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Jaunais VARAM ministrs sola veselīgu
uzņēmējdarbības politiku Latvijā

28. martā Vecpiebalgā viesojās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Romāns Naudiņš, kuram šī bija pirmā oficiālā
darba vizīte. Pēc sarunas ar pašvaldības
pārstāvjiem, kuras laikā tika skarti nozīmīgi
attīstības plānošanas jautājumi, ministrs
apmeklēja Piebalgas porcelāna galeriju un bija
patiesi pārsteigts par mākslinieka Jāņa Roņa
veikumu.
Tiekoties ar uzņēmējiem, Naudiņa kungs
uzsvēra: „Līdz vēlēšanām es nevaru izdarīt ļoti
daudz, bet varu iesākt lietas, ko vēlāk varēs
turpinās nākamā valdība, piemēram, Eiropas
fondu apgūšanu. Šobrīd mēs strādājam pie
nākamā plānošanas perioda veidošanas, tāpēc
būtu ļoti svarīgi runāt ne tikai par to, kas
izdarāms novadā, bet arī par iespējamiem
sadarbības projektiem ar citām pašvaldībām.”
Ministrs arī uzskata, ka mazajiem novadiem
ir jādod iespēja izmantot ES struktūrfondu
līdzekļus un nekādā gadījumā nav pieļaujams,
ka novados, kas ir ārpus attīstības un
kompetences
centriem,
struktūrfondu
līdzekļi nenonāk. „Valstij jākoncentrējas uz
tiešu atbalstu uzņēmējdarbībai, nevis uz
mācībām un semināriem. Cīnīšos, lai 10%
no ES struktūrfondu līdzekļu kopējās summas
nonāktu mazajās pašvaldībās.
Priekšroka
tiks dota projektiem, kas būs reāli izpildāmi
un dzīvotspējīgi. Naudai jānonāk ražošanas
sektorā - pie uzņēmējiem, kuri eksportē vai
sekmīgi darbojas iekšējā tirgū,” savu atbalstu
mazajiem novadiem solīja
ministrs. Kā
piemēru Naudiņa kungs minēja pašvaldību
ieceri attīstīt tehnoloģiskos parkus, tādējādi
radot infrastruktūru uzņēmējiem, kas veidos
un attīstīs laukos ražotnes.

Vecpiebalgas novada priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde - Andersone ministra vizīti vērtā
atzinīgi: „Naudiņa kungs ir pirmais VARAM
ministrs, kurš apmeklē Vecpiebalgas novadu.
Esmu gandarīta par to, ka ministram rūp arī
mazās pašvaldības.”

Naudiņa
kungs
solīja virzīt valdībā
izskatīšanai
arī
vairākus priekšlikumus,
kas
saistīti
ar
uzņēmējdarbības vides
sakārtošanu, un pauda
viedokli, ko vienprātīgi
atbalstīja zālē sēdošie,
ka, veicot diferencētu
nodokļu politiku un
pielietojot
atšķirīgus
atbalsta instrumentus
par labu lauku un
mazpilsētu uzņēmējiem,
biznesa vide reģionos
attīstītos straujāk.
Runājot
par
uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumiem, Romāns Naudiņš
atsaucās uz Vācijas un Igaunijas pieredzi.
Piemēram, ministrs uzskata, ka valsts pārvaldi
vajag decentralizēt un daļu no ministrijām
vai to struktūrvienībām pārcelt uz reģioniem.
Starp citu, šī sistēma lieliski darbojas mūsu
kaimiņvalstī. Neizpalika arī domu apmaiņa par
citām šobrīd valstī aktuālām tēmām – kā motivēt
jauniešus palikt laukos, par „legālo narkotiku”
izplatību un cīņu ar tām, par neefektīvu un
nepārdomātu lēmumu pieņemšanu. Jautājumu
bija daudz, zālē sēdošie izrādīja patiesu interesi
un vēlējās uzzināt ministra viedokli. Pasākuma
apmeklētāji par tikšanos ir gandarīti. Marija
Supe uzsver: „Jau tas vien, ka ministrs apmeklē
lauku reģionus, ir pelnījis uzslavu. Cilvēcīgais
faktors manā skatījumā ir ļoti vērtīgs. Manas kā
pedagoģes simpātijas ministra kungs izpelnījās
ar savu stingro nostāju jaunatnes patriotiskās
audzināšanas jautājumā, jo šodienas jaunieši
ir tie, kuri veidos mūsu valsts nākotni,
tāpēc pilnīgi piekrītu Naudiņa kungam par
zemessardzes lomas pastiprināšanu un dažādu
militāri patriotisku nometņu organizēšanu, lai
jaunā paaudze mācītos Tēvzemes mīlestību,
saskarsmi, cieņu un pieklājību. Līdzekļus,
ko Aizsardzības ministrija plāno tērēt pāris
dārgu tehnikas vienību iegādei, būtu jānovirza
iepriekšminētajam mērķim. Sarunā ar jauno
ministru es izjutu atsevišķas nianses, kas
ir ļoti tuvas manai pārliecībai – ja pareizie
skolotāji iemāca pareizās vērtības, ieguvēja ir
visa sabiedrība. Ministra kunga viedokli bija
vērtīgi dzirdēt ne tikai uzņēmējiem. Lai Dievs
stāv klāt un Naudiņa kungam viss izdodas! ”
Diskusiju
pārtraukumā
klātesošajiem
sirsnīgi emocionālu priekšnesumu sniedza
Gunita Bārda un Solvita Būre, izpildot
muzikālu programmu „Ziedonis un mīlestība”.
Pēc pasākuma oficiālās daļas, kas ilga gandrīz
trīs stundas, biznesa pārstāvji privātās sarunās
ar ministru apsprieda uzņēmējdarbības
problēmas un izteica savus priekšlikumus.
Uzņēmēja Inese Āboliņa no Taurenes pēc
tikšanās atzina: „Jaunais ministrs atstāja
pozitīvu iespaidu, šķiet, no vairuma politiķu
viņš atšķiras ar citādo domāšanu un atbildības
sajūtu. Var redzēt, ka Naudiņa kungs ir gatavs
dialogam ar uzņēmējiem un ne vien formāli
uzklausa mūsu problēmas, bet ir patiesi
ieinteresēts to atrisināšanā. Ministrs pats ir
uzņēmējs, un mūsu problēmas viņam nav
svešas. Piekrītu, ka spēcīgs impulss, kas liktu
politiķiem nopietnāk izvērtēt katru lēmumu
pirms tā pieņemšanas, būtu izbraukuma sēžu
organizēšana reģionos, kur tautas kalpus darbā
varētu vērot arī sabiedrība. Žēl, ka iespēju
tikties ar jauno VARAM ministru izmantoja
vien neliela daļa novada uzņēmēju. Diskusija
ar ministra kungu bija interesanta, bet vēl
vērtīgāk būtu, ja paši uzņēmēji izrādītu lielāku
interesi un izteiktu savus priekšlikumus,
lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi laukos.
Manuprāt, vienmēr ir vērtīgi dzirdēt viedokli
no pirmavota, nevis uzzināt to pastarpināti
– no masu medijiem.”
Dzidra Ješkina

Vēju šūpoles augšā un lejā,
Līdz pat galotnei sirdi nes līdz.
Lai caur Lieldienu gaismu no jauna
Atkal tiek dāvāts cerību rīts!

Pavasarīgu prieku sirdī, možumu un
varavīksnes košajās krāsās
veidotus svētkus un ikdienu!
Priecīgas Lieldienas!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

ĪSUMĀ
■ No 17. marta par Vecpiebalgas novada pašvaldības Attīstības plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju iecelta Daina Slaidiņa. Apmeklētājus
D. Slaidiņa pieņem Dzērbenes pilī, tālr.64170464, 26115317; e-pasts: daina.
slaidina@vecpiebalga.lv .
■ No 15. aprīļa līdz 15. augustam tiks īstenots projekts Amatas, Pārgaujas, Raunas,
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Priekuļu, Līgatnes novada jauniešiem “Kas Es Esmu
Eiropā”. Projekta gaitā plānotas jauniešu apmācības profesionālu treneru vadībā
jūnijā un jūlijā, noslēgumā tikšanās pie kafijas tases ar politikas veidotājiem pašvaldību vadītājiem, jaunatnes darbiniekiem, jauniešu organizāciju pārstāvjiem.
Informācija: t. 28376765; e-pasts: dianabriede@inbox.lv .
■ Šķirošanas un apstrādes uzņēmums “Eko Reverss” turpina aizsākto tradīciju un
arī šogad no zemnieku saimniecībām visā Latvijā bez maksas visu gadu savāks
agroplēves, polipropilēna maisus (“Big bagus”) un plastmasas kanniņas, pretī
izsniedzot apliecinājumu par iepakojuma nodošanu otrreizējai pārstrādei. Lai
uzņēmums „Eko Reverss” varētu pēc iespējas vairāk apzināt saimniecības, kuras
būtu gatavas nodot bez maksas minētos iepakojumus, lūgums interesentus sazināties
pa tālruni 26183666 vai rakstīt uz e-pastu: kristaps.riba@ekoreverss.lv.
■ 7. martā Kaives pagasta pārvaldes zālē sievietes skaistumu tās dažādās izpausmēs
atklāja dziedošais ansamblis no Skujenes, vadītāja Daiga Šveide, deju kolektīvs
„Kaiva”, vadītāja Ilze Cīrule, un aktieri no amatierteātra „Aka”, vadītāja Guna
Kalniņa. Paldies viņiem par jauko koncertu!

Skujenes vokālais ansamblis.

Linda un Edžus Ķaukuļi:
„Lauku nākotnes attīstībai
ir nepieciešamas modernas
idejas un jaunieši, kas
savas
zināšanas
un
apņēmību
liktu
lietā,
veidojot
uzņēmumus
un attīstot inovatīvus
projektus.”

Rakstu lasiet 5. lpp.

				

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Vecpiebalgas novada domes sēde 2014. gada 27. martā
Sēdē piedalījās deputāti: Ella Frīdvalde - Andersone, Edgars Bērzkalns, Valdis
Cīrulis, Līva Grudule, Viesturs Melbārdis, Inese Navra, Ilona Radziņa, Daina
Skrastiņa, Jānis Vīlips.

Pieņemtie lēmumi:

1. MK noteikumu Nr.363 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību”
13. punktā minēto pašvaldības funkciju - saskaņot pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveides A programmu - nodot izpildei Amatas novada pašvaldības apvienotajai
izglītības pārvaldei.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.3/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada
pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par
Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas kārtību””.
3. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevuma „Vecpiebalgas Novada
Ziņas” nolikumu.
4. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 212,5 m² kopplatībā „Vējrozēs” (Dzērbenes
pagastā). Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumus un nomas līguma projektu. Uzdot
nomas objekta izsoli organizēt komisijai: Guntaram Zernim, Gitai Janševicai, Dainai
Slaidiņai.
5. Apstiprināt pašvaldības SIA „Dzērbenes siltums” saimnieciskās darbības 2013.
gada pārskatu. Pārskata gada zaudējumi sastāda LVL 1208,00 (viens tūkstotis divi
simti astoņi lati) un neto apgrozījums ir LVL 66923,00. Turpmākā gada laikā nesniegt
uzņēmumam finansiālo atbalstu subsīdiju, dotāciju vai citu pašvaldības ieguldījumu
veidā, ņemot vērā SIA „Dzērbenes siltums” valdes priekšsēdētāja Jāņa Ķirķeļa ziņojumu
par kapitālsabiedrības turpmāko darbību nākamā gada laikā.
6. Piešķirt finansiālu atbalstu - 300,00 EUR - biedrībai „Pūķu zeme” Senās pils svētku
Vecpiebalgā organizēšanai 2014. gada 12. jūlijā.
7. Nepiešķirt finansiālu atbalstu mūzikas grupai „Nepieradinātā Folka Orķestris”
mūzikas ieraksta izdošanai.
8. Iestāties „Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienībā”.
9. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības A, B un C grupas ceļu sarakstu.
Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības ielu sarakstu Dzērbenē, Inešos, Kaivē,
Taurenē un Vecpiebalgā.
10. Piedalīties projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”. Viena projekta pieejamā
atbalsta apmērs ir EUR 4000,00. Nepieciešamais līdzfinansējums ir 20% apmērā no
projekta kopējās summas.
11. Veikt dzīvokļu īpašumu „Elektroni”-1 (Vecpiebalgas pagastā) un Gaujas iela 3-12
(Taurenes pagastā) sagatavošanu atsavināšanai - īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā
un tirgus vērtības noteikšanu.
12. Precizēt Inešu pagasta īpašuma „Kalna Aptekas” un Kaives pagasta nekustamā
īpašuma „Veperi nr.18.19; Vepri nr.18.19” kopplatību.
13. Piekrist īpašuma „Nornieki” (Vecpiebalgas pagastā) sadalīšanai.
14. Piešķirt nekustamam īpašumam „Glaubes, Klaubes nr.VIII 6.F, nr. XII 8F” 9,6 ha
kopplatībā jaunu nosaukumu - „Glaubes” (Taurenes pagasts).
15. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Vecmiķēni”
(Taurenes pagastā). Piešķirt atdalītajai zemes vienībai 11,6 ha kopplatībā jaunu
nosaukumu - „Saulieši”.
16. Piešķirt daudzdzīvokļu mājas „Plēsumi” (Vecpiebalgas pagasts) dzīvokļiem adresi:
„Plēsumi” 1, „Plēsumi” 2, „Plēsumi” 3, „Plēsumi” 4.
17. Apvienot pašvaldības piekritīgās zemes vienības „Centrs 1” un „Lauka Ziedoņi”
(Inešu pagastā). Apvienotajam īpašumam ar kopējo platību 6,1 ha saglabāt nosaukumu
„Centrs 1”.
18. Atdalīt no pašvaldības valdījumā esošā īpašuma „Centrs 2” (Inešu pagastā) 0,7 ha
lielu zemes vienību (kadastrālās uzmērīšanas laikā īpašuma platība var tikt precizēta).
Jaunajam īpašumam nosaukumu nepiešķirt, jo darījuma rezultātā tas tiks pievienots
īpašumam „Mālnieki”.
19. Izstrādāt nekustamā īpašuma „Lejas Staiņi” (Taurenes pagastā) zemes ierīcības
projektu.
20. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - apbūvēta
zemesgabala „Cēsu iela 4” (Dzērbenes pagastā) pārdošanas vērtību EUR 2518,73.
21. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienībām „Lauka Sviļi” (Inešu
pagastā) un „Galdnieki” (Vecpiebalgas pagastā).
22. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga neapbūvēta zemes vienība
- starpgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam - „Lauka
Sviļi” (Inešu pagastā).
23. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas apbūvētas zemes vienības
„Lauka Sviļi” Inešu pagastā (9,00 ha) un „Galdnieki” (4,3541 ha), kas nepieciešamas ēku
un būvju uzturēšanai un par kurām Vecpiebalgas pagastā atbilstoši „Valsts un pašvaldību
īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25.
panta 4. daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
24. Iznomāt apbūvētās zemes vienības „Plēsumi” (Vecpiebalgas
pagastā)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 2,0 ha kopplatībā, neapbūvētu zemes vienību
„Ielejas” lauksaimniecībā izmantojamo zemi 2,89 ha kopplatībā un
„Vidusskolas
internāts” (Dzērbenes pagastā) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 3,81 ha
kopplatībā, apbūvētās zemes vienības „Ruģēni” (Inešu pagastā) lauksaimniecībā
izmantojamo zemi 8,3 ha kopplatībā, neapbūvētas zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes
pagastā) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0.02 ha kopplatībā, neapbūvētās
zemes vienības „Jaunmelderi” (Taurenes pagastā) lauksaimniecībā izmantojamās zemes
daļu 0,5 ha kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes pagastā)
lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 0,10 ha kopplatībā.
25. Piešķirt rūpnieciskās zvejas tiesības un zvejas limitus: 50 m Alauksta ezerā - 9
iedzīvotājiem, 30 m Tauna ezerā - 5 iedzīvotājiem, 30 m Nedža ezerā - 1 iedzīvotājam, 30
m Stupēna ezerā -1 iedzīvotājam.
26. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas 2014. budžeta gadā konkrētā izglītības iestādē.
Atcelt Vecpiebalgas novada domes 27.02.2014. sēdes Nr.3 lēmumu Nr.45 „Par izmaksām
uz vienu audzēkni izglītības iestādē pašvaldību savstarpējiem norēķiniem”.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2014. gada 24.
aprīlī plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.

2014. gada aprīlis

Vecpiebalgas novada domes saistošie noteikumi Nr.3/2014
Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības
2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2011
„Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem un to piešķiršanas kārtību”
1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to
piešķiršanas kārtību” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 2011. gada 20. aprīļa sēdes
lēmumu (protokols Nr.7), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 43. punktu šādā redakcijā:
„43. Pabalsta brīvpusdienām maksimālais apmērs noteikts atbilstoši Vecpiebalgas
novada domes lēmumiem”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vecpiebalgas novada
laikrakstā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Aktuālākais Sociālā dienesta darbā
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā februārī trūcīgas personas statuss
no jauna noteikts 79 personām. Kopā novadā ir 245 trūcīgas personas. Februārī pabalstos
izmaksāti EUR 6365,81, no tiem: GMI pabalstam EUR 393,94, apkures pabalstam EUR
597,59, brīvpusdienām skolās EUR 4001,24, cita veida pabalstiem EUR 1373,64.
Sociālo grupu iedzīvotāji laipni lūgti ierasties pie sava pagasta sociālajiem darbiniekiem
un saņemt pārtikas paku komplektus.
Taurenes un Dzērbenes pagasta skolās tiks mainīta skolēnu ēdināšanas organizēšanas
kārtība. Trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, kā arī 5 - 6-gadīgo bērnu un 1-4. klašu
skolēniem izmaksas paliks līdzšinējā līmenī. Tāpat kā līdz šim, katrs gadījums tiks izvērtēts
individuāli, ņemot vērā ģimenes materiālo situāciju.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

Par skolēnu ēdināšanas
organizēšanu Taurenes pamatskolā un
Dzērbenes vidusskolā

No 2014. gada 7. aprīļa ēdināšanu Taurenes pamatskolā un Dzērbenes
vidusskolā nodrošinās uzņēmums SIA „Ingrīdas gardumi”. Lēmuma par
skolēnu ēdināšanas pakalpojuma nodošanu komersantam pamatojums.
Ekonomiste Gita Janševica:
Pašvaldības kā publiskas personas primārais uzdevums
nav komercdarbības veikšana un peļņas gūšana, bet gan
pārvaldes nodrošināšana. Publiska persona parasti ir finansiāli
un administratīvi spēcīgāka nekā privātie komersanti, un tās
nepamatota iesaistīšanās komercdarbībā rada konkurences
kropļošanas risku, tāpēc publiska persona komercdarbībā
iesaistās tikai izņēmuma gadījumos, kuri ir noteikti normatīvajā
aktā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā, turklāt, kad
pastāv sevišķs attaisnojums šādas komercdarbības veikšanai.
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta trešā daļā un
88. panta pirmā daļā ir noteikti kritēriji, kuriem iestājoties
pašvaldība drīkst iesaistīties komercdarbības veikšanā, t.i.,
komercdarbību var veikt tikai jomā, kurā tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu
īstenošanu; nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai
attiecīgā pakalpojuma pieejamību; stratēģiski svarīgā nozarē; jaunā nozarē; nozarē, kuras
infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli kapitālieguldījumi; nozarē, kurā atbilstoši
sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstas kvalitātes standartu.
Ēdināšanas pakalpojumu veikšana neatbilst nevienai no minētajām jomām vai nozarēm.
Atbilstoši iepriekš minētajam Vecpiebalgas novada pašvaldība ir izvērtējusi iespēju
par ārpakalpojuma izmantošanu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izglītojamiem.
Vecpiebalgas novada domes 2013. gada 27. novembra sēdē tika pieņemts lēmums (protokols
Nr.11, 2.punkts) normatīvos aktos noteiktā kārtībā veikt iepirkumu par ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pieteicās 2
pretendenti, komisija, izvērtējot pretendentu piedāvājumu, par uzvarētāju pasludināja SIA
„Ingrīdas gardumi”, kura valdes locekle ir Ingrīda Ruņģe - pavāre ar divdesmit gadu stāžu,
kas praktizējusies tieši bērnu ēdināšanā. Tā kā ēdināšanas pakalpojumu mācību iestāžu
audzēkņiem vēlas sniegt komersants, pašvaldībai nav tiesību ierobežot konkurenci iepriekš
minēto iemeslu dēļ.
Par ēdināšanas izmaksām, mainoties pakalpojuma sniedzējam.
2013. gada 28. augusta Vecpiebalgas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums „Par
brīvpusdienu piešķiršanu” (protokols Nr.06, 7.punkts), ar kuru 2013./2014. mācību gadā
ir piešķirtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētas brokastis un brīvpusdienas visās
Vecpiebalgas novada iestādēs pirmsskolas vecuma bērniem 5-6g.v. grupās un bērniem 3.4. klasei. 1.-2. klašu skolēniem pusdienas tiek apmaksātas no valsts budžeta dotācijas. Šis
lēmums ir zināms un saistošs ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, par šo pakalpojumu
uzņēmēji izraksta rēķinu pašvaldībai.
Jau 2009. gada 21. oktobrī ir pieņemts Vecpiebalgas novada domes lēmums „Par skolēnu
ēdināšanu Vecpiebalgas novada pašvaldības skolās”, kur 3. punktā ir noteikta pašvaldības
dotācija uzņēmējam - ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam - Ls 0,35 , tagad - EUR 0,50
apmērā par standarta pusdienām vienai personai.
Pamatojoties uz minētajiem domes sēžu lēmumiem, līdz 2013./2014. mācību gada beigām
tiks saglabāta esošā kārtība, ka pašvaldība no budžeta līdzekļiem apmaksās:
1. brokastis (EUR 0,28) un pusdienas (EUR 0,71) bērniem pirmsskolas 5-6 g.v. grupās un
bērniem 3.- 4. klasei (ieskaitot);
2. no sociālā budžeta līdzekļiem standarta pusdienas par EUR 0,71 attiecīgajām iedzīvotāju
grupām atbilstoši Sociālā dienesta nolikumam;
3. dotāciju EUR 0,50 ēdināšanas uzņēmumam par vienu standarta pusdienu porciju
vienam skolēnam.
Papildu lēmumi par brīvpusdienu un brīvo brokastu piešķiršanu 2013./2014. m.g.
ierobežoto pašvaldības līdzekļu dēļ šim mācību gadam nav plānoti.
Mans viedoklis: panikai, ka varētu mainīties ēdiena kvalitāte vai tas sadārdzināsies,
nav pamata, jo ikviens komersants ir ieinteresēts klientu piesaistē un noturēšanā. Līdz ar
ēdināšanas uzņēmuma darbību būs izvēles iespēja - dažādojoties ēdienkartei, gan bērni, gan
pieaugušie varēs savas pusdienu porcijas kombinēt no tām sastāvdaļām, kas pašiem labāk
garšo vai arī atkarībā no rocības.
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2014. gada aprīlis

Par koģenerācijas staciju būvniecību
Vecpiebalgas un Taurenes pagastā
Kāpēc pieņemts lēmums atļaut koģenerācijas staciju būvniecību Vecpiebalgas un
Taurenes pagastā? Vai staciju darbība nenodarīs kaitējumu videi?



Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā
īpašuma
pagasta
“Vējrozes”
Vecpiebalgas
novadaDzērbenes
pašvaldƯbas nekustamƗ
Ưpašuma nedzƯvojamo
telpu DzƝrbenes
pagasta
„VƝjrozes”
nomas
tiesƯbu
izsole
nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsole
Vecpiebalgas novada dome,
Nomas tiesƯbu
izsoles organizƝtƗjs

juridiskƗ adrese Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts,
Vecpiebalgas novads
e-pasts: vecpiebalga@vecpiebalga.lv, tƗlr.64107279

Atbild pašvaldības izpilddirektors Hugo Duksis:

Lielākajā daļā privatizētajās daudzdzīvokļu ēkās Latvijā,
tai skaitā arī Vecpiebalgas novadā, nav veikts neviens nozīmīgs
enerģijas taupības pasākums. Inženierkomunikācijas šajās ēkās
ir saglabājušās bez izmaiņām kopš to uzcelšanas. Izmaksas
par apkuri minētajās ēkās samazinātos līdz 50%, ja tās tiktu
siltinātas. Vecpiebalgas novada pašvaldība organizēja tikšanās ar
novada daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekiem un informēja tos par ieguvumiem, ja šīs ēkas
nosiltinātu un sakārtotu inženierkomunikācijas.
Bez iedzīvotāju dalības maksas pašvaldība organizēja arī ēku siltināšanas projektu izstrādi,
lai dzīvokļu īpašnieki varētu piesaistīt līdz 60% Eiropas finanšu līdzekļu projektu realizācijai.
Diemžēl dzīvokļu īpašnieki vēl nav nonākuši pie kopsaucēja, lai izveidotu daudzdzīvokļu
ēku apsaimniekošanas biedrības vai līdzīgas organizācijas. Biedrības varētu slēgt līgumus ar
uzņēmējiem par ēku siltināšanu un uzņemties atbildību par ekonomisku finanšu nodrošinājumu un
ēku apsaimniekošanu. Ir pagājuši četri gadi, bet ir tā, kā ir. Tiklīdz iet runa par naudu, tā lēmumu
ar 51% dzīvokļu īpašnieku balsu vairākumu pieņemt neizdodas. Lai nodrošinātu daudzdzīvokļu
ēku apsaimniekošanu, pašvaldība veiks iepirkumu, piedāvājot šo darbu veikt uzņēmējiem.
Vecpiebalgas novadā ir vieni no zemākajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā, bet, ja māja
„caura”, siltumenerģijas skaitītājs griežas ātri un jāmaksā daudz.
Lai vēl samazinātu siltumenerģijas tarifus, lai iedzīvotājiem būtu lētāka siltumenerģija,
Vecpiebalgas novada dome atbalstīja uzņēmēju iniciatīvu par katlu mājas teritorijas paplašināšanu
Vecpiebalgā un Taurenē. Uzņēmēji Vecpiebalgas novada domei piedāvāja uzbūvēt blakus vecajām
jaunas, modernas un ekoloģiskas katlu mājas, kas ražos siltumu un arī elektroenerģiju. Līgumi
noslēgti ar SIA „BioEnerģija VT” Vecpiebalgā un SIA „Taurenes Koģenerācijas stacija” - Taurenē.
No pašvaldības nauda katlu māju būvei netiek prasīta, bet noteikts daudzums siltumenerģijas
tiks piegādāts par ievērojami zemāku cenu. Tas būs iespējams tādēļ, ka siltumenerģija būs blakus
produkts, kas radīsies, ražojot elektroenerģiju. Arī jaunajās katlu mājās kurināmais būs šķelda.
Projektus, kas neatbilst attiecīgās teritorijas vides prasībām, Reģionālā vides pārvalde
nesaskaņo.
Ceru, ka uzņēmējiem viss solītais izdosies un iedzīvotājiem varēsim samazināt siltumenerģijas
tarifus.
Tomēr neaizmirsīsim, ka mājas jāsiltina. Nesildīsim āra gaisu par savu naudu!

Par Dzērbenes mūzikas skolas un
Dzērbenes vidusskolas apvienošanu
Vecpiebalgas novada domes 2014. gada
13. februāra sēdē tika pieņemts lēmums
(Nr.2) reorganizēt Dzērbenes vidusskolu un
Dzērbenes mūzikas skolu, tās apvienojot un
izveidojot jaunu vispārējās pamatizglītības
iestādi ar nosaukumu – Dzērbenes
vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola,
nosakot, ka Dzērbenes vispārizglītojošā
un mūzikas pamatskola ir Dzērbenes
vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu
un ilgtermiņa ieguldījumu, kā arī mantas
un nemateriālo vērtību, arhīva, lietvedības
un Dzērbenes vidusskolas vispārējās
pirmsskolas
izglītības
programmas,
speciālās pamatizglītības programmas
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem,
pamatizglītības programmas un Dzērbenes
mūzikas skolas profesionālās ievirzes
programmu pārņēmēja, kā arī tika nolemts
reorganizāciju
pabeigt līdz 2014. gada
25. augustam, tas ir, līdz jaunā mācību gada
sākumam. Pirms lēmuma pieņemšanas par
reorganizāciju darba grupa Vecpiebalgas
novada pašvaldības izpilddirektora vadībā
bija nonākusi pie atzinuma, ka apvienošana
ir vajadzīga un atbalstāma vairāku iemeslu
dēļ.
Pirmkārt, apvienojot skolas, pašvaldība
var piedāvāt skolēniem kvalitatīvu izglītību,
jo ir iespēja piesaistīt Eiropas Savienības

finansējumu skolas attīstībai. Finansējuma
piesaisti izglītības iestādes infrastruktūras
attīstībai līdz šim ierobežoja nelielais
skolēnu skaits.
Otrkārt,
optimizējot
izglītības
iestāžu darbību, mūzikas pedagogi un
jaunizveidotās izglītības iestādes direktora
vietnieks netiks iesaistīti saimniecisko
jautājumi risināšanā, tādējādi viņiem tiek
dota iespēja nodarboties tikai ar mūzikas
izglītības
iegūšanas
nodrošināšanu.
Atsevišķiem
skolu
administrācijas
darbiniekiem, apvienojot pienākumus,
tiks ieekonomēti līdzekļi, kuri tiks
novirzīti izglītības iegūšanas kvalitātes
nodrošināšanai.
Treškārt, uzlabojot izglītības iestādes
vadības darbu un apvienojot administrāciju,
jaunizveidoto izglītības iestādi varēs
nodrošināt ar atbilstošas kvalifikācijas
speciālistiem, kuru piesaistīšanā līdz šim
Dzērbenes mūzika skolai bija grūtības.
Pēc reorganizācijas tiks nodrošināta
līdz šim abās izglītības iestādēs īstenoto
izglītības programmu pēctecība, vienota
administratīvā un saimnieciskā darbība,
tādējādi tas neskars skolēnu tiesības
turpmāk iegūt izglītību atbilstošā kvalitātē.

Nomas tiesƯbu
izsoles veids

PirmreizƝjƗ atklƗtƗ mutiskƗ izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts

Vecpiebalgas novada pašvaldƯbas telpu ƝkƗ „VƝjrozes”, DzƝrbenes
pagasts, Vecpiebalgas novads, kadastra apzƯmƝjums
42500070310001, daƺa – nedzƯvojamƗs telpas pƝc bǌves tehniskƗs
inventarizƗcijas lietas
Nr.16;17;27;28;29;30;31;35;36;37;38;39;40;41;42;43;44, ar kopƝjo
platƯbu 212,5 kv.m.

Nomas objektu
raksturojošƗ
informƗcija, citi
iznomƗšanas
nosacƯjumi

TelpƗm nepieciešams kosmƝtiskais remonts.
Nomas tiesƯbu ieguvƝjam nav tiesƯbu nomas objektu vai tƗ daƺu nodot
apakšnomƗ.
Telpas lietošanas mƝrƷis –ražošanas telpas.

MaksimƗlais
12 gadi
iznomƗšanas termiƼš
IznomƗjamƗ objekta
nosacƯtƗs nomas
maksas apmƝrs un
izsoles solis
Izsoles norises vieta
un laiks

EUR 0,21(bez PVN) mƝnesƯ
Izsoles solis – 0,01 EUR
2014.gada 17.aprƯlƯ plkst.10.00
DzƝrbenes pagasta pƗrvaldes telpƗs „PilƯ”, DzƝrbenes pagasts,
Vecpiebalgas novads

IznomƗjamƗ objekta
apskates vieta un
laiks

Katru darba dienu no plkst.900 lƯdz 1600, sƗkot ar informƗcijas
publicƝšanas dienu Vecpiebalgas novada domes mƗjaslapƗ
www.vecpiebalga.lv lƯdz 2014.gada 16.aprƯlim plkst.1500, saskaƼojot
to pa tƗlruni 20242023.

Pieteikumu
iesniegšanas vieta
un laiks

Pieteikumi iesniedzami DzƝrbenes pagasta pƗrvaldƝ „PilƯ”,
DzƝrbenes pagasts, Vecpiebalgas novads, pƗrvaldes vadƯtƗjai, sƗkot
ar informƗcijas publicƝšanas dienu Vecpiebalgas novada domes
mƗjaslapƗ www.vecpiebalga.lv lƯdz 2014. gada 16. aprƯlim plkst.1600.

Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles
vienkāršotā renovācija
Jau februārī tika uzsākti un šobrīd norit aktīvi darbi
pie Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles vienkāršotās
renovācijas, kas tiek veikta projekta „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” ietvaros.
Būvdarbus veic SIA „Jaunmāja”, par autoruzraudzību
atbild SIA „Belss”, par būvuzraudzību objektā rūpējas SIA „Flager”. Projekta mērķis ir,
veicot sporta zāles siltināšanu un ventilācijas sistēmas izbūvi, samazināt oglekļa dioksīda
emisijas un siltumenerģijas patēriņu.
Atzinīgi renovācijas gaitu vērtē skolotājs Māris Krams: „Prieks, ka pašvaldība
mērķtiecīgi iegulda līdzekļus jaunatnes sporta izglītībā. Zāles noslogojums ir liels.
Šeit notiek ne tikai mācību stundas, bet vakaros un brīvdienās zāli izmanto arī pieaugušie
un sporta skolas audzēkņi - slēpotāji, biatlonisti, volejbolisti. Regulāri organizējam arī
sacensības, uz kurām komandas brauc no visas Latvijas. Pirms reģionālās reformas
zāle tika izremontēta un modernizēta, taču bargākās ziemās dažkārt šķita, ka ārā ir siltāks
nekā iekštelpās. Siltināšana norit kompleksi ar ventilāciju sistēmu izbūvi, tāpēc varam būt
apmierināti, ka treniņi un sacensības notiks prasībām atbilstošās telpās.”

Guntars Zernis, jurists

Ugunsdrošības sistēmas modernizācija
vidusskolas internātā

Februārī Vecpiebalgas vidusskolas internātā viesojās Valsts reģionālās attīstības aģentūras
pārstāvji, kas veica jaunuzstādīto ugunsdrošības sistēmu pārbaudi. Ēkas līdzšinējā sistēma
bija novecojusi un neatbilda mūsdienu prasībām.
Ugunsdrošības sistēma uzstādīta Latvijas - Šveices sadarbības programmas „Atbalsts
ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros. Vecpiebalgas
novads ir to 59 Latvijas pašvaldību vidū, kuriem izdevās piesaistīt finansējumu sistēmu
nomaiņai. Darbi tika veikti par kopējo summu EUR 41 154,66 , pašvaldības līdzfinansējums
- EUR 4 115,47, kas ir 10% no izpildīto darbu kopējās summas. Šis ir ilgtermiņa ieguldījums.
Projekta rezultātā internāta ēkā ir ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes
signalizācijas sistēma, uzstādīta automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma,
izgaismotas izejas un evakuācijas kustības virzienu norādes.
Būvdarbus veica SIA „MODULS-RĪGA”.
Ija Kazaka,
Vecpiebalgas vidusskolas saimniecības daļas vadītāja

Māris Krams pozitīvi vērtē celtnieku darbu - līdz šim paveiktais liecina par augstu darba
kultūru un atbildību.

Renovācijas rezultātā plānots sasniegt oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājus
vismaz 53977,28 kgCO2 /gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja
attiecību pret KPFI finansējumu - vismaz 0,61 kgCO2/lati. Lai to panāktu, tiek siltināts
sporta zāles jumts un ārsienas, veikta ārdurvju nomaiņa un ventilācijas rekuperācijas
darbi.
Kā pastāstīja projektu vadītāja Lelde Burdaja, projekta kopējās izmaksas ir 265081,50
EUR, t.sk. KPFI finansējums - 57,471532% no attiecināmām izmaksām - 125906,11 EUR,
pašvaldības līdzfinansējums - 42,528468% no attiecināmām izmaksām - 93169,50 EUR
un neattiecināmās izmaksas - PVN 21% - 46005,88 EUR. Darbus plānots pabeigt 2014.
gada maijā.
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Kandidātu pieteikšana novada iecirkņu
vēlēšanu komisijām

Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisija līdz š.g.10.
aprīlim lūdz izvirzīt kandidātus Vecpiebalgas novada
iecirkņu vēlēšanu komisijām Dzērbenē, Inešos, Kaivē,
Taurenē un Vecpiebalgā Eiropas Parlamenta vēlēšanām,
kas notiks 2014. gada 24. maijā.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa
komisijā ir:
• reģistrētajām politiskajām organizācijām (partijām)
vai to apvienībām;
• ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem
(vēlētāju grupai);
• attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas loceklim.
Par iecirkņa komisijas locekli nedrīkst izvirzīt Saeimas vai pašvaldības deputātus.
Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam
pievienojams arī izraksts no tās vadības institūcijas lēmuma. Ja novadā politiskā partija
vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu
izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa,
pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un
dzīvesvietas adresi.
Pieteikumu veidlapas var saņemt pagastu pārvaldēs, novada pašvaldības administratīvajā
centrā vai internetā: http://www.vecpiebalga.lv/aktualitates vai http://cvk.lv/pub/
public/30689.html, sadaļā „Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014”/ Tiesību akti, instrukcijas,
veidlapas.
Kandidātu pieteikumus iesniegt Vecpiebalgas novada pagastu pārvaldēs vai
pašvaldības administratīvajā centrā Alauksta ielā 4 (sekretārei) līdz š.g.10. aprīlim
plkst. 17.00.
Andris Balodis, Vecpiebalgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”
izsludina konkursu

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”
izsludina
atklāta
konkursa
projektu
iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku
attīstības programmas pasākuma „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
6. kārtas Rīcības programmas Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai
Latvijā projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 7. aprīļa līdz 7.maijam.
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir 108 557,18 EUR.
6. kārtā pieejamais publiskais finansējums
ir 14 865,69 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības
„Cēsu rajona lauku partnerība” birojā (Jāņa
Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,
317. kabinetā).
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks:
1.3. RĪCĪBA - Lauku saimniecību
modernizācija un lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana. (Rīcībai
piešķirtais atbalsta apmērs 43 296,25 EUR).
2.2. RĪCĪBA - Sabiedrisko aktivitāšu
dažādošana vietējiem iedzīvotājiem. (Rīcībai

piešķirtais atbalsta apmērs 20 124,28 EUR).
2.3. RĪCĪBA - Publisku pakalpojumu
pieejamības, sasniedzamības un kvalitātes
uzlabošana vietējiem iedzīvotājiem. (Rīcībai
piešķirtais atbalsta apmērs 45 136,65 EUR).
2.6. RĪCĪBA - Ar zivsaimniecību un
tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras
un pakalpojumu attīstība. (Rīcībai piešķirtais
atbalsta apmērs 14 865,69 EUR).
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai
var iepazīties biedrības „Cēsu rajona
lauku partnerība” birojā, Lauku atbalsta
dienesta mājaslapā: www.lad.gov.lv
un
Partnerības mājaslapā:
www.partneriba.
lv. Papildu informācija pie Kristīnes Zaķes
(kristīne@partneriba.lv, tālr. 26100933 vai
Daces Kalniņas (dace@partneriba.lv, tālr.
28381477.
Benita Zvejniece,
Vecpiebalgas novada lauku attīstības
konsultante

Pavasara deju ritmi
Vecpiebalgas kultūras namā

Vecpiebalgas modes deju grupas „Krelles” pārvērtības.

Vecpiebalgā mīlestība uz modes dejām nepāriet, tā pārtop... 22. martā notika deju svētki
jaunās skaņās „Pavasara ritmi”. Koncertā piedalījās mūsdienu deju grupa „Aliens” ( vadītāja
Ināra Cakule ) un austrumu deju grupa „Ugunspuķe” (vadītāja Gunta Dreimane) no Madonas,
deju grupa „Country Girl” (vadītāja Irēna Rešetņika) no Amatas novada, “Turnas” mūsdienu
deju grupa (vadītāja Līga Krama) no Valkas, deju grupa „Mare” (vadītājs Māris Brasliņš)
no Priekuļiem un mājinieces - modes deju grupa „Krelles” (vadītāja Žanna Otersone). Par
muzikālo akcentu gādāja vokālais ansamblis „Lūna” (vadītāja Agrita Eškina) un īpašie viesi
- Linda un Edžus Ķaukuļi. Pavasara ritmi valdīja visapkārt - viesus un skatītājus no ekrāna
sveica pirmie pavasara ziedi un raibie tauriņi. Un, kad nogranda pirmais pavasara pērkons,
kas pamodināja galveno Vecpiebalgas vardi (tēlā lieliski iejutās koncerta vadītāja Ilze Vilde),
floristes Ilzītes Sarmules darinātie krāsainie tauriņi aizlidoja līdzi kolektīvu vadītājiem. Arī
pilnajās skatītāju rindās valdīja pavasarīgs noskaņojums. Koncerta noslēgumā dejoja gan
dalībnieki, gan skatītāji. Bija jautri! Uz tikšanos „Pavasara ritmos 2015”!
Zigrīda Ruicēna
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Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevuma
“Vecpiebalgas Novada Ziņas”

NOLIKUMS

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Laikraksta “Vecpiebalgas Novada
Ziņas” redakcija ir Vecpiebalgas novada
pašvaldības struktūrvienība, kas izveidota
saskaņā ar domes lēmumu un administratīvi
pakļauta pašvaldības izpilddirektoram.
1.2. Laikraksta “Vecpiebalgas Novada
Ziņas” izdevējs ir Vecpiebalgas novada
pašvaldība.
1.3. Redakcija savā darbībā ievēro
Latvijas Republikas normatīvos aktus,
domes lēmumus, domes priekšsēdētāja un
izpilddirektora norādījumus.
1.4. Laikraksts “Vecpiebalgas Novada
Ziņas” tiek izdots latviešu valodā 1 (vienu)
reizi mēnesī.
1.5. Laikraksta izdošanu finansē no
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžeta
līdzekļiem.
1.6. Redakcija sadarbībā ar pašvaldības
mājaslapas
administratoru
nodrošina
laikraksta elektroniskās versijas publicēšanu
portālā: www.vecpiebalga.lv.
1.8. „Vecpiebalgas Novada Ziņās”
netiek publicēti privātpersonu un ar
novada pašvaldību nesaistītu institūciju
komercsludinājumi un reklāma.*
2. Mērķi
2.1. Nodrošināt informācijas apmaiņu
vietējā sabiedrībā, vispusīgi un regulāri
informēt iedzīvotājus par aktualitātēm,
domes lēmumiem un galvenajām norisēm
Vecpiebalgas novada dzīvē.
2.2. Izglītot sabiedrību un sniegt jaunas
zināšanas.
2.3. Sekmēt novada iedzīvotāju līdzdalību
domes lēmumu pieņemšanā.
2.4. Rosināt sabiedrību dialogam.
3. Funkcijas un uzdevumi
3.1. Nodrošināt pašvaldības un sabiedrības
veiksmīgu komunikāciju.
3.2. Nepastarpināti informēt par svarīgāko
pašvaldības darbā, izplatīt domes oficiālo
informāciju.

3.3.
Informēt
iedzīvotājus
par
aktualitātēm, sadarbojoties ar valsts un
pašvaldības institūcijām.
3.4. Apzināt iedzīvotāju viedokli,
organizējot sabiedrības aptaujas.
3.5. Izglītot sabiedrību par jautājumiem,
kas saistīti ar pašvaldības autonomo funkciju
izpildi.
3.6. Sniegt ikdienā noderīgu informāciju,
skaidrojumus un atbildes uz iedzīvotāju
jautājumiem.
4. Tiesības
4.1. Pieprasīt un saņemt nepieciešamo
informāciju no pašvaldības darbiniekiem,
pašvaldības un valsts institūcijām.
4.2. Patstāvīgi lemt par laikraksta
“Vecpiebalgas Novada Ziņas” numuru
saturu un vizuālo risinājumu.
5. Atbildība
5.1. Par normatīvo aktu ievērošanu
informatīvā izdevuma darbībā.
5.2. Par amata pienākumu un darba
uzdevumu precīzu un godprātīgu izpildi.
5.3.
Par
uzticētās
konfidenciālās
informācijas neizpaušanu.
6. Organizatoriskā struktūra
6.1. Laikraksta redakcijas darbu vada
redaktors, kurš savus pienākumus veic
saskaņā
ar amata aprakstu.
6.2. Konceptuālie jautājumi par laikraksta
formu, apjomu un saturu, kā arī reklāmas
izcenojumu un abonēšanas maksas
izmaiņām tiek skatīti Vecpiebalgas novada
domes Sociālo, izglītības un kultūras
jautājumu komitejā.
* MK noteikumi nosaka, ka privātpersonu
darbības reklamēšana par nodokļu
maksātāju naudu subsidētā izdevumā nav
pašvaldības funkcija, tāpēc no 27. marta
uzņēmumu
un privātpersonu reklāma
un sludinājumi izdevumā „Vecpiebalgas
Novada Ziņas” netiks publicēti.

Rīgas Latviešu biedrībā godina dižo
piebaldzēnu Antonu Austriņu

Šogad vairākiem dižiem
piebaldzēniem atzīmēsim
apaļas jubilejas. Gada
sākums muzeju apvienībā
pagāja rakstnieka Antona
Austriņa zīmē.
A.
Austriņa 130. un Mudītes
Austriņas 90. jubilejai
bija veltīta izstāde „Saules
meklētāju mantojums”,
ko varēja apskatīt mūsu
krājuma daļā. Savukārt
15. martā devāmies uz
sarīkojumu
,,Masīvais
prozaiķis,
varenais
dzīrotājs” Rīgā, ko valsts
pētījumu
programmas
,,Nacionālā identitāte” ietvaros organizēja Rīgas Latviešu biedrība sadarbībā ar Vecpiebalgas
novada domi.
Lai arī pasākums nebija kupli apmeklēts, tomēr priecājamies, ka mūsu novadnieks tika
godināts tik nozīmīgā vietā. Rīgas Latviešu biedrība ir brīvprātīga, sabiedriska kultūras
organizācija, kas dibināta 1868. gadā, tā ir vecākā latviešu organizācija pasaulē, nozīmīgu
vēsturisku un kultūras notikumu norises vieta, kur jau kopš pirmās biedrības dibināšanas
dienas vienmēr rosīgi darbojušies arī vecpiebaldzēni.
Pasākumu atklāja Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes - Andersones
un Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja, piebaldzēna Gunta Gailīša uzrunas, kurās bija
jaušams lepnums par dižajiem piebaldzēniem. Latvijas Universitātes profesore Ausma
Cimdiņa iepazīstināja ar A. Austriņa literāro mantojumu. Savā priekšlasījumā viņa atzina, ka
rakstniekam pēc 2. pasaules kara nav bijis sava popularizētāja un dedzīga pētnieka latviešu
filologu aprindās, tādēļ šodien viņa daiļrade maz zināma un jaunatne ar A. Austriņu un viņa
devumu nav pazīstama vispār.
Bijām gandarīti par lielisko Vecpiebalgas vidusskolas skolēnu literāri muzikālo uzvedumu
„Antona Austriņa atmiņas. Mana tēva mājas”. Gan puiši - runātāji, gan dziedošās meitenes
apliecināja, ka Vecpiebalgas vidusskolā mācās talantīgi un zinoši skolēni, kā arī to, ka vismaz
Vecpiebalgas skolēni Antonu Austriņu pazīst.
Pasākuma īpašais pārsteigums un viesis bija Ilze Jurkāne - Mudītes Austriņas krustmeita,
kura dalījās savās atmiņās par krustmāti un klātesošajiem demonstrēja arī senus fotoattēlus un
citas piemiņas lietas.
PMA „Orisāre” vadītāja Līva Grudule pastāstīja par Antona Austriņa daiļrades
popularizēšanu un piemiņas saglabāšanu mūsdienās.
Noslēgumā visi baudīja svētku kliņģeri un projām devās, panākuši kaut soli tuvāk Antonam
Austriņam.
Antona Austriņa jubileja atzīmēta. Bet tuvojas jau nākamā dižā piebaldzēna jubileja.
Reinim Kaudzītem 12. maijā - 175. Viņam veltīta krājuma priekšmetu izstāde „Vecākais
brālis” no 17. marta apskatāma PMA „Orisāre” krājuma daļā.
Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja
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Projekta CHARTS seminārs Inešos
Projekts CHARTS tapis programmas INTERREG IVC ietvaros, kas nodrošina
starpreģionālo sadarbību tūrisma jomā visā Eiropā un tiek īstenots saskaņā ar Eiropas
kopienas teritoriālās sadarbības mērķiem. Divu gadu laikā no Vidzemes tūrisma asociācijas
projekta CHARTS aktivitātēs (apmācību kurss, darba grupas, personāla apmaiņa, mācību
brauciens, konference) iesaistījās pārstāvji no Vidzemes Augstskolas, Saulkrastu, Carnikavas,
Alojas, Valkas, Raunas, Vecpiebalgas, Gulbenes, Ērgļu, Apes, Ogres, Ikšķiles un Limbažu
pašvaldības. 21. martā Inešos notika projekta CHARTS Vidzemes kultūras tūrisma politikas
ieviešanas plāna seminārs.
Ar svinīgu uzrunu, iepazīstinot dalībniekus ar Vecpiebalgas novada unikālajiem
produktiem, kuru vidū gan muzeji un aušanas tradīcijas, gan Piebalgas porcelāns, ūdensrozes
un kultūras nedēļa „Vecpiebalga atver durvis”, semināru atklāja domes priekšsēdētāja Ella
Frīdvalde - Andersone. Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs, projekta CHARTS
koordinators Raitis Sijāts sniedza informāciju par projektu un jau padarītajiem darbiem,
stāstīja par partneru pieredzes apmaiņas pasākumiem un dalību dažādās tūrisma izstādēs, par
divos projekta gados paveikto un vēl plānoto.
Vērtīgu pārskatu par kultūras mantojumu Pasaules mantojuma sarakstā un dažādajām
konvencijām un kultūras mantojuma sarakstiem sniedza Vidzemes Augstskolas profesors Jānis
Kalnačs. Profesora vadībā Vidzemes Augstskola izstrādā Vidzemes kultūras tūrisma politikas
ieviešanas plānu. Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte
stāstīja par svētku rīkošanas pieredzi Vidzemē, akcentējot nepieciešamību svētku rīkošanā
atrast un apspēlēt piesaisti konkrētajai vietai un tās iespējām un bagātībām. Viņa atzina, ka
svētki bez vietas identitātes un stipra idejiskā pamatojuma ir tikai kārtējais pasākums, kas
pazūd daudzu notikumu piedāvājumā. Vecpiebalgas novada tūrisma konsultants Andris
Koks iepazīstināja ar Vecpiebalgas novada tūrisma piedāvājumu, bet PMA „Orisāre” vadītāja
Līva Grudule stāstīja par muzeju piedāvājumu.
Sadarbības lielo nozīmi tūrisma nozarē akcentēja Vidzemes Augstskolas docents Andris
Klepers. Kā iespējamo veiksmes piemēru viņš minēja Vidzemes augstienes sadarbību.
Jāpiebilst, ka Vidzemes augstienes pašvaldību tūrisma speciālisti un tūrisma uzņēmēji, tajā
skaitā arī Vecpiebalgas novads, jaunajā sezonā piedāvās akciju „Apceļo Vidzemes augstieni!”,
kuras noslēgumā akcijas dalībnieki tiks aicināti uz balli Cesvaines pilī un pārsteiguma balvu
izlozi. Informācija par akciju pieejama PMA „Orisāre” mājaslapā: www.piebalgasmuzeji.lv .
Semināra dienas otrajā pusē dalībnieki iepazinās ar kafejnīcas „Ūdensroze” piedāvājumu un

atzinīgi novērtēja to,
ka kafejnīcas vadība
izstrādājusi
īpašu
piedāvājumu tūristu
grupām
sezonas
laikā.
Semināra
dalībnieki apmeklēja
arī
Vecpiebalgas
baznīcu.
Pēc
b a z n ī c a s
apmeklējuma visi
devās uz viesu
māju „Jaunogriņi”,
lai iepazītu tās
piedāvājumu.
Jāatzīst, saimnieku
paveiktais
atstāja
lielisku iespaidu un
saimniekiem ir, ar
ko lepoties. Tūrisma
industrijas pārstāvji
bija pārsteigti gan par plašo piedāvājumu, gan saimnieku acīmredzamo cieņu pret priekšgājēju
paveikto, jo ēkā lieliski harmonē senais manteļskurstenis ar savdabīga dizaina gultām un
mūsdienu apmeklētāju ērtībām nepieciešamo, tāpat pārsteigums bija melnā pirts un klusā,
romantiskā vide kopumā. Semināra dienas noslēgums bija Piebalgas porcelāna galerijā.
Fabrikas direktors aizraujoši un atraktīvi stāstīja gan par savu pieredzi, gan iepazīstināja ar
produkciju, un diena noslēdzās pozitīvā un priecīgā noskaņā.
Tūrisma sezona tuvojas. Šis seminārs nepašaubāmi bija vērtīgs ikvienam dalībniekam, bet
mēs ceram uz atgriezenisko saiti, jo lielākā daļa semināra apmeklētāju bija dažādu tūrisma
informācijas centru vadītāji un tūrisma nozares profesionāļi.
Līva Grudule, PMA „Orisāre” vadītāja

Jaunās ģimenes laukos: romantika… un ikdienas proza

Rīga un lielās pilsētas vienmēr ir vilinājušas jauniešus, mūsdienās šī
tendence kļuvusi masveidīga, tāpēc varam būt gandarīti, ka mūsu pusē
jaunās ģimenes izvēlas iespēju saistīt savu dzīvi ar laukiem. Par ieguvumiem
un grūtībām saruna ar Lindu un Edžu Ķaukuļiem.
Lauku dzīves priekšrocības
Linda: Esmu kurzemniece no vēju pilsētas
Liepājas. Lauku dzīve man ir pazīstama
kopš bērnības un arī lauku darbi nav
sveši, jo vecvecākiem netālu no pilsētas ir
saimniecība, kur lielākais lepnums ir krāšņs
daiļdārzs. To aplūkot brauc cilvēki no visas
Latvijas, arī Valsts prezidents to ir atzinīgi
novērtējis. Pārceļoties uz Vecpiebalgu, biju
nobažījusies, vai spēšu šeit iedzīvoties…
Jāteic, ka esmu pat nedaudz pārsteigta, cik
viegli viss atrisinājās - šo vietu tūlīt sajutu
kā savējo. Vecpiebaldzēniem gluži tāpat kā
kurzemniekiem piemīt liela pašapziņa un
lepnības gars. Kopīgais taču vieno, vai ne?
Edžus: Ar Lindu iepazināmies, kad
vēl mācījos Jelgavā. Tolaik aktīvi ar
grupu koncertējām Kurzemes pusē. Pēc
augstskolas gadu nodzīvojām Liepājā, taču
tad uzņēmumam, kurā strādāju, vajadzēja
pārstāvi Vidzemē, un mēs, ilgi nedomājot,
pārcēlāmies uz Vecpiebalgu, kas ir mana
dzimtā vieta. Dzīve laukos vienmēr ir
atšķīrusies no dzīves pilsētā: cits ritms,
ikdienas rūpes un izaicinājumi. Daudzi mūsu
paziņas un draugi izvēlas citu ceļu - pārceļas
no laukiem un mazpilsētām uz Rīgu, kur ir
lielākas iespējas.
Linda: Tas atkarīgs no cilvēka. Mums nebūt
nešķiet, ka lauku vide mūsdienās ir vairāk
piemērota pensionāriem un atpūtniekiem.
Jā, protams, dzīve pilsētā ir dinamiskāka,
taču tā nenodrošina visas pamatvajadzības,

piemēram, drošību, socializāciju, personisko
telpu. Lauki ir ģimenēm draudzīgāki - tīra
un dabiska vide, veselīgāks dzīves veids,
veselīgāka pārtika… Tās ir tikai dažas no
priekšrocībām. Mūsu gadījumā milzīgs
ieguvums ir ģimenes un tuvinieku atbalsts.
Abi ar Edžu esam ļoti aktīvi, piedalāmies
dažādos muzikālos projektos un pasākumos,
brīvdienas lielākoties pavadām koncertējot,
tāpēc esam ļoti priecīgi, ka savu trīsgadnieku
varam atstāt gādīgās omītes uzraudzībā.
Lielākās problēmas
Linda: Manuprāt, laukos ir maz darba
iespēju un bieži vien arī zemāks atalgojums
strādājošajiem, salīdzinot ar līdzīgas
jomas uzņēmumiem pilsētās. Protams,
vienmēr pastāv iespēja dzīvot laukos,
bet strādāt pilsētā, diemžēl attālums un
sabiedriskā transporta trūkums situāciju
padara sarežģītāku. Arī pati saskāros ar šo
problēmu. Pēc profesijas esmu vecmāte,
beigusi Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas
filiāli, specializācijas paplašināšanas nolūkā
pabeidzu arī māszinību nodaļu. Teiksiet pieprasīta profesija. No savas pieredzes varu
apgalvot, ka laukos mediķu pietiek. Šobrīd
veicu medmāsas palīga pienākumus SIA
„Vecpiebalgas doktorātā”, taču… Šis darbs ir
tikai pagaidu variants. Teikt, ka Vecpiebalgā
esam uz palikšanu, vismaz pagaidām vēl
nevaram.
Edžus: Es savukārt strādāju mežizstrādes
uzņēmumā, kur darba specifika saistīta

ar regulāriem braucieniem pa Vidzemes
reģionu, tāpēc nav svarīgi - dzīvoju pilsētā
vai laukos. Manuprāt, lauku nākotnes
attīstībai ir nepieciešamas modernas
idejas un jaunieši, kas savas zināšanas un
apņēmību liktu lietā, veidojot uzņēmumus
un attīstot inovatīvus projektus. Zinu, tas nav
vienkārši… Lai uzsāktu ko jaunu, ar labo
gribu vien nepietiek. Vieglāk ir tiem, kuriem
šeit dzīvo tuvinieki, optimālajā variantā - ir
zeme, māja, saimniecība. Gluži „tukšā” vietā
bez sākumkapitāla izveidot kaut nelielu
uzņēmumu ir gandrīz vai nereāli. Visi
pasākumi, lai noturētu jauniešus laukos,
jārisina valstiskā līmenī, taču dažkārt šķiet,
ka reti kuram politiķim ir patiess priekšstats
par to, kas notiek Latvijas reģionos.
Iespējas sevi pilnveidot un apliecināt
Linda: Mani kā ienācēju īpaši uzrunā
Vecpiebalgas novada kultūras tradīcijas.
Vienmēr esmu bijusi aktīva, tāpēc ļoti
priecājos, ka šejienes cilvēki mani ir pieņēmuši.
Labprāt piedalos dažādos pasākumos, esmu
atradusi domubiedrus deju grupā „Krelles”,
ik pa laikam koncertējam ar Marta Kristiana
Kalniņa Cēsu Karmīnsarkano kori, tagad
gatavojos arī vasaras lielajam notikumam
„Vecpiebalga atver durvis”.
Edžus: Visi panākumi sākas ar mazumiņu.
Un pārtop lielās lietās. Jauniešiem ir svarīgi
būt kopsolī ar sabiedrībā notiekošo, jo mēs
neviens neesam pašpietiekams, mums
vajag sabiedrību. Tas, ko jau tagad var darīt
pašvaldība, lai noturētu jaunās ģimenes
laukos, ir dažādot kultūras aktivitāšu klāstu.
Ir jāatrod vidusceļš - cienot tradicionālās
vērtības, jāveido jauni projekti, kas balstīti uz
mūsdienu kultūras novitātēm.
Linda: Man šķiet, ka Vecpiebalgas novadā
ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, diemžēl daudzi
no viņiem kautrējas savu talantu parādīt
publiski. Pilsētā, ja arī kas neizdosies,
apkārtējie to nepamanīs, taču šeit, kur „visi
par visiem visu zina”, ir lielāka nedrošība
un bailes kļūdīties. Jāatceras, ka sākumā
nekad viss nebūs ideāli, panākumi atnāk tikai
ar pieredzi un neatlaidību. Nezinu, cik tas ir
labi, bet esmu ievērojusi, ka laukos cilvēkiem
ir tendence ievērot tradīcijas - visam ir sava
kārtība, un lielākā daļa nevēlas, lai tā tiktu
mainīta.
Edžus: Ja jūti, ka kaut kas padodas, vajag
iet un runāt. Arvien vairāk pārliecinos, ka
šeit atsaucība ir jūtama gan no pašvaldības
puses, gan no apkārtējiem. Vajag tikai skaidri
noformulēt savu ideju. Aizspriedumi zūd, ja
ir pozitīva pieredze.
Ģimenes hobiji un aizraušanās
Linda: Mums abiem ar Edžu ir tuva mūzika.
Bērnībā piedalījos dažādos konkursos,
sākoties šovu ērai, dziedāju „Koru karos”,
kur pārstāvēju Liepājas un Cēsu kori, kā

bekvokāliste esmu piedalījusies Eirovīzijas
atlasē kopā ar Rūtu Dūdumu, bekvokālu
dziedāšu arī Aināra Virgas jubilejas koncertā
Liepājā. Man darbošanās mūzikas lauciņā
vairāk ir hobija līmenī, ko šobrīd nevarētu
teikt par Edžu.
Edžus: Es gan arī sevi neuzskatu par
mūziķi, drīzāk par šovmeni. Mūsu grupa
„Transleiteris” (no angļu valodas – tulkot)
aktualizē populārus hītus un izpilda slavenu
ārvalstu mūziķu dziesmu latviski tulkotās
versijas. Ja man pusaudža gados kāds būtu
teicis, ka ar dziedāšanu varēšu pelnīt naudu,
iespējams, nebūtu pametis mūzikas skolu.
Kuram gan puikam patīk spēlēt etīdes vai
mācīties solfedžo, ja ir daudz interesantākas
lietas, ko darīt! Apjausma, ka mūzika
ieņems nozīmīgu vietu manā dzīvē, nāca
vidusskolas pēdējos gados, kad kopā ar
skolasbiedru Lauri izveidojām grupu. Reizē
ar interneta vides attīstību pavērās daudz
jaunu iespēju arī „Transleitera” repertuāra
dažādošanai. Mūsu darbošanos nevar
pieskaitīt kādam noteiktam mūzikas žanram
- tas ir izklaidējošs šovs, projekts jauniešiem.
Grupai ir arī vairāki videoklipi, no kuriem
īpašu atzinību pēdējā laikā izpelnījies „Brālis
Luī”. Tagad ir doma vēl par kāda videoklipa
filmēšanu, šoreiz Vecpiebalgā, piesaistot deju
kolektīva „Balga” dejotājus. Esmu saņēmis
piedāvājumu kopā ar Lauri piektdienu
vakaros Latvijas Radio 5 vadīt raidījumu
jauniešiem (to varēs dzirdēt no 4. aprīļa.
Dz.J.). Pagaidām mūziku ar pamatdarbu vēl
apvienot varu, taču, iespējams, drīz pienāks
brīdis, kad būs jāizvēlas.
Vai jauniešiem laukos ir nākotne?
Edžus:
Kas
notiks
ar
laukiem
tuvākajos gados? Mūsu novada bagātais
kultūrvēsturiskais mantojums un lauku vide
dod cerību, taču nākotne slēpjas pašu cilvēku
darbībā un līdzatbildībā. Darbs un atpūta
iet roku rokā: ja nebūs iespējas nopelnīt,
jaunieši laukos neatgriezīsies. Atrast
algotu darbu uz vietas - arī ar labu izglītību
- ir gandrīz neiespējami, tāpēc viens no
priekšnosacījumiem varētu būt valstiska
līmeņa atbalsta programmas un atvieglojumi
jaunajiem lauksaimniekiem un uzņēmējiem.
Šobrīd tiek runāts par uzņēmējdarbības
veicināšanas pasākumiem, taču vismaz
pagaidām reālajā dzīvē nekādi uzlabojumi
nav jūtami.
Linda: Vispār jau mēs esam optimisti
un ticam, ka lauki tukši nepaliks un arvien
vairāk būs cilvēku, kuri dzīvi ārpus pilsētām
uzskatīs nevis kā šķērsli, bet gan veiksmi.
Dzidra Ješkina
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SKOLU ZIŅAS
Dzērbenes vidusskolā

SKOLU ĪSZIŅAS

12. martā 2.- 5. klašu skolēni devās izzinošā un
aizraujošā ekskursijā. Apmeklējām Rīgas Dzelzceļa
muzeju, Nacionālo bibliotēku, ekskursijas nobeigumā
noskatījāmies leļļu teātra izrādi ,,Divas Lotiņas”.
1949. gada 25. marts - visplašākās represijas Latvijas
vēsturē. Ešeloni ar tūkstošiem deportēto no visas Latvijas
piestāja lielākās vai mazākās stacijās Sibīrijā. Sākās cīņa
par izdzīvošanu, smags darbs, slimības, pārdzīvojumi.
Pieminot šos vēstures notikumus, 25. martā skolēni
un skolotāji nolika ziedus un aizdedzināja sveces pie
represēto piemiņas akmens.

latviešu valodā un matemātikā. Pēc tam skolēni radoši
darbojās vizuālajā mākslā par tēmu „Olimpiskās spēles”.
Paldies uzņēmējam Aldim Driķim par atbalstu!
10. martā notika tradicionālās sportiskās sacensības
meitenēm „Meitenes kā liepas”. Savā vecuma grupā titulu
„Meitene kā liepa” ieguva - Indra Gita Bērziņa, Melisa
Polīna Stepāne, Linda Ance Ansviesule un Lūcija Mende.
12. martā jau otro reizi devāmies uz Latvijas televīziju,
lai justu līdzi Robertam Klāvam Užānam, kas piedalījās
konkursā „Gudrs, vēl gudrāks” un startēja 9. klašu spēlē.
Roberta Klāva pārdomas: „Ieguvu daudz jaunu zināšanu
un labas emocijas. Atbildēt uz jautājumiem kameru priekšā
ir daudz savādāk, nekā skatoties radījumu TV ekrānā.”
Lai uzzinātu, kā tad veicās Robertam Klāvam, skatieties
raidījumu „Gudrs, vēl gudrāks” 11. aprīlī LTV1.

Novada skolu audzēkņi
sacenšas pētniecības
konferencē „Mazs cinītis
gāž lielu vezumu”

Vecpiebalgas vidusskolā

Par aizvesto likteni, viņu pārdzīvojumiem un ikdienas dzīvi
svešumā stāstīja skolotāja Mārīte Šķēle.

Inešu pamatskolā

14. martā - pēdējā mācību dienā pirms pavasara brīvlaika
- notika tradicionālā Zinību balle, kurā apbalvojumus
saņēma skolas mācību olimpiāžu uzvarētāji. Septiņi
skolēni, kuri šajā mācību gadā olimpiādēs, konkursos un
sacensībās reģiona un valsts līmenī ir uzrādījuši labus
rezultātus, saņēma Zinību balvu - Piebalgas porcelāna
fabrikas krūzīti ar skolēna vārdu. Balvas sponsors Jānis Ronis. Bet mācību gads vēl nav noslēdzies. Lai
veicas ikvienam, kas pārbauda savus spēkus ārpus skolas
sienām!
8. martā skolas mācību priekšmetu nedēļas, kas
sākās jau 24. februārī, noslēdza mākslas jomas mācību
priekšmetu nedēļa ar gadskārtējo solistu konkursu „DORE-MI”. Konkursam gatavojās gan dziedātgribētāji, gan
mākslinieki, jo tiek veidots īpašs zāles vizuālais tēls. Šogad
savus spēkus izmēģināja 12 solisti. Žūrijas visaugstāko
vērtējumu saņēma 7. klases skolniece Alita Sarmule, kas
izpildīja I. Kalniņa dziesmu „Rakstu rakstus”.

Konkursa „Do-re-mi” dalībnieki.

Taurenes pamatskolā

27. februārī sākumskolas skolēnu mācību olimpiādē
skolēniem bija iespēja vispusīgi parādīt savas zināšanas,
prasmes, iemaņas un radošumu. Rīts iesākās ar aktivitātēm
„Jautrajās stafetēs”, ko organizēja sporta skolotāja un
uzraudzīja tiesneši - vecāko klašu skolēni. Iepazinušies ar
olimpiādes dienas kārtību, skolēni turpināja individuālo
darbu savās klašu telpās. 1. klase veica kombinēto darbu,
kas ietver matemātiku, latviešu valodu, dabas zinības
un sociālās zinības. 2., 3. , 4. klase - olimpiādes darbu

3. martā 1.-3. klašu skolēni atzīmēja Meteņa dienu.
4. martā Vecpiebalgas novada visu skolu pārstāvji devās
ciemos uz Skujenes pamatskolu, lai kopīgi mācītos svinēt
Meteņus.
6. martā Aizsardzības ministrijas lekcija par NATO
darbību un operācijām Afganistānā.
11. martā notika lekcija par mutes veselību 1. - 12.
klašu skolēniem.
12., 13. martā paši mazākie kopā ar māmiņām un
tētiem par godu vecmāmiņām un vectētiņiem izspēlēja
pasaku „Kukulītis”. Lielākie bērni uzstājās koncertā „Ko
tu proti?”.
14. martā skolā notika A. Austriņam veltīta literārā
stunda „Manas tēva mājas”, kurā puiši (R. Pundurs, S.
Pētersons, J. Zommers, M. Kaštanovs, I. Pūce, G. Cīrulis,
K. Melngailis un R. Zvaigzne) lasīja fragmentus no
rakstnieka atmiņu grāmatas „Puiškans” un runāja dzeju,
savukārt meitenes (M. Pundure, M. Asare, S. Gobiņa un
L. Kuhta) dziedāja rakstnieka mīļākās tautasdziesmas.
Pēcpusdienā vidusskolas skolēnu pašpārvalde devās
uz sadraudzības pasākumu Jaunpiebalgā. Matemātiķi
piedalījās 4 vidusskolu - Priekuļu, Jaunpiebalgas, Stalbes,
Vecpiebalgas - draudzības pasākumā Priekuļos.
21. martā Vidzemes Augstskolā notika Vidzemes
reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference. Ķīmijas sekcijā atzinību ieguva 12. klases
skolnieks Kalvis Gorovenko (skolotāja A. Eškina),
veselības zinātnes sekcijā atzinību un tiesības piedalīties
valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 11.
klases skolnieces Anete Dzene un Dēzija Elīza Smirnova
(skolotāja A. Bērziņa).
No 24. līdz 28. martam skolā notika dažādas „Pasaules
ūdens dienai” veltītas aktivitātes.
25. martā represēto piemiņas brīdis pie baznīcas.
6. klases kolektīvs iekļuvis Meža olimpiādes pusfinālā.
Audzinātāja V. Lapiņa.
Skatuves runas starpnovadu konkursā un lielajā novadā
Valmierā 1. pakāpes diplomu saņēma 6. kl. skolnieks
Andris Brauers. Skolotāja A. Brauere.
Vēstures 20. valsts olimpiādē Maira Asare (9. kl.)
ieguva 2. vietu. Skolotāja Ž. Otersone.
Starpnovadu matemātikas olimpiādē 3. vietu ieguva
Andris Brauers, atzinību Silvestrs Pētersons (6.kl.), Agnese
Štimmere (7. kl.).”Hei, matemātiķi” olimpiādē atzinību
ieguva Sanija Gobiņa (4. kl.). Skolotājas A. Glāzere un R.
Šarkovska.
Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 3. klašu
skolēniem atzinību ieguva Rēzija Krieviņa. Skolotāja
Anda Balode.
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 1.vietu ieguva
Kārlis Apalups (11.V) un 3. vietu – Simona Klodža (12.
E). Skolotāja V. Jēriņa.
Cēsu novada atklātajās sacensībās tautas bumbā 3.
klasēm 1. vietu ieguva Monta Aleksējeva, Beāte Bāliņa,
Annika Niklase, Sofija Tija Pundure, Roberts Sniedze,
Deniss Regnārs Steļmačenoks, Klāvs Vilde, Kristaps
Zivtiņš, Jorgens Bērziņš un Keita Zariņa. Skolotāja A.
Krama.

Pētniecisko darbu autori un skolotājas.

6. martā, otro gadu pēc kārtas, Taurenes pamatskolā
pulcējās Vecpiebalgas novada sākumskolu skolēni
pētniecības konferencītē „Mazs cinītis gāž lielu
vezumu”, lai pilnveidotu prasmes un atbildētu uz
jautājumiem, kopīgi atpūstos un iepazītos ar jauniem
draugiem.
Šogad konferencītē ar 13 pētnieciskajiem darbiem
piedalījās 16 skolēni. Darbu autori pēc izlozes prezentēja
savus darbus: pamatoja tēmas izvēli, īsi pārstāstīja darba
saturu, iepazīstināja klausītājus ar pētījuma aprakstiem,
rezultātiem, ieguvumiem un atbildēja uz klausītāju
jautājumiem.
Jauno pētnieku vidū bija:
1. klases skolēni: Agnese Volmane „Buri, buri
burtiņi” (Vecpiebalgas vidusskola);
Denīza Bērziņa „Kļava” (Taurenes pamatskola).
2. klases skolēni: Dāvids Amans „Iepazīsti Dzērbeni!”
(Dzērbenes vidusskola); Keita Zariņa „Drošība”
(Vecpiebalgas vidusskola); Nauris Kristaps Metums
„Maizīte - spēka devējiņa” (Inešu pamatskola); Mareks
Greizāns „Ķieģeļi” (Taurenes pamatskola); Sarita
Tauriņa un Anna Zīle Lukstiņa „Kalendārs” (Skujenes
pamatskola).
3. klases skolēni: Rihards Grigāns „Sauszemes
transportlīdzekļi” (Inešu pamatskola);
Rūdolfs Rudzītis un Klāvs Vilde
“Volejbols”
(Vecpiebalgas vidusskola); Adele Lazdiņa un Valērija
Stirniņa „Galda spēles” (Skujenes pamatskola); Saulis
Laputevs „Mieži” (Taurenes pamatskola) .
4. klases skolēni: Nauris Kancēvičs „Elektrība”
(Dzērbenes vidusskola);
Evija Auce Cimberga „Cik sver 4. klases skolēna
soma?”(Taurenes pamatskola).
Pasākuma noslēgumā pētniecības konferencītes
dalībnieki klausījās 1.-4. klašu skolēnu ansambļa
dziedātās dziesmas, kopīgi gāja rotaļās un saņēma
Pateicības rakstus un balvas.
Balvu „Skatītāju simpātija” ieguva
Taurenes
pamatskolas 4. klases skolniece Evija Auce Cimberga
par pētniecisko darbu „Cik sver 4. klases skolēna
soma?” un Taurenes pamatskolas 2. klases skolēns
Mareks Greizāns par pētniecisko darbu „Ķieģeļi” .
Paldies par sapratni un sadarbību sākumskolas
skolotājām - Birutai Kuzmanei, Evijai Rutkai, Ilvai
Jeromānei, Valdai Miķelsonei un Ingunai Batņai!
Anta Paeglīte,
Taurenes pamatskolas sākumskolas MK vadītāja

Dzērbenes vidusskolas skolotāji un
darbinieki atklāj kustību prieku
„Kustība - tas ir prieks un veselība!” tā uzskata Dzērbenes vidusskolas
skolotāji un darbinieki, tāpēc 20. martā skolā notika spartakiāde, kuru
organizēja Dzērbenes vidusskolas sporta klubs un arodbiedrība.
Sacensības sākās ar iesildīšanos, kam sekoja novusa un galda tenisa
turnīri. Ir grūti trāpīt pa bumbiņu vai ar kiju pa kauliņu, ja tas darīts tik
sen... Katru veiksmīgu sitienu pavadīja prieka saucieni un gaviles. Bet
tas jau tikai sākums! Sekoja bumbas driblēšana apkārt šķēršļiem, metieni
grozā, tāllēkšana no vietas, pildbumbas mešana tālumā, puspietupieni uz
skaitu, pumpēšanās un tautas bumbas spēle. Protams, absolūtās līderes
visās disciplīnās bija skolotājas Karīna Zirne, Dagnija Sakse, Sarmīte
Stērste, arī pārējās dalībnieces vareni turējās līdzi. Diena pagāja tik
ātri! Bijām pozitīvi uzlādējušās, izkustējušās un priecīgas, tāpēc sekoja
ierosinājums - līdzīgas sacensības rīkot biežāk.
Ērika Arāja
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Mākslinieciskās aktivitātes Taurenes pamatskolā

Ar pirmajiem saules stariem un putnu draisko čivināšanu
aizsākas Mākslas dienu laiks Taurenes pamatskolā.
Ļoti priecājamies, ka mūsu skolas skolēnu darbi iekaro
Cēsu izstāžu namu un priecē vizuālās un lietišķās
mākslas izstādes „Trejdeviņas saules lec” apmeklētājus.
Taureniešus
izstādē pārstāvēja floristikas pulciņa
„Pipariņš” un „Čaklo roku” pulciņa dalībnieku - Danielas
Pinkas, Alvja Jakovļeva, Indras Gitas Bērziņas, Evijas
Auces Cimbergas, Melisas Polīnas Stepānes, Mareka
Greizāna, Līgas Dandenas, Anetes Plūmes, Lāsmas Kitijas
Mateusas, Amandas Strazdiņas Gļebas - darbi. Paldies
par ieguldīto darbu „Čaklo roku” pulciņa vadītājai Iveta
Kallītei, Aldim Driķim un vecākiem par sniegto atbalstu
un sapratni! Tikai radošs bērns ir dzīvespriecīgs bērns.

14. un 15. martā teātra pulciņš „Draiskulīši” mēroja
ceļu uz Liepas pamatskolu, kur notika kārtējais skolu
teātru festivāls „Pigori
Liepā 2014”. Divās dienās
festivāla ietvaros tika nospēlētas astoņu skolu teātru
grupu vienpadsmit dažāda žanra izrādes. Prieks, ka kopīgā
domā festivālā satikās bērni un skolotāji no Drabešiem,
Amatas, Liepas, Taurenes, Raiskuma, Matīšiem, Zaubes
un Mārsnēniem. Šajās dienās kopīgos smaidos savijās
gan darbs uz skatuves, gan nelielas izklaides, kā arī kāda
jauna mākslas žanra apgūšana. Pēc baudas, ko guvām,
noskatoties 11 izrādes, nācās mēroties spēkiem sporta
zālē, bet pēc jautrajiem disko ritmiem nevarējām „atrast
pelīti, kura miegu velk”. Otrajā dienā pēc rīta rosmes
visus dalībniekus gaidīja Rīgas Pantonīmas teātra režisors
Uģis Točs, kas mazos māksliniekus ievadīja jaunā mākslā
- pantonīmā.
5. martā notika ikgadējais koncerts - konkurss „Cālis
2014”, kurā savu prasmi, varēšanu un drosmi uzstāties
rādīja 26 pirmsskolas bērni no 2 līdz 6 gadiem. PALDIES
vecākiem par dziesmu vārdu mācīšanu, žūrijai - Agnijai
Amanei, Guntai Graudiņai un Kristīnei Vītoliņai - par
objektīvo vērtēšanu, Guntaram Batņam par dāvaniņām
mazajiem dziedātājiem, muzikālajai audzinātājai Ingunai
Batņai par jaukajām dziesmām un bērnu sagatavošanu
un zaķim Garausim, kas mazos dziedātājus iedrošināja
un uzmundrināja. Nomināciju „Lielais cālis” ieguva
Nikole Vija Skujiņa, kura dziedāja dziesmu „Lollīte
baro putniņus”. Nomināciju „Mazais cālis” ieguva Niks
Platacis ar dziesmu „Kaķīt’s mans”. Skatītāju simpātiju
ieguva Ieva Greizāne.
Lai mums visiem sapņu pilns pavasaris!
					
Dace Potaša
un Anete Žagare, skolotājas



Profesiju diena Dzērbenes
vidusskolā

28. februārī „Profesiju dienas” ietvaros skolā viesojās
vīrišķīgu profesiju pārstāvji - lauksaimniecības inženieris Andis
Baltiņš un kuģu būves speciālists Oļģerts Sakss (ilgu laiku bijis
vienīgais tik augsta līmeņa speciālists). A. Baltiņš iepazīstināja
zēnus ar jaunākajām tehnoloģijām un lauksaimniecības
mašīnām, uzsverot zināšanu nepieciešamību. Prezentācijā
zēni redzēja, kā ar, kompjūteriem aprīkotas, jaunākās zemes
apstrādes mašīnas uzmana augsti izglītots speciālists ( nav ne
putekļu, ne milzīgo vibrāciju, ne kaitīgu darba apstākļu). A.
Baltiņš pastāstīja par darba iespējām Latvijā. Lai strādātu labi
apmaksātu, interesantu darbu lauksaimniecībā, nepieciešamas
fizikas, matemātikas, svešvalodu zināšanas, teicami jāpārvalda
informācijas tehnoloģijas.
Kuģu būves speciālists Oļģerts Sakss zēniem pastāstīja par
kuģu būvniecību, par lielākajiem kuģiem pasaulē, to vadīšanu,
demonstrēja Arhimēda likumu, uzdeva dažādus interesantus
jautājumus. O. Sakss arī uzsvēra matemātikas, fizikas,
tehnoloģiju zināšanu nepieciešamību jebkuras profesijas
apguvē. Viņš zēniem novēlēja jūrnieku vēlējumu - lai vienmēr
septiņas pēdas zem ķīļa! 		
7.-9. klašu meitenes profesiju dienā devās iepazīt farmaceita
profesiju uz Dzērbenes seno aptieku. Mūs sagaidīja aptiekas
pārvaldniece Ingrīda Siliņa. Viņa pastāstīja, ka, lai kļūtu
par farmaceitu, daudz jāmācās, īpaši ķīmija un bioloģija.
Uzzinājām, ka agrāk daudzas zāles gatavoja uz vietas aptiekā,
bet mūsdienās tās atved jau safasētas. Dzērbenes aptieka ir kā
muzejs, kurā saglabātas senās lietas, trauki, zāļu gatavošanas
iekārtas. I. Siliņa rādīja mums savus pierakstus un aptiekas
grāmatas. Daudz uzzinājām par slaveniem farmaceitiem, kuri
mācījušies Igaunijā, Tērbatā. Sapratām, ka farmaceita profesijā
ir ļoti daudz jāzina, visu mūžu jāmācās, jo zāles mainās, tiek
radītas aizvien jaunas. Mums patika stunda aptiekā. Dažām
meitenēm pat radās interese par farmaceita profesiju.
					
Rēzija Veronika Laumane, Elza Marija Ozolante

Vecpiebaldzēni darba vizītē Padovā

Kristīne Kleinberga, Elīna Zivtiņa un skolotāja Ilona
Strelkova Venēcijas karnevālā.

No 24. februāra līdz 1. martam Vecpiebalgas
vidusskolas skolēni Aivis Šulcs, Kārlis Apalups, Elīna
Zivtiņa, Kristīne Kleinberga un skolotājas Daiga Šatrovska
un Ilona Strelkova Comenius projekta ,,Mācies mācīties!

SPORTS

Attīsti savas autonomās mācīšanās prasmes!” ietvaros
viesojās Istituto di Istruzione Superiore ‘E. Usuelli Ruzza’
Itālijā - Padovā.
Pirmdien ieradāmies Padovā, kur mūs, skolēnus, laipni
uzņēma viesģimenēs, bet skolotājas iekārtojās viesnīcā.
Viesģimenē pavadītā nedēļa sniedza iespēju pārbaudīt
un uzlabot savas angļu valodas zināšanas un iepazīt
Padovu, ko pasaulē dēvē par pilsētu zem arkām.
Otrdien skolā prezentējām savu 1. mājas darbu - Aivja
uzņemto īsfilmu par tradicionālo un moderno skolu - un
ar valsi mēģinājām pierādīt, ka skola, tāpat kā valsis,
visos laikos ir moderna. Pēc prezentācijām katras skolas
pārstāvji citiem mācīja kādu savas valsts populāru tautas
deju vai rotaļu. Mēs mācījām jau Turcijas vizītes laikā visu
iemīļotu danci „Cūkas driķos”. Visiem ļoti patika radošā
darbošanās - masku gatavošana.
Trešdien katras dalībvalsts delegācija rādīja savu 2.
mājas darbu - prezentāciju, kas tika veidota, apkopojot
skolēnu aptaujas rezultātus par autonomo mācīšanos.
Apguvām itāļu valodas minimumu, kas ļāva labāk iepazīt
citam citu. Vēlāk devāmies vizītē pie Padovas mēra, bet
pēc tam apskatījām skaistākos pilsētas kultūrvēsturiskos

objektus, no kuriem nozīmīgākie ir Padovas skulptūru
parks (Eiropā otrais lielākais) un Sv. Antonija katedrāle.
Ceturtdien ar vilcienu devāmies uz Venēciju, kas mūs
pārsteidza ar savu krāšņumu un plašumu. Šeit apskates
objektu netrūka, jo šaurās ieliņas, kanāli un katra ēka ir
kā mākslas darbs. Mums paveicās, jo tieši tajās dienās
Venēcijā norisinājās karnevāls un mums bija iespēja ne
tikai apbrīnot skaistos karnevāla tērpus un maskas, bet arī
nofotografēties ar to demonstrētājiem.
Piektdien jauktās darba grupās apkopojām savus
priekšstatus par perfektu skolu, bet pedagogi konferencē
izvērtēja darba vizīti Padovā un iepazinās ar nākamā
posma plānotajām projekta aktivitātēm, kas no 25. līdz
30. aprīlim notiks Vecpiebalgā. Padovas Domes pārstāvis
katras valsts delegācijai svinīgi pasniedza sertifikātus, bet
vakarā mēs visi kopīgi baudījām picu. Bija ļoti žēl, ka
jāpamet tikko iepazīti draugi, bet prieks, ka pavisam drīz
tos uzņemsim Latvijā.
Paldies skolotājām, skolas direktorei un Vecpiebalgas
novada pašvaldībai par lielisko iespēju!
Kristīne Kleinberga,
Vecpiebalgas vidusskolas 11. klases skolniece

Biatlonistu un slēpotāju ziemas sezona

Šajā sezonā laika apstākļi nelutināja ziemas sporta veidu pārstāvjus. Pateicoties
padarītajam darbam sagatavošanās periodā, Vecpiebalgas novada biatlonisti un distanču
slēpotāji sekmīgi startēja Latvijas čempionātos, kas notika mākslīgā sniega trasēs
Madonā un Priekuļos. Biatlonā Latvijas čempiona titulu izcīnīja Krista Razgale (2 reizes),
Rūdis Balodis (2 reizes), Jānis Slavēns, Kristers Slavēns. Sudraba medaļas - Kristeram
Slavēnam, Kristai Razgalei, bronzas medaļas - Jānim Slavēnam, Dzintaram Daļeckim,
Elīnai Radziņai, Rūdim Balodim. Ļoti tuvu medaļai - ceturtās vietas - Intam Sarmulim
un Uldim Sļadzevskim. Iepriecināja arī jaunākie biatlonisti, kuri Latvijas čempionātā
nešāva, bet sacentās slēpošanā ar kopējo startu. 30 dalībnieku konkurencē 2. vietu izcīnīja
Mikus Cimdiņš, 7. vietu Renārs Pundurs, 9. vietu Elgars Mārtinsons. Baltijas valstu 1.
ziemas militārajās spēlēs divas bronzas medaļas izcīnīja Egons Briedītis - individuāli un
jauktajā biatlona stafetē kopā ar Elīnu Radziņu. Mūsu labākajiem novada biatlonistiem
Ingai Paškovskai un Tomam Praulītim tomēr neizdevās izcīnīt vienīgo ceļazīmi uz
olimpiskajām spēlēm Sočos. Toms startēja Pasaules kausa posmos biatlonā un piedalījās
arī Latvijas izlases komandā stafešu slēpojumos. Inga izcīnīja Latvijas čempiones titulu un
piedalījās IBU Eiropas kausa izcīņas sacensībās. Šoziem jaunie talanti startēja Zviedrijā,
Norvēģijā, Austrijā, Francijā, Vācijā, Itālijā, Čehijā, Slovākijā. Toms uzlaboja personīgo
augstāko izcīnīto vietu Eiropas kausos (57. vieta 126 dalībnieku konkurencē). Abi ir
ieguvuši kvalifikāciju startam nākamās sezonas Pasaules kausu sacensībām.
Latvijas čempionāts distanču slēpošanā šogad notika 3 posmos. Dalībnieki sacentās
īsajās sprinta distancēs, vidējās distancēs un stafetē. Individuālajās distancēs Latvijas
čempionātā divas 3. vietas izcīnīja Ints Sarmulis (V18 grupā) un Rūdis Balodis (V16
grupā), 2. vietu - Dzintars Daļeckis (V16 grupā), prestižajā 20 km distancē 3. vieta Egonam
Briedītim (V18 grupā). Stafetes slēpojumos čempionātā medaļas izcīnīja Mikus Cimdiņš,
Kristers Slavēns, Rūdis Balodis, Dzintars Daļeckis, Egons Briedītis, Ints Sarmulis, Uldis
Sļadzevskis, Emīls Galiņš, Reinis Miķelsons, Mairita Sļadzevska, Krista Razgale, Elīna
Radziņa, Arvis Arvīds Jekimovs. Pārsteidza lielie puiši Māris Pilsētnieks, Gatis Praulītis,
Kārlis Miķelsons, izcīnot 4. vietu vīriešu stafetes slēpojumā. Šie novada sportisti
mērķtiecīgi gatavojās, lai Vecpiebalgas novadu pārstāvētu Latvijas 3. ziemas olimpiādē.
Žēl, ka sacensību organizatori atcēla lielo pasākumu. Vēl nedēļu pirms sacensībām domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde -Andersone novada distanču slēpotājiem un biatlonistiem
Inešu pilī pasniedza parādes formas un grāmatu par Vecpiebalgas novadu, bet pēc pāris
dienām saņēmām negaidītu ziņu, ka Latvijas 3. olimpiāde pārcelta uz nākamo ziemu,
lai gan tobrīd valstī notika sacensības gan biatlonā, gan slēpošanā, gan kalnu slēpošanā.

Jāpiezīmē, ka jaunajās formās bijām pamanāmi gan sacensību trasēs, gan apbalvošanas
ceremonijās.
Sakarā ar sekmīgiem startiem iepriekšējā sezonā mūsu novada slēpotājiem tika dota
iespēja piedalīties ISF Pasaules skolu čempionātā distanču slēpošanā Igaunijā (Otepē).
Sacensībās piedalījās 7 novada sportisti - Krista Razgale, Elīna Radziņa, Kristers Slavēns,
Rūdis Balodis, Emīls Galiņš, Dzintars Daļeckis un Uldis Sļadzevski. Sacensības reizi
divos gados rīko Starptautiskā Skolu sporta federācija, un tās ir prestižākās sacensības
skolu sportā. Sacensībās piedalījās 9 valstu 18 skolu komandas. Sacensību īpatnība, ka
sacenšas komandas. Vecpiebalgas vidusskolas komanda izcīnīja piekto vietu. Ļoti labs
sniegums jaunajiem slēpotājiem.
.
Nedaudz par citu valstu komandām. Vāciju pārstāvēja sporta ģimnāzija no Oberhofas
biatlona centra, Krieviju - sporta internāta skola no Iževskas, Franciju - sporta koledža no
Albanas, Austriju - slēpošanas akadēmijas skola, Latviju - Priekuļu vidusskolas meitenes
un Vecpiebalgas vidusskolas zēni. Pirmajā dienā notika treniņi, iepazīšanās ar sacensību
trasi, bet vakarā - sacensību atklāšanas parāde ar Otepes skolēnu uzstāšanos, valstu
karogu ienešanu, interesantu lāpu gājienu sacensību trasē un uguņošanu. Nākamajā dienā
sacensības meitenēm sākās 9.00. Trase bija sagatavota teicami. To gan vairs nevarēja
teikt pēc divām stundām, kad starts tika dots puišiem. Saule darīja savu darbu - distance
kļuva mīksta, jūtama bija arī inventāra ietekme uz rezultātu, bet puiši nostartēja labi,
un pēc pirmās dienas bijām piektie. Trešajā dienā visi dalībnieki devās ekskursijā uz
Tartu, kur - pastaiga pa vecpilsētu un AHHA zinātnes centra apmeklējums. Vakarā
kopīgs pasākums, kurā mēs savu valsti un novadu prezentējam ar nelielu video klipu,
saldumiem un Piebalgas porcelāna fabrikas izstrādājumiem. Klātesošajiem par savu
novadu un skolu pastāstīja Emīls Galiņš. Emīlu intervēja arī Igaunijas televīzija. Krievijas
treneri pastāstīja, ka arī viņu ziņu portālos bijis iekļauts sižets par puisi no Latvijas, kas
stāstījis par savu skolu. Stafetes slēpojumā distancē pirmajā etapā apņēmības pilns devās
Kristers Slavēns un noturējās līdzi vadošajām komandām. Otrajā etapā Rūdis Balodis
noslēpoja vienādi ar francūzi, trešajā etapā Dzintars Daļeckis darīja visu, lai pietuvotos
konkurentiem, bet sniega apstākļi bija mainījušies un slēpes zaudēja slīdamību. Uldim
Sļadzevskim atlika vien noturēt piekto vietu. Kopējais iespaids par mūsu jauniešiem
ir ļoti labs, bet, vai pēc diviem gadiem dosimies uz Oberhofu Vācijā, izšķirs darbs un
attieksme.
Pateicamies novada pašvaldībai, vecākiem, pedagogiem, kuri atbalstīja šo pasākumu,
Jānim Ronim par palīdzību novada tēla veidošanā.
Andris Praulītis

				

PasākumU AFIŠA
VECPIEBALGAS NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

4.-30. aprīlis Vecpiebalgas novada mākslas un
rokdarbu izstāde. Neturiet sveci zem pūra un
parādiet, kas pa ziemu padarīts!
Informācija - 29408315

4. aprīlī plkst. 19.00 Dzērbenes folkloras kopa
„Māras bērni” sadarbībā ar Kaives dāmu deju grupu
ielūdz uz ziņģu vakaru „Pajokosim?”
Omulīgākai jokošanai līdzi ņemiet groziņus! Pēc
programmas varēsiet padejot ierakstu mūzikas ritmos.
Būsiet laipni gaidīti! Ieejas maksa - viens aprīļa joks
11. aprīlī plkst. 19.00 Grundzāles amatierteātra
izrāde „Pacel vabolīti!”
Ziedojums mākslai - 1,50 EUR
19. aprīlī plkst. 11.00 Lieldienu koncerts un
ološanās prieki bērniem
Koncertā piedalās pirmsskolas bērni ar dziesmām un
dejām
Ieeja - raibas olas rotaļām
21. aprīlī plkst. 13.00 novada senioru Pavasara
balle

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

APSVEIKUMI
Cik labi dzīvot un būt,
Dot citiem, caur to arī gūt.
Tas nozīmē laimīgiem kļūt,
Lai arī citi šo laimi jūt.

(J. Silazars)

Īpašie gaviļnieki

60 - Laimonis Lazdiņš Dzērbenē
Aivars Ošiņš Inešos
Valērijs Šibalovs Taurenē
Ilga Bondare Vecpiebalgā
70 - Zaiga Klinklāva Dzērbenē
Rūtiņa Seska Kaivē
Vladislavs Salinieks Taurenē
Selga Aina Zeiferte Taurenē
80 - Olita Samsone Dzērbenē
Ērika Eglīte Inešos
Paulīna Drozda Taurenē
90 - Aleksandrs Bezikovs Vecpiebalgā
91 - Elvīra Vilhelmīne Bluķe Taurenē
Velta Rezgale Vecpiebalgā
92 - Pēteris Šķesteris Taurenē

Kaives pagastā

20. aprīlī plkst. 13.00 pie pārvaldes ēkas „Stādu
andele”
20. aprīlī plkst. 14.00 pārvaldes zālē Lieldienu
uzvedums „Skatāmpanti”
Piedalās Skujenes un Kaives teātra studija
Režisore un scenārija autore - Baiba Jukneviča

Taurenes pagastā

Vecpiebalgas kultūras namā

3. aprīlī plkst. 14.00 skolēnu tautisko deju
kolektīvu sadancošanās „Brīdis pirms skates”
17. aprīlī plkst. 12.00 Vecpiebalgas novada skolēnu
deju kolektīvu skate - koncerts
20. aprīlī plkst. 22.00 - 03.00 Lieldienu ballīte ar
grupu „Transleiteri” DJ Tomu Grēviņu
Galdiņu rezervēšana. T. 26493591
Ieeja - 5,00 EUR
25. aprīlī plkst. 12.00 Vecpiebalgas vidusskolas
Teātra diena
29. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada
pirmsskolēnu 2. dziesmu un deju svētki „Bērnības
zeme”

Vecpiebalgas novadu apmeklē
sadarbības partneri no
Zviedrijas un Norvēģijas

18. martā Vecpiebalgas novadā viesojās starptautiskās
asociācijas Innovation Circle Network, kuras biedrs ir arī
Vecpiebalgas novada pašvaldība, valdes priekšsēdētājs
Michael Norén (Zviedrija) un valdes loceklis Alf S. Johansen
(Norvēģija). No pašvaldības puses ar viesiem satikās domes
priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone un projektu vadītāja
Lelde Burdaja. Tikšanās mērķis bija valdes locekļu vēlme
iepazīties ar novadu klātienē, kā arī pārrunāt jautājumus,
kas saistīti ar asociācijas darbību, jaunu biedru piesaisti,
sadarbību starp iesaistītajiem partneriem un nākotnes projektu
idejām. Innovation Circle Network ir starptautiska Eiropas
vietējo organizāciju, iestāžu un domju asociācija, kas strādā,
lai veicinātu maza un vidēja mēroga teritoriju ilgtspēju un
pievilcību dzīvošanai. ICN ietvaros kopā satiekas speciālisti,
lēmumu pieņēmēji, uzņēmēji, brīvprātīgie un jaunieši, lai
sadarbotos un sasniegtu kopīgus mērķus.

Liec, Laimīte, baltu ziedu
Mazajā rociņā Lai ir balta tā dzīvīte,
Kura būs jādzīvo!

Sveicam Tevi, aprīļa jubilār!

12. aprīlī plkst. 19.00 pārvaldes zālē amatierteātris
“Aka” piedāvā komēdiju 2 cēlienos
„Viena tante teica jeb bezbērnu tēvs”
Lugas autors - Neretietis
Režisore - Guna Kalniņa

20. aprīlī plkst. 14.00 kultūras nams kopā ar BJC
„Dari Vari” visus mīļi aicina uz Lieldienu sarīkojumu
„Nāc nākdama, Liela diena, visi bērni tevi gaida!”
Taurenes estrādē
Līdzi ņemt krāsotas olas un labu garastāvokli!

2014. gada aprīlis

PATEICĪBAs
Paldies Vecpiebalgas novada domei un treneriem
Aijai un Andrim Praulīšiem par finansiālo atbalstu un
doto iespēju mūsu bērniem Rūdim Balodim, Kristeram Slavēnam, Dzintaram Daļeckim, Emīlam Galiņam
un Uldim Sļadzevskim piedalīties ISF Pasaules skolu
čempionātā distanču slēpošanā, kas norisinājās no 9.
līdz 14. martam Otepē, Igaunijā, gūstot pieredzi augsta
līmeņa sacensībās.
Dalībnieki un viņu vecāki
Paldies par atbalstu pensionāru klubiņam „Pīlādzītis”,
bijušajiem Piebalgas ceļu daļas kolēģiem un visiem,
visiem, kuri juta līdzi, vienkārši uzlika roku uz pleca
vai domās bija kopā ar mums, pavadot Ainu mūžības
ceļā.
Guntis, māsas, brālis un krustdēls

informācija
DONORU DIENA

10. aprīlī plkst. 10.00 – 13.00 Dzērbenes pilī
Donoru diena. Būsiet mīļi gaidīti!

SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM

25. aprīlī plkst. 10.00 Vecpiebalgas kultūras nama mazajā
zālē notiks informatīvs seminārs lauksaimniekiem un
uzņēmējiem.
Programmā:
• Izmaiņas IIN nodokļu likumdošanā, gada ienākumu
deklarācijas un cita svarīga informācija par nodokļiem.
• LEADER pasākumi 2014.- 2020. gadam. Projektu iespējas
vietējiem uzņēmējiem un ražotājiem.
• Likumdošanas nosacījumi kūtsmēslu krātuvēm
lopkopības saimniecībās, C kategorijas piesārņojums.
• Aktualitātes lauksaimniekiem. ES un valsts atbalsts 2014.
gadā.

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM

Piektdien, 11. aprīlī plkst. 10.00 Dzērbenes pagasta
pārvaldē novada iedzīvotājus uz tikšanos aicina deputāti
Inese Navra un Edgars Bērzkalns.

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:
Jānis Pogulis Taurenes pagastā;
Jānis Babris Taurenes pagastā;
Dita Gnedlere Taurenes pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Par modi,
kas prasa īstus upurus

Skatos „Panorāmu”. Reportāža no Narkoloģijas un
toksikoloģijas centra. Skats - baismīgs. Jaunieši, kuri neatpazīst
vairs pat savu māti un tēvu, fiziskas un neizturamas sāpes visā
ķermenī, nelabums, atmiņas zudums. Diagnoze visiem viena
- lietojuši tā saucamās „legālās narkotikas”. Un tūliņ rodas
jautājums, kā narkotikas, kuru izplatīšana, uzglabāšana ir krimināli
bargi sodāma, bet lietotāji tiek pakļauti piespiedu ārstēšanai, var
būt „legālas”. Un te neko nemaina tas, ka tās pārdod ar dažādiem
nosaukumiem - gan kā „zālīšu maisījums”, gan „maisījumi pīpju
tīrīšanai” vai pat kā „mēslojums kaktusiem” . Katram skaidrs,
ka runa ir par jaunu narkotiskās atkarības veidu, kuru daudzi
speciālisti uzskata pat par bīstamāku nekā tradicionālo, jo tas ir
maz pētīts, grūti analizējams nezināmas izcelsmes un sastāva dēļ
un tāpēc grūti padodas aprobētai ārstēšanai. Par to jau publicēti
neskaitāmi raksti. Katrs, kas vēlas, var atrast informāciju
internetā utt. Bet galvenais jautājums paliek, kā var pieļaut šādu
bīstamu vielu izplatību un kāpēc cīņa pret šo ļaunumu praktiski
nedod nekādu rezultātu, gluži pretēji - pēdējā laikā Narkoloģijas
centrā ar šo diagnozi ievietoto jauniešu skaits dienā jau pārsniedz
10. Nav palīdzējušas ne iedzīvotāju pašiniciatīvas, lai kontrolētu
attiecīgo pārdotavu darbu, ne pašvaldības policijas reidi, pat
ne vēršanās pret tirgotājiem ar krimināli sodāmām darbībām,
piemēram, nodedzinot kioskus. Jaunas vietas, kur pārdod „zālīti”,
aug kā sēnes pēc lietus, jo bizness, acīmredzot, ir ļoti ienesīgs. Ko
darīt? Vai tiešām nav nekādas izejas no šādas situācijas? Domāju,
ka jāsāk ar likumdošanu, proti, jebkādu maisījumu pārdošana
jāatļauj tikai pēc tam, kad šīs vielas pārbaudītas sertificētā
laboratorijā (tas ir dārgs prieks, tātad - tas jādara par pārdevēju
naudu) un tās atzītas par nekaitīgām. Protams, visefektīvāk būtu
aizliegt tās tirgot vispār, taču šī komercdarbības kriminalizācija,
acīmredzot, aizskar pašu svētāko brīvā tirgus principu - tiesības
gūt peļņu visos veidos, kuri nav skaidri definēti kā aizliegti.
Interesants ir arī Aptieku īpašnieku asociācijas priekšlikums
pieskaitīt šos maisījumus medikamentiem, jo viss, kas lietojot
izraisa izmaiņas cilvēku fizioloģijā un psihē, ir zāles. Taču tūdaļ
sekos iebildumi. Un pamatoti. Bet kā tad ar alkoholu un daļēji arī
ar tabaku? Un tagad par to, kas, manuprāt, traucē sekmīgi cīnīties
ar šo „trakumu”, kas gan, paldies Dievam, pagaidām pārņēmis
galvenokārt Rīgu un tās apkaimi. Tātad, pirmkārt, ārkārtīgi lielas,
protams, mūsu apstākļiem naudas summas, kuras apgrozās šajā
biznesā, kas savukārt ļauj ietekmēt attiecīgu lēmumu pieņemšanu
un amatpersonu rīcību (piemēram, novilcinot patiesi efektīvu
līdzekļu pielietošanu. Te es domāju ne tikai LR , ņemsim vērā
kaut vai marihuānas legalizāciju pasaulē). Otrkārt, jauniešu
subkultūras pastāvēšana, kura praktiski nosaka daudzu (protams,
ne visu) jaunākās paaudzes pārstāvju uzvedību, domāšanas
(pareizāk, nedomāšanas, jo pārsvarā balstās uz atdarināšanu)
veidu. Šī attiecīgā vecuma grupas „nodalīšanās” no pārējās
sabiedrības tiek visādi veicināta, jo nes lielu peļņu (ne tikai no
narkotikām). Treškārt, kā iepriekšminētā sekas - trūkst patiesu
autoritāšu, paaudžu saikne ir pārrauta, apzinīgākie vienaudži nav
un nevar būt autoritātes, jo viņi nav tādi kā citi, kā „mēs”.
Nobeigumā - par perspektīvām. Te nu es esmu stabils pesimists.
Ja pie iepriekšminētajiem trim punktiem pievienojam vēl augsto
bezdarba līmeni jauniešu vidū un ar to saistīto perspektīvas
trūkumu, tad aina nav spoža. Kas tad atliek? Jāgaida, kad modē
nāks kaut kas cits, un jālūdz Dievs, lai tas nebūtu vēl kaut kas
briesmīgāks.
Juris Sīmanis

SĒRU VĒSTS
Ziedi reiz nobirst - un to vairs nav.
Tikai smarža saglabājas stipra
(P.Vīlips)
Mūsu atmiņu dārzos.
Mūžībā aizgājuši:
Aina Mudīte Rabe - Vecpiebalga;
Jānis Šarnas - Ineši;
Ārija Vineta Miķelsone - Ineši.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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