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■ Skolās sācies jaunais
mācību gads
■ Sporta aktualitātes
■ Mūsu viesis - Pēteris Strubergs

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums
No skolas sākas ceļš uz nezināmām tālēm
Un sākas domātājs, kas dzīvi veidos rīt.

Sveicam, jauno
mācību gadu sākot!
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SVEICAM!

Apbalvojumi novada skolu pedagogiem, sagaidot jauno mācību gadu
Izglītības un zinātnes ministrijas Goda raksts

Jaunais mācību gads lai
atnes prieku ne tikai tiem, kuri
mācās, bet arī tiem, kuri sniedz
zināšanas un gādā, lai mūsu jaunā
paaudze izglītotos – skolotājiem
un
vecākiem!
Skolēniem
- nenogurstošu zinātkāri un
neatlaidību, lai tieksme apgūt
jauno ir jūsu pavadoņi šajā
mācību gadā! Pedagogiem un
izglītības iestāžu darbiniekiem –
radošumu, pacietību, entuziasmu un profesionālu gandarījumu! Vecākiem - spēku
un izturību savu bērnu audzināšanā un atbalstīšanā! Lai katram no jums ir mērķis,
apņēmība un neatlaidība to piepildīt!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

ĪSUMĀ
■ Augusta nogalē domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone uz svinīgu
godināšanas pasākumu Inešu pilī aicināja novada izglītības iestāžu audzēkņus un
pedagogus, lai sveiktu bērnus un jauniešus par panākumiem mācībās, sportā un
sabiedriskajā dzīvē, bet pedagogus — par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā. Šis
pasākums pirms jaunā mācību gada sākuma jau ir kļuvis par tradīciju, šogad tajā
piedalījās vairāk nekā 80 cilvēki.
■ Smiltenē aizvadītajās Latvijas čempionāta 5.kārtas sacensībās BMX uzvaru B15
grupā izcīnīja Helvijs Babris, B9 grupā otrais – Deniss Steļmačenoks, B13 grupā
trešais – Niklāvs Babris, bet G10 – Veronika Stūriška.
■ Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka 26. augustā uzsāks savvaļas
lapsu un jenotsuņu kārtējo vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcinācijai tiks izmantota
Lysvulpen por.a.u.v. vakcīna, kas šķidrā veidā ievietota folija kapsulā, kas iestrādāta
barības apvalkā. Ēsma izskatās kā brūngans kubiks, nedaudz mazāks par sērkociņu
kastīti. Vakcīnas ar lidaparātiem tiks izvietotas vienmērīgi visā LR sauszemes
teritorijā, ieskaitot piepilsētas un neapdzīvotas pilsētu teritorijas, uz 1 km 2 izsviežot
20 – 23 vakcīnas ēsmas ar 500 m atstarpi starp lidojuma joslām.
■ Vidzemes plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs 2013. gada
oktobrī plāno organizēt bezmaksas seminārus par LR tiesisko normu piemērošanu,
uzsākot uzņēmējdarbību un ES struktūrfondu atbalstu jaunajiem uzņēmumiem.
Semināri tiks rīkoti oktobrī, piektdienās. Aicinām interesentus pieteikties
semināriem līdz 2013. gada 12. septembrim pie Vecpiebalgas novada pašvaldība
projektu vadītājas Elīnas Dobeles (t. 28685499 vai 64107267 ). Lai varētu seminārus
organizēt uz vietas pašvaldībā, minimālais dalībnieku skaits - 15 cilvēki.

Sērmūkšu un Taurenes pamatskolas
vēstures un sociālo zinību skolotājai Ārijai Kalniņai par ievērojamu ieguldījumu skolas
metodiskā darba veidošanā.
Taurenes pamatskolas
sākumskolas skolotājai Ivetai Kallītei par ievērojamu ieguldījumu skolas metodiskā darba
veidošanā;
angļu valodas un ģeogrāfijas skolotājai Dzintrai Brīvībai par ievērojamu ieguldījumu
skolas metodiskā darba veidošanā.
Vecpiebalgas vidusskolas
angļu valodas skolotājai Daigai Šatrovskai par inovatīvām darba formām, radošu, atbildīgu
un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam un nozīmīgu ieguldījumu skolas audzināšanas
darbā.
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes Atzinības raksts
Sērmūkšu un Taurenes pamatskolas
vizuālās mākslas un mājturības skolotājai Ingrīdai Batņai par aktīvu un radošu darbu
ārpusstundu pasākumos, starptautiskos projektos un nometnes organizēšanā;
matemātikas skolotājam Robertam Nagainim par aktīvu un radošu darbu ārpusstundu
pasākumos un nometnes organizēšanā;
dabaszinību, fizikas un ģeogrāfijas skolotāja Initai Švalbei par nozīmīgu ieguldījumu
izglītības sistēmas attīstībā.
Vecpiebalgas vidusskolas
mājturības un tehnoloģiju skolotājai Vijai Jansonei par ilggadēju, pašaizliedzīgu un
atbildīgu pedagoģisko darbu, novada vērtību apzināšanu un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu
mājsaimniecības iemaņu veidošanā;
sākumskolas skolotājai Birutai Kuzmanei par atbildīgu un radošu pieeju mācību procesam
un rezultatīvu darbu ar skolēniem, prasmīgu jaunās paaudzes audzināšanu;
mūzikas skolotājai Intai Apalupai par mērķtiecīgu un prasmīgu skolas koru vadīšanu un
ieguldījumu skolēnu talantu izkopšanā;
pirmsskolas skolotājai Zaigai Ņikandrovai par atbildīgu un mērķtiecīgu pedagoģisko
darbu un radošumu darba vides iekārtošanā.

Iespēja izteikt viedokli par Ziemeļvidzemes
reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu
2014.-2020. gadam
SIA ZAAO
nodod
sabiedriskai
apspriešanai
Ziemeļvidzemes reģionālo atkritumu apsaimniekošanas
plānu 2014.-2020. gadam atbilstoši Ministru kabineta
2011. gada 12. jūlija noteikumiem Nr.564 „Noteikumi par
atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem un atkritumu rašanās novērtēšanas valsts programmu”.
Plānā ir paredzēts ieviest Eiropas Komisijas noteiktās prioritātes, piemēram, atkritumu
dalītās vākšanas sistēmas tālāko attīstību, veicinot sabiedrības vides apziņu un izpratni par
atkritumiem kā resursiem, kā arī poligona I kārtas krātuve rekultivāciju, tāpat iesaistīšanos
valsts sadzīves bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un veikt citas būtiskas darbības.
Minētā dokumenta sabiedriskā apspriešana ilgs no 9. augusta līdz 17. septembrim.
Apsaimniekošanas plāna projekts pieejams ZAAO mājaslapā, sadaļā par ZAAO, apakšsadaļā
„Attīstības plānošanas dokumenti” (http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_
planosanas_dokumenti/). Dokumenta drukas versija pieejama darba dienās ZAAO birojā
Valmierā, Rīgas iela 32, iepriekš saskaņojot ierašanos pa tālruni 64281250.
Priekšlikumus juridiskas un fiziskas personas aicinātas iesniegt rakstiski ar norādi
„Priekšlikumi Ziemeļvidzemes reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas plānam” ZAAO
birojā Valmierā vai nosūtot pa pastu (adrese: Valmiera, Rīgas iela 32, LV 420) vai e-pastu
zaao@zaao.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām
– vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
SIA ZAAO (ZAAO) nodod sabiedriskai apspriešanai arī reģionāla līmeņa plānošanas
dokumenta projekta „Ziemeļvidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2014.2020.” ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata darba versiju. Process notiek
atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi
stratēģiskais novērtējums”. Dokumenta sabiedriskā apspriešana ilgs no š.g. 27. augusta līdz
5. oktobrim. Pārskata projekts pieejams ZAAO mājaslapā, sadaļā par ZAAO, apakšsadaļā
„Attīstības plānošanas dokumenti” (http://www.zaao.lv/public/lat/par_sia_zaao/attistibas_
planosanas_dokumenti/ ).
Zane Leimane, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Apsveikumus saņemot. 2. rindā no kreisās: Inita Švalbe, Dzintra Brīvība,
Biruta Kuzmane, Iveta Kallīte, Vija Jansone. 1.rindā: Lolita Žagare, Zaiga Ņikandrova,
Daiga Šatrovska, Ērika Arāja.

Cienījamie Vecpiebalgas novada uzņēmēji,
zemnieku saimniecību īpašnieki, individuālā darba veicēji un
sabiedrisko organizāciju vadītāji!
Vecpiebalgas novada pašvaldība atjauno informāciju par novadā esošiem uzņēmējiem,
zemnieku saimniecību īpašniekiem, individuālā darba veicējiem, sabiedriskām
organizācijām, lai veicinātu un attīstītu savstarpēju sadarbību. Iecerēts, ka šāda sadarbība
veicinās uzņēmēju izaugsmi ne tikai novada robežās, bet arī ārpus tā. Tādēļ vēršamies
pie jums, uzņēmēji! Lūgums iesniegt par savu uzņēmumu vai zemnieku saimniecību
kontaktinformāciju. To var izdarīt, zvanot pa tālruņiem: 64107267; 28685499 vai rakstot
uz e-pastu elina.dobele@vecpiebalga.lv. Informāciju iesniegt līdz š.g. 13. septembrim.

Atcerēsimies, ka tikai kopā mēs varam veicināt savu un sava novada izaugsmi!
Elīna Dobele, projektu vadītāja

				

tiesības nodot Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājam Viesturam
Melbārdim.
9. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus „Skolēnu autobusu
izmantošanas kārtība”.
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5. punktu „Saimnieciskā dienesta sniegtie maksas pakalpojumi” šādā redakcijā:
pakalpojumi” šādā redakcijā:
2013. gada
Pakalpojums
Mērvienība Cena bez PVN (Ls)

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDĒ
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE
19. augustā

Deputāti vienbalsīgi nolēma:

Autobusa pakalpojumi (40>sēdvietas)

km

0,40

1.Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā Vecpiebalgas novada pašvaldības iesniegtā projekta
Autobusa pakalpojumi (40<sēdvietas)
km
0,25
iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādē” īstenošanai līdzfinansējumu 81 118,23 LVL, no kuriem 54123,64 LVL
Autobusa pakalpojumi
h
4,00
ir finanšu instrumenta finansējums; 27 064,59 LVL - Vecpiebalgas novada pašvaldības
finansējums. Nodrošināt projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu - 81118,23 LVL,
ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Sūknēšanas pakalpojums (traktors+4 m³ 1 muca
10,00
2.Piešķirt ar KPFI līdzekļiem finansētā, Vecpiebalgas novada pašvaldības iesniegtā projekta
muca) (brauciena attālums līdz 1 km)
iesnieguma „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Taurenes pamatskolā” īstenošanai
līdzfinansējumu 146 294,73 LVL, no kuriem 75 690,65 LVL ir finanšu instrumenta finansējums;
Pārbraucieni virs 1 km
70 604,08 LVL - Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Nodrošināt projekta
Ls/km
0,35
realizācijai nepieciešamo finansējumu - 146 294, 73 LVL, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
3.Iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” ar kopējām attiecināmām izmaksām
11.Nodot VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” bezatlīdzības lietošanā ES fonda
154 338,50 LVL, no kuriem 95 813,42 LVL ir finanšu instrumenta finansējums; 58 525,08
11. Nodot
„Latvijas Valsts radio un televīzijas
bezatlīdzības
ES
projektaVAS
Nr.3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/SM/001
„Nākamāscentrs”
paaudzes
elektroniskolietošanā
sakaru tīklu
LVL - Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Nodrošināt projekta realizācijai attīstība lauku reģionos” realizācijas nodrošināšanai daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā
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nepieciešamo finansējumu - 154 338,50 LVL, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
īpašuma, kas nepieciešamas projekta aktivitāšu īstenošanai: zemes vienības „Ūdens tornis”
4.Garantēt, ka ēkām, kurās plānotas projekta aktivitātes, attīstības un investīciju stratēģija, sakaru
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veids un tās netiks demontētas.
2
12.Apstiprināt pašvaldības nekustamo īpašumu izsoles rezultātus:
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zemes vienības „Ūdens tornis” (Inešu pagasts) daļu 2 m platībā , nedzīvojamo telpu
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1.Piedalīties Vidzemes tūrisma asociācijas uzsāktajā projektā „Muižas parki kā „Meža Vecgala Kušļi” (Inešu pagasts) ir atbilstoša Vecpiebalgas novada domes saistošajiem
piedāvātā
augstākā
cena
Ls 25 502,50,
„Apiľi”
(Kaives
pagasts)
piedāvātā
augstākā
kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļa” ar dalības maksu EUR 1000,00.
noteikumiem
Nr.4/2013
„Par- Vecpiebalgas
novada
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plānojuma
2013.-2025.
gadam
2.Izveidot jaunu Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības štata vienību – sētnieks ar cena
grafiskās
daļas
un
teritorijas
izmantošanas
un
apbūves
noteikumu
apstiprināšanu”.
- Ls 26 563,00. Pārdot nekustamos īpašumus augstākās cenas piedāvātājiem.
mēneša amata likmi Ls 200, piešķirt Vecpiebalgas vidusskolai papildu 0,5 likmes amata
14.Piekrist jaunu īpašumu izveidošanai , kas atdalīti no nekustamajiem īpašumiem
13.
Noteikt,
ka plānotā darbība pēc meţa zemju transformācijas īpašumos „Vecgala Kušļi”
vienību – pirmsskolas pedagoga palīgs ar mēneša amata likmi Ls 200.
„Mazjaunzemi” (Kaives pagasts), „Kalna Ārnīši” (Vecpiebalgas pagasts), „Pumpuri” (Inešu
„Meţa
Vecgala
Kušļi”(Kaives
(Inešupagasts).
pagasts) ir atbilstoša Vecpiebalgas novada domes
3.Apstiprināt Vecpiebalgas novada īpašuma privatizācijas komisiju: Andris Balodis, Daina un
pagasts),
„Kalna
Akmenāji”
Slaidiņa, Gita Janševica, Hugo Duksis, Viesturis Burjots.
15.Sadalīt noteikumiem
nekustamā īpašuma
objektu
pagasts)
divos
saistošajiem
Nr.4/2013
„Par„Lielmietiņi”
Vecpiebalgas(Vecpiebalgas
novada teritorijas
plānojuma
4.Piešķirt finansiālu pabalstu BMX sporta kluba riteņbraucējiem Helvijam Babrim un Arvim nekustamā īpašuma objektos – „Lejas Mietiņi” aptuveni 3,5 ha platībā un „Lielmietiņi”
gadam grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu
Kārkliņam Ls 329,00 (katram) par sasniegumiem Eiropas čempionātā un Latvijas Jaunatnes 2013.-2025.
aptuveni 6,5 ha platībā, uz šīs zemes vienības atrodas 1 dzīvojamā māja un 6 saimniecības
apstiprināšanu”.
olimpiādē.
ēkas. Noteikt jaunizveidotajām zemes vienībām lietošanas mērķi – lauksaimniecības zeme.
5.Piešķirt finansiālu pabalstu Vecpiebalgas šautriņu mešanas komandai Ls 250,00 dalībai
pasaules reitinga sacensībās „Baltijas kauss 2013” Traķos, Lietuvā.
6.No 2013. gada 1. septembra Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs noteikt pusdienu
maksu par skolēnu ēdināšanu (izņemot 1. un 2. klasi) par vienu ēdināšanas reizi Ls 0,50;
izglītības iestādes darbiniekiem - Ls 1,00. Noteikt, ka atbildīgais par lēmuma izpildi ir
izglītības iestādes direktors. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2009. gada 16. septembra
lēmumu Nr.7 „Par iepirkuma cenām pārtikas produktiem”.
7.2013./2014. mācību gadā piešķirt brokastis un brīvpusdienas Vecpiebalgas novada
izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma 5-6 - gadīgajiem bērniem un 2.- 4. klašu skolēniem.
8.Pašvaldības SIA „Dzērbenes siltums” kapitāla daļu turētāju lēmumu pieņemšanas tiesības
nodot Dzērbenes pagasta komunālās saimniecības vadītājam Viesturam Melbārdim.
9.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus „Skolēnu autobusu izmantošanas
kārtība”.

16.Veikt nekustamā īpašuma „Augšas Muilēni” (Kaives pagasts) sagatavošanu atsavināšanai
- robežu uzmērīšanu , īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā un tirgus vērtības noteikšanu.
17.Apstiprināt zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Kalniņi” (Taurenes pagasts). Piešķirt no īpašuma atdalāmajai
zemes vienībai nosaukumu „Āboliņi”. Noteikt atdalāmajai zemes vienībai zemes lietošanas
mērķi –zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
18.Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Ogriņi” (Vecpiebalgas
pagasts) sadalīšanai.
19.Dzēst zemes vienībai piešķirto adresi „Jaunspietēni” (Inešu pagasts) , jo ēka neatbilst
adresācijas objekta statusam. Dzēst zemes vienībai piešķirto adresi „Spietēni” (Inešu pagasts)
un apstiprināt jauno adresi: „Jaunspietēni”, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads LV-4123.
20.Apstiprināt
nekustamam īpašumam „Aidas piena savāktuve” adresi: „Aidas”,
Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4122.

Par pašvaldības autoceļu uzturēšanu
un izmaksām

Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumi
„Skolēnu autobusu izmantošanas kārtība”

Likums „Par autoceļiem” nosaka, ka autoceļš ir inženierbūve. Tas nozīmē, ka ceļš tiek
izbūvēts atbilstoši projektam, nodots ekspluatācijā un uzturēts atbilstoši noteiktai uzturēšanas
klasei, ja ir nodrošināts finansējums. Vecpiebalgas novada pašvaldība no pagastiem saņēma
mantojumā autoceļus 306 km kopgarumā. Autoceļus pārbaudīja sertificēti speciālisti, katram
ceļam tika sagatavota tāme un veicamo darbu saraksts. Nepieciešamā summa - divarpus
miljoni latu - autoceļu atjaunošanai vēl joprojām mums ir sapnis, pie kura realizēšanas dzīvē
cītīgi strādājam. Pārbaudē diemžēl arī atklājās, ka daļa no ceļiem ir iebraukta sliede pa tīrumu
uz viensētu. Jautāju, kā šis neceļš - bez projekta, bez seguma, bez sāngrāvjiem u.c. - ticis
pie autoceļa statusa? Atbilde vienkārša - ja neceļš nebūtu autoceļu sarakstā, tad ziemā un
vasarā tas būtu jātīra par viensētas īpašnieka līdzekļiem, bet ar naudiņu lauku cilvēkiem ir
paknapi. Tādēļ arī pašvaldība atstāja šos neceļus autoceļu sarakstos ar „D” uzturēšanas klasi.
Uzturēt šos neceļus atbilstoši „D” klasei nav iespējams, jo vispirms tie būtu jāizbūvē par
ceļiem un jānodrošina finansējums. Visvienkāršāk pašvaldībai būtu izslēgt šos neceļus no
autoceļu reģistra, tad juridiski problēma būtu atrisināta. Pašvaldība to nedarīs, kamēr kāds
to nepiespiedīs. Strādājam, piesaistot Eiropas projektus, prasām finansējumu valdībai un,
cik varam, tik darām paši. Ja ir interese, par katru pašvaldības ceļu iedzīvotāji var saņemt
nepieciešamo informāciju – darbu apjomus, tāmes u.c. Paldies par sapratni!
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis

Lauksaimnieku zināšanai

Lauku atbalsta dienests lauksaimniecības produkcijas ražotājiem ir piešķīris nākamo
dīzeļdegvielas, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu, apjomu – 30 litrus par vienu
atbilstošās platības hektāru. Līdz ar to patlaban kopā ir piešķirti 80 litri dīzeļdegvielas par
vienu atbilstošās platības hektāru.
Par atlikušā dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz 2013. gada
30. oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.
Lauku atbalsta dienests arī atgādina, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme tiek uzskatīta par
apstrādātu, ja līdz 1. septembrim ir apstrādāti 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā
izmantojamās zemes. Līdz 2012. gada beigām lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatīja
par koptu, ja tika apstrādāti tikai 30% no visas minētās zemes platības. Jaunā prasība stājās
spēkā ar 2013. gada 1. janvāri un tiek piemērota nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam, sākot
ar 2014. taksācijas gadu.
Lauksaimniecības konsultante Benita Zvejniece

1. Noteikumi nosaka Vecpiebalgas novada pašvaldībai (turpmāk tekstā – pašvaldība)
piederošo autobusu, tai skaitā, kuri saņemti Latvijas – Šveices sadarbības programmas
individuālā projekta ietvaros un Sociālās drošības tīkla stratēģijas ietvaros, izmantošanas
kārtību.
2. Noteikumu piemērošanu nodrošina pašvaldība, kuras rīcībā un atbildībā nodoti
autobusi.
3. Autobusi tiek izmantoti:
3.1. pašvaldības izglītojamo nogādāšanai skolā uz mācību procesu un pirmsskolas
izglītības iestādē, kā arī dzīves vietā pēc mācību procesa un nodarbību beigām, ja attālums
līdz skolai vai skolas autobusam ir lielāks par 2 km;
3.2. pašvaldības izglītojamo nogādāšanai uz izglītības un kultūras pasākumiem (mācību
olimpiādes, sporta sacensības, konkursi, koncerti, skates, izrādes, mēģinājumi ar izglītojamo
piedalīšanos, mācību ekskursijas atbilstoši pašvaldības apstiprinātajā izglītojamo mācību
plānā iekļautajiem pasākumiem) un no tiem atpakaļ uz dzīvesvietu;
3.3. likumā „Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju veikšanai.
4. Prioritāte ir noteikumu 3.1. punktā minētajam autobusu izmantošanas veidam.
5. Šo noteikumu 3.2. un 3.3. punktā uzskaitīto pārvadājumu veikšanai autobusi var tikt
izmantoti pie nosacījumiem, ka netiek kavēti un ir pilnībā nodrošināti šo noteikumu 3.1.
punktā minētie autobusu izmantošanas mērķi.
6. 3.1. punktā minētie autobusu izmantošanas veidi tiek nodrošināti bez maksas.
7. Maksa par autobusu izmantošanu tiek aprēķināta noteikumu 3.3. punktā minētajos
autobusu izmantošanas gadījumos un 3.2. punktā noteiktajos gadījumos, ja autobusa
izmantošanai nav paredzēti līdzekļi no pašvaldības budžeta. Maksu veido autobusa
pašizmaksa, atbilstoši braucienā patērētajam stundu un kilometru daudzumam.
8. Noteikumu 3.2. un 3.3. punktā noteiktos braucienus, norādot pakalpojuma mērķi,
izmantošanas datumu, plānoto kilometru skaitu un laiku, rakstiskā veidā saskaņo ar
pašvaldības izpilddirektoru atbilstoši „Noteikumiem par kārtību, kādā Vecpiebalgas novada
pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto transporta līdzekļus, saziņas līdzekļus un
citu pašvaldības mantu” (apstiprināti Vecpiebalgas novada domes sēdē 2012.gada 21.martā).
Pēc autobusa izmantošanas atbildīgais darbinieks sastāda aktu par degvielas izdevumiem un
autobusa vadītāja darba atlīdzības izdevumiem. Aktu paraksta izpilddirektors un autobusa
izmantotāja pārstāvis. Ja autobuss tiek izmantots noteikumu 3.2. un 3.3. punktā norādītām
vajadzībām, pašvaldības grāmatvedības darbinieks aktā norādītos izdevumus iegrāmato
atbilstoši autobusa izmantošanas mērķim vai izraksta rēķinu, kas autobusa izmantotājam
jāapmaksā piecu darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.
9. Iegūtie naudas līdzekļi par autobusa izmantošanu tiek novirzīti skolēnu autobusu
uzturēšanas izdevumu segšanai.
10. Noteikumi saistoši visām pašvaldības institūcijām.
11. Noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. septembrī.

2013. gada septembris

Vai tu vari man aizdot
savu ģimeni?

Šādu jautājumu varētu uzdot piecgadīgais Krišjānis (vārds
mainīts) no Vecpiebalgas novada un vēl daudzi mazāki un
lielāki bērni Latvijā, kuru vecākiem ir pārtrauktas bērnu
aizgādības tiesības, jo vecāki nav vēlējušies rūpēties par savu
bērnu, pametuši to novārtā dzīvībai un veselībai bīstamās
situācijās. Mazais Krišjānis dzīvo bērnunamā, kaut kur
Latvijā dzīvo viņa mamma un tētis, kuri par viņu ir aizmirsuši,
un māsa, kuru Krišjānis nemaz nepazīst. Zēns ļoti ilgojas
pēc ģimenes siltuma un vecāku mīlestības, kuru bērnunama
auklītes nespēj pilnībā viņam sniegt. Ģimenisku siltumu un
pajumti var dot aizbildnis vai audžuģimene.
Latvijā ir ap 400 audžuģimeņu, kurās uzturas aptuveni
700 bērnu un kuri tāpat kā Krišjānis ir palikuši bez vecāku
gādības. Vecpiebalgas novadā šobrīd ir tikai 2 audžuģimenes,
kurās uzturas astoņi bērni.
Audžuģimene ir cilvēks vai cilvēki, kas svešam bērnam
dod pajumti, rūpējas un audzina viņu noteiktu laiku,
apņemoties būt pilnvērtīgi vecāki un par to saņemot zināmu
atbalstu no valsts un no pašvaldības. Audžuģimene bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam nodrošina aprūpi
līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja
tas nav iespējams, tiek adoptēts vai viņam tiek nodibināta
aizbildnība. Turklāt ļoti daudzus pienākumus, piemēram,
dažādu juridisko jautājumu kārtošanu par bērnu, joprojām
uzņemas bāriņtiesa.
Mūsu novadā tiek ļoti gaidītas ģimenes vai atsevišķas
personas, kuras vēlētos palīdzēt grūtībās nonākušiem
bērniņiem, kuriem uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņu
ģimeniskā vide. Audžuģimene, uzņemot bērnu savā
ģimenē, nodrošina bērna vecumam un veselības stāvoklim
atbilstošus sadzīves apstākļus, sociālo un medicīnisko aprūpi,
audzināšanu un izglītību.
Ja jūs esat vecumā no 25 līdz 60 gadiem un vēlaties
palīdzēt bērniem, kļūstot par audžuģimeni, tad jārīkojas
un:
1. Novada bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus
dokumentus, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa, narkologa un
psihiatra atzinums par veselības stāvokli, kā arī iesniegums par
to, ka vēlaties iegūt audžuģimenes statusu. Bāriņtiesa izvērtēs
iesniegtos dokumentus, veiks jūsu dzīvesvietas pārbaudi
un sniegs atzinumu par laulāto jeb personas piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai.
2. Pēc atzinuma iegūšanas jānoklausās apmācību kurss 60
stundu apmērā, lai palīdzētu jums izveidot pilnīgāku ainu
par bērniem, kuri ir nonākuši grūtībās, un iespējām viņiem
palīdzēt ikdienas situācijās.
3. Kad izietas apmācības, bāriņtiesa pieņems lēmumu par
audžuģimenes statusa piešķiršanu, un tikai tad ir iespējams
ievietot bērnu jūsu audžuģimenē.
Tātad, ja esat labi pārdomājuši savas iespējas un vēlmi
uzņemt savā ģimenē bez vecāku aprūpes palikušu bērnu,
lūdzu, nāciet uz Vecpiebalgas novada bāriņtiesu un dariet
mums to zināmu!
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
Ilze Pērkone

Sociālā dienesta informācija
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests
informē, ka ir beigusies Latvenergo elektroenerģijas
dāvinājumu karšu izsniegšanas akcija Vecpiebalgas novadā.
Kopā akcijas mērķa grupu ģimenēm ir izsniegtas 185 kartes.
Turpinās ES pārtikas paku izdale trūcīgām un
maznodrošinātām personām. Pārtikas pakas pie pagastu
sociālajiem darbiniekiem var saņemt trūcīgas personas ar
Sociālā dienesta izsniegtajām izziņām, maznodrošinātas
personas, kuru ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz Ls 120,00 mēnesī, un vientuļie pensionāri un
invalīdi ar ienākumiem līdz Ls 150 mēnesī, kā arī personas
krīzes situācijās. Ja cilvēks uzskata, ka klājas grūti, arī tad
var nākt pie sava pagasta sociālā darbinieka, un pārtikas paka
tiks izsniegta.
Sociālie darbinieki ir atgriezušies no atvaļinājuma.
Lūdzu laikus sakārtot nepieciešamos dokumentus
pabalstu un brīvpusdienu saņemšanai uz skolas sākumu!
Tāpat kā iepriekšējos gados, skolēniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm tiks piešķirtas brīvpusdienas un
pabalsti mācību līdzekļu iegādei Ls 10,00 apmērā vienam
bērnam. Novada pašvaldība apmaksā brīvas pusdienas 5
– 6- gadīgajiem bērniem pirmsskolas mācību iestādēs un
3.- 4. klašu skolēniem visās novada skolās. Tāpat kā līdz
šim, valsts kompensēs ēdināšanu 1. un 2. klases skolēniem.
Tāpat novada pašvaldība daļēji dotē ēdināšanu skolās visiem
pārējiem bērniem. Brīvpusdienas tiks piešķirtas 5. - 12.
klašu skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem, pamatojoties
uz vecāku iesniegumu un pēc ģimenes materiālās situācijas
izvērtēšanas. Iesniegumi jāiesniedz tikai un vienīgi Sociālajā
dienestā.
Informēju, ka ar 2013. gada 1. augustu ir mainīta
Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāles adrese. Jaunā
adrese ir Pļavas ielā 3a, Cēsīs, „Cēsu Klēts” 3. stāvā.
Jauku un darbīgu rudeni vēlot,
Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde
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KULTŪRA UN SABIEDRĪBA

Sadancošanās un sadziedāšanās Kaivē

23. augustā Kaives parkā
patīkamā gaisotnē jau piekto
gadu notika sadancošanās un
sadziedāšanās. Arī šogad bija
vērojama liela atsaucība gan
no dalībnieku, gan skatītāju
puses. Iepriecināja, ka visi
kolektīvi - iedziedāti jautrā
dziesmā bija nopietni
gatavojušies un priecīgi par
atkalsatikšanos.
Mākslinieki visi esam,

Līksmi savu pūru nesam.
Dažs ar kājām, cits ar auto
Steidzas baudīt mākslu jauko.
Ne par sīku, ne par platu,
Kas tur nāk ar soli platu?
Lūpu krāsu lieto košu
„Kaivas” dāmas garu možu.
Stalbes „Papardītes” naskās
Zied tās dejā košās krāsās.
Maigi šūpojot uz zieda,
„Kamenītes” dzied aiz prieka.

Kolektīvus vienā deju solī vadīja Jānis Vīksna, Agnese Caunīte -Bērziņa,
Guna Kalniņa un Jānis Ošs.

Tādi iznesīgi ,droši,
Ērgļu „Relax” raiti soļi.
Brīnās mazi, brīnās lieli:
„Varbūt” nāk, ka nodimd oļi.

Gaujas krastos pabijušas,
Muti tajā mazgājušas,
Sārtus vaigus dabūjušas,
„Gaujmalietes” atbraukušas.

Vasariņa vēl nav galā,
Nosarcis viņš meža malā,
Ne tas agrais, ne tas vēlais,
Tas ir „Pīlādzītis kvēlais”.

Pāri kalniem, cauri lejām
Šurp ar apgarotām sejām,
Uzcirtušās šikām kleitām,
„Drostaliņas” brauc uz dejām.

Mājā putru vārījušas,
Bērnus, vīrus atstājušas,
„Jautrās mājsaimnieces” klusi
Steidzas tās uz Kaives pusi.

Gadā četri gadalaikiNav tie slikti, visi maigi,
„Pavasara sapnim” vara,
Prātus, sirdis dullus dara.

Astoņas dienas Norvēģijā kā krāsains brīnums
Jau no marta astoņu
mūsu bērnu sirdis pukstēja
straujāk nezināmā gaidās.
Šis nezināmais bija 8 dienu
bērnu nometne Norvēģijā,
kuru kopīgi organizēja
Sarkanā Krusta Dzērbenes
nodaļa un Vecpiebalgas
novada sociālais dienests.
Astoņas dienas bija kā
pārsteigums,
jo
mēs
nezinājām, kādas aktivitātes
mums būs sagatavojuši
norvēģu draugi. Nākot
tuvāk jūlija pēdējai nedēļai,
bērni katru dienu mājās
taujāja, kad būs jābrauc, kas
jāņem līdzi, cikos no rīta
jāceļas. Cītīgi tika kārtotas
un pārkārtotas ceļa somas.
Norvēģijā
mums
katra diena bija kā jauns
piedzīvojums.
Bijām
atrakciju parkā, braucām ar
amerikāņu retro mašīnām,
apmeklējām aļņu parku
Zviedrijā,
spēlējām
minigolfu, pabijām pie ūdenskrituma un kāpām augstā kalnā,
kura virsotnē atrodas vēsturisks cietoksnis, kājām šķērsojām
tiltu – robežu starp Zviedriju un Norvēģiju, ēdām milzīgas
picas. Arī laika apstākļi mūs lutināja, un bērni mājās atgriezās
nosauļojušies un manāmi brūnāki.
Kopš brauciena pagājis mēnesis, bet vēl joprojām bērni ar
neviltotu sajūsmu turpina stāstīt par piedzīvoto. Emociju ir
tik daudz, ka viņi pat nevar salīdzināt, kas bijis svarīgāks un

aizraujošāks – peldēšanās tuvējā ezerā vai kaujas ar ūdens
baloniem un sūkļiem, makšķerēšana vai vakariņas vigvamā.
Domāju, ka katram no mums šīs astoņas dienas paliks atmiņā
kā krāsains brīnums.
Par iespēju bērniem atpūsties Norvēģijā gribu vislielāko
PALDIES teikt Velgai Pumpurei, Anitai Kamerādei, Ivaram
Saksam, Valdim Grīnbergam.
Baiba Zemniece

Taurenes pensionāri iepazīst Vidzemes skaistākās vietas
25. jūlijā Taurenes pagasta pensionāri devās ekskursijā
uz Līgatni un uz Vidzemes jūrmalas novada skaistākajām
vietām. Līgatnes pagasta „Iknešos” iepazināmies ar Latvijā
reti sastopama aroda - tāšu pinējs - amata noslēpumiem.
Tāšu pinēji Vizma un Pēteris Zvirbuļi veikuši apbrīnojamu
darbu šo seno prasmju izzināšanā un saglabāšanā, izveidojuši
unikālu tāšu darinājumu kolekciju. Amata meistari izgatavo
visdažādākos priekšmetus no bērza tāsīm, dalās savās
zināšanās ar mācekļiem, taču nopietnu sekotāju neesot, jo
darbs ir ļoti smags.
Apskatījuši Saulkrastu pludmali un Balto kāpu, izbaudījuši
jūras ūdens valdzinājumu, devāmies uz Dunti. Minhauzena

muzejā priecājāmies par atraktīvās gides stāstījumu, kas ļāva
ne tikai pasmieties par šarmanto meli Minhauzenu, bet sajust
arī tā laika saikni ar šodienas problēmām.
Pēc sponsora apmaksātajām garšīgajām pusdienām
atpakaļceļā apskatījām Veczemju klintis un brauciena
noslēgumā vakariņojām brīnišķīgā atpūtas vietā pie Gulbēres
ezera.
Paldies Vecpiebalgas novada domei, sociālā dienesta
vadītājai un mūsu sponsoram, kurš vēlējās palikt anonīms,
par atbalstu ekskursijai, un vēlam, lai labie darbi atmaksājas
simtkārt!
Taurenes pagasta pensionāru vārdā Dzidra Vītola
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Muzejiskās aktivitātes
Dzērbenē

Piebalgas novada svētki vienmēr ir kāda ar kultūru saistīta projekta noslēgums, tāpat arī man,
Dzērbenes skolas muzeja vadītājai, kopā ar dzērbeniešu muzeja brīvprātīgo grupu, kā es šos
savus palīgus esmu nodēvējusi, Piebalgas svētku laiks bija uzstādījums izdot savas nodomātās
3 grāmatas par Dzērbenes vēsturi. Tas arī mums ir izdevies, kaut grāmatu prezentācijai laika
šajos svētkos neatlika.
Tāpēc ar šo rakstu gribu ieinteresēt Dzērbenes ļaudis atnākt uz prezentācijas pasākumu
Dzērbenes pilī šā gada 27. septembrī, kas notiks kopā ar Dzejas dienām.
Ceļš uz grāmatu izdošanu ir interesants. Prezentācijas bukletam ir virsraksts ar trim gandrīz
vienādām frāzēm „Būs trīs grāmatas. Būs trīs grāmatas? Ir trīs grāmatas!” Katra frāze slēpj sevī
nopietnu saturu, jo laikrakstā „Druva” parādījās raksts par mani ar šādu virsrakstu „Būs trīs
grāmatas”, kaut gan sarunā ar korespondenti mēs runājām par manu darbu ar folkloras grupu,
sagatavojot vakarēšanas pasākumu ar Dzērbenes prozas folkloru. Toreiz tikai pieminēju savas
muzejiskās ieceres attiecībā uz Dzērbenes vēsturiskajiem stāstiem.
Toreiz, izlasot „Druvas” rakstu, bija jāuzdod jautājums: „Būs trīs grāmatas?”, jo izdot
grāmatu kaut vai pašmāju apstākļos nav nekāds joks.
Šobrīd, rakstot šīs rindas, ar ļoti lielu prieku saku, ka izveidojusies tā saucamā muzeja
brīvprātīgo kustība, kad cilvēki labprāt ir palīdzējuši rakstīt, intervēt cilvēkus, apkopot
jau esošos materiālus tā, lai varētu tos nodot lasītājiem. Iznāca arī tā, ka daža laba iecere
nerealizējās, jo pietrūka laika. Un nekā cita kā viens liels paldies man jau nav ko pateikt saviem
palīgiem – muzeja brīvprātīgajiem. Lielais paldies Dainai Slaidiņai par grāmatas ”Vectēva
stāsti” 1. daļu, Dacei Eglītei par grāmatu „Aleksandra Lorenča makšķernieku memuāri”, kā
arī kopdarba „Pielikums Ingunas Baueres „Dzērbenes stāstam””, ko daudzi būs iegādājušies
skaisti uzrakstītajā un noformētajā grāmatā „Pie tevis nāku...”, veidotājiem: Olitai Samsonei,
Eleonorai Skripko, Inārai Lapsai, Brigitai Plasei, Ligitai Ridūzei, Jevgēnijai Boldānei, Rūtai
Rubenei, Ērikam Lorencim.
Pielikumā „Dzērbenes stāstam” var atrast teikas par Dzērbeni, K. Studenta atmiņas par
piedzīvoto kolportiera gaitās Dzērbenē, Intas Alekses un Olitas Samsones atmiņas par
Dzērbenes skolu laikā no 1942. līdz 1948. gadam. Grāmatā uzzinām par dzejnieci dzērbenieti
Elzu Sudmali, Tautas daiļamata meistari Jetti Užāni, par Rūtas Rubenes un Annas Kauliņas
„Dzērbenes ziemas” tapšanu, kā arī par Dzērbenes ielu Rīgā.
Pateicos arī tiem, kas iesāka darbu, bet nepaguva līdz beigām paveikt - Inesei Gusmanei,
Ingam Krieviņam, Ingrīdai Siliņai - cerībā, ka tas jau ir pamats nākamās atmiņu grāmatas
veidošanai, kurai varam veltīt veselu gadu. Šoreiz idejas, kas dzima martā, realizēšanai bija
tikai pāris mēneši. Bet šobrīd var iesaukties: „Ir trīs grāmatas!” Tas nebūtu iespējams bez
tehniskā nodrošinājuma. Paldies Dainai Šmitei par projekta uzrakstīšanu, paldies pašvaldībai
par mazā projekta piešķiršanu, paldies par datorpalīdzību, pārrakstot rakstus un intervijas
atšifrējot, - manas ģimenes cilvēkiem - Kristīnei Grieznei un Diānai Grieznei. Paldies par
tehnisko palīdzību ar diktafonu - Ilzei Pērkonei, par darba iesiešanu - Ēvaldam Keišam. Īpašs
paldies par datortehnisko nodrošinājumu tekstu noformēšanā un bilžu ieskenēšanā - Ilvai
Jeromānei. Īpašs paldies galvenajai ideju ģenerētājai Olitai Samsonei un viņas mazmeitām.
Protams, pašās beigās ir jāizstāsta, kā radās iecere rakstīt un izdot savas grāmatas. Iecere
gaisā virmoja sen, bet paldies jāteic Ingunai Bauerei par interesanto Dzērbenes stāstu, ko
melnrakstā ieguvu savā rīcībā un par aktīvu darbu muzeja labā uzdāvināju Olitai Samsonei.
Un viņa teica savus spārnotos vārdus: „Bet tur taču vēl nav par to..., par to un par to...” Tad
teicu pretī: „Rakstiet paši!” Un tā sākās mūsu brīvprātīgo kustība. Lai dzīvo muzeja brīvprātīgo
kustība! Lasi stāstus un pievienojies mūsu kustībai!
Vēlreiz aicinu visus interesentus atbalstīt prezentācijas pasākumu. Izmantošu savu rakstu,
lai izpildītu Dzērbenes veco ļaužu lūgumu. Šiem cilvēkiem vienmēr ir atvēlēts transports, lai
apmeklētu represēto vai pensionāru pasākumus, bet citus tematiskos pasākumus viņi parasti
neapmeklē, jo nevar tajos nokļūt, bet vēl grūtāk ir atgriezties mājās pa tumsu. Tāpēc lūgums
novada vadībai vēl pāris reizes gadā pensionāriem atvēlēt transportu tematisko pasākumu
apmeklēšanai.
Mārīte Šķēle

Rudens vēsmas novada
bibliotēkās
Noslēdzies „EUROPE DIRECT” informācijas centra Valmierā
2013. gadā rīkotais konkurss par labāko ideju pasākumam
„Eiropa pilsoņiem” Ziemeļrietumvidzemes informācijas tīkla
pašvaldību publiskajām bibliotēkām. Konkursa laureātes:
Burtnieku novada Burtnieku pagasta bibliotēka, Smiltenes
novada bibliotēka, Alojas novada Staiceles pilsētas bibliotēka,
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta bibliotēka.
Konkursa mērķis: aktivizēt bibliotēku iesaistīšanos informācijas
par ES pilsoņu tiesībām un aktīvu pilsonību izplatīšanā, kā
arī radīt priekšnoteikumus bibliotēku darba pilnveidošanā
kvalitatīvas un daudzpusīgas informācijas sniegšanā un attīstīt bibliotēku sadarbību ES
informācijas nodrošināšanā. Balvā - līdzfinansējums pasākumu rīkošanai.

Klāt septembris, un pagastu bibliotēkas atgādina, ka līdz pat decembrim turpināsies šī gada
Bērnu žūrijas grāmatu lasīšanas maratons – kā skolēniem, tā arī vecākiem. Mūsu bibliotēkas Bērnu
literatūras centra lasīšanas veicināšanas programmā piedalās jau 12. gadu, tāpēc lieki ir vēlreiz
rakstīt un atgādināt par šīs programmas popularitāti un to, cik svarīgi bērniem ir lasīt grāmatas.
Šogad žūrijas organizatori ir īpaši parūpējušies un katrai vecumgrupai
atlasījuši sešas interesantas un saistošas pašmāju un ārzemju autoru
grāmatas. Paši mazākie lasītāji varēs doties piedzīvojumiem bagātā
ceļojumā ar ļoti neparastām būtnēm: sarkanmataino desiņu, zeķēm
perētājām, naudas podu, trako jaku un citiem neparastiem tēliem
neparastās grāmatās. Vidējo klašu žūrijas eksperti varēs izzināt
skolnieces Danas dzīves līkločus, sadraudzēties ar latviešu Gregu
– Jāni Bērziņu, uzzināt, kādus varoņdarbus spēj paveikt Persijs
Džeksons un vēl citi mistiskie un gluži reālie varoņi. Jauniešiem tiek
sniegta iespēja paceļot pa utopisku vietu – kopienu, kas ir pasaule
bez krāsām, smaržām, skaņām, atšķirībām un individualitātes, iepazīties ar Purpura karaļa galmu,
kur dejo Uguns ragana un klīst Āksts. Meitenes noteikti uzrunās Melindas dzīvesstāsts – skolniece
ir uzsākusi mācības vidusskolā kā izstumtā, vecie draugi no viņas ir novērsušies, bet jaunie
klasesbiedri, kurus meitene pat nepazīst, no viņas izvairās (gluži kā reālajā dzīvē!). Šogad īpaši
aicinām pieaugušos lasītājus iesaistīties Vecāku žūrijā. Esiet moderni – uzziniet bērnu literatūras
aktualitātes un sekojiet, ko lasa jūsu bērns!
Dzidra Ješkina

2013. gada septembris
Eiropas Parlaments 2013. gadu ir pasludinājis par
Eiropas Pilsoņu gadu, lai cilvēki vairāk apzinātos
tiesības, ko ietver ES pilsoņa statuss - tiesības studēt,
strādāt, nodarboties ar uzņēmējdarbību vai novirzīt
pensijas uzkrājumus citā dalībvalstī u.c.
Europe Direct informācijas centra Valmierā
rīkotā konkursa „Eiropa pilsoņiem” uzvarētāja Vecpiebalgas bibliotēka - projekta ietvaros
izsludina radošo darbu konkursu jauniešiem
„ES un manas tiesības – iespējas un realitāte”

Pasākumu līzfinansē Europe Direct informācijas centrs Valmierā
1. Konkursa mērķis:
1.1. Rosināt jauniešus apzināties priekšrocības un veidot izpratni, ko sniedz Eiropas
pilsoņa tiesības, kā arī modelēt situācijas, kurās ES sniedz priekšrocības mūsu valstu
pilsoņiem.
1.2. Rosināt radošuma izpausmi visdažādākajās tās formās, kā arī mudināt jauniešus
izmantot visus viņam pieejamos resursus un modernās tehnoloģijas.
2. Konkursa norise:
2.1. Konkurss notiek no 2. septembra līdz 25. septembrim (25. septembris pēdējā radošo
darbu iesniegšanas diena).
2.2. Konkursā iesūtītajiem darbiem ir jābūt noformētiem atbilstoši konkursa prasībām.
2.3. Iesūtāmo darbu formāts:
Flash
2.3.1. video faili - var tikt veidotas bilžu kolāžas video formātā,
animācijas, uzfilmēti skeči, intervijas, prezentācijas video formātā u.tml. Video sižets var
būt veidots arī kā reklāmas rullītis par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība saviem
pilsoņiem. Radošā sižeta apjoms – 3 līdz 5 minūtes. Video sižetus iespējams augšupielādēt
youtube.com un apskatīt ar interneta pārlūkprogrammām;
2.3.2. eseja – apjoms – 1 – 2 A4 lapas datorrakstā. Var iesniegt arī elektroniski.
2.4. Darbu pieteikumā jānorāda autora vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
skolas nosaukums un klase.
2.5. Konkursam var pieteikt darbus, kas veidoti, nepārkāpjot autortiesības un nav
pretrunā ar ētikas normām. Konkursa organizētāji neuzņemas nekādu atbildību par
dalībnieku iesniegto darbu saturu.
3. Konkursa dalībnieki:
3.1. Konkursā var piedalīties novada skolu jaunieši - individuāli vai grupā.
3.2. Visi konkursam iesniegtie darbi paliek rīkotāju rīcībā. Piedaloties konkursā,
dalībnieks piekrīt sava izveidotā video sižeta demonstrēšanai noslēguma pasākumā un
publicēšanai bez maksas.
4. Iesūtīto darbu vērtēšanas kritēriji:
4.1. Video sižeta vai esejas atbilstība tematam.
4.2. Radošums un oriģinalitāte.
4.3. Video sižeta kvalitāte: skaidri saredzama bilde, saprotams teksts un doma, ko ar to
vēlas parādīt.
5. Apbalvošana:
5.1. Visi konkursa dalībnieki tiek aicināti piedalīties noslēguma pasākumā, kas tiks
izziņots pēc konkursa noslēguma un notiks oktobrī Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā.
Labāko darbu autori saņems balvas.
Informācija: Vecpiebalgas pagasta bibliotēka, tālr.64161335, 20232850, e-pasts:
vecpiebalga.bibl@inbox.lv .

Vecpiebalgas novada jaunieši
Rumānijā
No 12. augusta
līdz 25. augustam
Vecpiebalgas novada
jaunieši
piedalījās
jauniešu
apmaiņas
programmā Rumānijā,
Sovatas
pilsētā.
Apmaiņas programma
tika
organizēta
Eiropas
Savienības
programmas „Jaunatne
darbībā”
projekta
„Give more power to
your engine” ietvaros.
Šī bija lieliska iespēja
satikties 30 jauniešiem
no
Vecpiebalgas
novada, Rumānijas,
Itālijas,
Ungārijas
un Bulgārijas, lai
diskutētu par tēmām, kas saistītas ar bezdarbu un efektīvu darba tirgus apgūšanu, kā arī,
lai uzņemtu pamatīgu enerģijas lādiņu, sevi pierādot dažādās fiziskās aktivitātēs. Plānojot
aktivitātes, organizatori bija parūpējušies, lai jaunieši tiktu intensīvi nodarbināti – bija gan
divu dienu brauciens ar kanoe laivām pa upi, gan trīs dienu pārgājiens kalnos, gan virvju kursi
ar dažādām šķēršļu joslām. Šo aktivitāšu mērķis bija iemācīt jauniešiem pašiem plānot savu
laiku, strādāt grupā un uzņemties atbildību, kas arī lieliski izdevās. Tika organizētas apmācības
par to, kā pareizi uzrakstīt CV un prezentēt sevi darba intervijā. Protams, iegūti jauni draugi,
uzzināts daudz jauna par citu valstu kultūrām un pozitīvi pavadīts laiks. Mēs, latviešu grupa,
varam lepoties – parādījām sevi kā komunikablus, erudītus, atbildīgus un spēcīgus jauniešus.
Nu atliek gaidīt mūsu ārzemju draugus ciemos pie mums, Vecpiebalgā!
Elīna Dobele

2013. gada septembris

VECPIEBALGAS Novada Ziņas



“Mēs visi dzīvojam zem vienām
un tām pašām debesīm, taču
mums visiem nav viens un tas pats
horizonts”

(K.Adenauers)

Ceļošana ir kā brīnišķīgs sapnis, kas dara bagātus
to īpašniekus – ar emocijām, iespaidiem un zināšanām.
Vērtībām, kas nepazudīs nevienā krīzē. Oktobra sākumā
Vecpiebalgas pagasta bibliotēka aicina visus interesentus
uz klātienes tikšanos ar Pēteri Strubergu – pasaules
apceļotāju, brīnišķīgu stāstnieku, cittautu kultūras pētnieku.
Azartiskais ceļotājs apmeklē arī tūristu iecienītus objektus,
bet galvenokārt tomēr ļaujas brīvībai un iekšējām sajūtām
– mazo ieliņu vai neskartās dabas vilinājumam, iezemiešu
ciemu apmeklējumam utt. Šķiet, ka tikko iepazītas zemes
pievilcību nevar izskaidrot ar prātu, drīzāk tās ir sajūtas, kas
nosaka – jā, šī ir vieta, par kuru būtu vērts pastāstīt citiem.
Šajā numurā piedāvājam iepazīties ar Pētera Struberga
pārdomu un iespaidu mozaīku. Plašāk par pieredzēto tikšanās laikā, kad runāsim par dažādām pasaules zemēm
sešos kontinentos, iekļaujot tādas valstis kā Austrālija, Ķīna
un Tibeta, Nepāla, Indija, Venecuēla. Košas fotogrāfijas,
suvenīri un pats galvenais - aizrautība un saulainie ceļojumu
iespaidi liks aizmirst, ka laukā ir rudens un tuvojas ziema.
- Kaivē jums ir vasaras un brīvdienu māja. Kur
meklējamas jūsu dzimtas saknes?
-Dzimis esmu Rīgā, pēc profesijas enerģētiķis, bijušais
sportists un sporta darbinieks. Esmu strādājis sporta biedrībā
„Daugava”, piedalījies Latvijas Olimpiskās komitejas
atjaunošanā, darbojies arī politikā.
- Arī literārais lauciņš jums nav svešs - 6 grāmatās esat
publicējis ceļojumu aprakstus.
- Sāku ar humoresku rakstīšanu žurnāliem „Dadzis” un
„Zvaigzne”. Darbojoties sporta organizācijās, radās izdevība
kopā ar komandām pabūt dažās Eiropas zemēs. 1989. gadā
pēc radinieku uzaicinājuma kopā ar sievu Valdu krietnu
laiku ciemojāmies Austrālijā un tur gūtie iespaidi, apvienojot
ar nākamajā ceļojumā uz Laosu, Taizemi, Vjetnamu un
Kambodžu redzēto, pamudināja uzrakstīt pirmo grāmatu ar
nosaukumu „Ceļojums uz sapņu zemi Austrāliju un Indoķīnas
valdzinājums”. Pēc aiziešanas pensijā nopietni pievērsos
ceļošanai un grāmatu rakstīšanai. Ar bilžu uzņemšanu
grāmatām nodarbojas sieva Valda, kurai šis darbs veicas
krietni labāk nekā man. Kaivē, precīzāk – Māļos, nonācām
1989. gadā pēc Austrālijas apmeklējuma, kad ar ārzemju
radu finansiālu atbalstu varējām iegādāties lauku mājas
„Vidussūbri”. Vieta un kaimiņi brīnišķīgi. Neko vairāk par
cilvēkiem, kuri mīl laukus, vēlēties nevar.
- Jums ceļošana ir darbs vai vaļasprieks? Motivācija,
kāpēc turpināt izzināt citas zemes?
- Interese par ceļošanu un svešām zemēm radās jau bērnībā,

lasot Ulmaņlaikā izdotās grāmatas un žurnālus „Atpūta”, kur
tika publicēti interesanti un aizraujoši apraksti par bijušo
Latvijas koloniju Gambiju, Indiju, Tibetu, Jeruzalemi,
Sibīriju, latviešu kolonistiem Brazīlijā u.c. eksotiskiem
pasaules nostūriem. Man ceļošana un grāmatu rakstīšana
ir vaļasprieks un tajā pašā laikā arī unikāla iespēja dalīties
iespaidos ar cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav spējīgi
aizbraukt uz svešām zemēm, par tur redzēto un piedzīvoto.
Motivāciju vislabāk raksturo latviešu sakāmvārds - iedod
velnam mazo pirkstiņu, viņš paņems visu roku. Mani vilina
brīnišķīgā iespēja palūkoties aiz apvāršņa, klātienē iepazīt
tālu zemju dabu, vēsturi, kultūru un tur dzīvojošos ļaudis.
Esmu pabijis sešos kontinentos, apmeklējis 80 valstis.
- Lai apceļotu pasauli, neiztikt bez valodu zināšanām…
- Mūsdienās pārvietoties no vienas valsts uz citu kļūst arvien
vieglāk un ikdienišķāk, protams, ir šķēršļi, ar kuriem joprojām
var saskarties ikviens un ar ko noteikti jārēķinās. Svešvalodu

zināšanas ir viens no
priekšnoteikumiem,
lai
ceļojumā nerastos lieki
sarežģījumi un, jo vairāk
valodu kāds zina, jo tas
ir lielāks pluss ceļojot.
Angļu valodu es pārvaldu
pietiekami labi, nedaudz
protu arī spāņu un vācu
valodu. Esmu apguvis
arī minimālas pieklājības
frāzes aptuveni desmit citu
valstu valodās - vietējie
iedzīvotāji to prot novērtēt.
- Tik pieredzējušu
ceļotāju droši vien ir grūti
pārsteigt ar ko jaunu,
neredzētu un nebijušu.
Iepazītas ne vien dažādu eksotisku un ne tik eksotisku
zemju dabas un kultūras vērtības, nacionālās virtuves
īpatnības un tautu paražas. Un tomēr, kuras zemes jums
šķiet ievērības cienīgas, lai pastāstītu mūsu lasītājiem.
Kāpēc?
- Vispirms fantastiskā Austrālija, tad Ķīna, Tibeta, Indija,
Etiopija, Ēģipte, Kambodža, Vjetnama ar saviem cilvēkiem,
dabu un unikālo vēstures mantojumu, kas spēj uzrunāt
ikkatru, kam ir vēlme ko redzēt un jaunu uzzināt. Piemēram,
Austrālijā sajūsmināja Kuberpedijas pilsēta - zem zemes
atrodas burtiski viss, ieskaitot dzīvokļus, veikalus, viesnīcas
un pat baznīcu, Libānā - fantastiskās pazemes stalaktītu un
stalagmītu alas, savukārt uz Argentīnas un Brazīlijas robežas unikālā ūdenskritumu virtene, Tibetā - Potalas pils un daudzie
klosteri, Ķīnā - Ķīnas mūris un bijušā imperatoru rezidence
Pekinā, tā dēvētā Aizliegtā pilsēta, bet Peru noteikti ir vērts
pabūt seno inku citadelē Maču Pikču. Katrā valstī ir kaut kas
neparasts, īpaši aizbraucot uz eksotiskākām valstīm dažādus
pārsteigumus var piedzīvot ik uz soļa. Bet par to vairāk
runāsim tikšanās laikā, kad stāstījumu papildinās krāšņas un
izteiksmīgas fotogrāfijas, kas lieliski ilustrēs manus citzemju
iespaidus. Jāatzīst, ka arī Latvija un latvieši ir ne mazāk
unikāli. Jau tuvākajā nākotnē, kad vājināsies fiziskie spēki un
izsīks finansiālie resursi, lai apmeklētu tālumā esošās zemes,
esmu nolēmis nopietni pievērsties mūsu pašu mīļās Latvijas
apceļošanai. Līdz šim esmu to veicis nepietiekami un savus
iespaidus diemžēl neesmu vēl aprakstījis.
- Kas gan mēs būtu par latviešiem, ja neparunātu par
vēderpriekiem! Vai ceļojumos
izvēlaties nobaudīt arī ko no
tradicionālās citzemju virtuves?
- Interesanti, ja Kambodžā gribas
ēst, var droši teikt „ņjam, ņjam”. Šajā
zemē tevis teikto sapratīs, jo šis vārds
(tāpat kā latviešiem) nozīmē ēst.
Ķīnā populāri tādi eksotiski ēdieni
kā sutinātas haizivs spuras, suņa gaļa
(olimpisko spēļu laikā tā tika izņemta
no restorānu ēdienkartēm un to varēja
iegādāties, uzrādot ārsta recepti,
vienīgi aptiekās - hipertoniķiem tā
palīdzot samazināt asinsspiedienu),
paipalu olu zupa, bruņurupuču
buljons, bambusa lapās ietītas lipīgo
rīsu piramīdas czon -czi, bet austrumu
provincēs ir iespēja nobaudīt arī
tādu proteīniem bagātu ēdienu kā
sautētas žurkas. Laosā pusdienās
tiek pasniegtas jūrascūciņas, āpši,
varāni un zvirbuļi. Vjetnamā, tā
dēvētajos „kobru krogos”, var nogaršot acu priekšā nokautu
un pagatavotu indīgo rāpuli, pie tam drošsirdīgam viesim
tiek piedāvāts norīt izcilu gardumu - tikko nokautas kobras
pulsējošu sirdi. Ja ir vēlēšanas, var arī pasūtīt grauzdētus
tarakānus un vaboles, marinētas mušas un zirnekļus, kā arī
sautētus krupjus un zemes tārpus. Arī Austrālijā, ciemojoties
pie aborigēniem, jums var tikt piedāvāti saulē cepti balti,
zem tā dēvētajiem raganu krūmiem dzīvojoši tārpi, savukārt
restorānos - ķenguru gaļas steiks un krokodila vai kamieļa
kebabs. Tibetā tradicionālie ēdieni ir no apgrauzdētiem miežu
miltiem cepti plāceņi – campa un jaka gaļas cepetis. Etiopijā
kāpostus (mūsu izpratnē) nepazīst, jo lieliski izlīdzas ar
savvaļā augošu kāpostkoku, kura lapas pēc garšas neatšķiras
no mums tik labi zināmā dārzeņa. Katrā ceļmalas krodziņā
var nogaršot „veselības kokteili” - buļļa asinis + govs piens
+ medus. Lai nobaudītu visus šeit minētos ēdienus, vajag ne
tikai zināmu drosmi, bet arī „norūdītu” vēderu un labu humora

izjūtu. Neapgalvošu, ka visu no iepriekš nosauktā esmu
nogaršojis, taču ir ēsti gan termīti un ķengura gaļas steiks
Austrālijā (starp citu, termīti pēc garšas atgādina citronu
un ir vitamīniem bagāti), gan, ciemojoties pie aborigēniem,
zemes tārpi, gan kamieļa gaļa Ēģiptē, kobra Vjetnamā, czon
czi Ķīnā un tēja ar vietējo maizi Tibetā. Jāsaka godīgi, šī
neganti stiprā tēja, bagātināta ar sāli un jaka sviestu, sagādāja
milzīgu vilšanos - pēc tās nobaudīšanas piemetās negantas
vēdergraizes.
- Lielākā avantūra, uz kuru esat „parakstījies”? Un kā
pārvarēt bailes no nezināmā?
- Esmu diezgan azartisks un nereti piekrītu dažādiem
piedzīvojumiem. Visneprātīgākie? Brauciens ar motorlaivu
zem 80 metru augsta ūdenskrituma Argentīnā, pelde ar
haizivīm bagātajā Strīpainajā līci Austrālijā, kā arī Līčfīldas
dabas parka apmeklējums Austrālijā laikā, kad, applūstot
parkam, pirms mums krokodili bija notiesājuši četrus vācu
tūristus. Bailēm pamatā ir „lielas acis”. Ceļojot pa bīstamām
vietām, bailes ir pavisam normāla reakcija. Jācenšas par tām
nedomāt un maksimāli ievērot piesardzības pasākumus, tad
viss būs labi.
- Vai ir kāda valsts, kurā esat atgriezies vairākkārt?
Kāpēc?
- Austrālijā esmu bijis trīs reizes un, ja rastos izdevība,
turp dotos arī ceturto un piekto reizi. Fascinē fantastiskais
dabas skaistums un unikālā dzīvo radību pasaule, kā arī
komunikablie un labsirdīgie šī kontinenta iedzīvotāji. Arī
ceļošanas ziņā Austrālija izceļas ar lielu drošību.
- Garākais ceļojums…
- Laika ziņā garākie ceļojumi ir bijuši pa Austrāliju un
Dienvidameriku.
- Kādas ir sajūtas, atgriežoties pēc ilgāka ceļojuma
mājās? Un kā ģimene samierinās ar jūsu ilgstošo
prombūtni?
- Atklāti sakot, it visur ir jauki, bet mājās tomēr ir vislabāk.
Jau izkāpjot Rīgas lidostā, momentā pārņem tāda īpaša, sirdi
saviļņojoša patriotiska sajūta - zem kājām atkal ir dzimtā
Latvija. Parasti ceļoju kopā ar sievu, tāpēc pārējiem, tajā
skaitā dēliem, meitai un mazbērniem, atliek vien gaidīt,
kamēr mēs abi - sveiki un veseli - atgriežamies mājās.
- Kādi ir nākamie mērķi? Ir jau padomā kāds jauns
ceļojums?
- Vēlētos apciemot Džeka Londona grāmatās aprakstīto
Aļasku, Niagāras ūdenskritumu, Keniju un Indonēzijai
piederošās Jaungvinejas salas džungļus.
- Ar ko jūs ieteiktu sākt tiem, kuri tikai vēl gatavojas
mesties piedzīvojumos?
- Pirms doties ceļojumā vajadzētu iegūt pēc iespējas plašāku
informāciju par valsti, kuru esat iecerējuši apmeklēt, izvēlēties
un iekļaut rūpīgi izstrādātajā ceļojuma plānā interesējošās
vietas. Tāpat vērts piestrādāt pie līdzi ņemamo lietu - apģērba,
medikamentu un tehniskā aprīkojuma - saraksta. Jo rūpīgāk
sagatavosieties, jo mazāk problēmu sagaidāmas ceļojuma
laikā.
- Esat apceļojis gan bagātas valstis, gan arī tādas,
kurās valda milzīga nabadzība. Kas jūsuprāt ir dzīvē
galvenais?
- Varu teikt tikai vienu, mums, latviešiem, iespējams,
grūti izprotamu un paradoksālu lietu – proti, laime neslēpjas
naudā un varā, bet gan cilvēka prasmē justies bagātam ar
to mazumiņu, kas viņam pieder. Nabadzība daudzās zemēs
nav lāsts, bet gan ar centību un neatlaidīgu darbu labojama
lieta. Apmeklējot svētvietas, esmu ievērojis, ka visdāsnākie
ziedotāji ir nevis bagātie, bet gan nabagie ļaudis. Galvenais ir
iegrožot savu egoismu, skaudību un vēlēšanos būt pārākam,
vienlaikus attīstot tādas brīnišķīgas īpašības kā līdzjūtība un
sirsnība pret līdzcilvēkiem.
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SKOLU ZIŅAS
Dāvinājums visiem
Latvijas pirmklasniekiem
no SEB dzīvības
apdrošināšanas

Atkal klāt septembris ar jauno mācību gadu, kas daudzās
ģimenēs atnes gan prieku, gan rūpes, it sevišķi, ja mazie
skolēni uzsāk pirmās skolas gaitas, un mēs saprotam, cik
satraucošs šis laiks ir gan vecākiem, gan viņu mazajiem
pirmklasniekiem.
SEB dzīvības apdrošināšana arī šajā mācību gadā vēlas
iepriecināt visu pirmo klašu skolēnu vecākus, dāvinot
nelaimes gadījumu apdrošināšanu 1000 latu vērtībā visiem
Latvijas pirmklasniekiem. Apdrošināšanas noteikumi SEB
bankas klientu apkalpošanas centrā vai arī reģistrējoties
interneta mājaslapā www.seb.lv/pirmklasnieks.

Vecāku talka
Vecpiebalgas vidusskolā

Taurenes pamatskolā realizēts bērnu
laukuma labiekārtošanas projekts
„Prieks!”- ar šādu nosaukumu maijā
Taurenes pirmsskolas skolotāji pieteica
savu dalību KNHM Nīderlandes fonda
projektu konkursam „Iedzīvotāji veido
savu vidi”.
Projekts veiksmīgi tika apstiprināts,
un jūnijā uzsākta darbība projekta
īstenošanā. Projekts tika īstenots ar
Vecpiebalgas novada pašvaldības,
KNHM – Nīderlandes fonda un
Taurenes pamatskolas atbalstu.
Paldies visiem ”čaklajiem rūķīšiem”,
jo bez jūsu padoma un darbošanās
projektu nebūtu iespējams realizēt!
Paldies – Guntaram Batņam, Anetei
Batņai un Ingunai Batņai, Ivaram
Žagaram, Ingrīdai Steļmačenokai,
Sandrai Gnedlerei, Aijai Mitrei, Mārītei
Torai, Sandrai Zommerei, Ingai Vīlipai,
Aleksim Vīlipam, Sandrim Janušonim,
Dacei Lasmanei, Sandim Kārkliņam,
Ģirtam
Gnedleram,
Raimondam
Vagulim, Aigaram Odziņam, Baibai un
Andrim Ručiem, Līgai un Gatim Pļaviņiem, Ģirtam Ģēģerim,
Vjačeslavam Tarasovam, Kasparam Grieznim, Lilitai
Ozoliņai, Leldei Burdajai, Hugo Duksim, Jānim Vīlipam un
Guntim Eglītim.
Tātad - projekta mērķis bija izveidot videi draudzīgu,
izglītojošu, attīstošu un interaktīvu laukumu pirmsskolas
un sākumskolas bērniem no pusotra līdz vienpadsmit gadu
vecumam, kur būtu iespēja bērniem netradicionāli gūt
zināšanas un sevi attīstīt fiziski.
Ieceri izdevās realizēt un interaktīvās atpūtas laukumā
ir izveidoti vairāki objekti, kuri dod iespēju attīstīties gan
fiziski, gan intelektuāli - uzstādīts balansieris, slīdkalniņš
ar alpīnisma sienu, pievilkšanās stieņi, šūpoles ar trepēm,
vingrošanas komplekss un zviedru siena.

Āra aktivitātēm ir paredzēta dabas vide, lai bērni varētu
vērot, pētīt, fiziski norūdīties, kāpjot un lecot, pārlecot,
pārvietojoties no objekta uz objektu...Atrodoties dabā, bērni
ir mundrāki, brīvāki, viņiem ir liels darbošanās prieks.
Jau šoruden Taurenes pirmsskolas un sākumskolas skolēni
varēs pavadīt savu brīvo laiku sakārtotā vidē, gūt jaunas
zināšanas, pieredzi. Arī vecākiem un vecvecākiem kopā ar
bērniem tiek dota iespēja atpūsties šajā laukumā, kurā bērni
papildus var gūt jaunas dzīves un sportiskās iemaņas. Ikviens,
kuram būs vēlēšanās atpūsties vai savu brīvo laiku pavadīt
aktīvi, būs šeit gaidīts, jo Taurenes pamatskolas teritorija
ir „atvērta” ikvienam zinātkārajam, aktīvajam un sportot
gribētājam.
Dace Potaša, projekta vadītāja

Skujenes pamatskolas dejotāji
Liepājā

Augustam raksturīga ne tikai bagātīga ābolu raža, krāšņi
ziedi, bet arī pēc svaigas krāsas smaržojoša skola. Šajā
mēnesī parasti mācību iestādēs aktīvi norit sakopšanas un
uzpošanas darbi. Noderīga ir katra palīdzība. Mūsu skola var
lepoties ar saviem audzēkņiem, kuri atrod laiku, lai sniegtu
palīdzīgu atbalstu klašu telpu un apkārtnes uzpošanā. Īpaši
liels prieks ir tad, ja nāk talkā arī vecāki.
Šogad Vecpiebalgas vidusskolas Skolas padome augusta
sanāksmē nolēma atbalstīt pedagogu lūgumu iesaistīties
skolas apkārtnes sakopšanas talkā – ieguldot savu darbu un
piepalīdzot ar tehniku, nojaukt estrādi, kas savu laiku bija
jau nokalpojusi un nebija droša turpmākai lietošanai, kā arī
salabot pirmsskolas sētas vārtiņus. Tas arī izdevās godam!
Paldies visiem vecākiem, kuri aktīvi palīdzēja ar padomu,
darbiem un tehniku!
Paldies pašvaldībai par sniegto palīdzību un traktora
„pavēlniekam” Ģirtam Eškinam!
Skolas apkārtne ir kļuvusi sakoptāka un drošāka!
Vecpiebalgas vidusskolas kolektīva vārdā direktore
Lolita Žagare

Starptautiskajā
bērnu
aizsardzības dienā
Liepājā
norisinājās festivāls „Latvju bērni
danci veda”. Ar Vecpiebalgas
novada pašvaldības atbalstu
šajā festivālā piedalījās arī mūsu
skolas 3.-5. un 6.–9. klašu deju kolektīvi. 1. jūnija agrā
rīta stundā, lai neteiktu, ka vēl gluži naktī, jau devāmies
ceļā, lai jau pusvienpadsmitos būtu Liepājā un paspētu uz
mēģinājumu. Diena bija
gara un prasīja daudz
spēka
un
enerģijas.
Prieks bija par sauli, bet
dejotājiem brīžiem šis
saules dāsnums tomēr bija
par daudz karsējošs. Cēsu
deju apriņķa kolektīvi
bija sagatavojuši deju
ciklu, kas bija iekļauts
lielkoncertā „Pilsētā, kurā
piedzimst vējš”.
Nakšņojām Liepājā un
2. jūnijā veicām ekskursiju
pa pilsētu. Izdzīvojām
baiso
uzturēšanos
Kara
ostas
cietumā,
pastaigājāmies
pa
Ziemeļu molu, apskatījām
kultūrvēsturisko Svētās

Trīsvienības katedrāli un unikālo inženiertehnisko būvi
– rekonstruēto Kara ostas izgriežamo tiltu. Šī bija lieliska
iespēja būt pie Baltijas jūras, kur pludmalē ar visbaltākajām
smiltīm varējām baudīt jūru un sauli.
Vēlamies pateikties novada pašvaldībai par atbalstu
dalībai Liepājas tautas deju festivālā, kur starp aptuveni
3000 dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām bija arī
mūsu skolas dejotāji. Paldies šoferim Andim Saliņam!
Valda Miķelsone

Dzērbenes vidusskola jauno mācību gadu
sagaida ar būtiskiem uzlabojumiem
Ar sārtiem pīlādžu ķekariem un dālijām dārzā ir ieradies septembris! Tas atnesis rūpes un priekus! Rūpes par gatavību
skolai, par agro celšanos, mājasdarbiem un nedarbiem, bet prieku par atkaltikšanos ar visu vasaru neredzētiem skolasbiedriem,
skolotājiem, jaunām mācību lietām un savu skolu.
Dzērbenes vidusskolas labie gariņi - tehniskie darbinieki Ingrīda Ruņģe, Mārīte Trauliņa, Vēsma Iršeina, Mārīte Cīrule, Iveta
Balode, Ilzīte Zaķe, Valfrīds Veigurs - visu vasaru ir čakli strādājuši - kopuši apkārtni, krāsojuši grīdas un sienas, konservējuši
labumus ziemai, tāpēc skola ir gatava jaunajam mācību gadam. Paldies jāsaka arī celtniekiem Traubergu ģimenei, kuri skaisti
izremontēja angļu valodas kabinetu, zēnu ģērbtuvi, ieklāja jaunu grīdu koridorā, bērnudārza pirmsskolas grupas ģērbtuvē un
tualetes telpā ieklāja jaunu linoleju. Ieceru un darāmā vēl daudz!
Ērika Arāja
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Sporta diena Kaivē

SPORTS
Jaunumi novada sporta dzīvē
Arī vasarā novada sportisti aktīvi
piedalījās sacensībās dažādos sporta veidos.
Priekuļu biatlona trasē 10. un 11. augustā
notika Latvijas čempionāts biatlonā.
2013. gada čempiona titulus izcīnīja novada
sportisti Egons Briedītis, Inga Paškovska,
Rūdis Balodis, Krista Razgale, 4. vieta
sprinta distancē Kristeram Slavēnam, 6.
vieta Dzintaram Daļeckim. Otrajā dienā
masu startā pirmais Rūdis Balodis, otrais
– Kristers Slavēns. Sudraba medaļas savās
vecuma grupās izcīnīja Toms Praulītis, Jānis
Slavēns, Egons Briedītis, Krista Razgale,
bronza Ingai Paškovskai . Ļoti augstu
vērtējama Ulda Sļadzevska izcīnītā 4. vieta.
Valsts izlases sastāvā Eiropas čempionātā
Hanjā (Igaunijā) piedalījās novada biatlonisti
Toms Praulītis (9. vieta) un Inga Paškovska
(13. vieta). Startējot valsts izlases sastāvā
jauktajā stafetē, Tomam 5. vieta, Ingai junioru konkurencē 4. vieta. Inga lieliski
veica stafetes pirmo posmu. Toms piedalījās
arī pasaules čempionātā vasaras biatlonā uz
rolleriem Forni Avoltri (Itālija) un bija otrs
labākais Latvijas izlasē.
Jaunie biatlonisti augustā apmeklēja sporta
ārstu medicīnisko kontroli. Rezultāti teicami
un labi. Attiecīgi pēc pārbaudes rezultātiem
tiks plānots turpmākais treniņu darbs.
Jūnijā un jūlijā novadā notika vairāki

sporta pasākumi. Orientēšanās sacensībās
ar divriteņiem komandām 1. vietā Ričards
Praulītis, Lelde Burdaja, Reinis Praulītis, 2.
vietā Anita Katlapa, Agnese Katlapa, Elīza
Katlapa, 3. vietā - Rūdolfs Cīrulis, Ilze Cīrule,
Valdis Cīrulis. Pēc finiša sacensību dalībnieki
bija sajūsmā par gūtajiem piedzīvojumiem
trasē. Ierosinājumi - finišam jābūt ezermalā.
Novada čempionātā futbolā 1. vietā
Kaives komanda - Alvis Čičkanovs, Ivars
Stivriņš, Jānis Vītiņš, Edgars Šveide, Edgars
Plēģeris, Alvis Riekstiņš, Matīss Andrēvičs,
Krišs Driķis. 2. vietā Taurenes komanda Ģirts Švalbe, Andris Paškovskis, Raimonds
Batņa, Arnolds Žagars, Didzis GedroicsJurago, Jānis Taujinskis, Ritvars Karaļuks,
Mārtiņš Potašs, Viesturs Mangulis. 3. vietā
Inešu komanda - Māris Pilsētnieks, Toms
Praulītis, Reinis Praulītis, Uģis Vasilis, Jānis
Jermacāns, Mārcis Ločmelis.
7. septembrī plkst. 11.00 notiks skrējiens
- pārgājiens BRIŅĢU APLIS. Distances
garums 10 km. Tā veicama skrienot, soļojot
vai nūjojot. Starts Inešu pagasta sporta
laukumā. Pieteikšanās sacensībām līdz plkst.
10.45. Apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus
katrā vecuma grupā. Visi dalībnieki, kuri
distanci veiks kontrollaikā (2 stundās),
piedalīsies loterijā.
Andris Praulītis

Saulainā un siltā dienā - 18.augustā Kaives parkā norisinājās ikgadējais volejbola
turnīrs. Bija ieradušās septiņas komandas 3 no Skujenes, pa komandai no Priekuļiem
un Madonas, kā arī mājinieki - Kaives
komanda un Vecpiebalgas novada apvienotā
komanda. Katras komandas sastāvā bija
1 meitene un 3 puiši. Cīņa visas dienas
garumā bija spraiga. Uzvarēja priekulieši,
otrajā vietā atstājot madoniešus, trešajā vietā
- Vecpiebalgas novada apvienoto komandu,
bet mājiniekiem - godpilnā ceturtā vietā.
Turnīra starplaikos notika šautriņu mešanas
un jautrās plūmju kauliņu tālspļaušanas

Par skaidrību, sakārtotību un cerībām…

Jāsāk ar vienu pozitīvu iezīmi – beidzot esam
sagaidījuši ierēdni, kurš prot apzināt problēmu,
formulēt sasniedzamo mērķi un parādīt, kā un
ar kādiem līdzekļiem to var sasniegt, vēl vairāk
– prot tos realizēt arī dzīvē. Runa, protams,
ir par LR tiesībsargu Juri Jansonu un viņa
iespēto izglītības jomas sakārtošanā. Ja kritiski
paskatāmies uz vairākām mūsu dzīves realitātēm,
tad redzam, ka viens no visvairāk traucējošajiem
faktoriem ir uz šo jomu attiecināmās likumdošanas
nesakārtotība, aptuvenība, skaidru, visaptverošu
formulējumu trūkums, kas savukārt ļauj dažāda
ranga amatpersonām traktēt likumus un lēmumus
pēc saviem ieskatiem, parasti, protams, sev vai
pārstāvētajai partijai izdevīgā veidā. Tiesībsargs
attiecībā uz to, kas tad īsti ir jāsaprot ar bezmaksas
izglītību, pierādījis, ka līdz šim pastāvējusī sistēma,
kad vecāku izdevumi, gatavojot bērnus skolai,
bieži bija atkarīgi no pašvaldību maka biezuma,
skolas aktivitātes vai tās trūkuma, bieži arī no
skolas administrācijas vai atsevišķu skolotāju ne
vienmēr pamatotajām iegribām utt., ir nepareiza
un valsts pamatlikumam neatbilstoša. Pozitīvākais,
protams, ir ne šīs teorētiskās atziņas, bet gan fakts,
ka, neņemot vērā pretestību, var teikt - no visu
ieinteresēto institūciju puses tiesībsargam ir izdevies
panākt pilnīgi konkrētu lēmumu pieņemšanu, kas
ļaus vecākiem, jau sagaidot šā gada 1. septembri,
ietaupīt ne vienu vien desmitu latu – proti,
nevajadzēs vairs iegādāties ne mācību grāmatas, ne
darba burtnīcas, kuras bieži vien bija ļoti dārgas un
ne tuvu kvalitatīvas, skolas droši vien būs spiestas
vairāk padomāt par racionālu pieejamo mācību
līdzekļu izmantošanu, nevis kā agrāk, kad bieži
bez pamatojuma tika katru gadu mainītas mācību
grāmatas, padarot bagātas izdevniecības, bet bērnu
vecākus - nabagus. Tiesa gan, bez problēmām jau,
acīm redzot, neiztiks arī tagad – jau nācās TV ziņu
raidījumā dzirdēt no kādas skolas direktores, ka,
piemēram, svešvalodu mācību grāmatas nākšoties
tomēr pirkt vecākiem pašiem, jo tur jau katru gadu
nākot arvien jaunas un arvien smukākas. Absurds
un kārtējā neizpratne par to, ko nosaka attiecīgais
likums, un likumi, kā zināms, ir domāti, lai tos
pildītu. Jāpiezīmē, ka tiesībsargs ir jau pievērsies
nākamajai, pēc viņa domām, svarīgākajai jomai,
proti, stāvoklim veselības aprūpē, sevišķi pirmajā
laikā uzmanību veltot sociālās aprūpes iestādēm,
kur pēc pacientu un viņu radinieku sūdzībām
aprūpējamie daudzos gadījumos tiek, vienkārši
runājot, nozāļoti, proti, ar medikamentu palīdzību
turēti pusapziņas un dzīvībai bīstamā stāvoklī,
lai nebūtu jāuzņemas pilnā apmērā viņa aprūpe.
Pēc tiesībsarga pieprasījuma veselības inspekcija
veica pārbaudi vairākās aprūpes iestādēs un
konstatēja, ka fakti atbilst īstenībai, jeb, pareizāk
sakot, netiek veikta nepieciešamā uzskaite, lai
varētu konstatēt, kāpēc (diagnoze), cik bieži,
cik lielās devās utt. medikamenti tiek lietoti. Un

tagad nāk interesantākais – pie vienu un to pašu
faktu konstatācijas secinājumi ir diametrāli pretēji
– tiesībsargs stāvokli uzskata par nepieļaujamu un
tūlīt labojamu, veselības inspekcija – „nav jau tik
traki” (apmēram).
Jāsaka, ka ar šīs vienas jomas sakārtošanu
Tiesībsarga birojs neuzskata savu darbu par
pabeigtu, jo paredzēts tūlīt pat pievērsties līdzekļu
sadalījumam un to racionālam izmatojumam
medicīnas nozarē vispār. Ir taču dīvaini, ka
medicīnai vai, precīzāk veselības aprūpei, no
valsts budžeta katru gadu tiek izdalītas arvien
lielākas summas (tiesa gan – nedaudz lielākas un
pilnīgi nepietiekamas), tomēr iedzīvotāju skaits
arvien sarūk, mirstība tālu pārsniedz dzimstību,
cilvēki darba meklējumos dodas prom no
Latvijas, bet piekļuve speciālistiem kļūst arvien
problemātiskāka, rindas uz plānveida operācijām
arvien garākas, pacientu līdzmaksājumi arvien
lielāki, un pieaug to cilvēku skaits, kuri naudas
trūkuma dēļ mediķu aprūpē nonāk tad, kad ir
jau par vēlu. Tajā pašā laikā ir slimnīcas, kuras
izsludina konkursus starp bankām, kur tām glabāt
savus brīvos naudas līdzekļus (te neko nelīdz
taisnošanās, ka tā ir nepārdomāti paņemta kredītu
nauda, kuru pašreiz nevar izmantot – kādam taču
arī par tādām kļūdām jāatbild), joprojām tiek tērēti
milzu līdzekļi vismodernākās aparatūras iegādei
katrai ārstniecības iestādei, par spīti izmisīgajiem
ministrijas ieteikumiem kooperēties. Tajā pašā
laikā Ministru kabinetā notiek sīvas cīņas par katru
latu, kas domāts, lai paceltu algas tiem, kuri ikdienā
atrodas tiešā saskarsmē ar slimnieku – ārstiem,
medmāsām, sanitāriem. Ar lepnumu varam lasīt un
dzirdēt, kādas unikālas, ļoti sarežģītas operācijas
veic mūsu mediķi, taču, turpinoties pašreizējai
politikai veselības aprūpes jomā, drīz vien var
izrādīties, ka nebūs, kas šīs operācijas veic (ārsti
un labi izglītotas medmāsas dodas darbā uz citām
valstīm, kur ir daudz augstākas algas, sevišķi
medmāsu trūkums jau ir krasi jūtams), bet droši
vien cilvēku, sevišķi gados, kuriem vajadzīga
palīdzība, mazāk nekļūs. Ko darīt? Atbilde viena
– savest sistēmu kārtībā, jomu pēc jomas, kā to
iepriekš minētajā gadījumā centās darīt tiesībsargs
Juris Jansons. Un, pirmkārt, atzīt, ka Latvijā
nekādas bezmaksas veselības aprūpes nav, ka
pašreizējā sistēma nepilda Satversmes prasības,
proti, nenodrošina tiesības uz pilnvērtīgu veselības
aprūpi, lai tad tālāk pieņemtu lēmumus, kuri stāvokli
būtiski uzlabotu. Vai to izdarīs? Šaubos, pārāk
lielas naudas summas tur apgrozās, pārāk daudzi ir
ieinteresēti vecās sistēmas saglabāšanā, pārāk maz
starp ierēdņiem ir tādu cilvēku kā tiesībsargs. Jā,
vai esat ievērojuši, ka viņš praktiski vienīgais uz
izvēles jautājumiem atbild ar „jā” vai „nē”, nevis
„pie tā tiks strādāts”, „jautājums ir jāizdiskutē” utt.
Nu ko, cerēsim, jo „cerība mirst pēdējā” (bet arī
„cerība ir muļķu mierinājums”).
Juris Sīmanis

sacensības. Šautriņās nepārspēts kungu
konkurencē bija Jānis Mičulis, otrais - Jānis
Dobelnieks, trešais - Ivars Stivriņš. Dāmām
pirmā - Ginta Babre, otrā - Lelde Grinberga,
trešā - Dairita Pulkstene. Tika noskaidroti arī
spēcīgākie novada plūmju kauliņu tālspļāvēji
–Alvis Čičkanovs un Madara Pūce. Arī bērni
mērojās spēkiem šajās sacensībās. Pusdienās
visi sportisti un līdzjutēji varēja baudīt uz
ugunskura vārītu garšīgu zupu. Paldies
visiem, kuri piedalījās, palīdzēja un atbalstīja
sporta dienu Kaivē!
Normunds Vītiņš,
brīvprātīgais sporta organizators

Iespēja iesaistīties
mūžizglītības programmā
Nodarbinātības
valsts
aģentūra
informē par iedzīvotāju iespēju
piedalīties un papildināt savas zināšanas,
iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas
šobrīd tik mainīgajām darba tirgus
prasībām, Eiropas Sociālā Fonda
projekta „Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām” ietvaros.
Atbilstoši projekta mērķim, mūžizglītības
pasākumi pieejami noteiktām bezdarba
riskam pakļautām iedzīvotāju grupām,
kuras visvairāk ietekmē mūsdienu
darba tirgus straujā attīstība, sniedzot
iespēju tām apgūt individuālajam un
darba tirgus pieprasījumam atbilstošas
zināšanas, prasmes un kompetences visā
darba mūža garumā.
Projektā ir pieejamas divu veidu
apmācības - profesionālās pilnveides un
neformālās izglītības programmu apguve,
kuru ietvaros cilvēki var paaugstināt un
pilnveidot digitālās prasmes, valodu
zināšanas, uzņēmējdarbības prasmes, kā
arī sociālās, pilsoniskās u.c. prasmes.
Nosacījumi dalībai apmācībās:
Atbilstoši projekta mērķu grupas
nosacījumiem, piedalīties apmācībās
var tās personas, kuras ir nodarbinātas
(izņemot valsts civildienesta ierēdņa
statusā esošas personas) vai ir
pašnodarbinātas personas statusā un:
■ ir vecumā no 45 gadiem;
■ personas no 25 gadiem līdz 44
gadiem (ieskaitot) pie nosacījuma, ja
personai ir vismaz 2 bērni vecumā līdz
18 gadiem, vai persona ir atzīta par
trūcīgu vai arī personai ir invaliditāte;
■ nav iepriekš ieguvusi izglītību
NVA organizētajās profesionālās vai
neformālās izglītības programmās vai ir
ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12
mēnešiem vai agrāk;
■ pēdējo divu gadu laikā nav bijusi
dalība izglītības programmu šajā
projektā vai ESF projektā “Profesionālā
apmācība bezdarba riskam pakļautām
personām”.
Apmācību izmaksas aģentūra sedz
šādā apmērā:
■ 100% apmērā no maksimālās
kuponu vērtības (Ls 250), ja personai ir
vismaz 2 bērni vecumā līdz 18 gadiem,
vai persona ir atzīta par trūcīgu, vai
personai ir invaliditāte vai personai
līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai
nepieciešamā vecuma sasniegšanai

atlikuši ne vairāk kā pieci gadi;
■ 70% apmērā no maksimālās kuponu
vērtības visām personām vecumā no
45 gadiem un uz kurām neattiecas
augstākminētie kritēriji.
Pieteikšanās pasākumam:
■ jebkurā aģentūras filiālē jāiesniedz
aizpildīts pieteikums, pieteikuma veidlapa
ir pieejama aģentūras mājas lapā. Ja
personai nav iespējas izdrukāt pieteikuma
veidlapu, to iespējams saņemt un aizpildīt
aģentūras filiālē uz vietas.
■ iesniedzot pieteikumu apmācībām,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
un, ja persona atbilst kādam no kritērijiem,
lai saņemtu 100% apmācību izmaksu
segšanu, jāuzrāda kritēriju apliecinoša
dokumenta oriģināls, t.i. bērnu dzimšanas
apliecības vai izziņa par trūcīgas personas
statusu, vai invaliditātes apliecība.
■ pēc aģentūras darbinieka dokumentu
pārbaudes, to atbilstības gadījumā,
persona uzreiz saņems apmācību kuponu
un skaidrojumu par tālākām darbībām, lai
uzsāktu apmācības;
■ apmācību kupons mēneša laikā
jāiesniedz izglītības iestādē, kurā persona
vēlas mācīties, aizpildīšanai. Apmācības
būs jāuzsāk divu mēnešu laikā no
apmācību kupona aizpildīšanas dienas
(vēlākais novembra beigas, decembra
sākums).
Informācija par projektu, apmācībām,
pieteikuma veidlapa pieejama aģentūras
mājas lapā http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=433&mid=435&txt=2913&fro
m=0 .
NVA Cēsu filiālē gaida iespējamos
pretendentus uz apmācībām. Izglītības
programmas, uz kurām komplektējas
mācību grupas Cēsīs:
• Dažādu līmeņu angļu valodas kursi;
• Vācu valoda bez priekšzināšanām;
• Datormācība bez priekšzināšanām;
• Krievu valoda (ar nelielām
priekšzināšanām);
• Saskarsme un konfliktoloģija;
• Grāmatvedība. Bilance un nodokļi;
• Pamatlīmeņa (C) izglītības programma
namu pārvaldīšanā un apsaimniekošanā;
• Traktortehnikas vadīšanas kursi
(Valmierā);
• Projektu vadības pamati (Valmierā);
• Praktiskā lietvedība.
Ir pieejami mācību kuponi arī uz citām
mācību programmām.

				

PasākumU AFIŠA
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI
Lai zelta un dimanta svaros Jūs svērpj,
Tās spožākās pērles lai gadi Jums vērpj!

27. septembrī plkst. 16.00 Dzērbenes
pilī Dzejas dienas.

Kaives pagastā

no 23. līdz 27. septembrim izstāde
„Kaives raža 2013”.
(No 23. septembra plkst. 10.00 gaidīsim
ziedu un dārzeņu, augļu kompozīcijas
Kaives pagasta pārvaldes zālē).
27. septembrī plkst. 17.00 rudens
veltes „Garšu laboratorijā” - degustācijas,
recepšu prezentācijas, godināšana.
Viesosies Skujenes bērnu amatierteātris ar
izrādi „Velna sirds”.

Taurenes pagastā

14. septembrī plkst. 22.00 estrādes
sezonas noslēguma ballīte.
16. septembrī plkst. 18.30 koris „Pie
Gaujas” aicina dziedātājus uz jaunās
sezonas pirmo tikšanos.

Vecpiebalgas kultūras namā

17. septembrī plkst. 12.00 pensionāru
klubiņa „Pīlādzītis” kārtējā tikšanās.
Tēma - dārza veltes mūsu galdam.
Aicinām pievienoties jaunus dalībniekus!
5. oktobrī plkst. 22.00 sezonas
atklāšanas ballīte ar „Transleiteriem”,
DJ Robertu Lejasmeijeru un Sabīni
Berezinu.

AICINA ĶIPARU SKOLA!

Vecpiebalgas pirmsskolas kolektīvs 30.
oktobrī plkst. 10.00 aicina viengadīgus un
divgadīgus bērnus kopā ar vecākiem apmeklēt
pirmo Ķiparu skolas nodarbību bērnudārza
zālē. Lūdzam pieteikties līdz 18. oktobrim
pa tālr. 26413004 (Agita Šulca).

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš,
Mirdzi saviem vecākiem!
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Rūtu un Aleksi Rubeņus Dimanta
kāzās sveic draugi – Ievziedu kāzu
liecinieki.

Laimi, kas nebeidzas,
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Uzvaru, kas iedvesmo,
Veiksmi, kas nepamet!

Sveicam Tevi,
septembra jubilār!
Īpašie gaviļnieki:

60 - Daila Pinne Kaivē
Lonija Kaula Vecpiebalgā
Igors Aleksejevs Vecpiebalgā
70 - Raimonds Kaimiņš Vecpiebalgā
80 - Ilga Čevere Kaivē
Rasma Šubrovska Taurenē
Ēriks Siliņš Vecpiebalgā

Amēlija Vanaga
Dzērbenes pagastā;
Laura Ašnevica
Vecpiebalgas pagastā;
Jēkabs Gustavs Galiņš
Vecpiebalgas pagastā.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
No viena acu skata
Tik viegli kļuva man!
No viena mīļa vārda
Viss tālums dzidri skan.

( Jānis Ziemeļnieks)

94 - Ženija Zvaigzne Dzērbenē

Sveicam

Līgu Mežmali un Kristapu Rubeni,
kopēju dzīves ceļu sākot!

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

1. oktobrī plkst. 12.00 tikšanās ar
pasaules apceļotāju, cittautu kultūras
pētnieku un ceļojumu aprakstu autoru
Pēteri Strubergu „Vienā dienā sešos
kontinentos – izzini, izsapņo, atklāj!”
Aicinām visus interesentus!

2013. gada septembris

PĀRDOD
BRIŅĢU APLIS 2013
7. septembrī plkst.11.00
notiks skrējiens pārgājiens BRIŅĢU
APLIS. Distances
garums 10 km. Tā veicama skrienot, soļojot
vai nūjojot. Starts Inešu
pagasta sporta laukumā.
Pieteikšanās sacensībām
līdz plkst.10.45.

Kazenes Agavam – saldas un sulīgas (1litrs
ogu Ls 2,00). T. 29738570.

Stādus: vērmeles, salvijas, māteres,
piparmētras. T. 26122725.
Vilnas dziju vairumā.
T. 26533139.

PĀRBAUDI VESELĪBU!

DONORU DIENA
3. oktobrī no plkst.
10.00 līdz plkst. 13.00
Dzērbenes pilī.
Būsiet gaidīti!
Līdzi jāņem pase!

LŪGUMS PALĪDZĒT

Lodes – Apšu kapu kapličai steidzami (līdz
ziemas sezonai) nepieciešams pamatu un
jumta remonts, tāpat nepieciešams ārējo
un iekšējo sienu kosmētiskais remonts. Lai
kopīgiem spēkiem veiktu darbus, lūdzam šim
mērķim ziedot Lodes evaņģēliski luteriskās
draudzes kontā:
AS Swedbank, HABALV22
Konta nr.: LV35HABA0551005081028
Reģ.nr. 99500002606
Maksājuma mērķī norādīt – kapličas
remontam.
Ziedot iespējams, arī dāvājot remontam
nepieciešamos materiālus. Jau iepriekš no
sirds pateicamies par jūsu atsaucību!
Lodes – Apšu ev. lut. draudze

17. septembrī no pkst. 10.00 Dzērbenes
ambulancē pacientus konsultēs okulists.
Iespēja pasūtīt brilles. Īpaši gaidīsim 1gadīgus, 3-gadīgus un 6-gadīgus bērnus, kuri
nav bijuši uz pārbaudi pie acu ārsta. Vēlams
iepriekš pieteikties pa tālr. 64170406.
30. septembrī no plkst. 12.00 līdz plkst.
16.00 Vecpiebalgas aptiekā holesterīna
līmeņa noteikšana bez maksas. Pieteikties
aptiekā vai pa tālr. 64161348.

SĒRU VĒSTS
… zvaigznes pie debesīm asarās mirkst,
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Mūžībā aizgājuši:
Ilga Ampermane, Dzērbene;
Zigrīda Drāka, Dzērbene;
Līga Ģērmane, Ineši;
Zigrīda Vizule, Ineši;
Elvīra Šņoriņa, 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 20. datumam.
Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

