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Sagaidot Kaives pagasta
jubileju, tiks veidots
musturdeķis

Kaives 50. jubileju sagaidot, aicinām pagasta
iedzīvotājus un citus interesentus iesaistīties
musturdeķa tapšanā. Musturdeķis tiks veidots no
tamborētiem un adītiem kvadrātiem, kuru izmērs
20 x 20 cm. Lūgums motīvus veidot no vidēji rupjas
dzijas, savukārt krāsas, raksts un kompozīcija - pēc
autora izvēles, galvenais, lai darbā tiek iestrādāta
sava izjūta par Kaivi. Musturdeķi kopā liksim
Kaives 50 - gades svinībās 18. jūlijā, un tas būs
kā dāvana Kaives pagastam jubilejā. Pēc svētkiem
musturdeķi varēs aplūkot Kaives pagasta pārvaldes
telpās. Sīkāka informācija pa tālruni 28670130
(rokdarbu pulciņa “Saulessvece” vadītāja Inese).
Agnese Caunīte - Bērziņa

Aktuālais novada pašvaldības
Sociālajā dienestā
Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā
novembrī trūcīgas personas statuss no jauna noteikts
47 personām. Kopā novadā ir 171 trūcīga persona.
Pabalstos izmaksāti EUR 7822,11, no tiem: GMI
pabalstam EUR 335,03, apkures pabalstam EUR
597,59, brīvpusdienām skolās EUR 2801,76, sociālajām
garantijām bāreņiem un audžuģimenēm izlietoti EUR
1920,92, cita veida pabalstos - EUR 2166,81. Samaksai
par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju sniegtajiem pakalpojumiem izlietoti EUR
2311,10. Sociālās aprūpes iestādēs no jauna ir ievietotas
3 personas.
Lūgums Sociālajā dienestā savlaicīgi vērsties
ģimenes trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statusa noteikšanai. No 2015. gada ģimenēm, kam
būs noteikts šāds statuss, un daudzbērnu ģimenēm
būs pieejamas atlaides elektroenerģijas patēriņa
apmaksai. Elektroenerģijas atlaides būs pieejamas
arī ģimenēm, kas dzīvo īrētās telpās. Lūdzu Sociālajā
dienestā precizēt savus „Latvenergo” klienta numurus
vai to skaitītāju numurus, uz kuriem būtu attiecināmas
atlaides pēc ģimenes faktiskās dzīvesvietas. Klientu
numuri būtu precizējami pie sociālā darbinieka Ivara
Saksa (tel. 20244231) līdz katra mēneša 20. datumam,
ja ģimenei ir no jauna noteikts trūcīgas ģimenes statuss
vai ir mainīta dzīvesvieta. Atlaižu piemērošana notiks
automātiski, kompānijas „Latvenergo” darbiniekiem
pieslēdzoties sistēmas SOPA datu bāzei, kurā glabājas
informācija par derīgajiem trūcīgas ģimenes statusiem
un līgumu numuriem, uz kuriem attiecināmas atlaides.
Sīkāka informācija „Latvenergo” mājaslapā, kā arī pie
pagastu sociālajiem darbiniekiem bukletu veidā.
Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams
pieteikties uz asistenta pakalpojumiem. Lūgums
sazināties ar sociālajiem darbiniekiem par nepieciešamo
dokumentu noformēšanu. Vecpiebalgas novadā asistenta
pakalpojumi decembrī tika nodrošināti 20 cilvēkiem,
tai skaitā 10 otrās grupas invalīdiem, 8 pirmās grupas
invalīdiem un 2 personām, kas ir pirmās grupas redzes
invalīdi.
ES pārtikas pakas varēs saņemt, tikai sākot ar
2015. gada sākumu. Paredzēts, ka tās tiks dalītas tikai
mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgas statuss. Sīkāka
informācija būs pieejama akcijas sākumā.
Tāpat esam pieteikuši NVA filiālē 30 algoto pagaidu
darbu vietas Vecpiebalgas novada bezdarbniekiem, taču
sīkāka informācija par projektu būs pieejama tikai 2015.
gada sākumā. Lai piedalītos projektā, ir nepieciešams
saglabāt esošo bezdarbnieka statusu.
Sociālais dienests novēl visiem novada iedzīvotājiem
priecīgus, gaišus, mīlestības un cerību piepildītus
Ziemassvētkus un panākumiem bagātu, radošu un
laimīgu Jauno - 2015. - gadu.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

2015. gads pēc Austrumu kalendāra ir Koka Kazas gads, un Austrumos
tā atnākšanu sāks svinēt 20. janvārī. Gada elementa - koka - pamatiezīmes ir
auglīgums, noturīgas zināšanas, dziļas saknes, tradīcijas un cieņa. Savukārt
Kazas galvenā iezīme ir kaprīzums. 2015. gada saimniece ir bikla, sievišķīga,
dažkārt izlutināta. Pie labākajām Kazas īpašībām varētu pieskaitīt tieksmi uz
labdarību - Kaza labprāt dalās ar tiem, kas ir nelaimīgāki par viņu. Jāatceras,
ka labā pļavā - bez materiālajām rūpēm un ar labiem padomdevējiem - Kaza
var gūt panākumus un līdz ar Kazu - arī mēs.

Brāļu Kaudzīšu muzeja „Kalna Kaibēni” vadītājs Aivars
Ošiņš laikraksta „Druva” aptaujā „Gada cilvēks 2014” saņēma
titulu „Par Vecpiebalgas novada popularizēšanu”.

Apsveicam!
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2014. gada 23. decembrī

Sēdē piedalās: Edgars BĒRZKALNS, Valdis CĪRULIS, Ella FRĪDVALDEANDERSONE, Līva GRUDULE, Viesturs MELBĀRDIS, Inese NAVRA, Ilona RADZIŅA, Daina SKRASTIŅA, Jānis VĪLIPS

Pieņemtie lēmumi:

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.12/2014 „Grozījumi Vecpiebalgas novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2014 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un
speciālais budžets 2014. gadam”.
2. Apstiprināt valsts mērķdotāciju apmēru Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām laika
periodam no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. augustam: pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai EUR 358864, tai skaitā piemaksām par
iegūto 3. kvalitātes pakāpi EUR 8136 un piemaksām par 4. kvalitātes pakāpi EUR 6368;
interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai EUR 14100, tai skaitā
piemaksām par 3. kvalitātes pakāpi EUR 496; bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai EUR 30000, tai skaitā piemaksām par 3. kvalitātes
pakāpi EUR 1368.
Apstiprināt valsts mērķdotāciju laika periodam no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. augustam
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
sadalījumu starp novada izglītības iestādēm: pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai, interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai,
darba samaksai pedagogiem pirmsskolas grupās ar bērniem no piecu gadu vecuma.
Apstiprināt darba samaksas fondu izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku
atalgojumam un izglītības iestāžu vadītāju amata likmes.
3. Apstiprināt no pašvaldības pamatbudžeta finansēto pedagoģisko likmju apmēru
Vecpiebalgas novada izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai laika periodam
no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. augustam. Apstiprināt no pašvaldības
pamatbudžeta finansēto pedagoģisko likmju apmēru: Dzērbenes vispārizglītojošajai un
mūzikas pamatskolai - 1,16 likmes, Inešu mākslas skolai – 0,5 likmes. Pedagogu algas no
pašvaldības līdzekļiem tarificēt atbilstoši valsts apstiprinātajām zemākajām algas likmēm
(izņemot izglītības iestāžu vadītāju algas). Piemaksas par iegūto pedagogu kvalitātes pakāpi
maksāt valsts noteiktajā apmērā atbilstoši pedagogu iegūtajai kvalitātes pakāpei. Gadījumā,
ja no valsts mērķdotācijas pirmsskolas pedagogu darba samaksai nav ieplānota kvalitātes
piemaksa, iekļaut to tarifikācijā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
4. Iznomāt SIA „Janauto” uz 1 gadu nedzīvojamo telpu Nr. 34 Vecpiebalgas vidusskolas
ēkā 66,8 m2 platībā, nosakot telpu izmantošanas mērķi - Vecpiebalgas novada skolēnu
autovadītāju teorētiskajai apmācībai - izglītības funkcijas nodrošināšanai. Noteikt nomas
maksu par iznomātajām telpām 1,72 EUR, tai skaitā PVN 21% mēnesī.
5. Pamatojoties uz Civillikuma 1895. pantu par saistību tiesību noilgumu un parādu
piedziņas neiespējamību, norakstīt no bilances parādus par skolēnu ēdināšanu, uzturēšanās
maksām pirmsskolas izglītības iestādēs, kolektīvās antenas pieslēgumu, elektrību, atkritumu
apsaimniekošanu, dzīvokļa īri par parādu kopējo summu uz 01.12.2014. EUR 4009,71
apjomā.
6. Piešķirt finansiālu atbalstu Kasparam Stupelim EUR 640,29 dalībai 2015. gada pasaules
čempionāta posmos motokrosā blakusvāģiem un Elīzai Katlapai EUR 550,00 - dalībai
pasaules skolēnu čempionātā orientēšanās sportā Latvijas jaunatnes izlases sastāvā, kas no
2015. gada 18. līdz 25. aprīlim notiks Turcijā.
7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas nolikumu.
8. Papildināt 2014. gada 22. janvārī apstiprināto nolikumu „Par apbalvojumu piešķiršanu”,
izsakot sadaļu „IV. Apbalvojumu skaits un veids nominācijās” šādā redakcijā:
12. Nominācijai „Gada jaunietis” tiek izvirzīti domei apstiprināšanai trīs kandidāti Vecpiebalgas novada bērni vai jaunieši līdz 21 gada vecumam. Nominācijai tiek piešķirta
viena naudas balva 150 EUR apmērā un ziedi, pārējiem diviem izvirzītajiem kandidātiem
- goda raksti un ziedi.
12.1. Nominācija „Gada jaunietis” tiek piešķirta individuāli par izcilību un augstiem
sasniegumiem novadā, valstī un aiz tās robežām kādā no jomām - māksla, sports, kultūra
vai par nozīmīgu ieguldījumu novada atpazīstamībā.
9. Atcelt nomināciju „Pūra lādes laureāts”.
10. Komandēt Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāju Ellu Frīdvaldi-Andersoni
no 20. līdz 23. janvārim uz biedrības „IC Network” valdes sēdi Varšavā (Polija). Domes
priekšsēdētāju komandējuma laikā aizvieto domes priekšsēdētājas vietnieks Valdis Cīrulis.
11. Izīrēt dzīvojamo telpu - dzīvokli Nr.15, Gaujas ielā 5, Taurenē, Taurenes pagastā,
Vecpiebalgas novadā I.R. uz 6 mēnešiem.

12. Apstiprināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013. - 2019. gadam
aktualizēto Investīciju plānu 2015. - 2019. gadam (skatīt: www.vecpiebalga.lv).
13. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Gaujas iela 3”-12 (Taurenes pagasts)
izsoles rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 4100,00. Pārdot nekustamo
īpašumu izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
14. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Katlu māja” (Inešu pagasts) izsoles
rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 16 400,00. Pārdot nekustamo īpašumu
izsoles augstākās cenas piedāvātājai.
15. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Liepas”-5 (Dzērbenes pagasts) izsoles
rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 652,00. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles
augstākās cenas piedāvātājai.
16. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Vecmietiņi” (Vecpiebalgas pagasts)
izsoles rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 3811. Pārdot nekustamo īpašumu
izsoles augstākās cenas piedāvātājam.
17. Ar 2008. gada 1. septembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības K. G.
mantiniekiem uz zemes vienību “Lejas Salnēni” (Vecpiebalgas pagasts), zemes vienības
kopplatība 0,2 ha. Piedāvāt mantiniekiem izmantot zemes nomas pirmtiesības un noslēgt
nomas līgumu. Zemes nomas pirmtiesības jāizlieto līdz 2015. gada 31. janvārim.
18. Ar 2006. gada 1. septembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības I.S. uz zemes
vienību “Jaunsproģi” (Inešu pagasts), zemes vienības kopplatība 11,4 ha. Piedāvāt I.S.
izmantot zemes nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu. Zemes nomas pirmtiesības
jāizlieto līdz 2015. gada 31. janvārim.
19. Ar 2010. gada 1. jūniju izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības D. K. mantiniekiem
uz zemes vienību “Naudēļi” (Taurenes pagasts), zemes vienības kopplatība 9,33 ha.
Piedāvāt mantiniekiem izmantot zemes nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu.
Zemes nomas pirmtiesības jāizlieto līdz 2015. gada 31. janvārim.
20. Ar 2008. gada 1. septembri izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības D. V. uz zemes
vienību “Vilnīši” (Dzērbenes pagasts) , zemes vienības kopplatība 2,6 ha. Piedāvāt D.V.
izmantot zemes nomas pirmtiesības un noslēgt nomas līgumu. Zemes nomas pirmtiesības
jāizlieto līdz 2015. gada 31. janvārim.
21. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas neapbūvētas zemes vienības
- starpgabali, kuru platība mazāka par teritorijas plānojumā paredzēto minimālo platību un
kurām nav iespējams nodrošināt piekļuvi koplietošanas ceļam. Sarakstā iekļautas 2 zemes
vienības 11,6 ha kopplatībā. Veicot zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības
platība var tikt precizēta.
22. Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīgas apbūvētas zemes vienības,
par kurām „Valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta 4. daļai noslēdzami zemes nomas līgumi.
Sarakstā iekļautas 2 zemes vienības 11,93 ha kopplatībā. Veicot zemes vienību kadastrālo
uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt precizētas.
23. Precizēt NĪVKS IS reģistrēto pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemes vienību
platības atbilstoši kadastra kartē grafiski noteiktajām platībām.
24. Apstiprināt SIA „Topometrs” zemes ierīkotājas Vitas Važas izstrādāto zemes ierīcības
projektu nekustamā īpašuma “Lejas Beķeri” (Inešu pagasts) zemes vienībai. Piešķirt no
īpašuma atdalāmajai zemes vienībai 22,0 ha kopplatībā nosaukumu “Meža Beķeri”.
25. Atsavināt
Vecpiebalgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu
„Elektroni”-1, (Vecpiebalgas pagasts), pārdodot šo īpašumu par brīvu cenu. Apstiprināt
nekustamā īpašuma „Elektroni”-1 pārdošanas brīvo cenu - EUR 3500. Personām, kuras
vēlas iegādāties nekustamo īpašumu, sākot ar nākamo dienu pēc sludinājuma publicēšanas
Vecpiebalgas novada pašvaldības mājaslapā līdz 2015. gada 29. janvāra plkst.17.00,
jāiesniedz pieteikums Vecpiebalgas novada pašvaldībai. Ja pieteikumus iesniegs vairāk
nekā viena persona, tiks rīkota izsole starp šīm personām. Apstiprināt pašvaldības nekustamā
īpašuma „Elektroni”-1 pārdošanas par brīvu cenu izsoles noteikumus.
26. Veikt nekustamā īpašuma „Apaļais šķūnis” (Taurenes pagasts), dzīvokļa īpašuma
„Gaujas iela 5” - 2 (Taurenes pagasts) , dzīvokļa īpašuma „Gaujas iela 5” - 15 (Taurenes
pagasts), dzīvokļa īpašuma „Lībieši” - 3, (Taurenes pagasts) , dzīvokļa īpašuma „Purmaļi”
- 4 (Taurenes pagasts), dzīvokļa īpašuma „Rūķīši” - 1 (Taurenes pagasts), dzīvokļa
īpašuma „Zemītes” - 2 (Taurenes pagasts) telpu grupas sagatavošanu atsavināšanai
- īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā un tirgus vērtības noteikšanu un piedāvāt tos
īrniekiem.
27. Izveidot Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisiju: komisijas
priekšsēdētāja - Daina Slaidiņa, komisijas priekšsēdētājas vietnieks - Guntars Zernis,
komisijas locekļi - Benita Zvejniece, Rita Čičkanova, Anda Liepiņa. Apstiprināt Darījumu
ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikumu.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 22.
janvārī plkst. 15.00 Dzērbenē, sabiedriskajā centrā.

Valsts nodrošināta bezmaksas juridiskās palīdzības un
kompensācijas cietušajiem saņemšanas kārtība
Valsts kompensācija cietušajiem
Personas, kuras atzītas par cietušajiem kriminālprocesā,
ir tiesīgas vērsties administrācijā, ja noziedzīga
nodarījuma rezultātā nodarīti smagi vai vidēja
smaguma miesas bojājumi, iestājusies personas nāve,
aizskarta tikumība un dzimumneaizskaramība, cietušais
ir cilvēku tirdzniecības upuris vai inficēts ar cilvēka
imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu. Kompensāciju
pieprasa gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par
cietušo, iesniedzot administrācijā aizpildītu valsts
kompensācijas pieprasījumu. Kompensāciju var
pieprasīt arī, ja nozieguma izdarītājs nav noskaidrots.
Informāciju par kompensācijas saņemšanu cietušie var
iegūt administrācijā, kā arī pie kriminālprocesa virzītāja
policijā, prokuratūrā vai tiesā. Papildus cietušais pilngadīga trūcīga vai maznodrošināta persona - var
pieteikt kriminālprocesa virzītājam lūgumu nodrošināt
pārstāvi krimināllietā. Samaksu par juridiskās palīdzības
sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem šajā gadījumā
sedz valsts.
Izdevumus par advokāta sniegtajiem pakalpojumiem
šajā gadījumā sedz valsts.
Valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība
Administrācija nodrošina juridisko palīdzību
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maznodrošinātām, trūcīgām personām un tām
personām, kas pēkšņi nonākušas tādā situācijā un
materiālā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu
tiesību aizsardzību vai atrodas pilnā valsts/pašvaldības
apgādībā, ja palīdzība nepieciešama civiltiesiska strīda
risināšanai tiesā un ārpus tiesas.
Administrācija lemj par konsultācijas, procesuālo
dokumentu sastādīšanas un pārstāvības tiesā
piešķiršanu un norīko juridiskās palīdzības sniegšanai
juridiskās palīdzības sniedzēju. Samaksu par juridiskās
palīdzības sniedzēja pakalpojumiem šajā gadījumā
sedz valsts.
Informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanas
iespējām iedzīvotāji var saņemt administrācijā, kā arī
pašvaldības sociālajā dienestā.
Vairāk informācijas par pakalpojumiem var saņemt,
zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801
(nospiežot 1 - valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība,
nospiežot 2 - valsts kompensācija cietušajiem),
mājaslapā: www.jpa.gov.lv.
Juridiskās palīdzības administrācijas adrese: Pils
laukumā 4, Rīgā, LV-1050, e-pasts: jpa@jpa.gov.lv.

No Latvijas Lauku sieviešu apvienības
konferences mūsu novada pārstāves
pārbrauc ar radošām idejām
jauniem projektiem
Gada nogalē Rīgā, Zemkopības ministrijas lielajā zālē,
notika biedrības „Latvijas Lauku sieviešu apvienība”
(LLSA) ikgadējā konference „Radošums lauku
sievietes dzīvē”. Konferencē tika runāts par inovatīviem
risinājumiem amatniecībā, kā arī par to, cik liela
nozīme ir mārketinga pasākumiem - reklāmai un preces
noformējumam. Daudz tika diskutēts par sievietes lomu
ģimenē. Rakstniece Monika Zīle mudināja klātesošos
padomāt par dzīves nozīmīgākajām vērtībām, par laiku,
ko veltām saviem tuviniekiem. Mūsu novada pārstāves,
kuras piedalījās konferencē, atzīst, ka Latvijas Lauku
sieviešu apvienības organizētais pasākums bija interesants,
pozitīvām emocijām piepildīts.
Ik gadu par nozīmīgiem sasniegumiem un čaklu
darbošanos sabiedrības labā un LLSA popularizēšanā
sievietēm tiek piešķirts Pateicības un Rožu ordenis.
Paldies par sadarbību ar LLSA saņēma arī vairāku
pašvaldību vadītāji, viņu vidū Vecpiebalgas novada
domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde-Andersone. Domes
priekšsēdētājai piešķirto atzinību konferences dalībnieces
pārveda no Rīgas un pasniedza Inešu pilī.
Dzidra Ješkina

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada janvāris

Jau pirms krietna laiciņa
noslēdzās spoku stāstu un
zīmējumu konkurss. Paldies
žūrijai par vērtējumu! Šogad
konkursā piedalījās 47 dalībnieki,
no tiem tikai 13 bija rakstījuši
spoku stāstus, vairākums bija
izvēlējušies konkursā startēt
ar zīmējumiem. Žūrijai nācās
krietni pasvīst, lai objektīvi
izvērtētu Zelta otas un Zelta
spalvas nosaukuma īpašniekus,
jo darbi bija labi un samērā
līdzvērtīgi. Karstās diskusijās
izkristalizējās rezultāti - Zelta
spalvas
nosaukumu
ieguva
Deivids Spalviņš no Vecpiebalgas
vidusskolas,
Zelta
otas
nosaukumu - Dārta Kancēviča
no Dzērbenes. Starp labākajiem spoku stāstiem žūrija atzīmēja Keitas Zariņas, Beātes
Bāliņas, Karīnas Keitas Sābules darbiņus 1.-4. klašu grupā un Sanijas Gobiņas, Elīnas
Melderes, Annas Balodes un Martas Pundures darbus 5.-9. klašu grupā. Starp zīmētājiem
labākie - Armands Pundurs, Salvis Lūks, Andris Verdenfelds, Ance Kalniņa, Toms Ņizins,
Nauris Kancēvičs, Diāna Šmite 5.-9. klašu grupā, bet jaunākajā grupā labākie - Jurģis
Muižnieks, Elīza Ratniece, Kristaps Kalniņš, Marta Šmite, Estere Zirne, Sintija Spilva,
Keita Zariņa, Pēteris Šmits, Sindija Kalniņa. Nelielas pateicības un konkursa balviņas
aizceļos pie jums pēc skolas brīvlaika. Novēlu visiem skaistu un radošu Jauno gadu.
Tiekamies nākamā gada konkursā!
Daina Šmite, Dzērbenes tautas nama vadītāja

„Iespēju klubiņš” – organizācija, kas sniedz
palīdzību krīzes situācijā nonākušajiem



Gada nogale Sociālajā dienestā

Dienas noslēgumā visi klātesošie dzērbeniešu vadībā apguva jaunu dziesmu, kura tika
pasludināta par pensionāru himnu.

Tā ir ļoti skaista un sirsnīga tradīcija, ka pirmo svecīti Adventa vainagā novada
pensionāri iededz kopīgi. Uz šo pasākumu gada nogalē Vecpiebalgas kultūras namā
pensionārus pulcēja klubiņš „Pīlādzītis” kopīgi ar novada domi un pašvaldības Sociālo
dienestu. Domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde -Andersone lielā brīnuma gaidīšanas laikā
sveica klātesošos un vēlēja labu veselību, izturību un optimismu. Šajā pasākumā kopā ar
pensionāriem bija arī Sociālā dienesta vadītāja Anita Kamerāde, kura visiem dāvāja lielu
saldumu grozu. Baudot pašvaldības sarūpētos kliņģerus un karstos dzērienus, varējām
vērot Jumurdas sieviešu vokālā ansambļa, Inešu pagasta deju grupas „Drostaliņas”,
burvīgā dueta Lindas un Edžus Ķaukuļu sagatavotos muzikālos sveicienus. Par mūzikas
pavadījumu un deju ritmiem rūpējās ansamblis no Madonas „Tev”.
Svētdiena - pirmā Advente - sarunās, apsveikumos, dziesmās un dejās paskrēja vēja
spārniem. Mēs, pensionāri, esam pārliecināti, ka šādam pasākuma ir jābūt, lai satiktu
bijušos kolēģus un paziņas, kopīgās sarunās atcerētos aizgājušos gadus, pārrunātu
priecīgus un arī skumīgus mirkļus… Būt aktīviem jebkurā vecumā - tāda ir mūsu dzīves
filozofija.
17. decembrī, ikmēneša klubiņa „Pīlādzītis” tikšanās reizē, sveicām savus jubilārus.
Prieks, ka mūsu rindas kļūst kuplākas un klubiņam pievienojas jauni dalībnieki. Arī šajā
- 2015. - gadā aicinām pensionārus nepalikt malā, bet ik mēnesi 17. datumā atrast brīvu
brīdi, lai kopīgi pavadītu laiku.
Līdzjūtība mūsu Dainai, māmuļu smilšu kalniņā pavadot…
Laima Teriška

Lilitas Grīnfeldes fotogleznu izstāde
bibliotēkā

Līga Irbe - “Iespēju klubiņa” vadītāja.

Mūsu valstī darbojas vairāki labdarības fondi, kas palīdz ģimenēm ar bērniem, kuri
šobrīd atrodas trūkumā, izmisumā un neziņā, un iespēju robežās garīgi, morāli un praktiski
atbalsta arī citus trūkumcietējus. Viena no šādām organizācijām ir „Kraukļa Fonds”, kas
dibināts 2009. gadā ar mērķi ekonomiskās krīzes laikā palīdzēt trūkumcietējiem Rīgā
un Latvijā. Fonds vairākkārt ir sniedzis atbalstu arī Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem,
kuri nonākuši grūtībās. Pilnveidojot darbību, nupat izveidota „Kraukļa Fonda” nodaļa
„Iespēju klubiņš” Taurenē un tas savu mājvietu atradis „Vecmuižā”, bijušajā kolhoza
kantora ēkā.
Par darbu un iecerēm stāsta klubiņa vadītāja Līga Irbe: „Šī ideja nav jauna, šāda veida
labdarības iestādes darbojas daudzās valstīs, arī citviet Latvijā. Mūsu organizācijas mērķis
ir atbalstīt cilvēkus gan praktiski, piedāvājot nepieciešamās lietas, gan arī finansiāli.
Ziedojot nelielu summu labdarībai, ikviens šeit varēs iegādāties gan sadzīvē noderīgus
priekšmetus, gan apģērbu un apavus. Šis nebūs parasts lietoto preču veikals, kurā kāds
pelnīs, pārdodot tālāk citiem par nevajadzīgām kļuvušas lietas, tostarp arī jaunas preces.
Naudas līdzekļi, ko iegūsim par ziedojumiem, tiks novirzīti grūtībās nonākušu cilvēku
atbalstam. Atšķirībā no valsts institūcijām mēs neprasīsim cilvēkiem uzrādīt dokumentus
par trūcīgas personas statusu vai ienākumu līmeni, mūsu palīdzību varēs saņemt arī
tie novada iedzīvotāji, kuri neatbilst trūcīgā statusam, bet kuriem ir izveidojušies
sarežģīti apstākļi. Esam plānojuši, ka organizācijas darbību Taurenē nodrošinās padome
piecu cilvēku sastāvā, kas ļoti rūpīgi izvērtēs visus pieteikumus un arī gādās par to, lai
piešķirtais atbalsts tiek saņemts īstajā vietā un laikā. Dažkārt ir ļoti grūti atzīt savu
bezspēcību un lūgt palīdzību, tāpēc aicinu līdzcilvēkus nebūt vienaldzīgiem un pastāstīt
par kaimiņiem vai paziņām, kuri nonākuši grūtībās, jo, iespējams, vajag tikai pavisam
nedaudz, lai cilvēks atkal spētu par savu dzīvi parūpēties pats. Protams, sadarbosimies
arī ar pašvaldību, bet vēlos uzsvērt, ka mūsu labdarības organizācija nav ne valsts, ne arī
pašvaldības institūcija, tāpēc mūsu palīdzība ir vērsta nevis uz regulāru praktisku lietu
vai naudas līdzekļu piešķīrumu, bet gan uz īslaicīgu atbalstu. Mēs nevarēsim piedāvāt
milzīgas summas, bet kādam arī mūsu iespēju robežās piešķirtie līdzekļi var izrādīties
ļoti noderīgi. Ar savu darbošanos mēs centīsimies veicināt filantropiju un veidot sociāli
atbildīgu sabiedrību.”
Līga atzīst, ka cilvēku atsaucība ir liela, dažādas organizācijas un privātpersonas gan
no Latvijas, gan ārzemēm ir saziedojušas krietnu preču klāstu un jau šobrīd „Iespēju
klubiņa” piedāvājumā plašā izvēlē ir apģērbi, apavi, saimniecības lietas. Starp dažādiem
sīkumiem varot pat atrast ļoti vērtīgus un kvalitatīvus izstrādājumus.
„Iespēju klubiņa” darba laiks ceturtdienās un piektdienās 10.00 - 18.00,
sestdienās 11.00 - 15.00.
Dzidra Ješkina

Lilitas Grīnfeldes (no labās) fotomākslai atzinīgus vārdus veltīja daudzi pasākuma
apmeklētāji, arī Lilita Plūme.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā no 15. decembra skatāma Lilitas Grīnfeldes fotogleznu
izstāde „Tāda caurspīdīga var pasaule būt, kad ir laimīga…”. Digitālie darbi veidoti īpašā
tehnikā, atstājot vietu fantāzijai un iztēlei. Lilita Grīnfelde, raksturojot izstādi, atzīst:
„Tuvojoties Ziemassvētkiem, es atļāvu notikt brīnumam un sapulcēt kopā vasaras ziedus
un ziemas - leduspuķes. Vasaras ziedi izceļas ar krāšņu sulīgumu un formām, savukārt
leduspuķes - ar smalkumu un trauslumu. Ziema savas puķes audzē vislielākajā salā, tāpēc
ir diezgan grūti notvert mirkli, lai parādītu dažādās nokrāsas un tonalitātes. Fotogrāfu
favorītes ir cēlās puķes kā rozes vai lilijas, bet man gribējās izcelt mazo un necilo lauku
ziediņu skaistumu.” Bibliotēkas apmeklētāji atzinīgi novērtējuši jauno fotogleznu izstādi,
īpaši uzsverot, ka Lilitas darbi no citu fotogrāfu darbiem atšķiras ar savu oriģinalitāti
un savdabīgumu. Inguna Bauere par izstādi teic: „Lilitas darbi ir ļoti sievišķīgi. Dabas
skaistums, kādu spēj ieraudzīt vienīgi laimīgs cilvēks, kuram ir pietiekami daudz
laika, iejūtības, mīlestības un sirsnības, lai meklētu skaistumu ikdienišķajā. Necils
ērkšķogas ziediņš, bet cik izteiksmīgs Lilitas fotogrāfijā! Tā ir arī mana pārliecība, ka
tieši nesamākslota, gaiša un priecīga vienkāršība ir vislielākā Dieva dāvana, kuru bieži
nenovērtējam, bet kura spēj iedvesmot uz lieliem darbiem.”
Dzidra Ješkina
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Pateicības pēcpusdienā gada nogalē
novērtē celtnieku darbu

Renovētā Taurenes pamatskolas ēka.

2014. gadā Vecpiebalgas novada
pašvaldība īstenoja četrus lielus Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētus
projektus, kuru rezultātā kompleksi
energoefektivitātes pasākumi tika veikti
novada mācību iestādēs - Taurenē un
Vecpiebalgā. 11. decembrī pašvaldības un
skolu pārstāvji svinīgos apstākļos Inešu
pilī tikās ar projektu tiešajiem realizētājiem
- celtniekiem.
Vecpiebalgas vidusskolas direktore Lolita
Žagare: „Šajā gadā skolas saimi priecēja trīs
nosiltinātās ēkas: sporta zāle, pirmsskola
un kopmītne. Tika veikti uzlabojumi, gan
pilnveidojot jumtu stāvokli, gan nomainot
radiatorus. Darbi vēl turpinās, un cerībā uz
pavasara un vasaras periodā veicamajiem
darbiem gribam godam sagaidīt skolas 320
gadus ( 2016. gadā). Lielu jo lielu paldies
sakām novada pašvaldībai par realizētajiem
projektiem un sniegto līdzfinansējumu. Arī
būvnieku veikumam ir pozitīvs vērtējums.
Kvalitatīvs darbs, atsaucīgi un pieklājīgi
darba veicēji - tā varētu raksturot celtnieku
brigādes, kuras strādāja pie skolas ēku
siltināšanas.”
Taurenes
pamatskolas
direktore

Lilita Ozoliņa: „Vispirms gribu teikt
paldies novada pašvaldībai un personīgi
izpilddirektoram Hugo Duksim un
priekšsēdētājai Ellai
Frīdvaldei Andersonei, jo mēs, Taurenes pamatskolas
saime, esam ļoti priecīgi par siltināto
skolu. To jau jutām rudens brīvlaikā un līdz
pat decembra pirmajai pusei, ka siltums
neskrien pa sienām un logiem laukā, bet
paliek ēkā, un arī kurinātājiem nebija
diennakti jāstrādā. Esmu iepriecināta
par celtnieku apzinīgo un rūpīgo darbu,
jo katra vietiņa darba dienas beigās tika
sakopta. Puiši ļoti centīgi strādāja, kaut
bieži traucēja lietus. Tāpēc viņi strādāja
pat sestdienās un svētdienās. Puiši bija
tie, kas ar savu darbu radīja pozitīvu
priekšstatu par firmu, tās darba kultūru.
Paldies saimnieciskā dienesta vadītājam
Jānim Vīlipam par darbu uzraudzīšanu!
Novērtējot padarīto, galvenie ēku
izmantotāji - pedagogi un skolēni - kā
paldies celtniekiem dāvāja
muzikālu
sveicienu. Koncertā piedalījās Adrija
Žagare, Kārlis Apalups un Vecpiebalgas
bērnudārza audzēkņi.
Dzidra Ješkina

Decembris Kaives
pagasta kultūras dzīvē

Decembrī Kaives pagasta iedzīvotāji un
citi interesenti varēja aplūkot pasaku tēlu
un citu teātra rekvizītu izstādi. Izstādes
eksponāti ir čaklo kaivēniešu - Aigas
Kalniņas, Gunas Kalniņas un Ilonas
Melderes un skujeniešu - Baibas Juknevičas
un viņas mammas, Rimanta Rudeņa un
daudzu citu meistaru darinājumi. Tie tapuši
trīs gadu garumā, piedzīvojuši daudzas
izrādes un priecējuši skatītājus. Paldies
Baibai par jauko un sirsnīgo izstādīti!
27. decembrī mazākie kaivēnieši
sagaidīja Ziemassvētku vecīti ar skaistiem
dzejolīšiem un dziesmām. Priecājamies un

sakām lielu paldies Kaives un Skujenes
apvienotajam bērnu teātrim “Mēs”, kuri
režisores
Baibas Juknevičas vadībā
parādīja, kā var svinēt Ziemassvētkus kopā
ar meža iemītniekiem. Gan maskas, gan
dekorācijas ir Baibas un aktīvo skujeniešu
darinātas. Novēlam viņiem spraigu un
radošu nākamo gadu! Paldies visiem, kas
kuplināja šo pasākumu, un tiksimies atkal
nākamajā gadā! Visiem laimīgu, veselīgu
un saticīgu Zilās Kazas gadu!
Agnese Caunīte - Bērziņa
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SKOLU ZIŅAS
Adventes dāsnums Vecpiebalgas
vidusskolā
Tuvojas gadu mija - gaišuma un
pārdomu laiks, kad izvērtējam padarītos
darbus 1. semestrī. Decembra mēnesis
Vecpiebalgas
vidusskolā
aizritējis
Adventes noskaņās, Ziemassvētku ilgu
vadīts.
Tradicionāli Adventes laikā skolas
kuplo saimi uzrunāja mācītājs Intars
Jonītis, aicinot ikkatru Bībelē izlasīt un
izprast tekstu par Jēzus piedzimšanu
un vadīt dienas piedošanā, mīlestībā un
draudzībā. 10. klases skolniece Linda
Čemodanova vērtē:
„Man ļoti patika, kā, mācītāja
aicināti, visi kopā lūdzāmies par gaišu
Ziemassvētku laiku. Pats interesantākais
bija Intara Jonīša nolasītais Bībeles
fragments. Viņš teica, ja kāds no mums
Lūkas
evaņģēlijā
atradīšot
vārdu
„kūtiņa”, tad atradējam uzdāvināšot kasti
ar konfektēm. Mācītājs mūs mudināja
domāt par garīgām vērtībām kā piedošanu
un līdzcietību. 12. klases skolnieka Kārļa
Apalupa dziedātā dziesma „Uzsniga
sniedziņš balts” apkārtējos raisīja
Ziemassvētku prieku.”
Ir skaista tradīcija Ziemassvētkos
iesaistīties labdarības pasākumos. Skolas
kolektīvs, vērojot 10. klases skolnieces
Diānas Tuntes veidoto video sižetu
par aprūpes centra „Ozoli” jauniešiem,
nolēma tos iepriecināt ar svētku veltēm
un garīgu atbalstu.
Vērojot skolas noformētos logus, var
nojaust Ziemassvētku koncerta tematiku.
Šogad - „ Sniega karaliene”, kura pie
mums ir atnākusi ar oriģināliem sniega
vīriem, sākumskolēnu
darinātiem,
Adventes vainagu pie klašu durvīm.
Skolas telpas skaistas dara ne tikai
skolēnu veikums, bet arī darbinieku
izdomu bagātais noformējums.
Pirmskolēni savās grupiņu eglītēs
mācēja skatītājus iepriecināt ne tikai ar
dejām, dziesmām, dzejoļiem, bet mīļi
pateikt PALDIES vecākiem par rūpēm.
Šogad 5. un 6. gadnieki sāka apgūt angļu
valodas prasmes. To apliecinot, skandināja
uz Ziemassvētkiem iecienīto dziesmu
„We wish you a merry Christmas”.
Skan laimes zvani ticībai, cerībai,
mīlestībai. Svētki pie namdurvīm. Klāt
Ziemassvētku koncerts. Koncertu svinīgi
atklāja direktores vietniece audzināšanas
darbā Antoņina Glāzere, aicinot kopīgi
izstaigāt Gerdas un Kaja mīlestības ceļu
no H. K. Andersena pasakas „Sniega
karaliene”, kur nemitīgi cīnās labais
un ļaunais. Savukārt vecāku padomes
vadītājs Mārcis Ločmelis pateicās
skolotājiem, skolēniem, vecākiem un
vecvecākiem par nesavtīgo garīguma
izkopšanu savās sirdīs. Uzsverot, ka mēs
paši šajā svētku laikā cits citam esam
vislabākā dāvana, ir tikai jāatrod laiks
savstarpējo attiecību kopšanai. Snip,
snap, snurre, un burvīgais stāsts varēja
sākties. Brīnišķīgā aktierspēle, raitais
deju solis, skanīgās dziesmas, laupītāju
deja, folkloras ansambļu uzstāšanās, ēnu
teātra elementu iesaistīšana ļāva skatītāju
sirdīs iedegties gaismas dzirkstelei,
neļaujot Sniega karalienes spoguļa
lauskām nonākt uz zemes. Pašdarināto
sarkano rožu dāvināšana un sirsnīgais
direktores Lolitas Žagares apsveikums
vēlreiz apliecināja, ka mīlestība ir
uzvarējusi tumsu. Vislielākais paldies
koncerta režisorei Rigondai Prīsei un
pulciņu vadītājiem!
Kā veicies konkursos, sacensībās un
olimpiādēs?
Starpnovadu bioloģijas olimpiādē

9. klašu grupā atzinība Paulai Diānai
Šulcai, 10. klašu grupā 1. vieta Mairai
Asarei, 2. vieta Ritai Ozolai, atzinība
Helēnai Lāpselei, 12. klašu grupā 1. vieta
Ringoldam Zvaigznem. Valkas novada
literārajā konkursā laureātos iekļuvis
Gundars Tomašs (12. klase). Latvijas
stāstnieku konkursā titulu „Dižais
stāstnieks” ieguva Andris Brauers (7.
klase), titulu „Lielais stāstnieks” - Ralfs
Jānis Bērzkalns (7. klase).
Cēsīs norisinājās reģionālās debates
par tematu „Valsts un sabiedrības atbalsts
vietējiem ražotājiem veicinās Latvijas
ekonomisko un sociālo izaugsmi”. Mūsu
skolas komanda (Ilva Liepiņa (10. klase),
Gundars Tomašs (10. klase) un Mārtiņš
Arājs (11. klase)) saņēma pateicību
par piedalīšanos. Nacionālajā debašu
turnīrā Jelgavas Valsts ģimnāzijā sīvā
konkurencē (startēja 32 komandas) pēc
3 uzvarētām spēlēm komanda ieguva 5.
vietu.
Šogad olimpiāde „Atvērtā kopa” pulcēja
216 komandas no 31 skolas, iesaistot jau
aptuveni 1300 jaunos matemātiķu. No
mūsu skolas piedalījās trīs komandas (no
8., 9., 10. klases). 10. klases komanda
izcīnīja 3. vietu. Komandas sastāvā:
Maira Asare, Sintija Igaune, Diāna
Tunte, Samanta Elliņa. Ļoti labi cīnījās
9. klases komanda - Kristers Slavēns un
Paula Diāna Šulca un 8. klases komanda
- Agnese Štimmere, Paula Graudiņa,
Arturs Sandris Avens.
Vecpiebalgas vidusskolas komandu
starts Cēsu atklātajās starpnovadu
sacensībās volejbolā bijis veiksmīgs
- meiteņu komanda izcīnīja 1. vietu.
Komandā spēlēja Alise Gulbe, Elīza
Oša (11. klase), Sintija Igaune, Armanda
Višņova, Kristīne Šmita (10. klase), Annija
Sniedze, Kitija Sarmule, Nikola Strazda
(9. klase), zēniem - 2. vieta. Komandā
spēlēja Mārtiņš Arājs, Ģirts Rozītis
(11. klase), Jēkabs Zommers, Gundars
Tomašs, Māris Kaštanovs, Haralds Pranis
(10. klase), Kristers Slavēns (9. klase).
Pamatskolu sacensībās zēniem par īstu
komandas līderi un vilcēju kļuva Kristers
Slavēns, kurš bez uzmundrināšanas spēlē
veica milzīgu spēles apjomu uzbrukumā.
Komanda izcīnīja 3. vietu, tajā spēlēja
Kristers Slavēns, Rūdis Balodis, Sandis
Cīrulis, Arvis Kaštanovs (9. klase), Artūrs
Avens, Raivis Jermaks (8. klase), Andris
Brauers (7. klase), Ralfs Kuzmans (6.
klase). Nikola Strazda, Kitija Sarmule,
Ilze Kaštanova (9. klase), Agnese
Štimmere (8. klase), Valērija Tolkunova,
Elīna Meldere, Amanda Konopacka,
Annamarija Eglīte (6. klase).
Decemdra sākumā skolas līmenī 8.12. klasei notika basketbola turnīrs. Pats
lielākais pārsteigums bija sportiskās
skolotāju
komandas
piedalīšanās,
atraktivitāte un labās iemaņas. Uzvarēja
10. klases komanda, 2. vietā 9. klase, bet
3. vietā 12. klase.
Paldies skolotājiem Agitai Bērziņai,
Vitai Lapiņai, Inesei Žvīgurei, Agitai
Brauerei,
Rigondai
Prīsei,
Rutai
Šarkovskai, Agitai, Kramai, Mārim
Kramam!
Lai gaismas klāts Jaunais - 2015. gads!
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu,
kurā var iepazīties ar sīkāku informāciju
par skolā notiekošo un aplūkot
fotogrāfijas.
Informāciju apkopoja skolotāja
Inese Žvīgure
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Jaunatnes vīzija par Eiropas
Savienību
Vecpiebalgas vidusskolas 10.-12. klases komanda
piedalās „Euroscola” konkursā „Jaunatnes vīzija par
Eiropas Savienību”, lai stiprinātu interesi un izpratni par
ES procesiem.
Eiropas Valodu dienā, 26. septembrī, Rīgā, Eiropas
Savienības mājā, iepazinām spāņu, norvēģu, itāļu, franču,
horvātu, holandiešu, zviedru un zīmju valodu. Darbnīcās
uzzinājām par dažādu Eiropas Savienības valstu kultūru,
kā arī iemācījāmies pateikt nozīmīgus vārdus un frāzes.
Tiekoties ar Vecpiebalgas novada jaunatnes lietu
speciālisti Leldi Burdaju, uzzinājām par jauniešu iespējām
darboties dažādos ES projektos.
Eiropas Savienības piedāvātās iespējas ceļot, mācīties un
strādāt diemžēl nespēj mazināt vientulības, pamestības un
apjukuma stāvokli, kas bieži tiek kompensēts ar alkohola
lietošanu, narkotikām, seksuālām attiecībām pārāk agrā
vecumā. Situāciju sliktāku padara jauniešu bezdarbs.
Mūsuprāt, ES jauniešu aktuālākās problēmas:
1. bezdarbs, jo ES jauniešu bezdarba līmenis vairāk
nekā divas reizes pārsniedz pieaugušo bezdarbu (22%
salīdzinājumā ar 10,2 %). 7,5 miljoni jauniešu nav
nodarbināti, neizglītojas un nav iesaistīti apmācībā.
2. atkarības, jo vidēji 25 % nobaudījuši alkoholu, pirms
sasnieguši 11 gadu vecumu. Vecumā no 13 līdz 15 gadiem
smēķē 40% pusaudžu, bet 80% ir pamēģinājuši smēķēt.
3. pāragra grūtniecība - 19%. 15 gadu vecumā 22 %
puišu un 19 % meiteņu ir stājušies seksuālās attiecībās.
Lielais pusaudžu grūtniecības īpatsvars saistīts ar to, ka 18
% kontracepciju vispār nelieto.
Mēs, Vecpiebalgas vidusskolas jaunieši, piedāvājam
problēmu risinājumu skatīt caur jauniešu dzīves redzējumu.
Uzskatām, ka nepieciešams veidot Eiropas Jauniešu
Parlamentu analogu mūsdienu Eiropas Parlamentam.
Varbūt tieši jaunieši ar „svaigu” dzīves redzējumu var
piedāvāt inovatīvu problēmu risinājumu.
Ceram, ka mūsu darbs un idejas tiks novērtētas un mums
būs iespēja doties uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā.
Vecpiebalgas vidusskolas projekta
„Euroscola” dalībnieki
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Decembris Inešu pamatskolā, Adventa - Ziemassvētku
gaidīšanas burvības apstarots
5. decembris - Eņģeļu egle, kas katru gadu ir vecāku un skolēnu, kā arī absolventu kopīgas darbošanās projekts, kura
laikā skola iegūst svētku veidolu. Šīs tikšanās laikā par tradīciju kļuvusi Vecpiebalgas draudzes mācītāja Intara Jonīša
uzruna par Ziemassvētku aizsākumu, simboliem un pārdzīvojumu.

9. decembrī skolā viesojas žurnāla „Praktiskie Rokdarbi” pārstāvji, kas vēroja un fiksēja mirkļus mākslas programmas
audzēkņu un skolotājas Sanitas Cimdiņas darbu tapšanas radošajā procesā. Visu par redzēto Inešos varēs lasīt un redzēt
žurnāla februāra numurā.

10. decembris - Kustību diena ar moto: „Neslinko un esi vesels!”
17. decembris - Ziemassvētku vecītis viesojas Inešu pirmsskolas bērnu dienas centrā.
16.-19. decembris - Ziemassvētku projekts „Lielu vezumu spēj apgāzt viena maza, maza sirds”, kura laikā skolēni
veidoja svētku dekorus zāles rotāšanai un apsveikumus labiem draugiem, kā arī gatavoja svētku koncertu. Ziemassvētku
vecītis šogad bija ļoti aizņemts un Inešu skolēnus uzrunāja virtuāli, tomēr dāvanu maisus bija paguvis nolikt klasēs, kur
svētku svinēšana turpinājās kopā ar vecākiem.

Kā veicies 2014./15 mācību gada 1. semestrī Taurenes pamatskolā?
Mācību gada pirmais semestris Taurenes pamatskolā
noslēdzies ar vidējo vērtējumu 6,29 (6,24 iepriekšējā
periodā) balles.
Balvas un atzinību par čaklu mācību darbu skolā saņēma
18 skolēni:
*par teicamu mācību darbu 1. - 3. klasē balvas
saņēma:
1. klasē - Sanita Greizāne, 3. klasē Mareks Greizāns;
*par labu un teicamu mācību darbu 1. - 3. klasē
balvas saņēma:
2. klasē - Viktorija Muraško
3. klasē - Edgars Rumba, Jurģis Zommers,
Gita Bērziņa;
*par labu mācību darbu 1. - 3. klasē balvas saņēma:
1. klasē - Daniels Marks Laputevs
2.klasē - Samanta Kendija Kūlīte;
*par labu un teicamu mācību darbu 4.-9. klasē
naudas balvu EUR 15 saņēma:
4. klasē - Rolanda Ģēģere
5. klasē - Auce Evija Cimberga,
Alvis Jakovļevs
7. klasē - Lūcija Mende;
*par labu mācību darbu 4.-9. klasē naudas balvu
EUR 8 saņēma:
8. klasē - Samanta Laura Libere;
*par centīgu darbu 4.-9. klasē grāmatu un atzinības
rakstu saņēma:
4. klasē - Melisa Polīna Stepāne,
Markuss Krūmiņš
6. klasē - Anete Plūme;
9. klasē - Jānis Kučinskis;
*par centīgu darbu 4.-9. klasē atzinības rakstu
saņēma:
6. klasē - Niks Cīrulis.
*Labākā liecība ar augstāko vidējo vērtējumu 8,18
balles ir Alvim Jakovļevam. Viņš balvā saņēma “Pūcīti.”
*Augstākais klases vidējais vērtējums - 6,79 balles ir
4. klases skolēniem, un viņi saņem „Ceļojošo pūci”.
Par godalgotu vietu iegūšanu starpnovadu skolu
sacensībās un konkursos naudas balvas saņēma 23
skolēni:
5. klasē - E. A. Cimberga (1.vieta pasaku konkursā K.
Skalbes muzejā „Saulrieti”, 22 euro);
6. klasē - A. Plūme (3. vieta pasaku konkursā K. Skalbes
muzejā “Saulrieti”, 8 euro);
5. klasē - R.Žuhovskis, E.A. Cimberga, A. Jakovļevs (2.
vieta dambretē, komandai 15 euro);

6. - 7. klasē - R. J. Kārkliņš, M. Guoģis, A. Plūme (1.
vieta dambretē, komandai 22 euro);
4.-5. klasē A. Jakovļevs, A.S.A. Dzelze, E. Rumba, R.
Paegle, R. Muraško, D. Pinka, M.P. Stepāne, R. Ģēģere,
K.L. Mateusa, P.J. Bērziņa (3. vieta tautas bumbas
sacensībās, komandai 8 euro);
7.-9. klasē J.R. Kārkliņš, J. Kučinskis, V. Kukošs, J.
Jankevičs, L. Mende (1. vieta konkursā „Ekstrēmais
notikums” Cēsu bērnu un jauniešu centrā, komandai 22
euro).
Paldies Taurenes skolas Atbalsta fondam par balvām
- naudas prēmijām 4.- 9. klases skolēniem (EUR 164,99
kopsummā)!

Augstākās vidējās atzīmes 4.-9. klašu grupā:
Alvis Jakovļevs, 5. klase (8,18); Lūcija Mende, 7. klase
(8,13), Evija Auce Cimberga, 5. klase (7,91), Rolanda
Ģēģere, 4. klase (7,78), Jānis Kučinskis, 9. klase (7,38),
Anete Plūme, 6. klase (7,21), Samanta Laura Libere,
8. klase (7,13), Melisa Polīna Stepāne, 4. klase (7,11),
Markuss Krūmiņš 4. klase (7,0).
Novēlu visiem jauno semestri sākt ar labu apņemšanos
un darba prieku!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno -2015.gadu!
Iveta Vilciņa,
direktores vietniece mācību darbā

				

„Lai cerības
baltas kā kupenas
klājas!”

Ar šādu moto sirdīs Taurenes pamatskolas
saime sveica Ziemassvētku tuvošanos
19. decembra vakarā. Patīkamākais jau
ir gaidīšanas laiks, radošais satraukums
- kuram trāpīsies galvenās lomas, kurš
varēs izpausties daudzveidīgāk, kā skanēs
iestudētās dziesmas, vai labi izskatīsies
sagatavotie tērpi? Rūpīgi pašu zīmētie
programmiņu vāciņi, rokdarbu izstādes
materiāli, kuri tapuši radošajos pulciņos,
iepriecināja gan pašus, gan skolotājus un
vakara viesus.
Vakara sākumā pie Ziemassvētku eglītes
tika sveikti skolēni, kuri teicami, labi un
centīgi mācījušies un guvuši sasniegumus
sacensībās un konkursos. Pēc tam kopīgi
skatījāmies un klausījāmies pēc „Sniega
karalienes motīviem” veidotu uzvedums,
kurā piedalījās visi skolēni un bērnudārza
audzēkņi.
Vecāku, skolēnu un pedagogu vārdā saku
paldies Taurenes skolas (vecāku) padomei
par pasākuma otrās daļas organizēšanu
un vadīšanu, kad pie mums ciemojās
Ziemassvētku vecītis. Par prieku viņam un
mums tika sniegta vēl viena ļoti atraktīva
koncertprogramma. Lielas ovācijas guva
8., 9. klases priekšnesums, kā arī 1. klases
rūķi un 3. klases muzikanti. Jautrība un
prieks valdīja kopējās rotaļās un atrakcijās,
sarūpētie gardumi atraisīja bērnu un vecāku
sirdis, jutāmies kā viena liela un bagāta
ģimene svētku priekšvakarā.
Mīļus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Laila Vaičūna,
direktores vietniece ārpusstundu darbā

Es lūgšu eņģelim baltajam,
Kas prieku kā sniegpārslas sēj,
Lai tev šajā vakarā svētā
Viņš laimi no debesīm lej.
Es lūgšu eņģelim labajam,
Lai vienmēr priecīgs tev prāts
Šai naktī, kad Ziemsvētki zvana,
Lai sajūti sevi tu pats,
Lai sajūti sevī to spēku,
Kas tevi pie zemes tur.

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada janvāris

Ziemassvētki Skujenes pamatskolā
Lai visi būtu laimīgi
Kā ziemassvētku rūķīši,
Lai katram miers un gaišums mājās,
Lai svētku svētums pāri klājas!

Gaišus Ziemassvētkus
visiem
novada ļaudīm!
Pirmssvētku
noskaņa
Skujenes
pamatskolā valdīja jau divas pirmssvētku
nedēļas: tika dekorētas skolas telpas,
gatavoti apsveikumi un priekšnesumi,
gaiss smaržoja pēc piparkūkām, slepeni
rosījās rūķi, bet 18. decembra pievakarē skolā pulcējās bērni,
vecāki un skolas viesi. Arī bijušie absolventi.
Skolas zālē, gaiteņos, klašu telpās - visur valdīja svētku gaisotne.
Svētku rotā skola iepriecināja visus, kas te ienāca un palika, lai
klausītos un skatītos. Koncerts saviļņoja katru sirdi. Koncerta
beigās ar savu ierašanos visus iepriecināja Ziemassvētku vecītis.
Viņa palīgi bija čakli strādājuši, un katrs skolasbērns saņēma
dāvanu maisiņu, kurā bija gan saldumi, gan sirdi iepriecinošas
dažādas
noderīgas
lietiņas.
Pateicības par labu
mācību darbu svētku
svinībās saņēma Patrīcija
Pļešakova (9. klase), Rūta
Līva Preisa un Ilmārs
Doršs (8. klase), Maija
Miķelsone un Monta
Linkuma
(7.
klase),
Mārcis Bērziņš (6. klase),
Kristaps Žēpers (5. klase),
Valērija Stivriņa un Dāvis
Zaltāns (4. klase), Kalvis
Doršs (3. klase), Linda
Bormane (2. klase), kā
arī visi 1. klases skolēni:
Gvido Cīrulis, Marta
Kolotiļina, Eva Medne,
Gustavs Jevstigņējevs,
Santa Samanta Rone,

Aigars Vīksna, Edvards Zaltāns.
Pateicības par centību mācībās saņēma Anna Zīle Lukstiņa (3.
klase) un Adele Lazdiņa (4. klase), balvu par izaugsmi mācību
darbā saņēma Ginta Strazda (4. klase) - kāpināta vidējā atzīme
par 2,61 balli.
Miks Jānis Olte (9. klase) saņēma balvu par pozitīvu attieksmi
pret mācību darbu un rezultatīvu iesaistīšanos ārpusskolas
konkursos un mācību olimpiādēs.
Saldo balvu par skolas apmeklējumu bez kavējumiem 1.
semestrī saņēma Aigars un Edgars Vīksnas, Artūrs un Kristīne
Meļķi, Anna Zīle Lukstiņa, Adele Lazdiņa, Ginta Strazda, Maija
Miķelsone, Ilmārs Doršs, Līva Ragozina.
Skolas padomes vecāku pārstāvis pateicās konkrētiem
skolotājiem un vecākiem par ieguldījumu svētku sagatavošanā.
Svinības turpinājās ar liecību izsniegšanu un kopīgu bērnu un
vecāku vakariņošanu klasēs, dejām un jautrošanos skolas zālē.
Skolas kolektīvs izsaka lielu pateicību palīgiem un pasākuma
atbalstītājiem: gan uzņēmējiem, gan privātpersonām.
Valda Miķelsone,
direktores vietniece ārpusklases darbā

Esamības vakari – iespēja sajust latvisko

Jau pirms vairāk nekā simts gadiem vietējā Vecpiebalgas
inteliģence sanāca kopā, lai vakarētu, lai baudītu cits cita
klātesamību un dalītos savā daiļradē un domās. No šiem vakariem
attīstījās doma par Latvijas valsti, par cildeno, skaisto un būtisko.
Lai sajustu piederību savam novadam, saviem ļaudīm un izzinātu
savu iekšējo pasauli, Vecpiebalgas paaudzes ir atkal apvienojušās,
lai sanāktu kopā uz vakarēšanu romantiskā, draudzīgā un latviskā
garā. Šajos vakaros, atskatoties uz pēdējo gadu, piebaldzēnu
paaudze runājusi dzeju, dziedājusi dziesmas, iesaistījusies sarunās
par brīvību, dižo Skalbi, Latviju, Piebalgu un iedvesmu, un citiem
ne mazāk svarīgiem jautājumiem.
Iespējams, daudziem no jums šo vakaru esamība būs kaut kas
vēl nezināms, bet tas tikai tāpēc, ka lielām lietām ir vajadzīgs
laiks. Viens grauds tikai ar laiku var pārvērsties par zelta kviešu

lauku, zīle tikai pēc gadiem izaug par diženu ozolu.
Sākoties jaunajam gadam, visu vakarētāju vārdā vēlos pateikties
Vecpiebalgas kopmītņu un bērnudārza darbiniekiem par iespēju
izmantot telpas, lai šos vakarus īstenotu.
Mēs aicinām tevi pievienoties šiem vakariem, paust to, kas ir
tev svarīgs, sajust novadu sevī, sajust latvisko. Tā kā šie vakari
norisinās vienu reizi mēnesī, visiem interesentiem, kas vēlas mums
pievienoties, ir iespēja sekot līdzi uz ziņojumu dēļiem izvietotajai
informācijai, pieņemt draugu un apkārtējo uzaicinājumu atnākt,
kā arī sekot līdzi publicētajam internetā - http://www.twitter.com/
VGrupa.
Lai veiksmīgs, gaišs un mērķtiecīgs Jaunais gads!
Kārlis Apalups

Bērnus un jauniešus trenēties aicina
BMX klubs „Vecpiebalga”

Lai Taurenes pamatskolas
sadarbības
partneriem
un
draugiem Jaunajā gadā vienmēr
kāds sapnis ir nomodā, kāda
vēlme, ko piepildīt, kādas
alkas, ko remdināt, kāda laba,
atsaucīga sirds, kāda draudzībā
paspiesta roka!
Skolas saimes vārdā direktore
Lilita Ozoliņa

Latvijas riteņbraukšanas federācija un
BMX klubs “Vecpiebalga” aicina bērnus un
jauniešus uzsākt treniņus BMX riteņbraukšanā
treneres Ditas Dzenes vadībā.
Vecums:
Vecpiebalgas
BMX
klubs
aicina
pievienoties bērnus un jauniešus visās
vecuma grupās, kuriem ir vēlme apgūt un
pilnveidot sevi tieši BMX riteņbraukšanā, kā
arī sasniegt augstus panākumus šajā sporta
veidā. Treniņus var uzsākt bērni no 4 gadu
vecuma.
Informācija par treniņiem:
Treniņi notiek vismaz 3 - 4 reizes nedēļā.
Tie tiek organizēti kopā visām vecuma
grupām. No pavasara līdz rudenim treniņi
notiek Vecpiebalgas BMX trasē, sacensību
periodā trenējamies citās Latvijas BMX
trasēs. Ziemas periodā turpinām vispārējās fiziskās sagatavotības
treniņus un organizējam vismaz divus treniņus Valmieras BMX
iekštelpu trasē, kā arī slēpojam un peldam. Laipni gaidīti arī
interesenti no kaimiņu novadiem - Jaunpiebalgas, Priekuļu, Cēsu
un Gulbenes novada.
Trases adrese:
Rātmindera parks, Vecpiebalgas pagasts, Vecpiebalgas novads.

Juridiskā adrese: “Andrēni”, Dzērbenes pag., Vecpiebalgas nov.,
LV-4118.
Kontakti:
Trenere Dita Dzene, tālrunis: 26392053
Kluba prezidents Sandis Kārkliņš, tālrunis: 29479071, e-pasta
adrese: sandis.karklins@inbox.lv
Sandis Kārkliņš
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Pelniet ar
darbu, nevis
pārdodot
gaisu!
Katrs iesākums ir grūts,
turklāt
reģionos
attīstīt
kādu no biznesa nozarēm
ir krietni sarežģītāk nekā
lielajās pilsētās. Taču arī
laukos viss ir iespējams. Ar
savu piemēru to ir pierādījis
dzērbenietis
Valdemārs
Dambekalns, kurš pērn par
sekmīgu
uzņēmējdarbības
vides attīstību saņēma novada
pašvaldības
apbalvojumu
un kļuva par laureātu
nominācijā „Gada balva
uzņēmējdarbībā 2014”.
Dzērbenē esat ienācējs. Pastāstiet par sevi!
Ar savu dzimtu daudzos gadījumos mēs esam
neredzamām saitēm vienoti ne tikai izskata un rakstura
ziņā, bet arī ar līdzīgu dzīves scenāriju. Mans tēvs ir
cēsinieks, kas pēc Politehniskā institūta beigšanas palika
dzīvot Rīgā, vecaistēvs lielu daļu mūža strādāja Cēsīs,
bija bērnu sanatorijas direktors un sagādnieks sadzīves
pakalpojumu kombinātā. Tēva vectēvs nāk no Lietuvas
un Latvijas pierobežas un, kā stāsta dzimtas vēsture,
savulaik bija pat balotējies Pēterburgas domes vēlēšanās,
bet vēlāk 10 gadus Amerikā vadīja rauga rūpnīcu. Starp
citu, ir saglabājies pat vectēva darba līgums, kurā
teikts, ka viņa alga bijusi 300 dolāru mēnesī. Pirms
simts gadiem! Vecmamma no mātes puses ir divu lielu
Kurzemes vecsaimniecību mantiniece, kura, pabeigusi
vidusskolu Rīgā, vēlāk saimniekošanas prasmes apguva
Kaucmindē. Mātes ģimene no izsūtīšanas paglābās,
pārceļoties uz Līgatni, tur mamma mācījās Augšlīgatnes
pamatskolā, bet vēlāk Rīgas 2. vidusskolā. Mans vectēvs
no mātes puses nāk no Ziemeriem, kas atrodas Alūksnes
novadā. Viņa brālis Voldemārs Dambekalns Raunā bija
skolotājs, kurš kara beigās devās uz Ameriku un ilgus
gadus Vašingtonas medicīnas bibliotēkā strādāja par
galveno bibliotekāru, stāsta, ka beidzis 3 augstskolas
un bijis īsts poliglots - pratis vairākas valodas. Domāju,
mērķtiecība mums visiem gēnos - mammas vārdā ir
nosaukta laboratorija Latvijas Universitātes Cietvielu
fizikas institūtā, es pats esmu mācījies 4 augstskolās,
brālis otro reizi tika ievēlēts Saeimā.
Kas jūs pamudināja pievērsties uzņēmējdarbībai?
Vēl mācoties LLU, sāku strādāt Zemkopības ministrijā.
Nebiju piemērots ierēdņa darbam, tāpēc mani atbrīvoja.
Šodien savām priekšniecēm Veltai Feodorovai un Maijai
Brunovskai varu sirsnīgi pateikties par šo soli, jo pašam
aiziet no darba būtu bijis grūti - ja kāds palīdz, lēmumu
vieglāk pieņemt. Ir cilvēki, kuriem patīk pašiem plānot
savu laiku un darbu un kuriem nepatīk, ka viņus iegrožo.
Esmu viens no tiem. Pašnodarbinātais amatnieks vai
mazais uzņēmējs - variants ikvienam, kurš ir nemierā
ar algota darba kārtību. Ienākumi, iespējams, nebūs
augstāki, bet brīvas rīcības iespējas atsver daudzas
neērtības.
Biznesa idejas meklējumi.
Vienīgā reālās dzīves profesija, ko esmu mācījies, ir
lopu audzēšana un selekcija, kas deviņdesmito gadu
beigās nebija perspektīva, tāpēc piespiedu kārtā nācās
kļūt par mazo uzņēmēju. Dažkārt domāju: ja būtu apguvis
citu profesiju, piemēram, galdnieka vai namdara, uzsākt
savu biznesu būtu daudz vieglāk. Ar šodienas pieredzi
varu arī citiem ieteikt - pelniet ar darbu, nevis pārdodot
gaisu. Ja kādu neapmierina maza alga kā darba ņēmējam,
tad jākļūst pašam par uzņēmēju.

Pastāstiet par savu saimniecību!
Vairākus gadus, būvējot un attīstot Valmiermuižas
alus ražotni, dzīvoju Cēsīs un Valmierā. Pirms gadiem
pieciem pirmo reizi saskāros ar Lauku Atbalsta
dienesta izsludināto programmu kārtu jaunajiem
zemniekiem, un šī iespēja bija kā pamudinājums
pārcelties uz dzīvi Dzērbenē. Sākumā mērķis bija
sakopt savu zemi, bet, sastopoties ar strādāt griboša
darbaspēka trūkumu, sāku visu darīt pats. Šobrīd
saimniecības 100 ha apstrādājam ar saviem spēkiem.
Mūsdienu komforta līmeni vēl neesam sasnieguši - ir
jāpilnveido tehnikas parks, lai varētu strādāt ar lielāku
atdevi. Diemžēl šobrīd uzņēmumiem, kas nodarbojas
ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, attīstīties
kļūst arvien sarežģītāk. Milzīgās konkurences apstākļos
un pie pašreizējiem platībmaksājumiem gaļas cenai
jābūt četras reizes augstākai. Tikai tad varēs runāt par
liellopu gaļas ražošanu kā pelnošu lauksaimniecības
nozari. Piebalgas pusei perspektīvākās, manuprāt, ir
piena lopkopība un netradicionālā ražošana. Jau izsenis
Vidzemes augstienē paralēli naturālai saimniecībai
zemnieki peļņas nolūkos nodarbojās ar amatniecību.
Arī es to daru, ražojot un pārbūvējot automobiļus, liekot
drenāžu sistēmas Zemgales un Kurzemes zemniekiem.
„Šovītēs” karstākais darba laiks ir vasarā - siena laikā,
savukārt pārējā laikā gaļas liellopu audzēšana neprasa
pastāvīgu saimnieka klātbūtni. Pašlaik apsaimniekoju
100 ha, par saprātīgu cenu esmu gatavs palielināt
apstrādājamo zemju platību līdz pat 700 ha, taču nomāt
nevēlos, jo līdzšinējā pieredze rāda, ka zemju iznomātāji
nav prognozējami.

iespējams. Manuprāt, apkārtnes gaļas lopu audzētājiem
vajadzētu kooperēties, lai veidotu pārstrādes uzņēmumu
un atrastu savu eksporta produktu. Ārzemju tirgos par
bioloģisku zāli ēdušu divgadīgu teli maksā tādu pat
cenu kā par to, kas ēdusi soju un kukurūzu. Tas nav
godīgs darījums. Vai varam ko mainīt? Mums ir, no kā
mācīties, piemēram, graudu kooperatīvs „Latraps”. Lai
spētu saprast ZM viedokli, plānoju aktīvāk iesaistīties
lauksaimnieku organizāciju darbā. Jebkurā jomā
attīstīties traucē tikai zināšanu trūkums. Es katru dienu
palaižu garām daudz iespēju, kuras neredzu. Tāpēc ir
jātur acis vaļā un jāiet kopsolī ar laiku. Ceru uz Cēsu
puses skolu līmeņa izaugsmi, lai mani bērni varētu
paskatīties tālāk aiz horizonta.

Varbūt
šobrīd
lūkojaties pēc kvalificētā
darbaspēka?
Kvalificēts, strādāt gribošs un lojāls darbaspēks nekur
Latvijā nestāv dīkā. Labs darbinieks ir liela vērtība
un uzņēmuma stabilitātes garants. Domāju, ka ne tikai
novadā, bet visā valstī nopietni jāpārdomā izglītības
mērķi, jo, runājot līdzībās, vairums cilvēku prot tikai
lasīt, bet neuztver, ko lasa. Latvijā tāpat kā Eiropā
trūkst labu amata meistaru. Jaunā paaudze mazāk
domā par profesijas apguvi, bet arvien biežāk izvēlas
studijas augstskolā. Rezultātā kļūst par slikti atalgotiem
speciālistiem, nevis labi pelnošiem amatniekiem. Un tā
ir liela kļūda. Mums ir daudz talantīgu amatnieku, kuri
arodu apguva vēl padomju gados, diemžēl liela daļa no
viņiem savu dienišķo maizi šobrīd pelna ārzemēs.

Vai esat iesaistījies ES līdzfinansētajos projektos?
Lai attīstītu saimniecību, esmu piedalījies sešos LAD
projektos. Bez projektu finansējuma Dzērbenē nebūtu
neko varējis izdarīt. Ceru, ka LAD speciālisti paliks
tikpat atsaucīgi un saprotoši kā līdz šim.

Lauksaimnieciskās produkcijas noieta tirgus. Jūsu
pieredze.
Šī ir ļoti smaga tēma. Lielākā problēma ir
neaizsargātais tirgus - vietējais ir pārāk mazs, savukārt
eksportēt neapstrādātu produkciju par godīgu cenu nav

Kā
kopumā
vērtējat lauksaimnieciskās
uzņēmējdarbības attīstības iespējas šobrīd reģionos,
tostarp mūsu novadā? Kādas patlaban ir lielākās
problēmas un izaicinājumi?
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” savulaik ir teicis Rainis.
Līdzīgi ir mūsdienu lauksaimniekiem - izdzīvos, kas
atšķirsies. Ja būsim kā visi, piedalīsimies cīņā par
mazāko cenu. Kad sākām ražot Valmiermuižas alu,
vairums nozares speciālistu neticēja, ka mums sanāks.
Kredītiestādes atteica finansējumu, teica: ja pirksiet
smagās mašīnas - kredītu saņemsiet, bet vēl vienai
alus rūpnīcai naudu nedosim. Dzīve pierādīja, ka, esot
atšķirīgiem no citiem, var augt un attīstīties. Būt radoši
var tikai izglītoti un prasmīgi cilvēki, tāpēc to arī novēlu
izglītības plānotājiem - izaudzināt inovatīvus pasaules
līmeņa amatniekus.

Spītība, uzņēmība - tās ir tipiskas latviešu zemnieka
īpašības. Vai tās var attiecināt arī uz jums?
Spītīgs neesmu, par uzņēmīgu arī sevi nesauktu,
galvenais ir mērķtiecīgi virzīties uz iecerēto. Un, ja vēl
ir ģimene, kas atbalsta, un sieva, kas iedvesmo, tad var
kalnus gāzt. Tālu nākotni neplānoju, man svarīgāk šķiet
turpināt līdzšinējo saimniecības attīstības tempu.
Ierasts, ka, sākoties jaunajam gadam, izvirza jaunus
sapņus un mērķus. Ko jūs novēlētu sev un novada
ļaudīm!
Paskatīties uz pasauli atvērtām acīm un gribēt, lai
vieta, kur dzīvojam, kļūst skaistāka un mēs laimīgāki.
Dzidra Ješkina

				

PasākumU AFIŠA

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada janvāris

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

PASĀKUMI
VECPIEBALGAS
NOVADĀ

Jaunākie Vecpiebalgas novadā:

Dzērbenes tautas namā

Sveicam Tevi, janvāra jubilār!

30. janvārī Tirzas teātra viesizrāde (tuvāka informācija
afišās, www.vecpiebalga.lv un draugiem.lv) .

Īpašie gaviļnieki

Kaives pagasta pārvaldes zālē

10. janvārī Zilās kazas masku balle 2015.
Masku balle bērniem no plkst.19.00 līdz plkst. 22.00.
Masku balle pieaugušajiem no plkst. 22.00 līdz plkst.
02.00. Iesim masku lielīšanās parādē. Noskaidrosim
populārāko Kaives masku. Jautrību un pārsteigumus
nodrošinās DJ Edmunds.
Katra mēneša pirmajā piektdienā kinoseansi Kaivē:
plkst. 18.00 - filma bērniem,
plkst. 20.00 vai 21.00 - filma pieaugušajiem.
Par grupas seansiem lūdzam sazināties,
zvanot tautas nama vadītājai
Agnesei Caunītei - Bērziņai (tālr. 26309040).

Taurenes kultūras namā

17. janvārī plkst. 22.00 MASKU BALLE KARNEVĀLS kopā ar grupu „Vēja radītie”
Ieeja ar maskām - EUR 4,00
Bez maskām - EUR 5,00
Balvu fonds garantēts.
Darbosies bufete.

Vecpiebalgas kultūras namā

24. janvārī plkst. 18.00 Saikavas amatierteātra
izrāde Vigita Pumpure „Kaimiņu būšana”.
Naivs farss 10 ainās bez pretenzijām uz augsto mākslu.
Režisore - Aija Špure.
Biļetes cena - EUR 2,00, bērniem - EUR 1,00

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

19. janvārī plkst. 13.00 tikšanās ar psiholoģi Anitu
Prodnieci. Tēma - „Augsta pašapziņa - veiksmīgas un
piepildītas dzīves pamats”. Aicinām visus interesentus!

Luīze Ločmele
Taurenes pagastā;
Alise Platace
Taurenes pagastā;
Ernests Aļķis
Taurenes pagastā;
Augusts Mivrenieks
Vecpiebalgas pagastā;

(ZAAO)

ZAAO

ikdienā
cenšas
nodrošināt
modernu atkritumu
apsaimniekošanu
un
kvalitatīvu
klientu servisu. Lai
uzzinātu vērtējumu
uzņēmuma darbībai
un
sniegtajiem
pakalpojumiem,
klienti aicināti paust savu vērtējumu, aizpildot ikgadējo
ZAAO klientu aptaujas anketu.
ZAAO ir svarīgs klientu viedoklis, tas vienmēr tiek
analizēts, attīstot uzņēmuma piedāvājumu. ZAAO
vēlas izzināt atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu
saņēmēju viedokli par līdzšinējo sadarbību, saņemtajiem
pakalpojumu veidiem un nepieciešamiem jauniem
pakalpojumiem gan sadzīves atkritumu, gan otrreizējai
pārstrādei derīga iepakojuma savākšanai. Tāpat klienti
aicināti izvērtēt komunikāciju ar uzņēmumu, tostarp
SMS pakalpojumu, Zvanu centra darbību, iegūto
informāciju, apmeklējot uzņēmuma infrastruktūras
objektus
Aptaujas anketu klienti saņem pa pastu kopā ar 2015.
gada atkritumu izvešanas kalendāru. Aizpildītās anketas
līdz 2015.gada 1.februārim var atdot dažādos veidos
– nodot atkritumu savācējmašīnu šoferiem, ienest kādā
no ZAAO birojiem, atstāt EKO laukumu pārziņiem vai

60 - Maija Baltvilka Dzērbenes pagastā
Valentīna Vimba Taurenes pagastā
Pēteris Morozovs Vecpiebalgas pagastā
70 - Mudīte Apsīte Dzērbenes pagastā
Mārīte Dandena Dzērbenes pagastā
Ivans Vozņesenskis Inešu pagastā
Daina Melbārde Taurenes pagastā
Imants Tiltiņš Taurenes pagastā
80 - Česlava Irša Dzērbenes pagastā
Tatjana Ruta Oša Kaives pagastā
Jānis Tora Taurenes pagastā
91 - Pēteris Klepers Vecpiebalgas pagastā

Miks Klimovičs
Vecpiebalgas pagastā.

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

PATEICĪBA
Un nevajag nemaz tik daudz Pavisam maz,
Pavisam nieku,
Lai mirdzošs mirklis nestu prieku!
Mīļš paldies Ērikai Gaterei un Līvai Grudulei par
silto un sirsnīgo uzņemšanu „Incēnos” Ziemassvētku
eglītes pasākumā. Laimīgu un darbīgu 2015. gadu!
Vecpiebalgas vidusskolas 5. klases skolēni, vecāki
un audzinātāja Vizbulīte Kalniņa

ZAAO klientu aptauja pakalpojumu attīstīšanai
SIA

Ko, Laimiņa, vēlēt grib,
Gadiņiem mijoties?
Mazu rūpi, izturību,
Mīļu vārdu siltumam!

sūtīt pa pastu uz Valmieras biroju (SIA ZAAO, Rīgas
iela 32, Valmiera, LV4201), to var arī sūtīt pa faksu
+ 64281251. Ērti aptaujas anketu gan privātpersonas,
gan uzņēmumu un organizāciju pārstāvji var aizpildīt
elektroniski uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv .

LĪDZJŪTĪBA
Ai, mīļo vectētiņ,
Kam aizgāji tālu ceļu.
Birst asara, sāp sirsniņa,
Zem velēnas apguldot.
Izsakām patiesu līdzjūtību Armandai, Adrianam
un viņu ģimenei, vectētiņu kapu kalniņā pavadot.
10, 5. klases klasesbiedri,
vecāki un audzinātājas

SĒRU VĒSTS
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
ka nevaru to tev parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
Bet es taču dzīvošu vienā no tām.

(A. de Sent Ekziperī)

Mūžībā aizgājuši:

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Laimonis Zigfrīds Kiršteins, Ineši;
Anna Gulbinska, Taurene;
Ilgvars Meisners, Taurene;
Zaiga Cīrule, Vecpiebalga;
Aina Grovere, Vecpiebalga;
Ausma Smukule, Vecpiebalga;
Imants Ķuzis, Vecpiebalga;
Vladimirs Višņevs, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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