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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Jaunā mācību gada aktualitātes
■ Mūsu sportistu sasniegumi
■ Pieņemti saistošie noteikumi par 
publisko ūdeņu izmantošanas un 
apsaimniekošanas kārtību
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Skolotāju  konferencē  spriež  par  aktuāliem  
izglītības jautājumiem

Skolotāju konferencē 26.  augustā piedalījās teju trīs simti pedagogu no Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novada. Šoreiz 
par norises vietu tika izraudzīts Vecpiebalgas novads. Ar aktualitātēm izglītības jomā 
klātesošos iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministre Ina  Druviete. Viņa pauda 
pārliecību, ka prioritārā secībā pakāpeniski un pēc būtības tiks sakārtoti pamatjautājumi 
izglītībā, kā arī atbildēja uz skolotājus un pašvaldību vadītājus interesējošiem 
jautājumiem. Lektore Mārīte  Seile  mudināja skolotājus būt LIELIEM skolotājiem, 
lai viņu audzēkņi mācītos būt līderi un veiksminieki. Izglītības pārvaldes vadītāja Dina  
Dombrovska analizēja, ko nozīmē būt labam pedagogam, kā arī mudināja skolotājus 
nepazust sīkās neveiksmēs, vienmēr ticēt savām un savu audzēkņu spējām.

Daudzu skolotāju ieguldījums tika novērtēts ar  Izglītības un zinātnes ministrijas, 
Izglītības pārvaldes atzinības rakstiem, pateicības vārdiem, skaistiem ziediem, laba 
vēlējumiem no kolēģiem un vadītājiem, jo šajā pasākumā kopā ar saviem skolotājiem 
bija arī pašvaldību  vadītāji un deputāti. Vecpiebalgas novada priekšsēdētāja E. 
Frīdvalde-Andersone atzina, ka bez laba skolotāja nav iedomājama skola, kā arī 
novēlēja, lai visi skolotāji sagaidītu brīdi, kad nauda seko ne tikai skolēnam, bet 
arī skolotājam. Jo tikai laimīgiem, nevis ikdienas rūpju nomāktiem skolotājiem būs 
laimīgi audzēkņi.

Noslēgumā skolotāji saņēma uzmundrinošus sveicienus no Nacionālā teātra 
dziedošajiem aktieriem, kas klātesošos saviļņoja un uzmundrināja jaunajam darba 
cēlienam  - 2014./2015. mācību gadam. Lai veiksme, izdošanās un daudz lielisku 
iespēju visiem!

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe

Konferencē par sasniegumiem un kvalitatīvu darbu aizvadītajā mācību 
gadā tika apbalvoti 19 atbildīgi, radoši, inovatīvi Vecpiebalgas novada 
izglītības iestāžu pedagogi. APSVEICAM!

IZM GODA RAKSTS 
Līgai  Beķerei - Inešu pamatskolas sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju 

skolotājai, deju kolektīva vadītājai - par ieguldījumu skolēnu dzīvesprasmju attīstībā 
un pilnveidē.

Rutai  Šarkovskai - Vecpiebalgas vidusskolas matemātikas skolotājai - par 
inovatīvām darba formām, radošu un mērķtiecīgu pieeju mācību procesam.

Ilonai Sopulei - Žēperei - Skujenes pamatskolas angļu valodas, sociālo zinību 
skolotājai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Valdai  Miķelsonei - Skujenes pamatskolas direktora vietniecei izglītības jomā, 
sākumskolas skolotājai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā. 

Andai  Lukstiņai - Skujenes pamatskolas  izglītības iestādes vadītājai, informātikas 
un matemātikas skolotājai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Anitai Pētersonei - Skujenes pamatskolas  dabaszinību, bioloģijas, fizikas un 
ķīmijas skolotājai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Solvitai Krastiņai - Skujenes pamatskolas  interešu izglītības skolotājai, deju 
kolektīva vadītājai - par nozīmīgu ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

“Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, 
kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai 
un kopšanai, bet  kas attīstās un aug pēc 
viņu pašu nesatricināmiem likumiem.”

(Zenta Mauriņa)

Ražīgu un 
dāsnu, prieka un 

gandarījuma mirkļiem 
pilnu jauno mācību 

gadu! Vērtīgas 
zināšanas un iespējas 
- skolēniem, pacietību, 

sirdsgudrību un 
degsmi - izglītības 

iestāžu darbiniekiem, 
sapratni un pozitīvas 
emocijas - vecākiem!

Vecpiebalgas novada  pašvaldība

IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES ATZINĪBAS RAKSTS 

Vecpiebalgas vidusskolas pedagogiem:
 

Žannai Otersonei - par radošu pieeju mācību procesam un rezultatīvu darbu ar 
skolēniem, prasmīgu jaunās paaudzes audzināšanu, par aktīvu līdzdalību „Comeniuss” 
projekta realizēšanā.

Agitai  Brauerei - par apzinīgu darba pienākumu veikšanu, radošu dzirksti darbā 
ar pirmsskolēniem un aktīvu sociālo pozīciju.

Vizbulītei  Kalniņai - par projekta „ Mammadaba” iedzīvināšanu skolā.
Antoņinai Glāzerei - par profesionālu, rezultatīvu matemātikas mācīšanu 

un prasmīgu audzēkņu iesaistīšanu matemātikas ārpusskolas aktivitātēs, par 
pašaizliedzību, ieinteresētību, radošumu un atbildību, veicot direktora vietnieka 
izglītības jomā pienākumus.

Ilonai  Strelkovai - par pašaizliedzību un cilvēcību darbā un attieksmē pret 
izglītojamajiem un radošumu, atbildību, veicot direktora vietnieka izglītības jomā 
pienākumus.

Tatjanai  Gorbānei - par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu izglītojamo personības 
pilnveidošanā. 

Lolitai  Žagarei - par ieguldījumu pedagogu profesionālās kvalitātes novērtēšanas 
sistēmas ieviešanā izglītības procesā.

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas pedagogiem:

Valdai  Čakarei - par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem.
Vijai  Ābelniecei - par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem.
Karīnai  Zirnei - par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem.
Ilvai  Jeromānei - par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem.
Baibai  Baltiņai - par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem.

***

***
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 Pieņemtie lēmumi:
1. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprināt 

Ilzi Pērkoni, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku apstiprināt Inesi Saliņu, bāriņtiesas 
locekļiem - Elitu Doniņu, Birutu Engeri un Birutu Grunsku.

2. Ņemt aizņēmumu EUR 389590,00 no Valsts kases  projekta „Ūdenssaimniecības 
attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas ciemā, II kārta” 
realizācijai.

3. Apstiprināt  ēdināšanas  maksas Vecpiebalgas novada mācību iestādēs. 
4. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās  apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika 
periodam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim. Pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai - EUR 546232, tai skaitā piemaksām 
par iegūto 3. kvalitātes pakāpi  - EUR 12540  un  piemaksām par 4. kvalitātes pakāpi  
- EUR 10380. Interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai - EUR 
22 578, tai  skaitā piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi - EUR 716. Bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai  - EUR 57 168, tai skaitā 
piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi   -  EUR 1604.

5. Apstiprināt pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisiju šādā sastāvā: Gita Janševica,  Māris Krams, Lilita Ozoliņa, Anda 
Lukstiņa, Ilze Cīrule, Ilva Jeromāne. Uzdot komisijai līdz 2014. gada 20. oktobrim sadalīt 
interešu izglītībai piešķirto valsts mērķdotāciju un komisijas sēdes protokolu elektroniski 
iesūtīt Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļai.

6. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības noteikumus “Valsts budžeta 
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība pedagogu darba samaksai” (skat. pašvaldības 
mājaslapā www.vecpiebalga.lv) .

7. Piešķirt finansiālu atbalstu Vecpiebalgas šautriņmešanas komandai EUR 200,00 
dalībai  „Baltijas kauss 2014” sacensībās, kas no 12. līdz 14. septembrim  notiks Rīgā.

8. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2014 „Par 
kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā 
esošie iekšējie ūdeņi un to krasti”.

9. Apstiprināt grozījumus nekustamā īpašuma nodaļas amatu sarakstā.
10. Apstiprināt precizētos maksas pakalpojumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 

iestādes. (skat. 11. lpp)
11. Piedalīties ES programmas „Eiropa pilsoņiem” projektu konkursa virzienā 

„Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība”,  iesniedzot pilsētu tīklošanās 
projektu. 

12. Sadarbojoties ar VAS „Latvijas Valsts meži”, sadalīt nekustamo īpašumu „Dabari” 
(Taurenes pagasts) un proporcionāli savai daļai segt izdevumus par nekustamā īpašuma 
sadali.

13. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada  pašvaldībai ir piekritīgas  neapbūvētas zemes 
vienības – starpgabali, kuru platība mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo 
platību. Sarakstā  iekļautas  39 zemes vienības 10,9333 ha kopplatībā.

14. 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 4 zemes vienības 303,75 ha kopplatībā.

15. Izstrādāt zemes ierīcības projektus  nekustamo īpašumu „Kalna Būrbirzes” (Kaives 
pagasts), „Zeltiņi” (Vecpiebalgas pagasts) zemes vienību sadalīšanai.

16. Apstiprināt SIA „Geopols” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam 
īpašumam “Kalna  Lodēni” (Inešu pagasts). Apstiprināt SIA „Latīpašums - mērniecības 
birojs” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lejas Staiņi”,  
(Taurenes pagasts). 

17. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu 
„Elektroni”-1  (Vecpiebalgas pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu – 
8330,00. Apstiprināt izsoles noteikumus.

18. Pārdot izsolē Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Gaujas 
iela 3-12  (Taurenes pagasts). Noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu - EUR 3750,00. 
Apstiprināt izsoles noteikumus.

19. Iznomāt zemes vienības „Meža Bānūži” (Taurenes pagasts)  lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes daļu 2,1  ha kopplatībā  lauksaimnieciskai  izmantošanai, nomas 
līguma termiņš - 5 gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.

20. No 01.09.2014. izbeigt ar SIA „ELKI” 28.04.2014. noslēgto nomas līgumu par  
īpašuma „Vējarozes” (Dzērbenes pagasts)  nedzīvojamo telpu 212,5 m²  kopplatībā 
iznomāšanu. 

21. Iznomāt daļu  no neapbūvētās zemes vienības „Ceļmalas” (Taurenes pagasts) 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes  0,11 ha kopplatībā  lauksaimnieciskai izmantošanai,  
nomas līguma termiņš - 5 gadi,  nomas maksa 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās  
vērtības.

22. No 9. līdz 16. septembrim  komandēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju 
Ellu Frīdvaldi-Andersoni pārstāvēt Vecpiebalgas novadu starptautiskā projekta „CHARTS 
1328R4” noslēguma konferencē un ar to saistītajos pasākumos Grieķijā. Prombūtnes laikā 
domes priekšsēdētājas pienākumus pilda domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.

23. Piekrist, ka VAS ”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ierīko elektronisko 
sakaru tīklu un piešķirt zemes servitūta tiesības elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanai  
saskaņā ar elektronisko sakaru tīkla  ierīkošanas  shēmām.

24. Veikt Vecpiebalgas novada domes 2014. gada 24. jūlija domes  sēdes lēmuma  
Nr.25 „Par 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” precizēšanu sekojošā redakcijā: 

24.1. Noteikt, ka 2014. gadā  prioritārie  projekti ir:
Pirmsskolas grupu izveidošana Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas 

telpās;
Mājturības  kabineta un sporta zāles kapitālais remonts Dzērbenes vispārizglītojošās un 

mūzikas pamatskolā;
Siltumtīkla rekonstrukcija Vecpiebalgas vidusskolas vecajā korpusā;
Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas telpu (bērniem līdz 5 gadu vecumam) kapitālais 

remonts;
Dzērbenes sabiedriskā centra izveides pabeigšana;
Sociālās  mājas „Norkalni” Vecpiebalgas pagastā remonts;
Tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas novada 

Taurenes pagasta Taurenes ciemā II kārta” izstrāde;

Sēdē piedalījās deputāti: Edgars BĒRZKALNS,  Valdis CĪRULIS, Ella 
FRĪDVALDE-ANDERSONE,  Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, 
Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA,  Jānis VĪLIPS. 

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 Ineša ezerā;
Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā;
24.2. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases, nepārsniedzot  EUR 200 000   šādu projektu 

finansēšanai:
Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas remontam -  EUR 64 216;
Dzērbenes Sabiedriskā centra  remontam - EUR 31 000;
Sociālās mājas „Norkalni” Vecpiebalgas pagastā remontam -  EUR 41 442;
Inešu pamatskolas pirmsskolas grupas remontam - EUR 7 000;
Tehniskā  projekta  „Ūdenssaimniecības  infrastruktūras  attīstība  Vecpiebalgas novada  

Taurenes  pagasta  Taurenes ciemā II kārta” izstrādei  -  EUR 12 342;
Vecpiebalgas vidusskolas siltumtīkla rekonstrukcija - EUR  30 000;
Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Juvera ezerā - EUR 

1524,60;
Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Taurenes ezerā - EUR 

653,40;
Zivju resursu pavairošana un atražošana Vecpiebalgas novada Ineša ezerā - EUR 

5999,66;
Zivju  resursu  pavairošana  un atražošana  Vecpiebalgas novada Alauksta ezerā - EUR 

5339,70.

Saskaņā ar 2012. gada 13. marta Ministru kabineta noteikumu Nr.172 „Noteikumi 
par uztura normām  izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās  aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 2. pielikumu un 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punktu, „Grozījumiem 
Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1206  ”Kārtība, kādā aprēķina, 
piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes 
skolēnu ēdināšanai”, finanšu komitejas 21.08.2014. atzinumu Vecpiebalgas novada dome 
nolēma no 2014. gada 1. septembra noteikt maksu Vecpiebalgas novada izglītības iestādēs 
par ēdināšanu:

1. Kompleksās pusdienas:
1.1. pirmsskolas grupās līdz četru gadu vecumam - EUR 1,14;
1.2. 5. kl .- 9. kl. skolēniem - EUR 1,35;
1.3. launags - EUR 0,40. 
2. Piešķirt brīvpusdienas EUR 1,14 apmērā 2014./2015. mācību gadā Vecpiebalgas 

novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērniem, kas apmeklē pirmsskolas grupas 
bērniem no piecu gadu vecuma.

3. Piešķirt brīvpusdienas EUR 1,35 apmērā 2014./2015. mācību gadā Vecpiebalgas  
novada  izglītības  iestāžu 4. klašu skolēniem.

4. Noteikt, ka  atbildīgais  par lēmuma izpildi ir izglītības  iestādes  direktors.
5. Atcelt Vecpiebalgas novada domes 2013. gada 28. augusta lēmumu „Par maksas 

apstiprināšanu par skolēnu ēdināšanu” (protokols Nr.06) un Vecpiebalgas  novada  domes 
2013. gada 28. augusta lēmumu „Par brīvpusdienu piešķiršanu” (protokols Nr. 06).

Par  ēdināšanas  maksas  apstiprināšanu  
izglītības  iestādēs

Domes sēde 2014. gada 28. augustā

turpinājums 3. lpp.

Vecpiebalgas  novada  pašvaldības  
saistošie  noteikumi  Nr.6/2014

„Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami 
Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie 

ūdeņi un to krasti”
TERMINU SKAIDROJUMS
Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs – valsts vai pašvaldība, kā arī juridiska vai fiziska 

persona, kurai pieder iekšējo ūdeņu akvatorija vai kura to nomā;
Vecpiebalgas novada pašvaldības valdījumā esošie  iekšējie ūdeņi ir Alauksta  ezers, 

Ineša ezers, Juvera  ezers, Taurenes ezers;
Vecpiebalgas novada pašvaldības  administratīvajā  teritorijā esošie iekšējie ūdeņi, kur  

zvejas tiesības pieder valstij - Bānūžu ezers, Nedža ezers, Tauna  ezers un Zobola ezers;
Pārējie  pašvaldības  administratīvajā teritorijā esošie iekšējie ūdeņi ir Gulberes  ezers, 

Kaupēna  ezers, Kapsētas  ezers, Arāja  ezers, Raunaiža  ezers, Kaives  ezers, Briņģu 
ezers, Brenkūžu  ezers, Dabaru  ezers, Ilzes  ezers, Gailīšu  ezers, Kalenītis  ezers, Stupēnu  
ezers, Gaujas upe;

Airu laiva - kuģošanas līdzeklis, kas paredzēts braukšanai,  izmantojot  airi (airus) vai 
motoru, kura jauda nepārsniedz 3,7 kW neatkarīgi no garuma;

Akmeņu krāvums -  laukakmeņu vai mākslīgi izgatavotu akmens bloku blīvs; 
novietojums  uz  zemes vai ūdensobjekta  grunts ar kopējo platību lielāku par 1 (vienu)  
m2  vienā un vairāk kārtās;

Aktīvās atpūtas zona – paredzēta  individuālai  bumbas, badmintona  un citu pludmalei 
piemērotu spēļu spēlēšanai; tajā var atrasties arī bērnu rotaļu laukumi un īpaši aprīkotas 
sporta zonas;

Atpūtas kuģis - sportam un atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura garums ir no 
2,5 līdz 24 metriem, kuru neizmanto komerciālos nolūkos un kuram nav profesionālas 
apkalpes, kā arī mazizmēra kuģošanas līdzeklis;

Dabas teritorija  -  sabiedrībai  brīvi  pieejamas  neapbūvētas un neapbūvējamas teritorijas 
ar daļēju vai pilnīgu dabas veģetāciju, kuras netiek intensīvi koptas, labiekārtotas un 
apsaimniekotas. Šo teritoriju kompleksā ietilpst sabiedrībai pieejamās ūdenstilpnes un 
ūdensteces;

Erozija - augsnes virskārtas noskalošanās lietus un sniega ūdeņu iedarbībā, arī dēdēšana 
vēja ietekmē. Izšķir  augsnes, ūdens un vēja eroziju, kā arī agrotehnisko eroziju;

Iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs - valsts vai pašvaldība, kā arī juridiska vai fiziska 
persona, kurai pieder iekšējo ūdeņu akvatorija vai kura to nomā;

Kuteris - ūdenssportam  un  izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis ar klāju un atsevišķām, 
no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas paredzēts braukšanai, galvenokārt izmantojot 
mehāniskos dzinēju, un tā garums ir lielāks par 2,5 metriem;

Laipa - vieglas konstrukcijas un gabarītos ierobežota būve uz pāļiem vai pontoniem, kas 
iestiepjas ūdenstilpnē  un  kam vienā vai  abās pusēs  ierīkota  laivu  stāvvieta;

Mazizmēra kuģošanas līdzeklis - airu laiva, ūdens motocikls, kā arī motorlaiva un 
kuteris, kuru garums ir mazāks par 9 metriem;

Nākamā  Vecpiebalgas  novada  domes  sēde  notiks  2014. gada 25. 
septembrī plkst.15.00 Vecpiebalgas pagastā. 
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Minimālais ātrums - mazākais ātrums, ar kuru kuģošanas līdzeklis saglabā vadību 
noteiktos apstākļos un stāvoklī;

Motorlaiva  -  ūdenssportam un izklaidei paredzēts kuģošanas līdzeklis bez klāja 
un atsevišķām, no ūdens aizsargātām telpām cilvēkiem. Tas  paredzēts  braukšanai, 
galvenokārt  izmantojot  mehānisko dzinēju, kura jauda ir lielāka par 3,7 kW, un tās 
garums ir lielāks par 2,5 metriem;

Peldsezona  -  peldēšanai labvēlīga sezona, kuru nosaka attiecīgi laika apstākļi un kurā 
ir gaidāms liels peldētāju skaits. Latvijā peldsezona ir no 15. maija līdz 15. septembrim;

Peldvieta  -  peldēšanai paredzēta peldvietu higiēnas prasībām atbilstoša vieta, kas 
atrodas pie iekšzemes ūdeņiem un kas ietver noteiktu  labiekārtotu  sauszemes daļu un 
peldvietas ūdens daļu, ko cilvēki izmanto atpūtai peldsezonas laikā;

Piestātne  -  kuģošanas līdzekļu stāvēšanai piemērota un labiekārtota piekrastes teritorija  
virszemes  ūdensobjekta  krasta joslā;

Rekreācijas zonas  -  Vecpiebalgas  novada administratīvajā teritorijā esošās aktīvās 
atpūtas teritorijas;

Sabiedriski  nozīmīga būve  -  ēka, kurai ir vairāk  nekā pieci virszemes stāvi, publiskā  
ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā simt cilvēkiem, ražošanas vai 
noliktavas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, tornis, kā arī tilts, ceļa 
pārvads, tunelis, ja tas ir garāks par 100 m, vai vairāk nekā viena stāva apakšzemes būve. 
Pašvaldība vietējos apbūves noteikumos papildus var noteikt sabiedriski nozīmīgas būves 
attiecīgajā teritorijā;

Ūdens motocikls  -  kuģošanas līdzeklis ar mehānisko dzinēju, kurš paredzēts braukšanai, 
vadītājam vai vadītājam un vienam vai vairākiem pasažieriem sēžot vai stāvot uz tā;

Ūdens  objektam  pieguļošās  zemes vienības platums  -  horizontālais  attālums  pa 
zemes sauszemes robežu ar ūdenstilpni starp zemes vienības sānu  robežām;

Ūdens objekta robeža  -  ūdensobjekta (upes, ezera, mākslīgās ūdenskrātuves) robeža 
ar piekrastes zemi ir ūdenslīnija normāla ūdens stāvoklī, kas noteikta kā vidējais ūdens 
līmenis metros virs Baltijas jūras līmeņa;

Ūdens satiksmes negadījums  -  ūdens satiksmes notikums, kurā bojāts vai gājis bojā 
kuģošanas līdzeklis, gājis bojā vai guvis miesas bojājumus cilvēks, radušies zaudējumi 
trešajai personai vai nodarīts kaitējums videi;

Ūdens transporta līdzeklis  - inženiertehniska ierīce, kas konstruktīvi paredzēta 
izmantošanai uz ūdens;

Ūdens transporta līdzekļa vadītājs  -  persona, kas vada jebkuru ūdens transporta 
līdzekli.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) tiek ieviesti, lai Vecpiebalgas 

novada  publiskā  lietošanā  esošo ūdeņu akvatorijā un piekrastes zonā nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību, uzturētu sanitāro tīrību, nodrošinātu  publiskā  lietošanā  esošo ūdeņu 
un piekrastes zonas ekoloģisko aizsardzību un paaugstinātu drošību uz un pie publiskā  
lietošanā  esošajiem ūdeņiem.

1.2. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā lietojami ūdens transporta līdzekļi Vecpiebalgas 
novada pašvaldībā  publiskā lietošanā esošajos ūdeņos   neatkarīgi no to izmēriem, 
celtspējas, ietilpības un dzinēja jaudas.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Vecpiebalgas 
novada  administratīvās  teritorijas  robežās.

1.4. Par šo noteikumu pārkāpumiem iestājas administratīvā atbildība, kas paredzēta 
šajos noteikumos (ja pārkāpums nav kvalificējams kā tāds, par kuru ir paredzēta 
kriminālatbildība).

1.5. Noteikumu izpildes kontroli veic Valsts policija vai cita šim mērķim izveidota 
specializēta  struktūra vai  pašvaldības  pilnvarota  amatpersona.

1.6. Noteikumu  piemērošanas  jautājumos  iesniegtos dokumentus  izskata, lēmumu 
pieņem un saskaņojumus  sniedz  Vecpiebalgas  novada pašvaldības izpilddirektors un 
būvniecības jautājumos Vecpiebalgas novada  Būvvalde.

2. REKREĀCIJAS  ZONU (AKTĪVĀS ATPŪTAS VIETU) ŪDEŅU  KRASTOS 
VAI  PELDVIETU APSAIMNIEKOŠANAS  UN LIETOŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas publiskā lietošanā esošo ūdeņu krastos 
var izveidot  Vecpiebalgas novada pašvaldība, kā arī, saskaņojot to ar pašvaldību, cita 
juridiska vai fiziska persona.

2.2. Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas dabā apzīmē:
2.2.1. krastā ar informatīvajām zīmēm, kuras izvieto to sākumā un beigās;
2.2.2. ūdenī  ar bojām, kas izvietotas ne retāk kā ik pa 15 metriem.
2.3.  Gājēju  kustība  uz aktīvās atpūtas vietām vai peldvietām veicama tikai pa šim 

nolūkam  ierīkotiem ceļiem un taciņām, nepārkāpjot privātīpašuma teritorijas.
2.4. Atkritumu  urnām jābūt izvietotām atbilstoši Vecpiebalgas novada domes 

apstiprinātai izvietojuma  shēmai, urnas regulāri katru dienu jāiztukšo un jātīra.
2.5. Aktīvās atpūtas zonās pēc pašvaldības atļaujas saņemšanas pieļaujama arī publisku 

pasākumu organizēšana (diskotēkas, vasaras koncerti, sporta un citi pasākumi).
2.6. Aktivitātes ar vējdēli, kaitbordu  u.c. aktīviem  peldlīdzekļiem, kas varētu traucēt 

peldētājiem, plānotas  ārpus peldvietu  robežām, taču šo peldlīdzekļu nomas punkti var 
atrasties aktīvās atpūtas zonā, ja nokļūšanai ūdenī ierīkoti  speciāli ar bojām norobežoti 
koridori.

2.7. Aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas tiek aprīkotas ar tualetēm, paredzot kanalizācijas 
sistēmu ar notekūdeņu  novadīšanu kanalizācijas tīklā vai vietējās attīrīšanas iekārtās, vai 
pārvietojamām tualetēm un pārģērbšanās kabīnēm.

2.8. Peldvietas ierīkotājs peldsezonas laikā  peldvietā  izvieto  informatīvu  stendu, kurā  
norāda informāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.9. Aktīvās atpūtas vietās vai peldvietās aizliegta:
2.9.1. jebkāda augu vākšana, zaru laušana u.c. veida veģetācijas un zemsedzes bojāšana, 

kā arī nesankcionēta rakšanas darbu veikšana;
2.9.2. ugunskuru dedzināšana, izņemot pašvaldības speciāli ierīkotās (no zālāja 

norobežotās) vai norādītās vietās;
2.9.3. mājdzīvnieku (tai skaitā suņu, zirgu, kaķu, kazu u.c.) peldināšana, vešana 

pastaigās, turēšana vai ganīšana;
2.9.4. atkritumu izbēršana vai uzglabāšana;
2.9.5. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas norobežošana ar žogiem.
2.10. Peldvietās aizliegta:
2.10.1. jebkāda veida autotransporta un citu transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus, 

netraucējot pludmales apmeklētājus) iebraukšana un novietošana  bez Vecpiebalgas 
novada pašvaldības  speciālas atļaujas;

2.10.2. ūdens transporta līdzekļu, deltaplānu  pietauvošana, izņemot speciāli norādītās 
vietās.

3. MAZIZMĒRA KUĢOŠANAS  LĪDZEKĻU  PIESTĀTNES  IZBŪVES UN 
LAIPAS  UZSTĀDĪŠANAS UN AR TO SAISTĪTA ŪDENSOBJEKTA KRASTA  
STIPRINĀŠANAS  NOTEIKUMI

3.1. Lai veiktu virszemes ūdensobjektu krasta  nostiprināšanu  saistībā ar mazizmēra 
kuģošanas līdzekļu piestātnes būvniecību vai laipas uzstādīšanu, nepieciešams noteikt 
izmantojamās ūdensobjekta krasta teritorijas un tās aizsargjoslas izmantošanas pakāpi 
un lietderību, ievērojot Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu un Latvijas Republikā 
spēkā esošus normatīvos aktus un veicot krasta izpētes darbus būvniecības vajadzībām.

3.2. Piestātne ir stacionāra būve ar vai bez krasta stiprinājuma, kuras būvniecībai 
nepieciešams būvprojekts:

3.2.1. piestātnes garums, ja tā novietota paralēli krastam uz ūdensobjekta krasta līnijas, 
nedrīkst pārsniegt pusi no ūdensobjektam pieguļošās zemes vienības platuma, bet ne 
vairāk par 12 metriem un līdz 3 metriem platumā. Piestātni būvē uz pāļiem vai režģveida 
konstrukcijām, vai novieto uz pontoniem. Krasta nostiprinājuma  un piestātnes vispārīgos 
konstruktīvos  risinājumus  nosaka ar būvprojektu;

3.2.2. piestātnes būvniecība ir iespējama tikai tādās ūdensobjekta vietās, kur ir pietiekams 
dabīgais kuģošanas dziļums. Nepieciešamības gadījumos, veicot hidrotehnisko izpēti un 
saskaņojot ar attiecīgām vides aizsardzības institūcijām, ir iespējams paredzēt izbūvēt 
kuģošanas ceļu (fārvateru), lai sasniegtu konkrētā ūdensobjekta vidējo dziļumu.

3.3. Laipa ir īslaicīgas lietošanas, vieglas konstrukcijas būve ūdensobjekta  krasta un 
ūdens saskares (pārejas) zonā:

3.3.1. ja laipas garums nepārsniedz 12 metrus un tā atrodas uz nekustāmā  īpašuma 
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai lietotāja zemes ūdensobjekta krasta joslā un tieši robežojas 
ar ūdensobjektu, tad,  laipu uzstādot, nav nepieciešams izstrādāt būvprojektu;

3.3.2. ja laipas uzstādīšana (būvniecība) paredzēta citai personai piederošajā nekustamajā 
īpašumā vai laipas garums pārsniedz 12 metrus un to uzstāda bez krasta nostiprināšanas,  
tad laipas novietni un apjomu saskaņo ar Vecpiebalgas novada būvvaldi;

3.3.3. ja laipu uzstāda, vienlaicīgi izbūvējot stacionāru krasta nostiprinājumu, tad šajā 
gadījumā nepieciešams izstrādāt būvprojektu.

3.4. Sabiedriski nozīmīgu būvi, kuru iecerēts izvietot virszemes  ūdensobjekta  krastam  
tuvāk par  50 metriem, jāizvieto, ievērojot Aizsargjoslu likuma  prasības un pamatojot to ar 
būvniecības ieceri kopā ar piekrastes ainavas analīzi, un veicot tās publisko apspriešanu.

3.5. Ja uz ūdensobjekta  krasta līniju vērstā zemes gabala minimālais  platums ir mazāks 
par 10 metriem, tad nekādu būvju (krasta stiprinājumu, t.sk. akmeņu krāvumu, piestātņu, 
laipu u.c.) būvniecība  nav pieļaujama, izņemot normatīvajos aktos atļauto objektu 
būvniecību.

3.6. Ūdensobjektu 10 metru aizsargjoslā lēzenu un applūstošu ezeru krastu un Gaujas 
upes krastu, arī palienēs, krasta stiprināšana, teritorijas uzbēršana vai cita veida būvniecība 
nav pieļaujama, izņemot gadījumus, kad šādas darbības nav pretrunā ar Vecpiebalgas 
novada teritorijas plānojumu un ir ievērotas normatīvo aktu prasības.

3.7. Ūdensobjekta 10 metru aizsargjoslā un ūdensobjekta zemūdens daļā aizliegts 
patvaļīgi veidot akmeņu krāvumus, bet visā ūdensobjekta teritorijā aizliegts uzbērt (būvēt) 
salas un pussalas.

3.8. Krasta nostiprināšanu piekrastes zemes 10 metru aizsargjoslā var veikt tikai 
ūdensobjektam ar stāvu krastu (kranti) vai vietās, kurās regulāras  ūdenstransporta kustības 
dēļ ir mākslīgi radīta ūdensobjekta  daļas viļņošanās ar lielu viļņu uzrites augstumu (virs 
0,3 metriem no normālā ūdenslīmeņa), vai ierīkojot mazizmēra kuģošanas  līdzekļu (laivu, 
jahtu un motorizēto ūdenstransporta līdzekļu) stacionāras vai sezonas piestātnes saskaņā 
ar būvprojektu.

3.9. Virszemes  ūdensobjekta  krasta 10 metru aizsargjoslā ir jāsaglabā biotopi un nav 
pieļaujama krūmu un saglabājamo koku patvaļīga izciršana. Krastu  nostiprinājumi un 
piestātnes konstruktīvi  jāierīko tā, lai tiktu saglabāta cilvēku pārvietošanās iespēja tauvas 
joslā.

3.10. Ūdensobjekta  piekrastes  zemē izvietotām labiekārtotām  koplietošanas teritorijām 
piekļūšanu nodrošina pa pašvaldības īpašumā esošajiem piebraucamajiem vai servitūtu 
ceļiem, vai ar zīmēm norādītu labiekārtotu taku.

3.11. Par drošības pasākumu un higiēnas prasību ievērošanu piestātnes teritorijā un 
uz laipas atbild nekustāmā īpašuma īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs  atbilstoši 
spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. KRASTA EROZIJAS (NOSKALOŠANAS) NOVĒRŠANAS  PASĀKUMI
4.1. Virszemes ūdensobjektu krastu papildu  aizsardzībai, kas nepieciešama ūdens 

erozijas ietekmes novēršanai vai samazināšanai krasta zonā, mazizmēra kuģošanas līdzekļu  
piestātnēs vai pie laipām, ja tas nepieciešams, var veikt krasta papildu nostiprināšanu  
erozijas novēršanai un, ja tas nav pretrunā ar Vecpiebalgas novada teritorijas plānojumu 
un ir ievērotas normatīvo aktu prasības, kā arī ievērotas ūdenstilpnes  krasta  dabīgās  
īpatnības.

4.2. Erozijas novēršanai nepieciešamos virszemes ūdensobjekta  krasta nostiprinājuma 
materiālus izvēlas virszemes ūdensobjekta piekrastes īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai 
lietotājs  kopā ar būvprojekta  izstrādātāju būvprojekta izstrādes laikā. Gadījumos, kad 
būvprojekts nav jāizstrādā, nepieciešams saskaņojums ar Vecpiebalgas novada būvvaldi.

5. ŪDENS  TRANSPORTA  LĪDZEKĻU  LIETOŠANAS  KĀRTĪBA
Vecpiebalgas novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos kuģošanas līdzekļu 

satiksmes kārtību nosaka  Ministru  kabineta noteikumi  Nr.158  “ Noteikumi par kuģošanas 
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”, izdoti saskaņā ar Jūras kodeksa 8. Panta  trešo daļu, 
Vecpiebalgas novada pašvaldības  saistošie  noteikumi  Nr 6/2014  “Par kārtību, kādā 
izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie 
ūdeņi un to krasti”  un  citi spēkā esošie normatīvie akti,  kas nosaka Vecpiebalgas novada 
administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos kuģošanas līdzekļu satiksmes kārtību.

5.1. Par ūdens transporta līdzekļa ekspluatāciju,  par tā stāvēšanas drošību, kā  arī  
par to, lai ūdens transporta līdzekli neizmanto nepiederošas personas, ir atbildīgs ūdens 
transporta līdzekļa īpašnieks.

5.2. Airu laivu lietošana:
5.2.1. airu laivas īpašnieks reģistrē viņam piederošo laivu un to turēšanu Vecpiebalgas 

novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos Vecpiebalgas novada pašvaldības 
administrācijā, iepazīstoties ar saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā izmantojami 
un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie ūdeņi un to 
krasti”;

5.2.2. pašvaldības nodeva par airu laivas reģistrāciju un tās izmantošanu  netiek 
iekasēta;

5.2.3. airu laivu var lietot:
5.2.3.1. katru dienu diennakts gaišajā laikā - no vienas stundas pirms saules lēkta līdz 

vienai stundai pēc saules rieta; 
5.2.3.2. nakts zvejai jāpiesakās pie Vecpiebalgas novada pašvaldības pilnvarotās 

personas vides un zivju resursu uzraudzības un aizsardzības jautājumos Vecpiebalgas 
novada administratīvajā teritorijā (tālr. 64170279 ).



4                                               VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                          2014. gada septembris
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Vecpiebalgas novadā septembrī tiks 
uzsākti darbi pie Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā 
projekta „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Vecpiebalgas 
novada Vecpiebalgas pagasta 
Vecpiebalgas ciemā, II kārta” 
(vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/168/042) realizācijas. Pēc 
gandrīz gadu ilgušās iepirkuma procedūras šī gada 25. augustā projekta ietvaros 
tika noslēgts līgums par būvdarbiem ar pilnsabiedrību „VJM”.  Būvuzraudzību 
objektā veic SIA „Jungrex”. Būvniecības darbi tiks uzsākti šī gada septembrī. 
Projekta ietvaros tiks sakārtota ūdenssaimniecības sistēma, rekonstruēta 
un paplašināta kanalizācijas tīklu sistēma. Ar projekta ietvaros paredzēto 
kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecības shēmām iespējams iepazīties 
Vecpiebalgas novada pašvaldībā. Projekta realizācijas termiņš ir 2015. gada 22. 
maijs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 604 998,12 EUR.
ERAF finansējums - 424 998,68  EUR .
Pašvaldības līdzfinansējums - 74 999,77 EUR.
Neattiecināmās izmaksas PVN 21% - 104 999,67 EUR.

                                                           Lelde Burdaja

5.2.4.airu laivu nedrīkst piebraukt krastam un iebraukt vietās, kur tas traucē cilvēku 
atpūtai.

5.3. Ūdens  motociklu,  motorlaivu un kuteru lietošana: 
5.3.1. pārvietošanās ar mazizmēra kuģošanas  līdzekļiem, kurus darbina  jebkāda  tipa un  

jaudas dzinēji  virs 5 z/s,  atļauta Alauksta,  Inešu un  Juvera ezerā, ievērojot sekojošo;
5.3.2. personai, kura vēlas lietot mazizmēra kuģošanas līdzekli (ūdens motociklu, 

motorlaivu ar jaudu virs 5 zirgspēkiem, kuteri, kura garums ir līdz 9 metriem), jāiegādājas 
atļauja, kuru izsniedz Vecpiebalgas novada pašvaldības administrācijā no kārtējā gada 21. 
jūnija  līdz 30. decembrim, iepazīstoties ar saistošajiem noteikumiem „Par kārtību, kādā 
izmantojami un apsaimniekojami Vecpiebalgas novada publiskā lietošanā esošie iekšējie 
ūdeņi un to krasti”: 

5.3.2.1. atļaujas cena vienai dienai  - 10,00 EUR ( desmit eiro );
5.3.2.2. atļaujas cena sezonai - 100,00 EUR ( simts eiro )
5.3.3. ūdens motociklu, motorlaivu, kuteri drīkst lietot katru trešdienu diennakts gaišajā 

laikā - no vienas stundas pirms saules lēkta līdz vienai stundai pēc saules rieta;
5.3.4. motorlaivas un kutera, kuru jauda ir mazāka par 5 zirgspēkiem, lietošana atļauta  

Vecpiebalgas novada iekšējos ūdeņos katru dienu diennakts gaišajā laikā - no vienas 
stundas pirms saules lēkta līdz vienai stundai pēc saules rieta un pašvaldības nodeva 
netiek iekasēta;

5.3.4.1. braukšana ar ūdens motocikliem atļauta tikai pa  ūdenskrātuves vidu, uzsākot 
un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam;

5.3.5. ūdensslēpošana un tai pielīdzināmi  ūdenssporta veidi atļauti no krasta tikai 
speciāli ierīkotās vietās, uzsākot un pabeidzot braukšanu perpendikulāri krastam;

5.3.6. ūdens motociklu, motorlaivu vai kuteri iebraukt ezerā var no zemes platībām 
pieguļošām ezeram, tikai saskaņojot ar šo zemju īpašniekiem;

5.3.6.1. ielaišana ūdenī notiek, tikai izmantojot tam speciāli paredzētas nobrauktuves;
5.3.6.2. ūdens motociklu, motorlaivu vai kuteri iebraucot ezerā un izbraucot no tā 

jāievēro minimālais ātrums;
5.3.7. jebkurā gadījumā ūdens transporta līdzeklim jābrauc ar tādu ātrumu, kas nodrošina  

iespēju savlaicīgi novērst  sadursmi vai kādu citu ūdens satiksmes negadījumu;
5.3.8. ūdens motociklu, motorlaivu vai kuteri nedrīkst piebraukt krastam un iebraukt 

vietās,  kur tas traucē cilvēku atpūtai.
5.4. Visi līdzekļi, kas iegūti no atļauju izsniegšanas, tiek izmantoti Vecpiebalgas novada 

publisko ūdenstilpņu apsaimniekošanai.
5.5.  Atpūtas  kuģu, citu mehānisku peldlīdzekļu, deltaplānu un citu tehnisku līdzekļu, 

kā arī publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošana komerciāliem nolūkiem ir pieļaujama 
tikai ar Vecpiebalgas  novada pašvaldības  izsniegtu atļauju no labiekārtotām un speciāli 
šādām vajadzībām piemērotām vietām.

5.6. Visi ūdenssporta pasākumi ir saskaņojami ne vēlāk kā 15 dienas pirms notikuma 
Vecpiebalgas  novada pašvaldībā  ar izpilddirektoru.

5.7.  Jebkurš  ūdens transporta līdzeklis drīkst krustot cita ūdens transporta līdzekļa 
kursu tikai tā, lai netraucētu tā kustību. Izmainoties diviem pretim braucošiem ūdens 
transporta līdzekļiem, jānodrošina   gabarītos mazākā ūdens transporta līdzekļa drošība, 
samazinot braukšanas ātrumu līdz minimālajam, un palielinot garām paiešanas distanci.

5.8. Aizliegts:
5.8.1. braukt ar nereģistrētiem ūdens transporta līdzekļiem;
5.8.2. iebraukt peldēšanai, kā arī sporta nodarbībām un citiem pasākumiem atvēlētajos 

un apzīmētajos ūdeņos;
5.8.3. pārsniegt ūdens transporta līdzekļa noteiktās kravnesības un uzņemamo pasažieru 

skaita normas;
5.8.4. vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli, ja 

alkohola koncentrācija  asinīs pārsniedz 0,5 promiles;
5.8.5. vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli, atrodoties  

narkotisko,  psihotropo,  toksisko,  citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un 
uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

5.8.6. vadīt ūdens transporta līdzekli vai mācīt vadīt ūdens transporta līdzekli, esot 
slimam vai  arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ūdens 
satiksmes drošību;

5.8.7. uzticēt  ūdens  transporta līdzekļa, izņemot Latvijas Republikas Ministru 
kabineta 01.03.2005. noteikumu Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi 
iekšējos ūdeņos” minētajos gadījumos, patstāvīgu vadīšanu personām, kurām nav vadītāja 
tiesību;

5.8.8. vadīt  ūdens transporta līdzekli, ar ātrumu kas pārsniedz 5 km/h, tuvāk par 30 
metriem no  peldētājiem neatkarīgi no peldētāju atrašanās vietas publiskā  lietošanā esošā 
ūdens akvatorijā; 

5.8.9. vadīt ūdens transporta līdzekli, ar ātrumu kas pārsniedz 5 km/h, tuvāk par 100 
metriem no ūdens objekta robežas.

5.8.10.  no ūdens transporta līdzekļiem piesārņot ūdeni ar atkritumiem un ķimikālijām 
u. c. ;

5.8.11.  mazizmēra kuģošanas līdzekļa kustības laikā pāriet no viena kuģošanas līdzekļa 

uz otru kuģošanas līdzekli un to šūpot;
5.8.12. atstāt ūdens transporta līdzekli bez uzraudzības, kā rezultātā minētais ūdens 

transporta līdzeklis brīvi dreifē ūdenstilpē;
5.8.13. nogremdēt ūdens transporta līdzekli Vecpiebalgas novada administratīvajā 

teritorijā  publiskā  lietošanā  esošajos  ūdeņos;
5.8.14. turēt  bojātu vai lietošanai nederīgu ūdens transporta līdzekli Vecpiebalgas 

novada  administratīvajā  teritorijā  publiskā  lietošanā  esošajos ūdeņos  vai  to krastā 
(bojātā mazizmēra vai cita kuģošanas līdzekļa novākšanu nodrošina tā īpašnieks vai 
valdītājs vai par īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem – ūdenstilpes apsaimniekotājs);

5.8.15. braukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem pa Vecpiebalgas novada 
administratīvajā  teritorijā publiskā lietošanā esošo ūdeņu  ledu bez Vecpiebalgas novada  
pašvaldības  speciālas atļaujas, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts, lai novērstu 
cilvēka dzīvības vai veselības apdraudējumu (par drošības pasākumiem atbild mehāniskā 
transporta līdzekļa vadītājs);

5.8.16. bojāt, patvaļīgi uzstādīt vai noņemt navigācijas zīmes un ugunis;
5.8.17. bez speciālas atļaujas izmantot zvejas un makšķerēšanas rīkus.
5.9. Ūdens transporta līdzekļa vadītāja pienākums ir:
5.9.1. braukšanas un stāvēšanas (ārpus piestātnes) laikā gādāt par tā drošību;
5.9.2. ja uz ūdens transporta līdzekļa ir bērni līdz 12 gadu vecumam, nodrošināt, lai 

viņiem brauciena laikā būtu uzģērbtas glābšanas vestes (jostas), bet, ja ir nelabvēlīgi 
meteoroloģiskie apstākļi, nodrošināt, lai glābšanas vestes (jostas) uzģērbtu visi, kas 
atrodas uz tā;

5.9.3. pastāvīgi novērot  apkārtējo situāciju, citu peldošo līdzekļu kustību un izvēlēties 
tādu ātrumu, lai neradītu bīstamību pārējiem ūdeņu izmantotājiem, neizskalotu ezera, 
upes vai ūdenskrātuves  krastus, piestātnes un saudzētu ezera un upes biofloru;

5.9.4. avārijas vai nelaimes gadījumā uz ūdens ar cietušajiem  sniegt cietušajiem visu 
iespējamo palīdzību un par notikušo nekavējoties informēt policiju un izsaukt neatliekamo 
medicīnisko palīdzību;

5.9.5. uzrādīt ūdens transporta līdzekļa vadīšanas apliecību, ja tāda ir nepieciešama, un 
ūdens transporta reģistrācijas dokumentus Valsts policijas  vai citu kontrolējošo iestāžu, 
kuriem uz to ir tiesības, pārstāvjiem, ja viņi to pieprasa.

6. ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA UN SODA UZLIKŠANAS KĀRTĪBA
6.1.  Par šo Noteikumu neievērošanu uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo 

pārkāpumu protokolu ir tiesīgas šādas amatpersonas:
6.1.1. Valsts policijas darbinieki;
6.1.2. Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori;
6.1.3. Valsts vides dienesta sabiedriskie inspektori;
6.1.4. Vecpiebalgas novada domes šim mērķim pilnvarotas amatpersonas;
6.1.5. citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas  amatpersonas, kurām uz 

to ir tiesības.
6.2.  Administratīvo pārkāpumu lietas,  pamatojoties uz  sastādītajiem administratīvo 

pārkāpumu protokoliem, izskata Vecpiebalgas novada domes administratīvā komisija. 
Soda apmērs par šo Noteikumu neievērošanu tiek  noteikts  proporcionāli  nodarījuma 
smagumam, sekām un vainas pakāpei.

6.3.  Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no šo Noteikumu pildīšanas 
un pārkāpuma radīto seku novēršanas.

6.4. Administratīvais sods:
6.4.1. aktīvās atpūtas vietas vai peldvietas inventāra un novadā esošā sabiedriskā 

inventāra (kabīnes, norādījuma zīmes, konteineri u.c.), būvju un inženierkomunikāciju 
bojāšana, iznīcināšana vai patvaļīga pārvietošana  -  naudas  sods no 20 līdz 200 eiro;

6.4.2. peldēšanās, braukšana ar jebkura veida transportlīdzekli uz ledus vietās un laikā, 
kad tas aizliegts - naudas sods no 20 līdz 200 eiro;

6.4.3. kuģošanas, zvejas un makšķerēšanas noteikumu neievērošana, ja par pārkāpumu 
nav piemērojams sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu  -  naudas 
sods no 20 līdz 200 eiro;

6.4.4. ūdens transporta līdzekļa atstāšana bez uzraudzības,  kā rezultātā minētais ūdens 
transporta līdzeklis brīvi dreifē ūdenstilpē vai  -  naudas  sods no 20 līdz 200 eiro;

6.4.5. ūdens transporta līdzekļa nogremdēšana Vecpiebalgas novada administratīvajā 
teritorijā  publiskā lietošanā esošajos ūdeņos  -  naudas sods 100 eiro;

6.4.6. bojāta vai lietošanai nederīga mazizmēra vai cita kuģošanas līdzekļa turēšanu 
Vecpiebalgas novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošajos ūdeņos vai to 
krastā  -  naudas sods 70 eiro.

6.5. Sūdzības par šo noteikumu neievērošanu adresējamas Vecpiebalgas novada domei 
vai Valsts policijai.

6.6. Iekasētais  naudas  sods tiek ieskaitīts Vecpiebalgas novada domes pamatbudžetā.
Visi līdzekļi, kas iegūti no atļauju izsniegšanas, tiek izmantoti Vecpiebalgas novada 

iekšējo ūdeņu apsaimniekošanai.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
7.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Vecpiebalgas novada 

domes informatīvajā izdevumā „Vecpiebalgas Novada Ziņas”.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība 
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta 

Vecpiebalgas ciemā, II kārta

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta iesniegums 
„Act Today For Better Tomorrow2”

2014. gada 1. augustā valsts aģentūra 
„Jaunatnes starptautisko programmu 
aģentūra” apstiprināja Vecpiebalgas 
novada pašvaldības jauniešu apmaiņas 
projekta iesniegumu „Act Today For 
Better Tomorrow 2”, kas tika iesniegts 
programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenā tēma ir lauku reģionu attīstība un jauniešu 
bezdarbs. Šis ir jau otrais projekts, kas tiks īstenots saistībā ar lauku jauniešu tēmu.

Projekta ietvaros no 2015. gada 16. līdz 26. februārim Vecpiebalgas novadā satiksies 20 jaunieši 
no Vecpiebalgas novada, Gruzijas, Maltas un Baltkrievijas vecumā no 18  līdz  22 gadiem, lai 
dalītos pieredzē un domātu par risinājumu meklēšanu, kā uzlabot dzīvi, nepametot savu lauku 
reģionu. Projekta galvenais mērķis ir veicināt projekta dalībniekus saskatīt savā dzīvesvietā to 
mantojumu, ar ko lepoties, un tās iespējas, ko izmantot, lai uzsāktu aktīvu līdzdalību sava lauku 
reģiona ilgtspējīgā attīstībā. Lai sasniegtu šo mērķi, jaunieši iesaistīsies dažādās komandas 
veidošanas aktivitātēs, radošajās darbnīcās, grupu aktivitātēs, biznesa plānošanas aktivitātēs, 
apgūs dažādus daiļamatniecības veidus, mācīsies rakstīt CV un motivācijas vēstuli, izdzīvos 
darba interviju, veidos prezentācijas un kultūras vakarus.

Vecpiebalgas  novada  jauniešus, kas  vēlas piedalīties  jauniešu apmaiņas pasākumā, 
lūdzu līdz 1. oktobrim pieteikties pie projekta koordinatores Leldes Burdajas, tel.25618443, 
e-pasts lelde.burdaja@vecpiebalga.lv.

*Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas  Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi 
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru 
iespējamo izlietojumu.

 Lelde Burdaja
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Starptautiskā  konferencē  tiek  prezentēts  
Vecpiebalgas  novads

Eiropas Savienības 
programmas „Eiropa 
pilsoņiem” mērķis ir 
dot iespējas satikties  
i e d z ī v o t ā j i e m , 
politiķiem, pašvaldību  
d a r b i n i e k i e m , 
nevalstisko organizāciju  
pārstāvjiem un nozaru 
speciālistiem, diskutēt 
par dažādām tēmām, 
veidot kopīgus projektus 
un īstenot tos.

Projekta  „Tuvinot  
Eiropas  Savienību 
vietējām pašvaldībām” 
ietvaros rīkotajā 
pasākumā  Melliehas 
pašvaldībā Maltas 
Republikā piedalījās 30 
septiņu novadu - Vecpiebalgas, Amatas, 
Jaunpiebalgas, Pārgaujas, Raunas, Līgatnes 
un Priekuļu - vadītāji, deputāti, pašvaldības 
darbinieki un aktīvi iedzīvotāji. Projektā 
bija iesaistījušies partneri no Maltas, 
Vācijas, Kipras, Itālijas un Rumānijas. 
Projekta oficiālie partneri no Latvijas  
bija Vecpiebalgas un Amatas novada 
pašvaldības.

Pasākuma laikā tika prezentēti 
Vecpiebalgas un Amatas novadi. Dalībnieki 
aktīvi darbojās darba grupās, kur tika 
diskutēts par Eiropas Savienības pilsonību, 
tās nozīmi, ES institūcijām un to ietekmi 
uz mūsu ikdienas dzīvi, kā arī iesaistījās 

Tiek meklēti risinājumi pedagogu darba apmaksai 2014./2015. gadā
Parasti izglītības iestāžu vadītājiem pirms mācību gada 

sākuma nav informācijas par naudas apjomu, ko attiecīgā 
izglītības iestāde var tērēt pedagogu algām no valsts 
mērķdotācijas. Tikai oktobra beigās ar domes lēmumu 
tiek apstiprināts valsts mērķdotācijas  sadalījums. Šogad  
ir citādi - jau 12. augusta Ministru kabineta sēdē tika 
apstiprināts valsts finansējums visu novadu izglītības 
iestādēm un līdz ar to bija iespēja uz 2014. gada 28. augusta 
Vecpiebalgas novada domes sēdi sagatavot jautājumu 
par  valsts mērķdotācijas pedagogu atalgojumam sadales 
kārtību starp novada skolām.

Valsts mērķdotācija ir iezīmēta 3 pozīcijām - pamata 
un vispārējai vidējai izglītībai, interešu izglītībai un 
pirmsskolas grupām darbam ar bērniem no piecu gadu 
vecuma.

Par pamatu mērķdotācijas aprēķinam pamata un 
vispārējai izglītībai ir izglītības iestādes apstiprinātais 
skolēnu skaits uz 2014. gada 27. maiju vienotajā izglītības 
iestāžu informatīvajā sistēmā. Šo skolēnu skaitu koriģē ar 
koeficientiem. Koeficienti šajā mācību gadā ir palielināti 
mazajām skolām (mazas skolas valsts izpratnē ir līdz 
100 bērniem) - no 0,75 uz 1 un speciālās izglītības grupu 
bērniem ar attīstības traucējumiem - no 1,6 uz 1,84. Novadā  
ir 4 mazas skolas -  Inešu pamatskola - 43 skolēni; Taurenes 
pamatskola - 67 skolēni; Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskola - 45 skolēni, Skujenes pamatskola 
- 46 skolēni. Bērni, kas mācās pēc speciālajām izglītības 
programmām novadā, ir 23: Skujenē - 3, Dzērbenē - 1; 
Inešos - 4 un Vecpiebalgas vidusskolā - 15. Šo bērnu 
skaitam ir tendence palielināties. Skolēnu  skaits, kas  šajā 

rakstā minēts, var atšķirties no 1. septembra  rādītājiem, 
taču finansējums tiek piešķirts, vadoties no skolēnu skaita 
uz 2014. gada 27. maiju. 

Papildu algu fondam, kas rēķināts uz pedagoģisko 
likmju skaitu, valsts ir piešķīrusi  finansējumu 40% 
apmērā pedagogu papildu  darbam  -  klašu audzināšanai, 
individuālajam darbam ar skolēniem, rakstu darbu 
labošanai un 3% apmērā atbalsta personālam - logopēdam, 
bibliotekāram, sociālajam pedagogam u.tml. Savukārt 
izglītības  iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku  atalgojums 
nedrīkst pārsniegt 12% no izglītības iestādes algu fonda. 
Mazajām skolām  šī summa  ir neliela - tā nespēj segt pat 
iestādes vadītāja algas likmi, tāpēc deputāti nolēma pusi 
likmes apmaksāt no valsts mērķdotācijas un otru pusi - no 
pašvaldības līdzekļiem.

Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem pedagogiem 
ir piešķirts finansējums iegūtajām kvalitātes pakāpēm 
proporcionāli 2014. gada maijā noziņotajām  likmēm: 3. 
kvalitātes pakāpei - EUR 31,87 un 4. kvalitātes pakāpei 
- EUR 79,68 par likmi.

Interešu izglītībai valsts finansējumu piešķir atbilstoši 
skolēnu skaitam uz iepriekšējā mācību gada sākumu. Tas 
novada skolām tiek sadalīts proporcionāli skolēnu skaitam 
izglītības iestādē. Rezultātā Vecpiebalgas vidusskola var 
finansēt 1,648 likmes, Inešu pamatskola – 0,293 likmes, 
Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas  pamatskola  - 
0,381 likmes, Taurenes pamatskola – 0,505 likmes un 
Skujenes pamatskola – 0,359 likmes, kas nav pietiekami, 
tāpēc pašvaldība lems atbalstīt interešu izglītību, lai  
katrā  mazajā skolā  kopumā tiktu finansēta viena likme, 

Bezmaksas informatīvais seminārs jauniešiem par 
uzņēmējdarbības būtību un inovācijas atbalsta iespējām

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „Ķemers Business 
and Law Company” organizē bezmaksas semināru vidējās (10.-12. klase) izglītības 
iestāžu izglītojamiem.

Semināru vadīs konsultants Aigars Plotkāns, kurš stāstīs, kā vislabāk attīstīt un īstenot 
savas radošās biznesa idejas, palīdzēs rosināt interesi par inovatīvas uzņēmējdarbības 
uzsākšanu, dalīsies pieredzē un viedoklī, stāstīs par jaunu produktu virzīšanu tirgū un 
konkurētspējas veicināšanu, palīdzēs attīstīt prezentēšanas prasmes, stāstīs par inovācijas 
atbalsta iespējām (Biznesa inkubatori, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls u.c.), un citi temati, 
kas saistīti ar semināra dalībnieku prasmju pilnveidošanu.

Aigaram  Plotkānam ir vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze konsultāciju vadīšanā - 
stratēģijā, marketingā, finansēs, kā arī uzņēmumu vadītāju pilnveides un attīstības sistēmu 
izstrādāšanā. Viņš ir vairāku mācību grāmatu („Mārketinga plānošana un reklāma”, 
„Mārketings”, „Vadībzinības”, „Makroekonomika”, „Cita ekonomika” u.c.) autors, 
Latvijas lielāko uzņēmumu („LIDO”, „Valmieras piens”, „Latvijas dzelzceļš” u.c.) 
biznesa konsultants, izstrādājis 62 apmācības programmas personīgās izaugsmes tēmās, 
mārketingā un personāla vadībā, piedalījies Vidzemes attīstības stratēģiskās plānošanas 
pasākumos. 

Seminārs skolēniem notiek LIAA realizētās programmas “Pasākumi motivācijas celšanai 
inovācijām un uzņēmējdarbības uzsākšanai” ietvaros, to līdzfinansē Eiropas Savienības 
strukturālie fondi.

Seminārs notiks 11. septembrī plkst. 9.00 kafejnīcas “Ūdensroze” konferenču zālē, 
Vecpiebalgā. Dalība seminārā, aizpildot reģistrēšanās anketu http://kblc.lv/liaa-seminari 
un nosūtot pieteikumu uz e-pastu elina.gusare@kblc.lv, tālr. 28686372.

Sociālais dienests aicina trūcīgos, maznodrošinātos un 
daudzbērnu ģimenes izmantot atbalsta pasākumus

Vecpiebalgas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā  augustā trūcīgas 
personas statuss no jauna noteikts 47 
personām. Kopā novadā ir 166 trūcīgas 
personas. Augustā pabalstos izmaksāti EUR 
9823,91, no tiem: GMI pabalstam EUR 
230,88, apkures pabalstam EUR 512,22, 
brīvpusdienām skolās EUR 4044,27, cita 
veida pabalstos EUR 2937,10, sociālajām 
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm 
izlietoti EUR 2099,44.

 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.

Tāpat lūdzu ģimenes laikus pārbaudīt 
savu trūcīgo vai maznodrošināto statusu 
apliecinošo izziņu derīguma termiņus, lai, 
uzsākot skolas gaitas, nebūtu aizķeršanās 
brīvpusdienu un pabalstu mācību 
līdzekļu iegādes 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. Izziņu 
sagatavošana un izvērtēšanas process 
var aizņemt zināmu laiku, tāpēc, lūdzu, 
sagatavojiet nepieciešamos dokumentus 
laikus.

 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 
novada mājaslapas 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 

diskusijās par jaunu projektu ideju izstrādi. 
Dalībniekiem bija iespēja apmeklēt vietējās 
nevalstiskās organizācijas, kas strādā, lai 
izveidotu aktīvu pilsonisko sabiedrību, tika 
diskutēts par  brīvā laika  pavadīšanas un 
senioru  dzīves  jautājumiem. 

Tikšanās reizē Maltā tika nodibināti 
kontakti ar divām Itālijas pašvaldībām. 
Tika izstrādāti jauni projektu priekšlikumi, 
kuri īstenojami turpmākajos gados. 
Vecpiebalgas  novada pašvaldība iesniegs 
nākamā projekta pieteikumu programmā 
„Eiropa pilsoņiem”.

Lelde  Burdaja

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 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, ir jāmaksā komisijas maksa vairāku 
eiro apmērā  saskaņā ar katras konkrētās 
bankas cenrādi. 

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

Latvijas Goda ģimenes apliecības
Latvijas Goda ģimenes apliecība 

“3+ Ģimenes karte” pienākas 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 ja personai 
un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir 
deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. 
Pieteikuma veidlapa atrodama www.
godagimene.lv. Nepieciešamības gadījumā 
veidlapu iespējams aizpildīt pie savu 
pagastu sociālajiem darbiniekiem.

AS „Latvenergo” arī šogad atbalsta 
Latvijas daudzbērnu ģimenes un dāvina 
tām elektrības dāvanu kartes EUR 84,24 
apmērā norēķiniem par elektrību. Elektrības 
dāvanu karti var saņemt ikviena Latvijā 
dzīvojošā ģimene, kurā ir 3 vai vairāk 
nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Katrai 
ģimenei piešķir vienu dāvanu karti. Dāvanu 
karte tiks attiecināta uz pieteicēja norādīto 
līgumu - dāvanu kartes summu var attiecināt 
arī uz līgumu par mājokli, kuru jūsu ģimene 
īrē, vai uz nama apsaimniekotāja līgumu. 
Ģimenei nebūs jāmaksā par elektrību, līdz 
tiks izlietots ar šo dāvanu karti apmaksātais 
elektrības patēriņš. Lai pieteiktos atbalsta 
saņemšanai, lūdzam aizpildīt pieteikuma 
anketu „Latvenergo” mājaslapā vai vērsties 
pēc palīdzības pie savu pagastu sociālajiem 
darbiniekiem. Jūsu pieteikumu izskatīs un 
atbildi par atbalsta piešķiršanu sniegs 20 
darba dienu laikā. Pieteikties dāvanu kartei 
var līdz 2014. gada 31. decembrim.

                                  Anita Kamerāde, 
Sociālā dienesta vadītāja

Vecpiebalgas vidusskolā - 2 likmes. 
Kopš piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība ir obligāta, 

valsts piešķir finansējumu arī šim mērķim - atbilstoši 
bērnu skaitam. Bērnu skaitu koriģē ar koeficientu 0,75 un 
iegūst normēto bērnu skaitu, to reizinot ar pedagogu algas 
likmi (EUR 420), iegūst algu fondu. Papildu algu fondam 
ir rēķināma piemaksa par gatavošanos nodarbībām. 
Ministru kabineta noteikumi paredz apmaksāt līdz 4 
stundām uz vienu pedagoģisko likmi, tomēr novadam 
iedotā nauda pietiek tikai 3,5 stundu apmaksai par likmi. 
Bez tam novada vadībai būs jārisina problēma par to, ka 
Vecpiebalgas vidusskolai no mērķdotācijas var apmaksāt 
tikai 3,325 likmes, bet strādā 4 pedagogi, Inešu pamatskolā 
piecgadīgie  un sešgadīgie  bērni ir tikai 7, tāpēc iedotā 
0,647 likme ir pārāk  maza, Skujenes  un Dzērbenes skolai 
iedotā likme ir pietiekama, lai strādātu tikai 6 -7 stundas 
dienā, kas ir par maz. Vienīgi Taurenei piešķirtais likmju 
skaits – 2,032 ir  pietiekams, lai grupa strādātu ik dienu 
12 stundas.

Kopumā piešķirtais finansējums skolām ir  lielāks 
nekā iepriekšējā mācību gadā, tomēr mazajām skolām 
pastāvēšana bez pašvaldības finansiāla atbalsta nav 
iespējama. Par pašvaldības atbalstu vēl tiks spriests pēc 
rūpīgas izvērtēšanas, taču jau šobrīd zināms, ka izglītības 
iestādēm darbs jāturpina kā līdz šim un pašvaldībai būs 
jāapmaksā pirmsskolas pedagogu darbs, pirmsskolas 
mūzikas pedagogu darbs, logopēda darbs, interešu izglītības 
pulciņi un pedagogu darbs mācību plāna nodrošināšanai. 

Gita Janševica, ekonomiste



�                                               VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                          2014. gada septembris

Taurenes pensionāru skaistā 
ekskursija

Agrā jūlija rītā Taurenes pagasta seniori 
devās baudīt un skatīt Tukuma un tā 
apkārtnes interesantākās vietas. Zinošais 
un prasmīgais šoferītis Andis mūs ātri vien 
aizveda līdz kino pilsētiņai „Cinevilla”, kas 
piedāvāja mums iespēju ielūkoties kino 
tapšanas aizkulisēs. Redzējām vēsturisku 
tiltu fragmentus, baznīcu, Daugavas krastu 
ar pietauvotu kuģīti, tramvaju, pilsētas bruģi 
un ēku fasādes. Apskatījām bruņumašīnas, 
lielgabalu un smago kara laika tehniku, taču 
tās visas ir butaforiskas mašīnas, kas precīzi 
kopē tā laika tehniku un ir kino mākslinieku 
prasmīgs meistardarbs. Pabijām arī lauku 
sētā, kur notika filmas „Rūdolfa mantojums” 
uzņemšana. Dodoties projām no kino 
pilsētiņas, nevarējām pabraukt garām 
ziedošiem laukiem – rudzupuķes, magones, 
baltās kumelītes aicināt aicināja izkāpt no 
autobusa un nofotografēties spilgto krāsu 
fonā. Mūsu šoferītis apstājās divas reizes, lai 
mēs varētu izbaudīt šo krāšņumu. Nākamā 
vieta – „Pūres šokolāde”. Tur iepazināmies 
ar šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un 
lietošanu, kā arī ar trifeļu ražošanas procesu. 
Degustējām ražotnes produkciju un, 
protams, iepirkāmies šos gardumus, lai arī 
mājinieki varētu tos nobaudīt. Bija pienācis 
laiks doties uz Tukumu. Mūsu autobuss 
pa šauru celiņu Veļķu priedēs piebrauca 
pie privātmājas, kurā saimnieko Dace 
Lukševica. Viņa ir iekārtojusi viegli kopjamu 
un ekonomisku  daiļdārzu. Viņas lepnums ir 
hostu kolekcija – 95 dažādības. Apskatījām 
ne tikai dārzu, bet arī iegādājāmies sev 
tīkamos stādus. Tālāk sekoja salmu muzejs 
Tukuma centrā, kur Rītiņu ģimene ir radījusi 

Četras atslēgas - tā nosaukta 
izglītojoša un atpūtas nometne, 
kas pulcēja četrdesmit Amatas, 
Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, 
Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, 
Vecpiebalgas novada 7. – 8. 
klašu skolēnus, kuri gan fano 
par matemātiku, dabas zinībām 
un informātiku, gan arī jau 
iepriekš parādījuši augstus 
sasniegumus šajos mācību 
priekšmetos.

Nometne notika Sērmūkšu 
pamatskolā no 10. līdz 15. 
augustam. Jautāta, kādēļ 
nosaukums ,,Četras atslēgas”, 
nometnes vadītāja Inese 
Kaula skaidro - tādēļ, ka 
skolēniem katru dienu tika 
organizētas nodarbības 
četros mācību priekšmetos 
– matemātikā, bioloģijā, 
fizikā un programmēšanā. Arī 
visai darbībai par pamatu tika 
ņemti četri vārdi: “ieraudzīt”, 
“iepazīt”, ,,izprast” un 
,,iepatikties”. Dalībniekiem bija 
jāsakrāj un noslēgumā jāsaliek no četriem 
puzles gabaliņiem katram sava atslēga uz 
zināšanām, veiksmi un panākumiem, ko arī 
veiksmīgi visas grupas paveica.

Katru dienu nometnes dalībnieki 
darbojās pētnieciskās, praktiskās un 
radošās nodarbībās kopā ar astoņiem 
nopietniem un mazliet dulliem skolotājiem 
– experimentētājiem, Dabas muzeja 
speciālistiem nodarbībās “Nepērc viņu 
dzīvības” un “Kā zivs udenī” Zivju fonda 
atbalstīta projekta ietvaros. Dalībnieki devās 
arī ekskursijā, lai iepazītu Āraišu  ezerpils 
noslēpumus, senos amatus, ugunskurā  cepa  
kokmaizītes un  kraukšķīgas desiņas.

Nometnē viesojās arī Ķertie profesori 
(studentu komanda no Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultātes), kuri rādīja, stāstīja un 
pārsteidza ar dažādiem eksperimentiem.

Un kur nu vēl apslēptās mantas meklēšana 
(un, protams, arī atrašana!) skolotāju Maijas 
un Roberta Nagaiņu vadībā un nakts 
jandāliņš ... gandrīz līdz rīta gaismai...

Izglītojošā atpūtas nometnē Cēsu reģiona skolēniem piedalās 
arī mūsu novada jaunieši

Skolotāja Dace Ķipēna atzīst, ka nometnes 
dalībnieki piecas diennaktis izdzīvoja jautru, 
aktīvu un veselīgu dzīvesveidu,  pilnveidoja 
prasmes darboties grupā, komandā, mācījās 
būt līderi  un sadarbības partneri. 

Nometnes dalībnieks Emīls Briedis saka: 
,,Man patika nodarbības fizikā un sportošana 
brīvajā laikā. Jautrs bija vecāku vakars, kurā 
spēlējām Brazīlijas cienīgu futbola maču 
kopā (pret) vecākiem, mētājāmies ar olām, 
lecām ar maisiem, pārģērbāmies, skrējām 
dažādās jautrās stafetēs...”

Noslēguma pasākumā dalībnieki ar 
lepnumu rādīja savus veidotos informatīvos 
izdevumus, prezentācijas, īsfilmu un stāstīja 
par visu, ko paveikuši, kā arī teica paldies 
saviem lielajiem draugiem – skolotājiem, 
kas iedvesmoja darīt un izzināt.  Pateicības 
vārdus saņēma arī pašvaldību vadītāji, 
jo nometne tika organizēta ar Amatas, 
Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, 
Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novada 
pašvaldību finansiālu atbalstu.

Nākamajā gadā 
lauksaimniekus sagaida 

būtiskas izmaiņas platību 
maksājumu saņemšanas 

nosacījumos
Lai 2015. gadā saņemtu platību 

maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro 
atsevišķas būtiskas izmaiņas platību 
maksājumu saņemšanas nosacījumos - 
zaļināšanas prasības. 

Platību maksājumi 2015. gadā 
galvenokārt sastāvēs no divām galvenajām 
daļām  – vienotā platību maksājuma (VPM) 
un maksājuma par klimatam un videi 
labvēlīgas lauksaimniecības  praksi jeb 
zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas 
prasības būs jāievēro obligāti. 

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība 
tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību 
ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka 
tiesības uz zaļināšanas maksājuma 
saņemšanu (piemēram, ja saimniecības 
aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha 
vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat 
ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, 
kurās ir liels zālāju īpatsvars. 

2015. gadā  saimniecībām  obligāti  būs 
jāievēro  zaļināšana, kas sastāv no: 

- kultūraugu dažādošanas; 
- ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) 

izveidošanas un/vai uzturēšanas; 
- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš 

pastāvīgās pļavas un ganības) 
saglabāšanas. 

Saimniecībām, kurās ir 10 līdz 30 
hektāru aramzemes, būs jābūt vismaz 
divām kultūrām, kur galvenā kultūra 
neaizņems vairāk par 75 procentiem. Ja 
aramzeme ir vairāk par 30 hektāriem, tad 
būs jāaudzē vismaz trīs kultūras, kur divas 
galvenās kultūras neaizņems vairāk par 
95 procentiem un viena galvenā kultūra - 
ne vairāk kā 75 procenti. No zaļināšanas 
maksājuma zemnieks nevarēs atteikties, 
tā prasības jāpilda obligāti. Ja zaļināšanas 
prasības neievēros pilnībā, tiks uzliktas 
sankcijas vienotajam platību maksājumam. 
Lai lauksaimnieki nevarētu kļūdīties, 
tiem, kuriem aramzeme būs vairāk par 10 
hektāriem, būs jāpiesakās elektroniskā 
deklarēšanās sistēmā.

           
Vecpiebalgas novada LAK 

Benita Zvejniece

Deju kolektīvu sadancošanās Kaivē 

16. augustā Kaives parks un tajā mītošās raganas pulcināja dejot un  dziedāt gribētājus no 
malu malām. Izdomas bagātus priekšnesumus sniedza  kolektīvi no Taurenes, Vecpiebalgas, 
Liezēres, Ērgļiem, Skujenes,  Zosēniem un Kaives. Skatītājiem bija iespēja  iepazīt kolektīvu 
ikdienas  gaitas un hobijus. Meistarstiķi un degustētāju simpātijas ieguva  Liezēres dāmu deju 
kopas dalībniece. Turpinājumā lustīgi sadziedājāmies  ģitāras (Juris Preiss) un akordeona 
(Ausma no Dzērbenes) pavadībā un  dejojām DJ Edmunda un DJ Riharda mūzikas ritmos. 
Paldies visiem  kolektīviem un vadītājiem par pozitīvajām emocijām, kuras saglabāsim  
līdz nākamajai sezonai. Paldies aktieriem no Skujenes un Kaives, parka  darba grupai,  
muzicētājiem un dīdžejiem. 

Tiekamies nākamgad!
Agnese Caunīte - Bērziņa

Noslēguma pasākumā piedalījās arī 
Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada 
vadītāji un deputāti no citiem novadiem. 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja 
Ella Frīdvalde-Andersone atzina šādu 
nometņu rīkošanas lietderību, sakot, ka tā 
jau arī ir galvenā vadītāju misija – rūpēties 
par savu novadu iedzīvotājiem, viņu 
izglītību un labklājību.

Un vēl - nejauši noklausītā sarunā 
dzirdējām, kā atvadoties divas meitenes 
savstarpēji apsolīja viena otrai visu gadu 
čakli mācīties, lai nākamgad atkal varētu 
tikties nometnē ,,Četras atslēgas”. Un vai tad 
var būt vēl lielāks gandarījums par ieguldīto 
laiku, darbu, mīlestību un finansējumu...

Tā vien šķiet, ka iesāktajam varētu būt 
turpinājums nākamajā vasarā....

Diāna Briede, 
Amatas novada pašvaldības apvienotās 

izglītības pārvaldes metodiķe

no salmiem un citiem dabas materiāliem 
dažāda izmēra darbus – rūķus, pūķus, 
raganas, velnus, vardes, zaķus, kaķus un vēl 
daudz ko citu. Lielākās figūras sasniedz pat 
2,50 metru augstumu. Darbi radīti no sirds 
un vienā eksemplārā. Un nu  jau pienācis 
laiks doties uz jūras pusi un veltīt laiku 
atpūtai. Izvēlējāmies apstāties Ragaciemā. 
Nenoturējāmies un sapirkāmies kūpinātas 
zivis vietējā tirdziņā. Piebraucām pie jūras – 
laukums, galdi, soli, ugunskura vieta un jūra 
dažu desmitu metru attālumā. Ko gan vairāk 
var vēlēties? Bet izrādījās, ka tomēr var gan, 
jo laiks mūs nelutināja, un lietus mūsu labos 
nodomus gribēja sabojāt. Nolēmām, ka 
neesam no cukura un gatavojāmies izbaudīt 
jūru, sarīkojot mazu pikniku. Draudzīgā 
atmosfērā pavakariņojām. Paldies Marijannai 
Inčai par garšīgajiem salātiem un Lilijai 
Bērziņai par pašgatavoto sieru. Par vakariņu 
gardumiem liels paldies mūsu Taurenes 
sponsoram. Diena bija paskrējusi nemanot, 
un pienācis laiks atgriezties mājās. 

Es ceru, ka viss redzētais un piedzīvotais 
mūs ir bagātinājis, gūtas jaunas emocijas, 
esam kļuvuši zinošāki. Par šo dāvāto iespēju 
un bezmaksas transportu pateicamies 
Vecpiebalgas novada pašvaldībai un 
personīgi Sociālā dienesta vadītājai Anitai 
Kamerādei. Visu ekskursantu liels paldies 
šoferītim Andim Saliņam par atsaucību, 
iecietību un prasmi. Paldies Lilitai  Jekovičai 
par palīdzību ekskursijas organizēšanā.

                      Silvija Aņina, Taurenes 
pensionāru klubiņa vadītāja
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rezultātus, kā arī tos, kuriem ir izaugsme mācību sasniegumos. Darbosies kokapstrādes, 
vides, sporta (2 novadpētniecības, informātikas  pulciņi, koris un meiteņu un zēnu 
ansambļi, tautas dejas (2). Visi skolēni tiek iesaistīti kādā no pulciņiem. Pasākumu klāsts 
paredzēts daudzveidīgs un plašs. Mācību gadu sāksim ar „Baltijas ceļam” veltītiem 
pasākumiem, Dzejas dienām, kuru rezultātā taps atkal jauns skolēnu dzejas  albums. 
Kā katru gadu, Lāčplēša dienu atzīmējam ar militarizētām spēlēm, skrējienu „Apkārt 
Dzērbenei” un lāpu gājienu. Interesantas un izziņas bagātas ir Tūrisma dienas pavasarī. 
Notiks arī Zinātniski pētniecisko darbu un lasīšanas konferences, piedalīsimies novada 
skolu organizētajos pasākumos. Daudz jādara deju kolektīviem, lai startētu Dziesmu un 
deju svētkos.

Esam iecerējuši veidot mūzikas programmas audzēkņu ciešāku sadarbību ar novada 
skolām un iestādēm - piedāvāsim audzēkņu koncertus. Ir iecere veidot audzēkņu grupas 
(klavierspēles un solfedžo) Vecpiebalgas vidusskolā un Drustu pamatskolā (vecākiem 
nevajadzēs vest 1., 2. klases  bērnus uz Dzērbeni). Audzēkņu vecākiem, gaidot bērnus, 
piedāvāsim iespēju apmeklēt bibliotēku, izlasīt jaunāko presi, darboties internetā. 
Bibliotekāre mainīs darba laiku, lai bibliotēka strādātu vakara stundās. Ja vecāki vēlēsies, 
organizēsim smalkmaizīšu un salātiņu tirdzniecību, lai bērniem nav jāskrien uz veikalu. 

Esam domājuši arī par ciešāku skolas un vecāku sadarbību. Skolotāji un vecāki piekrita 
savstarpējai mācīšanai „Es protu - pratīsi tu arī!”. Šajās nodarbībās vingrosim, radoši 
darbosimies, gūsim jaunas zināšanas, pozitīvas emocijas. 

Jaunajā mācību gadā ir daudz ieceru. Lai mums izdodas tās realizēt! Lai veiksmīgs 
jaunais gads mums visiem!” 

Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktore 
Ērika Arāja: „Pīlādži sārtojas, āboli paukšķēdami rīta agrumā 
pieglaužas zemei, migla rotājas pļavās un mežos, smaržo sēnes... 
Septembris. Reizē ar gājputniem arī mūs, skolotājus, skolēnus un 
vecākus, pārņem nemiers – jāsāk jauns cēliens – radošs, darbīgs, 
interesants. 

Dzērbenes skolā notikušas lielas pārmaiņas – esam apvienojušies 
ar mūzikas skolu un ieguvuši jaunu nosaukumu, uz skolas ēku 
pārcelsies arī pirmsskolas grupas. Šogad skolā mācīsies 46 skolēni un 

30 pirmsskolas audzēkņi, un 62 mūzikas skolas audzēkņi. 
Lai arī skolēnu skolā nav daudz, mācību un ārpusklases darbs rit pilnasinīgi. Pievērsīsim 

lielu uzmanību skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, papildus strādāsim ar 
apdāvinātajiem skolēniem. Radīsim iespēju apbalvot skolēnus, kuri sasnieguši augstus 

JAUNAIS MĀCĪBU GADS NOVADA 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Inešu pamatskolas direktore Gunta Dadeika: „Inešu 
pamatskola jauno mācību gadu uzsāk kā kvalitatīvs Šveices 
pulkstenis: „Visi zobratiņi griežas, sistēma darbojas nevainojami.” 
2014. gada septembrī  mācības uzsāk 15 pirmsskolas audzēkņi, 
astoņi 5./6.- gadīgās grupas bērni, četrdesmit 5.-9. klases skolēni 
un 30 mākslas programmas audzēkņi. Skolas un dienas centra 
telpas būs bērnu čalu pieskandinātas visas nedēļas darbdienas no 
plkst. 7.30 līdz plkst. 19.00, ievērojot katras ēkas iemītnieku darba 
režīmu. Tāpat kā līdz šim Inešu pamatskolas skolēni savas sporta 
aktivitātes īstenos, izmantojot jauniešu aktivitāšu centra telpas, 

kuras pēcpusdienās un sestdienās ir visu  novada iedzīvotāju lietošanā. Kā administrācijas 
pārstāvis esmu gandarīta par nemainīgo skolotāju kolektīvu, kurā jaunie skolotāji ienāk 
pakāpeniski, pārņemot labāko no pieredzējušiem kolēģiem un saglabājot nemainīgu 
skolas izglītojošo un attīstošo vidi. Esmu pārliecināta, ka stabilitāte, drošība un sadarbība 
ir pamats labiem rezultātiem visās jomās. 

Daļa skolotāju, vecāku un citu interesentu ir iesaistījušies angļu valodas apguvē, šo darbu 
turpināsim arī šajā darba cēlienā. Iespēja pieteikties interesentiem bez priekšzināšanām 
jaunā grupā, kas strādās trešdienās no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.30. 

Šajā mācību gadā svinēsim pirmo izlaidumu mākslas programmas audzēkņiem. Mūsu 
programmā „Vizuāli plastiskā māksla” darba cikls pēc pieciem gadiem būs noslēdzies, 
un 5. klases audzēkņi saņems beigšanas apliecības. Lai veicas ideju ģenerēšanā un 
diplomdarbu veidošanā!

Skolas fiziskā  vide, uzsākot jauno mācību gadu, nav būtiski mainījusies, jo esam 
centušies savu infrastruktūru saudzēt un pakāpeniski atjaunot, atsevišķi remontdarbi tiks 
veikti skolēnu rudens brīvdienās. Patīkams pārsteigums un prieks par skaistajām telpām 
ir pirmsskolas dienas centra bērniem. Telpās veikti nozīmīgi pārbūves darbi, nomainīta 
elektroinstalācija, kā arī sakārtoti santehnikas mezgli. Pēc vairāk nekā trīsdesmit gadiem 
ir nomainītas mēbeles. Tagad tās atbilst 21. gadsimta mazuļa vajadzībām. Paldies  novada 
domei par pieņemto lēmumu finansiālajam nodrošinājumam un saimnieciskā dienesta 
darbiniekiem par projekta īstenošanu!

Pēc stundām skolēniem saglabājas iespēja savas spējas un intereses attīstīt dažādos 
interešu izglītības pulciņos, kur nozīmīgs darbs tiks ieguldīts, gatavojoties Skolēnu 
dziesmu un deju svētkiem. Pilsoniskā  audzināšana un veselīgs dzīvesveids, iesaistoties 
sportiskās aktivitātēs, joprojām  ir  mūsu skolas audzināšanas virzieni.

Atgriežoties skolā pēc atvaļinājuma, mani sagaidīja smaidīgi un enerģiski kolēģi. Tas 
iedvesmo darbiem un  jaunām idejām. Labās septembra apņemšanās maijā ir pārvērtušās 
labos darbos un gandarījumā!”

Skujenes pamatskolas direktore Anda Lukstiņa: „Pirms 50 
gadiem Skujenes ciema Vecskujenē atklāja jauno Skujenes skolu, 
kas sevī apvienoja Skujenes astoņgadīgās skolas Ežos un Kaives 
pamatskolas skolēnus un skolotājus. Pēc gadiem notika teritoriālas 
reformas, izveidojot Kaives ciemu un novelkot robežu starp jauno 
un vecajam skolām. Taču, neskatoties uz robežām, Kaives puses 
bērni turpināja mācīties Skujenes skolā. Tā tas ir arī tagad –Skujenes 
pamatskola atrodas Amatas novadā, taču lielākā daļa skolēnu 
nāk no Vecpiebalgas novada. Skolu finansē Vecpiebalgas novada 
pašvaldība.

■ 1�. augustā Inešos notika  Latvijas Zinātņu akadēmijas profesora Pētera Cimdiņa 
„Biobibliogrāfijas” atvēršana. Izdevumā atspoguļota Pētera Cimdiņa zinātniskā 
darbība un reizē arī hidrobioloģijas nozares attīstība Latvijā no padomju gadiem un 
publikācijas, kas  papildinātas ar dzīves un darba gājumu raksturojošiem avotiem.
■ 28. augustā Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā tika atklāta izstāde „Latvijas 
mazās Gaismas pilis”, kurā skatāmas fotogrāfijas ar skaistākajām celtajām un 
renovētajām bibliotēkām Latvijā, to vidū arī Taurenes un Vecpiebalgas pagasta 
bibliotēka.
■ Augusta nogalē domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde - Andersone uz svinīgu 
godināšanas pasākumu Inešu pilī aicināja novada izglītības iestāžu audzēkņus un 
pedagogus, lai sveiktu bērnus un jauniešus par panākumiem mācībās, sportā un 
sabiedriskajā dzīvē, bet pedagogus - par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā. Šis 
pasākums pirms jaunā mācību gada sākuma jau ir kļuvis par tradīciju, šogad tajā 
piedalījās vairāk nekā 80 cilvēki. Skolēnus  un pedagogus, kuri saņem pašvaldības 
pateicību, izvirza katra mācību iestāde.
■ Vidzemes plānošanas reģions jau trešo gadu vasaras nogalē organizē Vidzemnieku 
dārza svētkus. Dārza svētku laikā tiek godināti cilvēki, kuri ar savu entuziasmu 
un darba mīlestību īsteno labas lietas Vidzemē - tie ir stāsti par drosmīgiem 
uzņēmējiem, tūrisma entuziastiem un sociāli aktīviem iedzīvotājiem, kas ar savu 
piemēru rāda, ka, dzīvojot šeit, Vidzemē, iespēju ir daudz. Dārza svētku laikā, 
klātesot iepriekšējo gadu dalībniekiem un pašvaldību pārstāvjiem, tika sumināti 
uzņēmīgie vidzemnieki, 2� veiksmes stāstu vidū  - Vecpiebalgas novada sporta 
klubs „Alauksts”. 
■ 2014. gada 4. oktobrī  Latvijā notiks  kārtējās  Parlamenta vēlēšanas, kurās vēlēsim 
12. Saeimu. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi būs atvērti no plkst. �.00 līdz  plkst. 
20.00.  Balsot var jebkurā vēlētāja atrašanās vietai  tuvākajā iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs. Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas telpās, var 
pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atrašanās vietā jāpiesaka no 29. 
septembra līdz 4. oktobrim. 
■ No 1�. līdz 22. jūlijam Inešu pamatskolas skolēni kopā ar ASV jauniešiem īstenoja 
Amerikas latviešu apvienības projektu „Heritage  Latvia”, iepazīstinot ar izglītību 
Latvijā, kultūrvēsturiskām vietām Vecpiebalgas novadā un kopīgi apmeklējot ASV 
vēstniecību Rīgā. Skolēni  kopīgi  atpūtās, pilnveidojās  angļu valodas prasmes, tika  
nodibināti  arī personiski kontakti.

ĪSUMĀ 

turpinājums 8. lpp.
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Taurenes pamatskolas direktore Lilita Ozoliņa: „Līdz  
ar  pīlādžu ķekaru sārtumu  atskrējis  septembris. Skolas 
un bērnudārza bērniem - jaunais mācību gads.  Taurenes  
pamatskolā  šajā mācību   gadā durvis  vērs  94  bērni,  no 
tiem  pirmsskolas jaukta vecuma grupā  - 16,  piecgadnieki 
- 5,  sešgadnieki - 12,  1.-9. klasē - 61. Esam ļoti priecīgi par 
skaisto,  renovēto  skolas ēku.  Liels paldies Vecpiebalgas  
novada  pašvaldībai par šī projekta realizēšanu! Paldies  
celtniekiem un būvuzraugam par čaklo darbu! Lielo  
PALDIES teiksim  tad, kad visi darbiņi  būs pabeigti. Šajā 
vasarā ir izdevies arī valodu un dabaszinību  klasēs  nomainīt 
grīdas segumu, sākumskolas klasēs pielikt žalūzijas,  lai 
saule nekarsētu. 

Šis ir skolēnu Dziesmu un deju svētku gads. Būs čakli jāstrādā, lai iegūtu tiesības  
doties uz Rīgu. Skolēniem līdztekus esošajiem pulciņiem no jauna piedāvāsim iespēju 
izmēģināt savus spēkus un gūt jaunu pieredzi jaunsargos un mazpulcēnos.  

Esam priecīgi arī par jaunajiem pedagogiem, kas šogad pievienojušies mūsu saimei. 
Par direktores vietniekiem  izglītības jomā - mācību pārzini -  darbu uzsāks Iveta  Vilciņa, 
bet par  ārpusstundu darbu - Laila  Vaičūna. Lai  skolotājām veicas!

Sākot jauno mācību gadu, vēlos aicināt visas ģimenes uz  pozitīvu sadarbību ar ikvienu  
skolotāju. Dāsns devums dāsni atmaksājas ar bērna smaidu, sapratni un uzticēšanos. 
Viena  maza  palaidnieka veiksmīgs darbs gan vecāku, gan skolotāju  paceļ augšup, un tā 
ir maksa par mūsu kopīgiem satraukumiem, negulētām naktīm, par nepatikšanām. 

 Lai visai skolas saimei, vecākiem, pašvaldības darbiniekiem un sadarbības partneriem 
labu darbu piepildīts  šis mācību gads! Lai izdodas  reizēm atrast sevi kā patiesību - to 
vienīgo, īsto -, pēc kuras katrs meklējam labestību, meklējam dzīvības mirkli, kurā augam 
par cilvēkiem. Sadarbību veicinošu  un veiksmīgu  mums visiem 2014. / 2015.  mācību 
gadu!”

turpinājums no 7. lpp.

Šinī mācību gadā pēc augusta beigu prognozēm skolā mācīsies 47 skolēni, no tiem 1. 
klasē astoņi bērni, pirmsskolas  grupiņas apmeklēs 15 audzēkņi. Tā kā Kaives pagasta 
iedzīvotāju blīvums ir mazs, bet teritorija salīdzinoši liela, tad bērniem no tālākās pagasta 
puses ceļš līdz tuvākajai skolai ir  vairāk nekā 20 km garš. 

Skolotāju kolektīvs  stabils. Skolā strādā 18 pedagogi. Tā kā atsevišķu mācību 
priekšmetu stundu skaits ir neliels, puse skolotāju mūsu  skolā ir vienu, divas dienas 
nedēļā, strādājot arī citās skolās vai citos darbos. Varam būt lepni, ka mūsu bijušie skolotāji 
ir izaudzinājuši sev maiņu. Skolas deviņi pedagogi ir šīs skolas absolventi. No pagājušā 
gada astoņiem absolventiem pieci  izlēmuši turpināt izglītību vidusskolās - ģimnāzijās 
Cēsīs un Valmierā, divi – Vecpiebalgas vidusskolā.

Bērns skolā iegūst gan zināšanas, gan veido savu personību, gan attīstās un veido savu 
pieredzi, kura turpmāk palīdzēs dzīves gaitās. Tādēļ cenšamies saviem skolēniem palīdzēt 
apgūt ne tikai obligāto mācību saturu, bet dot pēc iespējas vairāk. 

Šis mācību gads vainagosies ar Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem 
Rīgā. Iepriekšējos svētkos 2010. gadā mūsu skolu Rīgā pārstāvēja  trīs deju kolektīvi. 
Pēdējos gados skolā ir ievērojams zēnu pārsvars. Meiteņu trūkuma dēļ nevarēsim 
svētkiem vairs gatavot trīs, bet tikai divus tautas deju kolektīvus. Ceram viņus redzēt 
dejojam Rīgā nākamajā vasarā.

No 2005. gada skola aktīvi darbojas Eiropas Savienības finansētos skolu sadarbības 
projektos. Šajos gados mums  tika dota iespēja iepazīt skolas Vācijā un Zviedrijā. Polijā, 
Čehijā, Rumānijā, Slovēnijā, Grieķijā, Portugālē, Bulgārijā un Ungārijā, viesiem tika 
parādīta Latvija. No  2009. gada skola darbojas arī Nordplus Jauniešu programmā. Esam 
saņēmuši finansējumu deviņiem skolu projektiem, no kuriem četros projektos mūsu skola 
bija koordinatore. Lielākas un mazākas skolotāju un skolēnu grupas vairākkārtīgi devušās 
ciemos pie sadarbības partneriem Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Īslandē, arī Igaunijā un 
Lietuvā. Projektu darbs turpinās. Ir apstiprināti jauni projekti. Šinī mācību gadā gaida 
kopīgs darbs ar skolām no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas un Īslandes. 
Septembra sākumā plānojam sešu skolas pārstāvju braucienu pie partneriem Īslandē, 
otrajā semestrī mūsu skolēnu grupas dosies pie draugiem Dānijā, Somijā un Igaunijā. 

Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem novēlu saglabāt 1. septembra un mācību 
sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem un 
skolas darbiniekiem - pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu bērniem 

Vecpiebalgas vidusskolas direktore Lolita Žagare: „Gaidot 
jauno mācību gadu, gribētos teikt: „Un ejam mēs septembrim pretī 
pārpilni vasaras spara. Un skola mums panāks pretim, lai ātrāk 
satikties varam!” 

Kāda tad būs Vecpiebalgas vidusskolas saime? Zināšanas, 
prasmes un iemaņas varēs apgūt pie 44 pedagogiem: pirmsskolā 
– 9, pamatskolā un vidusskolā – 35. Lai ikdienas gaitas visiem būtu 
patīkamākas un vieglākas, par to rūpēsies 26 tehniskie darbinieki. 
Mūs turpinās mielot SIA „Rivis”. Kopmītnes (rudens pusē tiks 
siltinātas) gaidīs tos, kuri tās izvēlēsies kā otrās mājas. Visraibāko 
pulku veidos 214 skolēni (pamatskolā – 153, vidusskolā – 61) 

un 72 bērnudārza audzēkņi. Mēs ļoti priecājamies par katru skolēnu, kurš ir izvēlējies 
Vecpiebalgas vidusskolu kā savu skolu. Sakām PALDIES Dzērbenes, Taurenes, Skujenes 
skolas pedagogiem, kuru atbalstīti un iedrošināti skolēni papildināja  mūsu skolas 10. 
klasi  (klasē 26 skolēni). 

Šogad skolotāju kolektīvs papildinājies ar trim pedagogiem: fiziku un programmēšanu 
mācīs Andrejs Miķis, angļu valodu - Ligita Vietniece, vizuālo mākslu un mājturību 
(meitenēm) - Ilze Stolere. Skola jau 15 gadus piedāvā apgūt angļu valodu no 1. klases, 
bet trešo gadu - no 1. klases apgūt kā otro svešvalodu - krievu valodu. Šogad pēc vecāku 
lūguma bērnudārza audzēkņiem (piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupiņā) tiks piedāvāta 
iespēja apgūt pirmās iemaņas angļu valodā, bet visu grupiņu bērniem jau otro gadu - 
koriģējošo vingrošanu. Meklējam iespējas piedāvāt vidusskolēniem paralēli autovadītāju 
kursiem apgūt iemaņas arī traktora vadīšanā. Skola un pirmsskola ir nodrošināta ar atbalsta 
personālu skolēniem (logopēdu, sociālo un speciālo pedagogu, karjeras speciālistu un 
psihologu), kā arī piedāvājam 1.-3. klasei pagarinātās grupas nodarbības. Cenšamies visus 
kabinetus nodrošināt ar datoru un projektoru, prātā paturot, ka mācību stundā „dzīvās” 
sarunas ir visefektīvākās. 

Vecpiebalgas vidusskolā turpinās darboties Cēsu konsultpunkts.
PALDIES novada pašvaldībai par sporta zāles un bērnudārza siltināšanas darbiem (ar 

nepacietību gaidām arī skolas siltuma piegādes mezgla uzlabojumus). 
Lielu PALDIES sakām visiem mūsu labdariem, ar kuru palīdzību varējām papildināt 

skolas materiāli tehnisko bāzi. Vasaras nometnes skolai uzdāvināja 4 datorus, 10 gultas un 
paklāju kopmītnēm. Pateicoties skolas absolventam Marekam Mālniekam, radās iespēja 
nomainīt (arī citās novada skolās) atsevišķos kabinetos un grupiņās mēbeles. 

PALDIES visiem, kuri atrada laiku un iespēju palīdzēt skolas tehniskajiem darbiniekiem 
sapost skolu jaunajam mācību gadam!  

Jau šobrīd domās esam 2016. gadā, jo tad tiks svinēti skolas 320 gadi (būs arī absolventu 
salidojums). Darba vēl daudz, lai sakoptu apkārtni, skolu. 

Ceram, ka jaunais darba cēliens būs spraigs un interesants un, par spīti grūtībām, mērķi 
tiks īstenoti.

Lai mums visiem kopā izdodas! Sekmīgu it visā jauno - 2014./2015. -mācību gadu!”
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SPORTS Motosporta jaunais talants Kristians Freimanis 
Tehniskajiem sporta veidiem mūsu 

pusē ir labas tradīcijas. Vairākus gadus 
aizrautīgi  sekojam līdzi Kaspara Stupeļa  
panākumiem motokrosā  blakusvāģu klasē, 
šosezon sporta fanu uzmanību piesaistīja 
divpadsmitgadīgais motobraucējs Kristians 
Freimanis, kurš sevi ir pierādījis kā spēcīgu 
Latvijas jaunās paaudzes pārstāvi,  izcīnot 
2014. gada Baltijas čempiona titulu, ieņemot 
5. vietu Eiropas čempionātā un iekļūstot 
desmitniekā arī Pasaules čempionātā MX65 
klasē. 

„Ar motosportu nodarbojās vecākais 
brālis Mārcis, bet Kristians bija pievērsies 
BMX, taču pirms trīs gadiem, kad pirmo 
reizi izbrauca trasē ar motociklu, ritenis 
tika nolikts malā. Sporta veida maiņa notika 
strauji, taču mēs sapratām: ja  Kristians 
pats to vēlas, ir jādod iespēja. Šķiet, ka 
tika pieņemts pareizais lēmums,” dēla 
izvēli pamato mamma Vineta. Lai gūtu 
panākumus, motosportā tāpat kā jebkurā 
citā sporta veidā jāiegulda rūpīgs un 
sistemātisks darbs. Protams, arī talantam 
un veiksmei ir milzīga nozīme. Profesionāļi 
vērtē, ka  Kristianam  ķēriens uz braukšanu 
un tehniku ir, atliek vien nopietni trenēties, 
tad arī panākumi neizpaliks. Tuvojas 
1. septembris, un Kristians  turpinās 
mācības Vecpiebalgas vidusskolā. Tāpat kā 
iepriekšējā mācību gadā,  arī šogad  nāksies 
rūpīgi plānot  dienas režīmu. Par grūtībām 
jaunais censonis  nesūrojas, bet atzīst: 
„Mācības, treniņi, gatavošanās nākamās 
dienas stundām… Lai arī nav viegli, paspēt 
var visu. Godīgi atzīstu, ka dažkārt sports 
traucē mācībām, tāpēc esmu pateicīgs 
skolotājiem, kuri atbalsta manu aizraušanos. 

Sacensībās grūtākais ir koncentrēties, 
lai nepieļautu kļūdas. Treniņos – 
precīzi izpildīt trenera norādījumus, 
bet dažkārt tik ļoti gribas paslinkot… 
Taču es labi apzinos,  ka treniņos 
apgūtais man nodrošinās labāku 
rezultātu sacensībās, tāpēc ļaunprātīgi 
neizmantoju trenera uzticību.” Atbilde 
uz jautājumu, kā vērtē šīs vasaras 
panākumus un par kuru no tiem ir 
vislielākais gandarījums, Kristianam 
nav ilgi jādomā. Protams, tā ir izcīnītā 
9. vieta 84 sportistu konkurencē 
Pasaules čempionātā Beļģijā, kur 
Kristians bija ceturtais labākais no 
eiropiešiem, piekāpjoties amerikāņiem, 
japāņiem un pasaules čempionam 
Džefam  Laurensam no Austrālijas. Par 
nākotnes nodomiem jaunais sportists 
ir diezgan atturīgs un sola cītīgi 
trenēties, lai sasniegtu arvien labākus 
rezultātus. „Vēlos ar motokrosu 
nodarboties profesionālā līmenī, būt 
starp ātrākajiem  motokrosistiem  
pasaulē, startēt Amerikā, kur brauc 
motosporta elite, un uzvarēt Nāciju 
kausā. Saprotu arī, ka panākumi nebūtu 
iespējami bez ģimenes atbalsta un treneru 
palīdzības. Profesionālo meistarību apgūstu 
pieredzējušā motosportista Augusta Justa 
vadībā, ziemas mēnešos fizisko sagatavotību 
man palīdzēja attīstīt Ieva Ješkina, bet par 
motocikla tehnisko sagatavošanu jāsaka 
paldies Gunāram Naglim.”

Atbalsts ir nenovērtējams „ierocis”,  
kas palīdz sasniegt iecerētos rezultātus, 
turpināt cīņu un nepadoties. Kristianam  
šis atbalsts ir spēcīgs, jo sacensībās trases 

Aizvadītas BMX sacensības Vecpiebalgā

23. un 24. augustā notika BMX sacensības 
Vecpiebalgā. Sportisti bija sabraukuši ne 
tikai no dažādām Latvijas pilsētām un 
klubiem, bet arī no Lietuvas, Igaunijas 
un Somijas. 23. augustā notika Latvijas 
nacionālā čempionāta „SMSCREDIT.LV” 
7. posms, kurā startēja 205 sportisti, tostarp 
arī vietējie BMX sportisti - Arvis Kārkliņš, 
Helvijs  Babris, Niklāvs  Babris, Rinalds Jānis 
Kārkliņš, Deniss  Regnārs  Steļmačenoks, 
Kristaps  Zivtiņš, Klāvs Vilde, Rinalds 
Dzenis, Rinalds Gnedlers. Šosezon mūsu 
klubam ir pievienojušās divas meitenes 
- Veronika Sturiška no Jaunpiebalgas un 
Adelīna Kārkliņa no Taurenes, kuras arī 
šajās sacensībās parādīja lielisku sniegumu:  
Veronika izcīnīja 2. vietu, Adelīna  - 
3. vietu, saglabājot šādas pozīcijas arī 
čempionāta kopvērtējumā. „SMSCREDIT.
LV” zēnu konkurencē vislabāk veicās kluba 
pieredzējušajiem braucējiem - B 13 grupā 
Rinalds Jānis Kārkliņš izcīnīja 1. vietu un 
nostiprināja savu vietu arī kopvērtējumā. 
B 16 grupā Arvis  Kārkliņš sīvā cīņā pēc 
neveiksmīga kritiena turpināja sacīkstes 
un izcīnīja 2. vietu, saglabājot arī 2. vietu 
kopvērtējumā. B16 grupā Helvijs Babris 

finālbraucienos nestartēja, bet čempionāta 
kopvērtējumā saglabā 1. vietu. Nākamais 
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas 
„SMSCREDIT.LV” posms notiks Ventspilī.

24. augustā notika Vecpiebalgas 
BMX kauss, kur startēja 163 dalībnieki. 
Vecpiebalgas BMX kluba braucēju 
rezultāti:  

G 7 grupā 1. vieta Adelīnai  Kārkliņai
G 8-9 grupā 2. vieta Veronikai  Sturiškai
B 5-6 grupā 7. vieta Rinaldam  Gnedleram
B7 grupā 6. vieta Rinaldam  Dzenim
B11 grupā 6. vieta Klāvam  Vildem
B13 grupā 1. vieta Rinaldam  Jānim  

Kārkliņam
B14 grupā 3. vieta Niklāvam  Babrim
Liels padies atbalstītājiem: „LB Melio”, 

kafejnīcai „Laura”, biškopim Aivaram 
Radziņam, veikparkam „Chill UP”,  SIA 
„ĀMA”, SIA „Piebalgas Alus”, SIA 
„Piebalgas Porcelāna fabrika”, Vecpiebalgas 
novada pašvaldībai, Latvijas Riteņbraukšanas 
federācijai un „SMSCREDIT.LV”, kā arī 
sportistiem un viņu vecākiem par ieguldīto 
darbu!

Sandis Kārkliņš

Sporta spēles saliedē paaudzes Taurenē

Atvadoties no vasaras, bērnu un jauniešu 
centrs „DARI VARI” 9. augustā Taurenes 
lidlaukā organizēja sporta spēles „Saliedēsim 
paaudzes!”, kas visas dienas garumā mūs 
saliedēja gan burtiskā, gan pārnestā nozīmē. 
Sporta spēlēs piedalījās 5 komandas un 39 
individuāli dalībnieki. Mēs, organizētāji, 
bijām cerējuši uz lielāku atsaucību, bet, 
iespējams, laika apstākļi darīja savu.

Sporta spēles sākām ar komandu 
disciplīnām – dvieļu volejbolu un tautas 
bumbu, bet brīvajos brīžos komandas 
spēkiem mērojās pārējās disciplīnās, 
izpildot basketbola soda metienus, florbola 
metienus, frīsbija metienus, futbola soda 
sitienus, šautriņu mešanu. Dienas otrajā pusē 
komandas sacentās stafetē, bet komandu 
kapteiņi - kapteiņu stafetē. Stafete parādīja, 
cik vienoti komandas dalībnieki spēj 
sadarboties savā starpā. Kapteiņu stafete 
norisinājās uz īpaši izveidota boulinga celiņa. 
Sacensības noslēdzām ar virves vilkšanu, 
kas arī atņēma dalībniekiem pēdējos spēkus. 
Visiem sporta spēļu dalībniekiem bija 
iespēja apmeklēt diskotēku Taurenes estrādē 
bez maksas.

Sporta spēlēs uzvaras laurus plūca kaimiņu 
novada komanda „DAGRA” no Raunas, kas 
aiz sevis  atstāja komandu „Varavīksnīte”, 
bet trešo vietu izrāva komanda „Spaisiņš 
maisiņā”. Taurenes kultūras nama vadītāja 
Agnija pasniedza speciālbalvu komandai 

„DAGRA” par vienotāko komandas 
noformējumu.

Komandu kopvērtējums un sastāvs:
1. vieta – „DAGRA” (Mārtiņš Pavlovskis, 

Lauris Veidemanis, Klinta Landrāte, Ingus 
Krievs, Agris Puriņš, Natālija Zujeva, Jānis 
Gailis, Dita Puriņa);

2. vieta – „Varavīksnīte” (Baiba Gorovenko, 
Agnese Zēbolde, Jānis Pavalkovičs, Arvis 
Kaštanovs, Rēzija Laumane, Roberts Užāns, 
Helvijs Babris);

3. vieta – „Spaisiņš maisiņā” (Jānis 
Princovs, Jānis Freivalds, Tomass Kučinsks, 
Daiga Kalniņa, Ilze Kaštanova, Vairis 
Kukošs, Māris Kaštanovs, Agnija Amane);

4. vieta – „Dzērbenes dzinēji” (Māris 
Laputevs, Kristiāns Melngailis, Arnis Zics, 
Kristaps Vāvere, Sandra Savčuka, Lita 
Ķuze, Andris Tēts, Aiva Tēts).

5. vieta – „Jautrie individuālisti” (Ģirts 
Gobiņš, Sanija Gobiņa, Elmārs Bučs, Agris 
Krūmiņš, Andis Engers, Iveta Suleimanova, 
Baiba Ruča).

Lielu paldies sakām mūsu atbalstītājiem 
– SIA „Taurenes aptieka”, SIA „ADZA”, 
SIA „Āboliņkalns”, Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai. Liels paldies SIA „Livonia” un 
SIA „VIVA 5” par gardajām balvām, kā arī 
„Vivas” meitenēm par bufetes pieejamību 
visas dienas garumā.

Tiekamies nākamgad!
Andris  Ručs

malā viņa braucieniem līdzi seko ģimene. 
Nav viegli savienot darbu saimniecībā 
ar dēla sportiskajām gaitām – treniņiem 
un sacensībām. Kā atzīst Vineta, šobrīd  
Kristiana  interesēm tiek pakārtotas daudzas 
lietas: „Tas ir gan laiks, gan līdzekļi - šovasar 
tikai viena nedēļas nogale bija brīva. Kamēr  
Kristians nebija sevi parādījis, visi izdevumi 
bija jāsedz pašiem. Dārgākais šajā sporta 
veidā ir tehnika un aprīkojums. Sezonas 
laikā tiek nobraukti trīs motocikli… Mēs 
lieliski saprotam un rēķināmies – lai varētu 
atbalstīt dēlu, ir kaut kas jāziedo. Šobrīd  
Kristians  pārstāv klubu „Motosports RT”, 

taču pēc uzrādītā snieguma starptautiska 
mēroga sacensībās  no vairākiem klubiem 
esam saņēmuši piedāvājumu nākamajā 
sezonā pievienoties viņu komandai. Tas  
nenoliedzami  sniedz gan plašākas izaugsmes 
iespējas, gan arī lielāku finansiālo brīvību.”

Nākamajā dienā pēc mūsu sarunas jaunais  
motosporta talants devās uz kārtējiem 
mačiem - Gulbenē tika aizvadīts 5.  Latvijas 
Kausa un Latvijas Junioru čempionāta 
posms, kurā  Kristians  atkal  rādīja lielisku 
sniegumu, godam izcīnot 1. vietu  MX65  
klasē.

Dzidra Ješkina

Veiklākie, ātrākie, trāpīgākie!
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3. augustā  pagasta  sporta dzīves organizators  Normunds 
Vītiņš aicināja uz ikgadējo volejbola turnīru Kaivē. Komandas 
cīnījās par godalgotajām trim vietām. 1. vietu ieguva komanda 
“Barkavieši”, 2. vietā - “Rauna”, 3. vietā - “Irši”.

Pasākuma laikā dalībnieki varēja pārbaudīt savas prasmes 
šautriņu mešanā, spēku - svara bumbas celšanā un veiklību 
- “sievasmātes šķīvja” mešanā tālumā. Godalgotas vietas 
ieguva gan mājinieki, gan viesi. Kad spēki bija zuduši, 
apmeklētāji labprāt mielojās ar kliņģeriem un tradicionālo 
ugunskurā vārīto zupu, par kuru sakām paldies Ilonai Melderei 
un Guntai  Kalniņai. Bija tik viena vaina - mazuma piegarša. 
Pozitīvu noskaņu pasākumā radīja DJ Edmunds. Vairāk par 
visu dalībniekus vienoja veselīgi un aizraujoši pavadītais 
laiks. 

Paldies novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu 
cienastam un balvām!

Agnese Caunīte - Bērziņa

Volejbola turnīrā Kaivē 
triumfē viesi no kaimiņu 

novadiem

Biatlonisti -  ziemā uz slēpēm, vasarā uz rolleriem
Mācības skolā beidzas maija beigās, bet biatlonistu 

treniņu darbā vasaras brīvlaika nav. Vecpiebalgas novada 
jaunie biatlonisti un slēpotāji šovasar jāmudina trenēties 
nebija, jo visiem vēl atmiņā Andreja Rastorgujeva lieliskais 
sniegums Olimpiskajās spēlēs. Par alūksnieti īkšķi turēja ne 
tikai zvērināti sporta līdzjutēji, bet arī cilvēki, kuri ikdienā 
par sportu interesējas mazāk. Uz vienīgajām ceļazīmēm 
vīriešiem un sievietēm pretendēja arī mūsu novada sportisti 
Inga Paškovska un Toms Praulītis, bet līderi - Andrejs 
Rastorgujevs un Žanna Juškāne - apliecināja, ka šoziem viņi 
ir labākie. Patīkami, ka mūsu novadā ir zinoši līdzjutēji, kuri 
ne tikai seko līdzi lielo biatlonistu gaitām, bet interesējas 
arī par mūsu jauniešu treniņiem un rezultātiem sacensībās. 
Pēc Olimpiskajām spēlēm izmaiņas ir notikušas Biatlona 
federācijas vadībā. Par prezidenti ievēlēta bijusī tieslietu 
ministre Baiba Broka. Federācijas darbā iesaistījies arī viens 
no labākajiem nesenajiem biatlonistiem Gundars  Upenieks.

 Jūnija sākumā notika Cēsu kausa izcīņas sacensības 
biatlona šaušanas vingrinājumos. Šajās sacensībās puiši un 
meitenes startē kopā vienā grupā. Trīs šaušanas vingrinājumu 
kopvērtējumā C grupā 1. vietā Rūdis Balodis, 4. vietā  Kristers 
Slavēns, 5. vietā Uldis Sļadzevskis, B grupā 2. vietā Dzintars 
Daļeckis, 3. vietā Krista Razgale, 4. vietā  Egons Briedītis, 
A grupā 4. vietā Ints Sarmulis. Arī valsts izlases dalībnieki - 
vīrieši un sievietes - šoreiz startēja kopā. Patīkami pārsteidza 
Toms Praulītis, izcīnot 1. vietu, bet Inga Paškovska uzreiz aiz 
laureātiem - 4. vieta. 

Biatlonistu fiziskās sagatavotības sacensības tradicionāli 
notiek Priekuļos, bet šogad tās rīkoja talsinieki. Dienas laikā 
jāveic šādi vingrinājumi - skriešana, šaušana, septiņsolis un 
atkarībā no sportista vecuma - roku saliekšana un iztaisnošana 
līdztekās vai roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus 
(„pumpēšanās”). Kopvērtējumā: 2. vietā Dzintars  Daļeckis, 
3. vietā  Rūdis Balodis. Iepriecināja Egons Briedītis, kurš 
3000 m skrējienā, būdams jaunietis, apsteidza ne vienu vien 
valsts izlases dalībnieku. Visjaunākās grupas dalībnieki 
sacentās tikai skriešanas  disciplīnā. Meiteņu grupā 1 km 
distancē pārliecinoši uzvarēja Gunta  Krastiņa, bet puišiem 
4. vietā Arvis Arvīds Jekimovs, tikai 1 sekundi atpaliekot 
no trešās vietas. Sieviešu grupā 1. vietā Inga Paškovska, bet 

Miera skrējiens Vecpiebalgas novadā
Karstā 27. jūlija pēcpusdienā cauri 

Vecpiebalgas novadam devās Pasaules 
Miera skrējiena dalībnieki. Jau 14. 
reizi Miera skrējiena “Peace Run” 
Eiropas posma ietvaros Latvijā viesojās 
daudznacionālā skrējēju komanda, kas 
no 2014. gada februāra vairāk nekā 
astoņu mēnešu garumā ar miera lāpu 
apceļo visas Eiropas valstis, veicot 
apmēram 24 000 km garu distanci. Šogad 
starptautisko komandu Latvijā pārstāvēja 
skrējēji no Austrijas, Itālijas, Portugāles, 
Maķedonijas, Ungārijas, Čehijas, Vācijas, 
Serbijas, Ukrainas un Slovākijas.

Miera skrējiens (no 2005. līdz 2012. 
gadam dēvēts arī kā Pasaules Sadraudzības 
skrējiens) ir vispasaules stafetes skrējiens, 
kurā cilvēki, nododot no rokas rokā miera 
uguns lāpu, tiecas vairot mieru, draudzību 
un harmoniju. Starptautiskas skrējēju 
komandas dodas ar miera un sadraudzības vēstījumu no valsts 
uz valsti, tādējādi tuvinot dažādu tautu, uzskatu un dzīves 
gājumu cilvēkus.

Miera skrējiena vēstījums ir ļoti vienkāršs: kad mēs 
skrienam kopā mierā un harmonijā, mēs arī varam dzīvot 
kopā mierā un draudzībā! Katrs no mums var mainīt pasauli, 
rādot piemēru un sperot simbolisko pirmo soli! Šādā garā 
mēs varam skriet ar lāpu dažus kilometrus vai vienkārši 
paturēt to un padot tālāk - katrs solis skaitās!

Šogad maršruts virzījās no Jaunpiebalgas cauri Vecpiebalgai, 
tālāk aizvijās uz Cesvaini. Uz ceļa P33 pie Jaunpiebalgas-
Vecpiebalgas novada robežas skrējiena stafeti un miera lāpu 
no jaunpiebaldzēniem pārņēma mūsu novadnieki - Lelde 
Vozņesenska, Dzintars Daļeckis, Egons Briedītis, Kristers 
Slavēns, Mārcis Ločmelis. Tālāk pie pašas Vecpiebalgas, 

Tuvojas jaunā šautriņu mešanas sezona Vecpiebalgā
Augusta sākumā šautriņu mešanas klubs „Vecpiebalga” 

rīkoja pirmo „Ūdensrozes kauss 2014” izcīņu šautriņu 
mešanā. Uz sacensībām bija ieradušies šautriņu metēji no 
Bauskas, Cēsīm, Jēkabpils, Limbažiem, Lizuma, Madonas, 
Priekuļiem, Rīgas, Smiltenes, Valmieras, Vecumniekiem, 
Veselavas, Viļāniem un kuplā skaitā no Vecpiebalgas novada. 
Kopumā piedalījās 12 dāmas un 27 kungi.

Dāmu sacensībās piedalījās sešas no Top - 10 Latvijas 
reitinga spēlētājām. Spēcīgajā konkurencē  Kristīnei  Kuzmanei 
4. vieta, Avelīnai  Lācei dalītā 5. vieta, bet Lelde  Prūse un 
Zane  Zvejniece izslēgšanas spēlēs neiekļuva. Uzvarēja esošā 
Latvijas čempione Elīna Putniņa no Lizuma. Kungiem lielāks 
dalībnieku skaits un arī konkurence uz godalgotajām vietām. 
Labākos rezultātus uzrādīja  Oskars  Kuzmans un Gunārs  
Zommers, kuriem dalītā 5. vieta, bet dalītajā 9. vietā palika 
Vitālijs  Dušs, Matīss  Bauers, Jānis  Lauks un Jānis  Stepiņš. 
Uzvarētāja lauri Gatim  Lanceram no Valmieras. Sīkāk par 

rezultātiem ŠMK „Vecpiebalga” mājaslapā. Organizatoru 
vārdā paldies atbalstītājiem – „Piebalgas porcelāna fabrikai” 
un kafejnīcas „Laura” kolektīvam.

No 12. līdz 14. septembrim Rīgā notiks Baltijas kausa 
sacensības šautriņu mešanā, uz kurām plāno doties arī 
Vecpiebalgas šautriņu mešanas kluba komanda, bet 4. 
oktobrī uzsāksim Vecpiebalgas čempionāta 2014./ 2015. gada 
sezonu. Kā ierasts, sacensības norisināsies kafejnīcas „Laura” 
banketu zālē. Tiek gatavots jaunās sezonas turnīra nolikums 
un plānojam, ka arī šajā sezonā notiks 9 posmi.

Aicinām esošos šautriņu metējus un arī tos, kuri vēl plāno, 
mums pievienoties. Ar šautriņmešanas  inventāru un  padomu 
palīdzēsim. Informācija par sacensību kalendāru un citām 
kluba aktivitātēm  ŠMK „Vecpiebalga” mājaslapā : www.
darts - vecpiebalga.lv vai zvanot t. 29183803 (Ilgvars). 

Ilgvars Lācis

Toms Praulītis nekvalitatīvajā stadiona 
segumā starp gumijas plāksnēm guva 
potītes traumu. Atlases sacensībās 
Igaunijā viņš izcīnīja vietu valsts 
izlasē Pasaules čempionātam biatlonā 
ar rolleriem Krievijā (Tjumeņā), bet 
federācijas finansiālo grūtību dēļ šoreiz 
palika mājās. Šajās sacensībās Latviju 
dāmu konkurencē pārstāvēs taureniete 
Inga Paškovska. Savukārt jaunieši 
pēc 3 nedēļu treniņiem piedalījās 
Madonas sporta skolas rīkotajās vienas 
dienas sacensībās, kuras izmantojām, 
lai labāk sagatavotos sekojošajam 
Latvijas čempionātam. Biatlona sprinta 
sacensībās uz rolleriem 1. vietā  Krista 
Razgale, bet puiši savā grupā palika 
tūlīt aiz goda pjedestāla. Savstarpējā 
cīņā labākais Kristers Slavēns (4. 
vieta), Dzintars Daļeckis (5. vieta), 
Rūdis Balodis (6. vieta). Tās bija 
pirmās biatlona sacensības ar rolleriem 
Mikum Cimdiņam (5. vieta), Elgaram  
Mārtinsonam un Vairim  Stūrītim. 
Savukārt Gunta Krastiņa apliecināja, ka šovasar ir labākā ne 
tikai skriešanā, bet arī biatlonā ar skriešanu - 1,5 km distancē 
1. vieta, bet visjaunākajiem zēniem 2. vietā Verners Stūrītis. 
Šie rezultāti iepriecina, jo aug perspektīva jaunā maiņa novada 
slēpošanas komandai. 

Augusta sākumā Priekuļos piedalījāmies vasaras galvenajās 
sacensībās - Latvijas čempionātā biatlonā (1. kārta), kurā 
tradicionāli piedalās arī lietuvieši. Šogad bija ieradušies arī 
sportisti no Igaunijas un Krievijas. Divas pirmās vietas izcīnīja 
Krista Razgale, 1. vieta Egonam Briedītim masu startā. Egons 
bija līderis arī supersprintā ar rolleriem, bet pozīciju zaudēja, 
jo salūza rolleris. Kamēr to izdevās nomainīt, konkurenti jau 
gabalā. 4. vietā Ints Sarmulis (A grupā) un Elgars Mārtinsons 
(C grupā). Par Latvijas čempioni kļuva Inga Paškovska 
(supersprintā) un 3. vieta masu startā. B grupā 4. vietā Kristers  
Slavēns (1 sekunde no 3. vietas). Šīs grupas jaunieši pirmo 

sezonu sacensībās šauj stāvus, tāpēc soda apļi liedz pakāpties 
vēl augstāk. Priecē, ka uzrādīti augsti rezultāti distancē, kas 
liecina par labu funkcionālo sagatavotību. Vasarā paveikts 
liels darbs, lai sagatavotos ziemas startiem.  

Septembrī turpināsim treniņus Vecpiebalgā. Biatlons ir 
aizraujošs sporta veids, kurā prasme ātri slēpot jāsavieno 
ar labu šaušanu. Gaidīsim jaunus interesentus, kuri vēlētos 
nodarboties ar šo sporta veidu. Nepieciešams tikai vecāku 
pamudinājums, centība un vēlme veselīgi izkustēties. Ja būs 
interesenti no citiem pagastiem, meklēsim  risinājumu. Esiet 
moderni ne tikai paši, bet rūpējieties, lai arī bērni saņem  
nepieciešamo kustību daudzumu. Tad mūsu novadā nebūs 
aktuāls TV seriāls ,,Dārgā, mēs nogalinām mūsu bērnu”. 
Kontaktinformācija: Aija Praulīte, mob. tel. 26256211.

 
Aija  Praulīte

ceļu P33-P30 krustojumā, stafeti pārņēma un nākamo posmu 
līdz Vecpiebalgas-Madonas novada robežai veica Monta 
Cimdiņa, Marta Cimdiņa, Mikus Cimdiņš un Vairis Stūrītis. 
Aktīvi atbalstītāji visa ceļa garumā cauri mūsu novadam  bija 
Ločmeļu  ģimene. Veicot distanci, fizisku apgrūtinājumu 
radīja vairāk nekā +30 grādu lielā pēcpusdienas svelme un 
pie apaviem līpošais asfalts, taču posmu pieveicām ar smaidu 
sejā. Skrējiena laikā katram no  mums bija iespēja nest miera 
lāpu, Latvijas karogu un “Peace Run” karogu. Sava posma 
pēdējos metrus veicām, skanot “Peace Run” himnai, kuras 
izskaņā vienojāmies kopīgā foto. 

Paldies Andrim Praulītim par transporta noorganizēšanu un 
piedāvāto iespēju piedalīties šajā milzīgajā pasākumā!

Monta Cimdiņa
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Izmaiņas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtajos maksas pakalpojumos
 (spēkā no  2014.gada 28.augusta)

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz
Vecpiebalgas, Inešu, Dzērbenes, Taurenes, Kaives pagastu pārvaldes

Izmai as pašvald bas iest žu un strukt rvien bu sniegtajos maksas 
pakalpojumos

 (spēkā no  2014.gada 28.augusta) 

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz 
Vecpiebalgas, Inešu, Dzērbenes, Taurenes, Kaives pagastu p rvaldes

N.p.k. Pakalpojums M rvien ba Cena (EUR) 
bez PVN 

1. Dokumentu kopēšana - 
melnbalta 

A4 formāts 1 lapas puse 0,10 

2. Dokumentu kopēšana - 
melnbalta 

A4 formāts lapas abas 
puses 0,15 

3. Dokumentu kopēšana - 
melnbalta 

A3 formāts 1 lapas puse 0,15 

4. Dokumentu kopēšana - 
melnbalta 

A3 formāts lapas abas 
puses 0,30 

3. Detālplānojuma vadīšana 1 pasākums 145,00 
4. Faksa saņemšana, sūtīšana 1 lpp. 0,90 
5. Skenēšana A4 formāts 1 lapa 0,15 

6.
Zāles izmantošana pasākumam 
Kaives pagasta pārvaldē

viens pasākums līdz 12 
stundām 15,00 

7.

Zāles izmantošana pasākumam 
Vecpiebalgas pagasta pārvaldē

viens pasākums līdz 12 
stundām 15,00 

8. Skolas ēdnīcas telpas 
izmantošana Inešu pagasta „Pilī”

viens pasākums līdz 12 
stundām 30,00 

9. Ēdnīcas telpu noma Dzērbenes
vidusskolā (ārpus mācību laika, 
tikai novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem) 

1 persona 

1,70 

10. Autobusa pakalpojumi (vairāk
kā 40 sēdvietas) 

Km 0,60 

Autobusa pakalpojumi (mazāk
kā 40 sēdvietas) 

km 0,40 

Autobusa pakalpojumi h 5,50 
1.No maksāšanas atbrīvojami:   
1.1.politiski represētās personas (uzrādot represētās personas apliecību);
1.2.  1. un 2. grupas invalīdi (uzrādot invalīda apliecību);  
1.3. daudzbērnu ģimenes un vientuļie pensionāri;
1.4. maznodrošinātie iedzīvotāji (uzrādot Vecpiebalgas novada sociālā un veselības 
aprūpes dienesta izsniegto izziņu);
1.5. par detālplānojuma vadīšanu 1.2. punktā minētajām personām maksa tiek 
samazināta par 50 % . 
2. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā.
3. Par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītājs. 

Novada apsaimniekošanā esošo kapsētu uzturēšanas pakalpojumiNovada apsaimniekošanā esošo kaps tu uztur šanas pakalpojumi

Pakalpojums M rvien ba 

Cena (EUR) 
bez PVN 

1. Reģistrācija un jaunas 
kapavietas ierādīšana: 

1 vieta 7,00 

2. Kapličas lietošana bēru
ceremonijai 

1 stunda 7,00 

3. Kapličas lietošana mirušā
uzglabāšanai 

1 diennakts 3,00 

4. Zvanīšana 1 pasākums 7,00 
1.Samaksas iekasēšana : 
1.1..samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms 
pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā;
1.2. par samaksas iekasēšanu atbild kapsētas pārzine. 

Maksas pakalpojumi, ko sniedz bibliotēkas Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un 
Vecpiebalgas pagastosMaksas pakalpojumi, ko sniedz bibliot kas Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un 

Vecpiebalgas pagastos 
Pakalpojuma veids  M rvien ba Cena (EUR) bez 

PVN

1.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, teksts 

A4 formāts 1 lapa 0,10 

2.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, attēls 

A4 formāts 1 lapa 0,30 

3.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, attēls 

A4 formāts 1/2 lapa 0,15 

4.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, teksts 

A4 formāts lapas 
abas puses 

0,15 

5.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, teksts 

A4 formāts 1 lapa 0,10 

6.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, attēls 

A4 formāts 1 lapa 0,30 

7.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, attēls 

A4 formāts 1/2 lapa 0,15 

8.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, teksts 

A4 formāts lapas 
abas puses 

0,15 

9.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - krāsaina 

A4 formāts 1 lapa 0,70 

10.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - krāsaina 

A4 formāts 1/2 lapa 0,40 

11.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - krāsaina 

A4 formāts lapas 
abas puses

1,45 

12.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - krāsaina

A4 formāts 1 lapa 0,70 

13.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - krāsaina

A4 formāts 1/2 lapa 0,40 

14.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - krāsaina

A4 formāts lapas 
abas puses 

1,45 

15.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, teksts 

A3 formāts 1 lapa 0,15 

16.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, teksts 

A3 formāts 1 lapa 0,15 

17.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
kopēšana - melnbalta, attēls 

A3 formāts 1 lapa 0,45 

18.
Iespieddarbu un citu dokumentu 
printēšana - melnbalta, attēls 

A3 formāts 1 lapa 0,45 

19 Skenēšana A4 formāts 1 lapa 0,15 

20.

Iespieddarbu pasūtīšana SBA kārtā   Pasta izdevumi 
(p c Latvijas 

Pasta
izcenojumiem) 

1. Samaksas iekasēšana :   
1.1. maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma 
Vecpiebalgas novada pašvaldības budžetā;
1.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītāja;  

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz 
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais dienests 

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz  
Vecpiebalgas novada pašvaldības Soci lais dienests

Pakalpojums M rvien ba Cena (EUR) bez 
PVN

1. Veļas mazgāšana 1 reize 0,70 

2. Dušas pakalpojumi 0,5 h  
1 personai 

0,70 

3. Naktsmītne 1 diennakts  
1 personai 

6,00 

1. Samaksas iekasēšana : 
1.1.samaksu iekasē, izsniedzot kvīti. Maksa par pakalpojumiem tiek iekasēta 
pirms pakalpojumu sniegšanas un ieskaitāma Vecpiebalgas novada pašvaldības 
budžetā;
1.2. par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītājs; 
1.3.no samaksas atbrīvojamas personas, kuras ar Vecpiebalgas novada 
pašvaldības sociālā un veselības aprūpes dienesta lēmumu ir atzītas par 
maznodrošinātām personām. 

Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiDzimtsarakstu noda as maksas pakalpojumi 

N.p.k. Pakalpojums 
Maksas 

atvieglojumi
Cena (EUR) 

bez PVN 

1.

Laulības noslēgšanas svinīga ceremonija 
tikai liecinieku klātbūtnē ar fona mūziku
darba dienās Vecpiebalgas kultūras nama 
mazajā zālē

Nav 

2.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana ar 
fona mūziku, telpas noformējumu un 
atļauju fotografēt un filmēt Vecpiebalgas 
kult ras nama mazaj  z l

Atbr voti:
ja abi laulības 

 reģistrācijas pieteicēji 
ir 1. un 2. grupas 

invalīdi 20,00

3.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana ar 
fona mūziku, telpas noformējumu un 
atļauju fotografēt un filmēt Taurenes
muiž , ja abas personas dz vesvietu 
deklar jušas cita novada teritorij

Atbr voti:
ja abi laulības 

 reģistrācijas pieteicēji 
ir 1. un 2. grupas 

invalīdi 40,00

4.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana ar 
fona mūziku, telpas noformējumu un 
atļauju fotografēt un filmēt Taurenes
muiž , ja viena vai abas personas 
dz vesvietu deklar jušas Vecpiebalgas 
novada teritorij

Atbr voti:
ja abi laulības 

 reģistrācijas pieteicēji 
ir 1. un 2. grupas 

invalīdi 20,00

5.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana ar 
fona mūziku, telpas noformējumu un 
atļauju fotografēt un filmēt Vecpiebalgas 
muiž ,ja viena vai abas personas 
dz vesvietu deklar jušas Vecpiebalgas 
novada teritorij

Atbr voti:
ja abi laulības 

 reģistrācijas pieteicēji 
ir 1. un 2. grupas 

invalīdi 35,00

6.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana ar 
fona mūziku, telpas noformējumu un 
atļauju fotografēt un filmēt Vecpiebalgas 
muiž ,ja abas personas dz vesvietu 
deklar jušas cita novada teritorij

Atbr voti:
ja abi laulības 

 reģistrācijas pieteicēji 
ir 1. un 2. grupas 

invalīdi 100,00

7.

Laulības noslēgšanas svinīgas
ceremonijas sagatavošana un vadīšana 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām citā
piemērotā vietā Nav 70,00

8.

Par speciālu jubilejas ceremoniju 
(sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.) 
organizēšanu un vadīšanu 

Atbr voti:
ja abi ceremonijas 

pieteicēji ir 1. un 2. 
grupas invalīdi 55,00

9. Šampanieša glāžu izmantošana Nav 15,00

10.
Dzimšanas reģistrācijas svinīga 
ceremonija Taurenē Nav 15,00

11.
Arhīva pakalpojumi (izziņas u.c.) par 
vienu arhīva vienību Nav 1,50

12.

Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana 
(pēc personas lūguma) uz citām
dzimtsarakstu nodaļām Nav 1,50

1.1.  Par šai sarakstā neatrunātu pakalpojumu izmantošanu (piemēram, mākslinieku  
piedalīšanos kāzu ceremonijā), kuru nodrošināšanu uzņemas pati puse, nepieciešams vienoties 
ar nodaļas vadītāju vienlaicīgi ar pieteikuma iesniegšanu. 
1.2.  Norādītajā summā neietilpst valsts nodeva. 
1.3. Par samaksas iekasēšanu atbild iestādes vadītājs. 

Maksa par pakalpojumiem, 
ko sniedz Vecpiebalgas novada Saimnieciskais dienests

Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Vecpiebalgas novada Saimnieciskais 
dienests

N.p.k. Pakalpojuma veids 
M rvien ba Cena (EUR) 

bez PVN 

1. Maksa par auksto ūdeni pēc
skaitītāja m3

0,50

2. Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu
pēc skaitītāja m3

2,95

3. Maksa par kanalizāciju pēc
skaitītāja m3

0,50
4. Maksa par siltumenerģiju MWh 42,69

5.
Maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Vecpiebalgas 
novadā

m3 12,66

6.

Papildus maksa par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu par 
papildus (ārpus konteineriem 
uzkrātajiem) sadzīves atkritumiem 

m3 18,99

7.

Asenizācijas pakalpojums 
(traktors+4m3 muca) (brauciena 
attālums līdz 1 km) 

1 muca 15,00

Brauciens vairāk par 1 km Eur/km 0,50
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Kārlis Nebars un  Gundars Berķis uzvar rallijsprintā “Kurzeme 2014” 
No 29. līdz 30. augustam norisinājās rallijs 

“Kurzeme 2014”.
Šajā pasākumā rallijsprinta ieskaitē piedalījās 

arī mūsu, Vecpiebalgas, ekipāža Kārlis Nebars 
ar Gundaru Berķi (Subaru impreza STI).

Kārlis: “Pirms šīm sacensībām veicām 
automašīnas jaudas palielināšanu, kas deva 
iespēju vairākas reizes ātrumposmos sasniegt 
virs 200 km/h, braucot pa līkumainiem 
zemes ceļiem. Protams, aizvadījām arī trases 
pierakstīšanas treniņus un iepriekšējā vakarā 
pirms rallija, pateicoties atbalstītājiem, 4 
reizes veicām testa ātrumposmu ar sporta 
auto. Testa ātrumposmam ir liela nozīme, jo 
tas ļauj pierast pie auto un plašām sānslīdēm 
lielā ātrumā, ko uz nenoslēgta koplietošanas 
ceļa nedrīkst darīt.

Mums veicās ļoti labi. Neņemot vērā dzinēja defektu 
(paaugstināta dzinēja temparetūra), kas parādījās pēc dienas 2. 
ātrumposmā izcīnījām 1.vietu gan savā klasē, gan rallijsprinta 
kopvērtējumā šajās sacensībās. Ja salīdzina mūsu ātrumposmu 
laikus ar (profesionāļu) rallijbraucēju rezultātiem, tad ir mazs 
pārsteigums, jo sanāk, ka mēs esam pirmajā desmitniekā. 
Vienā ātrumposmā pat esam uzrādījuši 9. absolūto laiku starp 
lielajem “dūžiem” un nepilniem 100 dalībniekiem, par ko 
ir milzīgs prieks. Protams, neiztikām bez asākām izjūtām, 
pabraucot pa pļavu un viegli “atspiežoties” pret krūmiņiem. 
Diemžēl bez kļūdiņām neiztikt, ja brauc maksimāli ātri.

Īpašie gaviļnieki

Mani gadi un tavi gadi,
Atļauju neprasot, atnāk un iet.
Mani gadi un tavi gadi –
Mirklis, kas mūžības zvaigznājos zied…

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.

Mūžībā aizgājuši

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”

DAINIS RŪNIKS, Kaive
ANNA SKRĪVERE, Dzērbene
AINA JUME, Vecpiebalga

Dzīvo bites vieglumiņu, 
Ābeļziedu baltumiņu!

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Sveicam Tevi, septembra jubilār!

PASĀkUMU AFIŠA

APSVEIkUMI

PATEICĪBA

SĒRU VĒSTS

60 -  Aivars Avens Vecpiebalgā
70 -  Ruta Dubulte Dzērbenē
 Marija Kovaļevska Dzērbenē
 Ausma Cīrule Kaivē
80 -  Pēteris Amans Dzērbenē

MARTINS LEGZDIŅŠ - LŪKS 
Dzērbenes pagastā;

    Izsaku sirsnīgu pateicību savai kolēģei Ritai 
Štālei par ieguldīto darbu, izturību un atsaucību, 
pildot grūto, atbildīgo un nenovērtējamo dar-
bu piecu gadu garumā Vecpiebalgas novada 
bāriņtiesā un arī pirms tam daudzus gadus 
Vecpiebalgas pagasta bāriņtiesā.

Ilze Pērkone,
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

RIHARDS BĒRZKALNS 
Vecpiebalgas pagastā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

 PASĀKUMI 
VECPIEBALGAS  NOVADĀ

Dzērbenes tautas namā
19. septembrī plkst. 18.00  amatierkolektīvu 

sezonas atklāšanas pasākums. 

26. septembrī plkst. 16.00 Dzejas dienas un 
rudens ziedu izstāde, veltīta skolotājas Veltas 

Radziņas piemiņai.

Kaives pagastā
No 15. līdz 19. septembrim satiksimies 

SEPTEMBRA ZIEDU SERENĀDES SKAŅĀS. 
Satikšanās notiks Kaives pagasta pārvaldes telpās. 
Gaidīsim jūsu radītās ziedu kompozīcijas ar jauku 
nosaukumu. 19. septembrī plkst. 15.00 dalībnieku 

apbalvošana. Lai visi uzzina, kas jūsu dārzā ir 
visjaukākais! Tā ir iespēja apmainīties ar ziedu 

stādiem vai uzzināt, kā kopjams kāds no augiem. 
Pieredze ir mūsu bagātība!

Vecpiebalgas kultūras namā
17. septembrī plkst. 12.00 pensionāru kluba 

„Pīlādzītis”  Rudens svētki.

4. oktobrī plkst. 22.00 sezonas atklāšana kopā ar 
grupu „Transleiteris” un DJ Tomu Grēviņu.

APSVEIKUMS

SLUDINĀJUMS

 Vēlies atbrīvot vietu savā skapī? Piesakies 
apģērbu un aksesuāru tirdziņā “Odziņu lāde’’! 
Kas neder tev, noderēs citai! 
Nāc, piedalies, izvēlies un atrodi kādu īpašo 
odziņu  savai garderobei omulīgajā šķūnī 
Vecpiebalgā (blakus kafejnīcai „Ūdensroze”) 
svētdien, 7. septembrī, no plkst. 11.00 līdz plkst.  
17.00! Dalībnieču pieteikšanās norisināsies līdz 
6. septembrim pa tālruni +371 20058503. 

KORIS „PIE GAUJAS” GAIDA JAUNUS  
DALĪBNIEKUS

Jauktais koris “Pie Gaujas” aicina pievienoties 
savam kolektīvam jaunus dalībniekus.
Jauno sezonu sāksim 2014. gada 8. septembrī.
Mēģinājumi notiek katru pirmdienu plkst.18.30 
Taurenes kultūras namā.
Laipni aicināti visi dziedāt gribētāji!

Ja skolas zvans man vēlreiz dūktu,
Es atkal solā sēstos sīks,
Trīs lietas skolotājiem lūgtu,
Jo zinu, kas ir vajadzīgs.
Mums dodiet mīlestību ceļam,
Jo tās nekad par daudz nav dots,
Tas trauks, no kura visi smeļam,
Bet kurš nekad nav iztukšots.
Un gudrību mums vajag arī,
Uz zaļa zara katrs tiks,
Bet, ja bez prāta darbu darīs,
Tad galu galā iznāks čiks.
Un lai mēs elpot spētu brīvi,
Vēl drosmi vajag sirdīs liet.
Šis grūtais ceļš, ko sauc par dzīvi,
Mums būs līdz galam jānoiet.

Sākoties jaunā mācību gada darba cēlienam, mazajiem, 
vidējiem un lielajiem skolēniem, kā arī jauniešiem, 
kuri uzsākuši un turpina studijas augstskolās, novēlu 
saglabāt 1. septembra prieka dzirkstelīti, zināšanu kāri 
un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem, 
skolotājiem un skolu darbiniekiem - pacietību un 
izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu bērniem 
kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā.

Ilze Pērkone,
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

ESTERE OSE 
Taurenes pagastā;
ALISE VĪTOLA 
Taurenes pagastā;

EVA LUSTE 
Vecpiebalgas pagastā;

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sakļaujas priedes un vējā šalc,
Esiet laimīgi abi!
Jūrā atsaucas vilnis balts,
Diviem kopā būt labi!

LAULĪBAS NOSLĒGUŠI:

INĀRA ŠIRŠONE un ĢIRTS PINTĀNS;
TINCE KAIVA un MĀRTIŅŠ BERĻAKOVS;

IRINA DUDKO  un JORENS JANSONS;
LĪVA DAŅIĻENKO  un UVIS AVENS;

ILZE MUCENIECE un EMĪLS MEDNIS;
SANTA GRINBERGA un ĢIRTS ĢĒĢERIS.

Sveicam!

TIKŠANĀS  AR  DEPUTĀTIEM
Pirmdien, 29. septembrī, plkst. 10.00  Vecpie-
balgas administratīvajā centrā novada iedzīvotājus 
uz tikšanos  aicina  deputāts  Edgars Bērzkalns. 
Vēlams pieteikties iepriekš pa tālr. 29289217.  

Pirmdien, 29. septembrī, plkst. 10.30 
Vecpiebalgas administratīvajā centrā  novada 
iedzīvotājus  uz  tikšanos  aicina deputāte  
Inese  Navra. Vēlams pieteikties iepriekš pa 
tālr. 29152025. 

Rezultātus var apskatīt www.lrc.lv.
Rallija dienā bija tiešraides gan par radio, gan televīziju.

TV mūs varēja redzēt darbībā pilsētas ātrumposmā. Intervijas 
tiešraidē sniedzu pēc trīs ātrumposmiem. LTV7 autosporta 
raidījumos sacensību apskatos varēs redzēt arī mūs. 

Milzīgs paldies visiem atbalstītājiem, līdzjutējiem un 
palīgiem, kas palīdz sagatavot automašīnu.

Nākamais posms Lietuvā jau pēc 2 nedēļām.”

Dzidra Ješkina
Foto: www.go4speed.lv

(K. Skalbe)




