktobrī Vecpiebalgas kultūras namā notika Vecpiebalgas un
Inešu amatiermākslas kolektīvu sezonas atklāšanas pasākums. Ar izrādi „Ideālo partneri mekkējot” viesojās Palsmanes amatierteātris.
• 3. novembrī domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone, lai
pārrunātu jautājumu par fonda dibināšanu Vecpiebalgas ev.lut.baznīcas
torņa atjaunošanai, tikās ar draudzes
pārstāvjiem – mācītāju Intaru Jonīti,
draudzes priekšnieku Vilni Vaļkinu
un aktīvo vecpiebaldzēnu Indriķi
Putniņu.
• 3. novembrī domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības
ārkārtas domes sēdē, kurā tika pieņemts lēmums par 2012.gada valsts
budžeta konsolidāciju. Sēdē piedalījās finanšu ministrs A.Vilks un vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs E.Sprūdžs.
• 4. novembrī domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone un pašvaldības speciālistu grupa apmeklēja Novadu dienu Skrundā, kur tikās
ar vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministru E.Sprūdžu un no-

zaru speciālistiem, lai pārrunātu aktuālus jautājumus.
• 7. novembrī domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības domes sēdē, kur tika pieņemts
lēmums par iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sadali nākamā gada budžetā attiecībā uz pašvaldībām. Sēdē
piedalījās arī ministru prezidents
V.Dombrovskis un finanšu ministrs
A.Vilks.
• 7. novembrī Vecpiebalgas pirmsskolas un sākumskolas kolektīvs
svinēja Mārtiņdienu.
• 8. novembrī vēsturiskā Cēsu
rajona novadu sociālie darbinieki
tikās profesijas svētkos Priekuļos.
Pasākumā piedalījās arī mūsu pašvaldības Sociālā dienesta speciālisti,
kuri par apzinīgu darbu saņēma apsveikumu no domes priekšsēdētājas
Ellas Frīdvaldes-Andersones.
• 9. novembrī Vecpiebalgas vidusskolā pieredzes apmaiņas braucienā
viesojās Cēsu 2. vidusskolas skolas
vadības komanda.
• 9. novembrī Vecpiebalgas vidusskolā notika Vecāku padomes
sanāksme, kurā tika ievēlēti divi
padomes priekšsēdētāja vietnieki –
Edgars Bērzkalns un Jana Zivtiņa.
• Vecpiebalgas vidusskolā notika
glītrakstīšanas konkurss skolēniem
no 4. līdz 12 .klasei. No 58 skolēniem, kuri piedalījās konkursā, 17
bērni ir kreiļi. Interesanti, ka 15
apbalvoto vidū 3 godalgas tika pa-

sniegtas skolēniem, kuri ikdienā
raksta ar kreiso roku.
• Lāčplēša dienas pasākumus Inešu pamatskolā organizēja 9. klases
skolēni.
• 16. novembrī visās Vecpiebalgas novada skolās notika Okupācijas muzeja izbraukuma nodarbība,
tēma: „Latvijas valsts veidošanās,
neatkarības atjaunošana”.
• 17. novembrī Inešu pamatskolā
norisinājās mācību projekts „Radošuma pils Latvijai”.
• Sagaidot LR 93. gadadienu, 17.
novembrī Vecpiebalgas vidusskolā
notika svinīgs pasākums, kurā tika
godināti un ar pateicībām un atzinības rakstiem apbalvoti 93 skolēni un
12 skolas darbinieki.
• Patriotiskās nedēļas pasākumos
aktīvi iesaistījās 68 Vecpiebalgas
vidusskolas skolēni. Lāčplēša dienā
lāpu gājienā pa Vecpiebalgu piedalījās vidusskolas jaunsargi, 87 skolēni
un viņu vecāki. Gājienam noslēdzoties, dalībnieki pulcējās pie ugunskura un baudīja armijas cienastu.
• Šogad, 18. novembrī, no
plkst.18.30 Dzērbenes iedzīvotāji
varēja vērot ar svecītēm izgaismoto
baznīcu.
• Vecpiebalgas pirmsskolā trīs nedēļas mācību praksē strādāja RPIVA
studente Maija Brauere. Praksi vadīja I.Mālniece un R.Kazāka.
• Vecpiebalgas novada pašvaldība, pieaicinot Amatas mežniecības
speciālistus un izvērtējot situāciju, ir devusi atļauju bojāto koku
nociršanai ceļa posmos Taurene –
Zaļkals un Taurene – Dzērbene.

Par ceļu tīrīšanu Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā
Vecpiebalgas novada pašvaldība
informē, ka 2011.- 2014. gada ziemas sezonā
Dzērbenes pagasta ielu un ceļu
tīrīšanu veiks:
• z/s „Uzvaras kalns”, z/s vadītājs
Ivars Blūms, tālr.26379584
• z/s „Lejas Kaupēni”, z/s vadītājs
Uldis Radziņš, tālr.29181147
• Vecpiebalgas novada pašvaldības Dzērbenes pagasta pārvaldes
traktors T – 150K, traktorists Jānis
Bajārs, tel. 29570281, atbildīgais –
Dzērbenes pārvaldes vadītāja Anita
Zvaigzne, tālr.26411840.
Informācija
Dzērbenes
pagasta pārvaldē: Anita Zvaigzne,
tālr.26411840, Viesturs Melbārdis,
tālr.20242023.
Papildinformācija Dzērbenes pagasta Līvānu māju īpašniekiem, kuri
savus īpašumus ir iežogojuši ļoti
tuvu ielu brauktuvēm (Rūķīšu iela,
Sprīdīšu iela, Ausekļa iela) par to,
ka šie mākslīgi radītie šķēršļi būtiski
traucēs lielākas sniega segas gadījumā veikt attīrīšanas darbus. Tad pakalpojumu sniedzējs konkrēto ceļa
(ielas) posmu netīrīs, lai tādējādi
neradītu kaitējumu īpašniekam.
Inešu pagasta ielu un ceļu attīrī-

šanu no sniega veiks:
• SIA „LB MELIO”, valdes
priekšsēdētājs Andis Dzenis, tālr.
29403116.
Informācija pagasta pārvaldē:
Viesturis Burjots, tālr.20238995.
Kaives pagasta ielu un ceļu tīrīšanu veiks:
• SIA „Vecpiebalgas kompānija”, direktors Dzintars Daļeckis,
tālr.29460781.
• Uz uzņēmuma līguma pamata
Mārtiņš Žēpers, tālr.29364319, Kaives pagasts.
• Uz Uzņēmuma līguma pamata
Valdis Židavs, tālr.29158970, Kaives pagasts.
Informācija Kaives pagasta pārvaldē: Rita Čičkanova, tālr.: 22042033;
Māris Bērziņš, tālr.26591112.
Taurenes pagasta ielu un ceļu tīrīšanu veiks:
• z/s „Uzvaras kalns”, z/s vadītājs
Ivars Blūms, tālr.26379584.
Informācija Taurenes pagasta pārvaldē: Guntis Eglītis, tālr.20232963.
Vecpiebalgas pagasta ielu un
ceļu tīrīšanu veiks:
• SIA „LB MELIO”, valdes
priekšsēdētājs
Andis
Dzenis,
tālr.29403116,

Informācija Vecpiebalgas pagastā:
Aivars Avens, tālr.29153574
Par privāto autoceļu un teritoriju
attīrīšanu no sniega, interesenti pēc
brīvas izvēles var slēgt līgumu ar
iepriekš minētajiem pakalpojuma
veicējiem (zvanīt pa norādītājiem
telefoniem) vai jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju.
Lai netraucētu autoceļu attīrīšanu
no sniega, lūgums zemes un mežu
īpašniekiem, kuru zemes robežojās
ar pašvaldības autoceļiem, atbilstošā attālumā atbrīvot ceļa nomales no
elektriskiem ganiem, žogiem, siena
rituļiem, ar pašvaldības autoceļu uzturētāju nesaskaņotām kokmateriālu
krautuvēm un citiem šķēršļiem.
Zemes īpašniekiem, kuru meliorācijas sistēmas šķērso autoceļus,
lūgums uzturēt kārtībā kontrolakas,
kuras atrodas ceļu tuvumā. Akām
jābūt attīrītām no nosēdumiem un ar
vākiem.
Atgādinām, ka saskaņā ar likuma „Par autoceļiem” 27. pantu
valsts, pašvaldību un komersantu
autoceļu uzturēšanai un aizsardzībai noteiktais minimālais zemes
nodalījuma joslas platums no autoceļa ass uz katru pusi ir 9,5 metri.

Zemes izpircēju ievērībai

ku. Dokumentus zemesgrāmatai
iesniegt var arī vēlāk. Šis datums
neattiecas uz zemes mantiniekiem,
kuriem daļa zemes jāizpērk par sertifikātiem, mantiniekiem termiņš
zemes izpirkšanai nav noteikts.
Zemes izpirkšanas termiņš pagarināts jau vairākas reizes, un nekas
neliecina, ka to varētu pagarināt
vēlreiz. Ja sertifikātus nepārskaitīsiet un nenoslēgsiet līgumu par

zemes izpirkšanu ar banku, zemi
varēsiet nomāt no pašvaldības un
nopirkt par naudu likumā „Publiskas personas mantas atsavināšanas
likums” noteiktajā kārtībā.
Ja Valsts zemes dienesta lēmums
par zemes piešķiršanu īpašumā par
samaksu pieņemts 2008. vai 2009.
gadā, ir vērts painteresēties, kāda
šobrīd ir šīs zemes vērtība, un izpirkt zemi par zemāko vērtību. Lai

to izdarītu, VZD reģionālajā nodaļā jāsaņem izziņa par izpērkamās
zemes kadastrālo vērtību un informācija par samaksas apmēru, ja uz
izpērkamās zemes ir mežaudze vai
izsniegtajā lēmumā samaksas apmērs ar pašvaldības lēmumu ir samazināts. Slēdzot zemes pirkuma
līgumu ar Hipotēku un zemes banku, jāiesniedz gan VZD reģionālās
nodaļas lēmums par zemes piešķir-

šanu īpašumā par samaksu, gan
VZD izziņa par izpērkamās zemes
kadastrālo vērtību un informācija
par samaksas apmēru.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem zvaniet – 64170464,
26420236, 26115317.
Daina Slaidiņa,
nekustamo īpašumu speciāliste
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Saistošie noteikumi Nr.12/2011
„Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība Vecpiebalgas novadā”
1. Noteikumi nosaka sociālo dzīvokļu statusa noteikšanu un izīrēšanas kārtību Vecpiebalgas novadā.
2. Sociālā dzīvokļa statusu nosaka ar Vecpiebalgas novada domes
lēmumu, ņemot vērā Vecpiebalgas
novada domes Sociālo, izglītības,
un kultūras jautājumu komitejas
atzinumu.
3. Sociālā dzīvokļa statusu var
noteikt:
3.1. Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā esošiem neizīrētiem
dzīvokļiem.
3.2.Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem,
kurus īrē sociāli maznodrošinātas
(trūcīgas) vai sociāli mazaizsargātas personas (ģimenes), ja tās ir
rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt
sociālo dzīvokli un to rīcībā esošā
dzīvokļa platība nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos paredzēto normu:
3.2.1. dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas, - 27 m2 uz pirmo
personu un 15 m2 uz katru nākamo
personu;
3.2.2. vienistabas dzīvoklim, kurā
dzīvo viena persona, - 35 m2.
4. Tiesības īrēt sociālo dzīvokli ir
sociāli maznodrošinātai (trūcīgai)
personai vai sociāli mazaizsargātai
personai (ģimenei), ja:
4.1. tā pastāvīgi dzīvo Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un tā ir noslēgusi pastāvīgu dzīvojamās telpas
īres līgumu;
4.2. tajā vismaz vienam no ģimenes locekļiem Vecpiebalgas novada

pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvieta ir nepārtraukti deklarēta ne mazāk kā 3 gadus;
4.3. uz to ir attiecināms vismaz
viens no šiem nosacījumiem:
4.3.1. attiecībā uz to ir stājies
likumīgā spēkā tiesas spriedums
par izlikšanu no dzīvojamās telpas
saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo
telpu īri” 28 ².panta pirmo daļu;
4.3.2. persona ir bārenis un nav
nodrošināta ar dzīvojamo telpu.;
4.3.3. ģimene (persona) audzina
3 vai vairāk nepilngadīgus bērnus.
5. Kārtība, kādā šo Noteikumu
4.punkta prasībām atbilstošu ģimeni (personu) atzīst par tiesīgu īrēt
sociālo dzīvokli:
5.1. Ģimenes (personas) tiesības
īrēt sociālo dzīvokli apliecina šādi
dokumenti, kas jāiesniedz (vai jāuzrāda, ja tas tieši noteikts šajā punktā)
Vecpiebalgas novada pašvaldības
Sociālajā dienestā, uzrādot pasi:
5.1.1. rakstveida iesniegums par
vēlmi īrēt sociālo dzīvokli, kam
klāt pievienots spēkā esošs dzīvojamās telpas īres līgums;
5.1.2. maznodrošinātai (trūcīgai)
ģimenei (personai) – Vecpiebalgas
novada pašvaldības Sociālā dienesta izziņa un lēmums par atbilstību
maznodrošinātas (trūcīgas) ģimenes
(personas) statusam (izziņa derīga 3
mēnešus no izdošanas brīža);
5.1.3. bārenim – bāriņtiesas vai
pašvaldības (līdz 01.01.1997.) lēmums par bērna ievietošanu bāreņu un bez vecāku gādības palikušo
bērnu audzināšanas iestādē vai aizbildnības nodibināšanu;

5.1.4. personai (ģimenei), kura
tiek izlikta no dzīvojamās telpaslikumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās
telpas saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28 ². panta pirmo
daļu.
5.2. Ģimeni (personu) par tiesīgu
īrēt sociālo dzīvokli atzīst ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu,
ņemot vērā Vecpiebalgas novada
domes sociālo, izglītības, un kultūras jautājumu komitejas atzinumu.
6. Sociālā dzīvokļa izīrēšana.
6.1. Ģimeni (personu), kura ar
Vecpiebalgas novada domes lēmumu atzīta par tiesīgu īrēt sociālo
dzīvokli, reģistrē Vecpiebalgas novada domes Sociālajā dienestā un
tai iekārto atsevišķu reģistrācijas
lietu.
6.2. Vecpiebalgas novada domes
Sociālais dienests iesniedz priekšlikumu Vecpiebalgas novada domes
Sociālo, izglītības, un kultūras jautājumu komitejai par sociālā dzīvokļa izīrēšanu ģimenei (personai),
kura atzīta par tiesīgu īrēt sociālo
dzīvokli, pamatojoties uz palīdzības reģistrā reģistrēto informāciju.
6.3. Lēmumu par sociālā dzīvokļa izīrēšanu pieņem Vecpiebalgas
novada dome pēc Vecpiebalgas
novada domes Sociālo jautājumu
komitejas atzinuma.
7. Sociālā dzīvokļa īres līguma
noslēgšana, grozīšana un izbeigšana.
7.1. Sociālā dzīvokļa īres līgums
tiek noslēgts uz laiku ne ilgāku par
sešiem mēnešiem saskaņā ar liku-

ma “Par dzīvojamo telpu īri” un likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām”
normām.
7.2. Mēnesi pirms sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa beigām
sociālā dzīvokļa īrnieka pienākums
ir iesniegt Vecpiebalgas novada
domes Sociālajā dienestā šo noteikumu 5.1.punktā norādītos dokumentus.
7.3. Ja pēc sešiem mēnešiem ģimene nav zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli, sociālā dzīvokļa īres
līgums tiek pagarināts saskaņā ar
Vecpiebalgas novada domes Sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās (trūcīgās) ģimenes (personas)
statusa pagarināšanu. Lēmumu par
sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu Vecpiebalgas novada domes
vārdā pilnvarots pieņemt Vecpiebalgas novada domes izpilddirektors.
7.4. Sociālā dzīvokļa īres līgumu
neatjauno, ja persona (ģimene) ir
zaudējusi tiesības īrēt sociālo dzīvokli.
7.5. Sociālā dzīvokļa īres līgums
tiek izbeigts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par sociālajiem
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”.
7.6. Saskaņā ar īrnieka iesniegumu līdzšinējais sociālā dzīvokļa
īres līgums tiek izbeigts un likuma
“Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā
kārtībā tiek noslēgts jauns dzīvojamās telpas īres līgums.
8. Sociālā dzīvokļa īres maksa.
8.1. Sociālā dzīvokļa īres maksa

tiek noteikta 1/4 (viena ceturtdaļa)
apmērā no īres maksas, kas noteikta Vecpiebalgas novada pašvaldības
dzīvokļiem.
8.2. Atlikušās 3/4 (trīs ceturtdaļas) no īres maksas, pamatojoties
uz Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta iesniegtajiem maksājuma dokumentiem,
tiek segtas no Vecpiebalgas novada
domes Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
9. Sociālā dzīvokļa īrniekam,
kurš dzīvo sociālajā dzīvoklī, ir
pienākums norēķināties par izlietoto elektroenerģiju pilnā apmērā, bet
par izlietoto siltumu, ūdeni, atkritumiem, kanalizāciju ½ (viena puse)
apmērā no pakalpojumu maksas.
10. Atlikusī ½ (viena puse) no
maksājumiem par izlietoto siltumu,
ūdeni, atkritumiem un kanalizāciju
tiek segta, pamatojoties uz Vecpiebalgas novada pašvaldības Saimnieciskā dienesta iesniegtajiem
maksājuma dokumentiem no Vecpiebalgas novada domes Sociālā
dienesta budžeta līdzekļiem.
11. Šo noteikumu 7.3.punktā minētais izpilddirektora lēmums var
tikt apstrīdēts Vecpiebalgas novada
domē.
12. Vecpiebalgas novada domes
lēmumu par sociālā dzīvokļa statusa
piešķiršanu un/vai sociālā dzīvokļa
izīrēšanu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
13. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā
kārtībā.

Saistošie noteikumi Nr.13/2011
Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Vecpiebalgas novadā
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk – atkritumu), tai skaitā sadzīvē
radušos bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus,
apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves
atkritumu savākšanas biežumu pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo noteikumu
neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – atkritumu
apsaimniekošanas
organizēšana
pašvaldības iedzīvotāju interesēs,
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā
arī personu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu
dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu atkritumu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktajiem terminiem.

4. Šie noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā.
5. Vecpiebalgas novada administratīvā teritorijā ir noteikta viena
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona.
6. Atkritumu apsaimniekošanas
zonās atkritumu apsaimniekošanu
koordinē un kontrolē Vecpiebalgas
novada pašvaldība, nodrošinot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību.
7. Vecpiebalgas novada pašvaldība informē atkritumu radītājus par
tās teritorijas atbilstību konkrētajai
atkritumu apsaimniekošanas zonai
un par komersantu, ar kuru tā noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu.
8. Pašvaldība slēdz līgumu ar Atkritumu apsaimniekotāju-komersantu Atkritumu apsaimniekošanas
likumā noteiktajā kartībā.
9. Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves
atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami
konkrētajos atkritumu poligonos
atbilstoši noteiktajam atkritumu
apsaimniekošanas valsts plānā un
reģionālajos plānos.
10. Vecpiebalgas novada teritorijā ir ierīkojami šādi atkritumu
apsaimniekošanas infrastruktūras
objekti :
10.1. atkritumu šķirošanas vai

pārkraušanas stacijas un šķiroto atkritumu savākšanas laukumi.
II. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
11. Ikviena atkritumu radītāja un
valdītāja pienākums ir:
11.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmā, savākt radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā
īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā
vietā;
11.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt
atkritumu dalīšanu to noteiktajās
vietās, kur ir izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem – dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt
atkritumus uz atkritumu dalītās
vākšanas laukumu.
12. Atkritumu radītāji sedz atkritumu apsaimniekošanas izdevumus.
13. Vasarnīcas vai dārza mājas
(tai skaitā dārzkopības biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza
mājas) īpašnieks, valdītājs, lietotājs
vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā
vai dārza mājā, slēdz līgumu par
atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju.
14. Lielgabarīta, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumi
savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim
nolūkam paredzētus konteinerus
vai citus atkritumu savākšanas pa-

ņēmienus, kas nodrošina to apsaimniekošanu videi drošā veidā.
15. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
16. Atkritumu radītājs nešķirotos
atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas saskaņā ar
noslēgto līgumu ar Atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā
nekustamā īpašuma apkalpošanai.
17. Atkritumu radītājs – saimnieciskās darbības veicējs, patstāvīgi slēdz līgumu par tās darbības
rezultātā radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ja Atkritumu apsaimniekotājs juridiskajai personai
nodrošina šādu pakalpojumu.
18. Nešķirotie atkritumi pirms
ievietošanas atkritumu tvertnēs
iesaiņojami atkritumu maisos un
atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie
priekšmeti ir iesaiņojami, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas,
pārvadāšanas un šķirošanas iekārtu
bojājumiem.
19. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par
dabas resursu nodokļa piemērošanu
atbrīvots no dabas resursu nodokļa
samaksas un kurš atbilst Ministru
kabineta noteiktajiem kritērijiem,
un ir noslēdzis līgumu ar komersantu, ko tas izvēlējies un kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par savā

komercdarbības veikšanas vietā
radīto atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā informē
vietējo pašvaldību par atkritumu
apsaimniekotāju, ar kuru noslēdzis
līgumu, un par šā līguma darbības
termiņu.
III. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi
20. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo
personu pilnvarots apsaimniekotājs
papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu radītāju pienākumiem:
20.1. saskaņojot ar Atkritumu
apsaimniekotāju, norāda piemērotu
vietu sadzīves atkritumu konteineru
izvietošanai, kā arī nodrošina atkritumu apsaimniekotāja transporta
netraucētu piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā;
20.2. nodrošina Atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu
savākšanas laukumiem vai vietām,
novietojot atkritumu konteinerus
piebraucamā ceļa vai ielas malā.
Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav
iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu
tvertnes no īpašumu pagalmiem
pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā
vietā, kur tās netraucē gājēju un
transportlīdzekļu kustību, kā arī nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas


tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to
pastāvīgajā atrašanās vietā;
20.3. pēc Vecpiebalgas novada
domes vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāju pieprasījuma sniedz ziņas par to iedzīvotāju skaitu, kas dzīvo attiecīgajā
nekustamajā īpašumā, kā arī par
komersantiem un citām personām,
kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
20.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu,
ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne
retāk kā:
20.4.1. 6 reizes gadā – individuālās dzīvojamās mājās;
20.4.2. 1 reizi mēnesī – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās;
20.4.3. 1 reizi mēnesī – juridiskām personām to saimnieciskās
darbības veikšanas vietā.
20.5. nepieciešamības gadījumā veic izmaiņas šo noteikumu
20.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai pie atkritumu tvertnēm
neveidojas atkritumu kaudzes;
20.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē par to Atkritumu apsaimniekotāju, šo noteikumu 20.4.punktā
minētā līguma noteikumos paredzot
radītajam atkritumu daudzumam
atbilstošu atkritumu izvešanas grafiku;
20.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu
līdz atkritumu tvertnei, par kuras
iztukšošanu tam ar attiecīgo Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts
līgums;
20.8. uztur sadzīves atkritumu
tvertnes lietošanas kārtībā;
20.9. nodrošina citu atkritumu
veidu (piemēram, liela izmēra atkritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu
pārstrādes vai apglabāšanas vietās – ar savu transportu vai izmantojot atkritumu apsaimniekotāja
pakalpojumus, par šo atkritumu
savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja
noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda
veida atkritumu izvešanu, persona
atkritumus novieto to savākšanas
vietā īsi pirms noteiktā savākšanas
laika;
20.10. iesaistās citu pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
21. Atkritumu radītājiem atļauts
kompostēt bioloģiski noārdāmos
atkritumus sava īpašuma teritorijā,
ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu
mantai.
22. Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem, garāžu un dārzkopības kooperatīvām
sabiedrībām papildus šo noteikumu
20.punktā noteiktajiem ir sekojoši
pienākumi:
22.1. daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju apsaimniekotāji, garāžu un
dārzkopības kooperatīvās sabiedrības ir atbildīgas par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu
savākšanu no to apsaimniekošanā
nodotajiem īpašumiem;
22.2. dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām
nav izvēlēts apsaimniekotājs un
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dārza māju (vasarnīcu) īpašnieki,
kas nav dārzkopības kooperatīvās
sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu savākšanu to
iepriekš norādīto personu īpašumos
radītajiem atkritumiem, ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu
apsaimniekotājam par atkritumu
savākšanu no iepriekš norādītajiem
īpašumiem veic persona, ar kuru
Atkritumu apsaimniekotājs slēdz
līgumu par atkritumu izvešanu.
23. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt
radīto atkritumu savākšanu nekustamā īpašuma (tā daļas, dzīvojamās
telpas) apsaimniekotājam. Šādos
gadījumos par atkritumu savākšanas pasākumu īstenošanu ir atbildīgs dzīvojamās mājas apsaimniekotājs.
IV. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
24. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas
atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju
par atkritumu tvertņu izvietošanu
pasākuma vietā un pasākuma laikā radīto atkritumu savākšanu no
izvietotajām tvertnēm, kā arī jānodrošina attiecīgās teritorijas sakopšana piecu stundu laikā pēc pasākuma noslēguma (nakts laikā līdz
plkst. 8.oo).
25. Pirms pasākuma sākšanās
publisko pasākumu organizētājam
jānodrošina atkritumu savākšanas
vietu izveide un to ekspluatācija
pasākuma laikā.
26. Ja pasākuma laikā iespējams
nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu, tad publiskā pasākuma organizētājam jānodrošina nepieciešamie
apstākļi dalītai atkritumu vākšanai.
V. Atkritumu apsaimniekotāja
pienākumi un tiesības
27. Atkritumu apsaimniekotājs
koordinē un savas kompetences
ietvaros uzrauga atkritumu apsaimniekošanu Vecpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā saskaņā
ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts
un reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem saistošajiem noteikumiem un noslēgto
līgumu starp Vecpiebalgas novada
pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, par konstatētajiem pārkāpumiem informējot pašvaldību
un Valsts vides dienestu.
28. Atkritumu apsaimniekotāju
pienākumi ir:
28.1. veikt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanu un aktualizēt to ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada
laikā. Iesniegt sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas aprēķinu projektu Vecpiebalgas novada
pašvaldībai;
28.2. pēc Vecpiebalgas novada
pašvaldības pieprasījuma iesniegt
izvērstu sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas,
uzglabāšanas, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu
uzturēšanas izmaksu aprēķinu tādā
detalizācijas pakāpē, kāds izteikts
pieprasījumā;
28.3. slēgt līgumus ar pakalpojumu saņēmējiem par atkritumu
savākšanu un izvešanu, piemērojot
Vecpiebalgas novada pašvaldības

apstiprināto maksas par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas apmēru;
28.4. slēgt līgumus ar publisko
pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu apsaimniekošanu;
28.5. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti
vāktos atkritumus) savākšanu no
iedzīvotājiem, iestādēm un komersantiem;
28.6. nepieciešamības gadījumā
saskaņot ar Vecpiebalgas novada
domi atkritumu tvertņu dizainu;
28.7. nodrošināt sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem;
28.8. iespēju robežās un vadoties
no normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām un noslēgtā līguma starp
Vecpiebalgas novada pašvaldību un
Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu vākšanu;
28.9. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus atkritumu
poligonos, atbilstoši noteiktajiem
atkritumu apsaimniekošanas valsts
plānā un reģionālajos plānos, ar šim
nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
28.10. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju pārkāpumiem;
28.11. nodrošināt pašvaldību ar
pašvaldības pieprasīto informāciju
atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam.
VI. Aizliegumi iedzīvotājiem
un juridiskajām personām, kas
darbojas Vecpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā
29. Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem un juridiskajām personām,
kas darbojas Vecpiebalgas novada
administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:
29.1. ierīkot izgāztuves vai aprakt atkritumus pagalmos, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpnes, iznest no sētām un novietot
braucamo ielu (ceļu) malās visāda
veida atkritumus (lapas, zāli, zarus
utt.);
29.2. ar atkritumiem piesārņot
mežus;
29.3. dedzināt atkritumus, tai
skaitā tvertnēs un urnās;
29.4. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes
netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais
iespējamais risinājums);
29.5. ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas
slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības
un būvju nojaukšanas atkritumus,
ražošanas atkritumus, ielu smiltis,
parku un dārzu atkritumus un citus
bīstamos atkritumus;
29.6. ievietot atkritumus tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem
Pakalpojumu saņēmējiem;
29.7. cieši sablīvēt, iesaldēt vai
sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu
iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
29.8. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;
29.9. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;
29.10. veikt citas darbības, kas
rada vides piesārņošanu vai ir pret-

runā ar normatīvajos aktos ietverto
regulējumu.
VII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai.
30. Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja
iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, šim nolūkam
paredzētos dalīto atkritumu savākšanas laukumos vai punktos, vai arī
iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās.
31. Dalītie sadzīves atkritumi
(papīrs, metāls, stikls, plastmasa)
tiek savākti sašķiroti, ja Atkritumu
apsaimniekotājs nodrošina attiecīgā pakalpojuma pieejamību. Šķirošana veicama atbilstoši prasībām,
ko dalīti vācamajiem atkritumiem
noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc speciālās
papīram paredzētās tvertnēs, jābūt
tīram, stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā
pildījuma atliekām.
32. Atkritumu apsaimniekotājs
savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu
un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai
apzīmējumu, ievietojot informāciju
savā mājas lapā.
33. Šķiroto sadzīves atkritumu
apsaimniekotāji nodrošina šķiroto
atkritumu savākšanas vietu sakopšanu.
34. Ja Atkritumu apsaimniekotājs
nodrošina attiecīgā pakalpojuma
pieejamību, atkritumu radītājiem,
kas nodarbojas ar lauksaimnieciskās (pārtikas) produkcijas ražošanu
vai apstrādi, pārtikas preču tirdzniecību, sabiedrisko ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pienākums
dalīti vākt bioloģiski noārdāmos
atkritumus, kas rodas to saimnieciskās darbības rezultātā, un noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju par
šo atkritumu izvešanu, ievērojot
apsaimniekotāja noteiktās prasības
attiecībā uz šo atkritumu apsaimniekošanu.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai
35. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka zemes īpašnieks, bet
sabiedrisko tvertņu laukumu vietas
izvietošanu nodrošina Vecpiebalgas
novada pašvaldība, izvietojumu saskaņojot ar atkritumu apsaimniekotāju.
36. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu parkos, skvēros, autobusu pieturās, u.c. publiskās vietās nodrošina
pašvaldība.
37. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots
(betonēts, asfaltēts vai tml.) laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.
IX. Prasības sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu apsaimniekošanai
38. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu radītājs vai valdītājs:
38.1. atdala bīstamos atkritumus
no citu veidu atkritumiem;
38.2. uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī
personu mantu;
38.3. nogādā bīstamos atkritumus Vecpiebalgas novada pašvaldības teritorijā speciāli aprīkotās
bīstamo atkritumu savākšanas vie-

tās vai slēdz līgumu par bīstamo
atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu
apsaimniekošanu un ir saņēmusi
atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
38.4. sedz bīstamo atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas.
X. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
39. Ikviena atkritumu radītāja
pienākums ir samaksāt par atkritumu apsaimniekošanu.
40. Maksu par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu nosaka Vecpiebalgas novada pašvaldība ar savu
lēmumu Atkritumu apsaimniekošanas likumā un šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā.
41. Maksu par atkritumu (tai
skaita lielgabarīta, ražošanas, būvniecības atkritumu, koku zaru,
lapu, zāles) apsaimniekošanu atkritumu radītājiem nosaka pašvaldība
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts
starp pašvaldību un Atkritumu apsaimniekotāju, kuru atbilstoši šo
noteikumu 8.punktam izvēlējusies
pašvaldība, un kurā atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
39.panta pirmās daļas nosacījumiem ietilpst maksa par sadzīves
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītas
atkritumu savākšanas, šķirošanas
un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība,
sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves
atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonos un izgāztuvēs, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
42. Vecpiebalgas novada pašvaldība mēneša laikā pēc šo noteikumu 28.1.punktā minētā atkritumu
apsaimniekošanas maksas projekta
saņemšanas lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
un lēmumu desmit dienu laikā pēc
tā pieņemšanas, publicē savā mājas
lapā internetā.
43. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā
trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā lēmuma
publicēšanas Vecpiebalgas novada
domes mājas lapā internetā vai lēmumā noteiktajā termiņā pēc publicēšanas mājas lapā internetā.
XI. Noslēguma jautājumi
44. Par šo saistošo noteikumu
vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem personas ir saucamas
pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā
kārtībā.
45. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Vecpiebalgas
Novada Ziņas”.
Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Vecpiebalgas novada Domes 2010.
gada 21. aprīļa saistošie noteikumi Nr.5”(prot.Nr.06, lēmums Nr.1)
„Vecpiebalgas novada pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”.
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Jautājumi pašvaldības deputātam
IVARS SAKSS

Ir uzsākts darbs pie Vecpiebalgas
novada Attīstības programmas un
Teritoriālā plānojuma izstrādes. Tā
kā darbojies sociālo, izglītības, un
kultūras jautājumu komitejā, tavs
redzējums par:
• kultūras jomu – prioritātēm,
problēmām un turpmāko rīcību.
Novada pašvaldība atbalsta ar
telpām, algo kolektīvu vadītājus,
palīdz ar tērpiem. Galvenais – lai tikai iedzīvotājiem pašiem būtu vēlme nākt un piedalīties. Turpmākajā
periodā būtu vairāk jāpiestrādā pie
novada publiskā tēla atpazīstamības, informatīvajiem materiāliem,
norādēm. Jāpabeidz sakārtot novada estrādes. Tā kā pasaulē populārs
kļūst tieši „emociju tūrisms”, būtu
labi, ja amata pratēji palīdzētu klubu vadītājiem un novada tūrisma
sfēras cilvēkiem sagatavot piedāvājumu ar dažādām aktivitātēm, ko
varētu izbaudīt tūristi. Piemēram:
pirtis, aktīvās atpūtas iespējas,
maizes cepšana, siera siešana pašu
rokām, dzīvnieku apkopšana lauku
sētā, lauku darbu darīšana un citas
aktivitātes.
• izglītības jomu – prioritātēm,
problēmām un turpmāko rīcību.
Novada skolām ir laba izglītības
kvalitāte. Mūsu bērni ir pat priviliģētākā situācijā, salīdzinot ar pilsētas skolām, jo klasēs ir mazāks skolēnu skaits un skolotājs var katram
bērnam pievērst vairāk uzmanības.
Uz viedokli, ka skolas jāapvieno,
jau var paskatīties no dažādām pu-

sēm. Tīri no finansiālās – jā, lielā
skolā ir mazāki izdevumi uz vienu
bērnu. Taču ir medaļas otra puse.
Ko darīt pagastos, kur skolas būs
likvidētas? Katra skola tomēr ir
arī kultūras centrs un darba vietas
mūsu pagasta cilvēkiem, pie tam
būtisku daļu pedagogu algas maksā valsts, un tā ir nauda, kas tiek
tērēta mūsu novada veikalos un
atslogo pašvaldības budžetu. Arī
lielākā daļa vecāku izvēlas dzīvot
teritorijā, kur bērniem ir nodrošināta skola. Tikko bērnam uz skolu
būs jāceļas no rīta agrāk, jābrauc ar
autobusu tālāk un skola būs sliktāk
sasniedzama, tā daudziem no vecākiem radīsies motivācija mainīt dzīvesvietu. Man ir viedoklis, ka līdz
ar mazo pagastu skolu aizvēršanu,
lauku teritorijas paliks arvien tukšākas un mazāk apdzīvotas. Politiķu lēmumi valstiskā līmenī paredz
mazo skolu likvidāciju, taču mūsu
novadā ir pieņemts lēmums, ka visas skolas turpinās pastāvēt, kamēr
vien pašvaldība varēs atļauties tās
uzturēt un tās pašas spēs izdzīvot ar
pieejamajiem resursiem. Protams,
jautājums ir un paliek atklāts – kā
samazināt uzturēšanas izdevumus
un optimizēt izmaksas. Ir pat izveidota darba grupa, kas uzsāka šī jautājuma izpēti un ieteikumu izstrādi,
taču pēdējā laikā neesmu manījis
tās aktivitātes.
• sociālo aizsardzību – problēmas, risinājumi, turpmākā rīcība.
Sociālā joma ir ļoti būtisks un

jūtīgs jautājums. Novada pašvaldība dara ļoti daudz, lai mazinātu
sociālo spriedzi, piesaista projektus
un palīdzību no valsts un sabiedriskajām organizācijām. Protams,
vienmēr kādam liksies, ka darīts
vēl joprojām ir par maz un vajag
darīt krietni vairāk. Atskan arī viedokļi, ka nauda tiek nomesta zemē
un dīkdieņi nav jābaro. Un katram
no runātājiem ir sava taisnība. Iepazīstoties ar cilvēkiem, kuri nāk
uz sociālo dienestu pēc palīdzības,
varu teikt: cik cilvēku, tik variantu. Lielai daļai vajag tikai nedaudz
palīdzēt viņu situācijas uzlabošanā,
tomēr ir arī tādi, kas uzskata, ka
mums par visu jāparūpējas viņu
vietā. Šogad daudzām trūcīgām
ģimenēm atvedām malku, un daži
jauni darbaspējīgi cilvēki izteica
pretenzijas, ka tā nav jau sazāģēta
un saskaldīta.
Diemžēl arī ES un valsts politika
maz vērsta uz cilvēku pašu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā.
No jaunā gada tiks veiktas izmaiņas dažos likumos, un tad pašvaldībai jau būs pilnas tiesības prasīt
darba spējīgiem cilvēkiem saņemt
pabalstus pret darbu ar sabiedrisku
labumu.
Protams, ļoti būtiska lieta ir darbavietu trūkums novadā. Tūrisma
jomas uzņēmējiem ir maz klientu,
ražošana nav attīstīta pietiekamā
apjomā, lai nodarbinātu visus strādāt gribētājus. Taču es uzskatu, ka
tas nav vienīgais šķērslis ģimenes
vajadzību nodrošināšanai. Dau-

dzi bezdarbnieki ir atradinājušies
arī no pārtikas izaudzēšanas savas
ģimenes vajadzībām. Atceros to
laiku, kad pats atguvu senču māju.
Pirmo laiku raku dārzu ar lāpstu,
un no savas pieredzes varu pateikt,
ka tas ir izdarāms. Vajag tikai laiku un motivāciju to izdarīt. Arguments, ka neatmaksājas jau neko
audzēt, jo varot visu nopirkt gatavu
un stipri lētāk. Piekrītu, ka lētāk
jau var nopirkt, bet tam vajadzīga
nauda. Pie tam kvalitāte veikala
produktiem nav tā labākā, jo lēti un
daudz var izaudzēt, tikai pielietojot
minerālmēslus un ķimikālijas, kas
viss paliek gatavajā produkcijā. Un
man liekas, ka tas nebūtu arī godīgi
pret pārējiem cilvēkiem, kas strādā, jo mums visiem ir vienādas 24
stundas diennaktī, un viss pārējais
ir atkarīgs no katra paša aktivitātes
un uzņēmības. Turpmākā rīcība ir
vērsta uz saistošo noteikumu bāzes
pilnveidošanu un dažādu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu
iedzīvotājiem. Svarīgs jautājums
ir sociālo dzīvokļu, sociālās mājas
un pansijas programmu realizēšana
novadā, lai risinātu to cilvēku problēmas, kas vairs nespēj paši par
sevi pilnvērtīgi parūpēties. Būtu
arī jāpabeidz bērnu rotaļu laukumu
izveidošana pagastu centros, jauniešu centra izveide Dzērbenē. Nepieciešams ir izveidot krīzes centru
cilvēkiem ar atkarību problēmām.
Būtiska ir arī ES un dažādu citu
fondu līdzekļu piesaiste novada
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzla-

bošanai.
• katra atsevišķa pagasta vieta
un nozīme novada koptēlā.
Novada koptēls veidojas no katra
atsevišķa pagasta tēla. Vecpiebalgas pagasts ir centrā un, protams,
tam tiek pievērsta pastiprināta tūristu un caurbraucēju uzmanība.
Taču katrs pagasts ir unikāls ar savu
kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijām un cilvēkiem. Katrā ir kas
atšķirīgs un ievērības cienīgs, ko
mūsu viesiem parādīt. Mēs tagad
esam viens novads, un visi esam
vienlīdz svarīgi un nozīmīgi. Man
nāk prātā asociācijas ar kori. Katrs
dzied savu partiju, un tikai kopā
sanāk pilnskanīga melodija. Liels
paldies arī novada domes priekšsēdētājai par sapratni un vienlīdzīgu
attieksmi visu novada pagastu vajadzību risināšanā!

Par demokrātiju pie mums un citur pasaulē
Virsrakstā minētais termins – demokrātija, tātad „tautas vara”, šajā
gadā visbiežāk tiek minēts saistībā ar virknes arābu valstu gan
Ziemeļāfrikā, gan tā saucamajos
Tuvajos Austrumos cīņu pret gadu
desmitiem ilgušu totalitāro režīmu
un tos simbolizējošo patvaldnieku
varu, ar tā dēvēto „Arābu pavasari”. Šo protestu, vai kā Lībijas gadījumā, pilsoņu kara rezultātā šajā
reģionā parādījušās valstis, kuras
deklarē savu virzību uz demokrātiju, uz sabiedrības aktīvu līdzdalību
politiskajos procesos. Palūkosimies, cik reāla ir šāda nākotnes perspektīva, par piemēru ņemot valsti,
proti, Lībiju, kur pretrunas starp
bijušā diktatora Muamara Kadafi,
kurš faktiski neierobežoti valdīja
vairāk nekā 40 gadus, un viņa pretiniekiem sasniedza apogeju, izraisot
nežēlīgu pilsoņu karu ar tūkstošos mērāmiem upuriem un valsts
ekonomikas pagrimumu. Karš, kā
zināms, beidzās ar revolucionāro
spēku, kurus atbalstīja arī NATO
gaisa spēki, uzvaru un diktatora
Kadafi nogalināšanu apstākļos, kuri
liek stipri šaubīties par to, vai šie
„uzvarētāji” patiešām spēs iekļauties sistēmā, kuru varētu dēvēt par
demokrātisku, proti, bijušais līderis
tika nogalināts bez tiesas sprieduma, iepriekš par viņu seksuāli ņirgājoties, bet pēc tam viņa un viņa
līdzgaitnieku mirstīgās atliekas tika
uz vairākām dienām izliktas vispārējai apskatei, kaut gan musulmaņu
paražas pieprasa, lai aizgājējs tiktu
apbedīts līdz tās pašas dienas saules

rietam. Tālāk – trakāk. Vieni no pirmajiem jaunās valdības dekrētiem
paredzēja Kadafi laikā aizliegtās
daudzsievības legalizāciju un valsts
virzīšanos uz pārvaldi pēc šariata
likumiem. Tas savukārt nozīmē absolūtu sieviešu diskrimināciju gan
attiecībā uz viņu lomu ģimenē, gan
ģērbšanās paradumiem (sabiedrībā
tikai ar aizsegtu seju un matiem),
gan dalību, pareizāk sakot, nelīdzdalību politiskajās norisēs. Saskaņā
ar šiem likumiem valsts augstākā
vara, acīm redzot, nonāks musulmaņu garīdzniecības rokās, kā tas
ir, piemēram, Irānā, kas savukārt
nozīmē teokrātiskas valsts nodibināšanu, kur tiktu diskriminētas
sievietes un citu reliģisko konfesiju
pārstāvji, jo musulmaņi neatzīst iecietību pret citu uzskatu nesējiem,
nemusulmaņi visi skaitās neticīgie.
Neizbēgamas šāda tipa valstīs ir arī
sadursmes starp ietekmīgākajām
ciltīm, laikraksti jau ziņo par atsevišķiem konfliktiem, kuri viegli var
pāraugt jaunā pilsoņu karā – karotāju rokās ir varens ieroču arsenāls,
daļa no kura iegādāta par savu naudu un no kuriem viņi negribēs vis
tik viegli šķirties.
Un vēl 3 jautājumi – kāpēc
NATO un ASV neiejaucas, redzot,
ka Lībija nepavisam nedodas iecerētajā demokratizācijas virzienā, kā
bijušajiem sabiedrotajiem viņiem
tas būtu pilnīgi iespējams; kāpēc
NATO nesniedz palīdzību Sīrijas
tautai, kur diktatora Asada karavīri
jau nogalinājuši pāri par 3500 civiliedzīvotāju, pie tam ne pilsoņu

kara, bet mierīgu demonstrāciju
laikā (izteikšu savas domas – Sīrija
ir nabadzīga valsts ar nelieliem derīgo izrakteņu krājumiem, bet militāri, pateicoties ieroču piegādēm
no PSRS, bet tagad no Krievijas,
viena no spēcīgākajām Tuvajos
Austrumos, tātad ieguvums neliels,
bet „pa degunu” var dabūt krietni);
un beidzot, kad mūsu žurnālisti iemācīsies reāli vērtēt situāciju
attiecīgajā valstī, piemēram, Atis
Kļimovičs (par drosmi „cepuri
nost”, pabijis daudzos „karstajos
punktos”) nu jau burtiski apjūsmo
revolūciju Lībijā, tāpat kā pirms
kāda laika dziedāja slavas dziesmas demokratizācijai Irākā un Afganistānā. Kas no tā ir iznācis, to
mēs labi redzam pēc ziņām masu
informācijas līdzekļos – sprādzieni, atentāti, NATO karavīru bojāeja, korupcija, cilšu sadursmes utt.
Un kas vēl būs, kad ASV un NATO
karaspēks atstās šīs zemes. No kļūdām žurnālistam tā kā vajadzētu
mācīties, protams, ja tas nav pasūtījums no mūsu sabiedroto puses,
lai attaisnotu savu līdzdalību šajos
„demokratizācijas” procesos.
Un vēl par žurnālistiem, tagad
jau tepat Latvijā. Šķiet, ka arī, runājot un rakstot par notikumiem
savā zemē, mūsu masu mediji vāji
pilda savas „demokrātijas sargsuņu”, kā viņus reizēm dēvē, funkcijas. Šeit es domāju skandālu ap
faktu, ka Rīgas mērs un SC viens
no līderiem Ušakovs pretēji solītajam, ka viņa partija neatbalsta parakstu vākšanu par krievu valodas

kā otrās valsts valodas statusu, aizgājis parakstīties par referenduma
rīkošanu. Lai nebūtu jālieto vārds
„melo”, teiksim tā – mediji maldina
savu auditoriju, ka mērs parakstījies
par krievu valodas kā otrās valsts
valodas atzīšanu, tādējādi ignorējot
SC programmas tēzi par latviešu
valodu kā vienīgo valsts valodu.
Lieta tāda, ka to viņš nemaz nevar
izdarīt, lai kā arī gribētu – pašreiz
tiek vākti tikai paraksti par to, vai
nepieciešams rīkot referendumu,
kurā tad LR pilsoņi varētu paust
savu attieksmi „par” vai „pret”. Tikai nedaudzi žurnālisti piemin arī
faktu, kurš izraisīja šādu reakciju
no SC līdera puses – Ministru kabineta sēdē tika spriests par naudas
piešķiršanu parakstu vākšanas realizācijai, un ministri, kurus amatos
bija virzījusi Nacionālā apvienība,
nobalsoja „pret”. Komiskākais ir
tas, ka šeit nekāda balsošana vispār
nebija vajadzīga – referendumu sarīkošanas kārtība un finansēšana ir
skaidri definēta Vēlēšanu likumā,
tad jau turpmāk pirms katras kāda
likuma realizācijas MK vajadzētu
sapulcēties un nobalsot – pildīsim
mēs šo likumu vai ne? Absurds.
Protams, ka vienmēr vainot tikai
žurnālistus par to, ka līdz sabiedrībai bieži nonāk sagrozītas vai nepilnīgas ziņas nevar – desmitiem,
ja ne simtiem piemēru rāda, ka LR
ir sekmīgi iedibināta prakse, ka jebkuru pie varas esošajiem netīkamu
informāciju var noslepenot, padarīt
par tikai īpaši ierobežotu personu
lokam pieejamu. Spilgtākais pēdējā

laika piemērs ir valsts budžeta izstrāde nākamajam gadam – diezin
vai par demokrātisku var uzskatīt
apspriešanu aiz vienmēr slēptām
durvīm, šaurā pozīcijas pārstāvju
lokā, nepieaicinot savu jomu speciālistus, neinformējot sabiedrību
par apspriedes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem, bet darba devēju
un ņēmēju pārstāvjus nostādot jau
notikuša fakta priekša, proti, konsultējoties ar tiem tad, kad viss jau
praktiski izlemts. Ir acīm redzams,
ka no Zatlera proponētās „atklātības un sadarbības politikas” čiks
vien ir sanācis.
Un nobeigumā. Protams, ka demokrātijas attīstības līmenis LR
un, teiksim, Lībijā nav salīdzināms.
Miesas sodi pie mums ir aizliegti (ja
nu vienīgi kāda māte uzšauj pa dibenu savai atvasei, kad tā kļūst galīgi neciešama), daudzsievība, tāpat
kā visur kristīgajā pasaulē, ir aizliegta ar likumu (avīzes gan raksta,
ka viens Saeimas deputāts dzīvojot
vienlaicīgi ar divām sievām, bet tā
kā ar vienu laulība nav oficiāli reģistrēta, un tā, acīm redzot, pilda tādas kā mājkalpotājas ar specifiskām
funkcijām lomu, sodīt tautas kalpu
nevar), taču līdz īstai demokrātijai,
tā kā to saprot, piemēram, Skandināvijas valstīs, mums vēl tāls ceļš
ejams. Kādā no nākamajām reizēm
par to, kas, kādi fakti runā par labu
šī apgalvojuma pareizībai.
Juris Sīmanis
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Latvija ir cilvēki, kas tajā dzīvo
Novembris Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem, jo šajā laikā tālajā
1918. gadā Brīvības cīņās tika atbrīvota Rīga un dzima Latvijas valsts.
Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienas priekšvakarā
svinīgā pasākumā godinājām darba darītājus, kuri ar savu veikumu
stiprinājuši un veicinājuši mūsu novada atpazīstamību. Atklājot pasākumu, novada iedzīvotājus svētkos
sveica domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde-Andersone, atzīstot, ka
vienotībā ir mūsu spēks, bet centienos – mūsu nākotne. Koncertā lepnumu par savu valsti pauda novada amatierteātru aktieri, koris „Pie
Gaujas”, „Vecpiebalgas muižas
koris”, „Mudurainis”, „Slātaviņa”
un Taurenes – Dzērbenes tautisko
deju kolektīvs, modes deju grupas
„Zig – zag”, mazo bērnu vokālais
ansamblis un 4.-5. klašu tautisko
deju kolektīvs.

Apbalvojumu Paulam Putniņam pasniedz pārstāve no A/S „Latvijas
Krājbanka” un domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone (vidū).

Tautisko deju grupa „Slātaviņa”.

Nominācijas „Gada skolotājs”
ieguvēja Vecpiebalgas vidusskolas
skolotāja Antoņina Glāzere.

Svētkos tika godināti Vecpiebalgas novada ļaudis.

Koncertā piedalījās novada amatierteātru aktieri (no kreisās) Guna Kalniņa,
Jānis Ronis, Ilona un Aivars Radziņi, Ilona Muižniece.

VECPIEBALGAS NOVADA LEPNUMS – PAULS PUTNIŅŠ
Dramaturgs, publicists, sabiedriskais darbinieks, Piebalgas patriots... Dzimis Vecpiebalgas „Reinkaļvos” un šo pusi visu mūžu izjutis
kā savu īsto mājvietu. Pauls Putniņš
mūsu novadā nav ciemiņš, viņš ir
savējais, kura klātbūtne un atbalsts
ir vienlīdz svarīgs kā svētku brīdī,
tā ikdienas problēmas risinot.
Visprecīzāk viņu ir raksturojusi
Lilija Dzene: „No kurienes mums
tāds Pauls Putniņš?
No Vecpiebalgas. To jau allaž daudzina līdz ar zināmu eksotikas pieskaņu, kuras mūsu dzīvē ļoti pietrūkst.
Lēnīgi apdomīgais piebaldzēns. Tā
viņu dēvē. Lai gan Vecpiebalgā ne
jau visi lieli, ne visi apdomīgi, ne arī
visi piebaldzēni... Laika gaita izjaukusi tradicionālos priekšstatus par šī
novada apdzīvotājiem, kuros tik dīvainā kārtā apvienojas praktiskums
un pašcieņas pilna, rosīga gara

dzīve. Tomēr Pauls Putniņš kā no
iekšienes, tā no ārpuses atbilst šiem
izsenis iedibinātajiem ieskatiem, uzturot spēkā leģendu par piebaldzēnisko varenību.”
Laimīgs ir cilvēks, kuram izdodas
savu mūžu izvēlētā darbā apliecināt. Tas uztur spēkā viņu pašu un
meklē durvis uz gaismu. Un Pauls
Putniņš ir sevi apliecinājis. Aizgūtnēm un visur, kur vien savu prātu
un spēku var pielikt. To atgādinot,
viņam tiek izteikta piebaldzēnu visaugstākā atzinība.
Īsa saruna valsts svētku priekšvakarā ar dramaturgu Paulu
Putniņu.
Bieži sakām, ka bērnība ir visa
sākums, pamats tālākam. Kas
ietekmēja jūsu domāšanu, uzskatus, pārliecību?
– Mana bērnība bija ļoti saraustīta, tas bija kara laiks, pēc tam pa-

domju okupācijas laiks. Tas viss
ļoti ietekmēja manu domāšanu
un tālāk arī manu radošo darbību,
rakstīšanu.
Kas jums ir Piebalga?
– Piebalga ir mana visdārgākā
zeme.
Vecpiebalgas novads – senāk
un tagad....
– Vecpiebalga jau izsenis ir bijusi
liela garīguma avots. Domāju, ka
tā ir arī tagad, vienīgi, mainoties
pasaulei, mainoties laikmetiem, ir
mainījusies arī izpratne par garīgumu. Šodien viss notiek daudz ātrāk.
Bet vai labāk? Taču man ir ļoti interesanti to vērot.
Dzīve ir teātris. Vai piekrītat
šim apgalvojumam?
– Grūti piekrist. Dzīve nav teātris.
Tas ir smags un sarežģīts lietu kopums, no kā labi ja tikai kādu mazu
daļiņu teātris spēj atspoguļot.

Jūsu lugu valdzinājums slēpjas
prasmē attēlot lietas, personības,
notikumus un ironizēt par tiem
tā, ka nekur tiešā tekstā nav nosaukts apsmiekla objekts, taču
visiem uzreiz ir skaidrs, par ko
īsti ir runa. Vai šis ironiskais skatījums dzīvē ir palīdzējis?
– Jā, tas man noteikti ir palīdzējis
dzīvot. Tieši tāpēc, ka šis ironiskais
skatījums ir par mums pašiem.
Vai esat apmierināts ar laikmetu, kurā dzīvojam?
– Es neesmu apmierināts ar šo
laikmetu. Teikšu, ka tas mani ir iedzinis zināmā strupceļā.
Galvenās (svarīgākās) vērtības
jūsu dzīvē.
– Manas galvenās vērtības – pašam turēties un ticēt savai valstij,
nevis to noliegt. Tāpēc arī nejūtos
labi šajā laikmetā.
Emocijas saņemot nomināciju

„Vecpiebalgas novada lepnums”.
– Paldies vecpiebaldzēniem par
augsto novērtējumu! Žēl, ka es
vairs nevaru tik pilnvērtīgi piedalīties sava novada dzīvē, kā pats to
vēlētos.
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Mārtiņdiena Kaivē
Šī gada Mārtiņdiena bija skaista un saulaina, un tas vēsta (pēc
senlatviešu ticējumiem), ka ziemā
būs liels sals, bet Ziemassvētkos –
silts laiks.
Mārtiņdienas vakarā Kaives
pagasta pārvaldes zālē pulcējās
budēļi no malu malām, lai dziedādami un dancodami dotos uz saimnieku mājām. Šis ir brīdis, kad
beidzas veļu laiks un sākas budēļu
gājieni. Kur logos dega gaismiņa,
tur bijām gaidīti – Kaives ļaudis
bija ļoti viesmīlīgi un jautros ciemiņus uzņēma ar prieku. Budēļi
saimniekiem stāstīja ticējumus un
paražas, bet čigāniete Ginta saimniecēm zīlēja nākotni un pareģoja
nākamā gada ražu. Uz dažādu labumu solīšanu viesi nebija jāskubina. Tā saimnieces Laumas aitiņām būšot daudz mazu un apaļu
jēriņu, pagasta pārvaldes vadītājai
Ritai – retas sarkanās bietes un līkas pupas, bet Kaives veikaliņiem
zīmes rādot pircēju pieplūdumu

un daudz naudas, bet vajadzēšot
tikai lielu pacietību gaidīšanai.
Līdz ar krēslas iestāšanos pie
Kaives budēļiem sabrauca kaimiņi – Skujenes pagasta budēļi.
Nu tik sākās jautrošanās! Notika
mīklu minēšana, rotaļās iešana,
„Rudens Rāceņa” vilkšana jaunmodīgā risinājumā (paldies Baibai Jukņēvičai par asprātīgo atrakciju). Kā jau Mārtiņdienā ierasts,
galdā tika likti šai dienai atbilstoši
ēdieni: asinsdesa, pīrāgi, sēnes,
zirņu pikas, mājas kūkas u.c. Par
garšīgām kūkām bija parūpējusies
Guna Kalniņa. Savukārt Mārtiņdienas gaili palaidām paaugties.
Budēļu vidū bija vārda dienas
gaviļnieki – Mārtiņš, Mārcis,
Markuss –, kuriem dāvanā tika
pasniegtas krūzītes tējai un saldumi.
Liels paldies visiem, kuri bija
kopā ar mums, paldies par saldumiem! Uz tikšanos nākamajos
Mārtiņos!

     

                                                                      

Taurenes un Dzērbenes pašdarbnieku
rudens balle
29. oktobrī Taurenes kultūras
namā pašmāju un kaimiņu – dzērbeniešu – pašdarbības kolektīvi
pulcējās uz kopīgu rudens balli,
lai sevi parādītu un aicinātu savos
kolektīvos iesaistīties jaunus dalībniekus. Vakara vadītājas Ginta
un Daina atraktīvi pieteica pašdarbības kolektīvu uzstāšanos. Vakara
pirmajā daļā katrs kolektīvs parādīja visinteresantākos priekšnesumus
no sava repertuāra. Kā tad katrs
sevi izrādīja un parādīja? Jestri
dancoja un līdzi dziedāja „Juvera”
suitu sievas. Tikai vienu mēnesi
jaunais „Trakais Augusts” dancoja
kā neprātīgs. Amatierteātris „Radi”
rādīja it jaukas un lustīgas lauku
sadzīves ainiņas no B. Jukņēvičas
lugas „Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
„Pavasara sapņu” dejotājas virtuāli
līgani izpildīja savu austrumniecisko, mistisko priekšnesumu tiešraidē no Ērgļu tautas nama. Koris „Pie
Gaujas” radoši un skanīgi gavilēja.
Folkloras kopa „Māras bērni” pie
alus galda sēdēja un aicināja arī
citus „dzērājiņus” līdzi lustēties
un kustēties. Bērnu un jauniešu
instrumentālais ansamblis „Isidora
pagalms” savdabīgi mīļi muzicēja
raibos mūzikas ritmos. Otrajā daļā
katrs kolektīvs izrādīja savu „zelta dziesmu”, deju vai arī kādu citu
„zelta” priekšnesumu. „Juvera” dejotāji virpuļoja karstos „Kaļinkas”

Lustīgas lauku sadzīves ainiņas Taurenes amatierteātra „Radi” izpildījumā
(no kreisās: Guntars Batņa, Jānis Klancbergs un Inārs Jansons).

ritmos, bet „Trakais Augusts” jutās
par zaļu pat vēl zaļāks. „Radu” trīs
kundzītes atcerējās savas jaunības
laikus un arī to, ko savā dzīvē ir ieguvušas, paturējušas un saglabājušas. „Isidora pagalms” iekustināja
visus zālē sēdošos un stāvošos kopējā priekšnesumā. „Pie Gaujas” ar
lustīgu apdziedāšanu slavēja sevi un
aicināja pievienoties korim arī jaunas balsis. „Māras bērni” dziedāja
jestru dziesmiņu par puisīti – dzērā-

jiņu (dziesma ir sacerēta Dzērbenes
nabagmājā pagājušā gadsimta 30.
gados). Skatītāji ar skaļiem aplausiem un ovācijām sumināja katra
kolektīva uzstāšanos. Kolektīvi, to
vadītāji un koncertmeistari saņēma
pateicību par padarīto darbu. Trešajā daļā visi pašdarbnieki ballēja un
lustējās tik, cik jaudas. Liels paldies Gintai un Dainai par krāsaino
rudens balli!
Inese Gusmane

Spoku balle Dzērbenes pilī

Čigāniete (Ginta Babre) Mārtiņdienā Kaives pagasta pārvaldniecei
Ritai Čičkanovai nākamvasar sola „bagātīgu” ražu –
retas sarkanās bietes un līkas pupas.

Oktobra pēdējā piektdienā Dzērbenes pilī notika Spoku balle, uz
kuru (tāpat kā citus gadus) bija
ieradušies dažādi mošķi un spoki. Jau balles sākumā notika tērpu
parāde, kurā katram vajadzēja sevi
reklamēt, labākie izrādījās – vampīrs un Fiona (Kalvis Grugulis un
Marta Šmite). Pēc tam visiem bija
jādodas pie lielā raganas katla, kur
ragana gaidīja ar siltu zupu. Bet, lai
nokļūtu līdz katlam, bija jāizcieš

dažādi pārbaudījumi un jātiek galā
ar atjautības uzdevumiem. Katra
komanda saņēma pils parka karti
un lukturīti. Un piedzīvojums varēja sākties! Pirmais pārbaudījums –
spoku kambaris, tālāk sekoja ķirbju
boulings, meklēšana tumsā, jāšana
uz slotas. Visas komandas laimīgi
nokļuva līdz raganai, taču raganai
gan nebija tik labi veicies, jo zupas
vietā bija sanācis sautējums, bet
garšoja tīri labi! Tad sekoja raganas

dejas ap ugunskuru.
Spoku stāstu un zīmējumu konkursam „Paralēlā pasaule” no visām skolām tika iesūtīti 56 darbi.
Tas ir krietni daudz – žūrijai ir,
ko nopūlēties. Tiklīdz darbi tiks
izvērtēti, uzvarētāji balvā saņems
Zvaigznes ABC grāmatas, rezultāti
tiks paziņoti pašvaldības izdevumā
„Vecpiebalgas Novada Ziņas”.
Daina Šmite

Uz bibliotēku – ne tikai pēc grāmatām
Laikā, kad saule starp miglas
vāliem uzspīd vien retumis un
sniega baltums vēl kavējas, novada bibliotēkās manāma dzīva rosība – tas taču ir tik pašsaprotami,
jo mūsdienās bibliotēka nav tikai
grāmatu krātuve, bet arī vieta, kur
satikties dažādiem cilvēkiem, lai
mācītos, sarunātos, brīvi piekļūtu
informācijai.
7. novembrī, pagasta bibliotēkas aicināti, Vecpiebalgas sākumskolas bērni pēcpusdienu pavadīja māla veidošanas darbnīcā, kur
meistares Guntas Sakses vadībā
apguva jaunas prasmes, iepazīstot
vienu no senākajiem podniecības
materiāliem – mālu. Rūpīgi mīcot,
veltnējot un liekot lietā izdomu,
tapa dažādi veidojumi: svečturi,
krūzītes, dekorējumi. Šķiet, ka
bērnus neparastā nodarbošanās
ļoti ieinteresēja. Par to liecina
neviltotie jautājumi meistarei:
„Kad tu atkal atbrauksi?”, „Ko vēl
mums iemācīsi?”
Ziemeļvalstu Bibliotēku ne-

Ar grāmatas „Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki Šurumburummežā” varoņu
piedzīvojumiem mazos inešniekus iepazīstina Līga Grigāne.

dēļai, kas notika no 14. līdz 20.
novembrim un kurā piedalījās
arī mūsu novada pagastu grāmatu
krātuves, raksturīgais ir kāda noteikta tēma, literārā darba vai tā
fragmenta lasīšana. Šogad tas bija
humors – politisks un personisks,
satīrisks un pamācošs, moralizē-

jošs un izklaidējošs, ietverts dzejolī vai retoriskā trikā. Dažādos
veidos, variācijās un pasākumos.
Latvijā un arī mūsu pusē viens
lasīšanas vakars sveču gaismā jau
sen izvērties plašumā – no viena
lasījuma par pasākumiem nedēļas garumā. Kopā ar mazajiem

Trešklasnieku Ralfa, Elīnas un Evas rokās māls pārtop dažādos
priekšmetos.

bērņukiem Rītausmas stundā iepazināmies ar norvēģu rakstnieka
T.Ēgnera grāmatas „Kāpējpeļuks
un citi dzīvnieki Šurumburummežā” varoņiem, klausījāmies
Kāpējpeļuka dziesmiņas oriģinālvalodā un skatījāmies multfilmas.
Savukārt pēcpusdienās vidējā sko-

las vecuma bērni Ziemeļvalstu
humoru iepazina Krēslas stundas
pasākumos – lasot D. Jirgensena
grāmatu „Mīlestība no pirmās žagas”, klausoties un stāstot anekdotes, iepazīstot humora žanru.
Dzidra Ješkina
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Izglītības konference Īrijā

SKOLU ZIŅAS
Lāčplēša diena Dzērbenes
vidusskolā
Mazliet piesalis un nedaudz dūmakains ir 11. novembra rīts. Skolas bērni un skolotāji, saimnieces
un citi darbinieki rosīgi gatavojas
dienas notikumiem: sanes malku
ugunskuram, pārbauda sacensību
vietas, formējumu komandieri pārbauda savu padoto gatavību.
Vēl mirklis atcerei – tad komanda: „sākam” un formējumu pavisam
mazie un lielie dalībnieki dodas
veikt militarizētās stafetes uzdevumus. Neiztiek bez mīnu meklēšanas, šaušanas, ievainotā nešanas,
gravas un gāzu lauka pārvarēšanas,
bruņutanka sašaušanas, spēka un
izdomas pārbaudes. Un visi to var.
Lielu un patīkamu pārsteigumu mums šogad sarūpējuši Zemessardzes 27. kājnieku bataljona
zemessargi. Drošībai atbilstošos
apstākļos, īstu karavīru vadībā notiek šaušanas sacensības ar pistoli.
Un tas ir pavisam citādi – nopietni,
skaļi, bez jokiem.
Slikts tas karavīrs, kas nezina
savas valsts pagātni. Skolēniem nedēļas laikā tika ļauts baudīt muzeja
stundu burvību, katrs dalībnieks varēja pārbaudīt savas zināšanas par

Latvijas vēsturi un Brīvības cīņām.
Muzeja stundas varētu kļūt par jaunu tradīciju, mācoties mūsu novada
un valsts vēsturi un gatavojoties
Lāčplēša dienai.
Mazs laika sprīdis garšīgajām
pusdienām un atkal var ļauties militārām lietām. Kara spēle norit ļoti
azartiski, sarkanās komandas bāze
ātri vien tiek ieņemta. Diena jau
sliecās uz vakara pusi, kad uz starta
stājas skrējiena „Apkārt Dzērbenei ” dalībnieki. Distanci veic visi.
Mundrumam un spēku atjaunošanai tējas dzeršana un kāds lauku
gardums.
Jau vakara krēsla sabiezējusi, pie
represēto pieminekļa dzirkstis gaisā
met ugunskurs un gaida mūs visus.
Tiek degtas ugunis Lāpu gājienam.
Mums pievienojas lieli un mazi lāpneši. Ugunskura un lāpu gaismā sacensību uzvarētāji saņem balvas un
uzlīmi – “Zemessardzei – 20”.
Pavisam mazliet no valsts nacionālās apziņas un patriotisma mēs
devām un guvām.
Sarmīte Stērste, Dzērbenes
vidusskolas sporta skolotāja

Valsts svētki Dzērbenes
vidusskolā
Valsts svētki ir attiecību izpausme
ar savu valsti. Svētku pasākumi ir kā
velte svētkiem un vienlaicīgi arī kā
atskaite. Tāpēc ir svarīgi nepazaudēt
valsts svētku saturu – svinīgumu,
patriotismu, lai šie svētki nepazūd
daudzos skaļos izrīkojumos.
Mūsu skola stabili saglabā svētku
svinēšanas tradīciju tieši savā skolā, jo līdzdalība svētkos ir katram
jāizjūt vispirms savā dzimtajā vietā
kopā ar skolasbiedriem, skolotājiem, ģimenēm.
Šogad svētku pasākumi izdevās
daudzveidīgi un interesanti. Mazas
skolas priekšrocība ir tā, ka pilnīgi
visi darbojas svētku norisē. Divas
stundas visas klases piedalījās izzinošo un radošo darbnīcu maratonā,
lai noskaidrotu viszinošākos skolēnus un darbīgākās un erudītākās
klases. Viszinošākā skolēna titulu
attiecīgi savā vecuma grupā ieguva Ernests Kancēvičs, Līva Ņizina
un Jānis Stankevičs, bet visvairāk
punktu darbnīcās ieguva 4., 7. un 9.
klases.
Pēc darbnīcām 1.-6.klašu skolēniem bija iespēja ielūkoties senākā
un nesenākā vēsturē, jo atmiņās dalījās Dzidra Kalniņa, Mārīte Ozolante un Jānis Klancbergs. Dažādu

profesiju un dažādu likteņu cilvēki
sarunā ar bērniem deva plašāku izpratni par dzīves vērtībām. Pasākuma noslēgumā M. Ozolante visiem
novēlēja neaizmirst Dzērbeni.
Ļoti atraktīva bija 7.-12. klašu
skolēnu tikšanās ar rakstnieci Ingunu Baueri. Ingunas optimisms
un labā humora izjūta radīja nepiespiestu atmosfēru, kas aizrāva
klausītājus gan stāstījumā par savu
dzīvi, darbu celtniecībā un pedagoģijā, gan pievēršanos rakstniecībai.
Skolēni vairāk bija lasījuši jauniešu
romānus, bet pieaugušie – kultūrvēsturiskos. Apbrīnojama ir autores
prasme pētīt vēsturi un izjusti attēlot reālu personību dzīvi. Rakstniece aicināja skolēnus uzdrīkstēties un vairāk piedalīties radošajos
konkursos. Inguna dāvināja arī aktīvākajiem diskusijas dalībniekiem
grāmatu par seniem notikumiem
Dzērbenē „Pieskaries tumsai” un
tiem, kas bija paņēmuši līdzi kādu
autores grāmatu, bija iespēja iegūt
autogrāfu.
Diena noslēdzās ar svētku koncertu, apbalvošanu, tradicionālā
svētku kliņģera baudīšanu.
Marija Grīnberga

Laiku pa laikam ir nepieciešams
pabūt citā izglītības vidē, lai gūtu
pieredzi un arī lai uzlabotu pašapziņu.To var gūt, piedaloties starptautiskās konferencēs. Iespējas un
piemērotas tēmas var sameklēt, un,
ja esi gatavs šajā pasākumā ieguldīt
arī savus līdzekļus, tad atliek tikai
pieteikties un gaidīt, vai tiksi uzaicināts.
Šoruden interesanta Eiropas un
Āzijas skolu sadarbības konference
notika Īrijā, nelielā ziemeļu pilsētiņā Dundalkā. Protams, ļoti senā, kā
jau viss Britu salās.
Konferencē piedalījās ap 120 dalībnieku no 37 valstīm, to vidū mēs
divas no Latvijas. Šī bija jau desmitā sadarbības konference, un tās
tēma bija par IT izmantošanu gan
mācību procesā, gan starpvalstu
sadarbības tīklu veidošanā. Valstu
pārstāvji dalījās pieredzē par labi
nodrošinātu un daudzveidīgi pielietojamu tehnoloģiju izmantošanu.
Vispusīga iepazīstināšana ar Īrijas
veiksmes stāstu. Kā labi piemēri
tiek minētas Somija, Singapūra,
Zviedrija, Malaizija. Īpaša vērība
šajās valstīs ir pievērsta skolēnu un
pedagogu pilnvērtīgam nodrošinājumam ar programmām un mācību
materiāliem, kā arī nemitīgai prasmju pilnveidošanai.
Neviļus nāk prātā tie termiņi, kuros mūsu informatizācijas projekts
ir pastiepts atkal jauna gada garumā.
Visvērtīgākais šajā konferencē laikam tomēr bija neskaitāmas
diskusijas un pieredzes apmaiņa ar
dažādu valstu skolotājiem. Varbūt
īpaši ar Āzijas valstu pārstāvjiem,
jo Eiropu jau mēs satiekam bieži.
Neaptverami plašā un kontrastainā
Āzija ar grūti iedomājamo apdzīvojuma blīvumu. Simtprocentīgi
tehnoloģizētā Singapūra un turpat
blakus traģiski nabadzīgā Mjanma.
Mongolija priecājas, ka iedzīvotāju
skaits ir palielinājies līdz trim miljoniem. Mēs klusējam, bet pat mazās Kipras skolotājs zina, ka Latvija
neglābjami grimst. Liela ir Āzijas

Marija Grīnberga un Ligita Ridūze kopā ar Ķīnas un Singapūras
skolotājiem, apspriežot jauno sadarbības projektu.

vēlme iepazīt un saprast Eiropu.
Liela daļa viņu pedagogu ir pirmo
reizi Eiropā. Jāsaka, ka mēs arī necik daudz Āzijā neesam bijuši.
Daudzveidība valodās, tērpos,
pieredzē un vienojoša doma – kā
labāk saprasties. Un tas jāsāk jau
skolā, varbūt tāpēc daudzi pieteiktie projekti ir galvenokārt 10-15
gadu veciem skolēniem. Eiropas un
Āzijas ekonomiskā konkurence nav
tikai cīņa par tirgu. Tā liek visām
valstīm domāt, kā dzīvot tālāk. Katrai valstij sava sāpe. Ja Latvijai tā
ir depopulācija, tad Indijai – pārapdzīvotība. Katras valsts bērns skatās uz pasauli no cita skatu punkta.
Kā iepazīstināt citus, lai viens otru
labāk saprastu – tāda ir šo sadarbības projektu galvenā sūtība. Labas
IT prasmes bez komunikācijas un
sadarbības neveicinās izpratni.
Tomēr ik pa brīdim konferences
laikā domās salīdzinām sevi ar šo
daudzveidīgo pasauli, arī Latviju ar
Īriju.
Lidojot uz Dublinu, mūsu reisā bija vismaz divas klases skolēnu. Īrijā bijušas skolu brīvdienas,
latviešu bērni atgriežas savās īru
skolās. Cik aizbrauca svētdienas
reisos, varam tikai minēt. Daudzi
mazie jaukto ģimeņu bērni vispār
nerunā latviski, bet bijuši apciemot
savu Latvijas omīti.
Viesnīcā mūsu stāvu kopj Ive-

ta un stāsta, cik grūti ir bijis dabūt
bērnu skolā, jo klases esot pilnas.
Skola, kuru apmeklējam konferences laikā, plāno tuvāko gadu laikā
palielināt skolēnu skaitu vēl par
150, un tie pamatā nāks no apkārtnes mazajām skolām. Pamatskola
līdz 50 skolēniem nav nekas īpašs,
un arī tajās ar IT viss labā līmenī.
Koši zaļajos žogiem norobežotajos pakalnos ganās nelieli aitu vai
govju ganāmpulki. Ar ko mūsu paugurainie lauki būtu sliktāki, ja cieš
no tādas bezcerīgas pamestības?
Mājupceļā agrīnajā Dublinas lidostā mūs pārsteidz mundrs: „Labrīt,
skolotāj!” Mūsu kādreizējais skolnieks ar ģimeni, kurā ir divi bērni,
brauc apciemot savējos.
Ar skumjām atvadāmies no konferences cīņu biedriem un no valsts,
kurā ik uz soļa var just, ka notiek
attīstība. Tur notiek, bet kāpēc ne
pie mums?
Ielidojot Latvijā, ir burvīgs, vēss
laiks, un no augšas var skaidri saskatīt mūsu tukšos ceļus un neapdzīvotās teritorijas. Un vēl vienai
valstij ar stingru pārliecību varam
pievilkt krustiņu, ka tur dzīvot mēs
nekad negribētu. Labāk tepat Latvijā, lai arī kā ir, bet tomēr mūsu.
Marija Grīnberga,
Ligita Ridūze,
Dzērbenes vidusskolas skolotājas

Mēs Vecpiebalgai, mēs Latvijai
Latvijas valsts svētkus Vecpiebalgas vidusskolā ievadīja „Patriotisma nedēļa”, kura noritēja no 7. līdz
17.novembrim. Vārdnīcā „patriotisms” skaidrots kā „mīlestība pret
dzimteni, darbošanās savas tautas
un tēvzemes labā”. Latvijas tautai
šis nav svešvārds, to izskaidrot var
gandrīz katrs pilsonis. Tomēr ikdienā, sadzīves problēmu risinājumos
diemžēl ne vienmēr šī definīcija
darbojas.
„Patriotu nedēļā” Vecpiebalgas
vidusskolā notika vairāki pasākumi: interesants un saistošs vēstures
konkurss (organizēja bibliotekāre
R. Prīse un vēstures skolotāja Ž.
Otersone), spraigas spēka trīscīņas
sacensības vidusskolas un pamatskolas zēniem (spēcīgākie pamatskolā Vilnis Kalniņš un Valters Balodis, vidusskolā Guntars Pogulis),
tradicionālās spēka daudzcīņas sacensības pamatskolas zēniem divās
vecuma grupās (neskatoties uz to,
ka aicinātas bija visas novada skolas un kaimiņu novadu skolas, uz
sacensībām ieradās tikai Jaunpiebalgas un Ērgļu vidusskolas un Skujenes pamatskolas komanda. Žēl, ka
savā novadā šāda veida pasākumus

nespējam atbalstīt, jo bez sacensību
gara zēni arī iepazīstas, kļūst par labiem biedriem). Abās vecuma grupās uzvarētāja laurus mājup veda
Ērgļu vidusskolas zēni, vecpiebaldzēniem Arvim Kaštanovam 2.
vieta, Artim Laursonam, Jēkabam
Braueram 3. vieta. Vakarā notika
nakts orientēšanās sacensības, kurās piedalījās 34 skolēni. Otro gadu
visveiksmīgāk un visātrāk šo uzdevumu veica Jānis Jurkāns, priecē, ka
visi finišējušie spēja iekļauties laika
limitā.
Vairāk nekā desmit gadus Vecpiebalgas vidusskolā notiek jaunsargu
kustība, šogad notika militarizētās
jaunsargu sacensības komandām
pamatskolas un vidusskolas grupās.
Lūša taku, šķēršļu joslu, stafetes
skrējienu pamatskolā visātrāk veica
9. klase (audzinātāja D. Šatrovska),
vidusskolā 11.ev klase (audzinātāja
I. Strelkova).
11. novembrī – Lāčplēša dienā – 9.-12. klašu zēni skolēnu
parlamenta sporta ministra Matīsa
Kaula vadībā pa Vecpiebalgas pagasta centra teritoriju veica „Varoņu skrējienu”. Skrējējus pavadīja
un sagaidīja jaunāko klašu skolēni,

skanot patriotiskai, latviskai mūzikai. Vakara kulminācija bija lāpu gājiens, kur kolonnas priekšgalā soļoja
jaunsargi, nesot valsts un jaunsargu
karogus. Gājiena dalībnieki mēroja
ceļu no Vecpiebalgas vidusskolas
līdz baznīcai. Noslēgumā skolēni
un viņu vecāki pulcējās pie skolas
estrādes, kur visi gājiena dalībnieki
tika cienāti ar armijas zaldātu tradicionālo ēdienu – putru.
Sagaidot valsts svētkus, visas skolas klases piedalījās konkursā, kurā
tika vērtēts mācību telpu noformējums. Sevišķi aizrautīgi to darīja
pamatskolas klases, veltot tam laiku
un līdzekļus, savukārt vidusskolas
klases izcēlās ar minimālisma stilu,
labākās – 4.klase (audzinātāja A.
Glāzere), 12.v klase (audzinātāja A.
Eškina).
17. novembrī literāri muzikālajā
pasākumā apbalvojumus saņēma 93
skolēni un 12 skolas darbinieki.
Vakara pasākumā Vecpiebalgas
kultūras namā skatītājus priecēja
Vecpiebalgas vidusskolas deju kolektīvi.
Māris Krams, direktora vietnieks
izglītības jautājumos
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Comenius projekts turpinās
Nu jau otro mācību gadu Vecpiebalgas vidusskola darbojas Comenius projektā „Mana valsts tavā un
manā skatījumā”, kurā iesaistītas 4
skolas no dažādām valstīm: Kipras, Bulgārijas, Polijas un Latvijas.
Šī projekta mērķis ir gūt priekšstatu par citu tautu kultūru, meklējot
kopīgo un atšķirīgo.
Pagājušajā mācību gadā šī projekta ietvaros Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un skolotāji viesojās
Kiprā un Bulgārijā, bet šī mācību
gada oktobrī 6 Vecpiebalgas vidusskolas skolēni un 3 skolotājas nedēļu pavadīja Polijā.
Poļi projekta dalībvalstu delegācijas mīļi uzņēma savās mājās
un piedāvāja dažādas aktivitātes.
Iepazinām Radzionkovas un Tarnovskie Gori vēsturisko centru, kā
arī apskatījām Krakovas ievērojamākos vēsturiskos objektus. Apmeklējām Veļičkas sāls raktuves
un Tarnovskie Gori sudraba raktuves un pabijām Radzionkovas

maizes muzejā, kur katram bija
iespēja izveidot savu maizes pīnīti. Piedalījāmies arī Radzionkovas
tehniskās skolas koncertā, kas bija
veltīts Skolotāju dienai un kurā
prezentējām savu valsti. Tikāmies
ar Radzionkovas pilsētas mēru un
kultūras centrā mācījāmies poļu
tautas deju.
Ja par kopīgo un atšķirīgo, tad
Polijā ir tikpat skaists rudens kā
pie mums Latvijā. Pilsētās daudz
lielu, skaistu un sakoptu ēku, mazāk tādu, kas prasās pēc remonta.
Pārsteidza, ka ielās daudz mazu
automašīnu, jo (kā atzina paši poļi)
ar tām ērtāk pārvietoties pa šaurām
ielām un tās patērē mazāk degvielas.
Visvērtīgākais, ko ieguvām, ir
jauni draugi, pieredze un dažnedažādas emocijas. Gaidīsim poļus,
kipriešus un bulgārus aprīlī Vecpiebalgā, kur notiks šī projekta noslēdzošais posms.
Simona Klodža

     

                                                                      

Iepazīsimies! Vecpiebalgas vidusskolas
parlamenta priekšsēdētājs Selvijs Ozoliņš
No kuras klases tu mācies Vecpiebalgas vidusskolā?
– Vecpiebalgas vidusskolā mācos
jau no 1. klases, arī bērnudārza gadus
esmu pavadījis Vecpiebalgā. Īpaši
atmiņā palikusi pirmā audzinātāja
Biruta Kuzmane, kura ar sirsnību un
gudru padomu mūs drosmīgi ievadīja tik plašajā zinību pasaulē.
Kā tu jūties kā skolas parlamenta priekšsēdētājs?
– Jūtos labi, un, protams, atbildīgs
par to, ko daru. Paldies skolas direktorei Marijai Supei par radošajām
idejām, par mērķtiecīgo sadarbību,
par atbalstu un pleca izjūtu.
Cik ilgi jau esi parlamenta
priekšsēdētājs? Vai esi apmierināts
ar savu amatu?
– Šis man ir jau 3. gads parlamentā,
sāku kā skolēnu parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, bet jau pēc gada
tiku ievēlēts par priekšsēdētāju. Un
jau otro gadu atrodos priekšsēdētāja
amatā. Esmu apmierināts ar savu un
savas komandas veikumu.
Kas tev patīk Vecpiebalgā? Vai
domā savu nākotni saistīt ar Vecpiebalgu – skolu, pagastu, novadu?
– Vecpiebalgā man patīk sakārtotā
kultūrvide, sākot ar skolu, kultūras
namu, bibliotēku, muzejiem, pašu
pagastu un gaišajiem cilvēkiem, kuri
šeit dzīvo. Jūtos vienots ar Vecpiebalgu, manuprāt, ir labi, ka esam
mazs pagasts, jo tad labāk zinām un
iepazīstam cits citu. Domāju, ka pilnīgi noteikti nākotnē es varētu saistīt
savu dzīvi ar Vecpiebalgu. Piemēram,
iesaistoties novada politiskajā dzīvē,
bet, protams, ka tās ir tikai ieceres.

Ko esi ieplānojis darīt šajā mācību gadā?
– Skolēnu parlamentam, pēc manām domām, vēl daudz kas jāpaveic,
lai nākamā gada parlaments varētu
ņemt piemēru no mums, piemēram,
veicināt parlamenta sadarbību ar klašu vecākajiem, klases aktīvu, strādāt
tā, lai katrs skolēns skolā justos novērtēts, gaidīts, kā arī atbildīgs par
paveikto mācībās un interešu izglītībā. Vēlos pozitīvi pabeigt 12. klasi
un iestāties augstskolā. Pašreiz arī
godprātīgi pildīt savus pienākumus
skolā, tad jau redzēs, kā dzīve iegrozīsies. Bet to es atstāšu dzīves un laika ziņā.
Kādam ir jābūt skolēnam, lai
kandidētu par parlamenta priekšsēdētāju?
– Es uzskatu, ka skolēnam jābūt tādam, kāds viņš ir patiesībā, neko netēlojot, un, protams, draudzīgam pret
visiem. Jāmācās savu spēju robežās,
jābūt atvērtam pārmaiņām un komunikablam saskarsmē ar līdzcilvēkiem,
aktīvi jāpiedalās skolas, novada pasākumos un pulciņos, lai biežāk būtu
kopā ar saviem skolas biedriem.
Tev patīk tas, ko tu dari?
– Es varu teikt, ka, jā, patīk, ja man
nepatiktu, tad es nevadītu skolēnu
parlamentu, dotu iespēju tiem, kas to
gribētu darīt vairāk nekā es. Šī pieredze man dos lielākas iespējas nākotnē, jo būšu apguvis daudz jauna un
noderīga, piemēram, vadītāja organizēšanas prasmi, projektu veidošanu
un uzstāšanos auditorijas priekšā,
prezentējot savu skolu u.c.
Ko tev patīk darīt ārpus skolas?

Kādi ir tavi vaļasprieki?
– Manu brīvo laiku aizņem tādas
nodarbības kā dejošana, teātris, koris,
ansamblis, volejbols, florbols u.c. Ārpus stundu nodarbībās, ja nemaldos,
apmeklēju 10 pulciņus, šīs aktivitātes
mani pozitīvi uzlādē un dod enerģiju
nākamajai dienai. Draugi, ģimene un
vēlme neapstāties palīdz man būt tādam, kāds esmu.
Kāds ir tavs mīļākais..........?
– Ēdiens – man kā īstam lauciniekam garšo karbonāde ar kartupeļiem
un salātiem. Krāsa – dzeltena. Ziedi –
rozes. Dziesma, mūzikas grupa – pilnīgi noteikti tās ir latviešu grupas un
dziesmas.
Ko tu vēlētos, ja noķertu zelta
zivtiņu, kas izpildītu trīs vēlēšanās?
– Man būtu tikai viena vēlēšanās,
lai katram cilvēkam būtu tik labi, ka
viņam nebūtu vajadzības pēc trīs vēlēšanām.
Laura Čukure

Sportosim!
Mūsu delegācija pieņemšanā pie Radzionkovas pilsētas mēra.

Ekskursija uz Siguldu
6. oktobrī 12.v klase devās ekskursijā uz Siguldu pretī zelta rudenim. Mūsu mērķis bija redzēt
pilsētas skaistākās vietas, atpūsties
un labi pavadīt dienu kopā ar klasesbiedriem un audzinātāju. Reti
ar klasi kaut kur aizbraucam, tādēļ katrs pasākums visiem kopā ir
īpašs notikums.
No Vecpiebalgas izbraucām agri
no rīta. Lai gan laika apstākļi mūs
nelutināja – bija apmācies un nedaudz smidzināja lietus, mūsu
garastāvokli tas nespēja ietekmēt.
Jau iekāpuši mazajā, oranžajā autobusiņā, klasesbiedri bija labā noskaņojumā. Mūsu klases vecākais
Klāvs Kalniņš uzturēja jautru gaisotni. Arī šoferītis Andris Stupelis
bija smaidīgs un vēroja apkārt notiekošo, kā arī iesaistījās sarunās
gan ar skolēniem, gan skolotāju
Antru Eškinu.
Iebraukuši Siguldā, nemaz nejutām, kā paskrēja laiks ceļā uz
skaisto pilsētu. Sākumā bija jāsagaida gids, vīrs gados, kurš pārzināja Siguldu kā savu kabatu, jo
pats ir tās iedzīvotājs. Ar busiņu
braucām pa dažādām pilsētas apskates vietām, un gids par tām interesanti pastāstīja. Atmiņā palikusi
Siguldas baznīca un stāsts par tās
seno vēsturi, Siguldas ģimnāzija,
Gaujas senleja. Slaveno Turaidas
pili šoreiz neapmeklējām, jo visi
to jau bija apmeklējuši agrāk. Lai

gan novērtējām gida labo stāstījumu, tomēr vislabāk patika visu
apskatīt savām acīm, ejot, kur paši
vēlamies. Paguvām izbraukt ar lielo panorāmas ratu. Izjūtas bija fantastiskas.
Kad pilsētu bijām apskatījuši,
cik nu laiks mums bija atvēlēts, ieturējām pusdienas un devāmies uz
atrakciju parku „Mežakaķis”. To,
šķiet, visi gaidīja visvairāk. Tajā
ietilpa vairākas trases ar dažādām
sarežģītības pakāpēm. Cilvēks ir
piestiprināts pie drošām trosēm un
atrodas apmēram 10-15 metru augstumā. Tad jāpārvar dažādi šķēršļi. Sākumā tas šķita biedējoši, bet
instruktors mūs mācīja, kā pareizi
darboties ar aprīkojumu. Bija tik
aizraujoši darīt kaut ko jaunu kopā
ar klasesbiedriem, kuri cits citu
atbalsta un palīdz pārvarēt bailes
un nedrošību. Tur, „Mežakaķī”,
pavadījām dažas stundas un, nedaudz noguruši no aktīvi pavadītās
dienas, atkal devāmies pie sava šoferīša, kurš mūs sagaidīja un veda
mājup uz Vecpiebalgu.
Ekskursija deva daudz pozitīvu
iespaidu. Klasesbiedri satuvinājās,
kā arī ar audzinātāju veidojās labs
kontakts. Katrs pārdomāja dienas
notikumus. Bijām gandarīti par
ekskursiju, kas mums deva pašu
svarīgāko – klases saliedētību.
Signe Vītoliņa, 12.v klase

Jau Hipokrāts (356 g. p. m. ē.) teicis, ka visas vesela ķermeņa daļas ir
paredzētas darbībai – tikai funkcionējot, tās ir veselas un labi attīstītas.
Nepietiekama fiziskā aktivitāte un
neveselīgi ēšanas paradumi bērnībā
nopietni ietekmē veselību jau skolas gados un veicina dažādu slimību
attīstību, piemēram, aptaukošanos,
asinsrites slimības, osteoporozi un
citas slimības.
Pārsvarā vecāki nemēdz apšaubīt, ka regulāras fiziskās aktivitātes
uzlabo viņu bērnu veselību. Tomēr,
nonākot pie konkrēta jautājuma risināšanas, izvēlas biežāk lēmumu par
labu mazkustīgumam. Ārsti uzskata,
ka slimības, mirstība un invaliditāte
pieaugušajiem galvenokārt ir saistīta
ar slimībām, kuras izraisa neveselīgs
uzturs un mazkustīgums. Franču filozofs M.de.Montins rakstīja, ka nevar
šķirti audzināt dvēseli un miesu, jāaudzina pats cilvēks. Šo domu dziļi
pamatojis P.Leshafts, kurš teicis, ka
pasauli mēs uztveram ar redzi, dzirdi,
ožu, garšu un muskuļu izjūtām, kuras
cieši korelē ar cilvēka garīgo, psihisko un fizisko attīstību. Tātad pastāv
cieša saite starp fizisko un garīgo
attīstību. Ja kāds no šiem posmiem
izkrīt, tad jautājums, vai ilgstoša sēdēšana skolās, kā arī mazais sporta
stundu skaits veicina bērnu – jauniešu vispārējo attīstību.
Bieži skolās pārāk liela nozīme
tiek piešķirta akadēmisko priekšmetu
un dažādu citu sēdošu interešu apguvei, kas netiek sabalansēta ar fizisko
aktivitāti. Skolēnu darbība sporta
stundās, treniņu grupās, sacensībās
veicina koncentrēšanās spējas un sekmes mācībās, skolēnu motivāciju un
entuziasmu mācīties. Bērniem – jauniešiem izveidojas pienākuma sajūta,
pašapziņa, mērķtiecība, plašāks redzesloks un atbildība par savu uzvedību. Nerunājot nemaz par to, kādas

pozitīvas izmaiņas notiek sportista
organismā. Mēs arvien sportu vērtējam pēc izcīnītajām vietām, medaļām, kausiem, bet aizmirstam to, ka
sportam vislielākā loma ir pilnvērtīga
cilvēka veidošanā.
Lai treniņu nodarbību slodze iedarbotos uz bērnu organismu pozitīvi, nodarbībām ir jābūt regulārām, vienalga,
vai tās ir veselības grupas vai sporta
pilnveidošanas grupas. Neregulāras
nodarbības rada gluži pretēju rezultātu. Mēs arvien negribam saprast, ka
bērniem zūd imunitāte pret apkārtējo
vidi. Tikai sastopoties ar tiem mikrobiem, kas mīt apkārtējā vidē, temperatūras izmaiņām, bērns norūdās. Bērniem vismaz 2 stundas dienā jāpavada
sporta aktivitātēs ārā svaigā gaisā. Gribu pievērst uzmanību, ka bērnu fiziskā
aktivitāte kļūst arvien zemāka. Ieskatieties savu bērnu acīs, pavērojiet zilos riņķīšus ap acīm, bālās sejiņas vai
bērnus ar lieko svaru. Tā nav slimība,
bet mazkustīgs dzīvesveids.
Mūsu novadā strādā četri sporta
skolas treneri ar lielu pieredzi jaunatnes sportā. Treniņu darbs tiek veikts
tā, lai pirmajos trijos gados attīstītu
bērnu vispusīgo fizisko sagatavotību.
Audzēkņi apgūst sporta spēļu, distanču slēpošanas, riteņbraukšanas,
šaušanas iemaņas. Treniņi notiek ārā,
trenažieru zālē, sporta zālē. Nākotnē
jārisina jautājums, lai novada bērni
un jaunieši varētu nokļūtu uz šīm nodarbību vietām.
Pusaudžu vecumā organisma attīstība ir atšķirīga. Viens bērns nobriest
ātrāk, cits vēlāk, līdz ar to funkcionālās spējas ir dažādas. Literatūrā ir
dati, ka viena vecuma bērnu attīstība
var atšķirties no 1-3 gadiem. Rezultātu sacensībās var ietekmēt ne tikai
šīs bioloģiskās atšķirības, bet ātrāk
apgūta sporta veida tehnika un kvalitatīvāks inventārs. Treniņu darba
rezultāts parādās, kad jaunietis ir sa-

sniedzis pilngadību. Galvenie jaunā
sportista rādītāji ir treniņu nodarbību
apmeklējums, centība treniņos, sekmes vispārizglītojošā skolā.
Novadā šajā gadā organizēti deviņi
sporta pasākumi, kuros piedalījušies
410 iedzīvotāji. Visaktīvākie bija
inesieši – 87, vecpiebaldzēni –74,
taurenieši –33, dzērbenieši –22, kaivēnieši – 21. Šī aktivitāte cieši saistīta ar sporta skolas grupu un klubu
darbību.
Latvijas čempionātos no mūsu novada veiksmīgi startējuši biatlonisti,
BMX, distanču slēpotāji, motobraucēji, triatlonisti. Pasaules čempionātos piedalījušies deviņi sportisti.
Tiesības piedalīties Londonas paraolimpiskajās spēlēs izcīnījis vieglatlēts Pēteris Lācis. Tas panākts ar
mērķtiecīgu darbu. Jau šogad Eiropas
un Pasaules kausa posmos biatlonā
pieaugušo valsts izlases sastāvā vērosim Ingu Paškovsku, Mārci Paeglīti,
Tomu Praulīti. Atlases sacensībām
pirmajai Pasaules jaunatnes olimpiādei ziemas sporta veidos gatavojas Jānis Slavēns. Nākamajā gadā ar
startiem pasaulē mūs priecēs novada
etaloni sportā Kaspars Stupelis un
Līga Glāzere. Prieks, ka novadā aug
arī jaunie sportisti BMX – A.Babris,
A.Kārkliņš, biatlonā – R.Balodis,
E.Briedītis, Dz.Daļeckis, E.Galiņš,
K.Slavēns, distanču slēpošanā –
K.Razgale, U.Sļadzevskis, motobraukšanā – brāļi Freimaņi. Visi šie
jaunieši šajā gadā izcīnījuši valsts
čempionāta medaļas.
Šobrīd novadā mums ir seši augstas klases sportisti pieaugušo grupā.
Vai viņiem pietiks līdzekļu un motivācijas kā amatieriem cīnīties pie
profesionāļiem, to rādīs laiks.
(Rakstā izmantota informācija no
M.Saukas grāmatas ,,Fiziskā aktivitāte un skolēnu veselība” u.c.).
Andris Praulītis
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22. decembrī plkst. 19.00
Taurenes skolas saime aicina uz
koncertuzvedumu
„Ziemassvētku vakarā”

Pasākumi

VECPIEBALGAS NOVADĀ
DZĒRBENES tautas namā
1. decembrī plkst. 16.00 aicināti visi,
kas vēlas iemācīties un pagatavot lentīšu
šalles. Informācija: tālr. 29408315.
7. decembrī plkst. 16.00 aicināti visi,
kas vēlas iemācīties un  pagatavot
piespraudes (brošas) Informācija: tālr.
29408315
14. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku ieskaņas koncerts
un svētku egles iedegšana
Piedalās Dzērbenes mūzikas skolas
audzēkņi un pedagogi.
16. decembrī plkst. 19.00
Ziemassvētku gaidīšanas svētki
kopā ar kori „Pie Gaujas”
Būsiet mīļi gaidīti izjust gaidīšanas
prieku, klausoties Ziemassvētku
dziesmas un bērnu rakstītu dzeju īpašā
uzvedumā, ko veidojušas Mārīte Šķēle,
Solveiga Vītoliņa un Guna Rācene.
17. decembrī plkst. 18.00
deju kolektīvs „Juveris” ielūdz uz
45 gadu jubilejas koncertu
23. decembrī plkst. 16.00
eglītes vakars
Dzērbenes pensionāriem
Transportu pieteikt Dzērbenes pārvaldē:
t. 64107280, 26411840.
1. janvārī plkst. 00.30
Jaungada nakts ballīte
kopā ar DJ no Full.lv
Darbosies kafejnīca. Ieeja Ls 2,KAIVES pagasta pārvaldes zālē
18. decembrī plkst. 13.00
aicinām uz svecīšu iedegšanu
svētku eglītē
Programmā:
• svētku koncerts,
• pasēdēšana pie kanēļa tējas tases
  un smaržīgām piparkūkām.
TAURENES kultūras namā
No 16. novembra līdz 16. decembrim
kultūras biedrības „Harmonija”
gleznu izstāde
Mākslinieki: Māra Armanoviča,
Lillija Zušmane, Tamāra Pavlovska,
Astrīda Rosa-Mājniece, Leons Staris.
16. decembrī 9.00-12.00
Ziemassvētku tirdziņš
Aicināti visi amatnieki un citi tirgotāji!
Laipni gaidīti pircēji!
21. decembrī plkst. 14.00
Taurenes pensionāru padome aicina uz
svētku pasākumu
Programmā:
• Taurenes skolas saimes
   koncertuzvedums (lielā zālē);
• pasēdēšana pie tējas tases un
   piparkūku groziņiem (mazā zālē).
Sīkāka informācija: 64170302, 25616690
(Dzidra) vai 20234365 (Velga)

2. janvārī plkst. 14.00 uz svētku
eglītes sarīkojumiem „Čučumuižas
Ziemassvētku pasaka” tiek aicināti
Dzērbenes, Kaives un Taurenes
pagasta pirmsskolas vecuma bērni.
Transportu lūdzam pieteikt pagastu
pārvaldēs!
VECPIEBALGAS kultūras namā
8. decembrī plkst. 19.00
humorīgi muzikāls
HOROSKOPISKS SMĒJIENS
Piedalās:
Niks Matvejevs, Guntis Pilsums,
Bruno Libauers, Zigurds Neimanis.
Biļetes cena Ls 4,00; Ls 3,00.
Biļešu iepriekšpārdošana un rezervēšana. Tālr. 26493591.
Darbosies kafejnīca!
Padarīsim Ziemassvētku gaidīšanas laiku
priecīgu un jautru!
16. decembrī plkst. 19.00
jubilejas koncerts.
• Vokālajam ansamblim
„Lūnas”-10 gadi!
• Modes deju grupai
„Savējās”-10. gadi!
26. decembrī plkst. 17.00
labdarības koncerts
„Ziemassvētku Roze”
Piedalās: 2009.gada „Latvijas gāze” Gada
balvas ieguvēja, jaunā operas soliste Inga
Šļubovska un Ziemeļlatvijas kameransamblis „Livonija”.
31. decembrī plkst. 23.45
Jaunā – 2012.– gada sagaidīšana
pie novada pašvaldības
administratīvā centra.
Gadumijā
no plkst. 01.00 līdz plkst. 06.00
ballīte  kultūras namā.
Ierakstu mūzika visām gaumēm!
Galdiņu rezervēšana līdz 30. decembrim
(t.26493591)
Ieejas maksa - Ls 1,00

APSVEIKUMI
Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara –
Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Sindija Kārkliņa Kaives pagastā;
Jānis Ručs Taurenes pagastā;
Karīna Eglīte Vecpiebalgas pagastā
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

SIA „ŠlāgerTV” laidusi klajā
jaunu DVD ar šī gada grandiozākā
Šlāgermūzikas festivāla „Latvijas
Radio 2 Zelta Šlāgeris” ierakstu, kurā
pirmo reizi uz vienas skatuves uzstājās
35 šlāger un kantrī mūzikas grupas
un izpildītāji. Diski pieejami visās
Latvijas Pasta nodaļās, sākot ar mazajām
apdzīvotajām vietām un beidzot ar
galvaspilsētu Rīgu. DVD piešķirtas
ļoti demokrātiskas cenas, taču skaits ir
ierobežots.
17. decembrī plkst. 9.00
Vecpiebalgas tirgus laukumā
„Ziemassvētku tirdziņš”
Laipni aicināti mājražotāji, amatnieki,
pirkt un pārdot gribētāji.
Informācija: 26323454 (Ilzīte)

Mīlai zelta kokle rokā.
Mīlai saules pilna sirds.
Sveicam
Aneti Dzelzi un Artūru Krastiņu;
Sarmīti Šaripo un Jāni Marusānu,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Vai ir kādi svētki iedomājami
bez dažādiem saldumiem un
gardumiem? Kafejnīcā „Ūdensroze”
plašs piedāvājums konditorejas
izstrādājumiem: uz vietas gatavotas
piparkūkas, piparkūku mīkla, svētku
kliņģeri, pīrāgi, Ziemassvētku kēkss.
Pasūtījumus pieteikt: 28329707 (Laila)

PĒRK
Nozied ziedi un virpuļo sniegi.
Gadi tāpat.
Paldies tev, dzīve, par to, kas bija.
Par to, kas būs – tāpat.
Sveicam Tevi, decembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:
60 - Ingrīda Zariņa Kaivē
Dzidris Grāmatiņš
Vecpiebalgā
70 - Rasma Lipska Dzērbenē
Ilga Šilinska Dzērbenē
Dzintra Draule Inešos
Vija Frīdvalde Inešos
80 - Imants Židavs Kaivē
Tekla Mivrniece Vecpiebalgā
Inta Prauliņa Vecpiebalgā
92 - Paulis Melngailis Inešos

Pērk guļbūvi (līdz 25 m2) pārvešanai.
Tālr. 28660055.
Pērk riteņus alumīnija dārza ķerrai.
Tālr. 28660055.
Pērk vieglās un smagās automašīnas,
traktortehniku un traktortehnikas
aprīkojumu jebkurā tehniskā stāvoklī.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālr. 29289217.
Pērk nekustamos īpašumus (izņemot
dzīvokļus). Vajadzības gadījumā
palīdzēšu nokārtot tiesību dokumentus.
Tālr. 29289217.

ĪRĒ

2. janvārī plkst.11.00
uz svētku eglītes sarīkojumiem
„Čučumuižas Ziemassvētku pasaka”
tiek aicināti Inešu un Vecpiebalgas
pagasta pirmsskolas vecuma bērni.
Transportu lūdzam pieteikt pagastu
pārvaldēs!
VECPIEBALGAS pagasta bibliotēkā
7. decembrī plkst. 10.00
Lasītāju klubiņa tikšanās
Dosimies apskatīt Inešu pagasta
Vecpiebalgas muižu un
„Piebalgas Porcelāna fabriku”.

SLUDINĀJUMI

Vēlos īrēt labiekārtotu dzīvokli
Vecpiebalgā. Tālr. 27803227.

Ziemassvētku
dievkalpojumi:
24. decembrī plkst. 17.00
Vecpiebalgas baznīcā
24. decembrī plkst. 18.00
Dzērbenes baznīcā
24. decembrī plkst. 21.00
Lodes-Apšu baznīcā
25. decembrī plkst.10.00
Vecpiebalgas baznīcā
25. decembrī plkst. 15.00
Lodes-Apšu baznīcā

SĒRU VĒSTS
To melno sāpi svešam neizstāstīt,
To bēdu nepacelt, kas sirdi spiež.
		

(J.Plotnieks.)

Mūžībā aizgājuši:
Jeļena Žuka, Dzērbene
Laimonis Vītols, Taurene
Gunārs Deisons, Vecpiebalga
Dzintra Zaķīte, Vecpiebalga
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
tuviniekiem.

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

