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Šajā numurā:

■ Pasākumi gada nogalē
■ Valsts svētku mēnesis mācību
iestādēs
■ Deputātu viedoklis

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Adventa laika
noskaņās

„Kā būs man Tevi saņemt, ak Kungs, pilns
godības?” Ar šo jautājumu iesākas viens no
Adventa laika korāļiem jeb draudzes dziesmām.
Pavisam nemanāmi uz visu kopējo straujo un
satraucošo, un arī kādreiz par daudz mierīgo
notikumu fona esam pienākuši pie Adventa. Ar
svētdienu uzsāksim četru nedēļu atskaiti, dodoties
pretim Kristus piedzimšanas svētkiem. Šis laiks
ienes pārmaiņas ne tikai Baznīcas kalendārā vai
draudzes dzīvē, kur jāmaina liturģiskās krāsas un
viss tiks tērpts zilos jeb violetos toņos. Advents
izmaina ritmu un nostājas katra cilvēka priekšā,
un vaicā dziesmas vārdiem. Jā, patiešām, kā
man būs Kungu saņemt?
Iespējams, ka gaidāmas pārmaiņas laika
apstākļos, un mēs no drēgna un tumša rudens
pāriesim pie mierīgas un baltas ziemas, pie
norimšanas. Lielākā daļa ģimenes un darba
kolektīvi mājās, birojos un daudz un dažādās
citās vietās novietos Adventa vainagus. Katru
svētdienu iedegsim vēl pa vienai svecei.
Par nožēlu nereti šis laiks līdzi atnesīs arī
nervozitāti un steigu, jautājumu, kā lai paspēj
visus pienācīgi un laikā apsveikt un apciemot.
Un dažkārt gadījies, visam aizritot, esam guvuši
nevis garīga piepildījuma sajūtu, bet tukšumu,
kā pēc bezjēdzīga skrējiena. Kā tad patiešām
būs pareizi iet cauri Adventam?
Jēdziens „Advents” latviski no latīņu valodas
pārcelts nozīmē „atnākšana”. Tas aptver visus
tos pienākumus un darbošanās, kas jādara arī
citreiz, kad gaidāms kāds nozīmīgs viesis.
Tikai šajā gadījumā tā ir īpaša un, varētu teikt,
vissvarīgākā gatavošanās - ciemos nāks Dievs
pats, uzmanīgs, saudzīgs un uzmanību prasošs,
jo piedzims kā mazs bērniņš. Tad arī jautājums
mums katram ir skaidrs- kas būtu jādara, lai
viesošanās būtu prieka, mīlestības un garīga
piesātinājuma piepildīta?
Par Adventu nav Bībeles stāstu, tas nav
aprakstīts kā, piemēram, Lieldienas, kur katrai
dienai vesela notikumu un liecību virkne.
Taču vairāki cilvēki garīgā skaidrībā zināja un
gaidīja šo vissvarīgāko viesi, un viņi mums arī
pasaka priekšā, kā būs gatavoties. Piemēram,
Jēzus māte Marija. Pie viņas viesojās sūtnis no
Dieva un teica: „Tu tapsi grūta savās miesās un
dzemdēsi dēlu, un sauksi viņa vārdu: Jēzus. „(1)
Ja vien varam iztēloties situāciju, kad visi plāni
jāpakļauj Dieva gribai, tad te tas notika. Nekas,
it nekas, ko pati Marija bija nodomājusi savā
gaidāmajā jaunajā ģimenē ar Jāzepu piedzīvot,
vairs nebija spēkā. Viss, pilnīgi viss viņas
dzīvē saistīsies ar jaundzimušo Dieva Dēlu šajā
pasaulē. Bet varbūt pretēji cilvēcīgai dabai, kas
labprāt pukotos, ka pašas nodomi nu jāatliek un
ar Dievu vien turpmāk jārēķinās, Marija gavilē.
Viņa dzied: „Mans gars gavilē par Dievu, ...
redzi, no šī laika visi bērnu bērni teiks mani
svētīgu!”(2).
Iespējams, mēs nemaz nevēlētos tik ļoti savu
dzīvi pārmainīt. Tā pieķerties jaundzimušajam
Jēzum, ka viss, kas mums būtu darāms,
runājams vai lemjams, būtu saskaņā ar Dieva
nodomu, ka Ziemassvētkos piedzimušo Kristu
mēs izauklētu savā dzīvē. Un tas sāktos ar šiem
-tuvajiem svētkiem, jau pēc 4 nedēļām. Taču tās
ir svētīgas Adventa laika pārdomas. Ik nedēļu,
iededzot sveci, apdomāsim par to. Jo tieši
izšķiršanās paklausīt Dievam ar prieku jauno un
vienkāršo Nacaretes meiteni padarīja par to, kas
viņa ir- par Dieva māti.
„Es pazušanā grimis, Tu mani izglābis, un
iecel lielā godā, dod mantas bagātas, kas izglābs
mani sodā un paliks mūžīgas!” tā turpinām
dziedāt Adventa korālī. Cik labi būtu, ja
dziesma šajā laikā varētu pie mums pārvērsties
par patiesu lūgšanu. No visas būtnes, miesas,
dvēseles, no sirds. Tad mēs zinātu un prastu
mazo jaundzimušo Jēzu godam sagaidīt.
Mācītājs Artis Eglītis
2013. gada decembrī
(1) Lk. 1:31, (2) Lk. 1:46, 48
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Atkal justies kā bērnam, kas brīnumu gaida.
Atkal lūkoties zvaigznēs un just,
Kā tās smaida
Un vēlīgi noraugās tevī caur Svētvakaru –
No sirds jums to novēlēt varam.
Šķiet, tikko bija vasaras saulgrieži ar ugunskuriem, bet
tagad, skat, pie durvīm klauvē klusais gaidīšanas laiks
- kad miers pārņem ne tikai zemi, bet arī cilvēku prātus.
Šosvētdien Adventa vainagā iedegsim jau otro sveci… Cik
daudz brīnumainu un labu lietu ir, par ko padomāt Adventa
sveces gaismā! Jo nav jau tikai tā, ka dzīve no mums ir tikai
ņēmusi, neko nedodot pretī. Varbūt mēs nespējam novērtēt
to, kas mums dots … Apziņā vai zemapziņā mēs katrs
kaut ko gaidām. Vai brīnumu? Iespējams. Varbūt vienkārši
gaismu, kas atgriezīsies.

Gaišus un priecīgus svētkus!

Gadumijai tuvojoties…

Esam aizvadījuši spraigu un interesantu gadu. Gada sākums
mums visiem paliks atmiņā ar akciju „Vecpiebalgas ceļam
būt”. Tagad esam atpazīstami Latvijā ne vien ar ūdensrozēm un
kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī ar P30. Šī akcija parādīja,
ka spējam būt vienoti un darīt lielas lietas. Vēlreiz paldies šīs
akcijas idejas autoriem Ločmeļu ģimenei. Ārkārtas situāciju
saistībā ar sabrukušo ceļu valdība neizsludināja, bet Satiksmes
ministrijas ierēdņi ir sarosījušies – nākamā gada maijā būs
gatavs ceļa rekonstrukcijas projekts un pēc tam tiks izsludināts
iepirkums uz būvniecības darbiem. Ceļa būvniecība posmā līdz
Vecpiebalgai tiks sadalīta divās daļās. Diemžēl ir apstājusies
virzība jauna tilta būvniecībai pār Gauju Taurenes pagastā, bet
tas ir atsevišķs stāsts...
Esam apstiprinājuši novada attīstības programmu, kurā ir
skaidri definēta mūsu novada attīstības vīzija un izvirzīti mērķi.
Mēs ticam un ceram, ka tie tiks piepildīti un ka mūsu novadam ir
nākotne Latvijas kartē.
Šajā gadā esam realizējuši Eiropas Savienības līdzfinansētus
projektus par kopējo summu 937 611 latu, savukārt apstiprināti
jauni projekti - par kopējo summu 739 300 latu.
Esam izsludinājuši iepirkumu šogad apstiprinātajam projektam
„Ūdenssaimniecības attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas
ciemā II kārta”.
Šajā gadā LEADER projektu ietvaros esam veikuši
pašvaldības ceļa „Estrāde – Raskumi” rekonstrukciju, Alauksta
estrādes vienkāršoto rekonstrukciju un publiskās peldvietas
labiekārtošanu pie Alauksta ezera.
Izglītības un zinātnes ministrijas projekta ietvaros esam
iegādājušies inventāru mācību priekšmetā „Sports” valsts
standarta realizācijai visās mūsu novada skolās par kopējo
summu Ls 6000,-.
Ar Zivju fonda atbalstu esam būtiski palielinājuši zivju
resursus Taurenes, Juvera un Ineša ezeros.
LEADER projekta ietvaros esam izveidojuši nodarbību telpu
jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”.
Mūsu jaunieši ir realizējuši divus projektus programmā –
Jaunatne darbībā.

LEADER projekta ietvaros nākamajā gadā tiks veikta
piebraucamā ceļa un publiskās peldvietas pie Ineša ezera
rekonstrukcijas darbi. Turpinām darbus Dzērbenē pie sabiedriskā
centra labiekārtošanas.
Novembra beigās saņēmām ziņu, ka ir apstiprināti 2 mūsu
iesniegtie ēku siltināšanas projekti. Šo projektu ietvaros tiks
siltinātas Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāle un pirmsskolas
izglītības iestāde.
Pašvaldība turpina uzturēt un atbalstīt visas novadā esošās
izglītības iestādes, tā apliecinot, ka izglītība ir viena no
galvenajām pašvaldības prioritātēm.
Jau otro gadu Vecpiebalga plaši atvēra durvis ar savām
kultūrvēsturiskajām bagātībām, tā vēlreiz apliecinot, ka mums
nav tikai pagātne, bet mums ir arī tagadne un nākotne.
Sakārtojot infrastruktūru un darot atpazīstamu Vecpiebalgas
novada vārdu, mēs varam ieinteresēt potenciālos investorus
investēt un attīstīt uzņēmējdarbību mūsu novadā. Arī šajā jomā
aizvadītais gads ir bijis veiksmīgs un arī nākamais izskatās
cerīgs. Šīs lietas, protams, notiek lēnāk, nekā mums gribētos,
bet tāda ir pasaules kārtība – investīciju projektus, kuru
summas rakstāmas ar vairākām nullēm, neviens nevar realizēt
ne dienas, ne mēneša laikā. Mēs sakām paldies visiem mūsu
novadā esošajiem uzņēmējiem un ar cerībām raugāmies uz
topošajiem uzņēmējiem. Diemžēl pašvaldības iespējas atbalstīt
uzņēmējdarbību likumdošanā ir ļoti ierobežotas, ko likums
atļauj, to arī darām.
Vēlos pateikt paldies visiem domes deputātiem un pašvaldības
darbiniekiem, kuri godprātīgi veic savu darbu.
Īpašs paldies tiem iedzīvotājiem, kuri nāk uz pašvaldību ar
savām idejām un priekšlikumiem, kuriem rūp, lai dzīve mūsu
novadā būtu labāka.
Varu apliecināt, ka mums ir daudz jaunu ideju nākamajam
gadam, ko vēlamies realizēt Vecpiebalgas novadā.
Vēlu visiem jaukus un mīlestības piepildītus gadumijas
svētkus.
Domes priekšsēdētāja
Ella Frīdvalde - Andersone

SVEICAM AUDĒJAS!

Audēju vadītāja Dagnija Kupče izstādē „Expo 2013” Ķīnā.

Starptautiskajā izstādē Ķīnā “Expo 2013”
piedalījās trīs tūkstoši meistaru no 30 valstīm,
bet konkursā tika iesniegti 210 darbi. Tos
vērtēja starptautiska žūrija, kas piešķīra piecas
zelta, desmit sudraba un 15 bronzas balvas.
Sudraba balvu saņēma Māras Krieviņas
darinātā Piebalgas vīru kažoka pērļu josta, bet
bronzas - Daces Miglinieces austā Krustpils
rakstainā josta. Latviju izstādē pārstāvēja
Dagnija Kupče, Dzintra Bērziņa un etnogrāfijas
zinātņu doktore Aija Jansone. Izstādē Latvijas
stendā ikviens varēja apskatīt Piebalgas lielos
lakatus, jostu un tautisko cimdu kolekciju,
ekskluzīvu dzintara izstrādājumu kolekciju,
maučus. Ķīnā iecerēts izveidot pasaules tautas
mākslas muzeju, un katra izstādes dalībvalsts
tika aicināta kaut ko uzdāvināt. Latvietes
jaunajam muzejam atstāja Piebalgas jostu, linu
dvieli ar mezglotiem galiem un Aijas Jansones
grāmatu par Krustpils villainēm.
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDĒ
Vecpiebalgas novada domes sēde
2013.gada 27.novembrī
Pieņemtie lēmumi:

1. Finansēt Eiropas Zivsaimniecības fonda (turpmāk EZF) projekta „Pašvaldības ceļa estrāde - Raskumi rekonstrukcija” sadārdzinājumu LVL 6045,73, kur kopējās projekta izmaksas ir
līdz LVL 29977,84, t. sk. avanss LVL 3560.11. Nodrošināt projekta izmaksu sadārdinājumu
līdz LVL 6045,73.
2.Normatīvos aktos noteiktā kārtībā pārtraukt Vecpiebalgas novada pašvaldības
komercdarbību izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu veikšanā un veikt iepirkumu par
Ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
3.Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.21/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada
pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
nolikums”.
4.Precizēt Vecpiebalgas novada pašvaldības 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”
(protokols Nr.7.,9.p.), turpmāk -Noteikumi un aizstāt saistošo noteikumu 1.1.punktā skaitli
pretī trešajam punktam „7,12” ar skaitli „7,11” un skaitli „8,61” ar sakaitli”8,60”; Aizstāt
saistošo noteikumu 1.1.punktā skaitli pretī 5. Punktam „12,10” ar skaitli „12,09” un skaitli
„14,64”ar skaitli „14,63”. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.punktu šādā redakcijā: „2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī. nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai un pēc to apstiprināšanas publicēt pašvaldības izdevumā.
5.Piedalīties Latvijas pašvaldību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.
6.Apstiprināt maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko sniedz pašvaldības
iestādes. Apstiprinātos maksas pakalpojumus publicēt Vecpiebalgas novada pašvaldības
novada mājas lapā www.vecpiebalga.lv/pakalpojumi .
7.Piešķirt finansiālu atbalstu Elīnai Radziņai un Kristai Razgalei Ls 175, 00 (katrai) dalībai
Pasaules skolu čempionātā slēpošanā.
8.Apstiprināt valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām Vecpiebalgas novadam laika periodam no 2013.gada 1.janvāra līdz
2013.gada 31.decembrim: pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai kopā Ls 373 496, tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi - Ls 2 880.00 un
piemaksām par 4.kvalitātes pakāpi - Ls 2 388.00; interešu izglītības programmu pedagogu
daļējai darba samaksai Ls 16 476,00 , tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi - Ls
168.00; bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai Ls 34
616.00, tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi - Ls 556.00.
9.Izīrēt pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas: Gaujas 5 – 15 (Taurenē) „Meža Bānūži”
2 (Taurene), „Liepkalni” 2 (Taurene).
10.Pārtraukt dzīvojamo telpu īres līgumus par dzīvokļa „Kļavas” – 1 (Ineši) izīrēšanu.
11.Noteikt transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumu, nosakot ierobežojuma veidu –
„Masas ierobežojums” - aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem),
kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5 tonnas, uzstādot atbilstošas ceļa zīmes no 2013.gada
1.decembra līdz 2013.gada 31.decembrim pašvaldības autoceļu posmos. Skat. rakstu “Par
transportlīdzekļu
satiksmes ierobežojumiem Vecpiebalgas novadā” 2. lpp.
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zemes izmantošanas
izmantošanas mērķi
20.Noteikt
mērķivienībām:
vienībām:
Nr.
p.
k.
1.
2.
3.
4.

Zemes vienības kadastra
apzīmējums (pagasts) nosaukums
Gaujas upe (Dzērbenes pagasts)
Gaujas upe (Dzērbenes pagasts)
Nedţa ezers (Inešu pagasts)
Taurenes pagasts

Zemes
vienības
platība, ha
3,78
0,11
82,89
0,10

Zemes izmantošanas mērķi
0301 - Publiskie ūdeņi
1201
–
ar
maģistrālajām
elektropārvades un sakaru līnijām
un maģistrālajiem naftas, naftas
produktu, ķīmisko produktu,
gāzes un ūdens cauruļvadiem
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju
apbūve

21.Noteikt, ka zemes vienība Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā (kopplatība 0,16 ha)
21. Noteikt, ka zemes vienība Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā (kopplatība 0,16 ha)
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai – koplietošanas ceļa uzturēšanai. Piešķirt zemes
nepieciešama pašvaldības funkciju īstenošanai – koplietošanas ceļa uzturēšanai. Piešķirt
vienībai nosaukumu „Zaļkans – Ezerkalns”. Noteikt šai zemes vienībai izmantošanas mērķi
zemes vienībai nosaukumu „Zaļkans – Ezerkalns”. Noteikt šai zemes vienībai
–zeme izmantošanas
dzelzceļa infrastruktūras
nodalījuma
joslā un
ceļunodalījuma
zemes nodalījuma
joslā.
mērķi –zemezemes
dzelzceļa
infrastruktūras
zemes
joslā un ceļu
22.Precizēt
īpašuma „Vecbaltgalvji
Nr.26” (Kaives pagasts) zemes vienībai kopplatību
zemes nodalījuma
joslā.
18,33.
22. Precizēt īpašuma „Vecbaltgalvji Nr.26” (Kaives pagasts) zemes vienībai kopplatību
18,33.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2013. gada 20.decembrī
plkst.15.00 Vecpiebalgas pagastā.
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Par pāreju uz eiro

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Eiro birojs informē par
iedzīvotāju iespējām pāriet uz eiro pēc 2014. gada 1. janvāra. Iedzīvotāji
tiek aicināti izmantot komercbanku un valsts akciju sabiedrības „Latvijas
Pasts” norēķinu kontus, kuros konvertācija no latiem uz eiro 1. janvārī
notiks automātiski un bez maksas. Lai nodrošinātu raitu arī skaidrās
naudas nomaiņu, eiro ieviešanas kārtības likumā ir nostiprinātas trīs
galvenās bezmaksas nomaiņas iespējas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri
pēc oficiālā kursa 0,702804 lati par 1 eiro varēs:
- sešus mēnešus mainīt visās komercbankās;
- trīs mēnešus 302 „Latvijas Pasta” nodaļas ;
- mūžīgi Latvijas Bankā - Rīgā, Liepājā un Daugavpilī.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem
Vecpiebalgas novadā

No 2013.gada 1.decembra līdz 2013.gada 31.decembrim pašvaldības autoceļu posmos
transportlīdzekļu satiksmes ierobežojums – „Masas ierobežojums” - aizliegts braukt
transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 6,5
tonnas, tiek noteikts:
Abprupes ceļš-Runtes;
Dzērbenes pagasta administratīvajā
teritorijā:
Stacijas(Vecais) ceļš;
Ielaiņi-Rāmuļi;
Meļļi-Glāznieki.
Kaives pagasta administratīvajā teritorijā:
Dzirnavas-Lācīši
Rauši-Ķiesnēri
Leimaņi-Veģēni
Muilēni-Kalnaviesītes-Skroderi
Vītoliņi-Jaunšķeperi
Daktas-Zvaguļi-Spilvēni
Kaives dzirnavas-Lejas Būrbirzes
Nāgeles-Sinepes
Inešu pagasta administratīvajā teritorijā:
P33 – Cirsti – Vāckalns - Tivols;
Vecpiebalgas pagasta administratīvajā
Ineši (V846) – Briņģi – Eglīši – Pāvītes
teritorijā:
(V846);
Nākotne – Baltaci – Kagaiņi;
Sāvas (P33) – Dabari - Beķeri;
Saulgoži – Brežģis;
Brūziķi (P33) - Baldiešēni;
Slavītes – Jaungrūži;
Ineši (P33) – Baldiešēni - Mežsētas;
Rāgažas – Roznēni – Gailīši;
Kabulēni (V307) – V308 – Jauntožiņas
Greiveri - Kriemeļi;
– Dzirnavas (Kaives pag.);
Greiveri – Vēveri - Meirēni
Pūpoli (V308) – Beķeri - Paulēni;
Veļķi – Jukāni – Vētras;
Tīrumnieki (V308) – Tivols – Alitēni
Zēniņi – Kūlas
– Lācīši;
Taurenes pagasta administratīvajā
Dzērvēni (V308) – Ūdrēni – LejasGrīnēni;
teritorijā:
V846 – Aptekas – Ezēni – Burkāni
Tilts-Dabari-Bānūžu pagrieziens;
– Eglīši;
Bānūžu centrs- Lodes skola;
Ozoliņi (Vecpiebalgas pag.) – Kaibēni
Kampas – Andrēni;
- Jauntožiņas;
Apši-Sostes-Bērzkalni.
Kalnziedi (P33) – Vāckalns;
Ramdoti-Kārkliņi.
V846 – Eglīši.
Brežģis-Runtes;

Nolikums

Vecpiebalgas novada atbalsts augstas klases
sportistiem

1. Uz pabalsta saņemšanu var pretendēt:
•Vecpiebalgas novada iedzīvotājs, kurš ir
sasniedzis 15 gadu vecumu,
•mērķtiecīgi nodarbojas ar sportu valsts
sertificētās sporta skolās vai realizē valsts
sertificētas programmas sporta klubos (vai
biedrībās) un startē valsts izlases sastāvā
augsta mēroga sacensībās,
•aktīvi piedalās Vecpiebalgas novada
sporta dzīvē un pārstāv Vecpiebalgas novadu
sacensībās. Par augsta mēroga sacensībām
uzskatāmas Olimpiskās spēles, Pasaules
čempionāts pieaugušajiem un junioriem,
Eiropas čempionāts pieaugušajiem un
junioriem, pasaules kausa posmi. Jauniešiem
(no 15 gadu vecuma) par augsta mēroga
sacensībām uzskatāmas Eiropas jaunatnes
olimpiādes (festivāli), Pasaules jaunatnes
olimpiāde, Pasaules jauniešu čempionāts.
2. Paredzētā summa ir vienreizējs pabalsts
katram sportistam kalendārā gada laikā, līdz
ko tas ir kvalificējies kādā no norādītajām
klasēm un ir pieteikts attiecīgajās sacensībās.
Izņēmums ir Olimpisko spēļu kandidāts, kurš
atbalstu saņem 1 gadu pirms Olimpiskajām
spēlēm.
3. Pabalsta saņēmējs iesniegumā lūdz
piešķirt pabalstu un apliecina, ka turpmākos 4
gadus Latvijas Ziemas un Vasaras olimpiādēs
pārstāvēs Vecpiebalgas novadu.
4. Pabalstu var saņemt par sasniegumiem:
Olimpiskā klase
•Olimpisko spēļu kandidāts
Atbalsts 800 Ls katram sportistam.
A klase
•Pasaules čempionāts pieaugušajiem
•Pasaules čempionāts junioriem

Atbalsts: 450 Ls katram sportistam.
B klase
•Pasaules kausa posmi pieaugušajiem
•Eiropas čempionāts pieaugušajiem
•Eiropas čempionāts junioriem
•Eiropas čempionāts veterāniem, Pasaules
čempionāts veterāniem
Atbalsts 350 Ls katram sportistam.
C klase
•Eiropas jaunatnes ziemas vai vasaras
olimpiāde (festivāls)
•Pasaules jaunatnes ziemas vai vasaras
olimpiāde
•Pasaules jauniešu čempionāts
Atbalsts: 250 Ls katram sportistam.
Pabalstu piešķir, ja pretendents atbilst
visiem šā nolikuma 1.,2., 3.,4.punktiem.
Atbalsta saņemšanai nepieciešamie
dokumenti:
•Olimpiskās klases atbalsta saņemšanai:
attiecīgās federācijas atzinums par valsts
Olimpisko spēļu kandidāta statusu.
•A, B, C klases atbalsta saņemšanai:
attiecīgās federācijas atzinums, ka pabalsta
pretendents piedalīsies attiecīgā ranga
sacensībās.
•Personas iesniegums atbalsta saņemšanai
un apliecinājumu, ka turpmākos 4 gadus
Latvijas Ziemas vai vasaras olimpiādēs
pārstāvēs Vecpiebalgas novadu.
•Pabalsts tiks ieskaitīts attiecīgās sporta
federācijas kontā, kura ir izsniegusi
atzinumu par pretendenta atbilstību pabalsta
saņemšanai. Ja pretendents vēlas, lai pabalsts
tiktu ieskaitīts viņa personīgajā kontā, tad
tiek izmaksāta pabalsta summa, kas pienākas
pēc nodokļu nomaksas.

2013. gada decembris

Vecpiebalgas novada domes
saistošie noteikumi Nr.21/2013
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
2009. gada 15.jūlija saistošajos noteikumos
Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības
nolikums””

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Noslēdzies projektu konkurss
„Iedzīvotāji veido savu vidi”
priecē vēl krāšņāks un aktivitātēm bagātāks rotaļu laukums,
kura atjaunošana un uzlabošana tika uzsākta jau pagājušā
gada projektu konkursa ietvaros. Turpinot nu jau pirms
diviem gadiem uzsākto Antēnu rijas apkārtnes labiekārtošanu,

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1”Vecpiebalgas novada
pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada
domes 2009. gada 15.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.03,
16. §), turpmāk - Nolikums, šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Nolikuma 48.punktā skaitli un vārdus “10000
(desmit tūkstošus latus)” ar skaitli un vārdiem”14228,72
(četrpadsmit tūkstošus divus simtus divdesmit astoņus euro
un septiņdesmit divus euro centus)”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Seminārs par ekotūrismu
Gruzijā
No 11. līdz 18.oktobrim Gruzijas pilsētā Rustavi norisinājās
seminārs par ekotūrismu „One Path Leads to Another”, kas
tika organizēts ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros.
Semināru organizēja biedrība “Georgian Youth For Europe”,
pieaicinot projektā dalībniekus no Spānijas, Armēnijas,
Gruzijas, Grieķijas, Lietuvas, Itālijas, Austrijas, Turcijas,
Latvijas
u.c. valstīm. Vecpiebalgas novadu seminārā
pārstāvēja Larisa Kārkliņa un Andris Lapiņš. Šis projekts
bija ļoti interesants, jo ļāva iepazīties ar daudziem cilvēkiem
no dažādām citām valstīm, kas darbojas ekotūrisma jomā.
Projekta ietvaros tika meklēta atbilde uz jautājumu, kas tad īsti
ir ekotūrisms, ko cilvēki ar to saprot. Protams, viedokļi gan
valstīm, gan cilvēkiem individuāli atšķīrās, bet secinājums ir
viens - šis tūrisma veids joprojām ir jāattīsta un jāpilnveido,
jo cilvēkiem arvien lielāka tendence ir atgriezties pie dabas,
pie visa, kas ir naturāls. Tāds tūrisma produkts kā ekotūrisms
ir pieprasīts ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs. Semināra
laikā tika iegūtas arī jaunas idejas turpmākai savu uzņēmumu
attīstībai un nodibināti kontakti starptautiskas sadarbības
veidošanai.

Andris Lapiņš un Larisa Kārkliņa (blakus Gruzijas pārstāvim)
ar citiem semināra dalībniekiem pie gruzīnu vīna darinātāja.

Projekta ietvaros bija lieliska iespēja iepazīt arī Gruziju
un tās draudzīgos un viesmīlīgos iedzīvotājus, viņu kultūru
un tradīcijas. Tas bija fantastisks ceļojums un neatkārtojama
iespēja redzēt kaut ko pilnīgi savādāku nekā klasisko Eiropu.
Paldies novada pašvaldības projektu vadītājai Leldei Burdajai
un asociācijas „Georgian Youth For Europa” projektu vadītājai
Lienei Metreveli par iespēju piedalīties šajā seminārā.
Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.
* Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas
jebkuru iespējamo izlietojumu.
Larisa Kārkliņa

Paziņojums par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas
pakalpojumu aprēķināšanas
kārtības maiņu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra
noteikumu Nr.817 „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada
9.decembra noteikumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu””
17.4. punktu, kurš nosaka, ka par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu un asenizāciju aprēķinu veic atbilstoši
atsevišķo īpašumu skaitam, Vecpiebalgas novada pašvaldība
informē, ka no 2013.gada 1.decembra sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa turpmāk tiks aprēķināta uz katru
daudzdzīvokļu mājas dzīvokli, nevis atbilstoši tajā dzīvojošo
personu skaitam.



Īstu rokdarbu maģiju šogad
ir radījis Kaives pagasta
rokdarbu pulciņš „Musturs”.

KNHM projektu vadītājas Inese Suta, Līga Steķe un
Dace Potaša.

Šis bija trešais un pēdējais gads, kad norisinājās
Vecpiebalgas novada pašvaldības un Nīderlandes fonda
KNHM kopīgi rīkotais projektu konkurss „Iedzīvotāji veido
savu vidi” Vecpiebalgas novada Inešu, Kaives, Taurenes un
Dzērbenes pagastos. Diemžēl kopumā tika iesniegti tikai 3
projekti, taču pozitīvi ir tas, ka visu trīs projektu īstenotāji ir
aktīvi iesaistījušies projektu konkursā jau iepriekšējos gados
un turpināja attīstīt savas idejas arī šogad.
Līdz ar jaunā mācību gada sākumu Taurenes pagasta bērnus

šobrīd rijas apmeklēt gribētājiem vairs nedraud apmaldīties
Piebalgas baltajos lielceļos, jo ir izveidotas jaunas ceļa
norādes, kā arī uzlabots ceļš, kas nodrošina ērtāku piekļuvi
rijai. Arī šogad īstu rokdarbu maģiju ir radījis Kaives pagasta
rokdarbu pulciņš „Musturs”.
Kā katru gadu, arī šogad fonds KNHM piešķīra 500 eiro
balvu iedzīvotāju grupai, kas visveiksmīgāk īstenojusi savu
projektu. Šogad balvu saņēma Kaives pagasta rokdarbu
pulciņš „Musturs”, projektu vadīja Inese Suta.
Lai gan konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” Vecpiebalgas novadā ir noslēdzies, pašvaldība nākamajā gadā plāno
turpināt projektu konkursu „Dažādojam savu ikdienu”.
Novēlu mums visiem nākamajā gadā būt aktīviem un pierādīt, ka Vecpiebalgas novadā joprojām dzīvo uzņēmīgi, stipri,
radoši un darbu mīloši cilvēki, kuri iestājas par savu ideju
un to arī realizē. Padarīsim savu un savu līdzcilvēku dzīvi
krāšņāku un interesantāku!
Lelde Burdaja

Lopu turētāju ievērībai
Valsts vides dienests vēlas atgādināt, ka 2004. gada 27. jūlija
MK noteikumi Nr.628 „Īpašās vides prasības piesārņojošo
darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” nosaka prasības
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs. Noteikumi attiecas uz C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās
veic dzīvnieku novietnēs, kurās atrodas 10 un vairāk dzīvnieku.
Saimniecībām ir jāsagatavo un jāiesniedz iesniegums C
kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma saņemšanai.
Šīm saimniecībām ir jāmaksā dabas resursu nodoklis 50 lati

gadā. Ja saimniecība C kategorijas piesārņojošās darbības
apliecinājumu saņēmusi un saimniecisko darbību uzsākusi
laikā, kas nesakrīt ar nodokļu taksācijas pirmo mēnesi, tad
nodokli aprēķina kā vienu divpadsmito daļu no gada nodokļu
likmes par katru taksācijas perioda mēnesi pēc apliecinājuma
saņemšanas.
Atbilstoši normatīvo aktu prasībām tiek veiktas arī
kontroles.
Vecpiebalgas novada lauku attīstības konsultante
Benita Zvejniece

Sociālā dienesta aktuālākā informācija

Nodarbinātības valsts aģentūras Cēsu filiāle aicina darba
devējus – komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības
iestādes) pašnodarbinātos, biedrības vai nodibinājumus
(izņemot politiskās partijas), izveidot valsts līdzfinansētās
darba vietas NVA reģistrētajiem jauniešiem – bezdarbniekiem.
Tādējādi uzņēmēji ar valsts atbalstu 9 mēnešu laikā
varēs praktiski apmācīt un sagatavot savam uzņēmumam
perspektīvus darbiniekus.
Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, pirmo 6 mēnešu
laikā saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai - 100 Ls
mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls), bet pēdējos 3
mēnešos - 50 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls)
proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba samaksa nevar būt
zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru, tāpēc
darba devējam ir jānodrošina jaunieša bezdarbnieka darba
algai arī papildu finansējums, kā arī jāveic valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tāpat darba devējs saņems
dotāciju darba vadītāja darba atalgojumam. Par 1 jaunieti
dotācija atalgojumam ir noteikta 20 Ls mēnesī. Gadījumā, ja
pie darba devēja būs nodarbināti 5 jaunieši - bezdarbnieki,

Uzņēmēji ar valsts atbalstu
9 mēnešu laikā var praktiski
apmācīt un sagatavot savam
uzņēmumam perspektīvus darbiniekus, saņemot dotāciju
jauniešu – bezdarbnieku algai.
dotācija darba vadītāja ikmēneša darba algai būs 100 Ls
mēnesī. Viens darba vadītājs var būt ne vairāk kā pieciem
nodarbinātiem jauniešiem. Darba devējam tiks atmaksāti
izdevumi par jauniešu veselības pārbaužu veikšanu, ja tās
paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības
pārbaudēm. Savukārt jaunietim ar invaliditāti pirms viņa
pieņemšanas darbā ergoterapeits novērtēs attiecīgo darba vietu
un noteiks nepieciešamos darba vietas pielāgojumus. Šim
mērķim paredzēta vienreizēja dotācija, kas nepārsniedz 500
Ls par vienas darba vietas pielāgošanu. Papildu informācija
NVA mājaslapā www.nva. gov.lv → Darba devējiem →
Darba vieta jaunietim.
„Komersantu
nodarbināto
personu
reģionālās
mobilitātes veicināšana”
Lai veicinātu bezdarbnieku atgriešanos darba tirgū,
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot valsts atbalstu
transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos
četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.
Finanšu atlīdzību var saņemt nodarbinātais, kas
vienlaikus atbilst šādām prasībām:
• līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienai ar
konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā
vismaz divus mēnešus;

• darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis pie darba devēja,
kas vismaz vienu nedēļu iepriekš ir bijis reģistrējis Aģentūrā
brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā
nodarbinātais;
• darba vieta atrodas vismaz 20 km attālumā no deklarētās
dzīvesvietas un darba devējs Nodarbinātajam nekompensē
ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus;
• norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz gadu;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu
laiku, nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks un
darba alga ir vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmērā, bet ne lielāka par divu valstī noteikto minimālo
mēneša darba algas apmēru;
• darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas ne agrāk kā desmit
darba dienas pirms finanšu atlīdzības pieprasīšanas dienas.
Iesniegumus, kam jāpievieno izziņa no darba devēja,
pieņem NVA Madonas filiāle. Veidlapas ir atrodamas NVA
mājas lapā www.nva.gov.lv → klientiem → nodarbinātajiem.
Tās var saņemt arī filiālē.
Vecpiebalgas novadā joprojām ir iespēja pieteikties
dalībai Eiropas Sociālā fonda programmā nodarbinātības
veicināšanai „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2014.
gadam. Bezdarbniekiem jāizsaka sava vēlme Cēsu NVA un
tad jāsazinās ar Sociālā dienesta vadītāju Anitu Kamerādi, kas
ir šīs programmas koordinatore un atbildīgā par darba vietām
novadā. Telefons kontaktiem 29279931.
Personām, kas kārto invaliditātes grupas, jāvēršas pie sava
ģimenes ārsta un tas kārto dokumentus uz VDEAK grupas
noteikšanai. Pēc ģimenes ārsta lūguma, sociālais darbinieks
veic personas funkcionālo spēju izvērtējumu pēc Bartela
skalas.
Joprojām ir iespēja I un II grupas invalīdiem pieteikties
rindā uz asistenta pakalpojumu saņemšanu. Vispirms ir
jāsaņem VDEAK atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību.
To var nokārtot arī, sūtot iesniegumu pa pastu. Kad VDEAK
atzinums par pakalpojuma nepieciešamību saņemts, jāvēršas
Sociālajā dienestā uzņemšanai rindā pakalpojuma saņemšanai
un pakalpojuma apjoma noteikšanai. Pamatojoties uz
rindu, Labklājības ministrija piešķir finansējumu asistenta
pakalpojuma apmaksai.
Turpmāk ikdienā daudz vairāk būs atkarīgs no mūsu pašu
izdomas un ieinteresētības savas dzīves sakārtošanā, katra
paša iniciatīvas un vēlmes uzlabot savu dzīvi.
Tāpat sociālo grupu iedzīvotāji laipni lūgti ierasties pie
sava pagasta sociālajiem darbiniekiem un saņemt pārtikas
paku komplektus.
Iedzīvotāji tiek laipni aicināti izmantot Taurenes dienas
centrā pieejamos pakalpojumus: datorus ar interneta
pieslēgumu, veļas mašīnu, dušas telpu. Veļas mazgāšana ir
iespējama ar savu pulveri. Pakalpojumu izmantošanai lūdzu
pieteikties pie Dienas centra vadītājas Velgas Berķes pa tel.
20234365.
Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde

				

Izmaiņas pašvaldības
dienestos
Novembris vairākiem Vecpiebalgas novada pašvaldības
administratīvā centra darbiniekiem bija „jurģu” laiks.
Turpmāk Attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas
vadītājs Andris Balodis, sociālā darbiniece, lauku attīstības
konsultante Benita Zvejniece, datorspeciālists Arnis Zvaigzne
un pagasta komunālās saimniecības vadītājs Andris Lapiņš
apmeklētājus pieņems jaunās telpās – „Norkalnos 2”. Jaunās
telpas ir plašas, gaišas, piemērotas apmeklētājiem, tajās var
ērti iekļūt ar ratiņkrēsliem un bērnu ratiņiem. Speciālistu
darba laiks nemainās. Tālruņi: sociālais darbinieks, lauku
attīstības konsultants - 64161971, Attīstības un nekustamā
īpašuma nodaļas vadītājs – 64107268, datorspeciālists –
64172017, komunālās daļas vadītājs– 64172018.
Kopš novembra sākuma Vecpiebalgas novada komunālās
daļas vadītājs ir Andris Lapiņš, kurš nomainīja amatā
līdzšinējo saimnieku Aivaru Avenu. Jautāts par tuvākajiem
darbiem, jaunais speciālists atklāj, ka šobrīd aktuālākais
ir apkures nodrošināšana – malkas sagāde, šķeldošana,
siltummezglu pārbaude, lai tuvojošos ziemu varētu sagaidīt
godam: „Sezona rit pilnā sparā, taču ir vēl dažādi nelieli
darbiņi, kuri pirms ziemas vēl jāpaspēj izdarīt, jo apkure ir
viena no vitāli svarīgākajām lietām pagasta centrā. Protams,
ir arī citi jautājumi, kuri gaida risinājumu, paralēli visam
norit arī remontdarbi. Pēc profesijas esmu būvnieks, iegūtās
zināšanas man lieti noder darbā. Sākums ikvienam jaunam
darbiniekam nav viegls, taču domāju, ka drīz vien jau būšu
jaunajā amatā iejuties. Blakus ir pieredzējuši kolēģi, kuriem
vienmēr varu paprasīt padomu.” Vēlam veiksmi darbā!

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Valsts svētku priekšvakarā godina
novada darbīgos ļaudis

Sagaidot Latvijas Republikas 95.gadadienu, novada dome aicināja iedzīvotājus uz svinīgo sarīkojumu „Kad manī
piedzimst varavīksne...” Vecpiebalgas kultūras namā. Svētku uzrunu teica domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde Andersone, uzsverot, ka šī gada laikā novada iedzīvotāji ir parādījuši sevi kā patiesus savas valsts un novada patriotus
– gan īstenojot vērienīgus projektus, gan liekot izskanēt Vecpiebalgas vārdam Latvijā un pasaulē. Tika sveikti Nīderlandes
projekta KNHM uzvarētāji. Sarīkojumā tika noskaidroti titula „Gada cilvēks 2013” ieguvēji 6 nominācijās un īpaši
godināts Vecpiebalgas novada lepnums.
Sarīkojuma otrajā daļā apmeklētājus priecēja pašdarbības kolektīvu koncerts, bet noslēgumā visi varēja baudīt svētku
noskaņu kopā ar grupu „Brālīši”.
Vecpiebalgas novada lepnums
Goda raksts Aivaram Ošiņam par profesionalitāti,
MĀRĪTE ŠĶĒLE - par nesavtīgu Dzērbenes pagasta augstu atbildības sajūtu un Vecpiebalgas novada
vēstures apkopošanu, materiālu vākšanu, vietējās sabiedrības popularizēšanu.
iesaistīšanu muzeja darbā. Par trīs grāmatu izveidošanu, par
Goda raksts Andrim Stupelim par augstu atbildības
Dzejas dienu pasākumu organizēšanu.
sajūtu, pozitīvismu un sapratni.
Nominācijā „Gada kultūras darbinieks”
Gada kultūras darbinieks- Dagnija Kupče par
Piebalgas tautas tērpa tradīcijas uzturēšanu un Vecpiebalgas
novada popularizēšanu.
Goda raksts Gintai Babrei par atbildīgu un godprātīgu
darba pienākumu veikšanu.
Nominācijā „No sirds uz sirdi”
Gada cilvēks nominācijā „No sirds uz sirdi” - Anita
Šipko par brīvprātīgu darbu, atsaucību un nesavtīgu atbalstu
novada sabiedrībai.
Goda raksts Ainai Balodei par atsaucību un nesavtīgu
atbalstu novada sabiedrībai.
Goda raksts Andim Slaidiņam par atsaucību un
nesavtīgu atbalstu novada sabiedrībai.
Nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks”
Gada pašvaldības darbinieks - Daina Slaidiņa par
profesionalitāti, augstu atbildības sajūtu un precīzu savu
darba pienākumu veikšanu.
Goda raksts Antrai Burdajai par ieguldījumu darbā
pirmsskolas izglītības iestādē.
Goda raksts Guntai Dadeikai par profesionalitāti, augstu
atbildības sajūtu un ieinteresētību novada kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanā.

Saimniekam un sociālajam darbiniekam ikdienā nereti
nākas risināt kopīgus jautājumus, tāpēc labi, ka darba
kabineti tagad ir blakus.

No 1. novembra jaunās telpās - Dzērbenes sabiedriskajā
centrā - atrodas arī Dzērbenes pagasta bibliotēka. Tikko
izremontētajās telpās lasītājiem tāpat kā līdz šim tiks piedāvāti
visi līdzšinējie pakalpojumi – prese un grāmatas lasīšanai uz
vietas un līdzi ņemšanai, bez maksas izmantot datortehniku
un datorpakalpojumus – internetu, biroja programmas, kā arī
dažādas datubāzes. Mājīgās telpas rosināt rosina apmeklētājus
uzkavēties šeit ilgāk.
Bibliotēkas darba laiks:
		
darba dienās 8.00- 17.00
		
pusdienas pārtraukums 12.00-13.00
		
katra mēneša 3. trešdienā bibliotēka 		
		
slēgta- sanitārā diena
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Nominācijā „Gada skolotājs”
Gada skolotājs Ruta Šarkovska par radošu un atbildīgu
pieeju mācību procesam, par sasniegumiem jaunatnes
audzināšanā un panākumiem konkursos.
Goda raksts Sanitai Cimdiņai par augstu profesionālo
meistarību, par nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem jaunradē
un aktīvu dalību Vecpiebalgas novada sabiedrības dzīvē.
Goda raksts Vitai Miķelsonei par augstu profesionālo
meistarību, par nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem jaunradē
un aktīvu dalību Vecpiebalgas novada sabiedrības dzīvē.
Nominācijā „Gada sportists”
Gada sportists - Ilgvars Lācis par sasniegumiem,
apņēmību, entuziasmu un organizatoriskajām spējām
šautriņmešanas sporta popularizēšanā
Nominācijā „Gada uzņēmējs”
Gada uzņēmējs Normunds Dubults par ieguldītām
investīcijām, augstas darba efektivitātes un labu darba
apstākļu nodrošināšanu.
Goda raksts Dacei un Aināram Čačkām par sekmīgas
uzņēmējdarbības attīstību un jaunu ideju ieviešanu.
Goda raksts Dzintaram Daļeckim par izpalīdzību un
kvalitatīva darba veikšanu.

KULTŪRA UN SABIEDRISKĀS AKTIVITĀTES
ZIEMASSVĒTKU LAIKS
Katrs savā svētku eglē
liksim labu domu virteni!
Prieku degsim katrā svecē,
lai tas sirdi veldzē spirgtu!
Dzīvosim tā, lai rīt mums būtu,
ar ko satikties, ko gaidīt.
Un lai ikdienības solī
spētu atkal svētkus gaidīt!
Vēlu priecīgus Ziemassvētkus un veiksmi,
stipru veselību, izturību darbos un ikdienas
rūpēs, siltumu un mīlestību sirdīs Jaunajā
gadā visiem novada iedzīvotājiem.
Pensionāru kluba „Pīlādzītis” vadītāja Ieva Veinberga

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
24. decembrī plkst. 18.00 Dzērbenes ev. lut. baznīcā
Ziemassvētku dievkalpojums.
24. decembrī plkst 18.00 Lodes - Apšu ev. lut.
baznīcā Kristus piedzimšanas svētku Svētvakara
dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 20.00 Vecpiebalgas ev. lut.
baznīcā Kristus piedzimšanas svētku Svētvakara
dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 12.00 Lodes - Apšu ev. lut.
baznīcā Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
Bibliotēkas vadītāja Inese Gusmane: „Lielākais darbs
jau ir paveikts – grāmatas ieņem savu vietu plauktos. Arī
apmeklētāju apkalpošana jau ir uzsākta. Gaidu arī jaunus
lasītājus!”

Par ceļu uzturēšanu
ziemas sezonā

Novada autoceļu sniega tīrīšanu veiks firmas:
Dzērbenes pagastā – SIA „Uzvaras kalns” (tel. 26379584)
un Uldis Radziņš (tel.29181147),
Taurenes pagastā – SIA „Uzvaras kalns” (tel.26379584),
Vecpiebalgas pagastā – SIA „LB Melio” ( tel.29403116),
Inešu pagastā - SIA „LB „Melio” (tel.26379584),
Kaives pagastā SIA „Vecpiebalgas kompānija”
(tel.29460781).
Privāto ceļu īpašniekiem par pakalpojuma saņemšanu
personīgi jāvienojas ar uzņēmējiem. Lūgums autoceļiem
piegulošo zemju īpašniekiem – pirms ziemas sezonas, lūdzu,
novāciet elektriskos ganus un citus šķēršļus, kas varētu traucēt
ceļu tīrīšanu! Esiet savstarpēji saprotoši!

Ieejas kartes var iegādāties tikai iepriekšpārdošanā līdz 12.
decembrim, kartes cena 2 personām - Ls 18,00; (25,61 euro).
Cenā ietilpst - vieta pie galdiņa, gardēžu vakariņas (uzkoda,
pamatēdiens, deserts), alkoholisks vai bezalkoholisks dzēriens
un koncerts.
Gaidīsim jūsu pieteikumus pa tālr. 29100981 vai uz e-pastu:
info@udensroze.lv .

2. ADVENTA
KONCERTS LODESAPŠU BAZNĪCĀ
8. decembrī plkst. 13.00
Lodes - Apšu ev. lut. baznīcā
dievkalpojums un koncerts.
Koncertā
dziedās
„Latvija
Statoil” jauktais koris „CANTUS
FORTIS”,
diriģents
Ivars
Cinkuss. Skanēs Kamija Sensāna
„Ziemassvētku oratorija”.
Ja nepieciešams transports,
pieteikties pie Aijas Krēsliņas
Taurenes ziedu veikalā vai zvanīt
uz tālr. 29352904.
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Pārdomas, muzeju sezonu
noslēdzot

Aizvadītā sezona Vecpiebalgas muzejos
bijusi visai piepildīta. Jau sākot ar Muzeju
nakti pavasarī, kad runājām par zaļo
krāsu, par mežu. Zaļās krāsas noskaņās
bija arī vairākas sezonas izstādes - gan
„Zaļais Matīss” „Kalna Kaibēnos”, gan
izstāde „Zaļš” „Saulrietos”. Izstādē „Zaļais
Matīss” pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal
eksponējām Matīsa Kaudzītes mikroskopu,
izstādē apkopotā veidā varēja iepazīties ar
Matīsa Kaudzītes laika novērojumiem un
unikālām fotogrāfijām no Latvijas Nacionālā
Vēstures muzeja un PMA „Orisāre” krājuma.

Neviens no muzeju
apvienības pasākumiem
nebūtu iespējams bez
uzņēmēju atbalsta un
bez muzeju draugiem,
brīvprātīgajiem
palīgiem.

Otra izstāde bija veltīta mērniecībai, un tajā
apmeklētāji varēja noskaidrot, ar kādiem
mērinstrumentiem savulaik veikti zemes
mērīšanas darbi. Savukārt „Saulrietos” pirmo
reizi izstādījām I. Zeberiņa gleznu „Austriņš
iebrauc „Saulrietu” pagalmā”. Apmeklētāji
labi novērtēja izstādi „Inguna Bauere.
Rakstniece un…”, jo tajā gan vienkop varēja
apskatīt visas mūsu rakstnieces grāmatas, gan
viņas mīļlietiņas, apbalvojumus un priecīgus
brīžus fotogrāfijās. „Kaikašu” jaunums bija
jauka Ivetas Ērgles gleznu izstāde „Krāsu
mirkļi”, kas lieliski iekrāsoja Melnā ķēķa
tumšās sienas Antona Austriņa mājās.

Aizvadītajā sezonā ir bijuši gan īpaši
kupli apmeklētie „Vecpiebalga atver durvis”
pasākumi (šiem pasākumiem ir nepārvērtējama pievienotā vērtība arī muzeju publicitātes
ziņā, jo daudzi mūs apmeklēja ne tikai
nedēļas laikā, bet arī pēc tās, tiešā notikumu
iespaidā), gan mazāk nekā citkārt apmeklētā
Muzeju nakts, gan pasākumi, kas saistoši
dažādām konkrētām interesentu grupām
– Pasaku konkursa noslēgums ar Didža
Sedlenieka viesošanos, modernās mākslas
video programma „Lāčplēsis, sieviete un
vilki” „Saulrietos” un literāri muzikāla „Tālo
māsu vakarēšana” ar viešņām no Amerikas
- flautisti Agitu Cerusu un dzejnieci Daci
Micāni - Zālīti „Jāņaskolā”, gan pasākumi,
kas mums sagādāja arī smagas pārdomas
- Dzejas dienas „Saulrietos”, tiešām jauks
vakars, kurā nedaudzie apmeklētāji varēja
gan izdziedāties no sirds, gan baudīt omulīgu
atmosfēru, par ko gādāja mūsu vakara mūziķi
Jānis Žagariņš un Kārlis Apalups, bet tas
smagums tādēļ, ka bija gauži neērti uzaicināto
mūziķu priekšā, jo apmeklētāju loks tāds ļoti
šaurs...
Taču būtiskākais, ko vēlos pateikt,
neviens no šiem pasākumiem nebūtu
iespējams bez mūsu uzņēmēju atbalsta un
bez mūsu muzeju draugiem, brīvprātīgajiem
palīgiem. Valsts Kultūrkapitāla fonds mums
šogad nebija labvēlīgs un mūsu iesniegtos
projektus neatbalstīja, tādēļ esam pateicīgi
uzņēmējiem un lepni ar vecpiebaldzēniem
un jaunpiebaldzēniem, kuri nāca palīgā, un
ceram uz sadarbību turpmāk.

Mirkli šo es dāvinu tev svētu
Kā gaismas staru pirmo,
Kā klusu saules lēktu
To saglabā un paturi sev sirdī
Kā sveicienu, ko sajūti un dzirdi…

Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja



Klubiņa „Pīlādzītis” aktivitātes

Pagājusi vasara, un
pienācis
rudens. Katru
mēnesi esam pulcējušies
kopā. Paldies pagasta
vadībai par iespēju izmantot autobusu ekskursijai,
šogad izvēlējāmies Bausku
un
Rundāli.
Protams,
piedalījāmies
novada
kultūras un mākslas nedēļā
,,Vecpiebalga atver durvis”,
kuras laikā tika piedāvātas
daudzveidīgas
izklaides
iespējas
–
izstādes,
koncerti, teātru izrādes.
Relaksējāmies atsaucīgās
Lāpseļu ģimenes atpūtas
vietā
Alauksta krastā.
Apmeklējām
koncertu
Madonas estrādē „Bitīt’
rožu dārziņā’’. Turpinājām klubiņa tradīciju – veidot rudens ražas izstādi, jo visi esam čakli
mazdārziņu kopēji. Septembrī mūs apciemoja un mums koncertēja Liezēres deju grupa.
Iepazinām Rankas pagastu – vīna ražotni, zemnieku saimniecību, kur ražo sieru un audzē
vairāk kā divdesmit garšaugus, sveču darbnīcu. Mūsu jaukā gide bija Rēveļu skolas bijusī
direktore, viņa mūs iepazīstināja ar vēstures ekspozīciju. Atklājām, ka mūs ar Ranku saista
kopīgi paziņas, bijušās darba un dzīves vietas, bijušie Vecpiebalgas iedzīvotāji un vidusskolas
skolēni. Mēs katrs saņēmām dāvanu – simbolisku atslēdziņu ar iegravētu citātu: „Atceries, ka
visvērtīgākās senlietas ir vecie, labie draugi!” Kopā ar Sarkanā Krusta organizāciju iepazinām
Valmiermuižas alus ražotni, svētvietu Zilo kalnu, Dikļos – Dziesmu svētku un Vika skulptūru
parku, bet Burtnieku novadā – kaņepju izstrādājumu ražotni un izbaudījām atpūtu pie Burtnieka
ezera. Oktobra tikšanās reizē mūs aizkustināja bērnu koncerts Labo darbu nedēļā. Paldies
atraktīvajām skolotājām un bērniem! Baudīt bērnu dziesmas, dejas, muzicēšanu, saņemt viņu
pašu veidotos ziedu pušķus no mazbērniem, kaimiņiem – tie bija ļoti mīļi un emocionāli mirkļi.
Priecājamies par visiem novada ievērojamiem cilvēkiem, kuri saņēma apbalvojumus Latvijas
gadadienā, to starpā par Andri Stupeli – mūsu atsaucīgo un izpalīdzīgo šoferīti. Vēlam izturību
visiem pašdarbniekiem, lai viņi sagatavotu vēl daudz koncertu un priecētu savus iedzīvotājus!
Sveicām arī novembra īpašās jubilāres Mariju Vīksnu un Ievu Veinbergu, lai viņām, īpaši
Ieviņai, nezūd spars mūs pulcināt kopā un pārsteigt ar skaistiem pasākumiem!
Daina Jansone

Dzērbenes vidusskolai - 155

16. novembrī Dzērbenes vidusskolā sirsnīgā un draudzīgā
gaisotnē tika atzīmēta Dzērbenes vidusskolas 155. gadskārta.
Svinīgā pasākuma viesu skaits bija itin kupls - bijušie un
esošie skolas darbinieki, skolotāji, absolventi un viesi, kuri
bija ieradušies, lai ar mīļiem sveicieniem godinātu skolu
lielajā jubilejā.

Daudziem absolventiem šogad apritēja 45 gadi, kopš skanēja
izlaiduma valsis.

Svinīgais pasākums tika atklāts ar divām himnāmvalsts himnu un skolas himnu „Dar man tēvis pastaliņas”.
Pašreizējā skolas direktore Ērika Arāja teica svinīgo uzrunu,
un pasākums varēja sākties. Pēc skolotājas Mārītes Šķēles
izveidotā scenārija sākās lielā vēstures stunda. Tajā skolotāja
Mārīte kopā ar četrām šī vakara skolotājām, bijušajām skolas
absolventēm - Gunitu, Inesi, Dainu un Daci, atbildēja uz
zinātkārā Kāpēcīša Nila jautājumiem, kuri aptvēra laika
posmu no skolas dibināšanas līdz pat mūsdienām. Skolas
vēsture tika izzināta caur dažādiem simboliem. Skola pati ir
tēvzemes svēts simbols. Bija interesanti uzzināt, ka vienīgais
dokuments, kas ir saglabājies no skolas dibināšanas brīža 1858. gada 10.novembra, ir skolas dibināšanas protokols.
Pirmsākumos skola atradās pagastmājas tiesas zālē. Pagāja
četri gadu desmiti, skolēnu skaits sasniedza 120, un tiesas zālē
palika par šauru. Pagasta sabiedrība tad ķērās pie darba un
uzcēla mūsu tagadējo skolu ar 2 stāviem. Toreiz mūsu skolu
apmeklēja dzērbenieši, jaunpiebaldzēni, gatartieši, nēķinieši,
skujenieši, sērmūksēni un daži pat no Raunas. Citu pagastu
bērni par skolas apkurināšanu un apgaismošanu maksājuši 10
rubļus katrs.
Sākās 1913. gads, un telpas atkal kļūst par šaurām arī
divstāvu ēkā. Nolēma būvēt 3. stāvu. Valdība piešķīra 5000
rubļus un aizdevumu 13500 rubļus, un katram iedzīvotājam

bija jāmaksā 25 rubļi. Tā bija tā saucamā galvasnauda. Daļa
iedzīvotāju izstājās no pagasta sabiedrības, lai neliek vēlreiz
maksāt. Uzsāka būvdarbus. Interesanti bija, ka kokmateriālus
atveda no Zosēnu mežiem, bet ķieģeļus saražoja paši.
Pirms tam uzcēla šķūni, tajā ierīkoja cepli, pieņēma darbā
ķieģeļmeistaru. Šķūnis atradās pusceļā starp skolu un
pagastmāju. Sākumā ķieģeļus formēja ar zirgspēku, bet jau
1914. gadā ar tvaika lokomobili. Sākās 1. pasaules karš, un
trešais stāvs palika nepabeigts, jo karā iesauca gan būvdarbu
vadītājus, gan daļu būvstrādniekus, gan arī lielu daļu no
pagasta iedzīvotājiem. 3. stāva celtniecību pabeidza pēc kara,
un 1920. gadā tā kļuva par Dzērbenes pamatskolu.
Skolā notika aktīva sabiedriskā dzīve. Skolotāja Jāņa
Ozola vadībā tiek nodibināts skolēnu literārais žurnāls
„Atvase”. 1922.g. Cēsu tipogrāfijā iespiež vienīgo skolēnu
žurnālu „Pirmie stari”. 20. gadu beigās nodibinājās Sarkanais
Krusts, kas sniedza atbalstu trūcīgajiem bērniem, rīkoja
priekšlasījumus, veicināja veselības kopšanu un tīrību skolēnu
vidū. Skolā nodibināja arī Cerību pulciņu, lai veicinātu
atturības kustību. Pulciņš organizēja pagastā bērnu svētkus
ar skaistu, svinīgu gājienu, kora dziesmām, ritmiskiem
vingrojumiem, sporta sacīkstēm. Bijusi arī bezmaksas kino
izrāde. Pēc bērnu svētkiem sākusies pieaugušo zaļumballe,
kurā ieradies pretalkohola b-bas priekšsēdis Ķempelis un par
brīvu izdalījis pretalkohola literatūru. 30. gados Dzērbeni
apciemo arī topošais rakstnieks Kārlis Students, lai pārdotu
grāmatas, un ir pārsteigts, ka pagastā, kurā ir 7 krogi un 3
šņabja tirgotavas, ir arī sava skola.

Vienīgais dokuments, kas
ir saglabājies no skolas
dibināšanas brīža -1858.
gada 10.novembra, ir skolas
dibināšanas protokols.
Pieminot vēlāko laika posmu līdz 1945. gadam, to varētu īsi
ieskicēt ar mūsu skolas absolventes, vēlākās Jelgavas Tautas
teātra režisores, Intas Alekses atmiņām:
„Satraucošākie notikumi norisinājās 43./44.m.g., kad
tuvojās fronte, un skolas ēka bija vajadzīga ievainoto
ārstēšanai, un mācībām bija jāmeklē citas telpas. Skolā tika
iekārtots hospitālis. Pirmā vieta, kur pārceļos, bija skolotājas
Pikures mājas „Lāči”, bet spilgtākā atmiņā man palikusi
mācīšanās mācītājmājas pagrabtelpā. Telpa atradās diezgan
dziļi zemē, tajā bija novietoti gari galdi un ap tiem soli. Kad
pakāpos uz sola, varēju aizsniegt palodzi starp biezajiem
mūriem, paskatīties ārā un novietot uz palodzes grāmatas.
Kaut kur aiz sienas blakus telpā kladzināja vistu saime.”
1953.gadā skola pārtop par vidusskolu. 1957.gadā notika
pirmais vidusskolas izlaidums. Padomju laika simboli bija
bungas, taures, pionieru kaklauts, pionieru un komjauniešu
nozīmītes. Notika ierindas skates. Skolā aizsākās arī teātra
spēlēšanas tradīcija, kura nav mainījusies līdz mūsdienām.

1973. gadā visu Latviju pāršalca Ventas Vīgantes luga „Palmas
zaļo vienmēr”. Arī mūsu skolā to iestudēja. Dziesma „Silavas
valsis” no šīs izrādes ilgus gadus skanēja vai katrā izlaidumā.
Dzērbenes skolā lielā cieņā bija slēpošanas tradīcija, jo tika
rīkotas pat liela mēroga sacensības biatlonā, kurās piedalījās
sportisti ne tikai no Latvijas, bet arī no citām padomju
republikām. Tā laika simbols ir arī dziesma „Dzērbenes
ziema”, kuras vārdu autore ir skolas skolotāja Rūta Rubene,
mūzikas autore arī skolas skolotāja Anna Kauliņa.

Pienākot Atmodas laikam, simbols ir brīvais vārds. Tas ir
laiks, kad atbrīvojāmies no padomju laika žņaugiem.
Ir sācies jaunais 21.gadsimts. Tā simbols ir jaunās
tehnoloģijas- mobilie telefoni, datori , interaktīvās tāfeles,
iphone, ipod, kindle- elektronisko grāmatu lasītājs u.c. Taču
skolā joprojām dzied, dejo, sporto un spēlē teātri.
Pēc interesantās vēstures stundas noklausīšanās skolas
direktore pateicās par darbu gan jaunajiem pedagogiem,
gan pedagogiem jau ar lielāku darba stāžu, gan arī skolas
tehniskajiem darbiniekiem. Dzērbenes skolu sveica arī bijušie
absolventi, Vecpiebalgas novada pašvaldības pārstāvis un
kolēģi no mūsu novada skolām, novēlot mums turpināt būt
un pastāvēt. Tad sekoja pārsteigums - zālē tika ienests 155.
jubilejas kliņģeris ar lielām, degošām svecītēm, un katrs vakara
viesis ar to tika pacienāts. Skolā bija atvērta Atmiņu klase,
Bērnudārza klase, Literārās jaunrades klase, un, protams,
pats skolas muzejs, lai ikviens šī vakara viesis varētu kavēties
skolas laika atmiņās, atcerēties savus bērnudārza laikus,
un arī savu piedalīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē. Gan
absolventi, gan viesi apskatīt klašu dienasgrāmatas, atmiņu
albumus, vēstures materiālus, dažādi interesanti skolas gadu
eksponātus. Svinīgajam pasākumam sekoja dejas līdz pat agrai
rīta stundai. Paldies visiem, kas organizēja šo neaizmirstamo,
sirsnīgo pasākumu, un visiem, kas piedalījās!
Inese Gusmane,
Dzērbenes vidusskolas 1982. gada absolvente
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Spokošanās Dzērbenes pilī

SKOLU ZIŅAS
SKOLU ĪSZIŅAS
Vecpiebalgas vidusskolā

Masku konkursam dalībnieki - Ernests, Fēliks un Nauris
- bija gatavojušies nopietni.

Kā jau ierasts, arī šogad neizpalika spokošanās Dzērbenes
pilī. Skolēni un jaunieši arī šogad tika aicināti piedalīties spoku
stāstu un zīmējumu konkursā, kura tēma bija „Vadātājs”.
Jāsaka, ka nezināmu iemeslu dēļ dalībnieku bija mazāk, tomēr
bija liels prieks par pašmāju, proti, Dzērbenes māksliniekiem,
jo dzērbenieši šogad bija kuplākā skaitā kā citus gadus. Žūrija
kā labāko novērtēja Līvas Ņizinas zīmējumu, piešķirot viņai
Zelta otas nosaukumu. Atzinību ieguva arī Toms Ņizins,
Diāna Roze Aukšmukste, Marta Šmite, Megija Ance Iknere,
Dārta Nora Dubulte, Dārta Kancēviča, Nils Rūdolfs Tēts.
Aktīvākie un, jāatzīst, arī labākie spoku stāstu rakstītāji
bija vecpiebaldzēni. Žūrija bija patīkami pārsteigta par
interesantiem un izdomas bagātiem stāstiem. Zelta spalvas
titulu šogad ieguva Toms Krūmiņš, atzinību Elizabete Kate
Antone, Renārs Pundurs, Paula Graudiņa un Ralfs Jānis
Bērzkalns par atjautīgo stāstu.
25.oktobrī visi konkursanti un citi interesenti tika aicināti
uz Spoku masku balli pilī. Dalībnieku skaits bija kupls,
arī maskas gana skaistas un interesantas. Masku konkursā
1.vietu ieguva Fēlikss Aukšmuksts, 2. - Samata Kūlīte, 3. Roze Diāna Aukšmukste. Pēc tērpu vērtēšanas, dejošanas un
iestiprināšanās ar kliņģeri jaunieši devās tumsas trasītē, kurā
viņiem bija daudz darāmā – jāiededz pirātu kuģi, jāizglābj
pūķa olas, jānoķer maldugunis, jāsalasa saindētie āboli un,
beigu beigās, komandai draudzīgi jāatjāj uz slotas atpakaļ.
Jāsaka, ka uzdevums nebija viegls, bet komandas guva labu
mācību komandas stiprināšanā un galā tika, nopelnot spoku
balles neatņemamu sastāvdaļu - saldumus bez izjokošanas.
Paldies visiem, kas atbalstīja spoku balli, un liels paldies
skolotājiem, kas gatavo bērnus konkursiem.
Dzērbenes tautas nama vadītāja Daina Šmite

Konferencē, kas veltīta Hugo
Celmiņa piemiņai, piedalās
arī mūsu novada vēsturnieki

6.novembrī novada vēstures izzinātāji no Dzērbenes
un Taurenes pagastiem piedalījās Rīgā, Ministru kabinetā
notikušajā konferencē par bijušo Ministru prezidentu Hugo
Celmiņu.
Latvijas Universitātes lektors, vēstures zinātņu doktors
Jānis Šiliņš klātesošos iepazīstināja ar H.Celmiņa dzīvi,
uzsverot viņa personības daudzpusību kā skolotājam,
agronomam, karavīram, sabiedriskam darbiniekam, politiķim,
diplomātam, dzejniekam, lielo ieguldījumu Latvijas attīstībai,
esot Ministru prezidenta, Izglītības un zinātnes, ārlietu un
zemkopības ministru amatos.
Dzērbenes vidusskolas muzeja vadītāja Mārīte Šķēle savas
uzrunas laikā pastāstīja, ka H.Celmiņa dzīvesbiedre Marta
ir nākusi no Dzērbenes draudzes skolas skolotāju Gailīšu
dzimtas. Pateicoties aizrautīgai novadpētniecei Spodrai
Ergardei, savākts daudz materiālu par Gailīšu dzimtu, Hugo
Celmiņu, ar kuriem interesenti var iepazīties Taurenes
novadpētniecības un Dzērbenes vidusskolas muzejos.
Par H.Celmiņu stāstīja arī Lubānas vidusskolas skolniece
Gita Sauka, H.Celmiņa dzimtas pārstāve Gaida Matisone.
Rakstniece Inguna Bauere īsi iepazīstināja ar savu romānu
„Marta, mana Andromeda”, kas veltīts bijušā Ministru
prezidenta dzīvesbiedrei.
Pēc konferences mums bija iespēja piedalīties ekskursijā
pa Ministru kabinetu, kā arī apmeklēt keramikas izstādi VEF
kultūras pilī.
Ēvalds Keišs
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8. novembrī viesojās VUGD komandieri no Cēsīm un
Valmieras, ieinteresējot skolēnus ar mācību filmu par
glābēju profesiju.
11.novembra rītā Mārtiņdienas tirgus pirmsskolai un
sākumskolai, vakarā lāpu gājiens.
13. novembrī norisinājās vēstures konkurss.
15. novembrī starpnovadu krievu valodas olimpiādē
10.-12. klasei 2.vietu ieguva Viktors Žavoronkovs(10.e),
3.vietu - Elīna Zivtiņa (11.v). Piedalījās Agija Baumane
(10.v) un Kristīne Jolanta Burjote (12.e).
21. novembrī Comenius projekta „Mācies mācīties!
Attīsti autonomās mācīšanās prasmes!” darba grupas
sanāksme.
22. novembrī starpnovadu olimpiādē bioloģijā 9., 11.
un 12. klasei piedalījās Maira Asare, Sintija Igaune, Jēkabs
Zommers, Gundars Tomašs (9.a kl.), Ringolds Zvaigzne
(11.e), Simona Klodža, Kristīne Kuzmane un Lauma Lāce
(12.e).
23. novembrī Gundars Tomašs, Jēkabs Zommers un

Ingus Pētersons (11.e) piedalījās Vidzemes debašu turnīrā,
izcīnot vietu finālā.
26. novembrī pirmsskolā muzikāla izrāde “Sapnīši”.
Dabaszinību skolotāji un 10.- 12. klases skolēni devās
mācību ekskursijā uz Rīgu.
27. novembrī burtošanas sacensības angļu valodā
3. - 6. klasēm. Skola uzņēma dalībniekus no Amatas,
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas
un Vecpiebalgas novadiem, kuri piedalījās Latvijas 95.
gadadienai veltītajā vēstures konkursā.
28., 29. novembrī notika dzejas stundas 4. – 12.klasei,
pieminot Ojāru Vācieti.
29. novembrī labdarības pasākums, kurā mācītājs
iededza pirmo sveci Adventa vainagā.
Cēsu starpnovadu ,,Lāses kausa” atlases sacensībās
volejbolā pamatskolām 1.vietu meitenēm ieguva
Armanda Višņova, Samanta Elliņa (9.a), Kristīne Šmite
(9.b), Ilze Kaštanova, Annija Sniedze, Nikola Strazda,
Kitija Sarmule (8.kl.),Agnese Štimmere (7.kl.) un zēniem
Arvis Kaštanovs, Kristers Slavēns, Artūrs Krams (8.kl.),
Jēkabs Zommers, Haralds Pranis, Gundars Tomašs (9.a)
un Māris Kaštanovs (9.b).

Skujenes pamatskola sadarbojas ar Amatas novada
mūzikas un mākslas skolu

Skujenes pamatskolas Amatas novada mūzikas un mākslas
skolas zīmēšanas konkursa dalībnieki Taurenē.

No 2013. gada 18.septembra Skujenes pamatskolas
telpās darbojas Amatas novada mūzikas un mākslas skolas
Vizuāli plastiskās mākslas profesionālās izglītības apguves
klase.
Pirmdienās, otrdienās un piektdienās pēc mācību darba
bērni no 6 gadu vecuma lietderīgi aizpilda laiku līdz
maršruta autobusam. Ar audzēkņiem strādā 3 skolotāji:
Inga Jēkabsone māca zīmēšanas un kompozīcijas pamatus,
Mārtiņš Žēpers vada kokapstrādi lielajiem zēniem, Sandra
Slavišena – Dorša - mākslas vēstures pamatus un darbu
materiālā.
Čakli sevi parādījuši mākslas klases skolēni, piedaloties
zīmējumu konkursā „Smurfiņu darbi un nedarbi rudenī”
Taurenē un izveidojot labi noformētu kopdarbu.
Paldies vecākiem par ieinteresētību un finansiālu atbalstu
bērnu sagatavošanai mākslas nodarbībām!
Biedrība „Ģimenes atbalsta rokdarbu studija”
atbalsta Skujenes pamatskolu un organizē radošas brīvā
laika nodarbības ceturtdienās 8. un 9. stundā ikvienam
interesentam.
Skolotāja Sandra Slavišena – Dorša

Svētku mozaīka Inešu pamatskolā
mājas darbu - savu izveidotu apbalvojumu kādiem svētkiem,
kā arī veic pārbaudījumus, iejūtoties dažādās lomās: es - ārsta
palīgs, pavārs, mūziķis, žurnālists, ārzemnieks, spicprātis,
mājsaimnieks. Ticību saviem spēkiem, gandarījumu par labi
veiktu darbu, kā arī materiālas balvas skolēni liek savās skolas
somās mājupceļā.
Latvija kā medus kāre, smaržīgs maizes klaips, dārga,
iecienīta konfekte, vecmāmiņas siltie adījumi, mazs, mīļš,
auklējams un lolojams bērns, mana cerība nākotnei ir
tikai neliela daļa no vārdiem, kas ceturtdienas pēcpusdienā
veido kolāžu „Skolas logi”, jo šodien top veltījums ,,Latvija
kā......”.
Piektdien skolas saime pulcējas zālē, lai vienotos kopīgā
dziesmotā lūgšanā par savu zemi, pāršķirtu Latvijas vēstures
lappuses, godinātu valsts karogu. Skolas aktīvākie skolēni
svētkos saņem Atzinības rakstus, un mēs esam gandarīti, ka
to ir tik daudz.
Pieminot Ojāru Vācieti, skolā skan dzejas rindas studijas
„Vārds” audzēkņu izpildījumā.

Aizvadīta Latvijas 95. dzimšanas diena, ko mēs savā skolā
atzīmējām ar īpaši darbīgu nedēļu, jo skaistākā dāvana, ko
pasniegt savai valstij svētkos, ir labi veikts darbs. Svētku
nedēļā katru rītu iesākam ar zelta dziesmu veltījumu Latvijai.
Pie sirds karoga krāsas lentīte, acīs mirdzums, un mēs dziedam
Tev, mazā, mīļā Latvija!
11. novembra pēcpusdienā jau tradicionāli notiek 9. klases
organizētās Vīru spēles, kurās nepieciešama gan fiziskā
izturība, gan zināšanas un erudīcija par Latvijas vēsturi. Lai
skolēni labāk izprastu mūsu vēstures līkločus, skolā pašu
spēkiem vēstures stundās izveidota izstāde par Brīvības
cīņām Latvijā.
Otrdiena veltīta Latvijas dižgara Ojāra Vācieša 80 gadu
jubilejas atcerei. Uz literāru kafejnīcu „Gamma” aicina
studijas „Vārds ” audzēkņi un skolotāja Sarmīte Balode.
Kūp tējas tase, skan dzejnieka balss ieraksts un dziesmas ar
jubilāra vārdiem, skolēni runā dzeju un prozas fragmentus,
skatās video un foto, kā arī izskan pašu dziedātā dziesma par
Rīgu.
Trešdiena skolā īpaši darbīga diena. Katrs skolēns pats
izvēlējies sava darba veidu, jo skolā iespējams piedalīties
konkursā „Es pats” vai mācīties pēc individuāla stundu
saraksta Interešu dienā tos mācību priekšmetus, kas interesē
un padodas vislabāk. Lielākā daļa skolēnu piedalās konkursā,
kas ritējis vairākās kārtās, bet konkursa dienā skolēni prezentē

Valsts – tie esam mēs! Katram
no mums svarīgi zināt tās
vietas vēsturi, kur dzīvojam,
tāpēc svētku nedēļas izskaņā
dodas ekskursijā, tuvāk
iepazīstot savu novadu.
Bet katram no mums svarīgi zināt tās vietas vēsturi, kur
dzīvojam, tāpēc svētku nedēļas izskaņā dodamies ekskursijā,
tuvāk iepazīstot savu novadu. Taurenē mūs sagaida kultūras
nama vadītāja Ginta Babre, kas iepazīstina ar Taurenes
izveidošanās vēsturi un mudina kopā ar vecākiem atgriezties
ievziedu laikā. Mums nav bail no spokiem, vēl mazāk, ja līdzās
ir zinošs pavadonis - Daina Šmite, kas izstāsta Dzērbenes pils
noslēpumus. Vislielākais atklājums ir aptieka Dzērbenē, kur
jūtama pat 18. gs. elpa. Izzinošs ir Dzērbenes skolas muzeja
apmeklējums un saruna ar skolotāju, novada lepnumu - Mārīti
Šķēli. Kaives krustceļos mums pievienojas Kaivana runcis,
lai iepazīstinātu ar parka pārvērtībām. Paldies par atraktivitāti
Agnesei Bērziņai- Caunītei!
Izzinoša un bagāta bija svētku nedēļa, kurā akcentētā
atbildība un pienākums, lepnums un ticība savai zemei, sevis
nemitīgā pilnveidošana turpināsies mūsu ikdienas gaitās, jo
citādi nedrīkst būt. Valsts - tie esam arī mēs!
Ilze Cīrule,
direktores vietniece mācību un audzināšanas jomā
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Novembris Taurenes pamatskolā - pārdomu eTwinning seminārā
Dānijā mēnesis
un Tēvzemes mīlestības mēnesis
Novembris,
šķiet,
ir
nopietnākais mēnesis visā
mācību gadā, jo šeit laiks
apstājas, domājot par sevi,
brāli vai māsu, vecākiem
un vecvecākiem, par savu
tautu un Latviju. Šajā laikā,
atzīmējot Lāčplēša dienu,
skolas zēniem meitenes rīkoja
Lāčplēša dienas sporta spēles
„Puiši kā ozoli!”, kur zēni
varēja mēroties spēkos dažādās
sporta aktivitātēs. Iestājoties
krēslas stundai, Lāčplēša dienā
devāmies lāpu gājienā, lai ar
liesmiņu sirdī atcerētos tos,
kuri cīnījās par mums, par
mūsu tautu un godinātu viņus
pie piemiņas akmens „Ar sapni
par dzimteni”, kā arī vienojāmies kopīgās karavīru dziesmās
pie atmiņu ugunskura.
Par godu LR 95. gadadienai tika rīkots erudīcijas konkurss
„Ceļojums pa Latviju…”, kur skolēniem, darbojoties
komandā, bija jāatbild uz jautājumiem par Latviju, novadu
un pagastu. 1. vietu 5.-9. klašu grupā ieguva komanda
„Dzintari”- Roberts Klāvs Užāns, Juliāns Jankevičs, Lāsma
Kristiāna Kārkliņa, Ilona Skarbauska, Rinalds Jānis Kārkliņš,
bet 1.-4. klašu grupā „Dzeltenā komanda” - Edvards Strazdiņš
Gļeba, Saulis Laputevs, Rimants Liepiņš, Mārtiņš Guoģis,
Līga Dandena, Paula Meile, Viktorija Muraško, Gita Indra
Bērziņa.
Nu kā gan novembrī bez Mārtiņdienas jampadrača! Tā tik
ir draiskošanās un ķekatošanās! Jautrība valda visā skoliņā.
Šogad jampadraci organizēja 7.un 8. klase. Paldies viņiem
par ideju un tās realizēšanu! Vai būs kāds drosminieks, kurš
pateiks, kur palicis Mārtiņdienas gailis?
Šomēnes turpinājām dalību akcijā „ Drošības stunda”,
kur kopā ar Valmieras policijas pārstāvi drošības jautājumus
pārrunāja 7.,8. un 9. klases skolēni.
Latvijas dzimšanas dienu nosvinējām visi kopīgi ar dzejas
lasījumu „Dzīvo ar Latviju, elpo ar Latviju...”, kura noslēgumā
skolas direktore, kā jau dzimšanas dienā pienākas, visai
skolas saimei dāvāja svētku kliņģeri.
Tumšais rudens laiks neapšaubāmi ietekmē katru no mums.
Arī zinātnieki pierādījuši, ka cilvēks jūtas vairāk noguris,
apcerīgs, depresīvs laikā, kad saņem mazāk saules gaismas.
Ja pieaugušais prot veiksmīgāk cīnīties ar drūmajām domām
un garastāvokli, tad ne vienmēr tas izdodas jaunam cilvēkam,
kuram savas identitātes apziņa vēl tikai ir veidošanās
stadijā. Tieši tāpēc 20. novembrī tika organizēta tikšanās ar
psihoterapeitu Aivi Dombrovski, lai palīdzētu skolotājiem
un vecākiem saprast un pieņemt skolēnu, savu bērnu, sevi.
Tas ir ļoti grūti, taču tieši šajā apstāklī slēpjas laime, ko
veiksmīgi šajā tikšanās reizē atklāja psihoterapeits. Kurš
gan dzīvē nevēlas būt laimīgs? Tādēļ tā bija vērtīga iespēja
paskatīties uz notiekošo ap sevi mazliet savādāk, ieraudzīt
vēl citus redzes punktus. Kas ir mūsu spēka avoti? Ar nelielu
vingrinājumu A. Dombrovskis panāca, ka klātesošie tos
ieraudzīja sevī. Ir vairākas lietas, kas liek apjaust, ka drošība
ir rodama sevī. Un tieši tāpat ir ar laimi. Cilvēku laimīgu
nevar darīt kāds cits, tas meklējams vien sevī. Bija iespēja
pārbaudīt, kā mainās skats uz lietām, kad jūtam vecāku rokas
uz pleca. Protams, šodienas sabiedrībā, kad vērojama vecāku
pārslodze, aizņemtība darbā, ne visiem bērniem ir šī vecāku
radīta drošība, kas izpaužas mīlestībā. Tas atsaucas uz bērnu
izjūtām, personību, spēju sevi pieņemt, realizēt un uz fizisko
veselību, jo laimīgs cilvēks neslimo.
Psihoterapeitam Aivim Dombrovskim ir prasme visu paust
ar vienkāršiem piemēriem, taču katra doma ir tik dziļa, tik
saistīta ar dzīvi, ar mūsu pieredzi. Arī viņa teikto katrs spēj

„Mācīties ir tas pats, kas irties pret straumi. Tiklīdz
pārstāsi airēt- tūlīt tevi nesīs atpakaļ.” /Ķīniešu
sakāmvārds./

Eiropas skolu sadarbības
programmas
eTwinning
ietvaros Bilundā, Dānijā no
20. līdz 23. novembrim notika
pedagogu
profesionālās
pilnveides
seminārs
dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem, kas īsteno
eTwinning sadarbības projektus. Seminārā piedalījās skolotāji
no vairāk nekā 20 Eiropas valstīm. Kopā ar mani semināru
apmeklēja vēl divas Latvijas skolotājas no Rīgas un Balviem.
Pasākums tika organizēts sadarbībā ar rotaļlietu ražotāju
LEGO un notika bērnu sapņu zemē Legolandē. Tā tēma bija
radoša dabaszinātņu un matemātikas apguve.

uztvert pēc savas pieredzes, personības vieduma, bet katram
vārdam viņa teiktajā ir sava vērtība. Piemēram, doma par to,
ka reālo (objektīvo) pasauli mēs mainīt nevaram, jo tādas
nav, ir tikai katra cilvēka subjektīvā realitāte. Tātad veiksmes
atslēga - cilvēks izmainīt var tikai savu attieksmi. Turot
ļaunumu sevī, mēs sāpinām vien paši sevi.
„Manī pārdomas raisīja doma, ka cilvēkam ir jābūt pašam
par sevi. Mēs nespējam mainīt citus, bet spējam ietekmēt
sevi, paši ar savu attieksmi varam izlemt, cik laimīgi mēs
vēlamies būt,” pārdomās pēc šī pasākuma dalījās kāda
skolēna mamma.
Par līdzīgām tēmām, bet saistībā ar drošību - gan savu, gan
bērnu, gan līdzcilvēku - šajā vakarā runāja arī otrs lektors
- Valmieras policijas prevencijas nodaļas pārstāve Dace
Jukāma. Arī šīs sarunas bija vērtīgas, jo vecākiem jautājumu
bija daudz. Par ko sarunā lika aizdomāties D. Jukāma?
Kā sarunāties un rast drošu saskarsmi ar bērnu - pusaudzi.
Vecāki dalījās savā pieredzē un uzklausīja lektores pozitīvos
un netradicionālos padomus, kā darīt labāk un kā tomēr
varbūt nedarīt. Tik daudz interesantu domu graudu un jaunu
ideju, kā vienkārši dzīvot un sadzīvot. Prieks par vecākiem,
skolotājiem, kuri atzinīgi novērtēja tikšanos, un jauniegūtās
atziņas izmantos turpmāk.
22. novembrī pie 7., 8. un 9. klases skolēniem ciemojās
Rīgas Tehniskās universitātes students Andris Ručs, kas
ar skolēniem runāja par tēmu „Elektronika - vide - mēs karjera”. A. Ručs stāstīja par to, ka elektronika ir ienākusi
praktiski visās mūsu dzīves jomās un radījusi attiecīgu
pieprasījumu ne tikai atbilstošās ražotnēs, bet arī medicīnas
elektronikā, aviācijā, datortehnikā, specializētā tirdzniecības
un pakalpojumu sfērā, tehnoloģiskajos centros, laboratorijās
u.c. Šajā jomā iegūtā izglītība ļauj sekmīgi strādāt kādā no
pieprasītākajām profesijām. Sarunas laikā tika apspriesti arī
citi skolēnu uzdotie jautājumi.
Turpinot šo tēmu, 26. novembrī skolēni devās izzinošā
ekskursijā uz uzņēmumu Hanzas Elektronika Ogrē. Hansa
Matrix grupas uzņēmums SIA Hanzas Elektronika ir Latvijā
vadošais, Baltijas valstīs modernākais un Ziemeļeiropā
viens no 5 modernākajiem elektronikas sistēmu ražotājiem.
Uzņēmums Latvijā darbojas 14 gadus un pašlaik nodarbina
150 darbiniekus. Šo apskati skolēniem organizēja Taurenes
pamatskolas Atbalsta biedrības vadītājs Kaspars Rumba.
Apskates laikā skolēni varēja redzēt, kāda ir komponentu
salikšana uz iespiedshēmām, mehāniskā montēšana un kāds
ir darbs pie programmēšanas stendiem.
Pilsonības mēnesis noslēdzās ar jauku vieskoncertu „Sapnīši
Burbuļciemā”, kur ikvienam tika dota iespēja padomāt par
saviem sapņiem - tuvākiem un tālākiem - un par tiem, kuri ir
ceļā uz Ziemassvētkiem.
Dace Potaša

Viesošanās Dānijas skolā.

Seminārā tika prezentēti eTwinning sadarbības projekti
dabaszinātņu jomā, ko dažādu valstu skolotāji sadarbībā ar
LEGO uzsāka iepriekšējā mācību gadā. Tāpat sadarbībā ar
LEGO seminārā notika radošās darbnīcas par informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību darbā, kas ir
lielisks veids, kā iemācīt sarežģītas lietas bērniem interesantā
un saistošā veidā. Mācījāmies veidot savas animāciju filmiņas
no plastilīna vai lego figūriņām, piedalījāmies robotikas
nodarbībās, izmantojot Lego mindstorms konstruktorus, ar
kuru palīdzību var apgūt sākotnējās programmēšanas prasmes
jau pamatskolas vecumā. Semināra laikā notika arī praktiska
eTwinning projektu plānošana - dalībnieki apsprieda projektu
idejas, meklējām projekta sadarbības partnerus un nodarbību
laikā arī reģistrējām projektus. Interesanta bija viesošanās
Dānijas skolā, kuras laikā skolēni atraktīvi mūs iepazīstināja
ar savu skolu.
Skolotājus, kuriem ir interese par interneta iespēju
izmantošanu mācību darbā, vēlme iegūtās zināšanas izmantot
eTwinning projekta veidošanā, aicinu pieteikties Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūrā starptautiskās skolu
sadarbības programmas eTwinning ietvaros izsludinātajam
eTwinning tiešsaistes kursam „Starptautisko projektu
organizēšana izglītības iestādēs”. Kursa mērķis ir veicināt
pedagogu prasmes kvalitatīvu un mācību kontekstam
atbilstošu starptautisku sadarbības projektu veidošanai. Kurss
ir bezmaksas un notiek tiešsaistē, dalībnieki var pieslēgties no
jebkuras vietas, kur pieejams interneta pieslēgums. Vienīgais,
kas nepieciešams, lai uzsāktu realizēt eTwinning projektus, ir
vēlme meklēt ko jaunu savā profesionālajā dzīvē un gatavība
pieņemt jaunus izaicinājumus.
Anda Lukstiņa

Īsumā par notikumiem Skujenes pamatskolā

Vecāku diena
Pēc rudens brīvdienām, 5. novembrī, uz vecāku dienu
Skujenes pamatskolā bija ieradies neliels skaits vecāku.

Šajā dienā vecākiem tika dota iespēja vērot mācību
stundas, kā arī pašiem piedalīties aktivitātēs un
iejusties skolēna ādā. Kuplāks apmeklētāju skaits
bija dienas otrajā daļā uz tikšanos ar novada psiholoģi
Anitu Prodnieci un uz sarunu par aktualitātēm mācību
un audzināšanas darbā gan skolā, gan valstī.
Vecāku dienas Skujenes pamatskolā ir tradicionālas. Šoreiz to organizējām visai skolai, bet tādas
organizējam arī atsevišķu klašu vecākiem. Paldies
vecākiem, kuriem izdevās atrast vai izbrīvēt laiku
skolas apmeklējumam!
Nordplus sagatavošanas vizītē
No 12. līdz 14. novembrim skolotāji Ilona Sopule
- Žēpere un Mārtiņš Žēpers pārstāvēja Skujenes
pamatskolu (Latvija) sagatavošanas vizītē Kauņā,
kur kopā ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas
un Dānijas skolu pārstāvjiem sagatavoja skolu
sadarbības projekta pieteikumu nākamajam mācību
gadam.
Vienoti sērās...
25. novembrī plkst. 10.00 savā skolā vienojāmies

kopīgā klusuma brīdī, pieminot Maxima traģēdijas upurus.
Izveidotajā piemiņas vietā aizdedzām sveces...
Valsts svētki Skujenes pamatskolā
Par Valsts svētku tuvošanos kā allaž jau liecināja telpu
noformējums. Skolēni gatavojās viktorīnai par Latviju un tās
vēsturi. Dienu pirms koncerta vāzē „uzplauka” dzimšanas
dienai veltīts novēlējumu koks. Tā lapās katrs skolēns un
skolotāji ierakstīja ļoti sirsnīgus un stiprus novēlējuma
vārdus tuvākai un ļoti tālai Latvijas nākotnei.
15. novembrī skolā izskanēja emocionāls svētku koncerts,
kurā skanēja dziesmas un dzeja, instrumentāli skaņdarbi un
tika izdejotas tautas dejas. Diplomus saņēma viktorīnas
uzvarētāji: Mārcis Bērziņš, Maija Miķelsone, Līva Rūta
Preisa, Patrīcija Pļešakova, Miks Jānis Olte, Madara Gunita
Demešenkova.
Koncertu noskatījās arī bērnu vecāki. Mūsu skolēnu
dāvana Latvijas 95. gadadienai bija arī piedalīšanās deju
festivālā „Latvju bērni danci veda”, kas norisinājās Liepājā
šā gada 1. jūnijā.
Valda Miķelsone,
direktores vietniece ārpusklases darbā
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Comenius: Vecpiebalga - Stambula

Vecpiebalgas
vidusskolas
skolēni
Santa
Gruele, Simona
Klodža,
Jēkabs
Brauers, Kalvis Gorovenko un skolotājas Daiga Šatrovska,
Žanna Otersone no 3. līdz 8. novembrim piedalījās Comenius
projekta „Mācies mācīties! Attīsti autonomās mācīšanās
prasmes!” aktivitātēs Turcijā. Projekta mērķis ir dot skolēniem
iespēju papildināt zināšanas un veicināt toleranci pret citu
Eiropas valstu kultūru, uzlabot angļu valodas zināšanas, attīstīt
skolēnu patriotisma jūtas un atbildību, uzlabot mācīšanās
kvalitāti, palielinot autonomās mācīšanās, pašizglītošanās
prasmes. Šajā projektā šogad iesaistās 7 skolas no dažādām
valstīm: Turcijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Grieķijas,
Francijas un Rumānijas.

Vecpiebalgas vidusskolas delegācija: Žanna Otersone, Kalvis
Gorovenko, Santa Gruele, Jēkabs Brauers, Simona Klodža
un Daiga Šatrovska.

Turku skolēni projekta dalībvalstu delegācijas savās mājās
uzņēma ļoti laipni un piedāvāja dažādas aktivitātes.
Svētdien, ielidojot Stambulas lidostā, mūs sagaidīja kā
VIP personas: braucām melnā busiņā ar aizkariem. Nonākuši
Maltepē (Stambulas rajons Āzijas daļā), mūs sagaidīja turku
viesģimenes, kuras aizveda mūs līdz savām mājām, kur arī
visu nedēļu dzīvojām. Mūs sagaidīja ar svētku vakariņām
un garšīgām kūkām. Smaids, apskāvieni un komplimenti

no turkiem nerimās visu nedēļu. Jau pirmajā naktī aiz loga
dziedāja serenādes, plkst. 5.00 no rīta visus modināja lūgšana
no mošejām.
Pirmdiena bija prezentāciju diena, kad katras valsts
dalībnieki iepazīstināja ar savu valsti, skolu un izglītības
sistēmu. Dienas gaitā arī strādājām grupās, kurās veidojām
kopsavilkumu par prezentācijām. Prezentācijas bija dažādas,
bet mēs, latvieši, izcēlāmies ar saviem tērpiem, runas prasmi
un deju. Daudzi skolotāji un skolēni no citām valstīm izteica
mums komplimentus. Tas bija liels gods.
Otrdien notika Comenius projekta logo veidošana. Dienas
vidū katra valsts iemācīja savu nacionālo deju, un kur nu bez
„Cūka driķos”, proti, latvieši atkal izcēlās ar savu dejotprasmi.
Tā kā turku nacionālais sporta veids ir futbols, tad arī mums
bija iespēja piedalīties starptautiskā futbola mačā. Vakarā bija
brīvais laiks, kad kopā ar turku draugiem devāmies pastaigā
pa ieliņām, kuras bija pārpildītas ar cilvēkiem.
Trešdiena bija ekskursiju diena. Jau agri no rīta devāmies
ceļā uz Eiropas pusi - Stambulas centru. Apmeklējām slaveno
Sofijas katedrāli, Topkapi pili, Zilo mošeju, sajutāmies
mazdrusciņ kā musulmaņi, jo meitenēm bija jāuzsien lakats
un pa mošeju jāstaigā zeķītēs, pabijām pasaulē vecākajā un
lielākajā tirgū Grand Bazar, kas sastāv no 61 ieliņas.
Ceturtdiena - noslēguma diena. Saņēmām sertifikātus,
kurus pasniedza Meltepes valdes locekļi, pateicāmies par
nedēļā piedzīvoto un dienas vidū devāmies braucienā ar kuģīti
pa Bosforas jūras šaurumu, kurš savieno Eiropu ar Āziju, kā
arī savieno Melno jūru ar Marmora jūru. Pēc ekskursijas ar
kuģīti devāmies atpakaļ uz Maltepi, kur atvadījāmies visi
pie viesnīcas, jo kopīga vakara un atvadīšanās mums nebija.
Vakaru pavadījām kopā ar savām ģimenēm.
Piektdien jau no rīta devāmies uz lidostu. Lidojums ilga
3 stundas. Ierodoties Latvijā, mums bija auksti, jo bijām
pieraduši pie siltuma. Atvadas vienmēr ir skumjas, bet mēs,
skolēni, no projekta esam ieguvuši bezgala daudz - jaunus
draugus, pieredzi, dažnedažādas emocijas.
Mēs esam neizsakāmi pateicīgi skolotājai Daigai par
iespēju piedalīties projektā, kā arī skolotājai Žannai, kura
visu nedēļu bija kopā ar mums. Mums visiem bija patiešām
lieliska nedēļa: smiekli, prieks un sarunas nerimās ne minūti.
Vēlam veiksmi projekta turpinātājiem Itālijā! Bet jau aprīļa
beigās gaidīsim visu valstu projekta dalībniekus Latvijā Vecpiebalgā!
Santa Gruele,
Vecpiebalgas vsk. 12. klase

2013. gada decembris

Iepazīšanās ar
naudas pasauli

20. novembrī Vecpiebalgas vidusskolas 9. – 12. kl.
skolēnu grupa devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursiju
bija noorganizējušas sociālo zinību skolotāja A. Piruška
un ekonomikas skolotāja L. Žagare. Ekskursijas mērķis
bija apmeklēt Euro izstādi Dailes teātrī un Latvijas Bankas
apmeklētāju centru Naudas pasaule.
Skolēni guva papildu zināšanas ekonomikā par naudas
funkcijām, par Latvijas Bankas darbību un monetāro politiku,
par euro ieviešanu Latvijā, par naudas viltojumiem, par
inflāciju u.c.
Latvijas Bankā skolēni varēja vērot ne tikai filmas par
procesiem, kas saistīti ar naudu un Bankas darbību, bet arī
klausīties izglītojošu stāstījumu un reālā darbībā pārbaudīt
savas spējas un zināšanas spēlēs, saistītās ar inflāciju un citām
dzirdētām tēmām.
Skolēnu atziņas: „Ekskursija bija interesanta, jo varēja
atsvaidzināt savas zināšanas par naudas viltošanu un gūt jaunas
zināšanas, kuras vēl līdz šim nebija. Tās laikā varēja uzzināt
par Latvijas Bankas monetāro politiku. Spēles bija saistošas
un interesantas. Varējām uzzināt no gida Kaspara par darba
pieredzi, izglītību un priekšlikumus, padomus mūsu nākotnei.
Man patika, ka pirms ekskursijas mums iedeva darba lapas,
kurās iepazīstināja ar to, kas būs ekskursijā un kam vairāk
jāpievērš uzmanība, klausoties stāstījumus. Ekskursija bija
nepieciešama un izglītojoša, jo varējām izmantot savas esošās
zināšanas un iegūt jaunas, iesaistīties diskusijās, mācību vielu
izspēlēt dažādās spēlēs. Diena bija jauka un izglītojoša, laiks
paskrēja vēja spārniem. Prieks bija redzēt Latvijas piemiņas
monētas. Interesanta bija Euro izstāde, kurā stāstīja par euro
un tā viltojumu atpazīšanu. Varēja redzēt citu valstu euro
monētas un banknotes. Varēšu tagad par to informēt arī savus
vecākus un vecvecākus. Gida Kaspara stāstījumā uzzināju,
kā gatavo naudu, kur liek nederīgās banknotes. Interesantas
Latvijas Bankā bija arī izveidotās karikatūras, kas vieglāk
ļāva izprast sarežģītas lietas. Iesaku katram aizbraukt uz
Latvijas Bankas apmeklētāju centru Naudas pasaule!
Paldies skolotājām un Vecpiebalgas novada domei par
radīto iespēju papildus izglītoties un izbraukt ārpus skolas!
Mācību ekskursijas dalībnieki

Nav deputātu
interešu, ir iedzīvotāju
Patriotu nedēļa
Stāstnieku konkurss
intereses
Vecpiebalgas vidusskolā
No Vecpiebalgas novada domē ievēlētajiem 9 deputātiem

Atzīmējot Latvijas 95. dzimšanas dienu, Vecpiebalgas
vidusskolā Patriotu nedēļa aizritēja spraigi un svinīgi. Tā iesākās
ar Mārtiņdienas tirdziņu sākumskolā, ar sarunām par Brīvības
cīņām, ar sarkanbaltsarkano lentīti pie sirds un Lāčplēša dienai
veltīto lāpu gājienu. Skolotāja Žanna Otersone novadīja erudītu
konkursu par nozīmīgiem notikumiem mūsu valsts vēsturē un
kultūrā. 13. novembrī, godinot dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņu,
skolas zālē veidojām mandalu izstādi.
14. novembrī jaunsargi piedalījās sacensībās „Lūša taka”.
Tajās piedalījās katras klases komanda, kurā startēja 4 zēni un
4 meitenes. Uzvarētāji tika noteikti pamatskolas un vidusskolas
grupās - pamatskolā uzvaru izcīnīja 8. klases komanda, vidusskolā
- 12. klases komanda.
Patriotu nedēļa noslēdzās ar tradicionālo svētku koncertu un
skolas apbalvojumu pasniegšanu. Koncerts ievijās kā Latvijas
ceļš - tāds krāšņs un bagātīgs, dāsns un interesants, pārsteidzoši
skaists un mīļš. Ceļš, kurš bija atvedis mūs visus šurp, lai svētku
priekšvakarā mēs kopīgi izstaigātu Latvijas ceļus, apstājoties,
ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot skaistumu, to domu
spēku, kas palīdz mums visiem atzīt: es dzīvoju Latvijā. Tāpēc,
sagaidot Latvijas 95. dzimšanas dienu, skolā sveicām uzvarētājus
skolēnu atestācijā, kā arī izteicām pateicības skolēnu vecākiem,
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
Vēlreiz paldies vecākiem - E. Bērzkalnam, Dz. Krieviņai, J.
Zivtiņai, A. Tomašam, M. Ločmelim - par patiesu ieinteresētību
un ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā, par morālu
atbalstu skolas vadībai un materiālu atbalstu, pilnveidojot skolas
materiāli tehnisko bāzi.
10. klases skolēnu priekšnesumā izskanēja literāra kompozīcija
„Latvijas ceļš”. Paldies visiem, kuri piedalījās koncertā! Visiem
jums novēlam - paliksim gaismā, domāsim tikai gaišas domas,
lai Dievs mūs spēj saredzēt un nepaiet Latvijai garām!

4 ir jaunpienācēji. Tiesa, dažiem no viņiem ir iepriekšēja
- pagasta deputāta - pieredze. Kopš domes pirmās sēdes ir
pagājis teju pusgads - pietiekams laika sprīdis, lai varētu
izdarīt secinājumus un paust savu viedokli.

1. rindā no labās - labākie stāstnieki no Vecpiebalgas:
Andris Brauers un Ralfs Jānis Bērzkalns.

Mārtiņdienas noskaņās 9. novembra rītā trīs Vecpiebalgas
vidusskolas 6. klases skolēni - Ralfs Jānis Bērzkalns,
Silvestrs Pētersons un Andris Brauers - devās uz Vidzemes
augstienes novada stāstnieku konkursa pirmo kārtu
Madonas kultūras namā. Mēs ieradāmies paši pirmie un
izmēģinājām savus stāstāmos. Pēc pusstundas ieradās visi
pārējie divdesmit deviņi dalībnieki. Mazajā grupā bija ap
četrpadsmit dalībnieku un lielajā ap piecpadsmit dalībnieku.
Pirmā uzstājās mazā grupa, jaunākais dalībnieks bija četrus
gadus vecs puika, kurš stāstīja atgadījumu no savas dzīves,
kā divu gadu vecumā uz grīdas gatavojis pankūkas.
Pēc tam uzstājās vecākā grupa, mēs, vecpiebaldzēni.
Vecākajā grupā bijām jaunākie dalībnieki, un vecākais
bija jaunietis no 12. klases. Uzstājāmies ar latviešu tautas
pasakām, anekdotēm un spoku stāstiem piecu minūšu
garumā. Uz konkursa otro jeb pēdējo kārtu Rīgā Latviešu
biedrības namā no lielās grupas izvirzīja Ralfu Jāni
Bērzkalnu, Andri Braueru un kādu 12. klases skolēnu
no Lubānas. Konkurss kopumā bija ļoti interesants un
iedvesmojošs. Sakām paldies literatūras skolotājai Inesei
Žvīgurei par mūsu sagatavošanu konkursam un Danai
Bērzkalnei par to, ka mūs uz Madonu aizvizināja. Paldies!
Ralfs Jānis Bērzkalns,
Vecpiebalgas vidusskolas 6. kl. skolnieks

-Kā raugāties uz novadu, apzinoties, ka jums uzticēta tā
veidotāju loma? Kas gandarī un kas rūp?
Edgars Bērzkalns. Šobrīd
cenšos apgūt visu jauno, kas
saistīts ar pašvaldības darbu.
Lai labāk izprastu pašvaldībā
notiekošos
procesus,
sāku
apmeklēt kursus deputātiem
Pašvaldību
mācību
centrā.
Jo gudrāks deputāts, jo labāk
iedzīvotājiem.
Kandidējot
pašvaldību vēlēšanās, zināju, ka
nebūšu tikai „balsošanas mašīna”,
kas balsos par jebkuru domes
lēmumu. Protams, ka lielākā daļa
domes lēmumu ir pieņemti ar
deputātu vairākuma balsojumu, jo lielākais vairums lēmumu
ir tiesiski formāli. Par atsevišķiem lēmumiem ir vajadzīgs
diskutēt un atrast labāko risinājumu, kas no deputātu puses arī
praksē notiek. Esmu principu cilvēks - nekad nebalsošu pret
savu pārliecību vai nezinot, par ko balsoju. Šobrīd man šķiet,
ka daudzas lietas ir uzlabojušās, taču pretēji viedokļi lēmumu
pieņemšanas gaitā ir bijuši un būs. Esmu par atklātību,
precīzāk, „caurspīdību”, lai nevienam - ne man kā deputātam,
ne iedzīvotājiem - nerodas šaubas par pašvaldības procesu
tiesiskumu.
Inese Navra. Gandarījums par
cilvēku aktivitāti. Arī tie, kuri par
mūsu sarakstu nebalsoja, zvana,
nāk klāt uz ielas un interesējas par
pašvaldības darbu. Dažkārt gan
esmu dzirdējusi arī iedzīvotāju
pārmetumus, ka pirmsvēlēšanu
solījumi netiek pildīti, jo nav
radikālu pārmaiņu. Diezin vai
būtu pareizi pārmest deputātiem
bezdarbību, jo katrs no mums
darbojas savai kompetencei
piemērotās jomās un patiešām cītīgi strādā, lai nepieviltu
vēlētājus, kuri mums uzticējās. Ja vēlamies būt godīgi, tad
turpinājums 9. lpp.

2013. gada decembris
turpinājums no 8. lpp.

arī jāatzīst, ka pašvaldības darbā ir daudz pozitīvā, un mūsu
mērķis, startējot vēlēšanās, nebūt nebija visu, kas ir labs,
reorganizēt, tāpēc, lai būtu savādāk. Ikvienā jautājumā svarīgi
izsvērt visus argumentus, lai zinātu, kā un ar kādiem līdzekļiem
varam panākt vēlamo rezultātu. Manuprāt, svarīgākais
pārvaldi veidot saprotamāku, pārredzamāku, atklātāku, lai
pašvaldībā strādātu tikai kompetentākie, profesionālākie
speciālisti, lai, pieņemot jaunu darbinieku, tiktu izvēlēts
labākais un piemērotākais pretendents. Man arī šķiet, ka
visiem deputātiem un amatpersonām būtu vairāk jākomunicē
ar iedzīvotājiem- jāskaidro pieņemtie lēmumi, jāinformē par
plānoto, jārīko sabiedriskās apspriešanas. Jo iedzīvotāji būs
vairāk informēti, jo mazāk pārpratumu būs nākotnē.
Līva Grudule. Gandarījums
par to,
ka Vecpiebalga ir
atpazīstama ne tikai tādēļ, ka reiz
bija izslavēts novads. Tā ir jauka
vēsture, bet šodiena ir krietni
sarežģītāka un kaprīzāka. Vēl
gan ejams krietns ceļa posms,
lai Vecpiebalga vispirms mums,
novada iedzīvotājiem, un pēc
tam arī visai Latvijas sabiedrībai
tiešām būtu vajadzīga, nozīmīga
un īpaša. Un tieši šajā jomā es
redzu realizējamas iespējas, lai gan
attīstība uz labu jau notiek. Mēs
esam parādījuši Latvijai, ka Vecpiebalgas kultūras mīlestība
un izpratne nav mīts, ka mēs protam izmantot savu bagāto
kultūrvēsturi mūsdienīgu kultūras produktu piedāvājumam
un mūsos sāk ieklausīties, ar mums vēlas sadarboties. Tas
ir lielisks sākums, un šo iespēju nedrīkst izniekot. Visvairāk
man rūp valsts nostāja un valsts politika, kas centrēta uz
lielpilsētām un lieliem reģioniem. Mani nopietni arī satrauc
tas, ka šādi valsts vieglu roku cērt savas identitātes pamatu,
nogriež saknes un pēc tam plāno identitātes un patriotisma
stiprināšanas pasākumus. Šādu absurdu gribas apturēt. Un tas,
ko mēs varam darīt un darām, ir ļaut izskanēt Vecpiebalgas
vārdam kvalitatīvu kultūras notikumu kontekstā atkal un atkal
no jauna. Turklāt tādu kultūras notikumu, kādu citos novados
nav. Lai mūsu kultūras piedāvājumu grozs ir pilns un tik
vērtīgs, ka Latvijas cilvēki to iekļauj savā vajadzību sarakstā!
Lai Vecpiebalga ir galamērķis, nevis šosejas mala. Un lieku
reizi atgādināt, ka te arī dzīvo nevis abstrakti iezemieši, bet
izglītoti un interesanti cilvēki, kuru piedāvājums Latvijai ir
ļoti vajadzīgs. Domāju, kāds labums no tā būs novada ļaudīm,
man nav jāskaidro.
Viesturs Melbārdis. Man
nekad nav patikuši vārdi
„pozīcija”,
„opozīcija”.
Pieņemot lēmumus un paužot
savu viedokli balsojumos,
esmu
par
racionāliem,
loģiskiem un ekonomiski
pamatotiem
risinājumiem.
Tāpēc mani gandarī deputātu
spēja raudzīties tālāk par sava
pagasta robežām un kopējā
nostāja domē - domāt par
katra pagasta attīstību. Rūp?
Protams, tas, ka ne visām iecerēm pietiek līdzekļu. Un ir
labi, ka varam piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu.
Mans princips - pirms uzsākt kādu darbu vai jaunu projektu,
raudzīties, lai tas būtu ilgtspējīgs, un novest to līdz galam.
Dzērbenē esmu kopš 1973. gada, tāpēc labi redzu, kas izdarīts
labs, kur pieļautas kļūdas, kuros gados vērojams pagasta
uzplaukums, kuros - stagnācija. Katram jaunievedumam
jāpārvar zināms pretestības ceļš. Pat it kā tīri ikdienišķās
lietās.
-Vai ir kas jauns un līdz šim nebijis, ko jūs kā deputāts
esat paveicis vai arī vēlētos, lai tas tiktu izdarīts, radīts,
izdomāts?
Viesturs Melbārdis. Piekrītot kandidēt vēlēšanās, teicu:
„Lai par mani runā padarītie darbi!” Kā deputātam man
daudz iznāk saskarties ar saimnieciskiem jautājumiem.
Savulaik daudz šķēpu lauzti ap sabiedrisko centru Dzērbenē.
Šobrīd ir pabeigti 1. stāva iekšdarbi, ieklātas grīdas 2. un 3.
stāvā, turpinās šo stāvu sienu apdare, bet centra 1. stāvā jau
darbojas pagasta bibliotēka un pašreiz audējas iekārto savu
studiju vienā no centra telpām. Aktuālais - pabeigt celtniecību
pilnībā un izmantot šo celtni pēc iecerētā. Ir nojausma, ka
Izglītības ministrija Dzērbenē vidusskolu ar 40 bērniem,
lai kādi arī nebūtu priekšvēlēšanu solījumi, uzturēt neļaus,
tāpat arī neviens nepiešķirs Eiropas līdzekļus neperspektīvas
iestādes -bērnudārza ēkas - renovācijai. Tāpēc ir tikai
loģiski, ka šobrīd izveidota darba grupa, kas, izsverot visus
argumentus, strādā pie tā, lai Dzērbenes vidusskola varētu
ne tikai pastāvēt, bet arī sekmīgi darboties, un mūsu bērni
un mazbērni mācītos modernā un vizuāli pievilcīgā vidē. Ir
nodoms, piesaistot Eiropas finansējumu, iekārtot bērnudārzu
vidusskolas 1. stāvā ar atsevišķu izeju, turpat izveidot rotaļu
laukumu un veikt skolas sporta laukuma renovāciju, ceļot to
mūsdienīgu ar paaugstinātu nožogojumu autoceļa DzērbeneTaurene virzienā (lai „bumba” nelido uz autoceļa ). Pašreiz
jau uzsākti vidusskolas 2 kabinetu remontdarbi. Tikko
pabeigta daudzdzīvokļu mājas „Tauriņi-2” inženiertehniskā
vizuālā apsekošana, kurā konstatēts, ka ēkas izmantošana
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pašreizējā veidā nav ekonomiski izdevīga - tiek apdzīvots
viens dzīvoklis ar 15,6 kvm, bet mājas apkure darbojas visā
mājā. Dzīvokļos iemītnieku izmitināšana nav iespējama
sakarā ar ēkas neatbilstību sanitārajām normām, LBN 00201 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltuma tehnika”, LBN
261-07 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” prasībām. Tas
nozīmē, ka atsevišķās telpās atrasties nav droši, proti, māja ir
jāslēdz, jāparedz mājas renovācija, piesaistot Eiropas naudu.
Edgars Bērzkalns. Ir svarīgi, lai administratīvā pārvalde
strādājot ievēro administratīvā procesa likumu, jo tās mērķis
ir aizsargāt iedzīvotāju intereses pret valsts un pašvaldības
varu. Deputātu pienākumi neaprobežojas tikai ar sēžu
apmeklēšanu, tām rūpīgi jāgatavojas, jo ir daudz jautājumu,
kuri jāvērtē no juridiskā un saimnieciskā viedokļa, lai vispār
saprastu, par ko balsot, kādi ir argumenti „par” vai „pret”. Ar
Inesi Navru esam uzsākuši oficiālas iedzīvotāju pieņemšanas,
pamatojoties uz spēkā esošām tiesību normām un vajadzības
uzklausīt iedzīvotājus. Tiekoties ar iedzīvotājiem, var secināt,
ka iedzīvotājiem ir interese par pareizu budžeta līdzekļu
izlietošanu, piemēram, vai pašvaldības dienesta automašīnas
tiek izmantotas tikai darba vajadzībām, vai pašvaldību
darbinieki tiek pieņemti darbā pēc subjektīviem kritērijiem
vai objektīviem kritērijiem un citi jautājumi.
Līva Grudule. Saprotams, ka no jauniem deputātiem
vienmēr tiek gaidīts kas jauns. Diemžēl mūsu valsts politikā
ļoti bieži šī „jaunradīšana” ir izrādījusies pašmērķīga un
dažkārt pat attīstību kavējoša, graujoša. Līdzīgi tas diemžēl
mēdz notikt arī pašvaldību mērogos. Es esmu par pēctecību un
sadarbību, par darbību, kas balstīta iepriekš paveiktā analīzē.
Mums ir izstrādāti un apstiprināti novada attīstības dokumenti,
kārtīgs pamats darbam. Laba novada attīstības vīzija,
saprotami mērķi tās piepildīšanai un skaidri uzdevumi, kas
veicami. Un šajā ietvarā tad arī ir iespējams mans pienesums,
taču tas ir ilgāka laika perioda darbs. Neapšaubāmi, tas sevī
ietver arī jaunas lietas gan kultūras, gan tūrisma jomās.
Inese Navra. Pusgads ir par īsu, lai kaut ko ievērojamu
paveiktu, taču iespēju robežās esmu centusies atbalstīt
iedzīvotājus. Pēc palīdzības ar sociālām problēmām pie
manis vērsušies inešnieki un vecpiebaldzēni. Droši vien
tāpēc, ka šeit mani vairāk pazīst. Vairumam no šī sasaukuma
deputātiem ir lielāka pieredze, iespējams, tāpēc arī vieglāk
sagatavoties sēdēm un nav jāpavada garas stundas,
iepazīstoties ar likumiem un noteikumiem, it sevišķi, ja par
līdzīgiem jautājumiem lemts iepriekšējos gados. Rudenī
daudz tika spriests par finansējuma sadali izglītības iestādēm.
Dažkārt ir ļoti sarežģīti atrast pareizo risinājumu un pieņemt
lēmumu, kurā visas iesaistītās puses būtu apmierinātas. Šī
gada budžetu apstiprināja iepriekšējais deputātu sasaukums,
tāpēc ir diezgan sarežģīti to vērtēt. Tas bija arī galvenais
iemesls, kāpēc es septembra sēdē atturējos balsojumā par
grozījumiem. 2014. gada budžetu apstiprinās pašreizējais
domes deputātu sastāvs, tāpēc ļoti rūpīgi iedziļināšos katrā
skaitlī, katrā vajadzībā. Prioritāte neapšaubāmi ir izglītība un
sociālā joma.
-Kas ir tās jomas, kurām jūs, būdams deputāts, īpaši
pievēršat uzmanību?
Edgars Bērzkalns. Šobrīd lielāku uzmanību pievēršu
tiesiskajam regulējumam, kas nosaka pašvaldību darbību.
Pēc būtības deputātam ir jāpārzina vismaz vispārējā
līmenī pašvaldību tiesības, kas ir saistītas ar pašvaldības
darbību, jo pretējā gadījumā nav iespējams izprast lēmumu
projektu tiesiskumu vai pārraudzīt administrācijas darbības
tiesiskumu.
Viesturs Melbārdis. Esmu sociālo jautājumu, izglītības un
kultūras komitejas vadītājs, kā arī darbojos administratīvajā
komisijā, taču uzskatu, ka deputātam jābūt gatavam atbildēt
uz ikvienu jautājumu, kas skar domes darbību. Deputātu
darbs ir ļoti atbildīgs, tādēļ svarīgi ir neapmaldīties lēmumu,
likumu un saistošo noteikumu labirintos. Pateicoties
iepriekšējai pieredzei, ir vieglāk darboties administratīvajā
komisijā, kurā bieži vien jāizskata ļoti strīdīgi jautājumi.
Dažkārt šķiet, ka dažiem cilvēkiem ir tieksme pārkāpumus
„kolekcionēt”. Daudz kļūdu ir pielaists mērniecības laikā
deviņdesmito gadu sākumā, ir nesakritības zemesgrāmatās.
Politika un ekonomika ir cieši saistītas. Ja cilvēkiem būtu
darbs un pienācīgs atalgojums, tad nebūtu laika un intereses
sīkiem un nenozīmīgiem strīdiem.
Inese Navra. Darbošanās kultūras, izglītības un sociālo
jautājumu komitejā man uzliek par pienākumu īpašu vērību
pievērst tieši šīm jomām, tomēr iespēju robežās apmeklēju arī
finanšu komitejas sēdes, lai labāk izprastu budžeta ieņēmumu
un izdevumu plūsmu, kā arī iedziļinos citos jautājumos, kas
skar domes darbu.
Līva Grudule. Es tā nešķiroju, jo ne tikai kā deputātei, bet
arī kā novada iedzīvotājai un cilvēkam, kura bērni aug šajā
vietā, un kā iestādes vadītājai ikviena joma ir būtiska. Vēl
gribu piebilst, ka man absolūti nepieņemams ir kādas jomas
pretnostatījums otrai, svarīguma mērīšana, kas vienmēr noved
pie nesaskaņām un neauglīgām diskusijām. Es iedziļinos visos
izskatāmajos jautājumos, jo tāds šobrīd ir mans pienākums.
Protams, ir jomas, kurās esmu zinošāka un labi apzinos, ka
varu tajās produktīvi darboties, ko arī daru. Tā ir kultūra un
tūrisms. Ja komandas darbs tiek organizēts tā, ka katram ir
iespēja realizēt savas stiprās puses, tad, sastrādājoties dažādu
jomu pārstāvjiem, vājās tiek maksimāli izslēgtas un iespējams
uz pozitīvu rezultātu orientēts darbs. Pašreizējais deputātu
sastāvs noteikti ir atbilstošs šādam darbam. Kā cilvēkam, kas
ikdienā interesējas par apkārt notiekošo gan valstī, gan novadā
un iesaistās dažādās pilsoniskās aktivitātēs, problēmu loks,
kas man saistošs, ir daudz plašāks, un nekavējos paust savu


viedokli un idejas arī ar kultūru tieši nesaistītos jautājumos.
-Tuvākie un nozīmīgākie ieraksti darba plānotājā?
Edgars Bērzkalns. Svarīgākais uzdevums tuvākajā laikā
ir budžeta pieņemšana. Tiesa, budžeta projektu sastāda
izpildinstitūcija, ņemot vērā katras iestādes un dienesta
vajadzības, savukārt mēs, deputāti, vērtējam, apstiprinām.
Naudas nekad nav tik, cik vajadzētu, tāpēc līdzekļu sadalē
jāievēro vienlīdzības princips, un izlietojumam jābūt
samērīgam un sabalansētam, savukārt
atalgojumam adekvātam ieguldītajam darbam. Lai varētu pieņemt objektīvu
lēmumu, esmu administrācijas vadītājam lūdzis sniegt
informāciju par 2013. gada budžeta līdzekļu ieņēmumiem un
izdevumiem atsevišķās kategorijās.
Inese Navra. Pēdējā laikā bieži sev uzdodu jautājumu, ko
vēl varētu darīt, lai uzlabotu ekonomisko situāciju novadā,
lai tiktu radītas jaunas darbavietas… No malas dažkārt
liekas, ka pārāk maz domājam par investīciju piesaisti vai
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, taču, kad nonākam
līdz konkrētām lietām, nākas saskarties ar dažādiem
ierobežojumiem. Diemžēl ar labo gribu vien nepietiek - ir
likuma normas un noteikumi, kas jāievēro. 8. novembrī
apmeklēju Zemkopības ministrijas organizēto Vidzemes
reģiona konferenci, kurā daudz tika runāts par jauno lauku
attīstības programmu, kurā kā viena no prioritātēm būs atbalsts
kooperatīvu izveidei. Pildot priekšvēlēšanu solījumus, vēlos
aicināt lauksaimniekus sazināties ar mani, lai kopīgi domātu
par kooperatīva dibināšanu un uzklausītu priekšlikumus par
vēlamo specializāciju.
Līva Grudule. Darbs pie Vecpiebalgas novada pašvaldības
apbalvojumu nolikumiem. Esam secinājuši, ka nepieciešamas
izmaiņas, un pie tā tad arī strādāju. Protams, notiek nākamā
gada kultūras kalendāra plānošana un diskusijas par to.
Arī nākamā gada plānotājs jau ir sākts, tādēļ varu pamatoti
apgalvot, ka strādāšu daudz un mērķtiecīgi, kā esmu paradusi
līdz šim.
Viesturs Melbārdis. Ja kāds ir vēlējies mani redzēt, dzirdēt,
esmu uzklausījis iedzīvotāju problēmas un ierosinājumus ne
tikai noteiktās dienās. Un darīšu to arī turpmāk. Jo problēma
ir jārisina tad, kad tā ir samilzusi, nevis jāgaida līdz kārtējai
pieņemšanai. Tuvākajā laikā vairāk pievērsīšos nākamā gada
budžeta plānošanas jautājumiem.
-Kādu redzat novada nākotni nākamajos gados?
Edgars Bērzkalns. Mūsu visu nākotne ir atkarīga ne
tikai no Latvijas ekonomiskās situācijas, bet gan vairāk no
Eiropas un pasaules ekonomiskās situācijas. Šobrīd novada
uzņēmējdarbības vidē ir vērojamas pārmaiņas, piemēram,
meža nozares uzņēmējdarbība zaudē savas pozīcijas, un tās
vietā līdera pozīciju ieņem lauksaimnieciskā uzņēmējdarbība.
Jebkurā uzņēmējdarbībā, kura attīstās, ir vajadzīgs mazāk
darba roku, jo darba procesi tiek maksimāli uzlaboti. Pēc
manām domām, lielai daļai aktīvi strādājošo cilvēku nākotnē
būs sajūta, ka nevar personīgajā budžetā „savilkt galus”
neatkarīgi no tā, kā cilvēks nopelna naudu. Reāli tas ir saistīts
ar to, ka cenas aug un algas nekad tām līdzi netiks. Liela
daļa cilvēku jau šobrīd atļaujas tērēt daudz mazāk, nekā
nepieciešams un varēja atļauties agrāk. Tas viss ir skumji,
bet tas ir reāli. Es domāju, ka cilvēkam nevajag domāt par to,
kā viņam palīdzēs valsts vai pašvaldība, bet gan jādomā un
jārīkojas ar saviem spēkiem, kas katram ir dots. Mums stiprie
novada cilvēki nav jāapskauž, bet gan no viņiem jāmācas.
Ja mums apkārt būs vairāk stipru cilvēku, tad arī mēs paši
paliksim stiprāki.
Viesturs Melbārdis. Es atbalstu nelielu novadu
pastāvēšanu, tomēr jāskatās reāli - nākamās pašvaldību
vēlēšanas, iespējams, notiks plašākā administratīvajā
teritorijā. Loģiski domājot - jo vairāk līdz tām izdarīsim,
jo lielāki vinnētāji būsim. Arī pašiem iedzīvotājiem jābūt
aktīvākiem, jāizrāda lielāka iniciatīva, nevis jāgaida, ka kāds
pasacīs priekšā, izdarīs un nokārtos viņu vietā. Piemēram,
pirms valsts svētkiem aicinājām ieteikt pretendentus
pašvaldības nominācijām. Vai tiešām mums novadā ir tik maz
sportistu, kultūras darbinieku un pašdarbnieku, kuriem skaisti
pateikties par ieguldīto darbu sabiedrības labā? Pēc pasākuma
klausos: atzinību būtu pelnījuši vēl vairāki cilvēki. Bet kur
jūs, kritizētāji, bijāt agrāk? Diemžēl jāatzīst, ka sabiedrībā
tomēr vēl aizvien dominē pasivitāte, nogaidīšana. Kamēr
cerēsim, ka citi mūsu vietā „kalnus gāzīs”, nekāda augšupeja
nākotnē nav paredzama. Viss atkarīgs tikai no pašiem - mūsu
drosmes, uzņēmības, radošuma.
Inese Navra. Mēs visi vēlamies spodrināt Vecpiebalgas
vārdu, lai šeit valdītu agrākā rosība. Novadā nav lielu
uzņēmumu un tie, kuri pirms gadiem uzsāka darbību ar lielu
entuziasmu, šobrīd pastāv izdzīvošanas režīmā. Uzņēmumi
un saimniecības modernizējas. No vienas puses tas ir labi ,
jo ejam līdzi laikam, taču medaļai ir arī otra puse - samazinās
darbinieku skaits. Redzot reālo situāciju, ir patiess prieks par
jaunajām ģimenēm, kuras šeit atgriežas, un par to dzīvīgumu,
ko viņas ienes katrā pagastā. Tagad arī Taurenē jaunie
ir sasparojušies un vēlas dibināt biedrību, lai dzīves vidi
padarītu komfortablāku, interesantāku, radošāku. Prieks par
šādiem jauniešiem. Dome var palīdzēt ar telpām, aprīkojumu,
bet saturs un idejas ir pašu enerģisko entuziastu rokās.
Līva Grudule. Es esmu optimiste. Taču jebkuram
apgalvojumam vai prognozei man ir nepieciešams racionāls
pamatojums. Tādēļ es varu teikt vien to, ka novada nākotne ir
smagas darba dienas. Es vēlētos, lai tām pretim ir kvalitatīvas
atpūtas iespējas, un ticu, ka Vecpiebalgas novads atkal un
atkal ierakstīs ne vienu vien spožu lappusi Latvijas kultūras
dzīves laika grāmatā.
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PasākumU AFIŠA
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes pagastā

16. decembrī plkst. 16.00 svētku egles iedegšana pie
Dzērbenes pils.
17. decembrī plkst. 14.00 Dzērbenes vidusskolā
Ziemassvētku eglītes sarīkojums pensionāriem. Līdzi
ņemiet groziņus! Ja nepieciešams pieteikt transportu,
lūdzam zvanīt uz pagasta pārvaldi, t. 26411840.
18. decembrī plkst. 18.00 tautas namā mūzikas skolas
audzēkņu Ziemassvētku koncerts.
23. decembrī plkst. 12.00 tautas namā dvēselisks
Ziemassvētku koncerts Cēsu baptistu draudzes zvanu
ansambļa izpildījumā.
Ieeja par ziedojumiem.
1. janvārī plkst. 01.00 tautas namā Jaungada ballīte.

Inešu pagastā

22. decembrī plkst. 12.00 tautas namā Ziemassvētku
koncerts.
Piedalās Cēsu mūzikas skolas audzēkņi.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2013. gada decembris

APSVEIKUMI
Visskaistākās dzīves veltes
Dāvā vaļējām acīm ieraudzītie sapņi.
Tie ļauj lidot vēl augstāk Pretim jaunām virsotnēm, ko apbrīnot.
Sveicam Tevi, decembra jubilār!

Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši.
Būt tādam saulainam
Jūsu dzīves gājumam!
Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Īpašie gaviļnieki:

60 - Līga Upīte Taurenē
Ilzīte Zaķe Dzērbenē
Ilmārs Lācgalvs Vecpiebalgā
Romāns Octāns Vecpiebalgā
70 – Dace Ješevica Kaivē
Andrejs Balodis Vecpiebalgā
80 – Liesma Bizdena Inešos
Velta Špate Kaivē
Brigita Ješkina Dzērbenē
94 - Paulis Melngailis Inešos

Jānis Bērziņš
Inešu pagastā;
Amēlija Reina Spalviņa
Taurenē.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Tā divas upes saplūst vienā
Un viena straume tālāk plūst.

Kaives pagastā

9. decembrī plkst. 16.00 Ziemassvētku eglītes
iedegšana pie Kaives pagasta pārvaldes.
Ziemassvētku izstādes - tirdziņa atklāšana rokdarbu
telpās 2. stāvā. Tirdziņš darbosies no 9. decembra līdz 20.
decembrim.
Aicinām tirdziņam pieteikties amatniekus, rokdarbniekus,
mājražotājus.

Taurenes pagastā

19. decembrī plkst. 18.00 Taurenes pamatskolas saime
aicina uz Ziemassvētku koncertu „Tik balts” kultūras
namā.
20. decembrī plkst. 19.00 kultūras namā
amatiermākslinieku Ziemassvētku koncerts.
Plkst. 22.00 svētku balle.
29. decembrī plkst. 11.00 aicinām uz pirmsskolas
svētku eglīti kultūras namā.
Salatētis gaidīs bērnus no Kaives, Dzērbenes, Taurenes
pagasta.
2014. gada 11. janvārī plkst. 22.00 kultūras namā
tradicionālais karnevāls - masku balle.
Gatavosim maskas, lai „Baltā zirgā” kopā ar grupu
„Apvedceļš” varam iebraukt Jaunajā gadā!
No 9. līdz 19. decembrim darba dienās 9.00 - 16.00
pagasta bibliotēkas telpās darbosies Ziemassvētku izstāde
- tirdziņš.
Aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus. Pieteikties pa
tālr. 64170261.

Vecpiebalgas pagastā

9. decembrī plkst. 15.00 Ziemassvētku eglītes
iedegšana pie Vecpiebalgas novada pašvaldības
administratīvā centra. Ziemassvētku tirdziņa - izstādes
atklāšana pašvaldības zālē. Tirdziņš darbosies no 9. līdz
20. decembrim katru darba dienu 8.00 - 17.00. Lūdzam
amatniekus, mājražotājus, uzņēmējus pieteikt savu
produkciju pie Benitas Zvejnieces līdz 6. decembrim. T.
22031720.
19. decembrī plkst. 19.00 kultūras namā Vecpiebalgas
vidusskolas Ziemassvētku sarīkojums.
26. decembrī plkst. 15.00 kultūras namā koncerts
„Ziemassvētku roze ”.
Piedalās Normunds Ķietis un Inita Āboliņa no grupas
„Lauku muzikanti”.
Ieeja uz koncertu bez maksas.
29. decembrī plkst. 15.00 kultūras namā svētku eglītes
sarīkojums Inešu un Vecpiebalgas pagasta pirmsskolas
vecuma bērniem.
31. decembrī plkst. 23.45 pie Vecpiebalgas novada
pašvaldības administratīvā centra Jaunā - 2014. - gada
sagaidīšana.
Gadumijā no plkst. 00.30 ballīte kultūras namā. Ierakstu
mūzika visām gaumēm. Galdiņu rezervēšana. T. 26493591.
Ieejas maksa - Ls 1,00 /EUR 1,42.

Sveicam

Inesi Kalniņu un Mārtiņu Spilvu,
Daudz baltu dieniņu
un sirsnīgus sveicienus
sūtām Zigrīdai Skrastiņai
aizvadītajā 80. jubilejā!
DEPUTĀTU TIKŠANĀS AR
IEDZĪVOTĀJIEM
16. decembrī no plkst. 11.00 līdz plkst.
12.00 „Vecpiebalgas Doktorātā” novada
domes deputāte Ilona Radziņa uzklausīs
iedzīvotājus saistībā ar pašvaldības darbu.
Kafejnīca “ŪDENSROZE”
piedāvā banketa pakalpojumus:
•jubilejās un kāzās;
•bēru mielastos (no 5 Ls);
•darba ballītēs;
•semināros un kafijas pauzēs (no 2 Ls).
Pasūtot banketu decembrī, dāvanā LIELĀ SIERA KŪKA!
Pasūtījumus pieņemam: tel. 29100981 vai
info@udensroze.lv

Ievērībai!
Arī nākamajā gadā pašvaldības
izdevums „Vecpiebalgas Novada
Ziņas” reizi mēnesī jūsu pastkastītēs
nonāks mēneša pirmajos datumos.
Ja tomēr kārtējais numurs līdz
jūsmājām nenokļūst, izdevumu
varat saņemt pagastu bibliotēkās un
pārvaldēs.
Priecīgus svētkus!

kopējo dzīves ceļo sākot!

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicos visiem
mīļajiem cilvēkiem par skaistajiem
apsveikumiem manā jubilejā.
Ieva Veinberga
PIEDĀVĀ TELPAS ZOBĀRSTNIECĪBAS
PRAKSES IZVEIDEI
Vecpiebalgas novada pašvaldība piedāvā
izveidot zobārstniecības praksi
„Vecpiebalgas Doktorāta” telpās.
Kontakttelefoni: Ilona Radziņa 29493314, izpilddirektors
Hugo Duksis - 29451641.

PĀRDOD
Karpas, audzētas Inešos („Arvīdiņi”),
svars - 0,9 - 1,2 kg. Cena 2,30 Ls/kg. Tālr.
26342959, 29488076.

SĒRU VĒSTS
Tagad klusēt gribas, tā kā klusē lauki,
Kad pār viņiem rudens lietus krīt …

(J .Grots)
Aizsaulē aizgājuši:
Anna Amane - Dzērbene;
Zenta Ābele - Dzērbene;
Vija Bernere - Ineši;
Elza Ilstere - Ineši;
Ruta Svile - Ineši;
Valdis Buraks - Kaive;
Gaida Žēpere - Kaive;
Ēvalds Logins -Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
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Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
Izdevums iznāk 1 reizi mēnesī, tirāža 1700 eksemplāri. Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

