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ĪSZIŅAS  
■ 5. septembrī noslēgts sadarbības līgums starp Vecpiebalgas novada pašvaldību un Jelgavas novada Domi. 
Līgums paredz pašvaldību savstarpējās pieredzes apmaiņu novadu politiskajā un administratīvajā vadībā, izglī-
tības, kultūras, sociālajā, sporta, jaunatnes un citās jomās, kā arī dalību kopīgos divpusējos un starptautiskos 
projektos.
■ 18. septembrī sadarbības līguma ietvaros mūsu novadā viesojās Jaunpils novada pašvaldības delegācija, lai 
iepazītos ar realizētajiem projektiem, kuriem līdzfinansējums saņemts no ES.
■ Līdz nākamajiem novada svētkiem iecerēts izveidot un izdot grāmatu par Vecpiebalgas novadu, iekļaujot tajā 
svarīgākos un interesantākos vēsturiskos un mūsdienu apskates objektus aprakstos un fotoattēlos. Grāmatas au-
tore Inguna Bauere, fotogrāfs Aivars Ošiņš, mākslinieciskā noformētāja Anita Lūsēna. Grāmatas veidotāji lūdz 
iedzīvotājus būt atsaucīgiem un dalīties idejās par nosaukumu un apskates objektiem, kuri noteikti jāatspoguļo 
grāmatas lappusēs (t.26428354, e-pasts: inguna.bauere@inbox.lv).
■ Augusta nogalē Vecpiebalgas pagasta „Dārzniekos” tika atvērts jauns ziedu un dāvanu veikals. „Ēdelveisa” 
īpašniece Ilona Lieldiena aicina novada iedzīvotājus iegriezties jaunatvērtajā veikalā, jo šeit ikviens atradīšot 
savai gaumei un vajadzībām atbilstošo. Veikalā var ne tikai iegādāties ziedus un dāvanas, šeit uz vietas izgatavo 
svētku pušķus, kompozīcijas, iesaiņo dāvanas, var pasūtīt vainagus sēru brīžiem. Tālrunis: 29140216.
■ Sakarā ar LR proklamēšanas 94. gadadienu Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālo, izglītības un kultū-
ras jautājumu komiteja gaida jūsu ierosinājumus apbalvojuma „Vecpiebalgas novada lepnums” un nominā-
ciju – „Gada sportists”, „Gada kultūras darbinieks vai pašdarbnieks”, „Gada uzņēmējs”, „Gada pašvaldības 
darbinieks”, ‘‘Gada skolotājs’’ un „No sirds uz sirdi”– piešķiršanai. Pieteikumus līdz 2012. gada 15. oktob-
rim iesniegt pagastu pārvaldēs vai novada administratīvajā centrā Vecpiebalgā. 

SVEICAM!
Apbalvojumi novada skolu pedagogiem, sagaidot jauno mācību gadu

   Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts
Marijai Supei par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un augstu profesionālo meistarību. 

   Inešu pamatskolas 
direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā Ilzei Cīrulei par iniciatīvu un radošu darbu ārpusstundu darba 
pilnveidošanā;
sākumskolas skolotājai Evijai Rutkai par labiem sasniegumiem un informācijas tehnoloģiju izmantošanas aktualizēšanu 
sākumskolā;
pirmsskolas izglītības skolotājai Ingunai Janei par ieguldījumu pirmsskolas izglītības attīstībā Inešu pamatskolā. 
   
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības raksts
   Skujenes pamatskolas 
matemātikas skolotājai Sarmītei Kārkliņai par nozīmīgu ieguldījumu Skujenes pamatskolas skolēnu izglītošanā un 
audzināšanā;
angļu valodas un sociālo zinību skolotājai Ilonai Sopulei - Žēperei par pašaizliedzīgu darbu skolēnu iesaistīšanā 
starptautiskos projektos un sava mācību priekšmeta popularizēšanu. 

   Vecpiebalgas vidusskolas 
angļu valodas skolotājai Velgai Jēriņai par rezultatīvu un atbildīgu darbu skolēnu iesaistīšanā starptautiskās aktivitātēs 
Commenius projekta ietvaros;
krievu valodas skolotājai Zinaīdai Tollai par atbildīgu pieeju mācību procesam un apzinīgu darbu skolēnu audzināšanā;
ķīmijas skolotājai Antrai Eškinai par atbildīgu pieeju mācību procesam un apzinīgu darbu skolēnu audzināšanā;
angļu valodas skolotājai Daigai Šatrovskai par atbildīgu pieeju mācību procesam un apzinīgu darbu skolēnu audzināšanā;
pirmsskolas skolotājai Mārītei Lācgalvei par rezultatīvu darbu bērnu izglītošanā un aktivitātēm Vecpiebalgas novada 
kultūras dzīvē. 

Laime ir izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, 
un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.

                                                                                             (Z.Mauriņa.)

Sveicam Skolotāju dienā!

Lai katru dienu piepilda dzīvesprieks un skolēnu atzinība,
lai vienmēr gandarījums par paveikto! Paldies visiem,

kuri savu darba mūžu ir veltījuši skolai!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Labdien rudenī!
Katram gadalaikam piemīt savs 

šarms, vai ne? Šobrīd varam izbaudīt 
dabas dāsnumu (pagrabos plaukti tiek 
pildīti ar vasarā izaudzētajiem labu-
miem svaigā, konservētā, kaltētā, žā-
vētā veidā) un rudens zelta krāšņumu. 
Tiesa gan, Vecpiebalgas centrā, iespē-
jams, arī citur novadā  poētiski noska-
ņotajām dvēselēm šo prieku nedaudz 
aizēno izrakņātās ielas, kas nudien 
vairāk atgādina svaigi uzartu kartupe-
ļu vagas nevis pieklājīgus braucamos 
ceļus un gājēju taciņas – siltumtrases 
rekonstrukcija un tai sekojošā ūdens-
vadu nomaiņa nedaudz ierobežo ie-
rasto ikdienas gaitu. Taisnības labad 
jāpiebilst, ka vairākās vietās „arumi” 
ir jau daļēji nolīdzināti un ielas satik-
smei atjaunotas, taču citur vēl valda 
rosība. Saka jau, ka „cāļus skaita ru-
denī” – vēl pavisam nedaudz un varē-
sim priecāties par uzlabojumiem, kas 
(ļoti ceram un ticam) atvieglos mūsu 
dzīvi nākotnē. Tāpēc nedaudz mulsina 
atsevišķu cilvēku attieksme pret notie-
košo – kad uz vecās siltumtrases zie-
mā varējām audzēt puķes un ūdens no 
krāna bija mānīt jāizmāna, bija slikti. 
Savukārt tagad, kad problēmjautāju-
mi tiek risināti (turklāt neķeroties klāt 
pie pašu iedzīvotāju maciņiem), atkal 
ir neapmierinātie, jo, lūk, gadoties 
ūdenspiegādes pārrāvumi, uz brau-
camajiem ceļiem veidojoties dubļu 
lāmas vietās, kur tiekot rakti pārva-
di... Darbs vienlaikus rit vairākos ielu 
posmos, dažādos apstākļos, tāpēc bez 
problēmām neiztikt un no nelieliem 
sarežģījumiem radīt milzu katastrofu 
diezin vai būtu prātīgi. Dzīvē bieži ga-
dās dažādas situācijas, kad viss nelie-
kas tik jauki un patīkami, kā gribētos, 
taču to, kā mēs jūtamies, galvenokārt 
nosaka mūsu attieksme pret notieko-
šo. Katram mākonim ir sudraba ma-
liņa. Reizēm to grūti pamanīt, bet tas 
nebūt nenozīmē, ka tādas nav. Kad 
visi rekonstrukcijas darbi būs beigu-
šies, varēsim priecāties un novērtēt 
paveikto.

 „Domājot pozitīvi, piesaistām po-
zitīvo un ienesam labo savā dzīvē” - 
rinda no grāmatas „Tavas dzīves 
sargeņģeļi”. Labās domas spējot ma-
terializēties. Iespējams, ja vadīsimies 
pēc šīs atziņas, arī rudens vairs nelik-
sies tikai tumšs un bezcerīgs. Radoši 
izpausties, izzināt ko jaunu, mācīties, 
iepriecināt citus, iedvesmot... Šī mē-
neša avīzītes numurā iepazīstinām ar 
kultūras iestāžu piedāvājumu. Izman-
to iespēju un piesakies! Tad arī pelēcī-
ba un drūmums atkāpsies (un dubļi uz 
ielām vairs nešķitīs tik apgrūtinoši)!

Saulainām domām un darbiem ra-
došu oktobri!

Dzidra Ješkina 



2                                                    VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                                  2012. gada septembris

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2012. gada

19. septembrī
Deputāti vienbalsīgi nolē-

ma:
1. Noteikt minimālo divi-

dendēs izmaksājamo peļņas 
daļu 10% apmērā no tīrās pār-
skata gada peļņas Vecpiebal-
gas novada pašvaldības kapi-
tālsabiedrībai SIA „Dzērbenes 
siltums”. Pašvaldības kapitāl-
sabiedrību, pašvaldības izšķi-
rošajā ietekmē esošo kapitāl-
sabiedrību, publiski privāto 
un privāto kapitālsabiedrību 
izmaksājamā Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai piekritīgā 
peļņas daļa ir kapitālsabiedrī-
bas dalībnieku sapulces lēmu-
mā noteiktā kapitālsabiedrības 
peļņas daļa, kura pašvaldībai 
piekrīt proporcionāli pašval-
dībai piederošo kapitāla daļu 
nominālvērtību summai. No-
teikt, ka kapitālsabiedrības 
valdei, sagatavojot un iesnie-
dzot kārtējai dalībnieku sapul-
cei priekšlikumu par peļņas 
izlietošanu, jānorāda konkrēti 
peļņas izlietošanas mērķi, kā 
arī jāiesniedz detalizēta infor-
mācija par iepriekšējā gada 
nesadalītās peļņas izlietošanu 
atbilstoši noteiktajiem mēr-
ķiem. Dividendes ieskaitāmas 
Vecpiebalgas novada pašval-
dības pamatbudžeta kontā ne 
vēlāk kā sešu mēnešu laikā 
no kārtējās dalībnieku sapul-
ces lēmuma par peļņas sadali 
pieņemšanas dienas. Lēmumā 
noteiktās dividendes piemēro, 
sākot ar 2012. gada pārskata 
gadu.

2. Apstiprināt Dzērbenes 
mūzikas skolas maksas notei-
kumus.

3. Piešķirt Dzērbenes mūzi-
kas skolai finansējumu jaunas 
profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmas „Dejas pa-
mati” (pēc programmas licen-
ces saņemšanas) un 2. klases 
mācību priekšmeta „Vispārē-
jās klavieres” apmācību no-
drošināšanai. No 2012. gada 
1. septembra iekļaut skolas 
budžetā skolotāju slodzes pa-
augstinājumu (Ls 280 par slo-
dzi).

4. Piešķirt finansiālu atbalstu 
dalībai Baltijas kausā šautriņ-
mešanā 5 novada dartistiem 
(katram Ls 30).

5. Noteikt, ka ierosinātā 
meža zemju transformāci-
jas nepieciešamība īpašumā 
„Kaktagals” (Vecpiebalgas 
pagasts) ir pamatota un plāno-

tā darbība pēc transformācijas 
ir atbilstoša Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem Nr.4 „Par Vec-
piebalgas novada teritorijas 
plānojumiem”.

6. No 2012.gada 1.oktobra 
līdz šī mācību gada beigām 
piešķirt brokastis un brīvpus-
dienas Vecpiebalgas novada 
izglītības iestāžu pirmsskolas 
grupiņu 5-6-gadīgajiem bēr-
niem un 2.- 4. klašu skolē-
niem. 

7. No š.g. 1. septembra sa-
glabāt sporta treneriem esošo 
likmju apjomu un, pamatojo-
ties uz Ministru kabineta gro-
zījumiem Ministru kabineta 
2009. gada 28. jūlija noteiku-
mos Nr. 836 „Pedagogu dar-
ba samaksas noteikumi”, kas 
no 2012. gada 1. septembra 
paredz paaugstināt pedagogu 
zemākās mēneša darba algu 
likmes par 10%, papildus segt 
likmes pieaugumu – kopā Ls 
496,51 mēnesī.

8. Izdarīt grozījumus ama-
tu sarakstā, kas apstiprināti 
2011.gada 16.februāra domes 
sēdē (prot.Nr.4; §4, pielikums 
Nr15.), papildinot Vecpie-
balgas vidusskolas darbinieku 
sarakstu ar jaunu amata vie-
nību „Pirmsskolas pedagoga 
palīgs”. Apstiprinātā mēneša 
likme – Ls 100,00.

9. Apstiprināt saistošos no-
teikumus „Par nodokļa atbal-
sta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim 
un ar to saistītajiem maksā-
jumiem Vecpiebalgas novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekusta-
majiem īpašumiem”.

10. Sagatavot un iesniegt 
projekta pieteikumu Eiro-
pas Savienības programmas 
„Jaunatne darbībā” projektu 
konkursā 3.1. aktivitātē „Sa-
darbība ar Eiropas Savienības 
kaimiņvalstīm.

11.  Apstiprināt Vecpie-
balgas novada pašvaldības 
sniegtā komunālās saimniecī-
bas pakalpojuma – siltā ūdens 
piegādes – tarifa aprēķinā-
šanas metodiku.  Apstiprināt 
apkures sezonā ūdens uzsil-
dīšanas tarifu Ls 2,07 (bez 
PVN)  par patērēto m3. Pēc 
apkures sezonas beigām kar-
stajam ūdenim piemērot ap-
rēķina metodiku pēc faktiski 
patērētām Mhw (Ls 30,00 bez 

PVN) mājas siltumenerģijas 
patēriņa skaitītājā. 

12. Pilnveidot Vecpiebalgas 
novada teritorijas plānojuma 
2012. – 2024.gadam” 1. re-
dakciju atbilstoši institūciju 
atzinumiem un sabiedriskās 
apspriešanas rezultātiem un 
sagatavot teritorijas plānoju-
ma galīgo redakciju.

13. Iegādāties nekustamo 
īpašumu „Arāji” (Dzērbenes 
pagasts).

14. Veikt nekustamā īpašu-
ma „Baznīckalns” (Taurenes 
pagasts) 0.5677 ha kopplatībā 
sagatavošanu atsavināšanai 
– noteikt īpašuma tirgus vēr-
tību. 

15. Nodot atsavināšanai 
Vecpiebalgas novada pašval-
dībai piederošo nekustamo 
īpašumu „Noliktava Ceriņos” 
( Inešu pagasts). Noteikt atsa-
vināšanas veidu – pārdošana 
izsolē un apstiprināt izsoles 
noteikumus. 

16. Uzsākt zemes ierīcības 
projekta izstrādi nekustamiem 
īpašumiem „Jaunmelderi” 
un „Jauntoži” (Taurenes pa-
gasts).

17. Atdalīt no nekustamā 
īpašuma „KS „Nēķins” (Tau-
renes pagasts) zemes vienības 
280 m2 lielu daļu.

18.  Apstiprināt SIA „Lat-
vijas Mērnieks.lv” izstrādā-
tos zemes ierīcības projektus 
nekustamajiem īpašumiem 
„Gruntāļi” un „Salnas” (Dzēr-
benes pagasts).

19. Piekrist īpašuma „Laz-
dukalns” (Inešu pagasts) sa-
dalīšanai.

20. Piešķirt Dzērbenes vi-
dusskolai 2012./2013. mācību  
gadā no pašvaldības budžeta 
0,6 pedagogu likmes (Ls 168, 
mēnesī) pamatizglītības hu-
manitārā un sociālā virziena 
programmas īstenošanai (pēc 
programmas licences saņem-
šanas).

21. Apstiprināt Dzērbenes 
vidusskolas nolikumu.

22. Apstiprināt Vecpiebal-
gas novada pašvaldības nomi-
nāciju nolikumu. 

23. Veikt grozījumus Vecpie-
balgas novada Domes apstip-
rinātajā nolikumā „Materiālā 
pabalsta (stipendijas) apmēra 
piešķiršanas kārtība Vecpie-
balgas vidusskolas 10.-12.kla-
šu izglītojamiem”, nosakot IV 
daļas 5.punktu šādā redakcijā: 
„Mācību gada sākumā sti-
pendiju piešķir Vecpiebalgas 
vidusskolas 10.-12.klašu iz-
glītojamiem, kuriem iepriek-

šējā mācību gadā vērtējums 
(uz liecības vai 9. klases sek-
mju izrakstā) nevienā mācību 
priekšmetā nav zemāks par 
6 ballēm, vidējais vērtējums 
semestrī nav zemāks par  7,5 
ballēm un, ja izglītojamais 
ir aktīvs, atsaucīgs, veic sa-
biedriskos pienākumus un 
piedalās ārpusstundu interešu 
pulciņos un kuram iepriekšējā 
mācību gadā nav neattaisnotu 
stundu kavējumu.” 6.punktu 
šādā redakcijā: „Pēc 1.semes-
tra beigām stipendiju piešķir 
Vecpiebalgas vidusskolas 
10.-12.klašu izglītojamiem, 
kuriem 1.semestrī vērtējums 
(uz liecības) nevienā mācību 
priekšmetā nav zemāks par 
6 ballēm, vidējais vērtējums 
semestrī nav zemāks par 7,5 
ballēm un, ja izglītojamais ir 
aktīvs, atsaucīgs, veic sabied-
riskos pienākumus un piedalās 
ārpusstundu interešu pulciņos 
un kuram 1.semestrī nav neat-
taisnotu stundu kavējumu”. 

24. Veikt grozījumus noli-
kumā Gada skolotājs, izsa-
kot piešķiršanas kārtību šādā 
redakcijā: „Nominācijas pie-
šķiršanu apliecina Vecpiebal-
gas novada Domes apliecība, 
piemiņas balva ar „ Gada sko-
lotājs” iegravētu simbolu un 
naudas balvu Ls 100”. 

Deputāti, atklāti balsojot 
(PAR – A.Avens,  A.Kamerāde, 
I.Sakss, D.Skrastiņa, M.Supe, 
A.Zālīte, E. Frīdvalde-An-
dersone, S.Sniedze, PRET - 
V.Cīrulis, L. Ozoliņa, ATTU-
RAS – R. Glāzers), nolēma: 

25.   Apstiprināt Vecpiebal-
gas novada pašvaldības izpild-
direktora 2012.gada 23.au-
gusta rīkojumu Nr.129/4-7, 
ar kuru par Vecpiebalgas vi-
dusskolas direktora pienāku-
mu izpildītāju no 2012.gada 
27. augusta iecelta Lolita 
Žagare. Vecpiebalgas novada 
pašvaldības izpilddirektoram 
H.Duksim saskaņot ar Izglītī-
bas un zinātnes ministriju Lo-
litas Žagares iecelšanu amatā 
un pieņemšanu darbā par Vec-
piebalgas vidusskolas direk-
tora pienākumu izpildītāju. 
Grozīt Vecpiebalgas novada 
Domes 2012.gada 20.augus-
ta lēmumu Nr.4 (protokols 
Nr.13), izsakot to šādā redak-
cijā: „Līdz 2012. gada beigām 
izlemt par konkursa uz amatu 
„Vecpiebalgas vidusskolas di-
rektors” rīkošanu””.

26. Atcelt Vecpiebalgas 
novada Domes 2012.gada 
15.augusta sēdes lēmuma 

Nr.2 pirmo punktu par Ulda 
Blīgznas iecelšanu Dzērbenes 
vidusskolas direktora amatā, 
atceļot konkursa rezultātus. 
Iecelt Uldi Blīgznu par Dzēr-
benes vidusskolas direktora 
pienākumu izpildītāju. Vec-
piebalgas novada pašvaldības 
izpilddirektoram H.Duksim 
saskaņot ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju Ulda Blīg-
znas iecelšanu amatā un 
pieņemšanu darbā par Dzēr-
benes vidusskolas direktora 
pienākumu izpildītāju. Grozīt 
Vecpiebalgas novada Domes 
2012.gada 18.jūlija lēmuma 
Nr.15 (protokols Nr.10) pirmo 
punktu, izsakot to šādā redak-
cijā: „Līdz 2012. gada beigām 
izlemt par konkursa rīkošanu 
uz amatu „Dzērbenes vidus-
skolas direktors””. 

Nākamā Vecpiebalgas 
novada Domes sēde no-
tiks 2012. gada 17. oktobrī 
plkst.16.00 Vecpiebalgas pa-
gastā. 

 

Par nodokļu 
atbalsta 

pasākuma likumu
Augusta beigās stājies spēkā 

„Nodokļu atbalsta pasākuma 
likums”, kura mērķis ir at-
vieglot nodokļu maksātājiem 
ekonomiskās krīzes rezultātā 
radušos nodokļu parāda slo-
gu, ja tiek samaksāts pamat-
parāds un 10 % no aprēķinātās 
soda naudas, tad 90 % no soda 
naudas tiek dzēsti. Aicinu iz-
mantot šo iespēju nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātā-
jus, kuriem  sakrājušies parā-
di. Lai to izdarītu, līdz 2012.
gada 31. decembrim pašval-
dībā jāiesniedz iesniegums 
par piedalīšanos nodokļu at-
balsta pasākumā. Iesnieguma 
veidlapas būs gan pagastu 
pārvaldēs, gan novada mā-
jas lapā – www.vecpiebalga.
lv . Pēc tam tiks sagatavots 
lēmums, kurā būs norādīta 
maksājamā summa un samak-
sas termiņš. Kad maksājums 
samaksāts, 90 % no aprēķinā-
tās soda naudas tiks dzēsti. Šo 
iespēju var izmantot arī tad, ja 
dokumenti par parādu piedzi-
ņu jau iesniegti tiesu izpildītā-
jam, šajā gadījumā gan jāsedz 
arī tiesu izpildītāja izdevumi. 
Par visiem neskaidrajiem jau-
tājumiem zvaniet: 64170464, 
26115317, 26420236.

Daina Slaidiņa
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Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros ir veiksmīgi realizēts 
Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Pils parka sabied-
riskā WC vienkāršota rekonstrukcija Vecpiebalgas muižā” 
(Nr.11-09-LL29-L413201-000009). Tā īstenošana tika veikta 
no 2011.gada 15.aprīļa līdz 2012.gada 24.septembrim. 

Vienkāršotās rekonstrukcijas darbi, kurus veica SIA „PRO 
DEV”, tika pabeigti un būvobjekts tika pieņemts ekspluatācijā 
2012.gada 13.septembrī. 

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir Ls 13 495,39. 
ELFLA finansējums ir 75% no attiecināmajām izmaksām, t.i., 
Ls 10 121,54. 

 
Vecpiebalgas novada pašvaldības projekts „Gājēju drošība 

gar valsts autoceļu P30 Vecpiebalgā” tiek īstenots kopš 2010.
gada 16.decembra, kad tika parakstīta vienošanās ar Centrālo 
un finanšu līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības 
fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfinansējuma piešķiršanu (Nr.3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/076/007). Projekta pirmās kārtas būvdarbi tika pabeigti, 
un 805 m garais, apgaismotais un no intensīvās ceļa satiksmes 
atdalītais gājēju - velosipēdistu celiņš tika nodots ekspluatācijā 
2011.gada 29. septembrī. 

2012.gada 29. februārī tika apstiprināti grozījumi pie vie-
nošanās ar CFLA par ietaupījuma izmantošanu pēc projekta 
1.kārtas īstenošanas. Sākās projekta realizācijas 2.kārta, kuras 
laikā tika izbūvēti gājēju - velosipēdistu celiņi no Vecpiebal-
gas vidusskolas līdz autobusa pieturām pie valsts autoceļa P30 
Vecpiebalgā, panākot lielāku satiksmes drošību vidusskolas tu-
vumā un gar P30 autoceļu Vecpiebalgā. 

Projekta 2.kārtas būvdarbi tika pabeigti vasaras vidū. 184 m 
garais gājēju - velosipēdistu celiņš tika nodots ekspluatācijā 
2012. gada 16. jūlijā.

Projekts ir realizēts pilnībā, īstenojot izvirzīto mērķi un sa-
sniedzot plānotos rezultātus. Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas ir Ls 123 975,97, tai skaitā ERAF publiskais finansē-
jums Ls 105 379,57. 

Projektu vadītāja Inese Asarīte 

Nolikums “Par apbalvojumu piešķiršanu”
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, 

kādā piešķirami apbalvojumi 
Vecpiebalgas novada pašval-
dības nominācijām „Gada 
sportists”, „Gada kultūras 
darbinieks vai pašdarbnieks”, 
„Gada uzņēmējs”, „Gada paš-
valdības darbinieks” un „No 
sirds uz sirdi” par labu darbu 
Vecpiebalgas novada sabied-
rības labā .

2. Apbalvojums – Vecpie-
balgas novada pašvaldības 
atzinības raksts, ziedi un/vai 
naudas balva.

3. Apbalvojumus piešķir 
ar Vecpiebalgas novada Do-
mes lēmumu reizi kalendā-
rajā gadā. Uz apbalvojumu 
var pretendēt Vecpiebalgas 
novada administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarēju-
šās personas, pamatojoties uz 

PROJEKTI 2012. gada Eiropas Komisijas programma 
vistrūcīgākajām personām

1. Atbilstoši ES 2012.
gada programmā noteikta-
jam tiesības saņemt sešus 
pārtikas komplektus ir:

1.1.ģimenēm vai atseviš-
ķi dzīvojošām personām, 
kuras ir atzītas par trūcīgām 
saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par ģimenes vai at-
sevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu. Lai 
saskaņā ar programmu sa-
ņemtu pārtikas produktus, 
ģimene vai atsevišķi dzīvo-
joša persona uzrāda Sociālā 
dienesta izsniegtu izziņu 
par trūcīgas ģimenes (per-
sonas) statusa piešķiršanu. 

Trūcīgas ģimenes statuss 
tiek piešķirts ģimenēm, 
kuru ikmēneša ienākumi 
nepārsniedz 90- latus uz 
vienu ģimenes locekli;

1.2. ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kas 
atzītas par maznodrošinā-
tām saskaņā ar pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem 
par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzī-
šanu par maznodrošinātu, 
uzrādot Sociālā dienesta 
izziņu par maznodrošinātās 
ģimenes (personas) statusa 
piešķiršanu. Maznodroši-
nātas ģimenes statuss tiek 
piešķirts ģimenēm, kuru 
ikmēneša ienākumi nepār-

sniedz 120- latus uz vienu 
ģimenes locekli;

1.3. ģimenēm vai atseviš-
ķi dzīvojošām personām, 
kas atzītas par tiesīgām sa-
ņemt Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības li-
kumā noteikto vienreizējo 
pašvaldības pabalstu ār-
kārtas situācijā, ja minēto 
faktu apliecina Sociālais 
dienests. Kā arī atsevišķi 
dzīvojošiem vecuma pen-
sionāriem un invalīdiem, 
kuru ienākumi nepārsniedz 
Ls. 150- mēnesī. 

Pārtikas komplektus var 
saņemt pie savu pagastu so-
ciālajiem darbiniekiem.

2. 2012. gada program-
mas PRODUKTU KOM-
PLEKTS sastāv no:

Pilnpiena pulveris – 0,4 
kg (ražotājs AS „Valmieras 
piens”) 

Makaroni – 2 x 0,5 kg 
(ražotājs AS “Dobeles dzir-
navnieks”). 

Auzu pārslu biezputra 
ar ogām vai augļiem – 2 x 
0,07 kg (ražotājs AS „Rīgas 
dzirnavnieks”).

Pankūku milti – 0,4 kg 
(ražotājs AS „Dobeles dzir-
navnieks”)

Kartupeļu biezputra – 0,2 
kg (ražotājs AS „Dobeles 
dzirnavnieks”).

Griķi - 0,3 kg (ražotājs AS 
„Dobeles dzirnavnieks”)

Manna – 0,5 kg (ražo-
tājs AS „Dobeles dzirnav-
nieks”).

Kviešu milti –  1,0 kg (ra-
žotājs AS „Dobeles dzir-
navnieks”).

Sautēta cūkgaļa – 0,25 kg 
(ražotājs SIA „ARDEKS”).

Uz produktu iepako-
juma jābūt norādēm „ES 
atbalsts”, „bezmaksas” un 
Eiropas Savienības karoga 
attēlojums!

Kopā viens iepakojums 
sver: 4,019 kg.

Komplekta vērtība: Ls 
4,014.

Produktu komplektu 
piegādes termiņš noteikts 
no 2012.gada jūlija līdz 
2013. gada 28. februārim. 

Tāpat atgādinu, ka skolē-
niem no trūcīgām un maz-
turīgām ģimenēm Vecpie-
balgas novada pašvaldībā ir 
paredzēts pabalsts mācību 
līdzekļu iegādei Ls 10- ap-
mērā mācību gada laikā. 
Lūdzu vecākus, kas vēl nav 
saņēmuši šo pabalstu, vēr-
sties Sociālajā dienestā ar 
iesniegumiem.

Sociālā dienesta vadītāja
Anita Kamerāde, tel. 

29279931

fizisko un juridisko personu 
motivētiem iesniegumiem, 
kuros tiek pamatota preten-
dentu atbilstība nominācijas 
saņemšanai. Iesniegumus iz-
vērtē un nominācijas iesaka 
Vecpiebalgas novada Domes 
Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komiteja.

II Apbalvojumu saņēmēji
4. Apbalvojumi tiek pie-

šķirti nominācijās: „Gada 
sportists”, „Gada kultūras 
darbinieks vai pašdarbnieks”, 
„Gada uzņēmējs”, „Gada paš-
valdības darbinieks” un nomi-
nācija „No sirds uz sirdi” par 
labu darbu novada sabiedrības 
labā. Nominācijai „Gada uz-
ņēmējs” tiek izvirzīti arī zem-
nieku saimniecību īpašnieki, 
lauksaimnieki un individuālā 
darba veicēji. Nominācijām 
nevar pieteikt pašvaldības de-

putātus.
III Izvirzīšanas kārtība
5. Kandidātus apbalvoju-

miem var izvirzīt jebkura fi-
ziska vai juridiska persona, 
iesniedzot motivētu iesnie-
gumu Vecpiebalgas novada 
Domes Sociālo, izglītības un 
kultūras jautājumu komitejai 
līdz katra kalendārā gada 
15. oktobrim.

6. Sociālo, izglītības un kul-
tūras jautājumu komiteja iz-
vērtē iesniegtos pieteikumus 
un iesniedz lēmuma projektu 
domei apstiprināšanai. Nova-
da dome lēmumu pieņem no-
vembra sēdē.

IV Apbalvojumu skaits un 
veids nominācijās

7. Nominācijai „Gada spor-
tists” tiek izvirzīti apstipri-
nāšanai domē trīs kandidāti. 
Nominācijā tiek piešķirta 

viena naudas balva LVL 100, 
goda raksts un ziedi. Pārējiem 
diviem izvirzītajiem kandi-
dātiem – pateicības raksts un 
ziedi.

8. Nominācijai „Gada kultū-
ras darbinieks, pašdarbnieks” 
tiek izvirzīti apstiprināšanai 
domē trīs kandidāti. Nominā-
cijā tiek piešķirta viena naudas 
balva LVL 100, goda raksts 
un ziedi. Pārējiem diviem iz-
virzītajiem kandidātiem – pa-
teicības raksts un ziedi.

9. Nominācijai „Gada uzņē-
mējs” tiek izvirzīti apstipri-
nāšanai domē pieci kandidā-
ti. Nominācijā tiek piešķirta 
viena naudas balva LVL 100, 
goda raksts un ziedi. Pārējiem 
četriem izvirzītajiem kandi-
dātiem – pateicības raksts un 
ziedi.

10. Nominācijai „Gada paš-

valdības darbinieks” tiek iz-
virzīti apstiprināšanai domē 
pieci kandidāti. Nominācijā 
tiek piešķirta viena naudas 
balva LVL 100, goda raksts 
un ziedi. Pārējiem četriem iz-
virzītajiem kandidātiem – pa-
teicības raksts un ziedi.

11. Nominācijai „No sirds 
uz sirdi” par labu darbu citu 
labā tiek izvirzīti apstiprinā-
šanai domē trīs kandidāti. No-
minācijā tiek piešķirta viena 
naudas balva LVL 100, goda 
raksts un ziedi. Pārējiem di-
viem izvirzītajiem kandidā-
tiem – pateicības raksts un 
ziedi.

IV Noslēguma jautājumi
12. Vecpiebalgas novada ap-

balvojumus piešķir, pamato-
joties uz Vecpiebalgas novada 
Domes Sociālo, izglītības un 
kultūras komitejas lēmuma 
pamata.

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
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Jau vienpadsmito gadu aicinām ļauties lasīšanas priekam – 
lasīt un vērtēt grāmatas projektā „Bērnu žūrija”

Latvijas Nacionālās bib-
liotēkas izlolotajā projek-
tā „Bērnu žūrija” Vecpie-
balgas novada publiskās 
bibliotēkas piedalās jau 
vienpadsmito gadu. Pērn 
grāmatu vērtēšanā varē-
ja iesaistīties arī jaunie-
ši, bet šogad iespēja dota 
arī ”vecāku žūrijai” jeb 
ikvienam pieaugušajam, 
jo, lasot grāmatas par 
savstarpējām attiecībām 
ģimenē, vecākiem būs 
iespēja iedziļināties savu 
atvašu problēmās un vei-
dot dialogu. Grāmatu ko-
lekciju bibliotēkām palī-
dzēja sagādāt Bibliotēku 
atbalsta biedrība akcijā 
„Sirsniņa prasa, lai bēr-
niņš lasa”. Kompetenta 
ekspertu komisija ir iz-
vēlējusies septiņās izdev-
niecībās klajā nākušas 24 
grāmatas pa piecām kat-
rai vecuma grupai (ko-
pumā tās gan veido vien 
sesto daļu Latvijā gada 
laikā iznākošo bērnu grā-
matu). Veidojot kolekci-
ju, eksperti raudzījušies, 

lai tās būtu patiešām jau-
nākās un labākās Latvijā 
izdotās bērnu un jauniešu 
grāmatas un lai līdzsvarā 
atrastos tulkotās un ori-
ģinālliteratūras piedāvā-
jums. Mazo lasītāju grupā 
iekļautas gan pazīstamu 
kā Ineses Zanderes un 
Ulda Ausekļa, gan mazāk 
zināmu autoru darbi, pie-
mēram, Evijas Gulbes un 
Lindas Lošikas stāsts par 
diviem pelēniem „Koko 
un Riko”.  5.-7. klašu bēr-
ni varēs lasīt, piemēram, 
Māra Runguļa stāstu „Ne-
krietnais Alfrēds” (starp 
citu, pērn autors viesojās 
Vecpiebalgas un Inešu 
bibliotēkā un tikās ar la-
sītājiem klātienē)  vai arī 
Valda Rūmnieka fantas-
tisko detektīvstāstu „At-
nācēji”.  Tulkotajā klās-
tā  kā īpaša pērle mirdz 
izcilā zviedru rakstnieka 
Ulfa Starka pasaules kla-
ses romāns „Mans draugs 
Pērsijs. Bufalo Bils un 
es”. Lielākajiem bērniem 
adresētajā kolekcijas daļā 

izvēlēts, piemēram, Ilzes 
Eņģeles romāns „75 die-
nas”, kā arī ASV dzīvojo-
šās lietuviešu izcelsmes 
rakstnieces Rūtas Šepetis 
romāns „Starp pelēkiem 
torņiem”, kas vēsta par 

piedzīvoto izsūtījumā. 
Pie grāmatu lasīšanas 
jau čakli ķērušies žūrijas 
eksperti – bērni un ve-
cāki – Dzērbenē, Inešos, 
Taurenē, Vecpiebalgā. 
Ar prieku aicinām arī ci-

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES   

Aušanas prasmju apguve 
Noslēdzies projekts 

„Kaives audējas”, kas 
guva atbalstu Vecpiebal-
gas novada Domes izslu-
dinātajā konkursā „Iedzī-
votāji veido savu vidi” 
sadarbībā ar Nīderlandes 
fondu KNHM. Projekta 
vadītāja Agnese Caunīte 
- Bērziņa ir gandarīta par 
paveikto: „Aušana ir viena 
no senākajām amata pras-
mēm Latvijā, vēlamies to 
saglabāt līdz mūsdienām 
un nodot nākamajām pa-
audzēm gan kā kultūras 
mantojumu, gan kā iespē-
ju sevi apliecināt darbībā, 
radot iespēju iepriecināt 
sevi un apkārtējos.” 

Realizējot projektu, ir 
paveikts lielisks darbs – 
Kaives rokdarbnieces ir 

apguvušas steļļu salikša-
nu, velku sagatavošanu un 
uzvilkšanu, kā arī meista-
res Līgas Sisenes vadībā 
iemācījušās pašu galve-
no –  aušanu. „Lai paveik-
tu iecerēto, bija nepie-
ciešams daudzu cilvēku 
atbalsts, tāpēc kaivēniešu 
PALDIES – Vecpiebalgas 
novada Domei, pagasta 
pārvaldes vadītājai Ritai 
Čičkanovai, kultūras or-
ganizatorei Gintai Babrei 
par jauki izremontētajām 
telpām aušanas vajadzī-
bām, steļļu dāvinātājām 
Alīnai Bērziņai un Aijai 
Rozei, steļļu piegādātā-
jam Mārim Bērziņam, 
spēcīgajiem vīriem Jānim 
Ošam un Jānim Stuģim, 
kuri palīdzēja salikt sma-

gās stelles, aušanas pro-
cesa entuziastiem Ingrīdai 
Zariņai, Gunāram Harjo, 
Kasparam Zariņam, jo bez 
viņu padoma un prasmī-
gajām rokām mēs nebūtu 
iztikuši. Paldies visiem, 
kuri piedalījās aušanas 
apguvē! Veiksmīgi iesāk-
tais turpinās – ikviens var 
piedalīties nodarbībās un 
apgūt ko jaunu. Ceram, ka 
ziemas periodā būs vairāk 
aust gribētāju, jo lielie va-
saras un rudens darbi būs 
jau aiz muguras. Ja rodas 
interese, zvaniet uz tālru-
ni 26309040 un tiksimies 
rokdarbu klubiņā!” 

Aicina
projekta vadītāja

Arī jaunā paaudze izrāda interesi par senajām amatu prasmēm. Aušanu 
apgūst Skujenes pamatskolas 6.klases  skolniece Rūta Preisa. 

 „Vecāki ir lielākie bērnu lasīšanas veicinātāji. Kad pati mācījos skolā, šāda projekta nebija. Mani bērni gan 
vēl ir mazi, tomēr nolēmu pieteikties žūrijas darbā, jo mani ieinteresēja šis pasākums – varēšu salīdzināt 

savas domas par grāmatām ar bērnu un kompetentu ekspertu vērtējumu. Kā pirmo izvēlējos lasīt D. Penaka 
darbu „Skolas sāpes”, lai vairāk iepazītu bērna un skolas attiecības. Piedalīsimies – lasīsim – vērtēsim!” par 

iesaistīšanos Vecāku žūrijā spriež Inga Vīlipa no Taurenes.

tus lasītājus – gan lielus, 
gan mazus – piedalīties 
lielajā lasīšanas marato-
nā. Lasi pats un iesaki arī 
draugam!

Dzidra Ješkina
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‘‘Kaives raža 2012’’
Saulaini vējainā pēc-

pusdienā Kaives pagast-
mājas nojumē jautrā no-
skaņā aizritēja pasākums 
„Kaives raža 2012”. 
Aktīvākie Kaives ļaudis 
nāca ar groziņiem,  ku-
ros bija dažnedažādas  
rudens veltes – salāti, ie-
vārījumi, ķiplokgurķīši , 
mēnešzemenes gan svai-
gā veidā, gan jau  saldā 
ievārījumā. Kā jau ražas 
laikā pieklājas, bija at-
nesti  interesanti dārze-
ņi –  sīpolos ieauguši sī-
poli, milzīgs ķirbis, lielu 

Visplašāko rudens ražas klāstu aplūkošanai un degustēšanai bija 
atnesusi Lauma Priedenfelde.  

DZĒRBENES tautas namā
Bērnu vokāli instrumentālā  grupa „Isidora pagalms”
Vadītāja Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa, otrdienās, ceturtdienās plkst.15.00.
Jauniešu vokāli instrumentālais ansamblis
Vadītājas Edvīns Logins ,otrdienās plkst.17.30.
Senioru tautisko deju kolektīvs „Juveris”
Vadītājs Uldis Blīgzna , otrdienās, ceturtdienās plkst.19.30. 
Folkloras kopa „Māras bērni”
Vadītāja Mārīte Šķēle, trešdienās, piektdienās plkst.16.00.
Sieviešu klubs „Nianse”
Ceturtdienās plkst.19.00.
Rokdarbu pulciņš
Trešdienās plkst.17.00.

INEŠU tautas namā
Koris „Vecpiebalgas muiža”
Diriģents Jānis Rijnieks, piektdienās plkst.19.00.
Amatierteātris „Ineši”
Režisors  Viesturis Burjots, otrdienās plkst.17.30.
Deju kolektīvs „Drostaliņas”
Vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst.11.30.

KAIVES   tautas namā
Dāmu deju  grupa „Kaiva”
Vadītāja Elita Doniņa, trešdienās plkst.18.00.
Amatierteātris „Aka” 
Režisore Guna Kalniņa, sestdienās. 
Tiek piedāvāta iespēja apgūt rokdarbus un aušanas prasmes!

TAURENES kultūras namā
Koris „Pie Gaujas”
Diriģente Solveiga Vītoliņa, koncertmeistare Guna Rācene, pirmdienās 

plkst.18.30.
Dāmu deju grupa „Pavasara sapņi”
Vadītāja Ilze Cīrule, trešdienās plkst.18.00.

Jauno darba sezonu uzsāk Vecpiebalgas novada 
interešu un amatiermākslas kolektīvi

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES   

„Ieliec roku dvēseles kabatā un atkal jūti: tur jau viņš 
ir – tavs nemiers, kas pulsē un skaita. Visu pierakstījis, 

sarēķinājis, un vēlreiz tevi pārliecina: ieliec roku
dvēseles kabatā – ir laiks!” (S.Radiņa)

Kolektīvi ir atvērti radošai darbībai un gaida jaunus dalībniekus! Nāc! Piedalies! Tu būsi tikai ieguvējs!

Amatierteātris „Radi”
Režisore Dace Potaša, otrdienās plkst.19.00.
Vidējās paaudzes tautisko deju kolektīvs
Vadītājs Uldis Blīgzna, ceturtdienās plkst. 20.00.
Pēc iedzīvotāju pieprasījuma darbosies arī citi interešu pulciņi!

VECPIEBALGAS kultūras namā
Vecpiebalgas audēju kopa
Vadītāja Dagnija Kupča, ceturtdienās plkst.17.00.
Pensionāru klubs „Pīlādzītis”
Vadītājas Ieva Veinberga, Rasma Beķere, katra mēneša septiņpadsmitais 

datums.
Senioru tautisko deju kolektīvs „Mudurainis”
Vadītāja Antra Grinberga, trešdienās  plkst.19.00.
Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Slātaviņa”
Vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst.17.00, trešdienās plkst.16.00.
Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Ratenītis”
Vadītāja Antra Grinberga, pirmdienās plkst.15.30, trešdienās plkst.14.40.
Bērnu tautisko deju kolektīvs „Atskabarga”
Vadītāja Antra Grinberga, trešdienās  plkst.14.00.
Jauniešu  tautisko deju kolektīvs „Balga”
Vadītājs Klāvs Zārdiņš, otrdienās plkst.19.00 Rīgā, Dzirnavu 36 , Vecpiebal-

gas k.n. brīvdienās.
Vokālais ansamblis „Lūna”
Vadītāja Agrita Eškina , otrdienās plkst.18.00.
Amatierteātris  „Sumaisītis”
Režisore Inese Pilābere, otrdienās plkst.19.00.
Dāmu modes deju grupa „Savējās”
Vadītāja Žanna Otersone, trešdienās plkst.17.00.

Informācija:
– Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja, t.29408315
– Sarmīte Beķere, Inešu tautas nama vadītāja, t.22022895
– Ginta Babre, Taurenes un Kaives kultūras nama vadītāja, t.22032942
– Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas kultūras nama vadītāja, t. 26493591

uzmanību izpelnījās sal-
die un koši zaļie cukur-
zirņi un vēl – visiem par 
prieku –asais pipars pu-
ķupodā. Saldummīļiem 
ievārījumu garšu pastip-
rināja gardi auzu pārslu 
plācenīši, bet ābolu laikā 
jau neiztikt bez ābolmai-
zes un ceptiem āboliem ar 
cukuru un kanēli. Pikan-
tie dārzeņu  salāti tika de-
gustēti kopā ar desiņām, 
ko cepām turpat  uz vie-
tas. Cepto desiņu smar-
ža un dūmi uz pasākuma 
vietu atvilināja kuplu 

gardēžu pulciņu. Kā jau 
iepriekš tika solīts, notika 
arī gardumu izvērtēšana. 
Veicināšanas balvas ie-
guva Lauma Priedenfel-
de, Velga Buraka, Guna 
Kalniņa, Agnese Caunī-
te-Bērziņa, Rita Čička-
nova u.c. Paldies visiem 
par atnestajām veltēm un 
piedalīšanos! Uz tikšanos 
nākamgad „Kaives ražā 
2013”!

    Bagātais  rudens
vīriņš
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„Nāc un sāc!” – ar šādu nosau-
kumu maijā Taurenes pirmsskolas 
skolotāji pieteica savu dalību Nī-
derlandes fonda KNHM projek-
tu konkursam „Iedzīvotāji veido 
savu vidi”. Projekts veiksmīgi tika 
apstiprināts, un jūnijā, pateicoties 
Vecpiebalgas novada pašvaldības, 
KNHM un Taurenes pamatskolas 
atbalstam, varējām uzsākt tā īste-
nošanu. 

Paldies visiem „čaklajiem rū-
ķīšiem”, jo bez jūsu padoma un 
darbošanās projektu nebūtu iespē-
jams realizēt! Paldies – Guntaram 
Batņam, Anetei Batņai un Ingunai 
Batņai, Ivaram Žagaram, Aldim 
Driķim, Ivaram Vagulim, Ingrīdai 
Steļmačenokai, Mārim Kondratje-
vam, Sandrai Gnedlerei, Aijai Mit-
rei, Mārītei Torai, Sandrai Zom-
merei, Jānim Zommeram, Jurģim 
Zommeram, Jēkabam Zommeram, 
Ingai Vīlipai, Aleksim Vīlipam, 
Sandrim Janušonim , Ancei Vīli-
pai un Vilmāram, Dacei Lasmanei, 
Vinetai Odziņai, Lailai Dimsonei, 
Lidijai Vītoliņai, Zigrīdai Komo-
rovai, Lilitai Ozoliņai un Leldei 
Burdajai.

Projekta mērķis bija izveidot 
videi draudzīgu, izglītojošu, attīs-
tošu interaktīvo laukumu pirms-
skolas un sākumskolas bērniem 
no 1,5 līdz 11 gadu vecumam, kur 
būtu iespēja netradicionāli gūt zi-
nāšanas un sevi attīstīt fiziski. Ie-
ceri izdevās realizēt – interaktīvās 

■ 2012./2013.mācību gadu mūsu novada skolās uzsāka 610 audzēkņi: Dzērbenes vidusskolā - 72 (t.sk. 26- pirmsskolā), 
Inešu pamatskolā – 64 (t.sk.18 – pirmsskolā), Taurenes pamatskolā – 105 (t.sk. 36 – pirmsskolā), Skujenes pamatskolā – 69 
(t.sk. 19 pirmsskolā), Vecpiebalgas vidusskolā – 300 (t.sk. 71 pirmsskolā). 

■ Profesionālās ievirzes programmu „Vizuāli plastiskā māksla” Inešu pamatskolā apmeklēs 33 audzēkņi, bet Dzērbenes 
mūzikas skolā mācīsies 65 audzēkņi.

■ Vecpiebalgas vidusskolā: 
11. septembris – novadpētniecības diena, kad 1. – 12. klašu skolēni devās pārgājienā, lai iepazītu Vecpiebalgas novada 

ievērojamākās vietas.
10. – 14. septembris – Dzejas dienām veltīta ziedu kompozīciju izstāde.
17. – 20. septembris – iesvētības 10. klašu skolēniem.
21. septembris – Dzejas nakts, kad bija iespēja darboties dažādās radošajās darbnīcās.
28. septembris – Olimpiskā diena.
■ Inešu pamatskolā:
2011. gada jūlija līdz 2012. gada augustam īstenots starptautisks projekts „Lets  Color”. Projekta rezultātā skolas ēka ir 

ieguvusi vēsturisko kaļķa apmetumu un „Sadolin” krāsu daudzveidību. Projekta īstenošana notika SIA „Azo Nobel Baltic” 
vadībā, mārketinga menedžere Inga Bridāga. Paldies visiem projekta dalībniekiem!

12. septembrī jautrā un sportiskā gaisotnē notika pirmā Kustību diena. Šogad aktīvi “kustēsimies” katru otro nedēļu.
14. septembrī visi Inešu pamatskolas skolēni ar audzinātājām devās ekskursijā pa Vidzemi. Daudz jauna un interesanta 

uzzinājām Vijciema čiekuru kaltē un Strenču kokaudzētavā. Rūjienas saldējuma ražotnē baudījām saldējumu, bet Mazsalacā 
aplūkojām senu automobiļu kolekciju.

SKOLU ĪSZIŅAS

„Šoruden mūsu skola ir kļuvusi vēl skaistāka!” priecājas skolēni un 
skolotāja Evita Leiboma.  

 

Taurenē atklāts videi 
draudzīgs un izglītojošs 
aktīvās atpūtas laukums

atpūtas laukumā  izveidojām vai-
rākus objektus, kuri dod iespēju 
attīstīties gan fiziski, gan intelek-
tuāli.Āra aktivitātēm ir paredzēta 
dabas vide, lai bērni varētu vērot, 
pētīt, fiziski norūdīties, kāpjot un 
lecot no celma uz celmu un pārvie-
tojoties pa „vētrā nogāztiem koku 
stumbriem”, atdarināt dažādu 
dzīvnieku kustības, ejot caur labi-
rintiem – „līkumotajām meža ta-
ciņām”…Šeit varēs risināt intere-
santus matemātiskus uzdevumus. 
Savācot dažādas dabas veltes, tās 
skaitīt, šķirot, grupēt, salīdzināt 
priekšmetu kopas, nostiprināt iz-
pratni par lieluma attiecībām (sa-
līdzinot kokus un celmus u.c.), 
saskatīt ģeometriskas formas, vin-
grināties mērīt ar nosacītiem mē-
riem, orientēties apkārtnē.Valodas 
attīstībā bērniem paveras plašas 
iespējas fantazēt, iztēloties, radīt 
sapņu tēlus utt. Atrodoties dabā, 
bērni ir mundrāki, brīvāki, viņiem 
ir liels darbošanās prieks. Ikviens 
Taurenes pamatskolas skolēns 
varēs pavadīt savu brīvo laiku sa-
kārtotā vidē, gūt jaunas zināšanas, 
pieredzi. 

Arī vecāki un vecvecāki kopā ar 
bērniem varēs atpūsties šajā lau-
kumā, kurā bērns papildus var gūt 
jaunas dzīves iemaņas. Taurenes 
pamatskolas interaktīvais laukums 
ir atvērts ikvienam zinātkārajam! 

Projekta vadītāja
Dace Potaša

Vasaras nogalē notika laukuma atklāšana. Prieks par paveikto vieno 
gan pedagogus un vecākus, gan bērnus. 

Baltijas jūras projekta 
konferencē Valmierā

No 27. līdz 30.augustam 
Valmierā norisinājās starp-
tautiskā UNESCO Baltijas 
jūras projekta konference 
„Vietējie resursi ilgtspējīgai 
attīstībai” ar mērķi veicināt 
apziņu par ilgtspējīgas attīs-
tības plānošanas nozīmīgu-
mu vietējo resursu izmanto-
šanā. Konferencē piedalījās 
200 dalībnieki no Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, 
Somijas, Vācijas, Krievijas, 
Zviedrijas. Vecpiebalgas vi-
dusskolu konferencē pārstā-
vēja 12. klases skolnieces 
Žanete Zommere un Jolan-
ta Jurkāne, kā arī skolotāja 
Agita Bērziņa.

Ar interesi klausījāmies 
lekcijas par Baltijas jūras 
reģiona perspektīvām un 
ilgtspējīgu mežu pārvaldību, 

UNESCO Baltijas jūras projekta konferencē Jolanta Jurkāne (no kreisās) Žanete Zommere un skolotāja Agita 
Bērziņa pārstāvēja Vecpiebalgas vidusskolu.  

kā arī apmeklējām Valmie-
ras uzņēmumus, lai iepazītu 
ilgtspējīgas attīstības labās 
prakses piemērus. Aizraujo-
šas bija darbošanās kādā no 
sešām darbnīcām, kurās tika 
apskatītas ilgtspējīgas attīstī-
bas dimensijas: vide, sociālā 
attīstība, sabiedrība un kul-
tūra, ekonomika. Pozitīvo 
atmosfēru un kopības sajūtu 
izbaudījām Valmieras Do-
mes organizētajā pieņemša-
nā Valmieras teātra telpās un 
atpūtas vakarā, kurā katras 
valsts delegācijas uzstājās ar 
savu priekšnesumu.

Žanetes iespaidi: ”Val-
mieras konference man bija 
jauna pieredze. Līdz šim ne-
biju šāda veida pasākumos 
piedalījusies, un esmu ļoti 

gandarīta par padarīto un pie-
dzīvoto. Man ļoti patika gan 
ekskursija, gan darbnīcas, 
tomēr visinteresantākā man 
šķita darbnīca, kurā mēs dis-
kutējām par pēdējo 30 gadu 
laikā notikušajām pārmai-
ņām savās valstīs un iztei-
cām prognozes par izmaiņām 
turpmākajos 30 gados. Liels 
prieks bija uzzināt daudz jau-
na par citām Baltijas jūras re-
ģiona valstīm. Protams, viena 
no jaukākajām lietām ir jaunu 
draugu iegūšana. BSP kon-
ference – neizsakāmi daudz 
skaistu emociju nepilnu četru 
dienu laikā.”

Agita Bērziņa,
BJP koordinatore

Vecpiebalgas vidusskolā
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SKOLU ZIŅAS
Jaunais 

mācību gads 
Skujenes 

pamatskolā
Sācies jauns mācību gads. Skolas 

dzīvē tas ienesis nelielas pārmaiņas 
un uzlabojumus. Vecāko klašu sko-
lēniem mācības notiek izremontētā 
un modernizētā dabas zinību kabi-
netā. Kosmētiskais remonts veikts 
arī sākumskolas un matemātikas 
kabinetos. Dažādos sapošanas dar-
bos iesaistījās skolotāji, skolēni un 
vecāki.

Mūsu skolā 1. septembrī uz Zi-
nību dienas pasākumu pulcējās 
skolēni un vecāki, skolotāji un vie-
si. Skolas saimi šajā mācību gadā 
papildināja 4 pirmklasnieki. Diena 
nebija dāsna ar sauli, tomēr sirdī tā 
deva svētku sajūtu. Bērnu un vecā-
ku dāvātie ziedi sagūla skolotāju un 
arī darbinieku rokās. 

Projektu darbs skolā turpināsies 
arī šajā mācību gadā. Septembra 
pēdējā nedēļā Latvijā sagaidīsim 
un uzņemsim „Nordplus” projekta 
sadarbības partnerus no Norvēģijas 
projektā „Kā latviešu Sprīdītis ar 
norvēģu Trolli satikās”. 

14. un 15.septembrī Rīgā izglītī-
bas kompānija „TA Group” rīkoja 
starptautisko konferenci „Kreati-
vitāte un domāšanas prasmes mā-
cību procesā”.  Šajā konferencē 
piedalījās arī Skujenes pamatskolas 
direktore Anda Lukstiņa un angļu 
valodas un sociālo zinību skolotāja 
Ilona Sopule - Žēpere. Pasākums ir 
noslēguma konference divu gadu 
„Nordplus” projektam „Bringing 
Creativity and Thinking Skills into 
the Educational Process”. Konfe-
rences laikā dalībnieki dalījās pie-
redzē par pēdējiem sasniegumiem 
domāšanas prasmju un kreativi-
tātes integrēšanā mācību procesā. 
Konferencē iesaistījās dalībnieki 
no vairāk nekā 20 valstīm, tostarp 
Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas, 
Lielbritānijas, Slovākijas, Turcijas, 
Austrālijas un Krievijas, radot lie-
lisku kontekstu auglīgām diskusi-
jām starptautiskajā līmenī.   

 Valda Miķelsone 

„Cik daudz gaismas uz 
ceļa,
 Pa kuru mums jāiet...
Iesim saņemt un starot,
Un dot”
(O.Vācietis.)

Vecpiebalgas vidussko-
lā skolēni izglītību iegūst 6 
izglītības programmās, tas 
ir, pirmsskolas izglītības 
programma, pamatizglītības 
programma, vispārējās vidē-
jās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas vir-
ziena programma, vispārējās 
vidējās izglītības vispārizglī-
tojošā virziena programma 
un divas speciālās pamatiz-
glītības programmas. Skola 
piedāvā arī 17 interešu izglī-
tības pulciņus.

Skolā darbojas Cēsu 2.vi-
dusskolas Vecpiebalgas kon-
sultāciju punkts.

Izglītības iestādē strādā 42 

Zinību dienas svinīgajā pasākumā Vecpiebalgas vidusskolā sumināja 
labākos skolēnus un skolotājus. „Gada skolēni” – Maira Asare, Žanete 

Zommere ar vecākiem un vecvecākiem, „Gada skolotājas” –  Ilona 
Strelkova (pirmā no kreisās), Ruta Šarkovska (pirmā no labās).

skolotāji un 25 tehniskie dar-
binieki. 

Skolai ir kopmītnes.
Vasarā mazās skolas ēkas 

koplietošanas telpās tika 
veikts kosmētiskais remonts 
– mācības tur uzsāka 1. – 3. 
klašu skolēni. Ar šo mācī-
bu gadu skolēniem jau no 1. 
klases ir iespēja apgūt divas 
svešvalodas: angļu valodu un 
krievu valodu.

Tika izveidots svešvalo-
du kabinets un metodiskais 
centrs, kas, izmantojot Co-
menius projekta līdzekļus, 
aprīkots ar modernajām teh-
noloģijām. 

Kultūras dzīves aktualitātes 
Dzērbenes vidusskolā

Ierosmi rakstīt par tādu tēmu man 
deva  mans ceļojums ar audzināmo 
9. klasi – ekskursija uz Cesvaines 
novadu, kur centrālais apskates ob-
jekts , protams, ir Cesvaines pils. Bet 
es nospriedu, ka tas ir par maz, lai 
rakstītu. 

Tāpēc  es gribu vienkārši pastāstīt 
par to, ka mūsu skolā ir ļoti skaistas 
ekskursiju tradīcijas, un tad, kad sko-
lā vasarā bija lielais 55 gadu salido-
jums, mēs sapratām, ka muzeja telpa 
ir par mazu, lai izstādītu visu, kas 
apgūts vidusskolas pastāvēšanas lai-
kā ekskursiju un tūrisma jomā,  tam 
varēja  veltīt 1 klases telpu atsevišķi. 
Baltijas republikas, Krima, Karpati, 
Maskava, Ļeņingrada, Eiropas val-
stis brīvvalsts atjaunošanas sākumā 
un skaisti ekskursiju maršruti pa visu 
Latviju – tā lielos vispārīgos vilcie-
nos var raksturot mūsu ekskursiju 
programmu. Pēdējo gadu skaistākie 
maršruti, izmantojot mazas skolas 
priekšrocību, kad autobusā sasēžas  
5.-12. klases skolēni un dodas uz 
Ventspili, Alūksni, Latgali, Limba-
žiem. Es personīgi esmu bijusi visās 
šajās lielajās ekskursijās un jūtos ti-
kai un vienīgi ieguvēja.   Skolēni arī 
noteikti. Šādu iespēju plašām eks-
kursijām deva Dzērbenes pagasts, 
un arī šobrīd Vecpiebalgas novads 
atbalsta skolēnu mācību ekskursijas, 
par ko liels paldies.

Arī šī ekskursija uz Cesvaines pili 
bija kā mācību ekskursija. Interesan-
ti vai neticami ir tas, ka skolēni un 
viņu vecāki Cesvainē nav bijuši. Bet 
saprotams tas ir vienkārši, jo Mado-
nai cauri iet ceļi uz dažādām pusēm, 
bet Cesvaine paliek it kā malā. Es 
pateicos savu audzēkņu mammām, 
kas atbalstīja ekskursijas maršrutu 
kopā ar bērniem. Tad nu kopā arī 
iepazinām kādreizējo „sapņu pili”, 

kas joprojām daudziem paliek sapņu 
pils, uzkāpām pils tornī, apguvām 
pils pagrabus, iepazinām pils arhi-
tektūru, pils parka teritorijā uzkāpām 
Baronkalniņā, kur apglabāts pils cē-
lājs barons fon Vulfs, izstaigājām 
muižas teritoriju ar stalli, dārznieka 
māju, kavalieru namu, alus brūzi, 
kur ierīkota brīnišķīga kafejnīca  - 
mākslas salons „Divi torņi”. 

Ja esi Cesvainē, noteikti tuvumā 
jāaplūko lielie televīzijas torņi, mo-
dernā katoļu baznīca, kas lieliski 
iederas kopīgā ainavā ar moderno  
Cesvaines vidusskolu – vienīgo vi-
dusskolu, kas uzcelta Latvijā pēc 
neatkarības atgūšanas, kā arī vienu 
no lielākajām Latvijas luterāņu  baz-
nīcām, kas arī atjaunota neatkarības 
gados.

Gribētos tālāko ekskursijas marš-
ruta daļu izmantot kā reklāmu un 
teikt: kad esat iepazinuši Cesvaines 
novadu, ne tikai pili, droši brauciet 
uz brīvdienu māju „Pie sievasmātes”, 
tur jūs apkalpos jauki ļaudis, būs ļoti 
garšīgas pusdienas, iespēja izmantot 
atraktīvas nodarbības, piemēram, 
šaušanu, kā arī iespēja aplūkot paša 
saimnieka, kā viņš saka, medību dār-
gumus, kas ir viņa kolekcijā.

Arī 1.-5.kl. skolēnu grupa gatavo-
jas mācību ekskursijai pa Raunu un 
Raunas pilskalnu. 

Pie kultūras dzīves aktualitātēm 
jāmin arī mūsu skolas tradicionālās 
Dzejas dienas , kas nu jau mūsu skolā 
notiek 38. reizi, bet tas ir cits stāsts. 
Skolēni raksta dzeju, mācās dzies-
mas, un, kad būs izskanējis  Dzejas 
dienu noslēguma pasākums, tad par  
notikušo un mūsu skolas Dzejas die-
nu tradīcijām pastāstīšu nākamreiz.

Dzērbenes vidusskolas skolotāja 
Mārīte Šķēle

Cesvaines pils apskates laikā.

SPORTS
Sports saliedē dažādas paaudzes
Trešo gadu Inešu sporta laukumā 

pulcējās aktīvākie novada sportisti, lai 
piedalītos pārgājienā „Briņģu aplis”. 
Desmit kilometru garajā distancē bija ie-
spēja sacensties pašam ar sevi, salīdzinot 
šā gada rezultātu ar uzrādīto iepriekšējā 
gadā. Pārgājienā piedalījās 69 dalībnie-
ki, kas ir par 11 vairāk salīdzinājumā ar 
2011. gadu. Patīkami, ka palielinājies 
daiļā dzimuma pārstāvju skaits. Pārgājie-
nam bija pieteikušies novada titulētākie 
sportisti – motobraucējs Kaspars Stupe-
lis un olimpiete Līga Glāzere - Spalviņa, 
nopietni iesildījās veterāni I.Glāzers, 
M.Krams, J.Pilsētnieks. Iepriekšējo gadu 
uzvarētājs -  biatlonists Toms Praulītis 
šoreiz tiesāja sacensības. 

13.00 dalībnieki vienlaicīgi uzsāka 
cīņu distancē. Pirmajos kilometros visi 
sadalījās trīs grupās – skrējiena priekšga-
lā Alvis Rogozins, Uldis Katlaps, Reinis 
Praulītis, Kaspars Stupelis, līdzās jaunais 
Egons Briedītis. Kaspars skrējiena laikā 

dalījās pieredzē, kā jaunajam censonim 
pareizi sadalīt spēkus visas distances ga-
rumā. Ceturtajā kilometrā smaidoša aiz-
skrēja Līga Glāzere - Spalviņa, līdzi cen-
tās turēties Jānis Jermacāns. Finišā Līga 
bija nedaudz ātrāka, bet Jānim veiksme 
izlozē, lielākā balva – elektriskā gaļas 
maļamā mašīna.   
 

Kamēr lielie spēkojās distancē, pirmo 
reizi sportiskās aktivitātes tika piedāvā-
tas arī pašiem mazākajiem. Distancē bija 
jādemonstrē zaķa lēcieni, jāizlien cauri 
alai (riņķim), jāsalasa sēnes (klucīši) 
spainītī, jāmet bumba grozā un jārīkojas 
ar kriketa nūju un bumbiņu. Šīs aktivi-
tātes vadīja slēpošanas un biatlona gru-
pas aktīva līdzjutēja Madara Višņova un 
Londonas paraolimpisko spēļu kandidāts 
inešnieks Pēteris Lācis. Salduma balvas 
mazajiem dalībniekiem bija sarūpējuši 
veikala „Centrs” īpašnieki Skaidrīte un 

Viktors Ragozini. Noslēgumā dalībnie-
ku kopīga fotografēšanās ar vecākiem, 
vecvecākiem un tiesnešiem. Lielākais 
ieguvums, ka pēc apbalvošanas mazie 
dalībnieki vēl vairākas reizes vēlējās 
veikt šo šķēršļu  joslu.  
 

Pēc 43 minūtēm finišam tuvojās arī 
pirmie dalībnieki. Pēdējā kilometrā no 
konkurenta aizbēga Alvis Rogozins un 
izcīnīja uzvaru, 4 sekundes aiz viņa fini-
šēja Reinis Praulītis, trešais –Uldis Kat-
laps, kuram uzvara V-3grupā. Atzīmē-
sim, ka Katlapu ģimene pārstāvēta ar 4 
dalībniekiem un visi dalībnieki iekļuva 
pirmajā trijniekā. 

Dāmu kopvērtējumā pirmā Līga 
Glāzere - Spalviņa, otrā Iveta Ģēr-
mane, trešā Inese Ģērmane. Ivetai 
un Inesei pirmā un otrā vieta S1 
grupā. Pārgājiena 1.-3.vietu ieguvē-
ji pa grupām: V0grupa –  I.Glāzers, 

M.Krams, J.Pilsētnieks, V1-K.Stupelis, 
A.Jermacāns, V2-A.Rogozins, 
R.Praulītis, J.Balodis, V3-U.Katlaps, 
G.Peisahovskis, M.Spilva, V4-
E.Briedītis, Ģ.Rozītis, J.Zommers, 
V5-R.Balodis, U.Sļadzevskis, 
V.Stūrītis, V6-A.Jekimovs, J.Ķepītis, 
K.Agafonovs, D.Salmiņš. S1-Iveta Ģēr-
mane, Inese Ģērmane, Anita Katlapa, 
S2-L.Glāzere Spalviņa, M.Lāce, Agnese 
Katlapa, S3-Monta Cimdiņa, S.Eglīte, 
S4-E.Katlapa, L.Miķelsone, K.Kļaviņa, 
S5-M.Eglīte, K.Sarmule, A.Cīrule, S6-
M.Pundure, S.Gobiņa. Briņģu pārgājie-
na rezultāti www.vecpiebalga.lv.

Sacensības vēroja arī aktīvi līdzjutēji, 
kuri uzmundrināja dalībniekus finišā un 
palīdzēja noņemt numurus. Paldies brīv-
prātīgajiem – Jānim Burjotam, Visvaldim 
Viesturam, Madarai Višņovai, Pēterim 
Lācim, kuri atsaucās mūsu aicinājumam 
palīdzēt pārgājiena organizēšanā un tie-
sāšanā. 

 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma gru-
pā tika apbalvoti ar   Vecpiebalgas no-
vada pašvaldības balvām, bet uzvarētāji 
saņēma arī medus burciņas, kuras bija 
sarūpējis biškopis Aivars Radziņš. Noti-

ka arī izloze, kurā dalībniekiem bija ie-
spēja saņemt medu, īpašnieku sarūpētās 
dāvanu kartes veikalos „Centrs” (Inešos) 
un „Mežroze” (Vecpiebalgā). Veikala 
„Mežroze” kolektīvs bija parūpējies arī 
par pārsteiguma balvām vecākajam da-
lībniekam, atraktīvākajam dalībniekam, 
kurš ne tikai skrēja, bet stūma arī rati-
ņus ar bērnu, dalībniekam, kurš pēdējais 
veica distanci. Jāatzīmē, ka visus gadus 
kontrollaikā divās stundās distanci ir vei-
kuši visi dalībnieki, bet šogad skrējiens 
beidzās visātrāk. 31 dalībnieks pārgājie-
nā piedalījās 2011. gadā, un  29 šogad 
uzlaboja savu rezultātu! Unikāls gadī-
jums! 

Paldies visiem dalībniekiem un atbals-
tītājiem, bija gandarījums organizēt pa-
sākumu! Uz redzēšanos nākamajā  gadā 
Briņģu aplī septembra pirmajā sestdie-
nā! 

Kas var būt labāks par patīkamu nogu-
rumu pēc distances veikšanas un Piebal-
gā ievāktu medu!

Sacensību galvenais
tiesnesis  Andris Praulītis
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Esam saņēmuši patīkamu in-
formāciju no Latvijas Biatlona 
federācijas, ka, vadoties  pēc 
2011./2012.g. ziemas sezonas sa-
censībās uzrādītajiem rezultātiem, 
Latvijas izlases kandidātu skaitā 
ir iekļuvuši arī 12 Vecpiebalgas 
novada sportisti: Inga Paškovska 
(junioru grupa), Krista Razgale 
(jaunietes C grupa), Toms Praulī-
tis, Mārcis Paeglītis (vīriešu gru-
pā), Jānis Slavēns, Kārlis Balodis 
(jaunieši A grupa), Ints Sarmulis, 
Egons Briedītis (jaunieši B gru-
pa), Kristers Slavēns, Rūdis Ba-
lodis, Dzintars Daļeckis, Emīls 
Galiņš (jaunieši C grupa).  

Atzīstamus rezultātus šie dalīb-
nieki uzrādīja arī septembra sā-
kumā slēpošanas-biatlona kluba 
„Cēsis” balvas izcīņas sacensībās 
vasaras biatlonā. Pirmās vietas 
biatlonā uz rolleriem izcīnīja Inga 
Paškovska un Kristers Slavēns, 4 . 
vietā Egons Briedītis, 5. – Rūdis 
Balodis, 6.  –  Dzintars Daļeckis. 
Visjaunākās grupas dalībnieki 
1,5 km distanci veica, skrienot 
un šaujot no atbalsta. Zēniem 6. 
vietu izcīnīja Vairis Stūrītis, mei-
tenēm 5. vietā Mairita Sļadzev-
ska. Vietas pirmajā desmitniekā 
arī Martai Pundurei, Sanijai Go-
biņai, Jānim Ķepītim un Arvim 
Jekimovam, kuri biatlona sacen-
sībās piedalījās pirmo reizi. 

Sagatavošanas periodā vasarā 
rollerslēpošanā godalgotas vie-
tas izcīnīja Krista Razgale, Kris-
ters Slavēns un  Rūdis Balodis, 
5.vietā Reinis Miķelsons, 7. vietā 
Emīls Galiņš.

Aija Praulīte

SPORTS
BMX klubs „Vecpiebalga”
sagaida olimpieti Rīgas lidostā

BMX kluba „Vecpiebalga” sportis-
ti ir lepni par savu Latvijas komandas 
biedru Māri Štrombergu, ar kuru kopā 
piedalās sacensībās Latvijā , Eiropā 
un pasaulē. Pateicoties Māra uzvarai 
Pekinas olimpiskajās spēlēs, BMX kā 
sporta veids ieguva ļoti lielu populari-
tāti arī mūsu valsts jauniešu vidū. Vēl 
jo lielāks prieks un gandarījums ir par 
Māra Štromberga uzvaru Londonā. 
BMX  kluba „Vecpiebalga” braucēji 
bija to cilvēku skaitā, kas sagaidīja sa-
vus Latvijas komandas biedrus lidostā, 
kā arī sveica olimpieti Sandru Alekseje-
vu  Valmieras sporta  slavas zālē.

Mūsu kluba braucēji Helvijs Babris 
un Arvis Kārkliņš ar šo sporta veidu 
nodarbojas jau kopš 2003. gada, viņi 
savas sporta gaitas sāka Cēsu trasē 
„Uplandos”. Deviņas sezonas uzcītīga 
treniņu darba un panākumi sacensī-
bās –  tas vien jau liecina, ka par BMX 
riteņbraukšanu zēniem ir nopietna in-
terese. Un, kas zina, varbūt mūsu vidū 

Helvijs Babris (7. numurs) un Arvis Kārkliņš (133. numurs)
ar BMX nodarbojas jau no 5 gadu vecuma.  

aug nākamā olimpiešu paaudze! Šogad 
Eiropas čempionātā kausu ieguva Rin-
alds Jānis Kārkliņš, bet pasaules čem-
pionātā – Helvijs Babris.  BMX kluba 
„Vecpiebalga” sportistiem vasara ir 
pagājusi, cītīgi trenējoties un piedalo-
ties sacensībās. Šajā sezonā esam pie-
dalījušies 19 sacensību posmos Latvijā, 
Lietuvā, Igaunijā. Godalgotas vietas 
un medaļas tajās guva Deniss Regnārs 
Steļmačenoks, Rinalds Jānis Kārkliņš, 
Niklāvs Babris, Arvis Kārkliņš, Helvijs 
Babris. 

Vēlamies sniegt arī nelielu ieskatu 
aizvadītās sezonas sacensību kalendā-
rā, lai ieinteresētu potenciālos BMX 
braucējus un parādītu, ka panākumi nāk 
ar smagu darbu, tai skaitā aizņemtām 
nedēļas nogalēm:

JŪNIJS
9. Baltijas kauss 1.kārta – Tartu Igau-

nija ; 16. BMX Grand Prix Latvia 2. 
kārta – Valmiera

17. Burtnieku novada kauss+ OPEN 

– Valmiera ; 30. Rīgas BMX Trofeja 1. 
un 2. kārta – Rīga. 

JŪLIJS
7. Latvijas Olimpiāde 2012 /Vents-

pils BMX nakts sacensības; 8. Ventspils 
sporta skolas „Spars” kauss+ OPEN – 
Ventspils; 14. LRF kauss – Jelgava; 15. 
Zemgales OC kauss+ OPEN – Jelgava 
; 21. BMX Grand Prix Latvia 3. kārta 
– Madona ; 22. Smeceres sila kauss+ 
OPEN – Madona ; 28. BMX Grand 
Prix Latvia 4. kārta – Ventspils ; 29. 
Lemberga kauss – Ventspils. 

AUGUSTS
4. Baltijas kauss 2.kārta – Šiauliai 

Lietuva ; 18. BMX Grand Prix Latvia 
5. kārta – Smiltene Latvija ; 19. Vidze-
mes atklātais Čempionāts/ Smiltenes 
novada kauss+.

SEPTEMBRIS
1. Baltijas kauss 3.kārta – Valmie-

ra Latvija; 2. Valdeko kauss+ OPEN 
– Valmiera Latvija; 

8. BMX Grand Prix Latvia 6. kārta- 

„Lielais Fināls” – Jelgava; 22.Mārupes  
jaunās BMX trases atklāšanas  sacen-
sības. 

Izvērtējot aizvadīto sezonu, varam 
būt gandarīti par panākumiem. Liels 
prieks ir arī par jaunajiem braucējiem 
Rinaldu Dzeni, Sandri Artūru Dzelzi, 
Rinaldu Gnedleru. Nākamo sezonu 
uzsāksim jaunajā BMX trasē Vecpie-
balgā. Aicinām arī jaunus dalībniekus 

visās vecuma grupās.
BMX klubs „Vecpiebalga” atkār-

toti lūdz nebojāt trasi un ievērot 
noteikumus –  bez trenera un spor-
ta ekipējuma, kas paredzēts BMX 
braucējiem, trasē uzturēties aizliegts. 
Noteikumi ir izvietoti un atrodas Vec-
piebalgas BMX trasē.   

Uz tikšanos jaunajā sezonā !
BMX klubs „Vecpiebalga”

Par reformām. Kurš par, kurš pret? 
Beidzot nu esam tik tālu – val-

dība izstrādājusi un nodevusi ap-
spriešanai LR attīstības koncepciju 
līdz pat 2030.gadam, tādējādi atri-
sinot, vismaz teorētiski, problēmu, 
par kuru tā saņēma pārmetumus 
daudzu gadu gaitā, proti, ka valsts 
attīstība tiek prognozēta labi ja 
viena gada ietvaros. Šī dokumenta 
analīzei būtu nepieciešams veltīt 
veselu rakstu, tāpēc šoreiz tikai 
par mērķi un sasniegšanas ceļiem. 
Pavisam īsi formulējot, tie skan – 
līdz 2030.gadam ekonomikā sas-
niegt ES valstu vidējo līmeni, me-
tode sasniegšanai – ekonomiskais 
izrāviens. Šāda formulējuma gan 
ekonomikas teorijā nav, taču sa-
prast var, acīm redzot, domāta īpa-
ši strauja, citas valstis apsteidzoša 
saimnieciskā rosība. Pamats –  un 
cita jau nekā arī nevar būt, pro-
duktu un pakalpojumu ar lielu pie-
vienoto vērtību ražošana un snieg-
šana. Tās savukārt balstāmas, un 
citādi atkal nevar būt, uz augsti 
kvalificētu, attiecīgu izglītību un 
darba pieredzi ieguvušu kadru ie-
saistīšanu ražošanas un pakalpoju-
mu sniegšanas procesā. Un te nu 
nonākam pie šī raksta pamattēmas, 
proti, kā tad mums pašreiz veicas 
ar šādu kadru sagatavošanu un kas 
būtu jādara, lai uzlabotu mācību 
procesu, sevišķi jau augstākajās 
mācību iestādēs, no kurienes jānāk 
darbiniekiem, kuri spētu progno-
zēt un vadīt, arī teorētiski balstīt 
šo „ekonomikas izrāvienu”, proti, 
nonākam pie tēmas, kura kļuvusi 
par vienu no aktuālākajām pēdējā 
laikā gan presē, gan citos masu in-
formācijas līdzekļos. 

Runa, protams, iet par izglītības 
un zinātnes ministra Ķīļa kunga 
augstākās izglītības reformu. Pa-
matojums reformai – neviena no 
LR augstākajām mācību iestādēm 
(un tādu, bieži vien stipri apšau-
bītu izglītību, piemēram, attiecībā 
uz koledžām, mūsu valstī var iegūt 
pāri par 60 vietās) nav ierindoju-
sies pasaulē pat 1000 prestižāko 
augstskolu vidū (Igaunijā tāda ir 

Tartu universitāte). Tātad ir vāja 
metodoloģiskā, bet visvairāk zi-
nātniskā bāze, kā tas ir lielākajā 
daļā labāko mācību iestāžu ārze-
mēs, kur šīs skolas vienlaicīgi ir arī 
spēcīgākie zinātniskās pētniecības 
un inovāciju centri. Tas pirmkārt, 
otrkārt – ar absolventu sagatavo-
tības līmeni ir absolūti neapmie-
rināti darba devēji – vienalga, vai 
tie būtu, piemēram, masu informā-
cijas līdzekļu vadītāji, piemēram, 
redaktors Guntis Bojārs laikrakstā 
„Diena” sūdzas, ka jaunie žurnā-
listi pārsteidz ar savu nekompe-
tenci, sliktām valodu zināšanām, 
nevēlēšanos pilnveidoties utt., vai 
uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, 
kuri apgalvo, ka nepieciešami ne 
mēneši, bet gadi, kamēr jaunais 
„speciālists” apgūst to, kas viņam 
faktiski būtu jāprot, jau augstskolu 
beidzot. Attiecībā uz žurnālistiem 
nāk prātā universitātes pasniedzēja 
Streipa kunga gluži vai anekdotis-
kā atklāsme, par kuru viņš izstās-
tīja vēl laikā, kad vadīja raidījumu 
„Skats no malas”, proti, aptaujājot 
28 studentus kādā žurnālistikas (!) 
fakultātes grupā, viņš noskaidrojis, 
ka tikai viena meitenīte regulāri 
lasa presi, bet, mēģinot iniciēt dis-
kusiju par apšaudi Tulūzas pilsētā 
Francijā, par ko vairākas dienas 
rakstīja visi masu informācijas lī-
dzekļi un arī rādīja, protams, no-
skaidrojās, ka par to neviens pats 
no studentiem neko nav dzirdējis. 
Kā saka, komentāri lieki.

Visa tā rezultātā Ķīļa kungs 
uzskata, ka valsts dotie līdzek-
ļi augstākās izglītības atbalstam 
tiek tērēti nelietderīgi, tas attiecas 
ne tikai uz tiem (apmēram 26 000 
studentu), kuri aizņem tā sauca-
mās „budžeta vietas” un tādējādi 
praktiski iegūst bezmaksas augstā-
ko izglītību, bet arī uz tiem, kuri 
studē par savu naudu, jo jebkurā 
gadījumā atdeve no ieguldītajiem 
līdzekļiem (vecāku nauda, kredīti, 
paša nopelnītais utt.) nav adekvāta, 
proti, iespējas atrast labi atalgotu 
darbu apgūtajā specialitātē Latvijā 

ir minimālas.
Klāt nāk vēl ceturtā problēma. 

ES no 2014.gada ir būtiski pastipri-
nājusi prasības augstākās izglītības 
un, pirmām kārtām, ar to saistītās 
zinātniskās pētniecības veicināša-
nai domātās naudas saņemšanai. 
Ja LR vistuvākajā laikā neveiks 
reformas, lai sasaistītu šīs jomas 
un celtu to kvalitāti, tad nosauktais 
gads var kļūt par iznīcinošu trie-
cienu mūsu valsts zinātnei, finan-
sējums kurai jau tā ir viszemākais 
visā ES.

Un te nu nonākam pie paradok-
sālas un zināmā mērā arī komis-
kas situācijas. TV diskusijas laikā 
apmēram 10 reizes vairāk cilvēku 
nobalso par to, ka reformas ir ne-
pieciešamas, pret ir tikai kādi 150 
cilvēki pret 1500, bet cilvēki, uz 
kuriem šīs pārmaiņas attiecas, pār-
svarā ir pret. Pret ir rektori (tiesa, 
ne visi, tie, kuru vadītās iestādes 
ir pietiekami prestižas, īpaši ne-
satraucas, piemēram, LU rektors 
Auziņa kungs), pasniedzēji (liela 
daļa) un arī studentu organizācijas. 
Tātad faktiski to pārstāvniecības, 
kuriem visvairāk būtu jāprotestē 
pret to, ka viņi par savu naudu sa-
ņem neko. Kur tad vaina? Kā saka, 
„lādīte atveras pavisam vienkārši”. 
Kamēr augstskolas var pilnībā pat-
stāvīgi lemt par valsts piešķirtās un 
studentu iemaksātās naudas izlieto-
jumu, kamēr pastāv tik liels skaits 
augstskolu, pie tam ar vienādām 
vai stipri līdzīgām programmām, 
pasniedzēji un rektori, protams, 
vispirmām kārtām ir materiāli labi 
nodrošināti (var strādāt vairākās 
mācību iestādēs), tāpēc arī mi-
nistra ierosinājumi par atsevišķu 
augstskolu apvienošanu vai daudzo 
vienādo programmu apvienošanu 
dažās spēcīgākajās augstskolās ne-
atrod dzirdīgas ausis, bet īpaši ne-
gatīvi tiek uzņemtas prasības sekot 
savu absolventu tālākajām gaitām, 
lai noskaidrotu iegūtās izglītības 
praktisko pielietojumu turpmāka-
jā dzīvē, tas var apdraudēt vienas 
otras iestādes pastāvēšanu (pēc ap-

taujām ap 60% augstskolu absol-
ventu nestrādā savā specialitātē – 
izglītots cilvēks, protams, vienmēr 
ir labāks par neizglītotu. Bet vai 
mēs to pašreiz varam atļauties?). 
Sevišķi asi iebildumi ir arī pret 
augstskolu programmu atestēšanas 
nodošanu neitrāliem vērtētājiem, 
varbūt pat no ārzemēm. Līdz šim 
to darīja pašu augstskolu izveido-
ta komisija, kur, loģiski domājot, 
droši vien darbojās princips – ja tu 
„neknābsi” mani, es tevi arī ne. Jā-
atzīmē, ka neatkarīgās ekspertīzes 
draudiem par daudzu programmu 
slēgšanu pievienojas arī otra „iein-
teresētība”: dažs rektors, darboda-
mies šajā komisijā, papildus nopel-
nījis vairākus tūkstošus latu.

Bet kā tad ar studentiem? Kāpēc 
tie ir pret? Te nu jārunā par vairā-
kām grupām. Pirmā – tie, kuri ar 
mokām pabeiguši vidusskolu un 
tagad, pateicoties nepieciešamībai 
nokomplektēt kadrus milzīgajam 
skolu skaitam, var jauki pavadīt 
vēl kādus četrus dīkus gadus. Ot-
rie –  tie, kuri stājas augstskolās 
nevis savu interešu vadīti, bet pēc 
principa – tur ir budžeta vietas un 
nav daudz jāmācās, beidzot (šo 
cilvēku rūpes var saprast) tie, kuri 
grib mācīties, bet ir neskaidrībā 
par to, kas notiks ar viņu izvēlē-
tajām programmām, it sevišķi, ja 
viņi studijas ir jau uzsākuši (šeit 
akmens IZM lauciņā – tas netiek 
pietiekami skaidrots).

Un nobeigumā – tie, kuri vēroja 
diskusiju par šo tematu TV 14.sep-
tembrī, droši vien varēja brīžam 
uzjautrināties, skatoties, kā Ķīļa 
kungs, galvu rokās saķēris, mēģina 
skaidrot rektoru padomes priekšsē-
dētājam, ka šīs reformas nāks par 
labu augstākajai izglītībai. Kā jau 
ārzemēs vienu no pasaules presti-
žākajām augstskolām absolvējis 
cilvēks naivi uzskatīdams, ka arī 
pie mums sabiedriskais labums 
vienmēr un visur ņems virsroku 
pār personīgo. Tur jau arī slēpjas 
viņa kā ministra traģēdija. 

Juris Sīmanis 
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Dvēselē jau robežu nav...
Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 

„Vēveri” man saistās ar diviem 
cilvēkiem – Rasmu Jansoni, kura, 
sasniegusi cienījamu vecumu, jau 
vairākus gadus dzīvo Rīgā un mu-
zejā vairs nestrādā, un Raiti Go-
siņu. Protams, arī citi darbinieki, 
kas kādu laiku dzīvi ir saistījuši ar 
muzeju, savu artavu tā attīstībā ne-
noliedzami ir atstājuši, tomēr tieši 
Rasma un Raitis nemainīgi cilvēku 
sarunās tiek dēvēti par īsteniem 
vēveriešiem, kaut gan viņi abi Pie-
balgā ir ienācēji. Šomēnes Raitis 
Gosiņš atzīmēja skaistu (apaļu) ju-
bileju, tāpēc šī saruna ne tikai par 
darbu muzejā, bet par dzīvi, kuru 
pats gaviļnieks dēvē par „visai rai-
bi pavadītu”.

Intervijai piekriti nelabprāt, 
tikai pēc lielas apvārdošanas. Ne-
lāga pieredze? 

– Dzīvē visur kur esmu grozījies, 
bet publicitāte nekad man nav pati-
kusi. Varbūt jaunībā pēc tās alkst, 
bet tagad, kad teju būs septiņdes-
mit, vairs nav svarīgi.

Vecpiebalgu par savu tu sauc 
jau...

– Pastāvīgi dzīvoju gadus piec-
padsmit, bet jau iepriekš periodiski 
šeit esmu pavadījis vairākas va-
saras. Lielākoties „Vēveros”, kur 
arī sapazinos ar toreizējo muzeja 
vadītāju Rasmu. Tad vēl strādāju 
Rīgas kinostudijā, bet kino lēnām 
gāja uz grunti, jaunu projektu bija 
maz un es, pateicoties Rasmas ie-
rosinājumam, lielā lēcienā mainīju 
visu savu dzīvi un pārnācu uz Pie-
balgu. Uz pilnīgi citu lauciņu, jo 
par muzeja darbu man tobrīd bija 
tikai aptuvena nojausma. Visu var 
iemācīties. 

Pats esi...
– No Rīgas, lai gan īstenu rīdzi-

nieku ir ļoti maz – lielākai daļai 
senči ir nākuši no laukiem. Droši 
vien arī man, jo dabas vilinājumu 
esmu jutis jau no bērnības. Pēc 
skolas sāku strādāt televīzijā, kas 
tolaik vēl tikai veidojās. Man, jau-
nam zaļknābim, tā bija milzīga lai-
me – strādāt vietā, kur ļoti daudzi 
būtu vēlējušies nokļūt. Manā mājā 
dzīvoja televīzijas pirmais direk-
tors, mūsu ģimenes ļoti labi sapra-
tās, tā nu viņš mani tur ierunāja. 
Vairāk nekā desmit gadus nostrādā-
ju dažādos palīgdarbos, bet tā bija 
vērtīga pieredze. Vēroju un apguvu 
daudzas ļoti noderīgas lietas, iegu-
vu plašu paziņu un draugu loku. 
Atzīšos godīgi, televīzijas laikā ļoti 
vilināja bohēma, patika brīvība, ko 
varēju izbaudīt. Ja cilvēks vienmēr 
dara vienu un to pašu, iestājas rutī-
na un stagnācija, tāpēc, kad vēlāk 
saņēmu jaunu piedāvājumu, pārgā-
ju darbā uz Rīgas kinostudiju, biju 
režisora asistents un rekvizitors. 
(Kino arhīvā atradu ziņas, ka Rai-
tis kā režisora asistents ir piedalī-
jies  „Zobenu ēnā”, „Liekam būt”, 
„Teātris”, „Vilkatis Toms”, „Īsa 
pamācība mīlēšanā”, „Sprīdītis”, 
„Ziemassvētku jampadracis” un 
kā rekvizitors „Motociklu vasara”, 
„Dāvana vientuļai sievietei”, „Tau-
riņdeja” u.c. uzņemšanā Dz.J.) 

Tas noteikti bija interesantā-
kais laiks tavā dzīvē. Filmēšanas 
laukums, leģendāri aktieri, kurus 
vari skatīt vaigā, izcili režisori, ar 
kuriem kopā strādāt...

– Kino uzņemšanas laikā tiek 

radīta mākslīga pasaulīte. Lai to 
vadītu, ir vajadzīgs daudzu cilvēku 
saskaņots kopdarbs, kur katrs pilda 
savu mazu, specifisku uzdevumu.  
Asistents ir režisora „labā roka”, 
kas kārto visdažādākās praktis-
kās un sadzīviskās lietas, ar „lielo 
mākslu” šim darbam ir maz sakara. 
Taču nenoliegšu, ir gadījies būt arī 
kā „buferim” starp režisoru un ak-
tieriem. Visinteresantāk strādāt bija 
pie Jāņa Streiča un Vara Braslas. 
Streičs, kad notika filmēšana, ļoti 
bieži sarunājās ar sevi. Piemēram, 
iet gar lauka malu un savā nodabā 
visu epizodes gaitu izrunā. Pēc tam 
gan viņš brīnās, kāpēc neviens to 
nav dzirdējis un nezina, ko un kā 
viņš būtu gribējis, tāpēc ne reizi 
vien mēģināju viņam staigāt kādu 
gabaliņu aiz muguras, lai noklausī-
tos teikto un visu izdarītu tā, kā viņš 
vēlas. Savukārt, kad Varis Brasla 
filmēja „Ziemassvētku jampadra-
ci”, biju izmisis – filma jau gatava, 
bet suņa dēļ filmas nebūs, jo ne-
viens, kuru sameklējām, neizrādīja 
vēlmi un gatavību sadarboties. Iz-
mēģinājām vienu, otru, trešo, des-
mito – nekā. Kamēr mēģinājums, 
tikmēr suns klausa saimnieku uz 
vārda, tikko sākam filmēt, tā ne-
kust no vietas. Visiem viena nelai-
me – bail no gaismām un kameras. 
Man pašam tolaik bija kokerspa-
niels  – nedresēts, īsts sētas krancis. 
Atvedu, izmēģinājām, jā, tā lieta 
aiziet – suns dara visu, ko viņam 
liek. Ģeniāls ‘‘aktieris’’ izrādījās. 
Diemžēl nu jau medī citos medību 
laukos. Daudz atgadījumu varētu 
stāstīt.... Nesen televīzijā rādīja fil-
mu „Dāvana vientuļai sievietei” un 
tur ir aina, kur Kņopiene ar volgu 
brauc cauri ēkai – cilvēki skrien ārā 
un vistas „iet pa gaisu”. Filmēšana 
notika Ieriķos Kad izbrauc cauri 
centram, kreisajā pusē ir gara mūra 
māja, kur visa tā darbība risinājās. 
Bija jau sarunāti vietējie puišeļi, 
kuri kladzinātājas metīs ārā, bet 
tie, rakari tādi, nobijās, nācās vien 
pašam ņemt vistas rokās un pa vie-
nai mest laukā pa durvīm. Neliela 
skāde sanāca, jo tās ,nabadzītes, aiz 
bailēm man sabojāja jaunās bikses. 
Esmu strādājis pie vairāku filmu 
uzņemšanas, kur galvenās lomas 
atveidoja Vija Artmane. Varu teikt 
tikai vienu – izcila aktrise, kura pret 
tehnisko personālu nekad neizrādī-
ja savu pārākumu. Sasveicinājās, 
aprunājās ... Iespējams, mūsdienās 
Holivudas filmu ietekmē aktieri 
sevi pozicionē kā lielas zvaigznes, 
taču tolaik filmēšanas grupā valdī-
ja draudzīga, es pat teiktu čomiska, 
atmosfēra. Laiks, ko pavadīju tele-
vīzijā un kinostudijā,  bija vislabā-
kā skola, ko vien cilvēks padomju 
gados varēja iziet.

Sarunājoties ar tevi, brīžiem 
pat nākas stipri pārvērtēt, vai 
visu teikto drīkst atklāt. 

– Kāpēc sevi pasniegt labāku? 
Patiesību jau nenoslēpsi. Varbūt 
uz kādu laiku vari arī tādu šķieta-
mu ilūziju radīt, bet pamazām jau 
atklājas īstā būtība. Nevajag māks-
līgi radīt savu paštēlu.  Diemžēl 
sabiedrība lielākoties sastāv no cil-
vēkiem, kas ieprogrammēti dzīvot 
tā, kā vajag, vai atbilstoši savai so-
ciālai grupai un pieņemtajiem ste-
reotipiem. Varbūt arī kādam šķiet, 
ka esmu atklāts, bez kompleksiem. 

Bet varbūt tieši tas ir trumpis, kas 
man palīdz atrast kopīgu valodu ar 
cilvēkiem, ka man ir daudz drau-
gu un paziņu. Es neizliekos viņu 
priekšā, un viņi nav spiesti izlikties 
manā.  Visu mūžu esmu bijis liels 
brīvdomātājs, mācos un daru tikai 
to, kas mani interesē un tik, cik pats 
to vēlos. Vai tā ir pareizi? Domāju, 
ka katram cilvēkam tas ir individu-
āli. Manuprāt, jādzīvo tā, kā pašam 
ir komfortabli, neskatoties uz to, 
ko par tevi domā un saka citi. Tā 
arī tagad – modernās tehnoloģijas 
mani nesaista, tās man ikdienā nav 
nepieciešamas. Mobilo telefonu 
izmantoju vien tik, lai būtu citiem 
sasniedzams un pats varētu piezva-
nīt, es pat īsziņas nerakstu, jo liet-
derīgāk ar sarunu biedru kontak-
tēties „dzīvajā”. Ar datoru strādāt 
neprotu, internetu nelietoju. Pie-
ņemu, ka daudzi varbūt nodomās, 
ka esmu stagnāts vai iesīkstējis ve-
cajos paradumos. Bet varbūt esmu 
laimīgāks par tiem, kuri ne minūti 
nevar iedomāties bez „dzelžu kas-
tēm” – mana pasaule nesagrūs, ja 
arī kādreiz atslēgsies internets vai 
nebūs elektrības. Es nepakļaujos 
nekādiem rāmjiem, man ir sava do-
māšana. Protams, ir noteikumi, kas 
ir jāievēro, taču man patīk brīvība.

Darbs muzejā neierobežo tavas 
brīvības alkas? 

– Kad vajag, esmu gatavs strādāt 
desmit divpadsmit stundas dienā, 
filmēšanas laikā jau vispār laiku ne-
skaitījām – bija jādara un darījām. 
Tomēr tāda strikta dienaskārtība – 
astoņas stundas dienā, piecas die-
nas nedēļā, noteikts darba režīms 
kā rūpnīcā pie konveijera –  man 
nekad nav paticis un domāju, ka es 
tā nevarētu ilgstoši strādāt. Es ļoti 
cienu cilvēkus, kuriem šāds ritms ir 
pieņemams un šķiet pat patīkams. 
Man patīk radošums, sabiedrība. 
Muzejā to var pārpārēm izbaudīt, 
jo šeit katra diena ir atšķirīga – es 
vadu ekskursijas, kontaktējos ar 
dažādiem cilvēkiem, veicu saim-
nieciskos darbus...  

Pasākumos arī maizīti māci 
cept, zupu vāri... 

– Es nedalu darbus – vīriešu, 
sieviešu. Varbūt tāpēc, ka man nav 
ģimenes, viss jāprot pašam. Maizes 
cepšana iesākās kā kāzu rituāls: 
atbrauca uz muzeju vedēji Cīruļu 
Valdis ar sievu un stāsta, ka gribot 
jaunlaulātos un viesus atvest uz 
„Vēveriem”, bet  vajadzētu izdo-
māt kādu interesantāku izklaidi, lai 
nebūtu tradicionālā malkas skaldī-
šana vai lelles mazgāšana. Maizes 
cepšana? Jā, tas varētu derēt. Tik 
es no tās lietas tad vēl neko nesa-
pratu. Devos pie Kristapa Zārdiņa 
un lūdzu palīgā. Paldies arī Baibai, 
kura iemācīja, kā ar mīlestību katru 
klaipiņu apčubināt. Jāatzīst godīgi, 
pirmie panākumi nāca grūti un ilg-
stoši – te izcepās varen branga ga-
roza, te vidus jēls. Kamēr iemanī-
jos, pagāja krietns laiks. Tagad gan 
lieliski protu atšķirt labus miltus no 
nekur nederīgiem, pēc jušanas vien 
spēju noteikt īsto temperatūru, kad 
var krāsnī klaipiņus iekšā šaut, un 
īsto brīdi, kad laukā ņemt.  Ikdie-
nā jau katram apmeklētājam šādas 
ekstras nepiedāvājam, jo tur tomēr 
vajadzīga sagatavošanās, tas prasa 
laiku, bet, ja kāda grupa, piesakot 
apmeklējumu, šo iespēju vēlas iz-

mantot, neatsaku. Tagad ir tā iegā-
jies, ka pats vairs veikalā maizīti 
pērku reti. Iejaucu cepienu –  viens 
jau neapēdīšu – padalos ar drau-
giem, aizvedu uz Rīgu. Visiem jau 
garšo īsta lauku maize. Slavē un 
liela.

Vai šogad daudz ceļotāju ie-
griezās muzejā? 

– Apmeklētāju šogad varbūt arī 
bija nedaudz mazāk nekā ierasts, jo 
skolēnu grupas uz muzejiem brauc 
retāk, toties bieži viesi ir pensionā-
ri –  laikam jau pašvaldības nāk sa-
vējiem pretī un piešķir autobusus. 
Viendien man zvana un prasa, vai 
varētu muzeja apmeklējumu noteikt 
uz astoņiem rītā, viņi esot no pašas 
Latvijas robežas – Dagdas. Dabū-
juši autobusu uz visu dienu, gribot 
pēc iespējas vairāk ko redzēt, tāpēc 
ceļot sākšot jau pirms rītausmas. 
Protams, piekritu, vien pie sevis 
nodomāju: „Vēveros” jūs iebrauk-
siet  spirgti un mundri, bet kādi pēc 
tik gara ceļa būsiet pārējos apska-
tes objektos. Apmeklētāji ir dažādi, 
katram ir savas intereses – vieni pat 
neklausās, ko gids stāsta, citi vēlas 
dzirdēt izsmeļošu vēstījumu. Esmu 
jau „atkodis”, ko kura apmeklētāju 
grupa vēlas. Patīk, ka brauc ģime-
nes ar bērniem, arī  ārzemnieki ir 
ļoti ieinteresēti ko vairāk redzēt, 
uzzināt. Ir viena zviedru ģimene, 
skolotāja Zommere pirmo reizi vi-
ņus pie mums atveda pirms gadiem 
sešiem. Tagad, kad vien viņi vieso-
jas Latvijā, neiztrūkstoši apmeklē 
„Vēverus”, šogad arī mazbērnus 
atveda. Zviedrijas etnogrāfijas mu-
zejs ir daudz lepnāks un lielāks par 
mūsējo. Neesmu īsti pārliecināts, 
bet, šķiet, tas ir mākslīgi veidots 
muzejs, savukārt „Vēveros” ēkas, 
kā savulaik būvētas, savu dabisko 
izskatu un auru ir saglabājušas līdz 
mūsdienām. Paldies cilvēkiem, kuri 
padomju gados izprata etnogrā-
fiskās vērtības un paglāba ēkas no 
sabrukšanas. Tagad saka, ka lauki 
tukši paliek, bet pirmais pārcelša-
nās vilnis bija jau septiņdesmitajos 
gados, kad daļa pārvācās uz centru, 

daļa pazuda Rīgā. Saīsinātā versija 
par to, kā radās „Vēveru” muzejs: 
sākumā bijusi doma vienu no ēkām 
pārcelt uz brīvdabas muzeju Rīgā, 
bet tikko speciālisti vienas mājas 
vietā ieraudzījuši veselu māju pu-
duri, tā izlēmuši saglabāt šo uni-
kālo kultūrvēsturisko bagātīgu kā 
vienotu veselumu un izveidot šeit 
muzeja filiāli. Tad arī vairākas no 
bijušā Vēveru ciema sētām Latvi-
jas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 
no īpašniekiem atpirka. Šobrīd ap-
saimniekojam piecas ēkas: divās 
no tām ir izvietota ekspozīcija, vie-
na tiek restaurēta, vēl divas gaida 
savu otro atdzimšanu. „Vēveriem” 
ir vismaz 400 gadu sena vēsture. 
Pirmoreiz minēti 1601.gada zvied-
ru revidentu dokumentos kā viena 
saimniecība. Ilgajā miera posmā 
pēc Ziemeļu kara iedzīvotāju skaits 
auga un „mērnieku laikos” – 1878. 
gadā, kad piebaldzēni sāka izpirkt 
zemi no muižas dzimtas īpašumā, 
„Vēveros” jau bijušas astoņas sē-
tas, kurās dzīvojuši pat 90 cilvēki. 
Arī pēc 2. pasaules kara Vēveru 
ciemā valdījusi liela rosība – šeit 
īsu brīdi atradies pirmais kolhoza 
„Alauksts” kantoris un dzīvojis 
priekšsēdētājs Avens. Pašlaik? Lie-
lākā daļa ēku ir saglabājušās, bet 
iedzīvotāju skaits krietni gājis ma-
zumā – esam palikuši vien pieci. 

Ko tu pats sev vēlētu jubilejā?
– Grūti pat atbildēt. Dzīve man 

ir bijusi visai raiba, nekādus lie-
los mērķus sev uzstādījis nekad 
neesmu. Manta un nauda bojā cil-
vēku –  jo vairāk tev ir, jo vairāk 
vajag. Beigās vairs nezini, kur viņu 
izmantot. Vēsture jau visu pasaka 
priekšā. Lai arī ģimenes man nav – 
jaunībā pārāk patika brīvība, varbūt 
arī negadījās blakus īstais cilvēks -
, es ne mirkli neesmu juties vien-
tuļš. Lai Dievs dod citiem tik daudz 
radu, draugu un paziņu, cik man! 
Un tā ir mana lielākā bagātība! Ja 
vēl ir laba veselība un dzīvesprieks, 
vairāk neko citu arī nevēlos. 

Dzidra Ješkina
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2012. gada 25. augustā apritēja mana darba mūža 31.gads Vec-
piebalgas vidusskolā.

Jaunības pavasara kuplo matu zeltu pa šo laiku nomainīja rude-
nīgs sudrabs. Darbam skolā, kā Jūs zināt, bija pakļauta visa mana 
dzīve. 2012. gada 1. septembris bija pirmais, kad man pēc 44 skolo-
tājas darba gadiem nebija vairs jāiet uz skolu, taču daudzas lietas 
cilvēka dzīvē notiek pirmo reizi. Pensionāres statusam arī ir sava 
pievilcība.

Atvadoties no aktīvām skolotājas darba gaitām, lielu paldies gri-
bu teikt maziem un lieliem audzēkņiem (mani pirmie skolēni Vec-
piebalgā jau ir pusmūžā), kuri katru manu darba dienu piepildīja 
ar prieku, bagātu saturu, mudināja domāt un neatlaidīgi meklēt 
risinājumus daudzām problēmām. Paldies, mani mīļie, ka Jūs ļoti 
daudz ko man iemācījāt, palīdzējāt saskatīt un atzīt pieļautās dar-
ba kļūdas, devāt vērtīgus padomus, virzījāt mani pedagoģiskās 
meistarības pilnveidē. Satikšanās ar Jums katru nedēļu ceturtdie-
nās mācību stundās bija mans spēka avots, tie bija mani svētki, 
padarītā darba gandarījums saglabājās ilgu laiku un izpaudās ne-
mitīgos radošos meklējumos.

Paldies kolēģiem un skolas darbiniekiem par kopdarbu 31 gada 
garumā. Mēs veidojām skolas darba saturu, skolas filozofiju, pār-
veidojām, pilnveidojām skolas materiāli tehnisko bāzi un, kopīgi 
strādājot, panācām Vecpiebalgas skolas atpazīstamību valsts līme-
nī. Šajā kopdarbā ir katra pedagoga un skolas darbinieka iegul-
dījums savu spēju, varēšanas un gribēšanas līmenī. Īpaši paldies 
pedagogiem par prāta un sirds gudrību, kas drosmīgi izteica jau-
najai skolas vadībai vajadzību turpināt mūsu kopdarbu. Paškri-
tiski vērtējot savu un citu darbu, Jūs izjutāt vajadzību pēc manām 
zināšanām mācību stundu vadīšanas metodikas pilnveidei skolā. 
Diemžēl Jūs bijāt mazākumā...

Paldies skolēnu vecākiem par savu bērnu uzticēšanu Vecpiebal-
gas vidusskolai, par daudzām pozitīvām atziņām skolas ikdienas 
darbā, par lietišķām sarunām, sapratni problēmu risināšanā, at-
balstu un praktisko palīdzību skolas vajadzībās.  Sirsnīgi pateicos 
vecāku padomes locekļiem, kas bija ļoti ieinteresēti skolas darba 
uzlabošanā visos mācību un audzināšanas virzienos. Daudzas stun-
das no sava laika Jūs atvēlējāt skolas vajadzību rezultatīvam ri-
sinājumam, atbildīgi iedrošinājāt mani un kolektīvu pārmaiņām, 
uzlabojumiem skolas darbā.

     Paldies Vecpiebalgas pagasta un novada pašvaldībai par 
skolas vajadzību izpratni, finansiālo atbalstu, par publiskiem pozi-
tīviem skolas darba novērtējumiem.

    Paldies Tev, dižā un lepnā Vecpiebalga, ka es varēju dau-
dzus gadus staigāt Tavās takās un satikt daudz labu, gudru, rado-
šu, darbīgu cilvēku.

Marija Supe

BIŠKOPJIEM
  Tiksimies 5.oktobrī plkst.11.00 kafejnīcā „Ūdensroze”.
Tēma: 
pretvaritozes pasākumi dravā rudenī;
praktiskā daļa pie Aivara Radziņa „Upmaļos”.
Informācija: 29493629.

PAKALPOJUMI
  IK ,,MALI – B” Vecpiebalgas pagastā (pagalmā pie kafejnīcas ,,Laura”) ātri un 
kvalitatīvi veic auto remonta darbus: 
• auto kompjūterdiagnostika vieglajiem un smagajiem auto un traktortehnikai;
• autoelektriķa darbi;
• signalizāciju uzstādīšana un remonts.
Kontakti: mob.tel.29408104, e-pasts: matiss_bauers@inbox.lv 

*****
DONORU DIENA

  24.oktobrī 10.00 – 13.00 Vecpiebalgas kultūras namā Donoru diena. Līdzi 
jāņem pase.

*****
PIESAKIES REDZES PĀRBAUDEI!

  Uzņēmums „Optika Metropole” tika dibināts 2003. gadā ar mērķi nodrošināt 
Latvijas reģionos dzīvojošos iedzīvotājus ar kvalitatīvu un profesionālu redzes 
servisu, kas ietver sevī pilnu redzes pārbaudi, visa veida briļļu izgatavošanu un 
kontaktlēcu piemeklēšanu.
  Jau tuvākajā laikā Jūsu novada centrā viesosies speciāli organizēta profesio-
nāla optometristu komanda, kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un par īpašām 
cenām iegādāties kvalitatīvas brilles. Mūsu izbraukumu komanda būs aprīkota ar 
jaunāko redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju sertificētam optometristam 
novērtēt redzes funkcijas un acs vispārējo stāvokli un izrakstīt receptes brillēm, ja 
tās būs nepieciešamas.
Aicinām Jūs izmantot iespēju un pieteikties redzes pārbaudei, ļaujot mums parū-
pēties par Jūsu acīm! 
Viesošanās laikā iegādājoties brilles, optometrista vizīte Jums būs bez maksas! 
Savukārt redzes pārbaude, nepasūtot brilles, - Ls 7. 
Aicinām pieteikties uz optometrista vizīti līdz 15. oktobrim, zvanot 
65035635! Gaidīsim Jūs Vecpiebalgā, Vecpiebalgas novada pašvaldībā jau 
16. oktobrī!  

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”. 

SĒRU VĒSTS

Tikai atmiņas klusas
Kā mīļi un zināmi soļi
Palicējiem visu mūžu skan blakus.
(V.Grenkovs.)

PASĀKUMI APSVEIKUMI

INFORMĀCIJA

PATEICĪBA

SVECĪŠU VAKARI 

Vecpiebalgas kapos
29. septembrī plkst. 16.00 

Katrīnas kapos
6.oktobrī

Dzērbenes Jaunajos kapos 
7.oktobrī plkst.16.00 

Dzērbenes Vecajos kapos 
7.oktobrī plkst.17.00 

Leimaņu kapos
7. oktobrī plkst. 17.00 

Ķemerkalna  kapos
13. oktobrī plkst. 15.00  

Sila kapos
13. oktobrī plkst. 16.00  

Lodes - Apšu kapos
14.oktobrī plkst.15.00

Jaunam kļūt, tas nozīmē ko jaunu
Allaž sevī rast un citos gūt,
Un ja tā, tad gadus neņem ļaunā -
Briedums  palīdz mūžam
jaunam būt.

Oktobra īpašie gaviļnieki:

60 –
Jānis Biezbārdis
Dzērbenē
Gunārs Gailis Kaivē
Guntis Romānovs Taurenē
Dace Strazdiņa Taurenē
Jānis Igaunis Vecpiebalgā
70 –
Velta Žuhovska Dzērbenē
Jānis Šmits Taurenē
Inta Vītola Taurenē
80 –
Aina Gailīte Dzērbenē
Vija Puzure Inešos
Ilga Rutka Inešos
Elza Brauna Vecpiebalgā 
Erna Krišjāne Vecpiebalgā
Antoņina Lūka Vecpiebalgā
Irēna Prīse Vecpiebalgā
Tatjana Strelkova Vecpiebalgā
Velta Zvēriņa Vecpiebalgā
90 –
Ilga Kārkliņa Dzērbenē
92 –
Jānis Teodors Olte Kaivē

Nesaki man neko – paklusē,
Ir vienkārši ļoti labi,

Ka tu esi šai pasaulē...

Noslēgtas laulības:
Līga Jirgensone un

Ingus Siliņš;
Zane Ozola un

Dāvis Lūsa;
Ieva Sarma un Jānis 

Dubavs.
Apsveicam!

VECPIEBALGAS 
NOVADĀ

Dzērbenes pagastā
30.oktobrī plkst.17.00 

„Spoku balle Dzērbenes 
pilī”. Vārīsim raganas 

zupu, piedalīsimies dažādās 
fiziskās aktivitātēs, dejosim 
un sumināsim spoku stāstu 

un zīmējumu konkursa 
uzvarētājus. Līdzi jāņem 
lukturītis, izgrebts ķirbis 
izstādei –  konkursam.

 Ieeja Ls 1,00 (maskās bez 
maksas).

Kaives pagasta
pārvaldes zālē 

No 2.oktobra līdz 9.ok-
tobrim  Mārtiņrožu un 

miķelīšu izstāde.
Gaidīsim ikvienu ar skais-

tu un neparastu ziedu pušķi, 
lai priecētu  sevi un citus.

Izstādes mērķis: parādīt, 
cik krāšņi ziedi ir rudenī, 

cik neparastas var būt puķu 
stādu  šķirnes (varbūt ar tām 

varēsim samainīties!). 
Gaidīsim visus, kas audzē 

un kam patīk ziedi!

Taurenes kultūras 
namā

27.oktobrī  plkst.17.00 
komēdija

„Tā precas vecpuiši” 
pēc Antona Čehova „Bil-

dinājums” un „Lācis” 
motīviem. 

Izrādē piedalās Latvijā 
populāri aktieri – Zane 

Daudziņa, Ivars Puga, Juris 
Lisners un Indulis Smil-

tēns. 
Iestudējumu veidojis 

izrādes „Pērku jūsu vīru” 
režisors Indulis Smiltēns.

Ieeja Ls 3,- ( biļetes arī   
var rezervēt iepriekš )

Vecpiebalgas
kultūras namā

19.oktobrī plkst.19.00 
Vecpiebalgas novada 

amatiermākslas kolektī-
vu sezonas   atklāšanas

sarīkojums – koncerts  
„Ieliec roku dvēseles 

kabatā”.
Ieeja uz koncertu: smaids 
un labs noskaņojums!

Esiet mīļi gaidīti!

   Ak, cik gadu kopā pavadīts!
Gan patīkamu, darbīgu un gaišu –

Bet katrs no tiem apzeltīts
Ar tavu darbu un sirsnību.

Inešu amatierteātra
PALDIES Jasmīnai Ošiņai
par ieguldīto un ilggadējo darbu 

teātra dzīvē.
Vēlam stipru veselību!

Tie, kurus esam mīlējuši,
atgriežas 
un dzīvo mūsu atmiņās.
(K.Skalbe)

PĒRK

Mūžībā aizgājuši:
  Mudīte Cintiņa, Ineši;

Dzidra Gaida Plinka, Taurene.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
tuviniekiem. 

PĀRDOD

  SIA „LASKANA” pērk 
mežus, cirsmas, īpašumus. 
Iespējama priekšapmaksa. 
Augsta cena, ātra apmaksa.
T. 29499437 (E.Ķaukulis). 

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!

Jaunākie Vecpiebalgas 
novadā:
Mārcis Kalniņš
Dzērbenes pagastā;
Kristians Kravalis
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu 
vecākus!

Čuguna krāsns durtiņas ar 
rāmi pilnā komplektā.
T. 28660055.

*****
Kazenes 1,20 Ls / litrā, 
zvanīt Līgai –  t. 29738570. 

*****
Cidonijas un cidoniju sulu 
Taurenē. T. 26349748 (Sar-
mīte).

PALDIES ! 


