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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Iesaki kandidātus pašvaldības 
apbalvojumu saņemšanai!
■ Dzērbenes skola gatavojas 
155. jubilejai
■ Mūsu viesis - Anita Prodniece
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ĪSUMĀ 
■19. septembrī Inešos tikās luterāņu draudzes, pašvaldības, Vecpiebalgas ainavu 
un kultūrvides aizsardzības biedrības, Valsts pieminekļu aizsardzības inspekcijas 
pārstāvji un uzņēmējs Valdis Cīrulis, lai  spriestu par  Cepļu saiešanas nama 
nākotni. Dienu pēc sarunām tika saņemta pozitīva ziņa – VKKF ir apstiprinājis 
Ainavu un kultūrvides aizsardzības biedrības iesniegto projektu „Saiešanas nams 
Latvijas ainavā Vecpiebalgas “Cepļi” un piešķīris Ls 3000 ēkas konservācijai un 
jumta restaurācijai. 
■20. septembrī Liepājā, pulcējoties literātiem un viņu talanta cienītājiem, tika 
pasniegtas 2013. gada Egona Līva piemiņas balvas. Nominācijā „Labākā grāmata” 
balvas saņēma divu grāmatu autori:  Inguna Bauere - par kultūrvēsturisko romānu 
„Piedod, Karolīne!” un Rimants Ziedonis  - par dokumentālo prozu „Leišmalīte”.
■Jau ierasts, ka Kaives pagasta pārvaldes zāli rudenī grezno kaivēniešu dārza 
veltes. Arī šogad vienu nedēļu - no  23. līdz 27. septembrim - visi interesenti ar 
savu izaudzēto varēja piedalīties ražas izstādē.  Krāšņas asteres, graciozas gladiolas, 
majestātiskas dālijas, milzīgi ķirbji, kabači, tomāti un vēl milzum daudz citu 
dārzeņu  izstādē rindojās cits aiz cita, iepriecinot kā pašus audzētājus, tā izstādes 
apmeklētājus. Izstāde noslēdzās ar Garšu laboratoriju – ziemai sarūpēto krājumu 
degustēšanu. 

Kopā ar citām kaivēniešu sarūpētajām dārza veltēm izstādē varēja aplūkot arī Aijas Rozes 
un Velgas Burakas vasaras veikumu. 

Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums – skolotājs.

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotājs ir šī luktura liesmiņa.

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotājs ir šī dzēriena biķeris.

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotājs ir šī tempļa kolonna.

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele – skolotājs.

Būt par SKOLOTĀJU ir sūtība un aicinājums, ne 
katram pa spēkam tik atbildīgs darbs, to var veikt tikai 

garā stipri un dvēselē bagāti cilvēki. Esiet lepni par  
savu profesiju un darba rezultātiem!

Sveicam novada izglītības iestāžu pedagogus 
Skolotāju dienā! 

Vecpiebalgas novada pašvaldība

Domes sēde 2013.gada 25.oktobrī
Deputāti vienbalsīgi nolēma:
1. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pagasta pārvaldes nolikumu.
2.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1/2013 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.
gadam”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/saist-not .

3.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums”. 
Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/saist-not .

4.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2013. gada 24. jūlija saistošajos noteikumos Nr.8/2013 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā Vecpiebalgas novadā”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/
saist-not .

5.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības 2010. gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Vecpiebalgas 
novadā”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/saist-not .

6.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2011.gada 20.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/
normativie-akti/saist-not .

7.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3/2012 „Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/saist-not .

8.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.16/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par nodevām Vecpiebalgas novadā”. 
Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-akti/saist-not .

9.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 
2010. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Vecpiebalgas novadā”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-
akti/saist-not .

10.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.18/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.5/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem dzīves jubilejās”. Skatīt: http://vecpiebalga.lv/normativie-
akti/saist-not .

11.Precizēt Vecpiebalgas  novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 6/2013 „Par 
pakalpojuma ”Aprūpe mājās” nodrošināšanu Vecpiebalgas novadā.” Skatīt: http://vecpiebalga.
lv/normativie-akti/saist-not .

12.Piešķirt finansiālu atbalstu Latvijas olimpiskās izlases kandidātiem Ingai Paškovskai un 
Tomam Praulītim Ls 400,00 (katram).

13.Pamatojoties uz „Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma” 
15.1 pantu „Pabalsts pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam”, 
ar 2013. gada 1. oktobri piešķirt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā Annai 
Caunītei.

14.Komandēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni 
no 23.līdz 27. oktobrim uz Pafosu (Kipra) uz starptautisku konferenci „Kultūras tūrisma 
ekonomiskā pieredze” projekta CHARTS programmas INTERREG IVC ietvaros.

15.Nodot bez atlīdzības valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā valsts funkciju 
īstenošanai - Gaujas tilta autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona 32,3 km būvprojekta 
realizācijai Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamos īpašumus: „Jaunmelderi A” (0,08 
ha), „Jaunmelderi P” ( 0,15 ha), „Jauntoži A” (0.0284 ha) Taurenes pagastā. 

16.Iznomāt SIA „HIBITECH PIEBALGA” neapbūvētas zemes vienības: „Centrs 1” (5,1 
ha), „Līdumi” (0,8 ha), „Lauka Ziedoņi” (1,0 ha) Inešu pagastā uz 12 gadiem zivju audzēšanas 
uzņēmuma būvniecībai. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

17.Nodot atsavināšanai Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošos nekustamos īpašumus: 
„Muilēni-1” (Kaives pagasts), atsavināšanas veids - pārdošana izsolē, nosacītā cena – Ls 2 
188,00 un „Kagaiņi” (Vecpiebalgas pagasts), atsavināšanas veids - pārdošana izsolē, nosacītā 
cena – Ls 8 300,00. Apstiprināt izsoļu noteikumus.

18.Grozīt Vecpiebalgas novada domes 2012. gada 31. jūlija lēmuma Nr.11 1. punktu, aizstājot 
vārdus un ciparus „Rūpnieciskās nozīmes objektu apbūve” (kods 1001)”ar vārdiem ”Jauktas 
centra apbūves teritorijas”. Grozīt Vecpiebalgas novada domes 2012. gada 31. jūlija lēmuma 
Nr.11 3.2.punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Nomniekam ir tiesības savas uzņemtās saistības 
pret Vecpiebalgas novada pašvaldību nodot trešajām personām, saskaņojot ar Vecpiebalgas 
novada pašvaldību”.

19.Apstiprināt Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisiju: Daina Slaidiņa, Inita Švalbe, Andris 
Balodis, Agita Bērziņa, Ilona Strelkova, Evija Rutka, Dace Linkuma. 

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 

Sociālā dienesta informācija
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests informē, ka ir pieejamas psihologa 

konsultācijas bērniem un vecākiem. Lai tām pieteiktos, nepieciešams vērsties pie sava 
pagasta sociālā darbinieka vai sociālā darbinieka darbā ar ģimeni un bērniem Sintijas 
Dubovas (tel. 22003709). Tas nepieciešams, lai varētu koordinēt psihologa noslogojumu un 
rindu pēc konsultācijām, kā arī sakārtotu vienotu uzskaites un atskaišu sistēmu dienestā par 
veikto darbu. Visa informācija ir konfidenciāla un netiek izpausta nepiederošām personām. 
Psiholoģe Anita Prodniece apmeklētājus pieņems otrdienās 10.00 – 15.00 Taurenes 
pagasta „Rudiņos”. Iepriekš vēlams vienoties par konsultācijas laiku. Konsultācijas tiks 
ieplānotas pēc bērnu atrašanās vietas, lai psihologam nav lieki pārbraucieni un darba laiks 
tiktu izmantots pēc iespējas racionālāk.

Latvijas Bērnu fonda kūrētā projekta ietvaros ir pieejamas arī psihologa konsultācijas, 
kuras tiek apmaksātas nevis no novada pašvaldības budžeta, bet no projekta finansējuma. Arī 
šīs konsultācijas koordinē Sociālais dienests. 2013. gadā šādas konsultācijas ir paredzētas 
20 bērniem par kopējo summu Ls 2000. 

Pašvaldības un Nodarbinātības valsts aģentūras realizētajā projektā par algotajiem 
pagaidu sabiedriskajiem darbiem novada piecos pagastos tiek nodarbināti 25 bezdarbnieki. 
Divpadsmit mēnešu periodā bezdarbnieks tiek nodarbināts ne ilgāk kā četrus mēnešus. 
No šobrīd pagaidu darbos iesaistītajiem 11 bezdarbnieki oktobrī būs nostrādājuši noteikto 
termiņu, viņu vietā tiks pieņemti jauni darbinieki.    

Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde  notiks 2013.gada 23.oktobrī 
plkst.15.00 Vecpiebalgas pagastā.
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 Kandidātu ieteikšana novada domes apbalvojumu saľemšanai  
 
Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, 

atpazīstamību un  cilvēku labklājību, novada dome  aicina ikvienu iedzīvotāju ieteikt kandidātus 
apbalvojumu saľemšanai - novada uzľēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības 
darbiniekus un sabiedriski aktīvus cilvēkus, kuri sekmīgi darbojušies uzľēmējdarbības 
veicināšanas, vides kvalitātes uzlabošanas, sociālā atbalsta sniegšanas, kultūrvides veidošanas, 
veselīga dzīvesveida popularizēšanas un sporta jomā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, apbalvojumi 
tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā pasākumā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar 
pamatojumu apbalvojuma saľemšanai brīvā formā lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai 
administratīvajā centrā līdz 15. oktobrim. 

  
APTAUJAS ANKETA 

Ieteicēja vārds, uzvārds 
 

Nominācija Kandidāta vārds, uzvārds 
„Vecpiebalgas novada 
lepnums” 

 

„Gada sportists”  
 

„Gada kultūras 
darbinieks/pašdarbnieks” 

 

„Gada uzľēmējs”  
 

„Gada pašvaldības 
darbinieks” 

 

„No sirds uz sirdi”  
 
Pamatojums apbalvojuma saľemšanai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzľēmējdarbība novadā: statistika un tendences 

Par pašvaldības ēku lietderīgu izmantošanu
„Vecpiebalgas Novada Ziņu” 2013. gada februāra numurā publicēju rakstu „Par pašvaldības 

ēku ekonomisku un drošu izmantošanu”, kurā informēju par ēku tehniskā stāvokļa pārbaudes 
nepieciešamību, lai pieņemtu lēmumus par pašvaldības ēku remontiem un renovāciju. Paļāvība 
uz paviršu nespeciālistu atzinumu ar cerību, ka,  pielabojot redzamos defektus, viss būs 
kārtībā, ir risks, bezatbildība un nelietderīga līdzekļu izšķērdēšana. Būvju tehniskās pārbaudes 
atzinums ir viens no dokumentiem, kas nepieciešams līdzfinansējuma atbalsta saņemšanai, 
siltinot dzīvojamās mājas, skolas, bērnudārzus un citas sabiedriskas ēkas. 

  Jāsagatavo arī  ekonomiskais pamatojums ar mērķi maksimāli efektīvi izmantot ēkas pēc 
plānotās renovācijas. Ja pašvaldības vajadzībām ēkas izmantošana nav efektīva, jāorganizē 
tās nodošana nomā vai pārdošana uzņēmējiem. Resursu izmantošanas efektivitāte ir veids, kā 
palielināt novada budžeta ieņēmumus.

   Runājot par skolām un pirmsskolas iestādēm, Vecpiebalgas novada pašvaldība 
sagatavojusi un iesniegusi projektus par Taurenes pamatskolas, Vecpiebalgas 
vidusskolas sporta zāles un pirmsskolas iestādes renovāciju – siltināšanu. Remonti tika 
veikti un arī turpmāk plānoti Skujenes pamatskolā, Taurenes pamatskolā, Inešu pamatskolā 
un mākslas skolā, Dzērbenes vidusskolā, Vecpiebalgas vidusskolā un pirmsskolas iestādē. 

Vecpiebalgas novada domes nominācijas
„Vecpiebalgas novada lepnums”

piešķiršanas nolikums
Nominācijas piešķiršanas mērķis.
1.Apzināt un godināt cilvēkus, kas ar savu darbību sekmē Vecpiebalgas novada attīstību.
2.Celt cilvēka pašapziņu, motivēt radošam darbam un veidot piederības izjūtu Vecpiebalgas 

novadam.

Tiek gatavota dokumentācija Dzērbenes vidusskolas sporta laukuma renovācijai, kas plānota 
2014. gadā. Netiek aizmirsta arī Dzērbenes mūzikas skola.

  Diemžēl Dzērbenes vidusskolas pirmsskolas iestādes ēkā mācās tikai 29 bērni,  tā ir 
sliktā tehniskā stāvoklī, neatbilst normatīvo aktu prasībām un tās renovācijai - pēc sertificēta 
speciālista atzinuma - nepieciešams pusmiljons latu.  Ēka nav siltināta, un tās  uzturēšanas 
izmaksas ir lielas. Dzērbenes vidusskolas ēkā mācās 42 skolēni. Ēka netiek ekonomiski 
izmantota, jo tās kapacitāte ir vismaz piecas reizes lielāka. Nodokļu maksātāji nevēlas redzēt, 
ka viņu nauda tiek neefektīvi iztērēta.

   Lai lietderīgi izmantotu finanšu līdzekļus un Dzērbenes vidusskolas ēka tiktu 
ekonomiski izmantota, pašvaldība pieņēma lēmumu veikt Dzērbenes vidusskolas  remontu 
un pēc  remonta  pārcelt pirmsskolas iestādi uz Dzērbenes vidusskolas ēku. Bibliotēka tiks 
pārcelta uz renovēto un siltināto sabiedriskā centra ēku, kur telpu uzturēšanas izmaksas būs 
uz pusi mazākas.

Uzņēmējus, kuri vēlas nomāt telpas Dzērbenes pirmsskolas iestādes ēkā, lūdz pieteikties 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā. 

 Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektors 
Hugo Duksis 

Nolikums “Par apbalvojumu piešķiršanu”
I Vispārīgie noteikumi
1. Nolikums nosaka kārtību, kādā piešķirami apbalvojumi Vecpiebalgas novada 

pašvaldības nominācijām „Gada sportists”, „Gada kultūras darbinieks vai pašdarbnieks”, 
„Gada uzņēmējs”, „Gada pašvaldības darbinieks” un „No sirds uz sirdi” par labu darbu 
Vecpiebalgas novada sabiedrības labā .

2. Apbalvojums – Vecpiebalgas novada pašvaldības atzinības raksts, ziedi un/vai naudas 
balva.

3. Apbalvojumus piešķir ar Vecpiebalgas novada domes lēmumu reizi kalendārajā 
gadā. Uz apbalvojumu var pretendēt Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušās personas, pamatojoties uz fizisko un juridisko personu motivētiem 
iesniegumiem, kuros tiek pamatota pretendentu atbilstība nominācijas saņemšanai. 
Iesniegumus izvērtē un nominācijas iesaka Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības 
un kultūras jautājumu komiteja.

II Apbalvojumu saņēmēji
4. Apbalvojumi tiek piešķirti nominācijās: „Gada sportists”, „Gada kultūras darbinieks 

vai pašdarbnieks”, „Gada uzņēmējs”, „Gada pašvaldības darbinieks” un nominācija „No 
sirds uz sirdi”- par labu darbu novada sabiedrības labā. Nominācijai „Gada uzņēmējs” tiek 
izvirzīti arī zemnieku saimniecību īpašnieki, lauksaimnieki un individuālā darba veicēji. 
Nominācijām nevar pieteikt pašvaldības deputātus.

III Izvirzīšanas kārtība
5. Kandidātus apbalvojumiem var izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, iesniedzot 

motivētu iesniegumu Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejai līdz katra kalendārā gada 15. oktobrim.

6. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja izvērtē iesniegtos pieteikumus un 
iesniedz lēmuma projektu domei apstiprināšanai. Novada dome lēmumu pieņem novembra 
sēdē.

IV Apbalvojumu skaits un veids nominācijās
7. Nominācijai „Gada sportists” tiek izvirzīti apstiprināšanai domē trīs kandidāti. 

Nominācijā tiek piešķirta viena naudas balva LVL 100, goda raksts un ziedi. Pārējiem 
diviem izvirzītajiem kandidātiem – pateicības raksts un ziedi.

8. Nominācijai „Gada kultūras darbinieks, pašdarbnieks” tiek izvirzīti apstiprināšanai 
domē trīs kandidāti. Nominācijā tiek piešķirta viena naudas balva LVL 100, goda raksts un 
ziedi. Pārējiem diviem izvirzītajiem kandidātiem - pateicības raksts un ziedi.

9. Nominācijai „Gada uzņēmējs” tiek izvirzīti apstiprināšanai domē pieci kandidāti. 
Nominācijā tiek piešķirta viena naudas balva LVL 100, goda raksts un ziedi. Pārējiem 
četriem izvirzītajiem kandidātiem - pateicības raksts un ziedi.

10. Nominācijai „Gada pašvaldības darbinieks” tiek izvirzīti apstiprināšanai domē pieci 
kandidāti. Nominācijā tiek piešķirta viena naudas balva LVL 100, goda raksts un ziedi. 
Pārējiem četriem izvirzītajiem kandidātiem - pateicības raksts un ziedi.

11. Nominācijai „No sirds uz sirdi” par labu darbu citu labā tiek izvirzīti apstiprināšanai 
domē trīs kandidāti. Nominācijā tiek piešķirta viena naudas balva LVL 100, goda raksts un 
ziedi. Pārējiem diviem izvirzītajiem kandidātiem – pateicības raksts un ziedi.

IV Noslēguma jautājumi
12. Vecpiebalgas novada apbalvojumus piešķir, pamatojoties uz Vecpiebalgas novada 

domes Sociālo, izglītības un kultūras komitejas lēmuma pamata.

Nominācijas nosaukums.
„Vecpiebalgas novada lepnums”.
Dalībnieki.
Latvijas un citu valstu iedzīvotāji.
Izvirzīšanas kārtība.
1.Pretendentu uz Vecpiebalgas novada domes apbalvojumu var izvirzīt fiziskas vai 

juridiskas personas, iesniedzot novada domei iesniegumu ar motivējumu par nominācijas 
piešķiršanas nepieciešamību.

2.Ieteikumus nominācijai iesniedz izvērtēšanai un atlasei Sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejai, iesniedzot personīgi Vecpiebalgas novada domes sekretārei vai iesūtot 
caur informācijas pastkastīti pie pašvaldības pēc nopublicētā parauga avīzē „Vecpiebalgas 
Novada Ziņas”.

3.Par pretendentu nevar izvirzīt Vecpiebalgas novada domes deputātu.
Piešķiršana.
1.Vecpiebalgas novada domes nomināciju ”Vecpiebalgas novada lepnums” piešķir ar 

Vecpiebalgas novada domes lēmumu pēc Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 
pretendentu izvērtēšanas, atlases un aizklātas balsošanas.

2.Nomināciju piešķir par īpašiem nopelniem Vecpiebalgas novada iedzīvotāju un novada 
labā.

3.Nominācija ir piešķirama personām, kas iepriekš saņēmušas Vecpiebalgas novada 
pašvaldības Goda rakstu.

4.Par īpašiem nopelniem var piešķirt nomināciju kopā ar Goda rakstu.
5.Nomināciju ”Vecpiebalgas novada lepnums” piešķir vienu reizi gadā un ne vairāk kā 

divas nominācijas.
Pasniegšanas kārtība.
Vecpiebalgas novada domes nomināciju ”Vecpiebalgas novada lepnums” pasniedz 

novada domes priekšsēdētājs vai viņa nozīmēta persona svinīgos apstākļos Valsts svētku vai 
novada pasākumos piemiņas zīmes veidolā ar iegravētu laureāta vārdu, uzvārdu un gadu, 
kurā nominācija iegūta, un naudas balva vienas minimālās mēneša algas apmērā.

Kandidātu ieteikšana novada domes 
apbalvojumu saņemšanai 

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Vecpiebalgas novada attīstību, izaugsmi, 
atpazīstamību un  cilvēku labklājību, novada dome  aicina ikvienu iedzīvotāju ieteikt 
kandidātus apbalvojumu saņemšanai - novada uzņēmējus, nevalstisko organizāciju 
pārstāvjus, pašvaldības darbiniekus un sabiedriski aktīvus cilvēkus, kuri sekmīgi 
darbojušies uzņēmējdarbības veicināšanas, vides kvalitātes uzlabošanas, sociālā atbalsta 
sniegšanas, kultūrvides veidošanas, veselīga dzīvesveida popularizēšanas un sporta 
jomā. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, apbalvojumi tiks pasniegti Valsts svētku svinīgajā 
pasākumā novembrī. Aizpildītu anketu vai iesniegumu ar pamatojumu apbalvojuma 
saņemšanai brīvā formā lūgums iesniegt pagastu pārvaldēs vai administratīvajā 
centrā līdz 15. oktobrim.

Uzņēmējdarbība novadā: statistika un tendences
Kā liecina Uzņēmumu reģistra dati, Vecpiebalgas novadā mīt ļoti uzņēmīgi un darbīgi 

ļaudis – novadā pavisam reģistrēti 404 uzņēmumi. No tiem vislielākais pārsvars ir 
zemnieku saimniecībām – 250, tad seko sabiedrības ar ierobežotu atbildību – 100 un 
57 individuālie uzņēmumi. Novadā reģistrētas arī 7 biedrības. Varētu šķist, ka katrs 
divpadsmitais Vecpiebalgas novada iedzīvotājs ir uzņēmējs. Tomēr reālā situācija iezīmē 
nedaudz citu tendenci – lai gan formalitātes vēl nav sakārtotas, savu darbību pārtraukuši 
jau apmēram 2/3 no visiem reģistrētajiem uzņēmējiem. Kā galveno iemeslu darbības 
pārtraukšanai iedzīvotāji min neseno krīzi, kuru neizdevās pārvarēt. Daļa iedzīvotāju 
savu darbību pārtraukuši uz laiku un cer to nākotnē atsākt. 

Ar ko tad nodarbojas Vecpiebalgas novada iedzīvotāji? Galvenokārt tā ir zemnieku 
saimniecību vadīšana. Šeit var izdalīt vairākus virzienus – piena lopkopība, gaļas liellopu 
audzēšana, biškopība. Arvien pieaug bioloģisko saimniecību īpatsvars.  Ja skatāmies 
pēc Zemkopības ministrijas veiktā pētījuma, tad tuvākajos gados visperspektīvākās 
būs gaļas liellopu audzēšana, graudaugu, rapša audzēšana un piena lopkopība. Kam 
seko dārzkopība, mežsaimniecība un biškopība. Tas nozīme, ka, zinot šīs tendences, jau 
laikus var sākt plānot, kā attīstīt un paplašināt savu zemnieku saimniecību.

Vecpiebalgas novada pašvaldība šā gada 29. novembrī plkst. 15.00 Vecpiebalgas 
kultūras namā rīko pasākumu Vecpiebalgas novada uzņēmējiem.

Lūdzam pieteikt savu dalību elektroniski uz e-pastu vecpiebalga@vecpiebalga.lv vai 
pa telefonu 64107279, mob. telefons 28381960.

Lai ražīgs un idejām bagāts šis rudens! 
Elīna Dobele
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Novada bibliotēkas gūst atbalstu 
projektu konkursā

Lai sekmētu vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu 
pieejamību publiskajās bibliotēkās, Latvijas Bibliotekāru biedrība 
un Latvijas Nacionālā bibliotēka izstrādāja kultūras projektu, ko 
finansēja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Vecpiebalgas novada publiskās 
bibliotēkas kopīgi startēja šajā konkursā un  guva atbalstu. Kopumā 
konkursā tika iesniegti 76 projekti, bet atbalstīti - 59. Grāmatu 
kopā ir iekļautas vairāk nekā 70 vērtīgas dažāda satura latviešu 
oriģinālliteratūras grāmatas. Tajā ir jau pazīstamu rakstnieku G. 
Repšes, L. Muktupāvelas, Ē. Hānberga, N. Ikstenas, I. Baueres prozas 
darbi, I. Ziedoņa, O.Vācieša, I. Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās 
paaudzes rakstnieku K. Želves, P. Draguna, M. Gūtmanes u.c. literārie 
darbi. Blakus literārajiem darbiem tajā ir grāmatas par rakstniekiem R. 
Blaumani, I. Ziedoni, G. Bereli, par sakrālās arhitektūras un mākslas 
mantojumu , Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 1940.-1945. gados u.c. 
vērtīgas kultūrvēsturiskas grāmatas. Oriģinālliteratūras kolekcija, kas 
tiks sadalīta starp visām novada bibliotēkām, lasītājiem būs pieejama 
oktobra vidū.

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties akcijā „Tautas grāmatu 
plaukts”, ko no 20. augusta līdz 1. novembrim īsteno Latvijas 
Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar bibliotēkas Atbalsta biedrību 
un nodibinājumu “Rīga 2014”. Akcijas mērķis ir dot iespēju 
iedzīvotājiem piedalīties Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils 
satura veidošanā, dāvinot bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, 
lai to kopā ar dāvinātāja ierakstīto vēstījumu lasītu cilvēki šodien un 
arī nākamajās paaudzēs. Dāvātās grāmatas tiks izvietotas Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā un sliesies piecstāvu mājas 
augstumā. Akcijas rezultātā tiks ne vien piepildīts „Tautas grāmatu 
plaukts”, bet noskaidrota arī nācijas mīļākā grāmata un autors. 2014. 
gada 18. janvārī akcijā sadāvinātās grāmatas „Grāmatu draugu ķēdē” 
ceļos no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno, simboliski 
aizsākot bibliotēkas piepildīšanu ar iedzīvotāju veidotu saturu.

Katrs akcijas dalībnieks drīkst ziedot tikai vienu grāmatu. Grāmatas 
titullapā dāvinātājam jāieraksta vēlējums/personisks stāsts, kas saistās 
ar šo grāmatu un jāaizpilda anketa. Dāvinājumu „Tautas grāmatu 
plauktam” var iesniegt pagastu bibliotēkās līdz 1. novembrim. 

Dzidra Ješkina

Dzērbenietei Paulīnei Gailītei -165
  Dzērbenietei Paulīnei Gailītei šajās septembra dienās – 165. Nav svarīgi šobrīd dalīt 

pagastus, ja arī Dzērbenes draudzes skola atradās un atrodas uz robežas starp Dzērbeni un 
Taureni – skola nes Dzērbenes draudzes skolas vārdu. Es aicinu ar šo rakstu dzērbeniešus būt 
lepniem par savu pagātni, īpaši šajā gadā, kad Dzērbenes vidusskola gatavojas svinēt skolas 
pastāvēšanas 155. dzimšanas dienu.

      Es varētu salikt pa plauktiņiem visu, ko Paulīne Gailīte darījusi, mācījusi, kādu turpinājumu 
atstājusi savā dzimtā un dzimtas cilvēku nopelnus, bet es to nedarīšu. Es centīšos ielūkoties 
dažās P. Gailītes dzīves šķautnēs no tīri cilvēcīgā viedokļa, neuzskaitot viņas biogrāfiskos 
datus un nopelnus, bet caur manis pašas izdzīvoto, ko, man liekas, ir vērts pārdomāt mūsdienu 
pasaulē un paņemt līdzi tālāk nākotnē.

   Šo dziļi cilvēcisko attieksmi gadu gaitā – celt no pūra ārā pagātnes dārgumus un atrast 
tajos šodienai vajadzīgo – allaž esmu mācījusies no novadnieces – vēsturnieces Spodras 
Ergardes. Viņa ir apzinājusi visu Gailīšu dzimtu septiņās vai pat vairāk paaudzēs, un Taurenes 
muzejā var redzēt visas šīs garīgās vērtības vienviet. Un no šīs bagātības nav žēlots arī mums 
Dzērbenes skolā. No Spodras stāstiem katrreiz no jauna un katrreiz citādu esmu iepazinusi 
Paulīnu Gailīti.

  Skolotājas Paulīnes Gailītes mūžu nevar novērtēt par zemu. Mani kā skolotāju pārsteidz 
viņas zināšanas un prasme mācīt ģeogrāfiju, mūziku, vēsturi, vācu un franču valodu. Bet vēl 
vairāk mani pārsteidz viņas izglītības centieni – kā viņa, 8 gadus veca meitene, iesēdināta 
ratos, dodas uz tālo Tērbatu kopā ar vecākajiem brāļiem  uz meiteņu augstāko skolu un jau 16 
gadu vecumā saņem diplomu.

 Kad es lasu materiālus, kā Paulīne Gailīte dodas pēdējā gaitā uz Dzērbenes kapiem, 
gara acīm redzu ainu no 1925. gada februāra, kad viņas audzēkņi skolotājas zārku aiznesa 
no draudzes skolas līdz Dzērbenes kapsētai – divus kilometrus uz pleciem, tā izrādot savu 
visdziļāko cieņu un pateicību.

  Šodien jautāšu dzērbeniešiem – vai jūs esat ievērojuši savdabīgu kapu pieminekli tūlīt aiz 
kapličas? Kad ejat sērst pie savējiem, piestājiet arī šeit! Esmu daudziem jautājusi, vai viņi zina, 
ka šeit ir apglabāta viena no pirmajām latviešu sievietēm – rakstniecēm Paulīne Gailīte ar vīru 
Tomu Gailīti? Daudzi zina, bet citi nezina neko. Paulīnes Gailītes atstātais mantojums literatūrā 
ir neliels, visvairāk tie ir raksti par grieķiem. Mūsdienīgais, ko es saskatu, ir viņas drosme vēl 
19. gs. otrajā pusē mudināt latviešus apzināties sevi līdzīgi grieķiem, jo Latvija lieluma ziņā 
līdzīga Grieķijai – tātad arī Latvija var būt tikpat bagāta kultūras tauta kā Grieķija.

  Man Paulīnes Gailītes vārds ļoti nozīmīgs grieķu sakarā ir bijis, gandrīz 20 gadus mācot 
kultūras vēsturi, jo tad es sapratu, cik lielu grieķu kultūras mīlestību skolotāja devusi savam 
audzēknim Ernestam Felsbergam, kurš vēlāk kļuva par izcilu grieķu vāžu speciālistu un 
mākslas zinātnieku.

  Bet manā mīļajā skolas muzejā glabājas pašu izdotā tautasdziesmu izlase un Felsberga 
rokrakstu kopijas, kas stāsta, kā 14 gadus vecs pusaudzis, Toma un Paulīnes Gailīšu mudināts, 

„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)

Dzērbenes tautas namā
Bērnu un jauniešu teātra studija, vadītāja Daina Šmite; 
Tautisko deju kolektīvs „Juveris”, vadītājs Uldis 

Blīgzna; 
Folkloras kopa „Māras bērni”, vadītāja Mārīte Šķēle; 
Pirmsskolas bērnu tautisko deju kolektīvs, vadītāja 

Gunita Gedroica-Jurago; 
Vokāli instrumentālā grupa „Isidora pagalms”, vadītāja 

Lelde Slaidiņa-Zaļakmentiņa; 
Sieviešu klubs „Nianse”; 
Rokdarbu un mākslas pulciņš. 
Informācija – tautas nama vadītāja Daina Šmite, t. 

29408315.

Inešu tautas namā
Deju kolektīvs  „Drostaliņas”, vadītāja Antra 

Grinberga; 
Koris „Vecpiebalgas muiža”, diriģents Jānis Rijnieks; 
Amatierteātris „Ineši”, režisors Viesturis Burjots.
Informācija - tautas nama vadītāja Sarmīte Beķere, t. 

22022895.

Kaives pagastā
Amatierteātris „Aka”, režisore Guna Kalniņa;
Deju grupa „Kaiva”, vadītāja Ilze Cīrule;
Rokdarbu pulciņš.
Informācija - kultūras dzīves organizatore Ginta 

Babre, t. 22032942.

Taurenes kultūras namā
Jauktais koris „Pie Gaujas”, diriģente Solveiga 

Vītoliņa;
Amatierteātris „Radi”,  režisore Dace Potaša;
Dāmu deju grupa „Pavasara sapņi”, vadītāja Ilze 

Cīrule;
Pēc iedzīvotāju pieprasījuma ir iespēja nodrošināt 

– vingrošanu, rokdarbus u.c. nodarbības. 
Informācija  - kultūras nama vadītāja Ginta Babre, t. 

22032942.

Vecpiebalgas kultūras namā
Vecpiebalgas audēju kopa, vadītāja Dagnija Kupče;
Pensionāru klubs  „Pīlādzītis”, vadītājas Ieva 

Veinberga, Rasma Beķere; 
Tautisko deju kolektīvs „Mudurainis”, vadītāja Antra 

Grinberga; 
Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Slātaviņa”, vadītāja 

Antra Grinberga; 
Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Ratenītis”, vadītāja 

Antra Grinberga; 
Bērnu tautisko deju kolektīvs „Atskabarga”, vadītāja 

Antra Grinberga; 
Pirmsskolas vecuma bērnu tautisko deju kolektīvs, 

vadītāja Mārīte Lācgalve; 
Jauniešu tautisko deju kolektīvs „Balga”, vadītājs 

Klāvs Zārdiņš; 
Vokālais ansamblis „Lūna”, vadītāja Agrita Eškina; 
Amatierteātris „Sumaisītis”, režisore Inese Pilābere; 
Dāmu modes deju grupa, vadītāja Žanna Otersone.

Jauno darba sezonu uzsāk Vecpiebalgas novada interešu un 
amatiermākslas kolektīvi!

Kolektīvi ir atvērti radošai darbībai un gaida jaunus dalībniekus!
Izvēlies un piedalies! Tu būsi tikai ieguvējs!

Aizvadītajā sezonā pēc vairāk nekā 
desmit gadiem Vecpiebalgas kultūras nama 
dāmu modes deju grupa „Savējās” beidza 
darbību. Sākas jauna amatiermākslas 
kolektīvu sezona, un...

MODES DEJAS TURPINĀS ... tikai citā 
kvalitātē! Deju skolotāja Žanna Otersone 
būs priecīga, ja kolektīvu veidos JAUNĀS 
dāmas! Mēģinājumi notiks otrdienās plkst. 
18.00. 

Informācija - kultūras nama vadītāja 
Zigrīda Ruicēna, t. 26493591.

Visiem māksliniekiem radošu un 
panākumiem bagātu sezonu!

savācis Taurenē un Dzērbenē tautasdziesmas – kopā 1047, kurām sava atvilktnīte Dainu 
skapī.

  Brīnišķīga skolotāja, drosmīga ceļa lauzēja sieviešu rakstniecībā, septiņu bērnu māte, kurai 
nekas nebija par grūtu. Tas ir īpašs stāsts, īstenībā neskaitāmi stāsti, kas uzrakstīti un kas vēl 
jāraksta par dzimtas turpinājumu. Es vēlos tikai aicināt šajā gadā, kad gatavojamies valsts 95. 
dzimšanas dienai un kad jau metam skatu uz Latvijas simtgadi, iepazīstiet tuvāk Paulīnes dēlus 
un meitas, kas kļuva par Latvijas valsts brīvības cīnītājiem, bet vēlāk visi bērni, būdami gudri, 
izglītoti, piedalījās mūsu valsts izveidošanā. Dzērbenieši, noteikti izlasiet Ingunas Baueres 
grāmatu „Marta, mana Andromeda” – tur ieraudzīsiet neparasto žēlsirdīgo māsu Martu Gailīti, 
bet starp rindiņām pavīdēs arī mātes tēls.

  Kad atkal būsiet Zooloģiskajā dārzā, atcerieties Kukaiņgailīti – Zoodārza direktoru Laimonu 
Gailīti. Iet pa zemi tā , lai zemei sāpes nav, nenodarot pāri pat mazākajam kukainītim. Iemīlēt 
katru mazāko radībiņu. Tā mācījusi Paulīne Gailīte – vienkārša, sirdsskaidra latviešu sieviete, 
skolotāja, māte Laimonam, visiem saviem bērniem un audzēkņiem. Tāpat kā bezgalīgu ticību 
saviem spēkiem, kas noderēja teologam Paulam Gailītim gan mācītāja, gan smagajās represiju 
gaitās. Pauls Gailītis savā grāmatā ”Kā mani ēvelēja” to spēcīgi pateicis nodaļā „Un runāja 
mātes tēls” 1938. gadā.

„Un runāt sāka mātes tēls.
Vai tu, jaunā sirds, esi dzirdējusi, kā mātes tēls runā? - Arī tad vēl, kad viņa sen jau dus?
“Dēls, bērns,” māte pārmetoši teica, “tu jūties vientuļš? Negrēko, bērns! Tev ir tēvs - māte, 

daudziem to trūkst. Tev ir brāļi, māsas, vecmāmiņa, visi tevi mīlē. Un vientulība dzīvē un 
darbā nav ļauna. Visstiprākie cilvēki ir vientuļie. Tie laikus mācījušies balstīties paši uz saviem 
spēkiem. Un arī tev jābūt stipram. Tu nedrīksti būt kā satrunējis nams, kas mūžam balstāms! 
Topi vīrs! - Tev ir tauta, tev jāaug priekš tās, - un tavai tautai vajag stipru cilvēku! - Tev grūti? 
Trūkums spiež? Kuram patiesam un uzticamam mātes Latvijas bērnam tagad viegli? Nav 
viegli arī tavam tēvam un man. Bet nekad, bērns, tu mūs neesi redzējis sagurušus, izmisušus. 
Krita zvaigzne, lai nestu tev spēku - izturību, ticību sev un tavai nākamībai, - ticību tavas 
tautas laimīgākiem laikiem.  Tu esi sēdējis pie Kronvalda, Kalniņa, Ausekļa kājām. Tu tak reiz 
solījies iet pa viņu pēdām. Vai esi jau aizmirsis?  Nepagursti! Topi liels!”

Tā viņi ilgi runāja. Brīnišķs miers pārņēma sirdi, zuda nogurums, zuda nespēks. - Zvaigzne 
tomēr nebija melojusi. Mātei toreiz un tagad bija taisnība.

“Kad zvaigznes krīt... “ zvaigzne bija iekritusi sirdī, lai nekad vairs neapdzistu.”
 Šādās pārdomu noskaņās Paulīnes Gailītes 165. jubilejā aicinu atbalstīt Dzērbenes skolas 

pastāvēšanas 155. gadadienu š. g. 15. novembra svinībās. Aicinu kopā pulcēties visus bijušos 
skolotājus, skolēnus, skolas darbiniekus, bērnu vecākus un skolas draugus. Īpaši uzrunāju 
bijušos audzēkņus piedāvāt savas aktivitātes bijušo skolas gadu garā, lai pēc tam visi vienotos 
svinīgā svētku koncertā un ballē. Sekojiet līdzi informācijai, nāciet uz skolu, zvaniet, aiciniet 
tālīnos ar draugu vēstulēm internetā!

Mārīte Šķēle
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Pārmaiņas dzīvē sākas ar 
attieksmes maiņu pret citiem 
cilvēkiem

Kopš septembra Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā strādā psihologs. Šobrīd jaunā 
speciāliste ir sākusi apmeklēt skolas un iepazīstas ar 
problēmsituācijām, kuras gaida risinājumu.  Sociālā 
dienesta vadītāja Anita Kamerāde atzīst: „Mūsu 
mērķis ir nodrošināt profesionālu palīdzību novada 
cilvēkiem, tādējādi rūpējoties par sabiedrības 
psiholoģisko veselību. Ekonomiskās problēmas, 
bezdarbs veicina emocionālo spriedzi sabiedrībā, 
veidojas saskarsmes problēmas kā bērnu, tā 
pieaugušo vidū. No izglītības iestāžu pedagogiem, 
vecākiem un krīzes situācijās nonākušajiem jau 
agrāk saņēmām ierosināju par šāda speciālista 
nepieciešamību novadā. Izvērtējot pieejamos 
resursus, radās iespēja izveidot Sociālajā dienestā 
jaunu štata vietu – psihologs. To arī nekavējoties 
darījām.” Tiesības saņemt psihologa konsultācijas 
ir ikvienam novada iedzīvotājam – kā bērniem, tā 
pieaugušajiem. Ko darīt, ja rodas šāda vajadzība 
un kā pārvarēt nedrošību? Par to plašāka saruna 
ar Vecpiebalgas novada Sociālā dienesta psiholoģi 
Anitu Prodnieci. 

- Esmu dzimusi Vīpē – nelielā pagastiņā Krustpils novadā. 
Tur vēl joprojām dzīvo man tuvie cilvēki – mamma, māsa, 
blakus pagastā brālis. Mācījos mazā lauku pamatskolā, klasē 
bijām vien 5 bērni, un visas meitenes. Apzinīgas, centīgas. 
Savukārt  vidusskolu beidzu Jēkabpilī  - pilsētas skolā ar 
dinamisku ikdienas  ritmu. Šī pieredze manī ir izveidojusi 
zināmu viedokli par mazo un lielo skolu plusiem un mīnusiem. 
Pēc maģistra grāda iegūšanas Latvijas Universitātē četrus 
gadus strādāju Jēkabpilī, bet pirms desmit gadiem ģimenes 
apstākļi mani atveda uz Ozoliem. Esmu strādājusi par skolu 
psiholoģi arī  Madonā, Ērgļos, Ozolos, Nodarbinātības valsts 
aģentūras Madonas filiālē joprojām lasu lekcijas un vadu 
seminārnodarbības bezdarbniekiem un darba meklētājiem.  
Ļoti lepojos, ka esmu mamma burvīgai meitiņai Madarai. 
Mazā četrgadniece ir tā, kas ļoti bieži liek man paraudzīties 
uz pasauli ar citām acīm. 

- Profesijas izvēli noteica…
- Visiem mums ir labi zināms teiciens „Jo vairāk zinu, jo 

vairāk apzinos, cik daudz vēl nezinu”.  Tiekties pēc zināšanām 
– tā ir mana iekšējā nepieciešamība. Es ļoti augstu vērtēju  
gudrus un viedus cilvēkus un vēlos  no viņiem mācīties. 
Neapgalvošu, ka pārmēru aizraujos ar pašanalīzi, bet tieši 
tas ir iemesls, kāpēc sāku studēt psiholoģiju, jo vide, kurā 
dzīvoju, nesniedza atbildes uz jautājumiem, bet psiholoģija 
ir tā joma, kur visu laiku var ko mācīties un  uzzināt ko jaunu 
par sevi un citiem. Šajā profesijā man patīk, ka nav noteiktas 
līnijas, kuru sasniedzot, vairs nav, kur augt.  Psihologs ir kā 
vīns - jo vecāks kļūst, jo vērtīgāks. 

- Skolas psihologa ikdiena. 
-  Skolā bērns iegūst ne tikai formālo izglītību, bet apgūst 

arī citas ļoti svarīgas lietas – cieņas izrādīšanu, saskarsmes un 
attiecību veidošanu, uzvedības normas. Psihologa palīdzību 
visbiežāk meklē tad, ja bērnam ir grūtības iekļauties skolas 
vidē, taču reizēm atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams 
arī tad, kad ārēji liekas, ka viss ir vislabākajā kārtībā. Risinot 
problēmu, izvairos nonākt soģa, advokāta vai tiesneša lomā, 
drīzāk  var teikt, ka esmu kā sadarbības partneris starp 
skolēniem, pedagogiem un vecākiem, kas palīdz veiksmīgāk 

orientēties dažādās dzīves situācijās - konsultācijās un 
nodarbībās tiek meklēti optimālie risinājumi, kas ļauj sasniegt  
vislabākos rezultātus atbilstoši katra spējām un iespējām. 
Palīdzēt  var tad, ja ir sadarbība - gan bērns pats, gan vecāki 
ir motivēti pārmaiņām. Runājot par darbu ar bērniem, 
jāatgādina, ka psihologs ar nepilngadīgajiem drīkst strādāt 
tikai tad, ja ir vecāku rakstisks lūgums vai atļauja to darīt. 

- Novērojumi liecina, ka ar katru gadu palielinās  
to bērnu skaits, kuru uzvedībā dominē necieņa, 
nedisciplinētība un nevēlēšanās mācīties. Svarīgākie 
pamatprincipi, kas, jūsuprāt, bērnu audzināšanā 
jāievēro. 

- Bērniem ir nepieciešams justies mīlētiem, novērtētiem 
un drošībā.  Taču mīlēt nenozīmē visu atļaut. Ir  jānorāda 
robežas, ko bērns drīkst un ko nedrīkst darīt, un šīm robežām 
ģimenē jābūt skaidri formulētām. Pretējā gadījumā bērni 
ātri vien iemācās manipulēt un izmantot  vecāku mīlestību 
savtīgos nolūkos.  Pamazām  mēs atkal atgriežamies arī pie 
tā, ka bērniem ir pienākumi, un tie ģimenē ir jāmāca no agras 
bērnības. Nedrīkst arī aizmirst, ka vecāki (un nevis vecvecāki 
vai skola) ar savu piemēru un paraugu ir bērnu galvenie 
audzinātāji. Jā, protams, skolā bērnus māca, arī audzina, bet 
patiesībā audzināšana ir vecāku pienākums. Ja mana mazā 
meita, raugoties, kā es to daru, mēģina man palīdzēt ikdienas 
darbiņos, es priecājos, jo vēlos, lai viņa izaug par kārtīgu 
cilvēku, jo mācīšanās jau nenozīmē tikai zinību iegūšanu 
stundās, mācīšanās notiek dzīvē nepārtraukti, arī darbs ir 
mācība. Esmu praksē saskārusies ar gadījumu, kad, runājot  ar 
sestās klases skolnieci par viņas pienākumiem mājās, atklājas, 
ka tādu  vispār nav. Istabas uzkopj mamma, traukus mazgā 
– vecmamma, pat gultu saklāj cits. Pienākumiem dzīvē ir 
jābūt atbilstoši bērna vecumposmam. Arī tā sauktās „lauciņu” 
dienas vasaras brīvlaikā ir svētīgas, jo skolēni to laikā mācās 
strādāt, un pēc tam mācību laikā ir liels gandarījums, ka, lūk, 
šī siena nokrāsota vai tās puķes vasarā iestādītas un apkoptas 
paša rokām. 

- Vai nav tā, ka cilvēki baidās doties pie psihologa, jo, 
sak’, ko par mani padomās? 

- Nenoliegšu, ka sabiedrībā dažkārt vēl valda arhaiski 
uzskati, ka konsultācijas pie psihologa ir kaut kas pazemojošs 
vai apkaunojošs.  Taču šī tendence pamazām mazinās.  
Būtiski ir zināt, ka psihologs nav ārsts, kurš  izraksta zāles, un 
nevajadzētu arī  vilkt paralēles ar psihoterapeitu  vai psihiatru.  
Ikvienam psihologam savā darbā ir jāievēro  profesionālās 
ētikas kodekss, kas uzliek par pienākumu  nodrošināt klientam 
konfidencialitāti, tāpēc  liekas ir arī bažas par to, ka  kabinetā 
runātais varētu tapt zināms citiem. 

- Psihologu vairāk apmeklē sievietes vai vīrieši? 
-  No bērniem procentuāli vairāk psihologu apmeklē  zēni, 

bet pieaugušo vidū lielāks ir sieviešu īpatsvars. Maldīgs ir 
priekšstats, ka palīdzība jāmeklē vājajiem, bet spēcīgie paši tiks 
ar visu galā. Stereotipi sabiedrībā valda arī citos jautājumos. 
Mums nezin kāpēc šķiet, ka māte ir atbildīga par audzināšanu 
un tikai viņai kopā ar bērnu jānāk pie psihologa, jāapmeklē 
vecāku sapulces, jāzina, kādus pulciņus bērns apmeklēs. Ja 
laulāto attiecībās gadās krīze, sieviete kā vājais dzimums 
dodas pie psihologa meklēt risinājumu. Neskatoties uz straujo 
progresu daudzās jomās, nav vienlīdzīgas attieksmes arī 
sabiedrības prasīgumā pret dzimumiem. Ja blēņas dara zēns, 
tas šķiet normāli, ja meitene – kaut kas neiedomājams (!). 
Vēl kāds stereotips: sieviete pie stūres – bīstams pasākums. 
Prakse rāda pretējo.  Kur ir spēks un kur vājums? Nereti 
tieši sieviete ir tā, kura ģimenes dzīvē ir balsts.  Praksē gan 
esmu sastapusies arī ar gadījumiem, ka, vēloties „grožus” 
turēt savās rokās, sieviete cenšas visu paveikt pati un nemaz 
nevēlas deleģēt vīram kādus pienākumus. Arī tas ir aplami. 
Visi lēmumi ģimenē ir jāpieņem kopīgi. Novērojumi liecina 
- aiz katra stipra vīrieša stāv stipra sieviete.

- Problēmas, kuru risināšanā visbiežāk lūdz psihologa 
palīdzību. 

- Bailes, stress, nomākts garastāvoklis, nesaskaņas ģimenē, 
skolā vai darba kolektīvā, pārdzīvojumi, kas saistīti ar jūtu 
pasauli, problēmas, ko izraisa dažādās atkarības, vardarbība, 
skolēniem - sekmju pasliktināšanās un nesekmība, 
nedisciplinētība.  Pie psihologa vēršas arī dažādās krīzes 
situācijās, piemēram, atbalstu meklē daudzi bezdarbnieki. 
Manuprāt, visu konfliktsituāciju sakne ir saskarsmes 
problēmas ar apkārtējiem - gribam mainīt citus, bet patiesībā 

jāmainās ir pašam. Palīdzību dzīvē vienmēr var atrast, varbūt 
kādreiz pat ir derīgi nevis būt lepniem, bet ko palūgt citiem. 
Tāpat kā arī piedāvāt savu palīdzību. Man patīk, kā mani 
mācīja, un es tam piekrītu: cilvēkam vispirms ir jāņem, lai 
varētu dot. Kad tu esi paņēmis, tev ir no kā iedot.  Ja nav no 
kā paņemt, tad nav arī no kā iedot.

- Iedrošināšanai - ko nozīmē psihologa konsultācija?
-Vienkāršākais izskaidrojums – tās ir sarunas, kas 

organizētas speciālā veidā. Cilvēks atklāj savu problēmu, 
stāsta par grūtībām, savukārt psihologs, izmantojot dažādas 
metodes, sniedz redzējumu no citas puses. Rezultātā cilvēks 
pazīstamās situācijās ierauga negaidītus momentus, kas 
sarežģījumiem sniedz atrisinājumu. Pirmajā tikšanās reizē 
noskaidroju mērķi, uzklausu klienta vēlmes – ko tieši viņš 
savā dzīvē gribētu mainīt. Saskaņā ar izvirzīto mērķi notiek 
vienošanās par nepieciešamo konsultāciju skaitu, optimālais 
variants 10 konsultācijas, kuru ilgums viena stunda, taču 
gadās, ka  saruna var ieilgt pat līdz divām vai trīs stundām.  
Un arī konsultāciju skaits katram gadījumam  ir individuāls. 
Zemnieks pavasarī iesēj graudus un zina, ka rudenī tos varēs 
novākt. Psiholoģijā un pedagoģijā rezultātu redz tikai pēc 
gadiem. Audzināšana un garīgums ir ilgstošs process, kas 
atmaksāsies tikai ilgtermiņā. Ja kādam šķiet, ka izglītība ir 
ļoti dārga, tad padomājiet  par to, cik maksā nezināšana. Esmu 
Marte Meo metodes piekritēja, tās būtība - ikdienas situāciju 
filmēšana, piemēram, klienta uzvedība mācību stundās, darba 
vidē  vai konsultāciju kabinetā. Pēc tam uzfilmēto analizē, 
izceļot pozitīvos saskarsmes momentus un izskaidrojot 
neveiksmīgos. Bieži vien, skatoties video, tiek pamanītas 
detaļas, kuras ikdienas steigā ir palaistas garām. Problēmas 
parāda, kādas prasmes nav pietiekami attīstītas, lai cilvēks 
tiktu galā ar radušos situāciju.

- Dažkārt mēs paši  nemaz neapzināmies, ka ir 
nepieciešama psihologa palīdzība. 

- Manā praksē nereti cilvēki stāsta, ka pēc kāda lielāka 
satricinājuma ir ļoti mainījušies -  ja līdz tam viņi nav vēlējušies 
nevienu dzirdēt, nevienam paklausīt, tad pēc pārdzīvotā ir 
sapratuši, ka pa dzīvi nevar iet „plosoties”.  Dzīve visu saliek 
pa plauktiņiem, un agrāk vai vēlāk problēma, kas kaut kur 
„piemirsta snaudusi”,  ir jārisina. Uzskatu, ka dzīve ir radīta, 
lai mēs mācītos un attīstītos. Un tas var notikt dažādi  – varam 
lasīt grāmatas, tikties ar cilvēkiem, iet uz baznīcu… Psihologs 
ir viens no veidiem, kā strādāt ar sevi. Kā pareizi būtu sava 
dzīve jāveido?  Psiholoģija nesaka, kas ir pareizi vai nepareizi. 
Katram mums ir sava vērtību sistēma, savs viedoklis par 
„sliktu” un „labu”. Jautājums, ko mēs ar to saprotam. Pareizi 
laikam ir jābūt tā, lai viena  cilvēka brīvība nepārkāpj otra 
robežas.  Manuprāt, dzīvē jābūt darbam, pienākumiem un 
arī atpūtai. Visprecīzāk to raksturo Abrahama – Maslova 
vajadzību piramīda.  Un tomēr man šķiet, ka ideāla jau nemaz 
nav - kaut kam ir mazliet jāpietrūkst, lai ir uz ko tiekties. Ja 
mēs dzīvotu Leiputrijā un mums būtu debesu manna ķīseļa 
krastos, vai tas būtu visu mūsu vēlmju piepildījums? Drīz vien 
gribētos kartupeli un rupju maizi. Ja pārpilnības ir par daudz,  
trūkst pašmotivācijas, un cilvēks savā attīstībā apstājas.   

- Pati vadāties pēc principa… 
- Cilvēks nav tikai fiziska būtne, kas ēd un guļ, mums 

vajadzīgs arī kaut kas sirdij, prātam, emocijām. Kā puķe aug, 
arī mums ir jāaug.  Uz kaut ko ir jātiecas. Es atzīstu reliģiju 
un piekrītu, ka desmit baušļi, kas ir rakstīti Jaunajā Derībā, ir 
stūrakmeņi, uz kuriem jābalstās. 

- Kam jūs ticat? 
- Atbildēšu ar stāstu par vardītēm, kuras rāpās tornī, bet 

pūlis kliedza, ka tās nevar uzrāpties, ka viņām ir jānokrīt, 
jo tornis ir pārāk stāvs. Dzirdot, ko pūlis saka, vardītes krita 
zemē cita pēc citas, beigās tikai viena turpināja kāpt uz augšu 
un sasniedza torņa smaili. Kāpēc tikai viena turpināja cīņu, 
kamēr citas padevās? Jo viņa bija kurla un nedzirdēja, ko citi 
saka. Mācība? Esi nedzirdīgs, kad citi mēģina tevi pārliecināt, 
ka kaut ko nav iespējams izdarīt. Visi sapņi dzīvē ir piepildāmi! 
Tam es patiesi ticu. Protams, ir jāpieliek zināmas pūles un 
jāņem vērā, ka pastāv arī tādas lietas kā uzcītība, neatlaidība, 
mērķtiecība, nepadošanās grūtību priekšā. Ikviens mērķis ir 
sasniedzams un sapnis piepildāms. Vajag tikai ticēt saviem 
spēkiem. 

Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS

Tēvu diena Vecpiebalgas vidusskolā
Vecpiebalgas vidusskolā
■No 9. līdz 13. septembrim varēja aplūkot sākumskolas 

skolēnu veidoto sēņu izstādi, vērot 10. klases pārvērtības un 
kopā ar klasi iepazīt Vecpiebalgas pagastu.

■Septembra trešā nedēļa pagāja Dzejas dienu noskaņās.
■18. septembrī sākumskolas skolēni devās mācību 

ekskursijā uz R. Blaumaņa memoriālo muzeji „Braki”. 
■No 23. līdz 27. septembrim skolēni iesaistījās drošības 

nedēļas, kuras tēma „Droša un veselīga skolas vide”, 
aktivitātēs. Neizpalika rīta vingrošana Olimpiskajā dienā.

Taurenes pamatskolā:
■No 11.līdz 19.septembrim notika Ziedu un ražas dienas. 

Skolas laukumu piepildīja krāšņas kompozīcijas, kuras 
ikvienu priecē vēl šodien. Balsojumā 1.vietu par izveidoto 
kompozīciju ieguva 6. klase, bet 2. un3. vietu - pirmsskolas 
grupas.

■25. septembrī 4. klases kolektīvs 1.-3. klasei rīkoja mazo 
sporta dienu „Orientēsimies!”.

■26. septembrī  visiem jautrs noskaņojums, jo skolā valdīja 
tirgošanās prieks. Pirkt un pārdot varēja gan liels, gan mazs, 
jo Miķelis aicināja uz rudens tirgus andeli.

■27. septembrī skolas telpās ielauzās „sporta gars”. Klāt 
Olimpiskā diena, kad sporto visa skolas saime.

■No 30. septembra pirmsskolas un 1.-4. klases skolēni 
piedalās „Rīgas dzirnavnieka” rīkotajā akcijā Putras 
programma „Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless!”.

■Taurenes pamatskolā pirmo gadu mācības uzsākuši desmit 
vakarskolēni: 10. klasē – 9, 12. klasē - 1. Lai viņiem veicas!

SKOLU ĪSZIŅAS

Jau 5. gadu Latvijā atzīmē Tēvu 
dienu. Arī Vecpiebalgas vidusskolā 
6. septembrī notika sporta diena, 
godinot tēvu nozīmīgo lomu 
ģimenē un sabiedrībā. Pavisam ar 
skolas saimi kopā sportoja 25 tēvi 
un 16 māmiņas.

Interesanti bija tas, ka sporta 
dienas dalībnieki kopā ar vecākiem 
startēja jauktajās komandās 11 
dažādās disciplīnās. Bija gan 
jāmet šautriņas un lidojošie 
šķīvīši, gan uz laiku jāsacenšas 
ne tikai stafetēs, bet arī precīzās 
bumbas piespēlēs. Dalībniekus 
iepriecināja gan sporta aktivitātes, 
gan prāta asuma pārbaudes 
spēles, piemēram, vecākiem no 
neapdzīvotas salas bija jāizglābj 
savi bērni, no piecām sadrupušām 
celtnēm jāatjauno trīs, Absolventu 
alejā jāveido garākā rudens virtene.

Pati saulīte Tēvu dienā staigāja pa zemes virsu, un saules 
stari priecīgi noglāstīja katra sporta dienas dalībnieka vaigu. 
Pasākuma kulminācijas brīdis bija tēvu divu komandu 
sacensības piramīdas veidošanā, kur neiztika bez zāģa 
un naglām, un skaļām līdzjutēju ovācijām. Beigu beigās 
uzvarēja draudzība.

Nobeigumā tēvi uz savām stiprajām rokām uzurrāja skolas 
bērnus– dzimšanas dienas gaviļniekus.

Tēvos ir spēks, ģimenes stabilitāte un vērtība. Paldies jums! 
Uz tikšanos nākamgad!   

Inese Žvīgure, 
Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja

Nometne „Gājputni”
Nometnē „Gājputni”, kas sākās 13. augustā,  

nokļuvu, pateicoties latviešu valodas skolotājai 
Inesei,   kura aizsūtīja manu domrakstu, lai 
varētu pretendēt uz radošo nometni vasarā. Man   
paveicās. Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā 
nometnē „Gājputni” Zvārtavas pilī piedalījās bērni 
no Norvēģijas, Gruzijas, Dānijas un, protams, no 
Latvijas. Biju ļoti priecīgs, ka gaidāma interesanta, 
jautra, piepildīta nedēļa.

Pirmā nometnes diena norisinājās Vecpiebalgā. 
Kad visi dalībnieki bija sabraukuši, devāmies uz 
kafejnīcu „Laura”, lai paēstu vēlās brokastis. Tālāk 
braucām uz Piebalgas porcelāna fabriku, kur  notika 
ekskursija, bet galerijā mēs apgleznojām katrs savu 
porcelāna krūzīti. Protams, tas kādreiz bija jau darīts, 
bet toties bija patīkami.  Nākamais pieturas punkts 
bija  slaveno rakstnieku brāļu Kaudzīšu māja „Kalna 
Kaibēni”, kur mums deva rakstīt ar spalvām. Īpaši 
mūsu ciemiņiem par to bija interese. Pēcpusdienā 
mūs sagaidīja Vecpiebalgas prieks un lepnums  
Kārlis Skalbe. Sākumā viesojāmies „Incēnos”, kur 
gājām rotaļās un kopā uzdziedājām. Nu varējām 
doties uz „Saulrietiem” un  pastaigā  gar Alaukstu, 
lai aizceļotu uz mūsu mājām Zvārtavas pili. Kad 
iebraucām pils teritorijā, sajūtas bija  tādas, vai mēs 
patiešām šeit dzīvosim? Viss bija kā īstā pilī - tornis, 
lielā zāle, flīģelis, grezns kupola jumts pils vidū, 
liels virtuves galds un neskaitāmas istabiņas.

Otrajā dienā sākās jautrība. Rīta gaismiņā varēja 
labāk pavērot pili un tās apkārtni. Brokastis,   
protams, bija ļoti garšīgas. Un tad  sākās superīgās 
aktivitātes, bet diena noslēdzās ar kultūras vakaru. 
Gruzīni stāstīja par saviem nacionālajiem ēdieniem, 
citi rādīja savus talantus, citi stāstīja par savu 
valsti.

Trešajā dienā visi bija kārtīgi sadraudzējušies, 
bet miegaini.  Jāveido latvju raksti, jāvāra ziepes un 
jāgatavo rotājumi. Visas aktivitātes bija jautras, un 
varēja arī kaut ko iemācīties.   Vakarā mūs gaidīja 
orientēšanās pa pils apkārtni. Visiem tas patika, un 
pēc pārgājiena mūs sagaidīja filmu vakars.

Ceturtajā dienā  notika maizes mīklas gatavošana 
un cepšana uz ugunskura, varējām pīt dažādas lietas 
un mācīties dejas, jo vakarā bija paredzēta balle. 
Protams, sākām gatavoties noslēguma koncertam. 
Varēju iejusties režisora ādā.  Ballē dejojām gan 
diskotēkas dejas, gan arī latviešu tautas dejas, kā 
,piemēram, „ Cūka griķos”,  „Kartupeļu pankūkas”, 
„Oira oira”. Kad balle beidzās, devāmies ārā 
sadedzināt savus sliktos darbus.

Nometnes pēdējā -  piektajā - dienā katra grupiņa 
gatavojās koncertam. Izvērtējām   nometnes darbību, 
viss bija superlabi. Prieka asaras, pēdējie kopīgie 
fotomirkļi un mājupceļš… Personīgi man šī bija 
pati labākā nometne, kurā esmu piedalījies. Paldies 
LAPSAC projektu vadītājai Lindai Rasenbaumai 
un Sabiedrības integrācijas fondam par doto iespēju 
17 Vecpiebalgas vidusskolas bērniem piedalīties 
radošajā nometnē!

Andris Brauers, 
Vecpiebalgas vidusskolas 5. kl. skolnieks

Dzejas dienu pasākums
19. septembrī Vecpiebalgas 

vidusskolā notika tradicionālās 
Dzejas dienas, kurās bija iespējams 
piedalīties nakts maratonā (no 
7. līdz 12. kl.), izbaudot latviešu 
tautas rotaļu un mākslas filmu 
vērtības. 

Dzejas dienu organizatores 
Rigonda Prīse un Vizbulīte 
Kalniņa uzsver, ka pasākuma 
iecere saistīta ar radošuma un 
sadarbības prasmju attīstīšanu 
skolēnos, kā arī dzejas pasaules 
daudzkrāsainības iepazīšanu un 
atklāšanu, tāpēc tapa jubilāres 
Ineses Zanderes dzejoļu ziedu 
kompozīcijas un vārdu rati, 
veidoti no rudens veltēm. 

Literatūras pulciņa dalībniecei 
Evai Aļeksējevai visspilgtāk 
atmiņā palikusi veloorientēšanās 
pēc kartes skolas apkārtnē, kur 
kontrolpunktos saņemtie puzles 
fragmenti beigu beigās izveidoja 
brīnišķīgu Ineses Zanderes dzejoli. 
Savukārt 6. klases skolniecei 
Uldivei Ksenijai Baltputnai 
dzejisku noskaņu radīja tikšanās 
pie dzejas ugunskura ar dzīvesgudro dzejnieci Rasmu Urtāni un skolas absolventi Lauru Kupču.

Iedvesmojošākais Dzejas dienu pasākuma brīdis – jauno dzejnieku dzejas lasījumi. Rasma Urtāne atzinīgi novērtēja Kārļa Apalupa 
un Gundara Tomaša sniegumu un talantu, uzaicinot publicēt savus dzejoļus literārajā kopkrājumā „Zemgales vācelīte”.  

Sākumskolas skolēni Dzejas dienu noskaņas izbaudīja pagasta bibliotēkā. Paldies bibliotekārēm par viesmīlīgo uzņemšanu!

Inese Žvīgure, Vecpiebalgas vidusskolas skolotāja

Sporta diena Dzērbenes vidusskolā

12. septembrī Dzērbenes vidusskolas skolēni pulcējās, lai 
turpinātu jau sen aizsākušos tradīciju – Sporta dienu. Gan lieli, gan 
mazi skolēni mērojās spēkiem dažādās vieglatlētikas disciplīnās. 
Pārbaudīja savu ātrumu 500 m, 30 m vai 60 m skrējienos, meta 
bumbiņas un sacentās tāllēkšanas disciplīnā. Skolēni tika sadalīti 
grupās atbilstoši savam vecumam. 1. - 3. klašu grupā veiksmīgi 
startēja trešās klases skolniece Dārta Kancēviča. Augstus rezultātus 
sasniedza arī Estere Zirne, Agija Akvelīna Amane. Mazo zēnu 
vidū īpaši izcēlās Daniels Iršeins, Dāvids Amanis, Aress Putniņš. 
Liels prieks bija par to, ka neatkarīgi no rezultātiem sporta diena 
pašiem mazākajiem skolēniem sagādāja īpašas emocijas, un pat 

tie, kuri diplomus neguva, ar smaidu sejā turpināja piedalīties arī 
pārējās aktivitātēs. 

4. – 6. klašu grupā dalībnieki pret sacensībām izturējās 
manāmi nopietnāk. Skolēni centās uzrādīt pēc iespējas labākus 
rezultātus. Īpaši labi veicās Elzai Ozolantei, Ancei Kalniņai, 
Rozei Aukšmukstei, arī Renātei Saksei. Starp zēniem vieni no 
labākajiem bija Nils Tēts, Toms Ņizins, Andris Verdenfelds un 
Ernests Kancēvičs. Vecāko klašu grupā startēja tikai divi zēni, kuri 
uzrādīja augstus rezultātus - Elvis Ješkins un Dairis Kuzmans. 
Starp meitenēm labākos rezultātus uzstādīja Rēzija Laumane, Līva 
Ņizina, Beta Grimma, Justīne Laumane, Līga un Līva Ješkinas. 
Arī pārējās meitenes turējās godam. Nedaudz vēlāk klašu 
kolektīvi sacentās  kombinētajā stafetē, kurā varēja pārbaudīt savu 
ātrumu un izveicību. Skolēniem bija arī iespēja sacensties virves 
vilkšanā, futbolā un tautas bumbā. Diena bija ļoti izdevusies 
un jauka. Skolēniem bija iespēja atvilkt elpu no mācībām, kas 
tikko sākušās, un nedaudz arī fiziski pastrādāt pēc siltās vasaras. 
Paldies sacensību organizatoriem ( skolotājai Sarmītei Stērstei)  
un tiesnešiem  (skolotājiem). Liels paldies visiem aktīvajiem 
skolēniem Dzērbenes vidusskolā par atsaucīgu dalību Sporta 
dienā!    

 Sporta organizatore, 8.klases skolniece 
Rēzija Veronika Laumane
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Gandrīz katru dienu televīzijā redzam, kā strādā Saeimas deputāti un kā notiek Ministru 
kabineta sēdes, vērojam žurnālistu darbu šajās valsts iestādēs. Deputātu un ministru sejas 
liekas tik pazīstamas! 

Taču viena lieta ir vērot norises televizora ekrānā, pavisam cita- klātienē. Tāpēc nolēmām 
atsaukties uz  aicinājumu 23. septembrī apmeklēt atvērto durvju dienu Saeimā. 

Mēs devāmies uz dokumentu kontroli, izgājām cauri skeneriem un policista  pavadībā 
devāmies uz Saeimas namu. Ieraudzījām klātienē tās telpas, ko redzam televizora ekrānā - 
Viesu zāli, Sarkano zāli, Sēžu zāli. Pārsteidza Sēžu zāles nelielā platība - televizorā tā izskatās 
daudz lielāka un plašāka. Pārsteidza lielo marmora kāpņu plašums. Skolēniem ekskursijas 
gaitā bija jāaizpilda aptaujas anketas par redzēto. 

Mācību ekskursija Saeimā un 
Ministru kabinetā

Tūrisma diena  
„Pa Piebalgas ceļiem…”  

Taurenes pamatskolā

17. septembra rudenīgi jaukā dienā 
Taurenes pamatskolas skolēni un audzinātā-
jas devās pārgājienā. 1. un 2. klases skolēni 
iepazina vēsturisko vietu -  veco Taurenes 
pamatskolas ēku, tās apkārtni.  Kopā ar ēkas 
pārvaldnieku Aināru  Antonu  aplūkoja, 
kā tur izskatās šobrīd,  kas saglabājies no 
senajiem laikiem. Sporta laukumā uzspēlēja 
basketbolu un devās atpakaļ uz skolu. 

5.-9. klase devās maršrutā: skola - Zaļkalns 
- Lodes muiža - Apšu baznīca - Velnakmens 
- Zviedru vārti - Māra muzejs - Svētavots, 
bet 4. klase nolēma pabūt Vecpiebalgas 
pagastā un paciemoties K. Skalbes mājās un 

Dzērbenieši ministru krēslos. Varbūt no viņiem izaugs nākamie politiķi? 

izbaudīt Alauksta ezera krāšņumu.
3. klases skolēni turpināja savu ceļu pa 

Gaujas palieni, pa izveidoto laipu taku, gar 
avotiņu uz Nēķena muižas parku. Iepazina tā 
fantastiskos  iemītniekus -  koka skulptūras: 
12 sēnes un zirnekli tīklā, piemiņas akmeni 
komunistiskā terora upuriem. Tad devās uz 
kokapstrādes uzņēmumu „TOTO”, kur mūs 
laipni sagaidīja uzņēmuma vadītājs  Aldis 

Driķis. Viņš iepazīstināja 
skolēnus ar koka 
pārvērtībām, uzzinājām, 
kā koks kļūst par noderīgu  
kokmateriālu. Uzņēmējs 
pastāstīja  arī par 
sagatavotās produkcijas  
transportēšanu uz Eiropas 
valstīm. Pēc tam skolēni 
pa rudenīgo meža taku 
devās atpakaļ uz skolu. 

Pie skolas atpūtas vietā 
pārgājiena dalībniekus, 1.-
3. klašu skolēnus, gaidīja  
pavārs Edgars. Viņš mācīja 
zēniem sagādāt malku, 
iekurināt  ugunskuru, 
meitenēm sagriezt atnestos 
produktus, nomizot 
kartupeļus un vārīt  zupu.  
Kamēr zupa vārījās, mēs 
jautri pavadījām laiku. 

   Paldies sakām  
Aināram Antonam, Aldim Driķim un 
skolas pavāram Edgaram!

Sākumskolas skolotāja 
Anta Paeglīte

Pavārs Edgars sagaida tūristus ar gardu maltīti. 

Olimpiskā diena Inešos

27. septembris - nozīmīga diena visiem tiem Latvijas 
cilvēkiem, kas ir draugos ar kustīgu un sportisku dzīvesveidu. 
Rīts ikvienā novada skolā iesākās ar kopīgu vingrošanu, bet 
priekšpusdienā visas skolu komandas satikās pie Inešu pils, lai 
kopīgi paceltu olimpisko karogu. Šā gada Olimpiskās dienas 
saimnieki -  Inešu pamatskolas skolēnu un skolotāju kolektīvs 
- ciemiņus uzmundrināja ar sportisku šovu „Es un sports”, 

kura noslēgumā sava sporta veida 
paraugdemonstrējumus sniedza 
novada sporta laureāti - biatlonisti 
Rūdis Balodis un Kristers Slavēns 
(Vecpiebalgas vidusskola) un BMX 
sportists Helvijs Babris (Taurenes 
pamatskola). Skolu komandas 
uzrunāja  Vecpiebalgas  novada 
domes priekšsēdētājas vietnieks 
Valdis Cīrulis un sporta organizators 
Andris Praulītis. 
Olimpiskās dienas 
lāpas nesot, dalībnieki 
veica skrējienu uz 
sporta laukumu, kur 
norisinājās futbola 
sacensības ar milzu 
bumbu, futbols pa 
pāriem, tautas bumba 
un šķēršļu joslas 
pārvarēšana.  Vēlāk 
katrs jaunais sporta 
entuziasts pārbaudīja 

savus spēkus lekšanā ar lecamauklu un iemēģināja 
biatlonistu treniņu inventāru – rollerus, kā arī 
pamēģināja spēlēt meiteņu volejbolu. Olimpisko 
aktivitāšu noslēgumā visus dalībniekus apsveica 
Inešu pamatskolas sporta skolotāja Aija Praulīte, 
pasniedzot saldumu balvas, kas tika sarūpētas par 
pašvaldības līdzekļiem, un Latvijas Olimpiskās 

Nākamais pieturas punkts - Kara muzejs. Tur iepazināmies ar Latvijas vēsturi no senlaikiem 
līdz mūsdienām. Kara muzejā redzētais palīdzēs vēstures stundā labāk saprast mācīto. 

Ļoti interesanta ekskursija mūs sagaidīja Ministru kabinetā. Atkal pārbaudīja mūsu personas 
dokumentus un caur skeneriem ielaida vestibilā. Gide interesanti pastāstīja par nama vēsturi, 
apskatījām bibliotēku, sanāksmju telpas, dāvanu skapi. Uz neilgu brīdi iejutāmies ministru 
lomās - sēdējām ministru krēslos, fotografējāmies.

Ekskursija bija interesanta! Uzzinājām daudz jauna par valsts iestādēm, to darbu! 

Ērika Arāja

Pie Ministru kabineta. 

komitejas dāvinātu  sporta inventāru. Biļetes uz hokeja spēli 
Rīgā izlozēja Taurenes pamatskolas komanda, transportu 
spēles apmeklējumam dāvina novada pašvaldība. 

 Draudzīgā un rosīgā gaisotnē pagāja Olimpiskā diena 
Inešos, bet olimpiskās lāpas uguni nākamgad iedegsim 
Skujenes pamatskolā. Veselīgu, darbīgu un sportiskiem 
panākumiem bagātu šo mācību gadu ikvienai novada skolai!

Inešu pamatskolas direktore 
Gunta Dadeika
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Par anekdotēm, lielību 
un kartupeļiem

Nu, lūk, esam sagaidījuši. Tagad līdzās anekdotēm par ebrejiem, kuri 
prot katru situāciju izmantot savā labā, čukčām, kuri nespēj piemēroties 
mūsdienu dzīves reālijām un tāpēc pastāvīgi nokļūst dažādās „ķezās”, 
„karstasinīgajiem” igauņu puišiem, kuri visu dara, tā sacīt, ar nelielu 
aizturi, internets pildās ar anekdotēm par latviešiem, galvenokārt šo 
jociņu tēma – latviešu nabadzība. Piekritīsiet, tas ir daudz sāpīgāk un 
pazemojošāk nekā tas, ko pieminēju iepriekš. Ja var ticēt informācijas 
avotiem internetā, anekdotes par latviešiem – kartupeļu ēdājiem 
(acīmredzot, ārzemniekiem liela apmēra kartupeļu patēriņš pārtikā 
saistās ar galēju nabadzību) - sastopamas daudzu Rietumeiropas valstu 
masu informācijas līdzekļos un sasniegušas arī Ameriku. Viens piemērs, 
lai saprastu, par ko ir runa. 

Ārzemnieks - latvietim: „Gribi, pastāstīšu tev anekdoti par to, ko 
viens kartupelis saka otram?” Latvietis: „Kas tas par stulbu joku? 
Kuram cilvēkam tad vienlaicīgi ir divi kartupeļi?”

Ja ņem vērā, ka pasaulē ir vismaz kādas simts valstis, kur cilvēki dzīvo 
daudz trūcīgāk nekā Latvijā un ka ES mēs arī neesam pati nabadzīgākā 
zeme – aiz mums vēl ir Bulgārija un Rumānija, un arī kaimiņi – lietuvieši 
necik tālu no mums nav aizbēguši, pamatoti rodas jautājums, kas tad tā 
ir nokaitinājis, pirmkārt, Rietumeiropas valstu sabiedrību, ka mēs esam 
kļuvuši par apsmiekla objektu tieši šajā jomā? 

Un tagad manas domas vai, precīzāk, pieņēmumi, vēlreiz uzsveru 
- pieņēmumi. Katrs var sacītajam piekrist vai nepiekrist, jo objektīvas 
patiesības noskaidrošana šajā gadījumā ir praktiski  neiespējama, gribu 
tikai uzsvērt, ka šādām akcijām, ja tā to var nosaukt, vienmēr ir kāds 
iemesls, pat ja parādītā situācija nav korekta attiecībā pret kritikas 
objektu. 

Pirmais iemesls - mūsu valstsvīru un, protams, valstssievu plātība 
(citādi to grūti nosaukt) par dižajiem sasniegumiem krīzes pārvarēšanā 
un ekonomikas attīstībā (krīze aiz muguras, valsts ekonomika uzrāda 
vienu no straujākajām izaugsmēm ES, inflācijas nav, ir pat deflācija 
utt.). Dabīgi, ka šī informācija nonāk masu informācijas līdzekļos 
arī ārzemēs, kur tā tiek būtībā konfrontēta ar ziņām par grūtībām, ar 
kādām jāsastopas attiecīgās valsts iedzīvotājiem, mēģinot noturēties 
kaut aptuveni tādā dzīves līmenī, kāds ir bijis iepriekš. Bez tam viņi, 
bez šaubām, saņem arī pavisam citu informāciju par to pašu zemi, kuras 
līderi tikko kā lepojušies ar dižajiem sasniegumiem, proti, vairāki simti 
tūkstoši cilvēku labākajā darbspējīgajā vecumā devušies ekonomiskajā 
emigrācijā, minimālā alga pēc nodokļu nomaksas tālu atpaliek no 
iztikas minimuma, mirstība pamatīgi apsteidz dzimstību, sabiedrības 
noslāņošanās arvien palielinās, bērnu pabalsta lielums izraisa parasti 
neticīgo jautājumus, tā sacīt, tas tak nevar būt utt. Secinājums no tā ES 
valstu iedzīvotāju vidū - LR amatpersonas, kā lai to maigāk formulē, 
dezinformē masu informācijas līdzekļus un līdz ar to plašu sabiedrību. 
Bet lielībniekus un meļus (daļējas patiesības paušana arī ir meli) neciena 
nekur un nekad.

Un otrs - jau augstāks līmenis, proti, ārzemju ekonomikas speciālistu 
neizpratne par to, kāpēc Latvijā, kur, kā zināms, arī ir brīvā tirgus 
ekonomika, nedarbojas paši svarīgākie šīs teorijas postulāti. Daži 
piemēri - LR valdība apgalvo, ka ekonomika attīstās sekmīgi (runa 
varot būt pat par 4 – 5% IKP pieaugumu, kas ir ļoti labs rādītājs), tātad 
pieaug darbavietu skaits, uzņēmēji var atļauties maksāt lielākas algas, 
nedaudz indeksētas pensijas - tam visam vajadzētu novest pie pirktspējas 
kāpuma - tā arī ir - mazumtirdzniecības apjoms pieaug - tam savukārt  
vajadzētu izraisīt cenu kāpumu, tātad arī inflāciju. Bet LR - deflācija. 
Un tas, neskatoties uz to, ka pēc aptauju rezultātiem ¾ valsts iedzīvotāju 
pēdējā laikā ir konstatējuši būtisku cenu kāpumu viņus interesējošajās 
jomās. Neko tādu nav pamanījuši tikai valsts ierēdņi, kuri staigā pa 
veikaliem un veic, tā saucamo, monitoringu jeb, saprotamā valodā 
runājot, pārbauda, vai tirgotāji neizmanto pāreju uz eiro, lai celtu preču 
un pakalpojumu cenas. Nekas būtisks nekur neesot konstatēts. Tad nu 
jāsecina - vai nu LR tirgus ekonomikas likumi nedarbojas, vai mūsu 
uzņēmēji ir tādi filantropi, kas nemēģina izmantot objektīvus apstākļus 
savas peļņas palielināšanai. Ne vienam, ne otram negribas ticēt - drīzāk 
jau turēsies pie klasiskā teiciena - ir meli, lieli meli un statistika, kuru 
var vienmēr pakārtot tā brīža politiskajai konjunktūrai. 

Dīvainākais, ka tagad, kad iestāšanās eirozonā ir jau atrisināts 
jautājums, līdzekļi, kuri budžetā „paliek pāri”, un arī tie, kurus varētu 
iegūt, palielinot budžeta deficītu ( mūsu rādītāji tālu atpaliek no ES 
noteiktajiem 3%), netiek aktīvi izmatoti ne tikai, lai celtu iedzīvotāju 
dzīves līmeni (to nedrīkst, tā apgalvo politiķi, tā būtu „noēsta nauda”), 
bet arī, lai attīstītu ekonomiku, par ko izbrīnu pauž vadošie pasaules 
ekonomisti, jo atkal atbilstoši ekonomikas teorijām šāda situācija ir 
jāizmanto, lai panāktu strauju izrāvienu, jo – pēc tam var atkal sekot 
„grūtāki laiki”, kad tas gluži vienkārši nebūs iespējams. 

Lasītājam tagad gluži dabiski var rasties jautājums- jā, bet kāds 
tam visam sakars ar raksta sākumā minētajām anekdotēm un 
Rietumeiropas sabiedrības attieksmi pret mūsu valsti (es te domāju 
pārstāvjus no tautas, politiķi, protams, kā vienmēr smaida, spiež rokas 
un izsaka komplimentus). Sakars tomēr vistiešākais - ES vadība, arī 
attiecīgo valstu valdības izmanto LR „veiksmes stāstu” kā argumentu 
diskusijās ar grūtībās nonākušo valstu iedzīvotājiem, piemēram, caur 
arodbiedrībām, lai pierādītu daudzo taupības pasākumu nepieciešamību 
un iespēju tās realizēt, pie tam sasniedzot pēc tam atzīstamus rezultātus 
ekonomikas izaugsmē. Ekonomisti gan apšauba šo tēžu atbilstību 
īstenībai, jo atkal pēc teorijas, tā saucamā, „iekšējā devalvācija”, kas 
būtībā ir tie paši taupības pasākumi savās viskrasākajās izpausmēs, 
nevar veicināt ekonomikas izaugsmi, bet tas politiķus neuztrauc - 
svarīgi ar LR piemēru parādīt, ka to var darīt. Un tagad iedomājieties, kā 
jūtas kāds Kipras, Grieķijas vai Portugāles pilsonis, kuram katru dienu 
„bāž degunā” LR piemēru, kaut viņš zina, ka tā ne tuvu nav valsts, kur 
„visi var laimē diet”. Tāpēc mēs no valsts, kur „cilvēki dzīvo kokos un 
pārtiek galvenokārt no sēnēm”, esam pārvērtušies, protams, anekdotēs 
- par valsti, kur cilvēki nevar atļauties pusdienās divus kartupeļus. 

Juris Sīmanis

Šautriņmetēji „Baltijas kausā 2013” 
un Vecpiebalgas atklātajā čempionātā

14. un 15. septembrī 
Lietuvas pilsētā Traķos 
norisinājās viens no 
lielākajiem šautriņu 
mešanas turnīriem Baltijā 
– „Baltijas kauss 2013”, 
kopā pulcējot 41 dāmu un 
111 kungus no Baltkrievijas, 
Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
Nīderlandes, Norvēģijas un 
Somijas. Aizvadītais turnīrs 
vienlaikus bija kā Latvijas, 
Baltijas un WDF (pasaules) 
reitinga turnīrs, kā arī Baltijas 
valstu atklātais čempionāts, 
kurā kopumā piedalījās 27 
komandas. Ar pašvaldības 
atbalstu sacensībās 
piedalījās arī Vecpiebalgas 
šautriņmetēju komanda. 
Pirmo reizi startējot tik 
augsta līmeņa sacensībās, 
līdz godalgotajām vietām 
pietrūka, bet ir iegūta 
pārliecība, ka varam cīnīties 
ar spēcīgiem spēlētājiem.

Individuālajās sacensībās labākie no mūsu komandas 
Kristīne Kuzmane (17.v.) un Matīss Bauers (33.v.). 
Pāru sacensībās Avelīnai Lācei un Kristīnei Kuzmanei 
9. vieta, komandām kungi 17. vietā, bet dāmas 5.vietā. 
Kopvērtējumā 23.vieta. 

20. septembrī atsākās jaunā šautriņmešanas sezona 
Vecpiebalgā. Šogad sacensības, kas notiek  reizi mēnesī 
kafejnīcas „Laura” banketzālē, norisināsies 9 kārtās. 
Dāmas un kungi šosezon, atšķirībā no iepriekšējā 
gada,  sacentīsies atsevišķā konkurencē. Ar katru gadu 
šautriņmetēju aprindās pieaug Vecpiebalgas turnīra 
popularitāte - 1. kārtā piedalījās 9 dāmas un 25 kungi 
no Cēsīm, Priekuļiem, Madonas, Lizuma, Valmieras 
un Vecpiebalgas. Dāmām TOP – 6: 1.v. – Elīna Putniņa 

SPORTS 

(Lizums), 2.v. – Avelīna Lāce (Ineši), 3.v. - Zeltīte Strade 
(Lizums), 4.v. – Kristīne Kuzmane (Vecpiebalga), 5.v. 
– Kristīne Bačkina (Veselava), 6.v.- Zanda Jurkāne 
(Vecpiebalga). Kungiem TOP – 6: 1.v. – Jānis Ieviņš 
(Cēsis), 2.v. – Gunārs Zommers (Madona), 3. v. – 
Oskars Kuzmans (Veselava), 4.v. – Imants Nikolajevs 
(Cēsis), 5.v. – Matīss Bauers, 6.v. – Antons Kuzmans 
(Vecpiebalga). 

Nākamā kārta 11. oktobrī kafejnīcā „Laura”, 
sacensību sākums plkst. 19.00, pieteikšanās līdz 
plkst.18.45. Aicināti visi interesenti. Informācija pa 
tālr. 29183803.  

Ilgvars Lācis

Sporta kluba „Vecpiebalga” BMX 
braucējiem Latvijas nacionālajā 

čempionātā piecas godalgotas vietas
Latvijas nacionālā 

čempionāta kopvērtējumā 
B15 grupā pirmo vietu 
izcīnīja Helvijs Babris, 
kurš ļoti pārliecinoši 
nobrauca visus sešus 
posmus, bet Arvis 
Kārkliņš izcīnīja 3. vietu. 
Arvi  sezonas sākumā 
ietekmēja trauma, bet 
uz beigām viņš uzņēma 
apgriezienus un godam 
noturēja 3. vietu. 3.vietu 
savā grupā izcīnīja arī 
Niklāvs Babris (B13),  
Rinalds Jānis Kārkliņš 
(B12) un Deniss Regnārs 
Steļmačenoks (B9). B6 
grupā augsto 10. vietu 
izcīnīja Rinalds Dzenis.  
Šajā grupā brauc arī  
Rinalds Gnedlers, kuram 
šobrīd  vēl ir tikai pieci 
gadi, tāpēc šī viņam ir 
kā iesildīšanās sezona 
pirms lielajiem startiem 
nākamgad.  Pirmo sezonu 
BMX sporā aizvadīja arī jaunie braucēji Ralfs Brakšs no 
Priekuļiem un Mārcis Sturiška no Jaunpiebalgas. Mūsu 
kluba braucēju rindās startē arī viena meitene. Veronikai 
Sturiškai ir tikai astoņi gadi, kura, lai arī viņa sacensības 
uzsāka sezonas vidū, šobrīd rāda ļoti labu sniegumu. 
Paralēli LNČ posmiem notiek Grand Prix posmi, kuros 
Veronika izcīnīja 3.vietu, sīvā konkurencē pārspējot 
braucējas no Lietuvas, Baltkrievijas un Igaunijas. 
Grand Prix posmos 2. vietu izcīnīja Deniss Regnārs 
Steļmačenoks (B9 grupā), 3. – Rinalds Jānis Kārkliņš 
(B12), bet mūsu kluba lielajiem braucējiem Helvijam, 
kuram savainojuma dēļ viens posms bija jāizlaiž,  un 

Arvim šajās sacensībās bija jāmērojas spēkiem ar gadu 
vecākiem sportistiem, attiecīgi 6. un 5. vieta. 

Šobrīd sporta klubā „Vecpiebalga” ir jau 12 braucēji, 
jaunākajam no tiem ir 5 gadi. Aicinām arī citus 
interesentus, kuri vēlas nodarboties ar šo sporta veidu, 
pievienoties mūsu klubam. Gatavosimies nākamajai 
sezonai!

Paldies Andim Dzenim, Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai, sportistu vecākiem, skolotājiem un sporta 
treneriem, kas atbalstīja BMX sportistus šajā sezonā!  

Sandis Kārkliņš 
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Jebkura veida krāsainos 
un melnos metāllūžņus.  
Automašīnas, 
lauksaimniecības teh-
niku, dažādus metāla 
izstrādājumus. Veicam 
jebkuras sarežģītības demontāžas dar-
bus, izvešanu. Samaksa tūlītēja. Izsnie-
dzam automašīnas utilizācijas sertifikātu.  
Strādājam bez brīvdienām.  T. 29423168. 

Sniedzu transporta pakalpojumus (līdz 2 t). 
T. 26111202. 

Ābolu, cidoniju un aroniju sulu. 
T. 22464417. 

Laimīgs, kas tic savam sapnim,
Saule tam nenoriet.
Arī ziemas gaisā
Vasaras puķes tam zied. 

(K. Skalbe)

 

SĒRU VĒSTS

No mazām sāpēm sirdis raud,
No lielām – top tik klusas.

PASĀKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

Mūžībā aizgājis  
Andris Ģērmanis, Ineši.

VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

6. oktobrī plkst. 17.00 dueta „Viņš un 
Viņa” koncertuzvedums. 

Stāsts par franču puisi un latviešu meiteni, 
viņu nejaušo satikšanos Parīzes ielās. Viņš 
– francūzis Freds Ormēns (Fred Hormain), 

lielisks mūziķis, džeza saksofonists, dziesmu 
autors un dziedātājs. Viņa – Ilze Lejiņa, 
slavenā Baltijas pirmā dāmu saksofona 
kvarteta „n[ex]t” dibinātāja un soprāna 

saksofoniste.
25. oktobrī plkst. 17.00 Spoku balle. 

Skolēni aicināti piedalīties spoku stāstu un 
zīmējumu konkursā. Šā gada tēma „Vadātāji”. 
Darbus iesniegt Dzērbenes tautas namā līdz 

21. oktobrim.
Informācija pa tālr. 29408315. 

Kaives pagasta pārvaldes zālē
No 4. līdz 11.oktobrim  var iepazīties ar 

projekta  „Rokdarbu maģija Kaivē” darbiem. 

Taurenes kultūras namā
12. oktobrī plkst.17.00  Jaunpiebalgas 

amatierteātra „Triksteri” izrāde 
R. Blaumanis „Ļaunais gars”

Ieejas maksa: Ls 1,00; bērniem Ls 0,50

19. oktobrī plkst. 18.00 Drustu 
amatierteātra „Lērums” izrāde 

Kristiāna Štrāle „Kā Ziemeļmeitas brauca 
puisi lūkoties”

Ieejas maksa: Ls 1,00; bērniem  Ls 0,50

Vecpiebalgas kultūras namā
5. oktobrī 22.00 - 03.00 sezonas atklāšanas 

pasākums - Transleiteris, Reinis Reķis, 
Sabīne Berezina, DJ Roberts Lejasmeijers, DJ 

Shadows
Ieejas maksa Ls 3.00 

Galdiņu rezervēšana (t. 26493591). 
18. oktobrī plkst. 19.00 amatiermākslas 

sezonas atklāšana ar Vecpiebalgas 
amatierteātra „Sumaisītis” izrādi Mati Unts 

„Čārlija krustmāte”
Ieejas maksa Ls 1.00

Saviem bērniem mēs varam atstāt
divus vērtīgus mantojumus.
Viens no tiem ir saknes,
otrs - spārni.

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”

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem. 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

 
JĀNIS DANIELS LūKS 

VECPIEBALGAS PAGASTĀ
GABRIELA LUSTE 

VECPIEBALGAS PAGASTĀ
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Un tur pa vidu – jūsu mīlestība iet.
Jūs baltu dvēseli zem kājām 
viņai paklājiet!

                         (O.Vācietis)

   Sveicam:
Agnesi Nagli un Kristapu Driķi; 
Inu Vasiļjevu un Ģirtu Masuli;

Sanitu Terišku un Edgaru Vanteru;
Aneti Batņu un Ivaru Žagaru,  

kopējo dzīves ceļo sākot!

SLUDINĀJUMI
DONORU DIENA:

Sveicam Tevi, 
oktobra jubilār!

PATEICĪBA

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). 

Īpašie gaviļnieki:

60 -  Astrīda Kārkliņa Taurenē 
 Ludmila Suhomļinova Taurenē

70 -  Zenta Anita Ašmane Taurenē
 Zinaida Zālīte Taurenē
 Mudrīte Gulbe Vecpiebalgā
 Ruta Šīrone Vecpiebalgā

80 -  Aina Ozola Kaivē
 Ināra Oša Vecpiebalgā 

91 - Ilga Kārkliņa Dzērbenē

Paldies Dzeņu ģimenei par atbalstu Putras 
programmas aktivitātēs un Miķeļdienas 
izstādes veidošanā!

Vecpiebalgas
bērnudārza kolektīvs

3. oktobrī no 10.00 līdz 
13.00 Dzērbenes pilī; 

22. oktobrī no 10.00 līdz 
13.00 Vecpiebalgas 

kultūras namā.

Būsiet gaidīti!
Līdzi jāņem pase!

PĀRDOD

Cidonijas un cidoniju sulu. 
T. 26349748. 

Piedāvājam sulas spiešanas pakalpojumu. 
T. 22464417. 

PĒRK

DARBA PIEDĀVĀJUMI
Vecpiebalgas novada pašvaldība 

piedāvā darbu:
•Komunālās daļas vadītājam Vecpiebalgas 
pagastā.
Galvenie darba pienākumi: katlu mājas 
darba organizācija un uzraudzība; komunālo 
pakalpojumu nodrošināšana; pašvaldības 
autoceļu uzturēšanas organizēšana; pašvaldības 
ēku uzturēšanas organizācija; teritorijas 
apsaimniekošana.

•Apkopējam - sētniekam.
Darba vieta: Vecpiebalgas novada pašvaldības 
administratīvais centrs.

•Jaunatnes iniciatīvas centra „Balgas strops” 
vadītājam.

Lūdzam sūtīt motivācijas vēstuli un CV uz  
e-pasta adresi vecpiebalga@vecpiebalga.lv līdz 
2013.gada 7.oktobrim. 
Plašāka informācija par darba piedāvājumiem  
http://vecpiebalga.lv/aktualitates/darba-pie-
davajumi. 


