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Jau informējām, ka 
jūnijā aizsākās jauniešu 
un jaunatnes politikas 
veidotāju tikšanās 
projekts „Kas Es Esmu 

Eiropā” (LV-51-E6-2013-R3) Amatas, Jaunpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas 
novada jauniešiem. Šis ir pirmais projekts jauniešiem, 
ko organizē visas septiņas sadraudzības pašvaldības 
kopā, kā arī viens no nedaudzajiem valstī, kad 
pašvaldība piesaista finansējumu šādā veidā jauniešu 
aktivitātēm.  

Pirmās  tikšanās  trīs dienas noritēja Amatas novada 
atpūtas kompleksā  „Rakši”, otrreiz jaunieši devās uz 
Vecpiebalgas novadu. Pasākuma  ietvaros Vecpiebalgas 
muižā  Inešos  4. jūlijā notika pasākums „KAFIJA  AR  
POLITIĶIEM”, kurā tikās jaunieši, novadu vadītāji 
un deputāti. Apmācību programmu un pasākumu 
vadīja jaunatnes treneris Vilis Brūveris. Tika meklētas 
atbildes uz jauniešiem aktuāliem jautājumiem, kā arī 
pašvaldību vadītājiem un deputātiem bija iespēja 
saņemt jauniešu atbildes uz savu uzdoto jautājumu. 
Vecpiebalgas novada jaunieši domes priekšsēdētājai 
Ellai Frīdvaldei - Andersonei jautāja, vai un kā novada 
pašvaldība atbalstītu jauniešus, kuri vēlētos iesaistīties 
un pilnveidot novada jauniešu sabiedrisko dzīvi; kādi 
pasākumi paredzēti jauniešiem šajā gadā.  Savukārt 
domes priekšsēdētāja jauniešiem vaicāja, kas ir tas, 
kas noturētu un veicinātu jauniešu atgriešanos savā 

Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Aktuālākais pašvaldības darbā
■ Ieskats kultūras un mākslas 
nedēļas pasākumos
■ 5 gadi Vecpiebalgas novadā - 
saruna ar priekšsēdētāju 
Ellu Frīdvaldi - Andersoni 
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Vecpiebalgas novada pašvaldība ir saņēmusi 
apstiprinājumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) līdzfinansējuma piešķiršanu projektu „Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai 
Taurenes pamatskolas ēkā”  (Nr. Nr. KPFI-15.3/32)  

un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai Vecpiebalgas 
vidusskolas internāta ēkā” (Nr. KPFI-15.3/33) realizācijai. 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai Taurenes 
pamatskolas ēkā” mērķis ir veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Taurenes 
pamatskolas ēkā, īstenojot šādas aktivitātes: ārsienu siltināšanu, ēkas plakanā jumta 
pārseguma siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, koka ārdurvju nomaiņu. Projekta kopējās 
izmaksas – 191902,90 EUR, t.sk. KPFI finansējums 52,999991% no attiecināmām 
izmaksām - 101708,52 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 47,000009% no attiecināmām 
izmaksām -  90194,38 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 42815,52 kgCO2/gadā; oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz  0,42 
kgCO2/eiro gadā.

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta  gāzu emisiju samazināšanai 
Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā” mērķis ir veikt kompleksus energoefektivitātes 
pasākumus Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkā, īstenojot šādas aktivitātes: ēkas 
ārsienu un mansarda stāva sienu siltināšana, cokola siltināšana, bēniņu grīdas siltināšana, 
apkures sistēmas rekonstrukcija, ventilācijas sistēmas tīrīšana. Projekta kopējās izmaksas 
– 196817,02 EUR, t.sk. KPFI finansējums 79,999992% no attiecināmām izmaksām - 
157453,60 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 20,000008% no attiecināmām izmaksām 
39363,42 EUR. Projekta īstenošanas rezultātā plānots sasniegt: oglekļa dioksīda 
emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 66139,66 kgCO2 /gadā; oglekļa dioksīda emisijas 
samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam vismaz 0,42 kgCO2/
eiro gadā.

Lelde  Burdaja

Siltumnīcefekta   gāzu  emisiju  samazināšana  
Taurenes  pamatskolā  un  Vecpiebalgas vidusskolas  

internāta  ēkā

PROJEKTI Arī  šogad Vecpiebalgas  novada  ezerus  papildinās  ar 
zivju  krājumiem

Šogad Zivju fonds ir atbalstījis Vecpiebalgas 
novada pašvaldības četru projektu „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada 
Ineša ezerā”, „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā”, 

„Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā”, „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā”  realizāciju, 
kas finansējuma saņemšanai tika pieteikti fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.

Šovasar projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša 
ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tiks ielaisti 20660 līdaku mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 
ir 5999,66 eiro.  Zivju fonda finansējums sastāda 89%, Vecpiebalgas novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 11%. 

Projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā” 
ietvaros ūdenstilpnē tiks ielaisti 7000 zandartu mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 1524,60 
eiro.  Projekts tiks īstenots ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, kas ir 1266,65 eiro, 
pārējos projekta izdevumus segs Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Projekta  „Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta 
ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tiks ielaisti 20660 līdaku mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 
ir 5999,66 eiro.  Zivju fonda finansējums sastāda 89%, Vecpiebalgas novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 11%.

Projekta  „Zivju  resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes 
ezerā” ietvaros ūdenstilpnē tiks ielaisti 3000 zandartu mazuļu. Projekta kopējās izmaksas 
653,40 eiro.  Projekts tiks īstenots ar samazinātu Zivju fonda finansējumu, kas ir 542,95 
eiro, pārējos projekta izdevumus segs Vecpiebalgas novada pašvaldība. 

Zivju mazuļi uz novada ezeriem atceļos no SIA  „Rūjas  zivju  audzētava”.
Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam, ne tikai saglabājot vērtīgo zivju 

populāciju Ineša, Alauksta, Taurenes un Juvera ezerā, bet arī veicinot tūrisma attīstību 
novadā, piesaistot tūristu un makšķernieku vēlmi doties uz mūsu novada ezeriem. Tas 
veicinās interesi par dabas un ūdeņu bagātību, paaugstinās novada un visas valsts vērtību 
kopumā.

 Lelde  Burdaja

“Kas  Es  Esmu  Eiropā”

Vecpiebalgas novadu pārstāvēja  Mārtiņš Arājs, Atis Skudra, Lelde  Burdaja, Jānis  Kučinskis, domes priekšsēdētāja  
Ella Frīdvalde - Andersone, Anna Kalniņa,  Marta  Cimdiņa, Anete  Cīrule, Diāna  Tunte, Rūdolfs  Cīrulis. 

Vecpiebalgas  novada  
jaunieši  Gruzijā

No 12. līdz  22. jūlijam Vecpiebalgas novada jaunieši piedalījās 
jauniešu pieredzes apmaiņā Gruzijā, kas tika organizēta Eiropas 
Savienības programmas „Jaunatne darbībā” projekta „Camping the 
Best, Forget the Rest” ietvaros. Projekta ietvaros satikās 42 jaunieši 
vecumā no 17 līdz 30 gadiem no Vecpiebalgas, Gruzijas, Igaunijas, 
Vācijas, Polijas, Ukrainas un Azerbaidžānas. Jauniešu apmaiņas 
galvenā tēma bija kempingošana un sporta aktivitātes. Jauniešu 
apmaiņas laikā dalībnieki, dzīvojot dabas ielokā un nakšņojot teltīs 
Kahetijas  reģionā, izbaudīja sauli un kalnus, mācījās citu valstu sporta 
spēles, orientēšanās un karšu zīmēšanas pamatus, devās pārgājienos, 
darbojās starptautiskā komandā, prezentēja savu valsti un kultūru, 
iepazinās ar Gruziju, tās dabas brīnumiem, viesmīlīgo tautu un kultūras 
paražām. Ar saviem iespaidiem jauniešu apmaiņas laikā dalās Linda 
Ķaukule: „Manuprāt, šis projekts bija pārdomas rosinošs, emocijām 
un iespaidiem pārbagāts. Uztvēru to kā darbu ar sevi un apkārtējiem. 
Būt tolerantam citam  pret citu, cienīt citu kultūru, izrādīt iniciatīvu, 
būt aktīvam un disciplinētam - tāds ir projekta galvenais uzsvars. 
Strādājot kopā ar savu lielisko komandu, izjutu tik lielu atbalstu un 
saliedētības garu  kā nekad. Izmantoju arī savas medicīnas zināšanas, 
kas man bija jauna pieredze - nestandarta situācijā prast ātri reaģēt 
un pieņemt pareizu lēmumu. Vislielākais prieks par jauniegūtajiem 
draugiem un Gruzijas iepazīšanu. Tā ir eksotiska, varbūt pat nedaudz 
mežonīga zeme  ar savām paražām, kuras ne visi spēj saprast un 
pieņemt. Un tomēr tā ir valsts, kur gribētu atgriezties.”

Lelde  Burdaja

Jauniešu delegācija - Edžus un  Linda Ķaukuļi, Evelīna Āboliņa, 
Diāna Rutka, Lelde Burdaja, Monta Cimdiņa.

dzimtajā novadā.  Kā galvenos iemeslus jaunieši 
minēja darba iespējas, labvēlīgu uzņēmējdarbības 
vidi, izglītības iespējas, atbilstošu dzīvokļu fondu 
un sakārtotu apkārtējo vidi, taču jaunieši arī atzina, 
ka, neņemot vērā šos  faktorus, vēlmi dzīvot un 
atgriezties pēc studijām tieši Vecpiebalgas novadā 
ietekmē patriotisms pret dzimto vietu.  Kopumā 
sarunas un diskusijas aizritēja labvēlīgā un radošā 
gaisotnē.

Ceram, ka projekta ietvaros gūtās prasmes jaunieši 
izmantos, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem un 
deputātiem plānotu un īstenotu sava novada attīstību 
ilgtermiņā, kas veidotu katru novadu par vietu, kur 
jauniešiem atgriezties pēc studijām augstskolās, lai 
tieši šeit īstenotu savas idejas, tādējādi veicinot arī 
visas Latvijas augšupeju un atpazīstamību Eiropā. 
Tāds arī bija projekta mērķis - veicināt jauniešos 
aktīvu pilsonisko apziņu, rosinot viņus uzņemties 
aktīvāku līdzdalību vietējā sabiedrībā, identificējot 
sevi kā daļu no vietējās kopienas, kas veido nākotnes 
Eiropas vērtības un dod ieguldījumu ilgtspējīgas, 
sociāli un ekonomiski stabilas sabiedrības izveidē.

* Projekts tika finansēts Eiropas Komisijas 
atbalsta programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lelde  Burdaja
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Ārkārtas  domes  sēde  2014. gada 11. jūlijā 
VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ 

 Pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un 
speciālais budžets 2014.gadam”.

2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.5/2014 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes programmas”.

3. Izsludināt atklātu konkursu uz Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja (1 
slodze), priekšsēdētāja vietnieka (nepilns darba laiks 0,2 slodze), bāriņtiesas locekļa 
Vecpiebalgas pagastā (nepilns darba laiks 0,7 slodze), bāriņtiesas locekļa   Kaives pagastā 
(nepilns darba laiks 0,3 slodze) un bāriņtiesas locekļa  Inešu pagastā (nepilns darba laiks 
0,2 slodze) amatiem. Pieteikumi uz minētajiem amatiem jāiesniedz Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā līdz 2014. gada 12.  augustam. Izveidot konkursa komisiju Vecpiebalgas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un 3 locekļu amata konkursam: 
komisijas priekšsēdētājs  jurists Guntars Zernis, komisijas locekļi - deputāti Inese Navra 
un Viesturs Melbārdis. 

4. Veikt nepieciešamās darbības Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna muzeja „Jāņaskola” 
ēku pieņemšanai lietošanā  no Jaunpiebalgas novada domes.

5. Veikt pašvaldības ceļu, ielu un stāvlaukumu apsekošanu un nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu reģistrācijai vai izslēgšanai no reģistra VAS „Latvijas valsts ceļi”.

6. Apstiprināt grozītos maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldībā, ko 
sniedz  Vecpiebalgas novada pašvaldības kultūras nami.

7. Piešķirt finansiālu atbalstu BMX sporta kluba „Vecpiebalga” dalībniekiem Helvijam 
Babrim un Arvim Kārkliņam EUR 355,72 (katram) dalībai Eiropas un pasaules 
čempionātā.

8. Piešķirt finansiālu atbalstu Vecpiebalgas novada vīriešu volejbola komandai EUR 
60,00 dalības maksai Burtnieku ezera kausa izcīņā volejbolā, kas notiks 2014. gada 26. 
jūlijā.

9. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības īpašuma privatizācijas komisiju: Daina 
Slaidiņa – komisijas priekšsēdētāja, Benita  Zvejniece, Gita  Janševica, Hugo Duksis, 
Viesturis  Burjots.

10. Izstrādāt zemes ierīcības projektu  nekustamā īpašuma „Gaujaskrasts” (Taurenes 
pagasts)  zemes vienības sadalīšanai. 

11. Veikt nekustamā īpašuma „Katlu māja” (Inešu  pagasts) sagatavošanu 
atsavināšanai - tirgus vērtības noteikšanu un izsoles noteikumu sagatavošanu.

12. Veikt dzīvokļa  īpašuma „Liepas”- 5 (Dzērbenes pagasts) telpu grupas sagatavošanu 
atsavināšanai - īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā un tirgus vērtības noteikšanu.

13. Rīkot  trešo izsoli Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
„Kagaiņi” atsavināšanai, pazeminot  izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 60 %. Noteikt 
nekustamā īpašuma „Kagaiņi” nosacīto cenu - EUR 5700.-

14. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, atdalot no nekustamā īpašuma „Kalna  Staņaudi” 
(Vecpiebalgas pagasts)  zemes vienību ar kopplatību 8,0  ha. Piešķirt  atdalītajai zemes 
vienībai  jaunu nosaukumu  - „Zobolēni”, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads.

15. Iznomāt SIA „CV Mobil” apbūvētu zemes vienību „Auļu ferma”  (Dzērbenes 
pagasts) 1,95  ha kopplatībā, nomas līguma termiņš- 5 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

16. Iznomāt  neapbūvētās zemes vienības „Pacieres” ( Taurenes pagasts)  lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes daļu 0,15 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas 
līguma termiņš- 5 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

17. Iznomāt z/s „Silieši” neapbūvētās zemes vienības „Pagasta zeme” (Inešu pagasts)    
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 5,0  ha kopplatībā - lauksaimnieciskai izmantošanai, 
nomas līguma termiņš - 5 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

18. Iznomāt daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes pagasts) 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,12 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai, 
nomas līguma termiņš - 5 gadi. Noteikt nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās 
vērtības.

19. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības, 
kas nepieciešamas  pašvaldības funkciju veikšanai - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanai 
un uzturēšanai. Sarakstā iekļautas 3 zemes vienības 30,08 ha kopplatībā. Veicot zemes 
vienību kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platība var tikt precizēta.

20. Apstiprināt   nekustamā  īpašuma „Rubīni” adresi - „Rubīni”, Inešu pagasts, 
Vecpiebalgas novads, LV-4123.

21. Komandēt  domes  priekšsēdētāju  Ellu Frīdvaldi-Andersoni uz projekta „Bringing 
the EU closer to the Local Communities” darba semināru Mellieha  pilsētā  Maltā no šā 
gada 7. augusta līdz 11. augustam.

22. Precizēt Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 24. aprīļa domes sēdes lēmuma 
Nr.8 „Par aizdevumu pieprasījumu pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei pašvaldības prioritāro investīciju projektu īstenošanai 2014. gadā” 
šādā redakcijā: 

1. Noteikt, ka 2014. gadā prioritārie projekti ir:
1.1. pirmsskolas grupu izveidošana Dzērbenes vidusskolas telpās;
1.2. mājturības kabineta un sporta zāles kapitālais remonts Dzērbenes vidusskolā;
1.3. siltumtīkla rekonstrukcija Vecpiebalgas vidusskolas vecajā korpusā;

Sēdē piedalījās deputāti: Ella Frīdvalde - Andersone, Valdis Cīrulis, Līva  
Grudule,  Viesturs Melbārdis, Ilona Radziņa, Daina Skrastiņa, Jānis Vīlips.

1.4. Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas telpu (bērniem līdz 5 gadu vecumam) 
kapitālais remonts;

1.5. Dzērbenes sabiedriskā centra izveides pabeigšana;
1.6. sociālās mājas „Norkalni” Vecpiebalgas pagastā  izremontēšana;
1.7. tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada 

Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” izstrāde;
1.8. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā;
1.9. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā;
1.10. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā;
1.11. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā.
2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot EUR 200 000,  šādu projektu 

finansēšanai:
2.1. Dzērbenes vidusskolas remontam - EUR 69 216 ;
2.2. Dzērbenes sabiedriskā centra  remontam - EUR 46 000;
2.3. sociālās mājas „Norkalni” Vecpiebalgas pagastā remontam -  EUR 41 442;
2.4. Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas remontam - EUR 7 000;
2.5. tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada 

Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” izstrādei - EUR 12 342;
2.6. Vecpiebalgas vidusskolas siltumtīkla rekonstrukcija - EUR  10 000;
2.7. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā - EUR 

1524,60;
2.8. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā - 

EUR 653,40;
2.9. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā - EUR 

5999,66;
2.10. zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā - 

EUR 5339,70.

1. Apstiprināt grozījumus 2014. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2014. 
gadam”:

 1.1. pamatbudžeta ieņēmumi    EUR 4686978
 1.2. pamatbudžeta izdevumi    EUR 4622904
 1.3. aizņēmumi no Valsts kases   EUR 729168
 1.4. aizņēmumu atmaksa     EUR 345717
 1.5. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 753337

2. Apstiprināt grozījumus 2014. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2014. 
gadam”:

 2.1. speciālā budžeta  ieņēmumi                 EUR 183948
 2.2. speciālā budžeta  izdevumi    EUR 145611
 2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām EUR 109951

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Saistošie  noteikumi  Nr.4/2014
Grozījumi Vecpiebalgas novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2014
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un 

speciālais budžets 2014. gadam”

Domes sēde 2014. gada 24. jūlijā  

Sēdē piedalījās deputāti: Ella Frīdvalde - Andersone,  Valdis Cīrulis,  Līva 
Grudule, Viesturs Melbārdis, Daina Skrastiņa.

Pieņemtais lēmums:
1. Rīkot Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Garnis” cirsmu 

izsoli 14,7 ha platībā, nosakot cirsmu sākumcenas. Apstiprināt cirsmu izsoles 
noteikumus.
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Klasifikācijas 
kods Nosaukums 

Apstiprinātais
gada plāns 

(EUR)

Gada
plāna 

izmaiņas
(EUR)

Izmainītais
gada plāns

(EUR)

I KOP  IE MUMI 4 087 277 599 701 4 686 978
  II Nodok u un nenodok u ie mumi 1 608 452 231 811 1 840 263
  III Nodok u ie mumi  1 594 353 72 602 1 666 955

Tiešie nodok i 1 594 353 72 602 1 666 955
01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais 

atlikums no Valsts kases sadales konta           
0 7 602 7 602

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no 
pārskata gada ieņēmumiem                             

1 407 903 0 1 407 903

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi              

147 711 50 000 197 711

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi                                   

14 229 5 000 19 229

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi   

10 580 4 000 14 580

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm iepriekšējo gadu parādi                       

1 423 1 000 2 423

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 
saimn. gads                                                      

11 084 5 000 16 084

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli
iepr. gadi                                                         

1 423 0 1 423

IV Nenodok u ie mumi 14 099 159 209 173 308
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas 
Bankā) vai kredītiestādēs                                

0 32 32

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 
pagasttiesās                                                     

1 700 0 1 700

09.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un 
tautības ieraksta maiņu personu 
apliecinošos dokumentos                                

70 0 70

09.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu       

200 0 200

09.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču)
izsniegšanu                                                      

140 0 140

09.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā                                          

280 0 280

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) 
izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana                     

50 0 50

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās       450 0 450
09.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās                            
14 0 14

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                8 395 0 8 395

turpinājums 3. lpp.

Nākamā  Vecpiebalgas  novada  domes  sēde  notiks  2014. gada 28. 
augustā plkst. 15.00 Vecpiebalgas  pagastā.
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turpinājums no 2. lpp.

12.2.3.0. Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību
nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas  
izmantošanas (licences)                                  

2 750 0 2 750

12.3.9.2. Maksājumi par konkursa vai izsoles 
nolikumu                                                         

0 30 30

13.2.1.0. Ieņēmumi no zemes īpašuma pārdošanas       0 6 197 6 197
13.2.2.0. Ieņēmumi no meža īpašuma pārdošanas         0 150 000 150 000
13.4.0.0. Ieņēmumi no pašvaldību kustamā īpašuma 

un mantas realizācijas                                     
50 850 900

17.2.0.0. Pašvaldību saņemtie transferti no citas 
ministrijas, centrālās valsts iestādes 
padotībā esošām no valsts budžeta daļēji
finansētām atvasinātām publiskām
personām un budžeta nefinansētām
iestādēm       

0 2 100 2 100

V Transfertu ie mumi  2 190 118 314 921 2 505 039
18.6.2.1. Mērķdotācijas mūzikas skolas pedagogu 

algām                                                               
40 232 0 40 232

18.6.2.2. Mērķdotācijas mākslas skolas pedagogu 
algām                                                               

8 240 0 8 240

18.6.2.3. Dotācija brīvpusdienām                                  17 359 -4 959 12 400
18.6.2.4. Mērķdotācijas pašvaldību pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, profesionālās
izglītības, speciālās izglītības iestāžu un 
daļējai interešu izglītības programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām           

731 215 122 731 337

18.6.2.5. Mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestāžu
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācības 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām           

37 800 506 38 306

18.6.2.7. Mērķdotācijas veselības aizsardzības
pasākumiem                                                    

3 540 6 964 10 504

18.6.2.8. Mērķdotācijas sociālās nodrošināšanas 
pasākumiem                                                    

34 500 1 320 35 820

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām                10 388 29 000 39 388
18.6.3.0. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm

saņemtie transferti ES politiku instrumentu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansētajiem projektiem                           

538 444 123 292 661 736

18.6.4.0.  Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no 
finanšu izlīdzināšanas fonda                          

693 520 0 693 520

18.6.9.0. Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta 
iestāžu transferti                                              

68 231 16 795 85 026

19.2.1.0. Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai                                                 

6 649 141 881 148 530

VI Budžeta iest žu ie mumi 288 707 52 969 341 676
21.3.5.2. Ieņēmumi no vecāku maksām                         3 987 2 000 5 987
21.3.5.9. Pārējie ieņēmumi par izglītības 15 220 11 780 27 000

pakalpojumiem                                                
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu                               12 740 0 12 740
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 

iznomāšanas                                                    
12 000 0 12 000

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                             1 600 0 1 600
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri                   925 0 925
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                      14 300 0 14 300
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem                                                
225 700 -208 

280
17 420

21.3.9.4.2 Apkure                                                             0 167 190 167 190
21.3.9.4.3 Karstais ūdens                                                 0 21 540 21 540
21.3.9.4.4 Aukstais ūdens                                                0 13 275 13 275
21.3.9.4.5 Kanalizācija                                                     0 13 480 13 480
21.3.9.4.6 Atkritumi                                                         0 17 260 17 260
21.3.9.4.7 Tehniskās sistēmas apkope                             0 15 15
21.3.9.4.8 Koplietošanas apgaismojums                         0 7 035 7 035
21.3.9.4.9 Īre                                                                   0 4 870 4 870
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem     2 235 0 2 235
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi                                                         
0 2 804 2 804

VII  IZDEVUMI  ATBILSTOŠI 
FUNKCION LAJ M
KATEGORIJ M

4 283 409 339 495 4 622 904

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas                                                      

440 746 3 494 444 240

01.600    Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie 
valdības dienesti                                              

0 54 54

01.720    Pašvaldību budžetu parāda darījumi              104 904 9 110 114 014
03.200    Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

un civilās drošības dienesti                             
7 614 1 884 9 498

03.312    Bāriņtiesas                                                      30 318 6 30 324
03.600    Pārējie  iepriekš  neklasificētie 

sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj.    
7 821 0 7 821

04.210    Lauksaimniecība (zemkopība)                       55 884 13 184 69 068
04.730    Tūrisms                                                         3 110 849 3 959
04.900    Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā

darbība                                                             
5 900 0 5 900

05.600    Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība   14 340 230 14 570
06.100    Mājokļu attīstība                                            44 676 -2 650 42 026
06.200    Teritoriju attīstība                                           304 789 -105 

147
199 642

06.300    Ūdensapgāde                                                  445 451 -3 278 442 173
06.400    Ielu apgaismošana                                          10 331 940 11 271
06.600    Pārējā citur neklasificētā pašvaldību

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana           
625 132 9 632 634 764

07.210    Ambulatorās ārstniecības iestādes                 16 177 4 501 20 678
08.100    Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi        25 722 11 095 36 817
08.210    Bibliotēkas                                                     79 912 -5 556 74 356
08.220    Muzeji un izstādes                                          99 303 1 340 100 643
08.230    Kultūras centri, nami, klubi                          179 207 14 686 193 893
08.290    Pārējā citur neklasificētā kultūra                    25 018 9 784 34 802
08.610    Pārējā sporta, atpūtas, kultūras un reliģijas 

vadība                                                              
27 527 29 646 57 173

09.210    Vispārējā izglītība. Pamatizglītības 2. 
posms (ISCED-97  2. līmenis)                       

1 226 288 290 470 1 516 758

09.510    Interešu un profesionālās ievirzes izglītība    113 946 5 211 119 157
09.600    Izglītības papildu pakalpojumi                       86 009 19 772 105 781
09.810    Pārējā izglītības vadība                                  51 942 -9 506 42 436
10.500    Atbalsts bezdarba gadījumā                           26 797 0 26 797
10.700    Pārējais citur neklasificēts atbalsts sociāli

atstumtām personām                                      
92 235 11 314 103 549

10.900    Pārējā citur neklasificētā sociālā
aizsardzība                                                       

96 792 18 793 115 585

10.920    Pārējie citur neklasificētie sociālās
aizsardzības pasākumi                                     

35 518 9 637 45 155

VIII  IZDEVUMI  ATBILSTOŠI 
EKONOMISK M  KATEGORIJ M

4 283 409 339 495 4 622 904

1000 Atl dz ba                                                        2 140 891 -67 626 2 073 265 
1111 Deputātu darba alga                                        7 128 0 7 128
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga                1 650 467 -6 148 1 644 319
1150 Atalgojums fiziskajām personām uz 

tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu 
pamata                                                             

23 905 -362 23 543

1200 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas, sociāla rakstura 
pabalsti un kompensācijas                               

472 -472 0

1210 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas                                          

453 010 -64 814 388 196

1221 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas,  no kuriem aprēķina 
ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas                 

1 046 4 023 5 069

1227 Darba devēja izdevumi veselības, dzīvības 
un nelaimes gadījumu apdrošināšanai            

0 157 157

1228 Darba devēja sociālā rakstura pabalsti un 
kompensācijas,  no kuriem neaprēķina 
ienākuma nodokli un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas                 

4 863 -10 4 853

2000 Preces un pakalpojumi                                 1 148 136 152 403 1 300 539 
2100 Komandējumi un dienesta braucieni               20 0 20
2111 Dienas nauda                                                   186 0 186
2112 Pārējie komandējumu un dienesta, darba 

braucienu izdevumi                                         
1 522 -785 737

2121 Dienas nauda                                                   910 753 1 663
2122 Pārējie komandējumu un dienesta, darba 

braucienu izdevumi                                         
4 623 3 900 8 523

2211 Valsts nozīmes datu pārraides tīkla 
pakalpojumi (pieslēguma punkta 

11 953 1 170 13 123

abonēšanas maksa, pieslēguma punkta 
ierīkošanas maksa un citi izdevumi)               

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi                             19 657 -2 488 17 169
2221 Izdevumi par apkuri                                        46 560 3 815 50 375
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                1 418 335 1 753
2223 Izdevumi par elektroenerģiju                         149 485 -2 489 146 996
2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem                                               
30 314 200 30 514

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās
attiecības, kursu un semināru organizēšana    

1 055 1 700 2 755

2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 
iestāžu pasūtītajiem pētījumiem                      

15 778 15 753 31 531

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem        15 322 2 033 17 355
2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja

veselības izdevumi darba ņēmējiem               
3 151 -955 2 196

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                        1 000 0 1 000
2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       8 826 1 340 10 166
22391 Reprezentācijas izdevumi                               6 038 240 6 278
2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts             24 750 -7 217 17 533
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts       48 838 -8 065 40 773
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana                                      
21 462 -2 967 18 495

2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana                       20 785 8 119 28 904
2247 Apdrošināšanas izdevumi                               11 810 -1 142 10 668
2249 Pārējie remonta darbu un iestāžu

uzturēšanas pakalpojumi                                 
53 461 -7 616 45 845

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana                    5 357 9 005 14 362
2252 Informācijas sistēmas licenču nomas 

izdevumi                                                          
900 536 1 436

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi                                                     

100 254 354

2261 Ēku, telpu īre un noma                                    5 749 -870 4 879
2262 Transportlīdzekļu noma                                  6 895 -262 6 633
2264 Iekārtu un inventāra īre un noma                    7 260 6 785 14 045
2276 Izdevumi, kas sniegti juridiskās palīdzības 

sniedzējiem un zvērinātiem tiesu 
izpildītājiem                                                    

0 1 285 1 285

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi                                           

85 948 42 889 128 837

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda 
apkalpošanu                                                     

7 264 220 7 484

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000                                                        

350 -150 200

2311 Biroja preces                                                  13 295 1 835 15 130
23111 Papīrs                                                              0 238 238
23112 Dokumentu vāki, mapes, kabatiņas                0 230 230
23113 Toneri, kārtridži                                              0 290 290
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Klasifikācijas 
kods Nosaukums 

Apstiprinātais
gada plāns 

(EUR)

Gada
plāna 

izmaiņas
(EUR)

Izmainītais
gada plāns

(EUR)

I KOP  IE MUMI 4 087 277 599 701 4 686 978
  II Nodok u un nenodok u ie mumi 1 608 452 231 811 1 840 263
  III Nodok u ie mumi  1 594 353 72 602 1 666 955

Tiešie nodok i 1 594 353 72 602 1 666 955
01.1.1.1. Saņemts iepriekšējā gada nesadalītais 

atlikums no Valsts kases sadales konta           
0 7 602 7 602

01.1.1.2. Saņemts no Valsts kases sadales konta no 
pārskata gada ieņēmumiem                             

1 407 903 0 1 407 903

04.1.1.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi              

147 711 50 000 197 711

04.1.1.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
iepriekšējo gadu parādi                                   

14 229 5 000 19 229

04.1.2.1. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm kārtējā saimnieciskā gada ieņēmumi   

10 580 4 000 14 580

04.1.2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un 
būvēm iepriekšējo gadu parādi                       

1 423 1 000 2 423

04.1.3.1. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli 
saimn. gads                                                      

11 084 5 000 16 084

04.1.3.2. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli
iepr. gadi                                                         

1 423 0 1 423

IV Nenodok u ie mumi 14 099 159 209 173 308
08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par 

kontu atlikumiem Valsts kasē (Latvijas 
Bankā) vai kredītiestādēs                                

0 32 32

09.4.2.0. Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu 
funkciju pildīšanu bāriņtiesās un 
pagasttiesās                                                     

1 700 0 1 700

09.4.3.0. Valsts nodeva par uzvārda, vārda un 
tautības ieraksta maiņu personu 
apliecinošos dokumentos                                

70 0 70

09.4.5.0. Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu 
reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu       

200 0 200

09.4.6.0. Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču)
izsniegšanu                                                      

140 0 140

09.4.9.0. Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā                                          

280 0 280

09.5.1.1. Nodeva par pašvaldības domes (padomes) 
izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana                     

50 0 50

09.5.1.4. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās       450 0 450
09.5.1.7. Nodeva par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās                            
14 0 14

10.1.4.0. Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības                8 395 0 8 395

pakalpojumiem                                                
21.3.8.1. Ieņēmumi par telpu nomu                               12 740 0 12 740
21.3.8.3. Ieņēmumi no kustamā īpašuma 

iznomāšanas                                                    
12 000 0 12 000

21.3.8.4. Ieņēmumi par zemes nomu                             1 600 0 1 600
21.3.8.9. Pārējie ieņēmumi par nomu un īri                   925 0 925
21.3.9.3. Ieņēmumi par biļešu realizāciju                      14 300 0 14 300
21.3.9.4. Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem 

pakalpojumiem                                                
225 700 -208 

280
17 420

21.3.9.4.2 Apkure                                                             0 167 190 167 190
21.3.9.4.3 Karstais ūdens                                                 0 21 540 21 540
21.3.9.4.4 Aukstais ūdens                                                0 13 275 13 275
21.3.9.4.5 Kanalizācija                                                     0 13 480 13 480
21.3.9.4.6 Atkritumi                                                         0 17 260 17 260
21.3.9.4.7 Tehniskās sistēmas apkope                             0 15 15
21.3.9.4.8 Koplietošanas apgaismojums                         0 7 035 7 035
21.3.9.4.9 Īre                                                                   0 4 870 4 870
21.3.9.9. Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem     2 235 0 2 235
21.4.9.9. Pārējie iepriekš neklasificētie pašu 

ieņēmumi                                                         
0 2 804 2 804

VII  IZDEVUMI  ATBILSTOŠI 
FUNKCION LAJ M
KATEGORIJ M

4 283 409 339 495 4 622 904

01.110    Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas                                                      

440 746 3 494 444 240

01.600    Pārējie iepriekš neklasificētie vispārējie 
valdības dienesti                                              

0 54 54

01.720    Pašvaldību budžetu parāda darījumi              104 904 9 110 114 014
03.200    Ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas 

un civilās drošības dienesti                             
7 614 1 884 9 498

03.312    Bāriņtiesas                                                      30 318 6 30 324
03.600    Pārējie  iepriekš  neklasificētie 

sabiedriskās kārtības un drošības pakalpoj.    
7 821 0 7 821

04.210    Lauksaimniecība (zemkopība)                       55 884 13 184 69 068
04.730    Tūrisms                                                         3 110 849 3 959
04.900    Pārējā citur neklasificēta ekonomiskā

darbība                                                             
5 900 0 5 900

05.600    Pārējā citur neklasificētā vides aizsardzība   14 340 230 14 570
06.100    Mājokļu attīstība                                            44 676 -2 650 42 026
06.200    Teritoriju attīstība                                           304 789 -105 

147
199 642

06.300    Ūdensapgāde                                                  445 451 -3 278 442 173
06.400    Ielu apgaismošana                                          10 331 940 11 271
06.600    Pārējā citur neklasificētā pašvaldību

teritoriju un mājokļu apsaimniekošana           
625 132 9 632 634 764

07.210    Ambulatorās ārstniecības iestādes                 16 177 4 501 20 678
08.100    Atpūtas un sporta iestādes un pasākumi        25 722 11 095 36 817
08.210    Bibliotēkas                                                     79 912 -5 556 74 356
08.220    Muzeji un izstādes                                          99 303 1 340 100 643

turpinājums 4. lpp.
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turpinājums no 3. lpp.

abonēšanas maksa, pieslēguma punkta 
ierīkošanas maksa un citi izdevumi)               

2219 Pārējie sakaru pakalpojumi                             19 657 -2 488 17 169
2221 Izdevumi par apkuri                                        46 560 3 815 50 375
2222 Izdevumi par ūdeni un kanalizāciju                1 418 335 1 753
2223 Izdevumi par elektroenerģiju                         149 485 -2 489 146 996
2229 Izdevumi par pārējiem komunālajiem 

pakalpojumiem                                               
30 314 200 30 514

2231 Administratīvie izdevumi un sabiedriskās
attiecības, kursu un semināru organizēšana    

1 055 1 700 2 755

2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, izdevumi par 
iestāžu pasūtītajiem pētījumiem                      

15 778 15 753 31 531

2233 Izdevumi par transporta pakalpojumiem        15 322 2 033 17 355
2234 Normatīvajos aktos noteiktie darba devēja

veselības izdevumi darba ņēmējiem               
3 151 -955 2 196

2236 Bankas komisija, pakalpojumi                        1 000 0 1 000
2239 Pārējie iestādes administratīvie izdevumi       8 826 1 340 10 166
22391 Reprezentācijas izdevumi                               6 038 240 6 278
2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts             24 750 -7 217 17 533
2242 Transportlīdzekļu uzturēšana un remonts       48 838 -8 065 40 773
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras remonts, 

tehniskā apkalpošana                                      
21 462 -2 967 18 495

2244 Ēku, būvju un telpu uzturēšana                       20 785 8 119 28 904
2247 Apdrošināšanas izdevumi                               11 810 -1 142 10 668
2249 Pārējie remonta darbu un iestāžu

uzturēšanas pakalpojumi                                 
53 461 -7 616 45 845

2251 Informācijas sistēmas uzturēšana                    5 357 9 005 14 362
2252 Informācijas sistēmas licenču nomas 

izdevumi                                                          
900 536 1 436

2259 Pārējie informācijas tehnoloģiju
pakalpojumi                                                     

100 254 354

2261 Ēku, telpu īre un noma                                    5 749 -870 4 879
2262 Transportlīdzekļu noma                                  6 895 -262 6 633
2264 Iekārtu un inventāra īre un noma                    7 260 6 785 14 045
2276 Izdevumi, kas sniegti juridiskās palīdzības 

sniedzējiem un zvērinātiem tiesu 
izpildītājiem                                                    

0 1 285 1 285

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi                                           

85 948 42 889 128 837

2283 Maksājumi par pašvaldību parāda 
apkalpošanu                                                     

7 264 220 7 484

2300 Krājumi, materiāli, energoresursi, prece, 
biroja preces un inventārs, ko neuzskaita 
kodā 5000                                                        

350 -150 200

2311 Biroja preces                                                  13 295 1 835 15 130
23111 Papīrs                                                              0 238 238
23112 Dokumentu vāki, mapes, kabatiņas                0 230 230
23113 Toneri, kārtridži                                              0 290 290
23114 Rakstāmpiederumi 

(pildsp.,zīmuļi,dzēšgum.,lineāli,skavas,u.c.)  
0 206 206

23116 Markas, aploksnes                                           0 10 10
2312 Inventārs                                                          14 628 12 320 26 948
2321 Kurināmais                                                     140 435 29 877 170 312
2322 Degviela                                                         124 259 26 894 151 153
2341 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces           522 -150 372
2350 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas 

materiāli                                                          
117 482 -26 873 90 609

23501 Rezerves daļas                                                 0 1 708 1 708
23502 Remontmateriāli                                              0 530 530
23503 Krāsa (remontiem)                                          0 165 165
23506 Telpu uzkopšanas līdzekļi                               0 137 137
23507 Saimniecības preces (tualetes papīrs,

pap.dvieļi, salvetes,ziepes,u.c.)                       
0 280 280

23508 Elektropreces                                                   0 50 50
23509 Pārējās preces                                                  0 1 413 1 413
2361 Mīkstais inventārs                                           4 769 1 486 6 255
2363 Ēdināšanas izdevumi                                       56 202 -18 412 37 790
2370 Mācību līdzekļi un materiāli                           8 231 30 8 261
2390 Pārējās preces                                                  1 020 230 1 250
2400 Izdevumi periodikas iegādei                           5 751 190 5 941
2512 Pievienotās vērtības nodoklis                         40 255 53 845 94 100
2515 Dabas resursu nodoklis                                   2 440 100 2 540
2519 Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie nodokļi

un nodevas                                                     
100 448 548

4000 Procentu izdevumi                                        100 640 5 862 106 502 
4240 Budžeta aizņēmumu procentu maksājumi      427 0 427
4311 Valsts budžeta iestāžu procentu maksājumi 

Valsts kasei, izņemot valsts sociālās
apdrošināšanas speciālo budžetu                     

100 213 5 862 106 075

5000 Pamatkapit la veidošana                              662 511 223 705 886 216 
5110 Attīstības pasākumi un programmas               5 000 -5 000 0
5121 Datorprogrammas                                          1 898 0 1 898
5129 Pārējās licences, koncesijas un patenti, 

preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības                
1 476 272 1 748

5200 Pamatlīdzekļi                                                   400 -300 100
5220 Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas                 0 2 133 2 133
5231 Transportlīdzekļi                                             34 200 0 34 200
5232 Saimniecības pamatlīdzekļi                            32 264 -9 450 22 814
5233 Bibliotēku krājumi                                          13 879 301 14 180
5238 Datortehnika, sakaru un cita biroja tehnika    8 566 15 361 23 927
5239 Iepriekš neklasificētie pārējie pamatlīdzekļi   1 300 -200 1 100
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija              563 528 220 588 784 116

6000 Soci lie pabalsti                                             137 919 24 103 162 022 
6200 Sociālie pabalsti naudā                                    2 000 -2 000 0
6252 Pabalsti veselības aprūpei naudā                     1 030 1 234 2 264
6253 Pabalsti ēdināšanai naudā                               42 550 4 300 46 850
6254 Vienreizējs pabalsts naudā ārkārtas 1 670 400 2 070

situācijā                                                           
6255 Sociālās garantijas bāreņiem un 

audžuģimenēm naudā                                      
16 880 4 290 21 170

6259 Pārējie pabalsti un palīdzība  iedzīvotājiem 
naudā                                                               

2 455 600 3 055

6260 Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 
līmeņa nodrošināšanai naudā                          

5 240 100 5 340

6270 Dzīvokļa pabalsti naudā                                  6 750 320 7 070
6291 Stipendijas                                                       1 280 0 1 280
6299 Pārējās klasifikācijā neminētās dotācijas

iedzīvotājiem                                                   
6 830 6 780 13 610

6322 Pabalsti ēdināšanai natūrā                               1 200 0 1 200
6329 Pārējā sociālā palīdzība natūrā                        0 100 100
6350 Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai natūrā                          
1 000 -500 500

6412 Samaksa par ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūciju
sniegtajiem pakalpojumiem                            

30 155 10 000 40 155

6419 Samaksa par pārējiem sociālajiem 
pakalpojumiem saskaņā ar pašvaldību 
saistošajiem noteikumiem                               

1 200 -650 550

6421 Maksājumi iedzīvotājiem natūrā                     6 370 -1 061 5 309
6422 Naudas balvas                                                 7 780 0 7 780
6423 Izdevumi brīvprātīgo iniciatīvu izpildei          3 529 190 3 719

7000 Uztur šanas izdevumu transferti, pašu 
resursu maks jumi, starptautisk
sadarb ba                                                       

93 312 -3 152 90 160 

7200 Pašvaldību budžeta uzturēšanas izdevumu 
transferti                                                          

270 -270 0

7211 Izglītības funkciju nodrošināšanai                  51 942 -9 506 42 436
7215 Pārējie izdevumu transferti citām

pašvaldībām                                                    
41 100 6 003 47 103

7246 Pašvaldību atmaksu valsts budžetam par 
iepriekšējos gados saņemtajiem, bet 
neizlietotajiem valsts budžeta transfertiem 
uzturēšanas izdevumiem u.c. 

0 621 621

9000 Kapit lo izdevumu transferti                       0 4 200 4 200 
9261 Pašvaldību kapitālo izdevumu transferti 

(izņemot atmaksas) uz valsts budžetu             
0 4 200 4 200

IE MUMU P RSNIEGUMS (+) vai 
DEFIC TS (–)

-192 386 256 460 64 074

FINANS ŠANA:  192 386 -256
460

-64 074

F210       0 0 0 
F2101    Naudas l dzek i (Izmai as) -434 137 -13 388 -447 525 
F2101 +Naudas līdzekļi perioda sākumā                  305 812 0 305 812
  Atlikums uz perioda beigām 739 949 13 388 753 337
           626 523 -243 

072
383 451 

F4002 -Aizdevuma atmaksa                                       -102 645 -243 
072

-345 717

F4032 +Aizdevuma atmaksa                                      729 168 0 729 168

Vecpiebalgas novada pašvaldības 2014. gada  
speciālā  budžeta  grozījumiVecpiebalgas novada pašvald bas 2014. gada  speci l   budžeta  groz jumi

Klasifik cijas 
kods Nosaukums 

Apstiprin tais
gada pl ns

(EUR)

Gada 
pl na

izmai as
(EUR)

Izmain tais
gada pl ns 

(EUR)

I KOP  IE MUMI 172 307 11 641 183 948
  II IE MUMI PA SPECI L

BUDŽETA VEIDIEM 
172 307 11 641 183 948

Autoce u (ielu) fonda l dzek i 172 307 -172 307 0
05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas 

resursu ieguvi un vides piesārņošanu    
8 680 -8 680 0

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām      163 627 -163 627 0
P r jie speci l  budžeta l dzek i 0 183 948 183 948

05.5.3.1. Dabas resursu nodoklis par dabas 
resursu ieguvi un vides piesārņošanu    

0 20 170 20 170

08.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu 
ieņēmumi par kontu atlikumiem 
Valsts kasē (Latvijas Bankā) vai 
kredītiestādēs                                         

0 1 1

12.3.1.3. Ieņēmumi no neapbūvēta
zemesgabala privatizācijas                    

0 150 150

18.6.2.9. Pārējās mērķdotācijas pašvaldībām      0 163 627 163 627
VII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
FUNKCION LAJ M
KATEGORIJ M

113 777 31 834 145 611

04.210    Lauksaimniecība (zemkopība)             0 100 100
04.500   Transports                                             96 547 22 960 119 507
05.300    Vides piesārņojuma novēršana un 

samazināšana                                         
17 230 8 600 25 830

06.100    Mājokļu attīstība                                  0 174 174
VIII IZDEVUMI ATBILSTOŠI 
EKONOMISK M
KATEGORIJ M

113 777 31 834 145 611

1000 Atl dz ba                                              15 846 0 15 846 
1119 Pārējo darbinieku mēneša amatalga      12 822 0 12 822
1210 Darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligātās iemaksas       
3 024 0 3 024

2000 Preces un pakalpojumi                       97 931 19 834 117 765 
2200 Pakalpojumi                                          85 -85   
2232 Auditoru, tulku pakalpojumi, 

izdevumi par iestāžu pasūtītajiem 
pētījumiem                                            

1 740 174 1 914

2239 Pārējie iestādes administratīvie 
izdevumi                                                

0 100 100

2241 Ēku, būvju un telpu kārtējais remonts   0 0 0
2243 Iekārtas, inventāra un aparatūras

remonts, tehniskā apkalpošana              
355 10 365

2246 Autoceļu un ielu pārvaldīšana un 
uzturēšana                                             

67 000 0 67 000

2249 Pārējie remonta darbu un iestāžu
uzturēšanas pakalpojumi                       

7 609 10 885 18 494

2250 Informācijas tehnoloģijas
pakalpojumi                                           

230 0 230

2279 Pārējie klasifikācijā neuzskaitītie 
pakalpojumu veidi                                 

70 0 70

2322 Degviela                                                8 961 0 8 961
2350 Kārtējā remonta un iestāžu

uzturēšanas materiāli                             
11 166 7 750 18 916

2519 Pārējie budžeta iestāžu pārskaitītie 
nodokļi un nodevas                              

715 1 000 1 715

5000 Pamatkapit la veidošana                    0 12 000 12 000 
5250 Kapitālais remonts un rekonstrukcija    0 12 000 12 000

IE MUMU P RSNIEGUMS (+) 
vai DEFIC TS (–)

58 530 -20 193 38 337

FINANS ŠANA:  -58 530 20 193 -38 337
F2101      0 0 0 
F2101 +Naudas līdzekļi perioda sākumā        147 0 147
F2101 +Naudas līdzekļi perioda sākumā         8 497 0 8 497
F2101 +Naudas līdzekļi perioda sākumā         62 949 0 62 949
F210       0 0 0 
F2101    Naudas l dzek i (Izmai as) -58 530 20 193 -38 337 
F2101 +Naudas līdzekļi perioda sākumā         21 0 21
  Atlikums uz perioda beigām 130 144 -20 193 109 951

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 43. 
panta pirmās daļas 13. punktu. 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta 

līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Vecpiebalgas novada pašvaldības dibinātajās 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk - izglītības iestāde). 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītības iestādes audzēkņu 
vecāku, aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk - vecāki) daļējām iemaksām 
līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes programmu apguvi. 

3. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem 
mērķiem. 

Saistošie  noteikumi  Nr.5/2014
Par  līdzfinansējuma  samaksas  kārtību  pašvaldības 
izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes 

programmas

turpinājums 5. lpp.

Marina Siliņa,
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja
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VECPIEBALGAS  NOVADA  
BĀRIŅTIESAI - 5 GADI

Nav uz pasaules lielāku skumju
Kā redzēt pievilta bērna acis.
Tās nenosoda, nenorāj un nepārmet,
Tik vien kā jautājums “kāpēc” ir lasāms tajās...
      (A. Bulis)

II. LĪDZFINANSĒJUMA  NOTEIKŠANAS  KĀRTĪBA 
4. Līdzfinansējuma apmērs:
4.1. par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā - EUR 5,00 (  pieci eiro) mēnesī 

par vienu audzēkni;
4.2. par vienas izglītības programmas apguvi mākslā - EUR 5,00 ( pieci eiro) mēnesī 

par vienu audzēkni;
4.3. par divu izglītības programmu apguvi mūzikā un/vai mākslā - EUR 7,50 (  septiņi 

eiro 50 centi) mēnesī par vienu audzēkni.
 5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma. 
6. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā. 
7. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni izglītības iestādē apgūst profesionālās 

ievirzes programmas atbilstoši izglītības iestāžu nolikumiem un kuru bērniem mācību 
nodarbības organizē un nodrošina izglītības iestādes. 

8. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa vecāka iesnieguma, attiecīgajā 
mācību gadā atbrīvo, ja: 

8.1. audzēknis ir invalīds; 
8.2. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes 

statuss; 
8.3. audzēknis guvis izcilus panākumus valsts konkursos, skatēs un olimpiādēs. 
9. Ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs vai vairāk bērni un vismaz divi no viņiem apmeklē 

profesionālās ievirzes izglītības iestādes Vecpiebalgas novadā, līdzfinansējuma maksa 
mēnesī katram bērnam tiek samazināta par 50%. 

10. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un 
kavējuma periods ir ilgāks par trim kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu 
līdzfinansējums nav jāmaksā. 

11. Ja audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk nekā vienu izglītības programmu, 
līdzfinansējuma maksa tiek samazināta par 50%. 

III. LĪDZFINANSĒJUMA  IEMAKSAS  KĀRTĪBA 
12. Līdzfinansējumu vecāki samaksā ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā. 
13. Līdzfinansējumu vecāki iemaksā šādi: 
13.1. veicot  naudas pārskaitījumu bankā vai ar naudas pārskaitījumu interneta bankā 

uz norādīto norēķinu kontu; 
13.2. veicot iemaksu pašvaldības kasē. 
14. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams līdz kārtējā mēneša 25.datumam. 
15. Līdzfinansējuma maksu par 4.punktā norādīto periodu var veikt avansā. Avansā 

pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. 
16. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, iemaksātais 

līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Ja audzēknis izstājas no skolas, avansā iemaksātais 
līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. 

17. Līdzfinansējuma maksa tiek izmantota izglītības iestādes mācību procesa 
nodrošināšanai. 

18. Ja līdzfinansējums nav maksāts par 6 mēnešiem, audzēknis var  tikt atskaitīts no 
skolas. 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 
19. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē 

un nodrošina attiecīgās izglītības iestādes direktors. 
20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vecpiebalgas 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ”Vecpiebalgas Novada Ziņas” un Vecpiebalgas 
novada pašvaldības mājaslapā: www.vecpiebalga.lv . 

Maksa par pakalpojumiem, ko  sniedz 
Vecpiebalgas  novada  pašvaldības  

kultūras  namiMaksa par pakalpojumiem, ko  sniedz  
Vecpiebalgas  novada  pašvald bas  kult ras  nami

Pakalpojums M rvien ba Cena (EUR) bez 
PVN

1 Vecpiebalgas kultūras nama zāles 
izmantošana pasākuma organizēšanai 

citu organizatoru 
veidots kultūras

pas kums novada 
iedzīvotājiem 

45,00
2 Vecpiebalgas kultūras nama zāles 

izmantošana pasākuma organizēšanai 
korporatīvs
pas kums

noteiktam cilvēku
lokam 70,00 

3 Taurenes kultūras nama zāles 
izmantošana pasākuma organizēšanai 

citu organizatoru 
veidots kultūras

pas kums novada 
iedzīvotājiem 

30,00
4 Taurenes kultūras nama zāles 

izmantošana pasākuma organizēšanai 
korporatīvs
pasākums 

noteiktam cilvēku
lokam 30,00 

5 Dzērbenes tautas nama zāles 
izmantošana pasākuma organizēšanai 

citu organizatoru 
veidots pas kums

novada 
iedzīvotājiem 

30,00
6 Dzērbenes tautas nama zāles 

izmantošana pasākuma organizēšanai 
korporatīvs
pasākums 

noteiktam cilvēku
lokam 30,00 

7 Ekskursija Dzērbenes pilī:   
7.1. Ekskursija Dzērbenes pilī grupai 1 grupa 

 (no 10 pers.) 3,00 
7.2. Ekskursija Dzērbenes pilī ģimenei  

(2 vecāki un 2 bērni) ģimene 
3,00

7.3. Ekskursija Dzērbenes pilī LR 
skolēniem (grupās)

1 persona 0,30 
7.4. Ekskursija Dzērbenes pilī LR 

skolēniem 1 persona 0,70
7.5. Ekskursija Dzērbenes pilī LR 

pensionāriem 1 persona 0,70
7.6. Ekskursija Dzērbenes pilī  pārējiem 1 persona 

1,50
7.7. Ekskursija Dzērbenes pilī  invalīdiem, 

pirmsskolas vecuma bērniem, 
bērnunamu, internātskolu, speciālo
skolu, specializēto sociālās aprūpes
centru audzēkņiem; skolotājai (-am) 
vai audzinātājam(-ai), kas pavada 
audzēkņu grupu 

1 persona 
Ieeja brīva

   

Samaksas iekasēšana : 

samaksu iekasē, izsniedzot kvīti vai izrakstot rēķinu. Maksa par pakalpojumiem 
tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada 
pašvaldības budžetā;

par samaksas iekasēšanu atbild kultūras iestādes vadītāja (-s). 

Samaksas iekasēšana: 
 
• samaksu iekasē, izsniedzot kvīti vai izrakstot rēķinu. Maksa par pakalpojumiem 

tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada 
pašvaldības budžetā;

• par samaksas iekasēšanu atbild kultūras iestādes vadītāja (-s).

turpinājums no 4. lpp.

2014. gada 31. augustā būs pagājuši 5 gadi, kopš izveidota Vecpiebalgas novada 
bāriņtiesa. Atbilstoši Bāriņtiesu likumam novada bāriņtiesa tiek ievēlēta uz pieciem 
gadiem, līdz ar to šā gada augustā beidzas mūsu pilnvaru termiņš.

Kopš 2009. gada 1. septembra Vecpiebalgas novada bāriņtiesā esam prioritāri 
nodrošinājuši un aizstāvējuši bērnu un aizgādnībā esošu rīcībnespējīgu personu personiskās 
intereses un tiesības attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām, kā arī veikuši 
dažādas notariālās darbības, tai skaitā pilnvaru apliecināšanu, testamentu sastādīšanu, 
pirkšanas-pārdošanas vai dāvinājuma darījumu sagatavošanu un apliecināšanu, parakstu 
apliecināšanu. 

Bāriņtiesa pārskata periodā ir sadarbojusies ar citām bāriņtiesām, audžuģimenēm, 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un 
izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, psihologiem, policiju un rajonu tiesām.

 Ja vecākiem ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu, ja bērns vecāku vainas 
dēļ atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos, ja vecāki ļaunprātīgi izmanto savas 
tiesības, nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību, ja konstatēta vecāku vardarbība pret 
bērnu vai ir pamatotas aizdomas par fizisku, emocionālu vai cita veida vardarbību pret 
bērnu, tādos gadījumos bāriņtiesa var pārtraukt vecākiem bērna aizgādības tiesības. Pēc 
aizgādības tiesību pārtraukšanas bērns nonāk  ārpus ģimenes  aprūpē, tas nozīmē, ka bērnam 
nodibina aizbildnību un ieceļ aizbildni, ja tas nav iespējams, tad ievieto audžuģimenē, ja 
arī tādas iespējas nav, - ievieto ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

Pārskata periodā no Vecpiebalgas novada ārpusģimenes aprūpē atrodas kopskaitā 32 
bērni, no tiem 8 bērni ievietoti audžuģimenēs, 1 bērns sociālās aprūpes iestādē, bet 23 
bērniem ir nodibināta aizbildnība un iecelti aizbildņi. 

Ja bērna vecāki dodas darbā uz ārzemēm un šajā laikā atstāj bērnu pie vecvecākiem, 
draugiem vai paziņām, tādā gadījumā bērns paliek bez juridiskās pārstāvības. Vecākiem 
jāraksta pilnvara trešajai personai, kura pārstāvēs bērna intereses laikā, kamēr viņi atrodas 
darbā ārzemēs. Uz pārskata perioda beigām novadā kopskaitā ir 6 bērni, kurus vecāki 
nodevuši trešo personu aprūpē.

Novada bāriņtiesas lietvedībā ir lietas par aizgādnībā esošām personām. Šīm personām ir 
ierobežota rīcībspēja un viņiem ir iecelti aizgādņi. Bāriņtiesai jāraugās, lai tiktu ievērotas 
rīcībnespējīgo intereses, lai likumīgi tiktu pārvaldīta šo personu manta, tas ir, nekustamie 
īpašumi vai naudas līdzekļi. Lietvedībā ir arī nepilngadīgo bērnu mantas pārvaldības 
lietas. 

Tāpat kā visā valstī, arī mums ir ļoti nepieciešamas audžu ģimenes. Novadā šobrīd 
ir tikai divas audžu ģimenes, kuras aizstāj bez vecāku gādības palikušajiem bērniem 
ģimeni. Ceļš līdz audžu ģimenes statusa piešķiršanai ir salīdzinoši laikietilpīgs, un ne 
visi, kuri vēlas kļūt par audžuģimeni, spēj izturēt to spriedzi, kāda jāiztur, audžu ģimenes 
pienākumus pildot.

Novada bāriņtiesā šajos piecos gados paveikto nevar izteikt tikai sausos skaitļos un 
aprakstīto papīru kalnos, darbs bāriņtiesā  prasījis, prasa un prasīs daudz pūļu, enerģijas 
un nervu šūnu.

 Nobeigumā pastāstīšu epizodi no bāriņtiesas darba. 
 Bāriņtiesai likumā paredzētajā kārtībā jāapmeklē bērni, kuri ievietoti sociālās aprūpes 

centrā. Devos uz bērnu aprūpes centru Rīgā, tur sociālā darbiniece man pastāstīja 
par Kristofera (8 gadi, vārds mainīts) ikdienas gaitām, ieveda mani viesu istabiņā un 
paskaidroja, ka uz istabiņu pie Kristofera iet nevaru, jo tad visi desmit bērni sakritīs man 
virsū. Darbiniece aizgāja pasaukt Kristoferu. Dzirdu viņu sakām: ”Kristofer, tev ciemiņš.” 
Atskan Kristofera priecīgā balss: „Mamma! Vedīs mājās!” Kristofers atnāk, ir bezgala 
priecīgs, cieši, cieši apķeras man apkārt: „Mamma, vedīsi mājās!?” „Nē, Kristofer, es 
neesmu tava mamma, esmu sveša tante no turienes, kur tu kādreiz dzīvoji....” 

Rajona tiesas sēdē, kad Kristofera vecākiem tika atņemtas bērna aizgādības tiesības, 
tēvs pateica: „Mēs viņu negribam, varbūt ir kāda ģimene, kurai viņš vajadzīgs, kuri zēnu 
var izaudzināt.”

Varbūt nākamie pieci gadi būs veiksmīgāki, varbūt kādai ģimenei būs vajadzīgs 
Kristofers, varbūt tie vecāki, kuri novērsušies no saviem bērniem, sāks saprast, ka laime 
nav alkoholā, varbūt...

  Ilze  Pērkone,
 Vecpiebalgas  novada  bāriņtiesas  priekšsēdētāja
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Latvāņi – problēma arī mūsu novadā
Valsts augu aizsardzības dienests mūsu novadā ir konstatējis 59 vietas, kur ieviesušās latvāņu 

audzes, informācija par to ir atrodama VAAD mājaslapā http://www.vaad.gov.lv .  Jūlija vidū dienesta 
speciālisti apsekoja Dzērbeni, taču tā nav tikai šī pagasta problēma, pamazām vien latvāņi sāk 
iekarot plašākas novada teritorijas un izplatās pamestās lauksaimniecības zemēs, atklātās platībās, 
krūmos, mežos, ceļmalās, grāvmalās, ap upēm un cita veida ūdenstilpēm. Latvāņi  efektīvi spēj 
izplatīt sēklas  ļoti plašā teritorijā. Dzērbenes komunālās saimniecības vadītājs Viesturs Melbārdis  
atzīst:  „21. jūlijā Dzērbenē ieradās VAAD speciālisti, lai apsekotu īpašumus, kuros aug latvāņi 
un par kuriem dienests ir saņēmis sūdzību.  Ar latvāņu apkarošanu cīnāmies ne pirmo gadu, taču 
vairākos īpašumos šovasar redzam, ka  latvāņi  kā auguši, tā aug. Cīņa būs rezultatīva vien tad, 
ja ikviens zemes īpašnieks rūpēsies par sava īpašuma pilnvērtīgu apsaimniekošanu. Jo, ja es kā 
zemes īpašnieks savu teritoriju regulāri  appļauju, bet tajā pašā laikā blakus esošais kaimiņš neko 
nedara, visi mani pūliņi būs nesekmīgi. Kad ienāksies sēklas, vējš tās izplatīs, un latvāņu audzes 
ies plašumā. Protams, ceļmalas tiek appļautas un arī pašvaldība savā teritorijā regulāri latvāņus 
izpļauj, taču īpašnieku zemēs nereti nenotiek nekāda darbība, kaut gan tur par latvāņu apkarošanu 
ir atbildīgs īpašnieks.” 

Šobrīd latvāņu  ierobežošanu regulē Augu aizsardzības likums un 2008. gada 14. jūlijā izdotie 
Ministru kabineta noteikumi „Invazīvo augu sugas - Sosnovska  latvāņa -  izplatības ierobežošanas 
noteikumi” un ar tiem saistītā likumdošana.

Lai  samazinātu  latvāņu  izplatību, katram zemes valdītājam nepieciešams veikt  latvāņa 
ierobežošanas pasākumus. Iespējams izmantot četras apkarošanas metodes: mehānisko, ķīmisko, 
bioloģisko un kombinēto. Plašāka informācija par šīm metodēm pieejama Valsts augu aizsardzības 
dienesta (VAAD) mājaslapā:  (www.vaad.gov.lv) sadaļā  Informācija sabiedrībai: Par Latviju bez 
latvāņiem. 

 „Nereti  latvāņi tiek apkaroti nepareizi, tādēļ tā ir kā cīņa ar vējdzirnavām. Zemes īpašnieki 
attaisnojas, ka, lūk, viņi esot latvāņus nopļāvuši, bet uz vasaras beigām tie atkal ataugot.  Tas ir tādēļ, 
ka pļaušanas laiks izvēlēts nepareizs. Jāpļauj  ir, pirms bīstamais augs sācis ziedēt un nobriedināt 
sēklas,” sarunu noslēdz Viesturs Melbārdis. 

  Dzidra  Ješkina

IZSOLES
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu - 5 
cirsmas  īpašumā ”Garnis”, Kaives pagastā,  Vecpiebalgas 
novadā  (kadastra apzīmējums 4258  006 0067). 

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā  
trūcīgas personas statuss jūnijā no jauna noteikts 47 personām. 
Kopā novadā ir 163 trūcīgas personas. Kopumā  pabalstos  
jūnijā izmaksāti EUR 6397, 74, no tiem:  GMI pabalstam 
EUR 264,24, apkures pabalstam EUR 341,48, brīvpusdienām 
skolās EUR 2706,81, cita veida pabalstos EUR 1363,54, 
sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti 
EUR 1721,67.

 Joprojām var pieteikties Algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
programmā, kuras darbība paredzēta līdz šī gada novembrim. 
Projekta ietvaros katru mēnesi tiek nodrošināta iespēja 
vienlaicīgi strādāt 14 bezdarbniekiem. Katra bezdarbnieka 
dalības ilgums - 4 mēneši vai, sākot ar septembri, atlikušais 
laiks līdz projekta beigām. Nepieciešamības gadījumā var 
zvanīt arī Sociālā dienesta vadītājai pa tel. 29279931.

Sakarā ar sociālo darbinieku atvaļinājumiem lūdzam 
ģimenes savlaicīgi pārbaudīt savu trūcīgo vai maznodrošināto 
statusu apliecinošo izziņu derīguma termiņus, lai, uzsākot 
skolas gaitas, nebūtu aizķeršanās brīvpusdienu un pabalstu 
mācību līdzekļu iegādei piešķiršanai trūcīgo un maznodrošināto 
ģimeņu bērniem. Lai arī pastāvošā likumdošana paredz izziņu 
derīguma termiņu, sākot ar mēneša pirmo datumu, faktiski 
brīvpusdienas tiks piešķirtas tikai no tās dienas, ar kuru 
ģimenei tiks noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes 
statuss. 

Atgādinu, ka uz trūcīgas ģimenes statusu var pretendēt 
ģimenes, kuru neto ienākumi uz vienu ģimenes locekli 
nepārsniedz  EUR 128,06 mēnesī, bet uz maznodrošinātas 
ģimenes statusu - kuru neto ienākumi nepārsniedz EUR 
170,74 mēnesī. Tāpat ir ierobežojumi attiecībā uz ģimenei 
piederošā nekustamā un kustamā īpašuma sastāvu un 
vērtību. Sīkāka informācija atrodama pašvaldības mājaslapā 
sadaļā „Normatīvie akti”/ Saistošie noteikumi Nr. 4/2011, ar 
labojumiem.

Ņemot vērā Labklājības ministrijas pārbaužu rezultātus, 
vēlos atgādināt, ka saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, lai 
veiktu mājsaimniecību izvērtēšanu atbilstoši trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statusam, visiem darbaspējīgajiem 
ģimenes locekļiem jāiesniedz Sociālajā dienestā dokumenti 
par iepriekšējo 3 mēnešu neto ienākumiem, kā arī bankas kontu 
izraksti par ienākošajām naudas summām. Nestrādājošiem 
darba spējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem jābūt reģistrētiem 
NVA kā bezdarbniekiem, jāmācās mācību iestādē vai jābūt 
reģistrētiem VID kā ienākuma nodokļa maksātājiem dažādās 
uzņēmējdarbības formās. Iesniedzot dokumentus trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai, Sociālajā 
dienestā jāierodas personiski visiem pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem, lai kārtotu nepieciešamās formalitātes un tiktu 
ievērotas „Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasības. 
Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties ar sociālajiem 
darbiniekiem individuāli par ērtāku pieņemšanas laiku vai 
vietu. Vēlos atgādināt, ka izrakstus no kredītiestāžu kontiem 
var izdrukāt no internetbankas arī sociālo darbinieku kabinetā 
bez papildu samaksas. Lai saņemtu izrakstus banku filiālēs, 
jāmaksā komisijas maksa vairāku eiro apmērā saskaņā ar 
katras konkrētās bankas cenrādi. 

Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties 
uz asistenta pakalpojumiem. Par nepieciešamo dokumentu 
noformēšanu sazināties ar sociālajiem darbiniekiem.

Latvijā tiek ieviesta jauna aktivitāte ar mērķi atvieglot un 
uzlabot daudzbērnu ģimeņu situāciju - Latvijas Goda ģimenes 
apliecība “3 + Ģimenes karte” - jaunas iespējas daudzbērnu 
ģimenēm, ko piedāvā Sabiedrības integrācijas fonds.

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir 
valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas 

Sociālā  dienesta  informācija  par  palīdzības  iespējām  
un  saņemšanas  kārtību

reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē 
aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem. Šīs kartes 
īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot 
pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi 
Latvijā. Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes īpašnieka - 
daudzbērnu ģimenes tēva, mātes vai likumīgā aizbildņa vārds 
un uzvārds. Labajā stūrī iestrādāta sudraba krāsas “Latvijas 
Goda ģimenes” emblēma. Kartes otrajā pusē minēts bērnu 
skaits, vārdi un uzvārdi. Arī daudzbērnu ģimenes bērns drīkst 
izmantot šo karti un tās sniegtās atlaides, uzrādot  to kopā ar 
personas apliecinošu dokumentu.

Datu pārbaude 
Visi aizpildīto pieteikuma veidlapu dati tiks pārbaudīti 

Iedzīvotāju reģistrā, vai pieteikuma veidlapā norādītie dati 
sakrīt ar Iedzīvotāju reģistrā esošajiem un vai persona atbilst 
kritērijiem, kas noteikti “3+ Ģimenes kartes” saņemšanai. 
Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patiesus 
datus, bērnu skaits un/vai vecums neatbilst noteiktajiem 
kritērijiem kartes saņemšanai, kā arī, ja pieteikuma veidlapas 
iesniedzējam atņemtas bērnu aprūpes tiesības.

Kartes saņemšana
Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to 

atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs 
saņems e-pasta vēstuli vai īsziņu savā tālrunī ar informāciju, 
ka karte 10 dienu laikā tiks izgatavota un nosūtīta pa pastu uz 
norādīto adresi.

Kartes izmantošanas iespējas
Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb “3+ Ģimenes kartes” 

piedāvātās atlaides būs iespējams izmantot, iegādājoties 
preces un pakalpojumus uzņēmumos, kuri ir iekļauti 
daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmā. Visu daudzbērnu 
ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot 
interneta vietnē www.godagimene.lv. Atlaižu piedāvājuma 
saraksts, ko varēs izmantot ar šo karti, tiek regulāri 
papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiks informēti, 
reizi mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā 
arī ar jaunumiem projekta mājaslapā: www.godagimene.lv. 
Tāpat šī informācija būs pieejama visās Latvijas  pašvaldībās. 
Neskaidrību gadījumā   aicinām rakstīt  uz e-pastu: info@
godagimene.lv

Kurš var saņemt karti
Latvijas Goda ģimenes apliecībai “3+ Ģimenes kartei” 

ir tiesības pieteikties visām daudzbērnu ģimenēm, kurās 
aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem, kā arī tām 
daudzbērnu ģimenēm, kurās kāds no vecākiem ir aizbildnis 
trīs un vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Kartei ir iespēja 
pieteikties gan bērnu mātei, gan tēvam. Ja jums ir daudzbērnu 
ģimene, katram no vecākiem ir tiesības  saņemt šādu karti. 
Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai 
tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma 
sasniegšanai (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti 
bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir 
deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā.

Kā pieteikties kartei
Pieteikuma  veidlapa  atrodama:  www.godagimene.lv.
Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas 

Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta 
vietnē www.godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma 
veidlapa interneta mājaslapā: www.godagimene.lv, precīzi 
norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā 
arī norādot adresi, uz kuru karti nosūtīt. Ja ģimenei nav 
pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības 
bibliotēkās, izmantojot tur pieejamos bezmaksas interneta 
pakalpojumus.

Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

                                        IZSOLES  

      Vecpiebalgas novada pašvald ba p rdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
kustamo mantu - 5 cirsmas  pašum  ”Garnis”, Kaives pagastā,  Vecpiebalgas novadā
(kadastra apzīmējums 4258  006 0067).  

Cirsmas Nr. Plat ba
(ha) 

P rdošanas
apjoms (m³) 

S kumcena 
(EUR) 

Droš bas nauda
(EUR)

1 4,5 1694,81 55400 5540 

2 3,6 1115,99 31200 3120 

3 2,9 784,76 23400 2340 

4 2,1 708,83 22700 2270 

5 1,6 389,89 9200 920 

Kop  14,7 4694,28 141900 14190 

                 Izsoles   reģistrācijas  nauda - EUR 50,00.  
     Izsole notiks 2014. gada 5. august plkst. 10.00 Vecpiebalgas novada pašvaldībā
Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta 
sastāvu un reģistrēties izsolei var līdz 2014. gada 5. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4 pie sekretāres. Informācija:
www.vecpiebalga.lv,  tālr. 64170464, 26115317.

***

     Vecpiebalgas novada pašvald ba p rdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo pašumu „Gaujas iela 3”-12 Taurenē, Taurenes pagastā,  Vecpiebalgas novadā
(kadastra apzīmējums 4286  900 0107), kas sastāv no 1 istabas dzīvokļa 29,98 m²  platībā  un 
2998/105694 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas „Gaujas iela 3”  ar kadastra 
apzīmējumu  4286 002 0280 001 un zemes vienības „Gaujas iela 3” ar kadastra apzīmējumu 
4286 002 0280. Nekustam pašuma s kumcena  EUR 4680,00,  nodrošin juma nauda - 
EUR 468,00, re istr cijas nauda - EUR 20,00.  
    Izsole notiks 2014. gada 11. august plkst. 10.30 Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās
Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar izsoles priekšmeta 
sastāvu un reģistrēties izsolei var līdz 2014. gada 11. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4  pie sekretāres. Tālr. informācijai: 64170464,
26115317.

*** 

      Vecpiebalgas novada pašvald ba p rdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  
nekustamo  pašumu „Elektroni”- 1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā
(kadastra apzīmējums 4292  900 0143), kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 74,8 m²  platībā  un 
748/16900 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas „Elektroni” ar kadastra 

Izsoles   reģistrācijas  nauda - EUR 50,00. 
Izsole notiks 2014. gada 5. augustā plkst. 10.00 

Vecpiebalgas novada pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, 
Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, ar 
izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var 
līdz 2014. gada 5. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas 
novada pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 
4 pie sekretāres. Informācija: www.vecpiebalga.lv,  tālr.  
64170464, 26115317.

***
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu 
„Gaujas iela 3”-12 Taurenē, Taurenes pagastā,  
Vecpiebalgas novadā  (kadastra apzīmējums 4286  900 
0107), kas sastāv no 1 istabas dzīvokļa 29,98 m²  platībā  
un 2998/105694 kopīpašuma domājamām daļām no 
dzīvojamās mājas „Gaujas iela 3”  ar kadastra apzīmējumu  
4286 002 0280 001 un zemes vienības „Gaujas iela 3” ar 
kadastra apzīmējumu 4286 002 0280. Nekustamā īpašuma 
sākumcena  EUR 4680,00,  nodrošinājuma nauda - EUR 
468,00, reģistrācijas nauda - EUR 20,00. 

Izsole notiks 2014. gada 11. augustā plkst. 10.30 
Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Vecpiebalgas 
pagastā, Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var līdz 
2014. gada 11. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4  pie 
sekretāres. Tālr. informācijai: 64170464, 26115317.

***
Vecpiebalgas novada pašvaldība pārdod atklātā 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  nekustamo  īpašumu 
„Elektroni”- 1 Vecpiebalgā, Vecpiebalgas pagastā, 
Vecpiebalgas novadā (kadastra apzīmējums 4292  900 
0143), kas sastāv no 3 istabu dzīvokļa 74,8 m²  platībā  un 
748/16900 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās 
mājas „Elektroni” ar kadastra apzīmējumu  4292 007 0245 
001 un zemes vienības „Elektroni” ar kadastra apzīmējumu 
4292 007 0245. Nekustamā īpašuma sākumcena  EUR  
10 410,00,  nodrošinājuma nauda - EUR 1041,00, 
reģistrācijas nauda - EUR 20,00. 

Izsole notiks 2014. gada 11. augustā plkst. 10.00 
Vecpiebalgas novada pašvaldības telpās Vecpiebalgas 
pagastā, Alauksta ielā 4. Iepazīties ar izsoles noteikumiem, 
ar izsoles priekšmeta sastāvu un reģistrēties izsolei var līdz 
2014. gada 11. augusta plkst. 9.00 Vecpiebalgas novada 
pašvaldībā Vecpiebalgas pagastā, Alauksta ielā 4 pie 
sekretāres. Tālr. informācijai: 64170464, 26115317.
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Pavasara  saiešanā maijā un vasaras mēnešos - jūnijā un 
jūlijā - dalījāmies pieredzē par puķu un dārzeņu audzēšanas 
iespējām savos mazdārziņos, bet Jāņu ielīgošanu atzīmējām 
Alauksta krastā. Protams, īpaši sveicām jubilārus, to mums 
šajos mēnešos daudz -  lielākā puse no klubiņa dalībniekiem, 
kopskaitā 18. Vecmāmiņas turēja īkšķus un juta līdzi saviem 
mazbērniem eksāmenu laikā un priecājās viņu izlaidumos. 
Interesantākais pasākums, protams, bija ekskursija uz 
Igauniju 10. jūnijā, kurā piedalījās 40 braucēji. Liels paldies 
pašvaldībai par šo iespēju! Ekskursijas vadītājs Paulis Stars 
mūs izglītoja un arī ik pa brīdim eksaminēja par notikumiem 
un vietām, kuras apskatījām. Valkā pabijām pie  pieminekļa 
- lokomotīves SU 251 – 98. Gids mūs informēja par mūsu 
kaimiņu novadā - Raunā -  dzimušo komponistu Jāni  Cimzi 
un viņa saistību ar Valku. Elistveres dzīvnieku parkā, kas  
darbojas no 1997. gada un iekārtots kādreizējās muižas 
teritorijā, redzējām, kā dabiskai videi tuvos apstākļos mīt 
meža zvēri -  lapsas, stirnas, lāči u.c.  Tad   ceļš 53 km garumā 
gar Peipusa  ezeru. Iepazināmies ar vecticībnieku baznīcu, 
muzeju. Vecticībnieki ir reliģiskā  kustība, aizsākusies 17. 
gs. II pusē, kad vairākas draudzes apmetās Peipusa  ezera 
krastos, lai izbēgtu no valdības vajāšanām. Jaukas un 
omulīgas bija pusdienas restorānā. Protams, izvēlējāmies 
zivju ēdienus. Skaista ir Alatskivi pils - pasakaina baltā 
pils, būvēta pēc Skotijas karaļnamu parauga. Priecājāmies 
par skaisto ezeru, tas spoguļojās dažādās krāsu niansēs 
visā mūsu maršruta garumā. Relaksējošā atpūta pie ūdens 
mūs uzmundrināja. Skaists ir Peipusa ezers vasarā, ne tikai 
ziemā, kad par to jūsmo makšķernieki. Ekskursija bija 
saturīga. Paldies mūsu Ieviņai! 

  Jūlijs - dažādu pasākumu un iespēju mēnesis mūsu 
novadā. Neparastas dziedniecības iespējas daktera Andreja 
Gutovska vadībā varējām apgūt Vecpiebalgas bibliotēkā, 
kur vēl joprojām var aplūkot arī Aivara  Ošiņa lieliskās 

Aktivitātes  pensionāru  klubiņā  „Pīlādzītis”

Pēc četru gadu pārtraukuma 5. jūlijā Pļaviņu novada 
Klintaines pagastā notika 11. čempionāts pļaušanā ar rokas 
izkapti, uz kuru devās arī divas  sieviešu, viena vīru un viena 
jauniešu  komanda no Vecpiebalgas novada. Sacensībās 
noskaidroja Latvijas labākos pļāvējus ar izkaptīm individuālajā 
un komandu vērtējumā. Mūsu pļāvēji no čempionāta atgriezās  
ar divām godalgām - 3.vietu grupā ieguva dāmas - „Taurenes 
griezējas 1” (Baiba  Ruča, Maija  Bārzdiņa, Ilona  Žagare, 
Renita  Ratniece) un jaunieši līdz 18 gadiem - „Jaunie Taurenes 
griezēji” (Māris Kaštanovs, Kristians  Osis, Jurģis  Vološins, 
Fēlikss  Aukšmuksts).  Īpaši jāuzteic jaunākais dalībnieks 
zēnu grupā -  Fēlikss Aukšmuksts, kas, atbraucis mammai 
līdzi uz sacensībām, nemaz nebija domājis tajās piedalīties, 
bet, kad vecuma grupā līdz 18 gadiem  taureniešiem  pietrūka 
viena dalībnieka, Fēlikss droši stājās uz starta līnijas un kopā 
ar vecākajiem un pieredzes bagātākajiem biedriem izcīnīja 
godalgu. 

Ilggadējai  pļaušanas sacensību dalībniecei Maijai  Bārzdiņai 
šis bija desmitais  čempionāts: „Pirmais pļaušanas čempionāts 
notika 2000. gadā, izlasīju par to avīzē un nodomāju, kāpēc 
gan neaizbraukt - jauka izklaide un reizē arī savas varēšanas 
pārbaude.  Noorganizēju komandu, pagasts iedeva  transportu, 
aizbraucām un … Izrādījās, ka viss ir ļoti nopietni  - tiesneši 
vērtēja ne tikai pļaušanas ātrumu, bet arī gludumu, vāla 
taisnumu, pļāvuma  tīrību. Pašiem negaidīti, izcīnījām pirmo 
vietu. Piedalīšanās pļaušanas čempionātā mums ir kļuvusi par 
tradīciju - no vienpadsmit sacensībām neesam piedalījušies 
tikai vienās.  Patīk kopā nākšana, komandas gars. Pirms 
sacensībām parasti nedaudz patrenējamies un atsvaidzinām 
iemaņas, šogad arī  nopļāvām prāvu lauku. Gandarījumu dod 
varēšana.”

Mūsdienās, kad pļaušana ar rokas izkapti vairs nav ikdienas 
nepieciešamība un arī laukos priekšroka ābeļdārza vai ceļmalu 
appļaušanai  tiek dota  trimerim vai citam mūsdienīgākam 
darbarīkam, prieks, ka arī mūsu novadā aug ņipra jauno 
pļāvēju maiņa. Jāatzīmē, ka pļaušanas sacensībās nepietiek 
tikai ar vēlmi piedalīties un spēju noturēt izkapti. Ļoti liela 

Mūsu  novada pļāvēji no čempionāta atgriežas ar godalgām

Mūsu  novada  pļāvēji - taurenieši, dzērbenieši, vecpiebaldzēni.
nozīme ir prasmei to precīzi sagatavot - tā,  lai „labāk kostu”.  
„Kolhoza laikos ikvienā sētā bija lopiņi, bet sarunāt traktoru 
vajadzīgajā brīdī bija pagrūti, tad nu nekas cits neatlika, kā 
ņemt izkapti rokā un doties pļavā. Mūsu ģimenē pļaušanas 
prasme tiek pārmantota no paaudzes paaudzē, arī šogad 
sacensībās piedalījās meita un znots. Man šķiet, ka pļaut 
jāprot  ikvienam īstam lauku cilvēkam. Un nevajag baidīties 
šo māku ierādīt arī jaunajai paaudzei. Varam tikai lepoties ar 
mūsu jauniešiem, kas droši stājās vāla galā. Vēlam  šo prasmi 

fotogrāfijas.  Savukārt skolā  ikviens seniors varēja apgūt  
datorprasmes, bet pašā vasaras vidū apmeklēt kultūras 
programmu  „Vecpiebalga atver durvis”.

Paldies pašvaldībai, kultūras un muzeju darbiniekiem, 

Lielkoncertā  līdzās  pasaules  labākajiem  koriem
No  9. līdz 19. jūlijam Rīgā tika aizvadīta 8. pasaules koru olimpiāde. Uz Rīgu tika aicināti 

kori no visiem kontinentiem, lai tiktos draudzīgā sacensībā un vēlreiz apliecinātu koru 
olimpiādes devīzi - „Dziesma vieno tautas!”.

13. jūlijā  Mežaparka  Lielajā  estrādē notika koru Lielkoncerts, kas bija šīs olimpiādes 
galvenais notikums un  kurā piedalījās arī mūsu novada kori - Vecpiebalgas muižas koris 
un jauktais koris „Pie Gaujas”. Mūsu novada dalībnieki tam bija gatavojušies vairāk nekā 
pusgadu, regulāri sanākot uz kopmēģinājumiem, lai koncertā atskaņotu dažādu kontinentu 
mūziku, dažādās valodās, bet vienotā izpratnē par mūzikas īpašo spēju tuvināt tautas un 
kultūras.  

Šī bija pirmā reize, kad Mežaparkā pulcējās tiks liels dziedātāju skaits no visas pasaules,  
kurā 10 000  Latvijas dziedātāju līdzās stājās  5000 koristu no visas pasaules.

Dalība olimpiādē iedvesmo un palīdz koriem veidot starptautiskus kontaktus, kas pārtop 
ilgstošā  draudzībā un kultūru  mijiedarbībā. Dalība  Pasaules koru olimpiādē ir lieliska 
iespēja un augsts gods.

Kolektīvu vārdā vēlos teikt lielu paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai par sniegto 
atbalstu, lai mēs varētu piedalīties Pasaules  koru olimpiādes Lielkoncertā.

Agnija  Amane, 
Taurenes kultūras nama vadītājaKopmēģinājumā pirms koru  Lielkoncerta  Mežaparka  estrādē.  

vēl  pilnveidot.  Paldies Vecpiebalgas novada domei un īpaši  
Jānim Vīlipam, kas atbalstīja mūsu iniciatīvu un nodrošināja 
nokļūšanu uz čempionātu Klintainē, paldies pacietīgajam 
šoferītim un, protams,  visiem mūsu pļāvējiem par to, ka 
apsolīja piedalīties, trenējās, uzņēma pasākumu ar lielu 
atbildības sajūtu, paldies  arī  3 “glābējiem”, kuri pievienojās 
mums pēdējo 24 stundu laikā,” sarunu noslēdzot, uzsver 
Maija  Bārzdiņa. 

 Dzidra  Ješkina

entuziastiem, aktīvistiem par radošo izdomu un piedāvātajām 
daudzveidīgajām iespējām! Turpināsim baudīt saulaino 
vasaru!

 Daina  Jansone

„Pīlādzīša” jūnija jubilāri sveicienus ar  jāņuzālēm un laba vēlējumiem saņēma Alauksta krastā. 
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Sarmīte Beķere: „Kultūras nedēļas 
„Vecpiebalga atver durvis” atklāšana  
jau  trešo  gadu notika viesmīlīgajos 
Inešos.  Pasākums sākās ar  J. Lūsena  
dziesmu  ”Ja tik mīļa ielūgšana” 
novada koru izpildījumā  un pūtēju  
orķestra  pavadījumā.  Pasākumā 
piedalījās un ar teatrālu vīziju par 
kultūras  svētku  piedāvājumu  
visas nedēļas garumā iepazīstināja  
deju  kolektīvi  „Mudurainis”, 
„Slātaviņa”, „Krelles”,  vokālais 
ansamblis „Lūnas”, amatierteātris  
„Sumaisītis”, kori „Pie Gaujas” 
un  „Vecpiebalgas muižas koris”, 
pūtēju orķestris  Pētera  Leiboma 
vadībā, Vecpiebalgas  vidusskolas 
bērnu ansamblis, Rūdolfs  Cīrulis un 
pasākuma vadītāji  Linda un Edžus  Ķaukuļi.  Scenāriju pasākumam veidoja rakstniece  
Inguna  Bauere, režisore Inese Pilābere. Muižas parkā varēja apskatīt  novada mākslinieku 
Lilitas  Grīnfeldes un Aivara  Ošiņa fotogrāfiju un Marikas  Sarmules gleznu izstādi, kā arī  
Gunas  Ulmes veidoto seno  Vidzemes  tērpu kolekciju un Jāņa Roņa  Piebalgas  porcelāna 
fabrikas izstrādājumus.   Ikviens, kas  atnāca uz svētku atklāšanu,  pārliecinājās, ka pasākums 
bija daudzpusīgs -  padomāts bija gan par bērnu, gan  pieaugušo izklaidi. Paldies  visiem, 
kuri iesaistījās pasākuma veidošanā un vadīšanā!”

”VECPIEBALGA  ATVER  DURVIS”  
KULTŪRAS  DARBINIEKU  VĒRTĒJUMĀ

Šīs vasaras lielākais notikums novadā, kad ar senatnes elpas pieskaņu septiņu dienu 
garumā svinējām saiešanu  slātaviešu garā „Vecpiebalga atver durvis”, noslēdzies.   3. 
kultūras un mākslas nedēļas pasākumus apmeklēja apmēram  2500 pašmāju cilvēku un viesu 
no citiem novadiem. Kā jau ierasts, visvairāk apmeklētājus pulcēja   lieluzvedums  Alauksta 
krastā, ar katru gadu  kuplāks un izteiksmīgāks izvēršas arī  Mariannas  Okolokolakas 
un Arodbiedrības vadītais padomju retro auto brauciens un tā dalībnieku pulks. Ieskatam 
kultūras darbinieku vērtējums par kultūras nedēļas nozīmīgāko notikumu katrā pagastā.

Agnija  Amane: 
„Kultūras nedēļas ietvaros 
Taurenes  estrādē viesojās 
Jānis Lūsēns ar savu 
jaunradīto programmu -  
koncertizrādi  ar Latvijas 
izcilā dzejnieka vārdiem 
-  „Pus es” ar moto, 
citējot  Ojāru  Vācieti, „.es 
esmu tu, tu esi es, divas 
puses no pasaules...”. 
Koncertizrādei izvēlētajā 
dzejā tika saskatīts radošais, 
provokatīvais, izaicinošais 
nervs, kas tik ļoti raksturīgs 
un asociācijām bagāts 
ar 70., 80. gadu norisēm 
padomju Latvijā, kā arī 
vienlaikus precīzi atspoguļo tā laika izjūtas un noskaņas. Ojāra Vācieša dzejas spontānums, 
fascinējošā spēja  radīt dzeju par jebko un jebkurā situācijā, saskatīt neparasto, rosinājušas 
komponistu radīt dziesmas īstenā 70., 80. gadu rokmūzikas stilā. Papildus starp dziesmām Ģirta  
Ķestera lasījumā izskanēja Ojāra Vācieša rakstīto vēstuļu fragmenti saviem laikabiedriem un 
draugiem.

Lieki piebilst, ka koncerts bija tiešām izdevies. Domāju, ka daudziem koncertizrādes 
apmeklētājiem  iesākumā  radās tāda kā šoka sajūta - Ojārs Vācietis un rokmūzika, un tas 
viss Ģirta  Ģestera izpildījumā?! Koncertam beidzoties, ovācijas un sajūtas bija vārdiem 
neaprakstāmas. 

Papildus koncertizrādei apmeklētājiem apskatei bija pieejams arī muzejs, kur katru viesi 
laipni uzņēma skolotāja un vēsturniece Spodra Ergarde. Bet senajos alus pagrabos bija izveidota 
foto izstāde ar devīzi „Mana Taurene”, kuras mērķis bija iepazīstināt koncerta apmeklētājus 
ar Taureni, parādot, ka tas ir pagasts ar īpaši skaistu dabu, ka šeit kūsā dzīvība, mijas sirdis un 
likteņi. Foto izstādē bija apskatāmas fotogrāfijas no Taurenes kultūras nama, Ivandas  Jansones 
fotogrāfijas „Mana  Taurene” un fotogrāfijas no BJC „Dari  Vari” krājumiem.

  Noslēgumā vēlos teikt paldies visiem, kas palīdzēja.  Kopā mēs radījām skaistu, jauneklīgu, 
pat mazliet  trakulīgu Taureni, kas brīnišķīgi iekļāvās kultūras nedēļas rāmjos,  paceļot 
nosprausto „latiņu” par vienu pakāpienu augstāk.”

Agnese Caunīte -  Bērziņa: 
„Piebalga atvēra durvis arī 
Kaives pagastā. Gan kaivēnieši, 
gan novadnieki, gan viesi no 
tālienes varēja izjust muižas laiku 
gaisotni muižas parkā - vizināties 
zirga pajūgā, kalt Kaives naudu, 
iepazīties ar muižkungu Kaivenu, 
viņa lielmāti un vieglprātīgajām  
freilenēm, kalponīti un 
ganiem. Kambarsulainis, pildot 
muižkunga uzdotos pienākumus, 
bija uzdevumu augstumos. 
Viesiem bija iespēja našķoties 
ar medu un pīrādziņiem, veldzēt 
slāpes ar tēju, alu vai vīnu un iegādāties dažādus roku darinājumus, kā arī uzzināt nākotni 
pie zīlnieces. Kāds no viesiem izmēģināja savu laimi kāršu spēlē ar labākajiem apkārtējo 
muižu zolmaņiem. Mālderis gleznoja muižas viesu portretus, apmeklētāji varēja pārtapt par 
muižkungiem vai muižas dāmām. Jaunākās ziņas muižas dzīvē uzzinājām pie ugunskura, kur 
muižas  freilenes  izsauca pat raganas, lai pieburtu sev izredzēto. Jautra noskaņa un jautri 
pārpratumi turpinājās amatierteātra „Sumaisītis” spēlētajā komēdijā „Čārlija  krustmāte” 
(režisore Inese  Pilābere). Noslēgumā baudījām krāšņu  ugunsšovu  no Skujenes. Paldies 
visiem, kas palīdzēja šo novada svētku dienu padarīt krāšņu, noskaņām un atmiņām bagātu!  
Īpašs paldies režisorei Baibai  Juknevičai no  Skujenes un režisorei  Gunai  Kalniņai. Tiekamies 
nākamgad!”

Līva  Grudule: „Bērnu 
pēcpusdiena „Incēnos” „Ienāc 
pasakā!” aizritēja kā viens mirklis 
labvēlīgā un draudzīgā gaisotnē. 
Bērni aizrautīgi gatavoja prieka 
lukturīšus un brīnumābolīšus, 
veidoja kliņģerīšus, kas turpat 
„Incēnos” arī tika izcepti, 
tikās ar Balto kaķīti, Kalna 
Garu, Ziemeļmeitu. Mums ir 
gandarījums, ka vēl gandrīz 70 
gadus pēc pasakķēniņa  Kārļa  
Skalbes aiziešanas mūžība viņa 
mājās ciemojas atkal jaunas 
paaudzes, iepazīst pasakas un iemācās pasaulē paraudzīties ar K. Skalbes acīm un uzlūkot 
to atvērtu sirdi. Savukārt muzikālā izrāde „Baltā kaķīša brīnumvārdi” pie „Saulrietiem” tika 
spēlēta jau otro reizi, taču tādas skalbiskas sirsnības un tīra prieka nevar būt par daudz. To 
izbaudīja gan lieli, gan mazi. Īpašs prieks par Vecpiebalgas bērnudārza brašajiem rūķiem, 
kuri izturēja gan nogurdinošos mēģinājumus, gan izrādi! Saules  rieta  stundā pie Kārļa 
Skalbes satikās Ojārs Vācietis un Imants Ziedonis. Kaspara Znotiņa, Viļa  Daudziņa un Jēkaba  
Nīmaņa  „Vēstule draugam Oj. un Im.” bija neparasts, emocionāli  daudzšķautņains notikums. 
Pasākumam īpašu  nokrāsu un saviļņojumu piešķīra Imanta  Ziedoņa  runas, ko viņš teica  K. 
Skalbes pārbedīšanā 1992. gada jūnijā, lasījums. 

Romantiskā ceturtdiena svētku nedēļai deva kultūrvēsturiskā dziļuma dimensiju, vienoja 
paaudzes, piebaldzēnus, rīdziniekus, madoniešus utt., atgādināja latviešu tautas spēka avotus 
un saknes. Tā bija viena diena pie Kārļa Skalbes, kas mums visiem ir nepieciešama, lai dzīvotu, 
strādātu un nepagurtu. Vēlos pateikt sirsnīgu paldies daudzajiem brīvprātīgajiem palīgiem, 
kuri gādāja, lai šī diena izdotos! Bez jums mēs nespētu sarūpēt šos svētkus!”

Daina Šmite: „Svētki 
aizvadīti, palikušas labas 
atmiņas un emocijas. Jau trešo 
gadu svētku ietvaros notiek 
padomju retro auto brauciens, 
kuru vada tautā iemīļotā  
Marianna Okolokolaka 
(Ilona  Muižniece). Šogad tā 
galamērķis bija Dzērbene. 
Šis ir pasākums, kurā var gūt 
gūzmu labu emociju. Biju 
pārsteigta, cik daudz cilvēku 
šogad piedalījās šajā braucienā. 
Redzēju īpaši šiem svētkiem 
atjaunotas un uzpucētas 
padomju laika mašīnas, īpaši 
meklētus un pašūtus kostīmus un sagādātus aksesuāriem - koferus, radioaparātus, somiņas, 
krelles utt. Prieks par to, ka šāds brauciens saliedē un apvieno novada iedzīvotājus. Manuprāt,  
šāds pasākums nekad neizdotos, ja nebūtu novada ļaužu līdzdalības, tāpēc vēlos  pateikties 
brīvprātīgajiem, kuri ieguldīja sirdi un dvēseli, sagatavojot veiklības braucienu lidlaukā 
- Mairim  Sarmulim ar komandu un Taurenes BJC vadītājam Edgaram Muktupāvelam ar 
komandu par uzņemšanu un pasākuma vadīšanu. Paldies Dacei Eglītei par ierindas skati 
Augstajā kalnā! Milzīga pateicība visiem, kas palīdzēja sakopt un sagatavot  Dzērbenes 
pagastu svētkiem -  īpaši  Gvido  Ikneram un  Ingam  Krieviņam par krāšņajiem puķu podiem 
un Guntai  Kalniņai  par skaistajām ziedu vītnēm.”

Zigrīda Ruicēna: 
„Dižā diena novadā bija 
Vecpiebalgas diena, kad 
no paša rīta Latvijas 
Etnogrāfiskā brīvdabas 
muzeja lauku ekspozīcijā 
„Vēveri” norisinājās  
Audēju diena jeb tirgus 
slātaviešu  garā. Piedalījās 
ap četrdesmit tirgotāju - 
apskatāmas un nopērkamas 
bija gan ēdamas un  
dzeramas, gan sirdi un 
dvēseli sildošās lietas. 
Mundru garu palīdzēja 
uzturēt Dzērbenes folkloras 
kopa „Māras bērni” un 
īpašie viesi  - Prātnieks un Švauksts. Īpaši jāuzteic  pašmāju tirgotāji, kas šogad  bija vairāk  
sarosījušies un beigās  jutās pavisam apmierināti. Paldies tirgus rīkotājām Dagnijai  Kupčei 
un  Benitai Zvejniecei, Ilgai Lazdiņai, „Vēveru” muzeja darbiniekiem un visiem tirgotājiem 
un apmeklētājiem! Audēju dienas norisi  
Vecpiebalgā atbalstīja Valsts  Kultūrkapitāla  
fonds. Bet sestdienas pēcpusdienā visi ceļi 
veda uz Alauksta estrādi, kur  notika muzikāls  
lieluzvedums „Augstā  dziesma, skani, skani!” 
(libreta autors Gundars Ignats, mūzika - Jānis 
Lūsēns, dziesmu teksti - Egils Zirnis, režisors 
- Varis Brasla, izrādē darbojās Latvijas 
labākie un šī brīža populārākie aktieri). Īpašs 
paldies Vecpiebalgas komunālās saimniecības 
vadītājam Andrim Lapiņam un viņa padotajiem 
darbiniekiem  par elastīgo un saskaņoto 
darbību estrādes  sakopšanā un tehnisko darbu 
veikšanu, kā arī izpalīdzīgajai un atbildīgajai 
biļešu tirgotāju komandai!”

Saiešanas  slātaviešu  garā pasākumu 
un koncertu maratons noslēdzās svētdien 
ar emocionālu Ievas  Akurateres  koncertu 
Vecpiebalgas baznīcā.
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Saruna ar novada 
domes priekšsēdētāju 
Ellu Frīdvaldi - 
Andersoni

Uzziņai 2014. gada 
statistikas dati:

• Pašvaldības 
iestādēs un 
struktūrvienībās 
nodarbināti 328 
cilvēki.

• Plānotie 
pašvaldības 
pamatbudžeta  
ieņēmumi – EUR  
4686978 un pamatbudžeta izdevumi  - EUR  4622904, 
plānotie speciālā budžeta  ieņēmumi EUR  183948 un  
izdevumi – EUR  145611. 

• Novadā deklarēti 4447 iedzīvotāji (tiesa, deklarētā 
dzīvesvieta nenozīmē, ka cilvēks šeit dzīvo arī ikdienā). 

• Iedzīvotāji darbaspējas vecumā:  2 999 (www.nva.gov.lv)
• Reģistrēto bezdarbnieku skaits: 169 (www.nva.gov.lv)
• Bezdarba līmenis: 6,4%  no ekonomiski aktīvo 

iedzīvotāju skaita (oficiālie dati)
• Pēc Uzņēmumu reģistra datiem novadā ir 496 

uzņēmumi, tai skaitā zemnieku saimniecības. Realitātē 
skaitlis ir krietni zemāks - saimnieciskā darbība tiek veikta 
ne vairāk kā 200 uzņēmumos un saimniecībās.  

- 2009. gada jūlijā reģionālās reformas rezultātā tika 
izveidots Vecpiebalgas novads - 542,5 km2 lielā teritorija, 
kurā bija 5 pagasti un kurā dzīvoja 4781 iedzīvotājs, tika 
apvienoti vienā novadā ar 4 pagastu pārvaldēm un vienu 
administratīvo centru. Reformas mērķi bija daudzsološi. 
Vai tagad, pēc pieciem gadiem, novada iedzīvotāju dzīve ir 
kļuvusi labāka?

- Sākums bija ļoti grūts un sarežģīts - ekonomiskā krīze 
pasaulē un valstī sakrita reizē ar novadu apvienošanos. Liels 
darbs tika ieguldīts, veidojot struktūru, iepazīstot cilvēkus, 
saliedējot komandu. Tagad varu diezgan droši apgalvot, ka 
esam iestrādājušies un man ir vieglāk vadīt pašvaldības darbu 
- pārzinu cilvēku resursus un katra darbinieka profesionālās 
un individuālās spējas. Šķiet,  ka arī pagasti ir saraduši, cik  
vien „piespiedu laulībā” var sarast.  Pateicoties kopīgam 
darbam, attieksmei, aktīvai līdzdalībai, mūsu novads mainās 
un attīstās, veidojas tā jaunais tēls. Es nedomāju, ka dzīve  
kļuvusi vieglāka vai labāka, bet ir faktori, ko pašvaldība 
nevar ietekmēt -  iedzīvotāju labklājība nav atkarīga no 
deputātiem, bet gan no katra paša iemaņām, prasmēm, talanta. 
Pašvaldības uzdevums ir sakārtot infrastruktūru un izveidot 
uzņēmējdarbībai  saistošu vidi, rūpējoties par ceļiem un ielām, 
nodrošinot elektrības un komunikāciju pieejamību. Pievilcīga 
dzīves vide nozīmē arī labas izglītības iespējas, kvalitatīvu 
kultūras un atpūtas piedāvājumu, bet mēs nevaram radīt 
darbavietas, kas cilvēkiem šobrīd visvairāk nepieciešamas. 
Infrastruktūras attīstībai pēdējos gados no ES fondiem esam 
piesaistījuši vairākus miljonus eiro. Rezultātā mums izdevies 
sakārtot pašu svarīgāko, kas nepieciešams, lai mūsu novads 
būtu laba vieta dzīvošanai. Diemžēl  ekonomiskā  situācija 
valstī neuzlabojas tik strauji, cik mēs vēlētos, un iedzīvotāju 
aizplūšana joprojām turpinās.

- Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās jūsu apvienība saņēma 
vislielāko iedzīvotāju atbalstu -  no  9 kandidātiem deputāta 
statusu ieguva 6. Vai un kā izdodas īstenot priekšvēlēšanu 
laika solījumus?

- Tā kā pieredze pašvaldību darbā mums jau bija, tad 
neko nereālu nesolījām, jo labi apzinājāmies resursus, kādi 
ir pašvaldības rīcībā. Vēlēšanu  programmu pildām esošo 
finansiālo resursu robežās. Aizvadītā gada laikā esam 
realizējuši pavisam 19 projektus, tiem piesaistot ES fondu 
līdzekļus. Darbi turpinās un viss notiek.

- Par ko no līdz šim paveiktā ir vislielākais gandarījums?
- Gandarījumu var gūt arī no ikdienišķām lietām, un 

nereti tas ir kāda cilvēka vienkārši pateikts paldies par jauku 
pasākumu vai palīdzību sarežģītā dzīves situācijā. Protams, ir 
milzīgs prieks par infrastruktūras projektiem, no tiem lielākie 
- ūdenssaimniecības projekti - ir realizēti četros pagastos, ir 
atjaunotas pilis un tām ir atrasts racionāls pielietojums.  Esam 
sevi lieliski parādījuši arī kultūras jomā - nebalstāmies tikai 
uz savu vēsturi, bet Vecpiebalgas vārdam liekam izskanēt 
mūsdienīgu un  kvalitatīvu kultūras notikumu kontekstā.  

- Piecus gadus vadi novada domi, pirms tam 8 gadus 
biji pagasta padomes priekšsēdētāja. Pašvaldības darbā ir 
uzkrāta pieredze. Un tomēr, vai ir kādas lietas un situācijas, 
ar ko nākas saskarties no jauna un kas spēj  tevi pārsteigt?

- Šajā darbā divas vienādas dienas nekad nav un pārsteigumi 
ir ikdienas neatņemama daļa.  Nereti tiekam „iepriecināti” ar 
jauniem normatīviem dokumentiem, kas ir pilnīgi neloģiski. 
Ir reizes, kad pārsteidz cilvēku rīcība, un tas, ko viņi gaida no 
pašvaldības. Bet pa šiem gadiem pie daudz kā pierasts un šie 
„pārsteigumi” no līdzsvara nespēj izsist.

- Vai tomēr ne reizi nav ienākusi prātā doma mest visu pie 
malas un uzsākt ko jaunu?

Reizi četros gados -  priekšvēlēšanu laikā, bet saņemot 
atkārtotu iedzīvotāju uzticību, domas ir  atpakaļ pie 
pašvaldības, iedzīvotājiem un mūsu kopējās ikdienas un 
nākotnes.

- Lielākās problēmas, ar kurām jāsaskaras pašvaldības 
darbā? Aktualitātes un svarīgākie uzdevumi.

- Paškritiski raugoties uz pašvaldības  darbu, es domāju, ka  
mums vēl  jāstrādā pie labas pārvaldības uzlabošanas.  Runājot 
par problēmām, viena no tām ir neskaitāmu normatīvo prasību 
izpilde -  apmēram 5000 Ministru kabineta noteikumi regulē 
un nosaka pašvaldību darbību, bet pieticīgais finansējums 
nedod iespēju tos visus pilnvērtīgi  ievērot. Un tad nepārtraukti 
nākas balansēt starp vēlamo un esošo, noteikt  prioritātes.  
Apzinoties situāciju, finanšu un grāmatvedības nodaļa 
nopietni strādā pie esošā budžeta izvērtējuma, jo pirmais 
pusgads ir pagājis,  sagatavoti budžeta grozījumi. Neoficiāla 
informācija vēsta, ka  nākamgad gaidāma valsts budžeta 
konsolidācija.  Šos signālus mēs nevaram atstāt bez ievērības, 
tāpēc jau šobrīd strādājam  arī pie nākamā gada budžeta 
projekta  - izvērtējam savas iespējas, analizējam izdevumu 
plūsmu un domājam, kurās pozīcijās mēs varam līdzekļus 
optimizēt, lai konsolidācija mūs nepārsteigtu nesagatavotus 
un  lai darbus, kurus esam iesākuši, varētu turpināt. No 
aktuālajiem jautājumiem, ar ko pašvaldība nemitīgi saskaras, 
varu minēt dažādas sociāla rakstura problēmas. Piemēram? 
Dzīvojamais fonds mums ir neliels, savukārt būtiskai daļai no 
pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem piešķirts trūcīgas vai 
maznodrošinātas personas statuss, daļai šo iedzīvotāju ir ne 
vien mazi ienākumi, bet arī lielas problēmas ar dzīvesvietu, un 
pašvaldībai problēmas risināšanā ir aktīvi jāiesaistās. Tāpēc 
šobrīd Vecpiebalgas „Norkalnos” (tā saucamās kopmītnēs. 
Dz.J.) notiek remontdarbi, pielāgojot ēku un iekārtojot 
sociālos dzīvokļus. Protams, problēmu pilnībā tas neatrisinās, 
taču vismaz daļai varēsim piedāvāt labākus dzīves apstākļus.

- Kādas ir šī gada budžeta prognozes?
- Šī gada  budžets pildās atbilstoši plānotajam, un es ceru, 

ka Krievijas - Ukrainas notikumi budžeta izpildi neietekmēs.  
- Cik pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis?
- Pašvaldības uzdevums ir kalpot saviem iedzīvotājiem, 

tāpēc  ikviena cilvēka viedoklis ir svarīgs, tas tiek uzklausīts, 
izvērtēts un  iespēju robežās vienmēr tiek panākts risinājums. 
Es katru dienu atbildu uz iedzīvotāju jautājumiem, to dara arī 
pašvaldības  speciālisti, jo problēma ir jārisina, kamēr tā nav 
zaudējusi aktualitāti vai pārlieku saasinājusies. Iedzīvotāji 
komunikācijai ar pašvaldību var izmantot dažādus saziņas 
līdzekļus - oficiālu iesniegumu, telefona zvanu, īsziņu, e-
pasta vēstuli, klātienes tikšanos, jautājumu uzdošanu ar 
pašvaldības izdevuma starpniecību… Ja kāds vēlas tikt 
uzklausīts, nepieciešamības gadījumā es atrodu arī laiku, lai 

apmeklētu mājās.  Taču anonīmu sūdzību vēstuļu sūtīšana 
nevienu problēmu neatrisinās.  Jāpiezīmē arī, ka bieži vien 
iedzīvotāju viedokļi par vienu un to pašu lietu krasi atšķiras. 
Piemēram, viens no jautājumiem, uz kuru pēdējā laikā esmu 
sniegusi savu skaidrojumu,  ir par TOP veikala būvniecību 
Vecpiebalgā. Daļa sabiedrības atbalsta veikala atvēršanu, jo tas 
nozīmē  lielākas preču izvēles iespējas un jaunas darbavietas, 
kas arī nav mazsvarīgs faktors, bet vietējos uzņēmējus tas 
satrauc. Lai nerastos jauni minējumi, paskaidrošu vēlreiz - 
veikala būvniecība ir uzņēmējdarbība, ko pašvaldība nekādā 
veidā nevar ierobežot. Atbilstoši apstiprinātajam  teritorijas 
plānojumam, kuram bija sabiedriskā apspriešana un katrs 
varēja izteikt savu viedokli, šajā vietā ir paredzēta sabiedriskā 
apbūve, un tas nozīmē arī veikala celtniecību.  TOP  
īpašnieki iegādājušies zemi no privātpersonas, un neviens 
normatīvais dokuments neaizliedz būvēt veikalu un ierobežot 
privātīpašnieku iniciatīvu. Kā  katrai lietai, arī šai ir gan 
pozitīvās iezīmes, gan negatīvās. Es ceru, ka ēka izskatīsies 
labi, iekļausies kopējā ainavā un ilgtermiņā iedzīvotāji būs 
tikai ieguvēji.  

- Iedzīvotāji dažkārt pārmet, ka amatpersonas pārāk maz 
skaidro pieņemtos lēmumus.

- Ja uzmanīgi lasa novada avīzi, tad šādiem pārmetumiem 
nevajadzētu būt, jo ar avīzes starpniecību iedzīvotājiem 
būtiski lēmumi parasti arī tiek skaidroti, jāseko līdzi visa 
veida informācijai.

- Trešā kultūras un mākslas nedēļa ir aizritējusi. Tavs 
vērtējums, lūdzu!

- Pēdējos gados novadā vērojama pozitīva tūristu pieauguma 
tendence, ko veicina gan sakārtotie tūrisma objekti, gan 
kultūras pasākumu piedāvājums, kurā nozīmīga loma ir 
Mazajām  Kalniņa dienām Inešos un kultūras un mākslas 
nedēļai „Vecpiebalga atver durvis”.  Liels paldies visai  
radošajai  komandai, muzeju un kultūras iestāžu darbiniekiem, 
saimnieciskajam dienestam, amatierkolektīvu  dalībniekiem, 
visiem,  kas piedalījās svētku organizēšanā un aktīvi tajos 
iesaistījās.  Priecē, ka arī iedzīvotāji svētkus  pieņēmuši un 
izjūt piederību tiem.  Un tas neaprobežojas tikai ar pasākumu 
apmeklēšanu, bet arī ar atbalsta sniegšanu dažādos veidos. 
Domāju, ka  kopumā nedēļa bija sekmīga. Komanda ir 
saliedējusies un no organizatoriskā viedokļa strādāt  kļuvis 
vieglāk. Tas, ka Latvijā vasara ir īsa un pasākumi pārklājas, 
nenoliedzami ietekmē pasākumu apmeklējumu. Arī skaitliski 
valstī cilvēku paliek arvien mazāk, tāpēc  šogad  kopējais 
kultūras nedēļas apmeklētāju skaits  nedaudz sarucis. Šovasar 
mēs bijām spiesti  paaugstināt  biļešu cenas, jo pēdējā brīdī 
svētku  ģenerālsponsors atteica savu līdzfinansējumu. Šo 
lēmumu ietekmēja  Krievijas -  Ukrainas notikumi, ko neviens 
iepriekš nevarēja prognozēt. Man ļoti žēl, ja kāds šī iemesla 
dēļ nevarēja apmeklēt  kādu no pasākumiem, jo vislabprātāk 
pašvaldība ieejas maksu uz pasākumiem vispār neliktu. 
Kultūras un mākslas nedēļu saglabāsim arī nākamgad, jo 
tas ir viens no veidiem, kā prezentēt savu kultūrvēsturisko 
novadu. 3. kultūras un mākslas nedēļa „Vecpiebalga atver 
durvis” ar lieliskajām  bezmaksas reklāmām Vidzemes TV un 
LTV1 apliecināja, ka mēs  esam guvuši ievērību un atzinīgu 
novērtējumu visas Latvijas kultūras dzīvē.

- Tava vīzija par Vecpiebalgas novadu pēc 5 gadiem?
- Es vēl aizvien esmu optimiste un ceru, ka tiks izmainīts 

Nacionālās attīstības plāns un ka valdība 89 pašvaldībās (t.sk. 
Vecpiebalgas novadā), kas ir palikušas ārpus modeļa „21 + 
9”, arī paredzēs attīstības iespējas. Latvija nav tik liela un 
mēs neesam tik bagāti, lai nerēķinātos ar  lauku reģioniem. Es 
neredzu Vecpiebalgas novadu kā depresīvu un neapdzīvotu 
vietu nākotnē. Es novadu redzu stipru. Ja tā nedomātu, tad 
droši vien nebūtu kandidējusi vēlēšanās un nestrādātu. Novada 
īstā vērtība ir nevis paveiktie darbi, bet mūsu iedzīvotāji, kuru 
labā tie tiek darīti.

Dzidra  Ješkina

Par Vecpiebalgas novada nākotni domājot

SPORTS
9. augustā  notiks  sporta  spēles 
„Saliedēsim  paaudzes!” Taurenē

Kopš janvāra Taurenes pagastā darbojas biedrība „Bērnu un 
jauniešu centrs „Dari Vari””, kas organizē dažādus pasākumus 
jauniešiem, lai tiem būtu iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku ārpus 
ierastās skolas vides. 9. augustā centrs rīko plašāku pasākumu 
- sporta spēles „Saliedēsim paaudzes!”, kas notiks Taurenes 
lidlauka teritorijā un ir paredzētas visām vecumu grupām. 
Komandu un dalībnieku reģistrācija no plkst. 8.30 līdz plkst. 
9.30 sporta bāzē „Lidlauks”, sporta svētku atklāšana -  9.45, 
sacensību sākums - 10.00, apbalvošana - 20.00 Taurenes estrādē, 
diskotēka - 21.00 Taurenes estrādē. Ar sacensību nolikumu var 
iepazīties pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv . 

Fiziskās prasmes varēs pārbaudīt dažādos sporta veidos, tāpēc 
aicinām par dalībnieku kļūt ikvienu,  gan piedaloties individuāli, 
gan startējot komandā. Piedāvātie sporta veidi - basketbola, 
futbola, florbola un frisbija metieni, dvieļu volejbols, tautas 
bumba, šautriņas, virves vilkšana, stafete un kapteiņu stafete. 
Komandas vēlamais sastāvs - 8 cilvēki, bet piedalīties varēs arī 
komandas, kurās būs vismaz 6 dalībnieki, no kuriem 3 sievietes. 

MŪSU  SPORTISTI  
PASAULĒ

Somijā  Eiropas 
čempionāta  finālposmā 
65 cm3 klasē 
Vecpiebalgas jaunais 
talants  motosportists  
Kristiāns  Freimanis 
divu braucienu summā  
izcīnīja 5. vietu. Pasaules 
čempionātā, kas 9. un 
10. augustā norisināsies  
Beļģijā,  Kristiāns būs 
vienīgais Latvijas pārstāvis 65 cm3 klasē.

Pasaules čempionāta motokrosā piektajā 
posmā Vācijā  blakusvāģu ekipāžām “Grand 
Prix” izcīņu ar otro vietu noslēdza vecpiebaldzēns  
Kaspars  Stupelis un beļģis Etjēns Bakss. 

Apsveicam!

Dalības maksa komandām - 10 eiro, bet individuāli - 1 eiro. 
Sporta spēlēs visas dienas garumā būs pieejama bufete, bet vakarā 
varēsim atpūsties diskotēkā, kas sporta spēļu dalībniekiem būs 
bez maksas. 

Pasākums plānots kā lieliska vieta, kur atpūsties draugiem, 
ģimenēm, gūt labas emocijas un cīnīties par balvām, kuras 
nodrošina biedrība „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari””, 
sadarbojoties ar atbalstītājiem - Vecpiebalgas novada pašvaldību, 
SIA „Taurenes aptieka”, SIA „Āboliņkalns”, SIA „LEO”, SIA 
„ADZA”, SIA „VIVA” un  SIA „Livonia”. 

 Pirms sporta spēlēm tiek rīkots futbola turnīrs „Tauru kauss”.  
Pirmā no,  iespējams, četrām kārtam  notiks 2. augustā. Plānots 
šo turnīru veidot kā ikgadēju pasākumu, vien šogad dažādu 
apsvērumu dēļ neiznāca to sarīkot ātrāk, bet ceram uz lielu 
novada iedzīvotāju atsaucību, kā arī gaidām dalībniekus no 
tuvākiem un tālākiem novadiem. Turnīrs tiek organizēts jauniešu 
un pieaugušo vecuma grupās. Īpaši gaidīsim jauniešus, kuri 
pirms jaunā mācību gada vēlas aktīvi pavadīt brīvo laiku.   

Biedrība „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”” aktīvi 
iesaistījusies sporta dzīves popularizēšanā  gan pagastā, gan 
novadā, gan arī valstiskā līmenī. Pagasta līmenī esam rīkojuši 
galda  tenisa un novusa turnīru, novada - volejbola un futbola 
turnīru, bet valstiskā -  piedalījušies Latvijas pļaušanas 
sacensībās. 

Andris  Ručs
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Taurenes  vakarskolas  pirmais  gads 
Pagājis pirmais mācību gads Cēsu 2. vidusskolas  vakarskolas filiālei Taurenes pamatskolā. 

Kā mums ir veicies? 
Vispirms jāsaka, ka darbu sākām un visu mācību gadu turpinājām ar lielu interesi, jo daudziem 

skolotājiem  tas bija liels izaicinājums - darbs vidusskolas klasēs. Kaut arī esam tiesīgi mācīt 
vidusskolā, taču viena daļa skolotāju to sen nebija darījuši. Prieks, ka šis izaicinājums radīja 
jaunas iespējas meklēt, lasīt, dalīties pieredzē ar Cēsu 2. vidusskolas kolēģiem.  Mācību gadu 
sākām ar satraukumu, vai izdosies izveidot 10. klasi. Izdevās. 

 Mācības  sāka vienpadsmit  jaunieši 10. klasē un viens - 12. klasē.  Jau  pirmajos  mēnešos  
slinkums pieveica trīs, bet beigt šo mācību gadu nespēja vēl divi jaunieši.  Mācību slodze tiek 
sadalīta divās  daļās: vienu nedēļu mēnesī  mācāmies  skolā, bet pārējā laikā  - darbs mājās: 
gan patstāvīgi darbi, gan mājas darbi. Tāpat arī jebkurā brīdī var atnākt uz skolu pēc padoma 
un konsultācijas, ja kaut kas ir neskaidrs vai nesaprotams, jo ar skolotājiem visu var sarunāt. 

 Liels  paldies  septiņiem  jauniešiem, kuri  mums  uzticējās un čakli mācījās, beidza 10. un 
12. klasi,  kaut arī dažam bija liela darba slodze. Prieks  par Raiti  Dukaļski, kas  mācību gadu 
beidza ar vidējo vērtējumu - 6,5 balles; par Līgu  Špūli, kura   čakli un apzinīgi  veica  visus 
darbus  un   mācību gada beigās deva dzīvību savam bērniņam. Malacis!  Prieks  par  Sintiju  
Stapulioni, kurai nācās uz vakarskolu braukt  lielu attālumu, bet mācību gadu noslēdza ar  otro 
labāko vidējo vērtējumu  - 6,0. Priecājos, ka arī Dace  Radziņa centās un godam  beidza 12. 
klasi. 

 Mācību gads pagājis. Saņemot liecību, dažs  brīnījās, ka  tik ātri  pagājis laiks.  Arī mums, 
skolotājiem, šķita tāpat. Lai visiem jauka vasara! Tiksimies septembrī! Gaidām arī jaunus 
audzēkņus 10., 11., 12. klasē.

Lilita Ozoliņa, 10. klases audzinātāja

Noslēdzies  Vecpiebalgas  novada  čempionāts  
pludmales  volejbolā

Katru gadu pieaug interese par pludmales volejbolu, palielinās ne tikai līdzjutēju skaits, 
bet aug  arī  spēlētāju meistarība dažāda līmeņa turnīros.  Šogad Vecpiebalgas novada 
čempionāts tika rīkots trīs kārtās un tajā piedalījās  18 dalībnieku  pāri no Inešiem, Kaives 
un Vecpiebalgas. Spēles notika pēc starptautiskiem pludmales volejbola noteikumiem,  
komandām izspēlējot apakšgrupu turnīrus, kur labākās 12 komandas spēlēja  divmīnusu 
sistēmā, bet pārējās komandas izspēlēja apļa turnīru, nosakot vietu posmā. Turnīra gaitā 
noskaidrojās   3 - 5 komandas, kas cīnījās par čempiona titulu. Svarīgākā un pozitīvākā šī 
čempionāta iezīme, manuprāt, ir tā, ka komandas, kas, mainot komandas biedrus, startēja 
turnīrā, saglabāja sportiskos principus - parādīja labāko sniegumu, pārvarēja neveiksmes, 
saglabāja biedriskas attiecības. Piedaloties  sacensībās,  katram spēlētājam vai komandai 
ir savs mērķis. Prieks un gandarījums rodas jau no tā, ka esi pārvarējis savu nedrošību, 
kūtrumu, arī slinkumu. Tikai labākajiem izdodas pakāpties uz goda pjedestāla, bet viss 
pārdzīvotais un gūtais rūdījums veido raksturu.

     Šī gada čempionātā līdz trešajam posmam līderos izvirzījās divas komandas.  Pieredzes 
bagātie Jānis  Daļeckis/ Raitis Glāzers  stājās laukuma otrā pusē pret vīru kārtā ienākušajiem 
Kasparu  Krieviņu/Tomu  Strelkovu. Emocijām bagātajās spēlēs pārāki bija jaunie vīri, kas 
augstāk lēca, ātrāk pārvietojās, bija labāk  sagatavojušies spēlei vējainos laika  apstākļos. 
Otrā  pusfināla uzvarētāji Alvis  Čičkānovs/ Rihards  Vītiņš  spēkiem mērojās ar Gundaru  
Tomašu/ Jēkabu  Zommeru. Šajā  spēlē uzvaru guva jaunie un  pie uzvarām jaunatnes 
čempionātos pieradušie Tomašs/ Zommers. 

     Šī gada novada pludmales volejbola čempionātā nebija iespēja redzēt vecpiebaldzēnus, 
kuri spēlē  augstāka līmeņa  turnīros. Varbūt tas izdosies  nākamgad, jo 2015. gads  ir 
Latvijas olimpiādes gads.

Māris  Krams, sacensību galvenais tiesnesis

Čempionāta uzvarētājiem kausu, balvas un medaļas pasniedza Vecpiebalgas novada sporta 
dzīves organizators Andris  Praulītis. Kopvērtējumā  1.vietā -  Kaspars Krieviņš/ 

Toms Strelkovs, 2. vietā - Jānis Daļeckis/ Raitis Glāzers, 
3.  vietā  Gundars Tomašs/ Jēkabs Zommers.   

5. jūlija  rallijsprinta „Gulbis 2014” 
kopvērtējumā  Nebara/Berķa  ekipāžai 4. vieta

  Vecpiebalgas novada autosportisti - pilots Kārlis Nebars un stūrmanis Gundars Berķis 
- rallijā “Gulbis 2014”, startējot ar automašīnu Subaru Impreza, savā klasē izcīnīja 4. vietu, 
saglabājot šo pozīciju starp finišējušajām 32 ekipāžām arī rallija kopvērtējumā. Pateicoties 
kvalitatīvam komandas  darbam, tehnika nepievīla, un mūsu braucēji varēja uzstādīt labu 
ātrumu. Kārlis Nebars  Gulbenes ralliju vērtē pozitīvi: “Kopā veicām 7  ātrumposmus, 
no kuriem četros finišējām kā trešie ātrākie. Pēc piektā  ātrumposma  atradāmies  tikai 1 
sekundi no 2. vietas ieguvējiem lietuviešiem, kuri savā valstī kotējas kā top braucēji un kuru 
automašīnas tehniskie parametri ir nesalīdzināmi labāki  nekā mūsu spēkratam. Diemžēl  
finansiālu iemeslu dēļ uz sacensībām bijām spiesti braukt tikai ar 5 lietotām riepām, kuras 
tad arī sacensību laikā krustu šķērsu mainījām vietām, lai gūtu maksimāli labu saķeri 
priekšējiem riteņiem. Protams, ka pēdējos posmos  riepu kvalitāte bija  kritusies par 50 
procentiem,  kas  neļauj vairs braukt maksimāli ātri. Tomēr ar rezultātu esam apmierināti, 
jo sacensību beigās no brāļu  Bergmaņu ekipāžas, kas ieguva trešo vietu, atpalikām vien 6 
sekundes. 1. vietu šajās sacensībās izcīnīja viens no Latvijas labākajiem braucējiem Mārtiņš  
Svilis. Vēlos pateikties mūsu atbalstītāju lielajam pulkam, kas kļūst arvien kuplāks un kas 
tic, ka mēs arī ar 10 gadus vecāku tehniku varam apsteigt labus braucējus, kas startē ar 
salīdzinoši jaunu un dārgu tehniku, kā arī kaimiņu valstu ekipāžas. Milzīgs paldies visiem, 
kas palīdz, atbalsta un jūt līdzi!  Rallijsprinta  aprindās jau labi zina Vecpiebalgu.”

 Nākamais rallijs “Kurzeme  2014”  norisināsies labākajos Lejaskurzemes  ceļos no 28. 
līdz 30. augustam.

Dzidra Ješakina
Artūra Enkura foto

SKOLU ZIŅAS

SKUJENES  PAMATSKOLAI  –  50

 Kad Skujenes draudzes skolas ēka 1944. gadā karadarbības rezultātā iet bojā ugunsgrēkā, 
rodas nepieciešamība pēc skolas, kurā mācīties vecāko klašu skolēniem. Tajā laikā pagastā 
darbojās Kaives pamatskola skolēniem no 1. līdz  4. klasei, bet netālu no tās esošā - Ežu skola 
- 1942. gadā slēgta. Skolu pārceļ uz „Daktu” mājām (no „Daktām” ir skolotājs Olte  Pēteris) 
un tā darbojas ar nosaukumu Skujenes nepilnā vidusskola, līdz 1947. gada 1. septembrī darbu 
atsāk izremontētā  Ežu skola, kuras nosaukums nu jau ir  Skujenes  7.gadīgā skola ar 5. - 
7.klasi, vēlāk arī 8. klasi. 

Tā Skujenes pagasta un vēlāk ciema skolas darbojas vairāk Kaives un Māļu apvidū, bet 
pamatā saglabā Skujenes vārdu. Toreiz tā bija Skujenes ciema teritorija, jo Kaives ciems tika 
izveidots vēlāk - 1965. gadā.

Jaunā skola Skujenes ciema Vecskujenē  „izauga” 1964. gadā mālainā uzkalnā Elku kalna 
pakājē toreizējā kolhoza „Jaunais spēks” centrā. Balta un stalta tā aicināja bērnus uz valdības 
pasludināto astoņgadīgo izglītību. Tad arī tika pārtraukts darbs Kaivē un Ežos. Tā paša 1964. 
gada 20. novembrī kolhozu pēkšņi likvidēja, izveidoja Skujenes padomju saimniecību. Tā uz 
septiņus kilometrus attālo Skujeni pamazām pārcēlās cilvēki un centra rosīgā dzīve. Bet skola 
jau nevarēja pārcelties...

Nedaudz vēlāku administratīvo reformu rezultātā  Skujenes ciemam pievienoja daļu 
Sērmūkšu ciema ar Sērmūkšu 8.gadīgo skolu. 

Tolaik skolas darbojās Tautas izglītības nodaļu pārraudzībā ar valsts un vietējo kolhozu un 
sovhozu finansējumu.

Kad tika atjaunota Latvijas neatkarība, skolas nodeva vietējām pašvaldībām. Skujenes 
pagastam klājās grūti ar divu skolu uzturēšanu, bet Kaives pagastā skolas nebija. Abu 
pašvaldību deputāti pieņēma vēsturisku lēmumu - ar 1997. gada 1. janvāri Skujenes pamatskolu 
savā finansēšanā  pārņēma  Kaives pagasts. 2009. gadā Kaives pagastu iekļāva Vecpiebalgas 
novadā, un šobrīd skola ir Vecpiebalgas pašvaldības izglītības iestāde.

Jaunās skolas pirmā direktore bija Anna  Vose, viņas darbu turpināja Gunārs Jansons, Kārlis 
Blīgzna, Juris  Porietis, Oļģerts  Stalidzāns, Valērijs  Ziļevs, Haralds  Reķis, Ieva  Zariņa, Aldis 
Brediks. No 1996. gada augusta - 18 gadus - skolu vada skolas absolvente  Anda  Lukstiņa.

Skolas teritorijas apzaļumošanā, labiekārtošanā, tradīciju veidošanā,  mācību un 
audzināšanas procesa organizēšanā liela loma bijusi skolotājiem Olgai Kiršteinei, Mirdzai 
Madarājai, Helēnai Strazdai, Veronikai Branderei, Ārijai Blīgznai, Ņinai Zūzenai, Helgai 
Tiļčikai, Intai Bērziņai, Tālivaldim Kalpiņam, Aivaram Riekstiņam, ilggadējiem direktoru 
vietniekiem mācību darbā  Ritai  Bērziņai un  Mārai  Pinnei. 

 Liela daļa skolotāju un tehnisko darbinieku ir skolas absolventi. 
Kopš 1989. gada, kad skola atzīmēja 25 gadu jubileju, par tradīciju ir kļuvuši skolas 

salidojumi reizi piecos gados. 
Šovasar,  30. augustā, skolas un klašu durvis būs atvērtas katram, kas vēlēsies atgriezties 

savā  bērnības un jaunības zemē. Tiksimies  salidojumā!
Valda  Miķelsone, 

skolotāja, šīs skolas absolvente
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“Pastāvēs, kas pārmainīsies!”
Tuvojas  jaunais  mācību 

gads! Tas Dzērbenes skolā 
atnāks ar pārmaiņām, jo „…
pastāvēs, kas pārmainīsies!”.  
Mazajām  lauku  vidusskolām 
(pēdējos divus gadus 
Dzērbenes vidusskolas 
neklātienē mācījās tikai 11 
jaunieši, no kuriem 12. klasi  
beidza   4, bet 10. un 11. klasi 
– 3 jaunieši) nav izaugsmes 
iespēju un perspektīvas, jo nav 
jauniešu, kas vēlētos mācīties 
vidusskolā. Dzērbenes 
vidusskolai aizvadītie 60 
darba gadi bija radoši, darbīgi 
un raženi.

Jauno  mācību  gadu 
skola  sāks jaunā statusā  kā 
Dzērbenes  vispārizglītojošā 
un mūzikas pamatskola. 
Darbu  turpinās visas 
licencētās un akreditētās pamatizglītības programmas, kā arī profesionālās ievirzes programmas. Arī turpmāk 
audzēkņi  varēs apgūt klavierspēli, pūšaminstrumentu  un stīgu instrumentu ( čells, vijole) spēli. Pedagogi ir 
darba spara un radošu ideju pilni, gatavi sākt darbu.

 27. augustā  plkst. 17.00 mūzikas skolas telpās pilī notiks jauno audzēkņu uzņemšana.
Aicinu skolu mūzikas skolotājus mudināt bērnus apgūt mūziku profesionālās izglītības programmās Dzērbenē. 

Arī septembrī vēl varēs pieteikties mācībām mūzikas programmās. Par uzņemšanu un citiem jautājumiem 
interesēties pa tālruņiem: 26482594, 26336356. 

Mums, skolas vadībai un skolotājiem, ir idejas, kā aizpildīt vecāku laiku, gaidot bērnu. Par to runāsim pirmajā 
vecāku sapulcē 1. septembrī plkst. 18.00!

Vecpiebalgas novadā pieņemti arī saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes 
programmām. Ar tiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.vecpiebalga.lv , tie ir publicēti arī  „Vecpiebalgas 
Novada Ziņu” šajā (augusta) numurā.

Uz tikšanos septembrī! 
  Ērika  Arāja, direktore

„Burvju  nakts  teikās  un  pasakās”

Šāda nosaukuma pasākums neformālās izglītības 
projekta ietvaros Jaunalūksnes novada Bejas 
pamatskolā saveda kopā skolēnu pašpārvalžu 
aktīvistus no piecām Vidzemes skolām. Katras skolas 
komanda bija sagatavojusi divus mājas darbus, kuros 
cits citam caur teiku atklāja savu novadu un vietu, kā 
arī  atveidoja sev mīļāko pasaku varoni. 

 Interesants un aizraujošs bija nakts pārgājiens, kurā 
atklājās Bejai raksturīgais un neparastais, pārsteidzošas 
tikšanās ar pasaku un teiku varoņiem, šķēršļu un 
grūtību pārvarēšana, komandu veidošana. 

No pašu gādātiem produktiem tika gatavotas 
vakariņas un servēts vakariņu galds. Protams, neiztika 

2013./2014. mācību  gada  rezultāti  Skujenes  pamatskolā2013./2014. m c bu  gada  rezult ti  Skujenes  pamatskol

Aktivit te Skol ni Klase Sasniegumi Skolot js 
Starpnovadu 
konference „Mazs 
cinītis gāž lielu 
vezumu” -
projekts„Kalendārs”

Kalvis Doršs 
Anna Zīle
Lukstiņa, 
Sarita 
Tauniņa

2. Atzinība Valda 
Miķelsone

Starpnovadu 
olimpiāde mājturībā
un tehnoloģijās

Kristiāns
Doršs 

7. Atzinība Mārtiņš
Žēpers 

Starpnovadu 
olimpiāde 
ģeogrāfijā

Miks Jānis
Olte

8. Atzinība Gita 
Ķēpule

Starpnovadu 
olimpiāde latviešu 
valodā un literatūrā

Miks Jānis
Olte

8. Atzinība Anda Olte 

Starpnovadu 
olimpiāde 
informātikā

Miks Jānis
Olte

8. Atzinība Anda 
Lukstiņa

Dalība R. Blaumaņa
muzeja rīkotajā
konkursā

Miks Jānis
Olte

8. Atzinība Anda Olte 

Starpnovadu 
olimpiāde latviešu 
valodā un literatūrā

Rita  Ozola 9. 2. vieta Anda Olte 

Starpnovadu 
olimpiāde vēsturē

Rita  Ozola 9. Atzinība Iveta 
Vilciņa

Dalība J. Akurātera
muzeja rīkotajā
pasaku konkursā

Rita Ozola 9. Izvirzīta uz 
otro kātu 

Anda Olte 

CBJC vokālistu 
konkurss 
„Dziesmas spārnos”

Mārcis
Bērziņš

5. 2. vieta Inta 
Apalupa 

ZAAO šķiroto 
atkritumu konkurss 

  150 eiro 
ekskursijai 
un dāvanu 
kartes  

Iveta 
Rozmane 

Draudzības 
olimpiāde Taurenē - 
dabaszinības 

Mārcis
Bērziņš

5. 2. vieta Anita 
Pētersone 

Draudzības 
olimpiāde Taurenē - 
matemātika 

Elīna 
Jakovļeva 

6. 3. vieta Anda 
Lukstiņa

Draudzības 
olimpiāde Taurenē - 
matemātika 

Rūta Līva 
Preisa
Miks Jānis
Olte  
Rita Ozola 

7.

8.

9.

2. vieta 

2. vieta 

1. vieta 

Roberts
Nagainis 

Draudzības 
olimpiāde Taurenē
– angļu valoda 

Miks Jānis
Olte
Patrīcija 
Pļešakova 

8.

8.

1. vieta 

3. vieta 

Ilona
Sopule - 
Žēpere 

Novada skolu 
pavasara kross 
1000m 

Līva
Ragozina 

8. 1.  Agita 
Pļešakova 

Novada skolu 
pavasara kross 
300m 

Ginta Strazda 3. 3. vieta Agita 
Pļešakova 

Novada skolu 
pavasara kross 
300m 

Dāvis Zaltāns 3. 2. vieta Agita 
Pļešakova 

Novada skolu 
pavasara kross 
500m 

Maija 
Miķelsone

6. 2. vieta Agita 
Pļešakova 

Novada skolu 
pavasara kross 
500m 

Kalvis
Kalniņš

5. 2. vieta Agita 
Pļešakova 

Novada skolu 
pavasara kross 
500m 

Kristīne
Meļķe

5. 2. vieta Agita 
Pļešakova 

Cēsu novada 
atklātās sacensības
pamatskolām
vieglatlētikā

Ilmārs Doršs 7. 1. vieta 
lodes
grūšanā

Agita 
Pļešakova 

Cēsu novada 
atklātās sacensības
pamatskolām
vieglatlētikā

Ilmārs Doršs 7. 2. vieta 
100m 
skrējienā

Agita 
Pļešakova 

Cēsu novada 
atklātās sacensības
pamatskolām
vieglatlētikā

Ilmārs Doršs 7. 3. vieta 
bumbiņas
mešanā

Agita 
Pļešakova 

Cēsu novada 
atklātās sacensības
pamatskolām
vieglatlētikā

Līva
Ragozina 

8. 2. vieta 
augstlēkšanā

Agita 
Pļešakova 

A. Austriņa muzeja 
konkurss „Saulītes 
tekstilmākslā”

Rita Ozola 
Madara 
Gunita
Demešenkova

9. „Latvijas 
saule” –
simpātiju 
balva 

Arnita 
Rēdmane 

A. Austriņa muzeja 
konkurss „Saulītes 
tekstilmākslā”

Maija 
Miķelsone

6. „Saules 
buča” –
simpātiju 
balva 

Arnita 
Rēdmane 

Lab kie m c b s

Uzv rds, v rds Klase Vid j  atz me
Doršs Kalvis 2. 8.5 
Ozola Rita 9. 8.5 
Olte Miks Jānis 8. 7.8 
Demešenkovs Edgars 
Aleks 

5. 7.6 

Pļešakova Patrīcija 8. 7.6 
Bērziņš Mārcis 5. 7.5 
Linkuma Monta 6. 7.4 
Miķelsone Maija 6. 7.4 
Demešenkova Madara 
Gunita 

9. 7.3 

Informāciju  apkopoja  skolas  direktore Anda  Luksti a

Labākie mācībās

Informāciju  apkopoja  skolas  direktore Anda  Lukstiņa

arī bez ballītes un atrakcijām pirms naktsmiera.
Otrā dienā atvadījāmies no jaunajiem draugiem, 

pasakot labos vārdus un vērtējumu par pasākumu. Mūsu 
skolas skolēni mājupceļā  apmeklēja Vides labirintus 
un Alūksnes  pilsdrupas, kā arī noslēpumaino padomju 
laika kodolraķešu bāzi Zeltiņu pagastā. Projekta darbu 
mums koordinēja un kopā ar mums bija skolotāja Ilona 
Sopule - Žēpere, kā arī skolotāja Valda Miķelsone.  
Paldies  pašvaldībai par finansiālo atbalstu un šoferim 
Mārim Bērziņam!

Patrīcija  Pļešakova, 
Skujenes pamatskolas pašpārvaldes prezidente
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Īpašie gaviļnieki

Laimi, kas nebeidzas, 
Mirkļus, kas dara bagātāku,
Darbu, kas spēcina, 
Veiksmi, kas nepamet!

Ir klusums, kas pasaka vairāk 
par vārdiem…
   (Z.Mauriņa)

Mūžībā aizgājusi

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums - Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas novads.
Informāciju apkopoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Maketētāja Aiva Nebare

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”

VALIJA ZENTA  DREIMANE, Kaive 

Lai vienmēr bites čakluma pietiek
Un ozola izturības,
Lai dienas kā saulainas vizbules zied
Un pelēkas nav nevienas!

Jaunākā Vecpiebalgas 
novadā:

Sveicam Tevi, augusta jubilār!

PASāKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

PATEICĪBAS

SĒRU VĒSTS

60 -  Aivars  Ķuzis  Dzērbenē
 Dzintra  Ābele  Inešos
 Andris Polis  Inešos
 Maruta  Cīrule   Vecpiebalgā
 Kārlis  Virsnieks  Vecpiebalgā
 Valentīna  Kolmikova  Vecpiebalgā
70 -  Ņina  Vozņesenska  Inešos 
 Pēteris  Poliščuks  Taurenē
80 -  Lija  Laurinoviča  Dzērbenē 
 Irēna   Strēlniece  Dzērbenē
94 -  Ņina  Kuriloviča  Vecpiebalgā

Katrīna Černiševa 
Vecpiebalgas pagastā.

 Paldies Andim  Dzenim par atbalstu 
Kaudzīšu memoriālā muzeja „Kalna  Kaibēni” 
apkārtnes labiekārtošanā.

Aivars  Ošiņš

Sveicam mazulīti un viņas vecākus!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

 PASĀKUMI 
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Kaives pagastā
3. augustā 10.00 muižas parkā volejbola turnīrs 
Komandām (3+1) lūgums savlaicīgi pieteikties, 

pasākuma organizators Normunds Vītiņš, 
tālr. 28331987

16. augustā  plkst. 19.00 muižas parkā ikgadējā 
deju un dziesmu tūre 

Jūsu priekam jaunākās un aktuālākās dejas un 
dziesmas šajā sezonā. Visi mīļi aicināti!

Taurenes pagastā
9. augustā sporta bāzē „Lidlauks” sporta spēles 

„Saliedēsim paaudzes!”
8.30 - 9.30 - dalībnieku reģistrācija
9.45  - sporta svētku atklāšana 
10.00 - sacensību sākums  
20.00 - apbalvošana Taurenes estrādē
21.00 - diskotēka Taurenes estrādē

Sacensību nolikums: www.vecpiebalga.lv 

Salidojums  Skujenes  
pamatskolā

Ja skolas zvans tev vēlreiz dūktu,
Tu atkal solā sēstos sīks...

Skujenes pamatskola aicina savus,  kā arī bijušo 
Kaives un Ežu  skolas  absolventus un dar-
biniekus uz skolas 50 gadu jubilejas salidojumu 
30. augustā.
15.00 -17.00 - reģistrēšanās
16.00 - organizēts izbraukums no Skujenes pa-
matskolas uz Ežu un Kaives skolu
17.00 - salidojuma atklāšana pie Skujenes pamat-
skolas
17.30 - 19.00 - svinīgais pasākums skolas zālē
19.00 - 21.00 - fotografēšanās, tikšanās un saru-
nas, iestiprināšanās
21.00 - saviesīgā daļa ar dejām, dziesmām un 
atrakcijām Inas un Ivo Aizgaļu muzikālajā 
aizgādībā
Dalības maksa -  5,00 eiro, omulībai „groziņš” un 
labs noskaņojums
Informatīvie tālruņi (vēlams pieteikt savu dalību): 
29161391  Andai, 26471215  Valdai

KONKURSS  UZ  VAKANTAJIEM  
AMATIEM

 Liels  paldies  Mārtiņam  Tupiņam  par 
dāsno dāvinājumu!  

         Pensionāru  klubiņš „Pīlādzītis”

PIEDāVā DARBU
 Vecpiebalgas vidusskola aicina darbā  
fizikas  skolotāju no 8. līdz 12. klasei.
Var nodrošināt ar istabiņu kopmītnēs. Sīkāka 
informācija pa telefonu 29124746.

MOBILAIS  MAMOGRĀFS   TAURENĒ
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu 
izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai - 
Veselības Centra  4 mobilajā mamogrāfā, 
kas ieradīsies 4. augustā Taurenes pagasta 
„Rudiņos” (pie Sociālā dienesta).
Uz mamogrāfa pārbaudi var ierasties TIKAI 
pēc iepriekšēja pieraksta!
• Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma 
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta. Valsts 
skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir 
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datuma).
• Ar ģimenes vai ārstējošā  ārsta norīkojumu 
- izmeklējums maksā EUR 2,85.
• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā  ārsta 
norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar 
Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts  notiek  pa  telefoniem:  
67 14 28 40 ,  27 86 66 55
Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai uz 
e-pastu info@mamografija.lv .

Vecpiebalgas  novada  pārgājiens  
”Briņģu  aplis”

2014. gada 6. septembrī plkst. 11.00  
Inešu sporta  laukumā

Dalībnieku pieteikšanās no 10.00 līdz 10.45
Sacensību  mērķis - iesaistīt iedzīvotājus sporta 
aktivitātēs.  Noskaidrot ātrākos „Briņģu apļa” 
veicējus.
Distances garums - 10 km, kuru veic skrienot, 
soļojot vai nūjojot.
Vecuma grupas:
S-1 V-1  1965.-1984.g.
S-2 V-2 1985.-1997.g.
S-3 V-3   1998.-2000.g.
S-4  V-4 2001.-2003.g.
S-5 V-5  2004.- un jaunāki
S-6 V-6 1964.- un vecāki
Visi dalībnieki piedalās izlozē, kurā varēs 
laimēt pārsteiguma balvas.

Aicinām piedalīties sacensību tiesāšanā!

Skolu  jaunatnes  sports
Vecpiebalgas novada skolu Olimpiskās  dienas  
2014  kopējais pasākums notiks 26. septembrī 
Skujenes pamatskolā.

Ja  neesi  slinks, mācīties nekad 
nav par vēlu!

Sākas uzņemšana Cēsu 2. vidusskolas vakar-
skolas filiālē  Taurenes pamatskolā 10., 11., 12. 
klasē.
Tev jāiesniedz :
          - iesniegums;
          - liecība vai apliecība par  pamatizglītību;
          - pases kopija (var sagatavot skolā).
Dokumentus gaidām no 4. līdz 31. augustam 
Taurenes pamatskolā.

Vecpiebalgas novada dome izsludina atklātu 
konkursu uz Vecpiebalgas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka 
(nepilns darba laiks - 0,2 slodze) un 3 (trīs) 
bāriņtiesas locekļu (nepilns darba laiks) 
amatiem: Vecpiebalgas pagastā (nepilns dar-
ba laiks - 0,7 slodze), Inešu pagastā (nepilns 
darba laiks  - 0,2 slodze) un Kaives pagastā 
(nepilns darba laiks  - 0,3 slodze).
Pieteikumi uz  minētajiem amatiem iesniedza-
mi Vecpiebalgas novada pašvaldībā  līdz 2014. 
gada  12. augustam. 
Prasības pretendentiem: atbilstoši LR 
“Bāriņtiesu likuma” 10. pantam.
Dokumentu iesniegšana:
Interesentiem līdz norādītajam datumam 
pašvaldībā (Alauksta ielā 4, Vecpiebalgā, 
Vecpiebalgas pagastā, Vecpiebalgas novadā, 
LV-4122) jāiesniedz dzīves apraksts (CV) , pie-
teikuma (motivācijas) vēstule un izglītību un 
kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas 
(uzrādot oriģinālus).


