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Šajā numurā:
■ Par daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošanu
■ Pašvaldības 2014.gada
budžeta izpilde
■ Mūsu viesis Benita Bogdanova

Vecpiebalgas novada pašvald bas izdevums

Uzsākta reģistrācija 24. SLĒPOŠANAS
MARATONAM “Apkārt Alaukstam”

Pēc laika apstākļu diktēta viena gada
pārtraukuma šogad slēpojuma “Apkārt
Alaukstam” rīkotāji ir cerību un apņēmības
pilni to sarīkot.
Uzsākta dalībnieku reģistrācija jau 24.
slēpojumam “Apkārt Alaukstam”, kas
šogad notiks 7. februārī, pulcējot gan
profesionāļus, gan slēpošanas entuziastus.
Iepriekšējā pieteikšanās pieejama līdz
2.februārim, to var veikt slēpojuma mājas
labā www.alauksts.lv un veikalu tīkla
“Burusports” veikalos.
Sacensību rīkotāji vienmēr domājuši
par dalībniekiem, izņēmums nav arī šī
reize, un šogad tiek piedāvāts vēl plašāks
distanču klāsts, lai katrs var izvēlēties
sev piemērotāko. Sportiski noskaņotie
varēs izvēlēties tradicionālo, bet nedaudz
pagarināto “Sportland’’ Tautas maratona
distanci, kurā šogad būs jāveic 22
kilometri. Šī gada jaunums ir “Burusports”
Veselības maratons - distance 9 kilometru
garumā. Tajā aicināti pieteiktie tie, kuriem
galvenais nav rezultāts, bet iespēja sevi
pierādīt kā atraktīvu, aktīvu un radošu
sporta cienītāju. Šo varētu nosaukt arī par
karnevāla distanci, kurā ikviens var slēpot
sev ierastā tērpā, teiksim, uzvalkā, ja esi
biroja darbinieks un tā jūties visērtāk. Var
izvēlēties arī īpašus tērpus, maskas, visu ko
citu ārpus distanču slēpošanas standartiem.

Dalībnieki, kuri piedalīsies šajā maratona
distancē, tiks arī vērtēti, un žūrija izvēlēsies
jautrākos un atraktīvākos slēpotājus, kuri
saņems īpašas balvas. Protams, balvas būs
arī ātrākajiem slēpotājiem.
Vismazākajiem slēpotājiem būs arī
“Skrīveru saldumu” distance no 400
metriem līdz vienam kilometram.
Slēpojuma rīkotāji parūpējušies arī par to,
lai pie naudas balvām “Sportland’’ Tautas
maratona distancē tiktu ne tikai ātrākie.
Pirmo trīs vietu ieguvēji gan vīriešu, gan
sieviešu distancēs saņems attiecīgi: 1. vieta
- 250 eiro, 2.vieta -150 eiro, 3.vieta -100
eiro. Balvas tiks arī katra simta pirmās
vietas ieguvējiem, proti - 101., 201., 301.,
401., 501. 601,701.,801.,901 un 1001 vietas
saņems 101 eiro.
Ar piemiņas kausiem un medaļām
apbalvos labākos atsevišķās vecuma
grupās, kuru iedalījums šogad ļoti plašs.
Tradicionālo apbalvojumu - piemiņas
medaļu - saņems tie “Apkārt Alaukstam”
dalībnieki, kuri sekmīgi finišējuši 10, 15
un 20 reizes.
Visu informāciju iespējams uzzināt
sacensību oficiālajā mājas lapā www.
alauksts.lv
Uvis Avens, sporta klubs “Alauksts”
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Reorganizācija Dzērbenē
Saskaņā ar SIA”VPM Latvia” sertificētu
ēku būvuzraugu ēkas un telpu tehniskās
apsekošanas atzinumu ēkas „Vējarozēs”,
Dzērbenes pagastā, Vecpiebalgas novadā,
tehniskais stāvoklis
var apdraudēt
cilvēku veselību un dzīvību. Vecpiebalgas
novada pašvaldībai nav EUR 640000,00,
lai savestu ēku kārtībā. Lai novērstu
iespējamo apdraudējumu personām, kuras
atrodas šajās telpās, Vecpiebalgas novada
pašvaldība piedāvā minēto nomāto telpu
vietā iznomāt citas telpas, kas atrodas
adresē „Internāts”, Dzērbene, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā, par to
noslēdzot attiecīgi nomas līgumu.
Dakteres Z. Zariņas ģimenes ārstes
praksei
tiek
piedāvātas
Veselības
inspekcijas prasībām atbilstošas telpas ēkas
pirmajā stāvā. Telpām tiks nodrošināta
pieeja cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Pieņemšanu jaunajās telpās paredzēts sākt
ar 2015. gada 1. martu.
Dzērbenes un Taurenes iedzīvotājiem
tika
izplatītas lapiņas ar nepatiesu
informāciju, ka 22. janvārī plkst. 15.00
Dzērbenes sabiedriskajā centrā domes sēdē
tiks lemts par ambulances telpu likvidēšanu
un pārcelšanu uz sabiedriskā centra otro
stāvu. Vecpiebalgas novada pašvaldība
iesniegusi Valsts policijai iesniegumu, lai
noskaidrotu vainīgās personas par apzinātu
nepatiesas informācijas izplatīšanu, kā

rezultātā nodarīts materiāls un morāls
kaitējums.
Atbilstoši
Latvijas
Republikas
normatīvajiem
aktiem
Vecpiebalgas
novada pašvaldība nodos ēku „Vējarozes”
atsavināšanai. Uzņēmējiem tiks piedāvāts
piedalīties izsolē un iegādāties ēku
„Vējarozes” uzņēmējdarbībai.
2015. gada 22. janvārī Vecpiebalgas
novada dome pieņēma lēmumu par SIA
„Dzērbenes siltums” likvidācijas procesa
uzsākšanu. Lēmums tika pieņemts,
pamatojoties uz zvērināta revidenta
atzinumu, ka faktiski SIA „Dzērbenes
siltums” strādājis ar zaudējumiem un ar
nepamatoti zemiem siltuma tarifiem.
Lai SIA „Dzērbenes siltumu” saglabātu,
tad Dzērbenes daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem un pārējiem „Dzērbenes
siltuma” patērētājiem
turpmāk par
siltumu būtu jāmaksā par trešo daļu vairāk
nekā Vecpiebalgas novada pašvaldības
Saimnieciskā dienesta ražotā siltuma
saņēmējiem pārējos pagastos.
Uzskatu, ka dome ir pieņēmusi pareizo
lēmumu, lai Dzērbenē siltuma izmaksas
iedzīvotājiem nepaaugstinātos. Turpmāk
siltuma ražošana Dzērbenē tiks nodota
Vecpiebalgas
novada
pašvaldības
Saimnieciskajam dienestam.
Hugo Duksis, izpilddirektors

Projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta Vecpiebalgas
ciemā, II kārta” noslēgusies
Sekmīgi ir noslēgusies projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Vecpiebalgas novada Vecpiebalgas pagasta
Vecpiebalgas ciemā, II kārta” īstenošana. Projekta 2.
kārtas ietvaros tika nodrošināts pieslēguma līmeņa
palielinājums par 5 procentpunktiem Vecpiebalgas
ciema iedzīvotājiem, ka arī ciema teritorijā esošās
iestādes un uzņēmumi šobrīd saņem kvalitatīvu
dzeramo ūdeni, un šo lietotāju notekūdeņi turpmāk tiks apsaimniekoti atbilstoši
vides aizsardzības prasībām. Projekts nodrošinājis arī ūdens zuduma samazināšanos
par 5 procentpunktiem un infiltrācijas samazināšanos kanalizācijas sistēmā par 10
procentpunktiem, tādējādi pozitīvi ietekmējot ūdensresursu izmantošanas lietderības
rādītājus.

Būvdarbu izpildi veica pilnsabiedrība „VJM”, būvuzraudzību nodrošināja SIA
„Jungrex”, autoruzraudzību - SIA “Belss”. Līgumsaistības pilnībā izpildītas 2014. gada
19. decembrī.
Būve pieņemta ekspluatācijā 2014. gada 19. decembrī.
Kopējās projekta izmaksas EUR 469 462,55, tai skaitā ERAF finansējums EUR 395
825,17.
Projekta īstenošana pabeigta 2015. gada 31. janvārī.
Inese Asarīte, projektu vadītāja
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VECPIEBALGAS NOVADA DOMĒ
Domes sēde 2015. gada 22. janvārī

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

Pieņemtie lēmumi:

1. Vecpiebalgas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ilzei Pērkonei trīs mēnešu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas veikt bāriņtiesas darbības nodrošināšanu, novēršot visus Bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas konstatētos trūkumus un iesniegt priekšsēdētājai pārskatu
par bāriņtiesas darbību atbilstoši normatīvajiem aktiem.
2. Izbeigt Dzērbenes pagasta SIA „Dzērbenes siltums” darbību un uzsākt likvidācijas
procesu. Noteikt, ka ar Dzērbenes pagasta SIA „Dzērbenes siltums” likvidāciju saistītās
darbības LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajos termiņos, apmēros un kārtībā neveiks
valde, bet dalībnieku sapulces iecelts likvidators. Likvidējamās Dzērbenes pagasta SIA
„Dzērbenes siltums” likvidatoram atsavināt likvidējamās Vecpiebalgas novada pašvaldības
SIA „Dzērbenes siltums” mantu, iegūtos līdzekļus izlietojot kreditoru prasījumu
apmierināšanai un ar kapitālsabiedrības likvidāciju saistīto izdevumu apmaksai. Naudas
līdzekļus, kuri paliks likvidējamās Dzērbenes pagasta SIA „Dzērbenes siltums” rīcībā pēc
kreditoru prasījumu apmierināšanas un ar kapitālsabiedrības likvidāciju saistīto izdevumu
apmaksas, izmaksāt dalībniekam – Vecpiebalgas novada pašvaldībai. Par likvidācijas
procesa laikā neatsavināto mantu dalībnieks pieņems lēmumu par tās sadali, norakstīšanu
vai likvidēšanu.
3. Noraidīt biedrības „Bērnu un jauniešu centra „Dari Vari”” 2014. gada 17. decembra
iesniegumu „Par īslaicīgu mērķdotāciju „Bērnu un jauniešu centram ”Dari Vari””.
4. Noraidīt biedrības „Bērnu un jauniešu centra „Dari Vari”” 2014. gada 20. novembra
iesniegumu „Par budžeta pieteikumu”.
5. Pārskatīt Vecpiebalgas novada pašvaldības amatu sarakstus un atkārtoti izskatīt domes
finanšu komitejas sēdē.
6. Apstiprināt viena audzēkņa izmaksas 2015. budžeta gadā pašvaldības izglītības
iestādēs.
7. Grozīt 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.
8. Piedalīties ES programmas „ERASMUS+” projektu konkursa KA1 aktivitātē
„Mobilitātes projekti”, iesniedzot Jauniešu apmaiņas projektu. Projekts tiks īstenots Gruzijā.
Projekta izmaksas 100% apmērā tiks segtas no projekta līdzekļiem.
9. Piešķirt finansiālu atbalstu sportistiem: Kristeram Slavēnam EUR 530,00 (dalībai
pasaules čempionātā biatlonā junioriem, kas notiks 17.02.2015. - 24.02.2015. Baltkrievijā),
Dzintaram Daļeckim EUR 530,00 (dalībai Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādē, kas notiks
15.01.2015. - 01.02.2015. Austrijā), Kristai Razgalei EUR 530,00 (dalībai Eiropas jaunatnes
ziemas olimpiādē, kas notiks 15.01.2015. - 01.02.2015. Austrijā, un dalībai Pasaules
čempionātā biatlonā junioriem, kas notiks 17.02.2015. - 24.02.2015. Baltkrievijā).
10. Nepiešķirt finansiālu atbalstu pauerliftinga kluba „Ineši” atlētam Denisam Koltasevam
un viņa asistentam Matīsam Zemgalim.
11. Apmaksāt transporta izdevumus EUR 200,00 Dzērbenes Sarkanā Krusta nodaļai
braucienam uz Rīgas koncertzāli 31. janvārī.
12. Pagarināt uz 10 gadiem nedzīvojamo telpu īres līgumu, kas noslēgts 2010. gada 1.
februārī par telpu iznomāšanu Taurenes feldšeru - vecmāšu punkta darbības nodrošināšanai
Krasta ielā 15, Taurenē, Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, nosakot maksu 2,42 EUR
par 1 m2, kas kopā mēnesī ir EUR 275,88.

Vecpiebalgas novada
domes saistošie
noteikumi Nr.1/2015
„Grozījumi Vecpiebalgas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.14/2011. „Par atvieglojumu
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem
Vecpiebalgas novadā””
1. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas
novada pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.14/2011 „Par atvieglojumu piemērošanu
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Vecpiebalgas novadā”, izsakot noteikumu
2.5 punktu sekojošā redakcijā:
„Fiziskām un juridiskām personām, kuras
ir ieguldījušas investīcijas saimnieciskās
darbības
veikšanai
paredzētu
ēku
būvniecībā
vai rekonstrukcijā, ja ēkās
notiek uzņēmējdarbība, piešķir nodokļu
atvieglojumus:
par objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā pēc
2015. gada 1. janvāra, trīs gadus skaitot ar
nākamo mēnesi pēc nodošanas ekspluatācijā
- pirmajā gadā 90 % apmērā, otrajā gadā
50%
apmērā, trešajā gadā 25% apmērā.
2. Izteikt saistošo noteikumu 3.2.5 punktu
sekojošā redakcijā:
„Akta par būvju pieņemšanu ekspluatācijā
kopija, piemērojami tikai 2.5. punktam”.
3. Papildināt saistošos noteikumus ar 3.2.8
punktu, izsakot to sekojošā redakcijā:
„Uzskaites veidlapa par saņemto de
minimis atbalstu”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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13. Pagarināt uz 5 gadiem zobārstniecības un tehnikas izmantošanas līgumu, kas noslēgts
2010. gada 1. janvārī ar zobārsti Inesi Jēkabsoni par zobārstniecības iekārtas un tehnikas
izmantošanu, nosakot maksu EUR 70 mēnesī, ieturot iedzīvotāju ienākuma nodokli izmaksas
vietā.
14. Noslēgt nodomu sadarbības līgumu ar SIA ”Mācību un konsultāciju centru ABC”
par telpu izmantošanu Vecpiebalgas vidusskolā, nenodot nomas objektu pastāvīgā
lietošanā. Noteikt nedzīvojamo telpu lietošanas mērķi - izglītības funkcijas nodrošināšanai
iedzīvotājiem.
15. Nodot iznomāšanai nedzīvojamās telpas 16 m² kopplatībā “Internātā”, Dzērbenes
pagastā, Vecpiebalgas novadā. Uzdot nomas objekta izsoli organizēt komisijai: priekšsēdētājs
- Guntars Zernis, komisijas locekļi - Gita Janševica , Daina Slaidiņa.
16. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1/2015 “Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr.14/2011 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Vecpiebalgas novadā”.
17. Apstiprināt pašvaldības nekustamā īpašuma „Kagaiņi” (Vecpiebalgas pagasts) izsoles
rezultātus. Izsolē piedāvātā augstākā cena - EUR 6100. Pārdot nekustamo īpašumu izsoles
augstākās cenas piedāvātājam.
18. Noteikt zemes vienībām „Meža Bānūži”, „Rūķīši”, „Lībieši” (Taurenes pagasts) un
„Lejas Ceriņi” (Vecpiebalgas pagasts) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kura
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
19. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lejas Klētnieki” adresi.
20. Sadalīt zemes vienību “Lejas Sviļi” (Inešu pagasts) 3 atsevišķos īpašumos, kuru
platība pie robežu uzmērīšanas var tikt precizēta - “Lejas Sviļi” ar kopplatību 2,1 ha,
“Akmens Sviļi” ar kopplatību 1,3 ha un “Jaunsviļi” ar kopplatību 11,0 ha. Apstiprināt zemes
vienību adreses.
21. Piekrist jauna īpašuma izveidošanai, kas atdalīts no nekustamā īpašuma „Kalna
Igauņi” (Vecpiebalgas pagasts). Piešķirt atdalītajai zemes vienībai 5,04 ha kopplatībā
jaunu nosaukumu - „Mazigauņi” .
22. Atdalīt no nekustamā īpašuma „Vecbaldiešēni” (Inešu pagasts) zemes vienības daļu
aptuveni 0,11 ha kopplatībā. Atdalīto zemes vienības daļu pievienot īpašumam „InešiBaldiešēni - Jaunķemeres”. Noteikt zemes vienībai „Vecbaldiešēni” 1,69 ha kopplatībā
zemes izmantošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība,
zemes vienībai „Ineši - Baldiešēni - Jaunķemeres” - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.
23. Izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma „Kalna Roģi” (Dzērbenes
pagasts) zemes vienības sadalīšanai.
24. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Auļu ferma”
(Taurenes pagasts) pārdošanas vērtību EUR 2736,00.
25. Iznomāt apbūvētās zemes vienības „Smeiļi” (Vecpiebalgas pagasts) daļu 0,7 ha
kopplatībā, „Kūtiņas” (Dzērbenes pagasts)
0,98 ha kopplatībā, neapbūvēto zemes
vienību „Veļķi” (Vecpiebalgas pagasts) 2,2 ha kopplatībā, neapbūvētās zemes vienības
„Ģibuļu Ozols” (Vecpiebalgas pagasts) lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu 1,86
ha kopplatībā. Nomas līguma termiņš - 5 gadi, nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības.
26. Apvienot nekustamos īpašumus „Lejas Jēkuļi” 12,1 ha platībā un „Kalna Jēkuļi”
11,2 ha platībā (Inešu pagasts), izveidojot nekustamo īpašumu “Kalna Jēkuļi” 23,3 ha
kopplatībā, kas sastāv no 2 zemes vienībām. Noteikt īpašumam lietošanas mērķi – zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2015. gada 26.
februārī plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gadījumā mājas
īpašnieks Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma izpratnē ir
visi dzīvokļu īpašnieki, un viņiem ir jāveic mājas obligātās
pārvaldīšanas darbības -vai nu pašiem, vai pēc savas izvēles
uzdodot šo pienākumu pārvaldniekam.
Dzīvokļa īpašuma likums precīzi definē, kas ir dzīvokļa
īpašums, kā arī nosaka dzīvokļa īpašnieka tiesības un
pienākumus.
Atbilstoši minētā likuma tiesību normām dzīvokļa īpašums
ir gan atsevišķs īpašums, gan arī kopīpašumā esošā daļa, kurā
ietilpst 1) dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu,
lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā
sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un
durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai
skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus
norobežojošās sienas), starpstāvu pārsegumi (tai skaitā siltuma
un skaņas izolācijas slāņi), koplietošanas telpas (tai skaitā
bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas), kā arī dzīvojamo māju
apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi
ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi
elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (tai skaitā atsevišķā
īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība
ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām);
2) dzīvojamās mājas palīgēkas un būves, izņemot šā likuma
3. panta trešajā daļā minētās; 3) zemesgabals, uz kura atrodas
attiecīgā dzīvojamā māja, ja tas nepieder citai personai.
Dzīvokļa īpašnieka pienākums:
1) piedalīties dzīvojamās mājas pārvaldīšanā;
2) segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus;
3) pildīt dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtos lēmumus.
Minētais pienākums ikvienam dzīvokļa īpašniekam ir arī
uzlikts ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Lai dzīvokļu
īpašnieki varētu pildīt iepriekš minēto pienākumu, kas izriet no
normatīvajiem aktiem, dzīvokļa īpašniekiem jābūt gan savai
lēmējinstitūcijai, gan arī izpildinstitūcijai.
Dzīvokļu īpašumu galvenā lēmējinstitūcija ir dzīvokļu
īpašnieku kopība, kura ir uzskatāma par attiecīgās dzīvojamās
mājas pārvaldes institūciju, kuras sastāvā ir visi attiecīgās
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki. Dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmums ir saistošs ikvienam dzīvokļa īpašniekam.
Par dzīvokļa īpašnieka
pienākuma nepildīšanu vai
nepienācīgu pildīšanu un, proti, par izvairīšanos no likumā
noteiktā pienākuma uzturēt un apsaimniekot dzīvojamo
māju - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss paredz

administratīvo atbildību, 150.2. pantā paredzot fiziskajām
personām naudas sodu. Lai šīs nelabvēlīgās sekas neiestātos,
visi dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti laikus sakārtot pārvaldīšanas
jautājumus savās mājās.
Ir divi pamatveidi, kā kopība var pieņemt lēmumus:
1) sasaucot kopsapulci;
2) kopsapulci nesasaucot - aptaujas veidā.
Kopība var pati noteikt arī citus likumā neatrunātus lēmumu
pieņemšanas veidus.
Kopības lēmumu izpildītājs ir mājas pārvaldnieks. Mājas
pārvaldnieks ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā
persona, kas uz pārvaldīšanas līguma pamata veic dzīvojamās
mājas īpašnieka uzdotās pārvaldīšanas darbības.
Uzdodot pārvaldniekam uzdevumus, dzīvokļu īpašniekiem
jāņem vērā, ka darbības, kas pārvaldniekam jāveic, daļēji
nosaka Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums un daļēji
nosaka paši dzīvokļu īpašnieki, ņemot vērā nepieciešamības
un vajadzības. Attiecībā uz obligāti veicamām pārvaldīšanas
darbībām dzīvokļu īpašniekiem noteikti ir tiesības pašiem
noteikt šo darbību izpildes veidu, ņemot vērā savas vajadzības
un iespējas.
Pašvaldība nevar piedalīties dzīvokļu kopības sapulcēs
dzīvokļu īpašnieku vietā, jo lēmumi jāpieņem tikai pašiem
dzīvokļu īpašniekiem, taču pašvaldība var maksimāli atvieglot
šī procesa birokrātisko pusi, sagatavojot nepieciešamo
dokumentu paketi un atvieglojot dzīvokļu īpašniekiem lēmumu
noformēšanas procedūru.
Pirmais, ar ko būtu jāsāk ikvienai mājai, ir kopības lēmējinstitūcijas sasaukšana, skatīt kopības protokola projektu
(pielikums Nr.1 , www.vecpiebalga.lv ) , kas satur iespējamus
lēmumu variantus, tāpat protokolā ir apskatāma ieteicamā
kopības sēdes kārtība un lēmumu pieņemšanas secība.
Ja kopība izvēlēsies slēgt līgumu ar pārvaldnieku (juridisko
vai fizisko personu), tad kā parauglīgums (pielikums Nr.2,
www.vecpiebalga.lv ) var tikt izmantots līguma projekts, kas,
protams, nav uzskatāms par gala versiju. Un katra kopība, to
grozot un papildinot, varēs to pielāgot savām vajadzībām.
Ja kopība izvēlēsies dibināt sabiedrību, tad visi biedrības
dibināšanai nepieciešamie dokumenti (statūtu paraugs,
dibināšanas lēmums, veidlapas biedrības reģistrācijai
Uzņēmumu reģistrā utml.) ir atrodami LR Uzņēmumu
reģistrā tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv. Būsim saimnieki savās
dzīvojamās mājās!
Hugo Duksis, izpilddirektors

2015. gada februāris

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

Izveidota Jaunatnes lietu nodaļa

Jaunieši ir enerģiskākā, uzņēmīgākā un zinātkārākā sabiedrības daļa, kas
nereti savu enerģiju un potenciālu izmanto nelietderīgās vai pat veselībai un
sabiedrībai bīstamās nodarbēs. Jaunieši ir arī trauslākā un visneaizsargātākā
sabiedrības daļa, kas var tikt pakļauta dažādiem sociāli ekonomiskiem
riskiem. Lai mazinātu šos riskus un nodrošinātu piemērotus apstākļus jauniešu
attīstībai, ir nepieciešams veikt darbu ar jaunatni, kas ir uz jauniešiem vērsts
plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanos.
Darba ar jaunatni mērķis ir radīt jauniešiem vidi veiksmīgai iekļaušanai
sabiedrībā, nodrošinot iespējas attīstīt savu garīgo un fizisko potenciālu,
pilnveidojot prasmes, zināšanas un kompetences, veidojot jauniešus par
aktīviem sabiedrības locekļiem. Darba ar jaunatni pamatuzdevumi ir
atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu
intelektuālajai un radošajai attīstībai; nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt
dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās
izglītības ceļā; nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku;
nodrošināt jauniešiem viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas
pieejamību. Darbs ar jaunatni ir ceļa rādītājs uz drošu un aizraujošu
nākotni!
Domājot par Vecpiebalgas novada jauniešu nākotni, pašvaldība ir uzsākusi
darbu pie darba ar jaunatni sakārtošanas Vecpiebalgas novadā. Pamatojoties
uz LR Jaunatnes likumu, kas paredz, ka pašvaldība, pildot savas funkcijas,
veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts
jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus, plāno darbu ar jaunatni,
izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus
un nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni, 2014. gada decembrī
Vecpiebalgas novada dome apstiprināja Jaunatnes lietu nodaļas nolikumu.
Nolikums paredz, ka jaunizveidotā nodaļa veido institucionālo sistēmu
darbam ar jaunatni Vecpiebalgas novada pašvaldībā un nodrošina jauniešu
centru darbu.
Ir jāsaprot, ka darbs ar jaunatni un jaunatnes politika nav atsevišķa no
pārējām valsts politikas jomām nošķirama darbības sfēra. Jaunatnes politika
caurvij ikvienu jomu, kurā strādā pašvaldība, tās sociālais dienests, kultūras
iestādes, bibliotēkas, skolas, sporta koordinators, muzeju apvienība, policija.
Katrai no šīm jomām ir sava loma darbā ar jaunatni, kas tai ir jāpilda. Arī līdz
šim darbs ar jaunatni Vecpiebalgas novadā ticis īstenots, taču ir trūkusi kopēja
tā koordinēšana, līdz ar to arī veidojies nepareizs priekšstats par jauniešiem
piedāvātājām aktivitātēm, iesaistīšanās iespējām. Jaunizveidotā Jaunatnes
lietu nodaļa turpmāk darbosies kā koordinējoša iestāde, kas rūpēsies par
jauniešiem plānotu praktisku pasākumu kopuma izveidi.
Šobrīd Vecpiebalgas novadā jauniešu centri izveidoti Vecpiebalgas un
Inešu pagastā, par ko neapmierināti ir pārējo pagastu iedzīvotāji. Lai to
mainītu, arī Dzērbenes, Taurenes un Kaives pagastā tiks atvēlētas telpas
jauniešu iniciatīvām, pasākumiem un brīvā laika pavadīšanai. Ņemot
vērā, ka pašvaldības līdzekļi ir ierobežoti, jaunizveidoto centru darbība
tiks nodrošināta, sadarbojoties konkrētā pagasta kultūras namam un
bibliotēkai, kas nodrošinās jauniešiem saistošu pasākumu izveidi, kā arī
rūpēsies par jauniešiem paredzēto telpu pieejamību darba dienās līdz
plkst. 19.00. Turpmāk katrā pagastā kultūras nama vadītājs darbosies arī
kā pagasta jaunatnes lietu koordinators, kura pienākums būs veidot saikni
starp vietējiem jauniešiem un pašvaldību, kā arī nodrošināt jauniešiem
nepieciešamo informāciju par viņiem piedāvātajām iespējām. Vecpiebalgas
pagastā šo funkciju pildīs jaunatnes iniciatīvu centra „Balgas Strops”
vadītāja.
Kopumā Jaunatnes lietu nodaļa koordinēs jauniešu centru darbu, īstenos
projektus jaunatnes jomā, veidos jaunatnes politikas stratēģiju, nodrošinās
jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas un jauniešu domes darbību un
nodrošinās jauniešiem nepieciešamās informācijas pieejamību, izveidojot
sadaļu „Jaunatnei” pašvaldības mājaslapā. Jaunatnes lietu nodaļa savu darbu
uzsāks 2015. gada martā.
Lelde Burdaja,
jaunatnes lietu speciāliste



Pašvaldības 2014. gada budžeta izpilde
Pašvaldībai pašlaik ir aktuāls jautājums par
2015. gada Vecpiebalgas novada pamatbudžeta
un speciālā budžeta apstiprināšanu. To plānots
iekļaut februāra domes finanšu komitejas un
domes sēdes kārtībā. Daudzi priekšdarbi jau
veikti - pašvaldības iestādes un struktūrvienības
budžeta pieprasījumus uzturēšanas izdevumiem,
projektiem un pasākumiem jau iesniegušas. Arī
pašvaldības plānoto pamatbudžeta ieņēmumu daļa
ir 2015. gada 15. janvāra domes finanšu komitejā
caurlūkota. Atliek vēl precizēt atsevišķu valsts
dotāciju apjomu un jālīdzsvaro izdevumu daļa ar
plānotajiem ieņēmumiem. Pētot iepriekšējo gadu
izdevumus, aptuveni līdzīgu procentu daļu ik
gadu tērējam dažādu ar likumu noteiktu funkciju
izpildei, tādēļ ieskatam sniedzu pārskatu par
2014. gada budžetu.
Pamatbudžeta ieņēmumi 2014. gadā bija
4 437891 eiro. Par šiem līdzekļiem pašvaldība
realizēja tās funkcijas, kas noteiktas likumā „Par
pašvaldībām”.
Lielākie ienākumi - 2 223548 eiro pašvaldības
pamatbudžetā tika saņemti kā transferti - valsts
budžeta likumā īpaši iezīmētu budžeta līdzekļu
pārskaitījumi konkrētiem mērķiem, piemēram,
pedagogu atalgojumam izglītības iestādēs,
dotācijas pagaidu algotajiem darbiem, valsts
dotācijas konkrētiem pasākumiem un projektiem,
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējumi
dažādiem projektiem u.c. īpaši iezīmētiem
mērķiem. Apjoma ziņā otro vietu ieņēma nodokļu
ieņēmumi - 1 708 055 eiro. No tiem iedzīvotāju
ienākuma nodoklis sastādīja 1 494 462 eiro,
nekustamā īpašuma nodoklis par zemi, ēkām
un būvēm - 213 593 eiro, tai skaitā nekustamā
īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem
tika samaksāti 26 711 eiro apjomā.
Trešajā vietā pēc apjoma ir ieņēmumi no
maksas pakalpojumiem pašvaldībā - 312679 eiro.
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem -311 492 eiro, tai skaitā ieņēmumi
par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem 235424 eiro, ieņēmumi par biļešu realizāciju no
kultūras pasākumiem un muzeja darbības - 21875
eiro, ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 22967 eiro, ieņēmumi par nomu un īri - 29540
eiro.
Nākamie apjoma ziņā ir nenodokļu ieņēmumi
- 193609 eiro, tos veido dažādas valsts nodevas
- 3141 eiro un pašvaldības nodevas - 366 eiro,
naudas sodi un sankcijas, ko uzliek pašvaldība
8924 eiro, ieņēmumi no ūdenstilpju un
zvejas tiesību nomas - 2598 eiro, ieņēmumi no
pašvaldības meža īpašumu, ēku un būvju īpašuma
un kustamā īpašuma pārdošanas - 178423 eiro.
Salīdzinot ar diviem iepriekšējiem gadiem, 2014.
g. tiešo nodokļu ieņēmumi auguši par 300386
eiro pret 2012. g. un par 93292 eiro pret 2013. g.,
transfertu ieņēmumi ir par 12213 eiro mazāki nekā
2013. g. un par 41801 eiro lielāki nekā 2012. g. apjomu galvenokārt ietekmējušas skolēnu skaita
izmaiņas novada skolās un Eiropas Savienības

struktūrfondu atbalsts pašvaldības projektiem.
Budžeta iestāžu ieņēmumi ir samazinājušies no
375463 eiro 2012. g. uz 312679 eiro 2014. g. Tas
skaidrojams ar ēdināšanas pakalpojumu nodošanu
uzņēmēja pārziņā divās novada skolās.
2014. gadā lielāko pamatbudžeta izdevumu
daļu – 46,8% no pamatbudžeta sastādīja izglītības
funkcijas finansēšana. Sakarā ar tendenci
novadā samazināties bērnu skaitam skolās
valsts mērķdotāciju samazina, tāpēc pašvaldībai
nākas palielināt finansējumu no sava budžeta
pedagogu darba apmaksai. Kopumā pedagogiem
pašvaldība papildus valsts mērķdotācijai dod
apmēram 150 000 eiro gadā, turklāt pastāv
skolu
uzturēšanas
izdevumi,
tehniskā
personāla atalgojums un kapitālie remonti
izglītības iestādēs. 2014. g. tika veikti apjomīgi
ēku siltināšanas darbi Taurenes pamatskolai,
Vecpiebalgas vidusskolas sporta zālei, pirmsskolas
ēkai, internāta ēkai, tāpēc izlietotie līdzekļi
sastāda ievērojamu summu. 24,3 % no kopējā
budžeta tika tērēts komunālajiem izdevumiem,
teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. 2014. g.
notika Vecpiebalgas pagasta ūdenssaimniecības
rekonstrukcijas 2. kārta par 564 173 eiro. Kultūras
iestāžu
uzturēšanai, pašdarbības kolektīvu
vadītāju atalgojuma un aktivitāšu finansēšanai
un pasākumu organizēšanai tika izlietoti 10 %
no kopējā budžeta, 9,6% pagastu pārvalžu un
izpildvaras darba nodrošināšanai, 6,4% sociālā
dienesta un sociālo pasākumu nodrošināšanai,
1,5 % ekonomiskajai darbībai, kas ietver
lauksaimniecības atbalsta un tūrisma veicināšanas
izdevumus, 0,8 % sabiedriskās kārtības un
drošības uzturēšanai, 0,3 % veselības funkcijai,
atbalstot feldšerpunktus Taurenē, Kaivē, Inešos,
un 0,3 % vides aizsardzības pasākumiem.
Speciālais budžets ir pašvaldību budžeta
sastāvdaļa, kuru veido ar pašvaldību pamatbudžetu
nesaistīti iezīmēti ieņēmumi, kas paredzēti īpašu
izdevumu segšanai. Piemēram, ieņēmumus veido
valsts dotācija autoceļu uzturēšanai, ieņēmumi
no īpašuma privatizācijas, valsts pārskaitītā
dabas resursu nodokļa daļa, ko var izmantot tikai
tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kuri
saistīti ar vides aizsardzību, kā arī ziedojumi
un dāvinājumi, kas izlietojami norādītajam
mērķim. 2014. g. 20170 eiro sastādīja ieņēmumi
no dabas resursu nodokļa, ko izmantoja vides
piesārņojuma novēršanai un samazināšanai,
163 627 eiro autoceļu uzturēšanai, ko izmantoja
autoceļu uzturēšanas darbiem visos pagastos un
150 eiro ieņēmumi no neapbūvēta zemesgabala
privatizācijas. Iepriecina fakts, ka 2015. g. valsts
dotācija autoceļu uzturēšanai palielināta par
aptuveni 5%, tātad novads šiem darbiem varēs
tērēt 171 854 eiro.
Darbs pie jaunā - 2015. gada - budžeta
turpinās.
Gita Janševica, ekonomiste

Sociālā dienesta informācija par atbalsta pasākumiem trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālajā dienestā
decembrī trūcīgas personas statuss no jauna noteikts 34
personām (kopā novadā ir 170 trūcīgas personas). Kopumā
pabalstos izmaksāti EUR 9272,47 (no tiem: GMI pabalstam
EUR 367,37, brīvpusdienām skolās EUR 4326,12,
sociālajām garantijām bāreņiem un audžuģimenēm
izlietoti EUR 1920,92, cita veida pabalstos EUR 2658,06).
Samaksai par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju sniegtajiem pakalpojumiem
izlietoti EUR 2257,41.
Aicinu Sociālajā dienestā savlaicīgi vērsties ģimenes
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa noteikšanai.
No 2015. gada ģimenēm, kam noteikts šāds statuss, un
daudzbērnu ģimenēm ir 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 līgumu numurus, uz kuriem būtu
attiecināmas atlaides pēc ģimenes faktiskās dzīvesvietas.
Klientu numuri jāprecizē 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. Ja līgumu
numuri nebūs aktualizēti, var rasties problēmas ar atlaižu
piešķiršanu.

Informāciju par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statusa iegūšanas kārtību esam publicējuši vairākkārt,
diemžēl arvien vēl saskaramies ar gadījumiem, kad
cilvēki, ierodoties Sociālajā dienestā kārtot dokumentus,
ir izbrīnīti par formalitātēm, kas jāievēro. 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 mājaslapā sadaļā „normatīvie
akti”. Saistošie noteikumi Nr.4/2011 ar labojumiem.
Atkārtoti vēlos atgādināt, ka saskaņā ar pastāvošo
likumdošanu, lai veiktu mājsaimniecību izvērtēšanu
atbilstoši trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
statusam, visiem darbaspējīgajiem ģimenes locekļiem
jāiesniedz Sociālajā dienestā šādi dokumenti:
1. informācija no darba devēja par iepriekšējo 3 mēnešu
neto ienākumiem;
2. bankas kontu izraksti par ienākošajām naudas summām
par pēdējiem 3 mēnešiem;
3. 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;
4. iesniedzot dokumentus trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statusa noteikšanai, Sociālajā dienestā jāierodas
personiski visiem pilngadīgajiem ģimenes locekļiem,
lai kārtotu nepieciešamās formalitātes un tiktu ievērotas

„Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasības.
Nepieciešamības gadījumā lūdzu sazināties ar sociālajiem
darbiniekiem individuāli par ērtāku pieņemšanas laiku
vai vietu. Vēlos atgādināt, ka izrakstus no kredītiestāžu
kontiem var izdrukāt no internetbankas arī sociālo
darbinieku kabinetā bez papildu samaksas. Lai saņemtu
izrakstus banku filiālēs, ir jāmaksā komisijas maksa
vairāku eiro apmērā saskaņā ar katras konkrētās bankas
cenrādi. Dokumentu skenējumus vai dažādus izrakstus var
iesniegt elektroniski, iesūtot kā pielikumus vēstulei Sociālā
dienesta vadītājas e-pastā: anita.kamerade@vecpiebalga.
lv .
Personām ar invaliditāti joprojām ir iespējams pieteikties
uz asistenta pakalpojumiem. Lūdzu sazināties ar sociālajiem
darbiniekiem par nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
Uz 2014. gada decembri Vecpiebalgas novadā asistenta
pakalpojumi tiek 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 otro ceturksni, un paredzēts, ka tās tiks dalītas
tikai mājsaimniecībām, kam noteikts trūcīgās 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, nepieciešams
saglabāt esošo bezdarbnieka statusu.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja
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Aktualitātes lauksaimniekiem

Par izmaiņām Meža likumā no 2015. gada 1. janvāra

No 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā grozījumi Meža likumā, kas nosaka: turpmāk par
mežu tiks uzskatītas platības un uz tām tiks attiecināts Meža likums, kurās pārskatāmā
vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā
koku augstums pārsniedz 5 metrus, un koku skaits ir pietiekami liels (vairāk nekā 1300 vai
1500 koku atkarībā no sugas). Tas attiecas uz bijušajām lauksaimniecībā izmantojamām
vai citu kategoriju zemēm. No 2015. gada 1. janvāra uz šīm platībām, kurās ir izveidojies
mežs, pilnībā tiks attiecinātas Meža likuma prasības. Valsts meža dienestam (VMD) būs
iespējams kontrolēt šādu mežu apsaimniekošanu un koksnes ieguvi arī šajās platībās.
Zemkopības ministrija uzsver, ka ne visas ar kokaugiem aizaugušās platības atbildīs
Meža likuma 3. panta pirmās daļas 2. punkta nosacījumiem. Minētie Meža likuma
grozījumi neattieksies uz krūmājiem un teritorijām, kurās ir ieauguši atsevišķi koki, kā arī
teritorijām, kurās koki nav sasnieguši piecu metru augstumu vai kopējā platība ir mazāka
par 0,5 ha, vai koku skaits ir mazāks par minimāli nepieciešamo. Šajās teritorijās arī
turpmāk koku ciršana notiks saskaņā ar MK 2012. gada 8. maija noteikumiem Nr. 309
“Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”. Meža likuma grozījumi, kuru attiecīgā norma
stāsies spēkā 2015. gada 1. janvārī, paredzēja trīs gadu laika periodu zemju īpašniekiem
lēmuma pieņemšanai par turpmāko zemes apsaimniekošanas mērķi un atbilstoši tam
sakārtotu informāciju zemes kadastra sistēmā. Daudzi zemes īpašnieki šajā laikā arī
attiecīgu lēmumu ir pieņēmuši un savas zemes atbrīvojuši no kokaugiem vai reģistrējuši
aizaugušās platības kā mežu. Ja zemes īpašnieks nav paspējis savu zemes lietojumu
sakārtot atbilstoši tam noteiktajam zemes lietošanas veidam, to varēs izdarīt arī pēc 2015.
gada 1. janvāra. VMD kā meža apsaimniekošanu un izmantošanu uzraugošā institūcija no
2015. gada 1. janvāra neveiks kampaņveida darbības zemes lietošanas veidu izmainīšanā.
Meža likuma 3. panta pirmās daļas normas ieviešanā svarīga būs gan VMD, gan meža
īpašnieka darbība un izpratne par veidiem, kādos ir iespējams veikt izmaiņas. Zemes
īpašnieka pienākums ir platības, kas lielākas par 0,5 ha un kurās koku augstums ir virs 5 m
un mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu
(koku ir pietiekami daudz), reģistrēt Meža valsts reģistrā. Pastāv vairāki veidi, kā fiksēt
dabā izveidojušos mežaudzi. To iespējams izdarīt, veicot meža inventarizāciju vai
iesniedzot VMD pārskatu par meža ieaudzēšanu. Ja zemes īpašnieka plānos ir
kādreiz zemi atgriezt lauksaimnieciskajai ražošanai, Zemkopības ministrija rosina
apsvērt iespēju “jauno mežu” reģistrēt kā plantāciju mežu. Mežaudzes reģistrēšana
kā plantāciju mežs zemes īpašniekam atvieglos meža apsaimniekošanu, jo uz plantāciju
mežiem netiek attiecināta Meža likumā noteiktā koku ciršanas un meža atjaunošanas
kārtība, kā arī nav jāmaksā kompensācija par plantāciju meža atmežošanu, pārveidojot to
atpakaļ lauksaimniecības zemē.

Par akcizēto dīzeļdegvielu

Turpmāk lauksaimnieki saņems būtiski vairāk dīzeļdegvielas ar pazeminātu akcīzes
nodokļa likmi nekā līdz šim. Augkopības nozarē lauksaimnieki saņems 100 l/ ha
dīzeļdegvielu ar pazeminātu likmi, lopkopības nozarē 130 l/ha. Lai dīzeļdegviela tiktu
izmantota tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās lauksaimniecības
produkcijas ražošanai, dīzeļdegviela būs iekrāsota.

Par apmācībām

Ir ziema, bet tuvojas pavasaris - augu aizsardzības līdzekļu pielietošanas laiks, tāpēc
aicinām izmantot laiku noderīgām mācībām. Lauksaimniecības uzņēmumu un zemnieku
saimniecību pārstāvjiem ir iespēja iegūt 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļu
lietotāju apliecību, nemaksājot mācību maksu un mācoties trīs dienas - 2015. gada 10.
februārī, 17. februārī un 24. februārī Priekuļu laukaugu selekcijas institūta telpās
Priekuļos, Zinātnes ielā 2.
Zināšanu atjaunošanas apmācības 2. reģistrācijas augu aizsardzības līdzekļu
lietotājiem ir par maksu un Priekuļu laukaugu selekcijas institūta telpās tās notiks
11. februārī plkst. 9.00.
Apmācības organizē Neformālās izglītības centrs FORTE. Iepriekš pieteikties līdz
10. februārim (mob.tel. 29333810).
Benita Zvejniece, Lauku attīstības konsultante

Labdarības koncerts novada bērniem

2015. gada februāris

Veidos Kaives pagasta vēstures ekspozīciju

2015. gada 18. jūlijā notiks kaivēniešu
salidojums un Kaives 50 gades jubilejas
svinības visas dienas garumā. Kaives
bibliotēka sadarbībā ar kultūras darba
organizatori aicina ikvienu iesaistīties
ekspozīcijas papildināšanā ar savā rīcībā
esošajiem vizuālajiem, audio vai video
un rakstītajiem materiāliem (fotogrāfijām,
ierakstiem, attēliem, vēstulēm, dokumentiem,
dienasgrāmatām, iespiestajiem materiāliem),
kuros atspoguļojas Kaives dzīve gadu
gaitā. Materiāli pēc ieskenēšanas tiks atdoti
īpašniekam. Materiālus lūdzam iesniegt
bibliotēkā līdz 20.jūnijam. Ar īpašnieku
piekrišanu materiāli elektroniskā versijā tiks
iekļauti ekspozīcijās, veidojot Kaives 50
gades svinības.
Aicinām kaivēniešus, kuri fotogrāfijās
iemūžinājuši pagasta dabas vai kultūrvēstures
objektus, ar saviem darbiem piedalīties
izstādē. Svētku laikā tiks apbalvoti labāko
fotogrāfiju autori, kuri tiks noskaidroti iedzīvotāju balsojumā.
Lūdzam atsaukties kaivēnietes, kuras labprāt padižotos ar savām piespraudēm, brošām
un saktām, jo vēlamies iedzīvotājiem parādīt, kā līdz mūsdienām mainījusies mode. Šai
ekspozīcijai tiks nodrošināta uzraudzība.
Sīkāka informācija pa tālr. 26309040.
Agnese Caunīte - Bērziņa, tautas nama vadītāja

Tiek izsludināts rokdarbu konkurss
„Jettiņas cimdiņš”
Pagājušajā gadā dižajai Dzērbenes daiļamata meistarei
Jettei Užānei apritētu 90 gadi. Viņa bija ne vien savdabīga
Tautas daiļamata meistare, bet arī cilvēks ar skaudru likteni,
bagātu dvēseli un optimisma caurstrāvotu dzīves mīlestību.
Cimdu Jettiņas mūžs Dzērbenē, novadā, Latvijā un ārpus
tās atstājis neizdzēšamas gaismas pēdas, tāpēc Dzērbenes
tautas nams sadarbībā ar Dzērbenes novadpētniecības
muzeja darba grupu gatavojas pasākumam, kas notiks aprīlī
un būs pirmais pasākumu ciklā, ejot uz Latvijas simtgadi,
kas veltīts ievērojamiem dzērbeniešiem. Šā gada pavasara
izstāde būs veltījums daiļamata meistarei Cimdu Jettiņai,
tāpēc izsludinām adīto cimdu konkursu „Jettiņas cimdiņš”.
Lūdzam sarosīties novada rokdarbniekus, jo godalgoto vietu
ieguvēji saņems vērtīgas balvas. Cimdiem jābūt adītiem, tie
var būt no jebkādas dzijas, visdažādākā izmēra un krāsas.
Arī rakstus autors var izvēlēties pats, svarīgākais, lai darbā tiktu atspoguļota tēma
„Jettiņas cimdiņš”. Var, protams, adīt arī kādu Jettiņas cimdu kopiju. Konkursa nolikums
Vecpiebalgas novada pašvaldības mājas lapā www.vecpiebalga.lv . Darbi jāiesniedz
Dzērbenes tautas namā līdz 2. aprīlim.
Daina Šmite, tautas nama vadītāja

Spēlējot teātri un baudot karnevāla noskaņas,
Kaivē sagaida Zilās Kazas gadu
27. decembrī mazākie kaivēnieši Ziemassvētku vecīti sagaidīja 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
Juknevičas un aktīvo skujeniešu darinātas. Novēlam viņiem spraigu un radošu nākamo
gadu! Paldies visiem, kas kuplināja šo pasākumu!
10. janvārī uz Zilās Kazas gada maskuballi Kaivē izbaudīt jautro karnevāla noskaņu
bija ieradušies gan kaivēnieši, gan maskotāji no Skujenes, jo uzlikt masku un uz mirkli
iejusties citā tēlā - tas ir tik aizraujoši! Pateicoties Kazas gadam, starp maskām bija arī
sava kaziņa. Novērtējot dalībnieku izdomu, par GADA MASKU kļuva velnenīte Sendija
no Skujenes un mazā princese Elīze no Kaives. Laimīgu, veselīgu un saticīgu Zilās Kazas
gadu!
Agnese Caunīte -Bērziņa, Kaives tautas nama vadītāja

„Par vērtībām mēs saucam nevis to, kas nāk
no lietām pašām, bet to, ko tajās ieliekam”

(Mišels de Monterēns)

11. janvārī Vecpiebalgas kultūras namā notika Septītās dienas adventistu vispasaules
draudzes dibinātās organizācijas ADRA organizētais labdarības pasākums Vecpiebalgas
novada bērniem. Pasākumā piedalījās 354 Vecpiebalgas novada bērni vecumā no 2 līdz 12
gadiem, viņu vecāki un 30 ADRA darbinieki un jaunieši, kas sniedza koncertu un izdalīja
bērniem dāvanu komplektus no Austrijas. Pasākuma organizēšanā lielu darbu ieguldīja
Sociālais dienests un pasākuma koordinatore sociālā darbiniece Sintija Dubova.
Sociālā dienesta vārdā izsaku lielu PALDIES ADRA vadītājai Guntai Muceniecei,
pašvaldības sekretārei Ivetai Ģērmanei, novada šoferiem, vecākiem, Vecpiebalgas kultūras
nama vadītājai Zigrīdai Ruicēnai un visiem, kas pasākumu atbalstīja ar savu darbu un
līdzdalību.
Anita Kamerāde, Sociālā dienesta vadītāja

Jau otro gadu Ziemassvētkos sadarbībā ar Taurenes pamatskolas skolēniem sarūpējām
dāvaniņas, lai iepriecinātu vientuļos un slimos pensionārus. Šīs tradīcijas ierosinātāji un
iesācēji bija Taurenes skoliņas kolektīvs. Pagājušajā gadā dāvaniņas sarūpēja skolēni
skolotājas Daces Potašas vadībā, šogad ar lielu atsaucību to paveica mazpulcēni un
skolotāja Laila Vaičūna, sagatavojot paciņas un mīļus apsveikumus katram cilvēkam
personīgi. Priecīgu pārsteigumu sagādāja skolas direktore Lilita Ozoliņa, ierodoties ar
dāvanu maisiņiem, kuros bija ieliktas viņas pašas adītas mīkstas, siltas zeķītes, kāds
kārumiņš un apsveikums. Ar siltām zeķītēm Taurenes pensionārus vēlējās iepriecināt arī
Drosma Gnedlere un Baiba Pētersone. Dāvināšanas priekā dalījās arī pensionāru klubiņa
dalībnieces un mūsu sponsors - Taurenes uzņēmējs. Klubiņa dalībnieces ar lielu atbildību
un pēc labākās sirdsapziņas centās dāvinājumus sadalīt un nogādāt pēc piederības. Ar
transportu izpalīdzēja vienmēr atsaucīgā Lilija Bērziņa. Gribu atzīmēt, ka viņa, būdama
pensionāre, joprojām ir diezgan lielas lauku saimniecības vadītāja, un gandrīz visos
pasākumos galdā tiek likts Lilijas gatavotais garšīgais mājas siers.
Es ļoti ceru, ka mums izdevās iepriecināt vientuļos un slimos pensionārus, jo dāvaniņās
bija ielikts patiess sirds siltums un laba vēlējumi. Ir liels prieks, ka tajā dienā satiktie
cilvēki, spītējot savām kaitēm, bija smaidīgi un teica paldies. Visi, kas piedalījāmies
dāvināšanas akcijā, mājās atgriezāmies ar gaišumu sirdīs.
Silvija Aņina, Taurenes pensionāru klubiņa vadītāja

2015. gada februāris
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Vienmēr zināju - būšu mediķe

Ikdienā uz vietas Inešos ārsta nav,
tāpēc feldšerīte Benita Bogdanova bija
pirmais cilvēks, pie kura iedzīvotāji
slimības reizēs meklēja palīdzību. Viņa
bija tā, kas feldšerpunktu iekārtoja un 42
gadus, rūpēdamās par inesiešu veselību,
tur saimniekoja. Kolēģi Benitu raksturo
kā augsti profesionālu mediķi un slavē
viņas precizitāti, rūpīgo pieeju darbam
un iejūtību. „Ar Benitu mums bija liela
drošības sajūta,” tā par savu feldšerīti
saka pagasta iedzīvotāji. No 30. decembra
Benita ir pelnītā atpūtā un izbauda pirmo
mēnesi pensionāra dzīvē.
- Pastāsti, lūdzu, kā meitene no Raunas
nokļuva Inešos!
- Cik vien sevi atceros, vienmēr esmu
gribējusi savu dzīvi saistīt ar medicīnu.
Iespējams, šo izvēli noteica pozitīvie
piemēri, jo radurakstos ir vairāki pacientu
un kolēģu augstu novērtēti ārsti, tāpēc
jau bērnībā, kad bija jāatbild uz mūžīgo
jautājumu - par ko tu vēlies kļūt, man
bija skaidrs: būšu daktere. Par dakteri
gan nekļuvu, bet sapni par mediķa
profesiju piepildīju. Beidzot Rīgas 1.
medicīnas skolu, sadales komisija mani
nosūtīja uz Inešiem, kur līdz tam feldšera
nebija, un iedzīvotājiem palīdzību nācās
meklēt Vecpiebalgā, tolaik tur darbojās
arī slimnīca. Ierados 1972. gada pavasarī.
Pirmais iespaids nebija iepriecinošs, un es
domāju: nostrādāšu obligātos trīs gadus,
ilgāk Inešos nepalikšu! Telpas ierādīja
tagadējā skolas ēkā, kur jau atradās pasts
un dzīvokļi. Sāku no nulles - nebija ne
mēbeļu, ne instrumentu un medikamentu,
arī dzīvot vajadzēja turpat uz vietas. Biju
laimīga, kad pēc vienpadsmit mēnešiem man
ierādīja dzīvokli „Upītēs”. Tad izveidojās
ģimene, un domas par prombraukšanu un
arī studijām augstskolā pamazām vien
aizmirsās.
- Darba pilnas rokas…
- Jā, 42 gadi ir paskrējuši nemanot. Šo
gadu laikā esmu piedzīvojusi vairākus
„jurģus” līdz deviņdesmito gadu sākumā
feldšerpunktu pārcēla uz „Upmalām”. Ir
mainījušies ārsti, kuru aprūpes teritorijā
bija Inešu pagasts. Labā atmiņā ir dakteri
Leitāni, Driņķis, Brante, Kalniņa. Ar visiem
esmu spējusi profesionāli sastrādāties un
no ikviena esmu varējusi ko mācīties. Taču
tikai ar ģimenes ārstes Ilonas Radziņas
atnākšanu Inešos vienu reizi nedēļā dakteris
pieņem pacientus uz vietas. Atzīstu, daudz
tika atņemts ģimenei. Bērni teica: „Mammas
jau nekad nav mājās.” Esmu apveltīta ar
milzīgu atbildības sajūtu, varbūt tāpēc
diezgan emocionāli uztvēru katru smagāku
gadījumu un nepratu norobežoties no

pacientu sāpēm. Laulības dzīves sākumā
vīrs pārmeta, ka ņemu darbu līdzi uz mājām,
bet pa šiem gadiem ir pieradis un vairs
nepievērš uzmanību, kad vakaros raizējos
par saviem pacientiem. Pēdējā laikā varbūt
mazliet iemācījos distancēties, bet naktīs
telefons man vienmēr bija ieslēgts. Tiesa,
kad neatliekamā medicīniskā palīdzība
kļuva pieejamāka, cilvēki akūtu saslimšanu
gadījumā retāk meklēja manu palīdzību, taču
bija laiks, kad bez vietējā mediķa apskates
un apliecinājuma „ātrie” pie pacientiem
nemaz nebrauca. Daudz dažādu atgadījumu
ir piedzīvots… Līgo naktī esmu slimnieku,
kuram sākusies apendicīta lēkme, pļavā
meklējusi, ziemas laikā bridusi pa kupenām
vairākus kilometrus kājām mājas vizītēs,
lai apraudzītu pacientus, kuriem nedaudz
paaugstināta temperatūra.
Kolhoza
laikos sabiedriskā kārtā vadīju arī pirmās
palīdzības kopu, rītos pārbaudīju, vai šoferi
var doties reisā, kā deputāte piedalījos ciema
padomes sēdēs. Bija laiks, kad dziedāju
korī un ansamblī. Tagad nesaprotu, kā visu
paspēju. Bērni mazi, abi ar vīru - darbos
no rīta līdz vakaram… Vecvecāki, cik vien
varēja, palīdzēja, taču ne vienmēr spēja
būt blakus. Naktīs, kad zvanīja telefons
un vajadzēja braukt apraudzīt slimnieku,
modināju vīru un braucām abi. Labi, ja
varēju pabrīdināt kaimiņieni, lai mazos
pieskata. Ar šodienas pieredzi diezin
vai tā uzdrīkstētos, taču tolaik tas šķita
normāli, un arī jaunajai paaudzei bija cita
pienākumu un atbildības sajūta. Viņi zināja,
ko drīkst darīt un kas ir aizliegts. Dažkārt
ģimenes sanākšanās meita ar smaidu
piemin stingro audzināšanu un atgādina
kādu senu notikumu no bērnības - abas
ar draudzeni bez atļaujas bija aizgājušas
peldēties. Redzot mani tuvojoties upei ar
žagaru rokās, meitenes piedzīvojušas tādas
izbailes, ka vairs nekad nav mēģinājušas
šādas palaidnības atkārtot.
- Vai sākumā nebija bail uzņemties
atbildību?
- Pamazām skolā gūtajām zināšanām nāca
klāt pašas pieredze, taču esmu pateicīga
Rīgas 1. medicīnas skolai, kas sniedza
dziļas un pamatīgas zināšanas. Mūs,
feldšerus, gatavoja par lauku dakteriem,
kuriem jāprot rīkoties jebkurā situācijā.
Parasti atmiņā paliek neparastākie vai
smagākie notikumi. Dzīve tāpat jau ir
sarežģīta, tāpēc pastāstīšu ko jautrāku,
lai gan arī šajā gadījumā trauma bija
gana nopietna, taču viss, kas saistās ar šo
notikumu, pēcāk arī pašam cietušajam šķita
komisks. Vēlu vakarā man zvana un saka,
ka vedot pacientu. Aizskrienu uz punktu
un ieraugu: jā, stāv cilvēks - drēbes dūņās,

roka piespiesta pie krūtīm. Paskatos ciešāk
un neticu savām acīm - ar žebērkli caurdurta
plauksta. Šoks gan pašam cietušajam, gan
pirmajā brīdī arī man. Tik vien attopu kā
pajautāt: „Bet kur tad zivs?” Smieklīgākais
ir tas, ka, braucot zivi no žebērkļa, draugs
ar nazi nogriezis. Cietušajam viss beidzās
laimīgi, roka tika saglābta, bet, vai mācību
no šī notikuma dedzīgais makšķernieks
guva, neņemos apgalvot.
- Saviem pacientiem tu noteikti biji arī
uzticības persona, pie kuras noskaidrot
ārstam nepavaicāto…
- Cilvēki ar akūtām saslimšanām un
hroniskām kaitēm feldšerpunktā iegriezās
bieži, regulāri nāca arī tie, kuriem vajadzēja
receptes izrakstīt vai pamērīt asinsspiedienu.
Taču daudz laika paņēma arī runāšana
un pacientu izglītošana. Ar humoru vai
bāršanos, ja savādāk nevarēja, pacientus
audzināju
nepraktizēt
pašārstēšanos.
Nedrīkst lietot medikamentus bez ārsta
ziņas! Būtiski ir ar katru aprunāties cilvēks salasās informāciju žurnālos vai
internetā, saklausās kaimiņienes likstas un
domā, ka arī viņam ir veselības problēmas,
bet, kad sākam runāties, izrādās, ka
satraukumam par veselību nav pamata.
Ārstē ne tikai slimību, bet cilvēku…
- Kā vērtē mūsdienu medicīnas
iespējas?
- Medicīnas nozarē šo gadu laikā ir
vērojams milzīgs progress. Ja atceramies
vien pašu vienkāršāko - šļirces, kādas tās
bija, kad sāku strādāt, un kādas izmantojam
tagad! Kādreiz teica - lai atklātu slimību,
mediķim ir tikai divas rokas un galva.
Nenoliedzami, modernās tehnoloģijas
ļauj ātrāk diagnosticēt saslimšanu,
savukārt farmācijas attīstība - izvēlēties
piemērotākos medikamentus ārstniecībai.
Šobrīd daudz diskutē par sistēmas
nepilnībām, par novēlotām diagnozēm. Var,
protams, vainu meklēt citos, bet nedrīkst
aizmirst arī cilvēku neuzņēmību un diemžēl
arī materiālo stāvokli. Neviens mediķis nav
visu varošs, lai cik gudrs, pašaizliedzīgs,
iejūtīgs viņš arī būtu. Dzīves un arī darba
pieredze vairākkārt pierādījusi, ka ir tomēr
kāds cits virs mums, kurš diktē savus
noteikumus.
- Kā tu raksturotu savus bijušos
pacientus un
attieksmi pret savu
veselību?
- Ikvienam reizi gadā būtu jāveic
profilaktiski izmeklējumi, jo slimība cilvēkus
nešķiro ne pēc nopelniem, ne amatiem
- tā var piemeklēt katru. Vēl joprojām ir
daudz ielaistu slimību, jo pacienti pie ārsta
vēršas pēdējā brīdī. Nereti cilvēki jautā:
nu, kāpēc tieši man piemetās šī kaite? Nav

tādas vienas atbildes. Iespējams, ka dzīves
veids un ritms nav veselībai labvēlīgs
- pastāvīgs stress, no kura neprotam vai
nemēģinām atbrīvoties, fizisku kustību
trūkums. Kaitīgos ieradumus mainīt ir
grūti… Nenoliedzami, arī iedzimtībai ir
sava loma. Vietējā mediķa priekšrocība aizej vizītē pie viena un redzi, kas notiek
ar pārējiem ģimenē.
Dažu inesiešu
dzimtas ārstēju jau piektajā paaudzē,
zinu savus pacientus un viņu slimības
vēstures. Mediķu ikdiena vairāk saistīta
ar ciešanām, sāpēm, taču bija arī priecīgi
brīži, piemēram, bērniņu nākšana pasaulē.
Par jaundzimušajiem man ir īpaša uzskaite,
ko vedu no 1972. gada. No manas pirmās
darba dienas līdz aiziešanai pensijā pagastā
piedzimuši 519 bērni. Pirmais mazulis,
pie kura gāju patronāžas vizītē, bija Ilze
Cīrule. Pārlapojot pierakstus, redzam,
ka stārķis visbiežāk inesiešu ģimenes
apciemoja 1984. gadā, kad atnesa 22
bērniņus, savukārt vismazāk jaundzimušo
bija 2012. gadā - tikai 1. Tāpat interesanti
vērot, kā šo gadu laikā mainījusies inesiešu
gaume, izvēloties vārdus savām atvasēm.
Piemēram, septiņdesmitajos gados modē
bija Ilzes, Lienes, Andri, Sandras, Daces,
Ineses, Guntas, astoņdesmitajos gados
- Kristīnes, Elīnas, Zandas, Mārtiņi,
deviņdesmitajos
Madaras, Lindas,
Agneses, Lienes, Santas, pēc 2000. gada
parādās modernāki vārdi, piemēram,
Kitijas. Arī Jāni inesieši nav smādējuši - šo
vārdu savam dēlam izvēlējušās 22 ģimenes.
Pirmais bērniņš, kuram vecāki deva divus
vārdus, reģistrēts 1994. gadā.
- Pagājis teju mēnesis, kopš tu ikdienā
never feldšerpunkta durvis.
- Pensijai gatavojos laikus - kolēģiem to
pateicu jau pirms pusotra gada. Man bija
pietiekami daudz laika, lai pierastu pie šīs
domas. Šobrīd izbaudu pensionāra dzīves
priekšrocības, kad nekur nav jāsteidzas,
nav jāsatrūkstas pie katra telefona zvana …
Priecājos, ka tagad vairāk varēšu nodoties
saviem vaļaspriekiem rokdarbiem,
ceļošanai, dārza darbiem. Vienmēr esmu
bijusi draugos ar fiziskām aktivitātēm
- joprojām slēpoju, nūjoju, savureiz
uzspēlēju arī volejbolu. Tagad vairāk laika
varēšu veltīt ģimenei. Meita saka: „Beidzot
tu būsi mūsu!” Domāju, par garlaicību
jāsūdzas nebūs.
- Vai tavi pacienti pie jaunās kārtības
jau pieraduši?
- Pārmaiņas dzīvē gaida ik uz soļa, tāpēc
arī pie jaunās kārtības feldšerpunkta darbā
pieradīs. Vēl jau ik pa laikam saņemu
telefona zvanus ar satrauktiem jautājumiem,
kā rīkoties, ja veselība pasliktinājusies, arī,
uz ielas satiekot, padomu neliedzu. Mediķi
ir viena no nedaudzajām profesijām,
par kuriem nevar teikt - bijušie. Tā
šķiet pašsaprotama lieta, ka teju ikvienā
sanākšanā sarunas nonāk līdz medicīniska
rakstura tēmām. Varu būt vien gandarīta, ja
kādam esmu varējusi palīdzēt.
- Inesieši kā cieņas un
atzinības
apliecinājumu par nesavtīgo darba
mūžu tev pasniedza unikālu dāvanu porcelāna vāzi, kurā iegravēti pacientu
vārdi.
- Tas bija tik saviļņojoši! Visus šos
darba gadus esmu bijusi kopā ar jums,
mani inesieši un kolēģi, gan priekos, gan
skumjās. Skaistu un gaišu jūs man sagādājāt
gada nogali. Vēl šodien un arī turpmāk
domāšu par jums - par aizskrējušiem
darba gadiem, par sirsnīgajiem, mīlestības
pilnajiem vārdiem, ko dzirdēju sakām, par
vēlējumiem, ko lasīju veltījumu rindiņās.
Tādēļ sirsnīgā pateicībā par visu labo, ko
teicāt, ko redzēju jūsu mīļajās acīs - savu
pateicību izsaku ar dzejnieces Birutas
Žurovskas rindām:
„Jūsu dienām spožuma pietiks,
Kaut saule aiz mākoņiem slēpsies,
Jo labie vārdi spēj iedegt gaismu,
Kas mirdzoši apkārt vērpsies.
Jūsu dienām siltuma pietiks
Un nebūs puteņos auksti,
Ar sirsnīgi dziļo mīlestību,
Kā ziedi saulē jūs plauksiet.”
Dzidra Ješkina
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Gadskārtējā masku balle Taurenē aizritējusi

Kā jau katru gadu, arī šogad
janvārī Taurenes kultūras
namā norisinājās ikgadējā
masku balle - karnevāls. Un
arī šogad cilvēku radošajai
izdomai nebija robežu.
Titulu „Gada Maska
2015”
ieguva
grupas
„Klosteris” pārstāvji. Otrā
vieta kompānijai „Vienotība
un Saskaņa”, bet godalgoto
trešo vietu - „Brālēni Tie”.
Skatītāju simpātija šogad
tika pasniegta „Octoberfest”
dalībniekiem.
Par aktīvu uzpošanos
ikgadējā
izrādīšanās
pasākumā
tika
piešķirti
divi godpilnie nosaukumi „Maskainākā skaistule 2015”
un „Maskainākais skaistulis
2015”. Tā kā skaistu lēdiju
bija ļoti daudz, tad titulu
„Maskainākā skaistule 2015”
ieguva trīs pārstāves.
Paldies atbalstītājiem:
veikaliem “Elvi” (Taurene),
“Nodus” (Vecpiebalga) un Viva5” (Dzērbene), kā arī kosmētikas veikalam „Crazy Nails”
(Cēsis) un salonam „VIVA” - Renitai un Aritai!
Liels paldies visiem - žūrijai, kas vērtēja, sponsoriem, kas atbalstīja, dalībniekiem, kas
piedalījās un priecājās.
Uz tikšanos nākamajā gadā!
Agnija Amane, Taurenes kultūras nama vadītāja

Dzērbenes skolas direktores atmiņas Baltijas
ceļa atcerei veltītajā grāmatā

2015. gada februāris

SPORTS

Šautriņu mešanas kluba ”Vecpiebalga”
2014. gada sezonas kopsavilkums

Šautriņu kluba „Vecpiebalga” 2014. gada sacensību rezultatīvākie dalībnieki.

Veiksmīgu sezonu ir aizvadījuši šautriņu mešanas kluba „Vecpiebalga” šautriņu metēji.
Dartistu sezona iesākās ar Latvijas čempionātu Saulkrastos, kurā pāru konkurencē par
Latvijas čempionēm kļuva Kristīne Kuzmane un Avelīna Lāce. Šī bija pirmā reize, kad
startējām zem ŠMK „Vecpiebalga”nosaukuma.
Esam piedalījušies Latvijas, Baltijas un pasaules reitinga turnīros. Nozīmīgākās
sacensības klubam bija „Baltijas kauss”, kas norisinājās Rīgā. Dāmu komandu konkurencē
teicamu rezultātu sasniedza Kristīne ar Avelīnu, pāru sacensībās izcīnot 2. vietu, bet
komandu cīņās - 3. vietu. Kungiem tik labi neveicās, bet tas netraucēja absolūtajā
komandu vērtējumā šautriņu mešanas klubam „Vecpiebalga” ierindoties 6. vietā no 17
komandām.
Latvijas reitingu turnīros vislabākais sniegums Kristīnei Kuzmanei, kurai 2. vieta
sacensībās „Jēkabpils kauss” un „Priekules kauss”, kā arī 3. ieta „Cēsu kausā”. Avelīnai
Lācei 2. vieta „LDO kausā” un 3. vieta „Jēkabpils kausā”. Otro gadu pēc kārtas Avelīna
ar Kristīni triumfēja „LDO kausa” izcīņā pāru sacensībās.
Sezonas noslēgumā Latvijas reitinga tabulā Kristīnei Kuzmanei augstā 3. vieta, bet
Avelīnai Lācei 8. vieta. Kungiem labākie Gunārs Zommers un Oskars Kuzmans, kuriem
32. un 35. vieta. Kristīne Kuzmane pretendē uz vietu Latvijas izlasē dalībai pasaules darts
organizācijas rīkotajā ”Pasaules kausā”, kas norisināsies oktobrī Turcijā.
Visaktīvāk kluba biedri piedalās reģionālos turnīros, kas norisinās Cēsīs, Smiltenē
un, protams, Vecpiebalgā. Cēsu čempionātā dāmu konkurencē Kristīnei Kuzmanei 1.
vieta, bet Avelīnai Lācei 2. vieta, savukārt kungu konkurencē Matīsam Baueram 2. vieta.
Vecpiebalgas čempionāta čempiona tituli Avelīnai Lācei un Gunāram Zommeram, bet
godalgotajā 2. vietā Kristīne Kuzmane un Matīss Bauers.
Septembrī sākās Vecpiebalgas čempionāta 2014./ 2015. gada sezona. Jau aizvadītas 5
kārtas no paredzētajām deviņām. Tas gan nenozīmē, ka kaut kas ir nokavēts, jo sacensībās
var iesaistīties no jebkuras kārtas. Gaidām jaunus dalībniekus no Vecpiebalgas novada,
ar padomu un inventāru palīdzēsim. Kluba aktivitātēm un rezultātiem varat sekot kluba
mājaslapā : www.darts-vecpiebalga.lv. Nāc un pamēģini!
Ilgvars Lācis,
šautriņu mešanas kluba „Vecpiebalga” vadītājs

SKOLU ZIŅAS
Direktore Ērika Arāja par savu stāstu saņēma kultūras ministres parakstītu pateicību.

Pagājušais gads kā Baltijas ceļa atceres gads bija svarīgs ļoti daudziem cilvēkiem - īpaši
tiem, kas paši piedalījās šajā ceļā, šo cilvēku bērniem, kas stāvēja vēl maziņi blakus saviem
vecākiem, un arī tiem, kas vēl nebija piedzimuši, jo, atceroties Baltijas ceļa notikumus
pirms 25 gadiem, arī viņiem ir pavērta viena svarīga vēstures lappuse.
Dzērbenes skolā Baltijas ceļa atcerei bija veltīti vairāki pasākumi, kuros direktore Ērika
Arāja kā notikumu aculieciniece pauda savu attieksmi par pagātnē notikušo un mācīja,
kādas vērtības no tā ir paliekošas tagadnei un nākotnei. Viņa atsaucās arī uz projektu
„Baltijas ceļa stāsti” , ko īstenoja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar
partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šis projekts ir ļoti nozīmīgs, jo tā mērķis ir
nodrošināt, lai neatkarīgi no atrašanās vietas atmiņas tiktu saglabātas nākamām paaudzēm
un kļūtu pieejamas gan muzeju, gan bibliotēku kolekcijās, gan virtuālajā vidē. Tādējādi
līdzās Baltijas ceļa dokumentārajam mantojumam, kas iekļauts UNESCO programmas
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, „Baltijas ceļa stāsti” veido nozīmīgu liecību
par Baltijas ceļu.
Sadarbībā ar partneriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā apkopoti pavisam 920 stāsti. Vienu
no šiem stāstiem uzrakstījusi arī Ērika Arāja. Šis stāsts ir jau atrodams atmiņu stāstu
izlases grāmatā „Baltijas ceļa stāsti”.
Autore ir saņēmusi arī ļoti skaistu PATEICĪBAS rakstu svinīgā pasākumā par iesaisti
UNESCO Nacionālās komisijas projektā „Baltijas ceļa stāsti” ar Latvijas Republikas
kultūras ministres Daces Melbārdes parakstu.
Ar Ērikas Arājas atļauju publicējam viņas stāstu „Asaras un prieks”
Dzīvoju Raunas pagastā. Vietējā Tautas frontes grupa aicināja piedalīties. Tā kā mans
tēvs, vecs zvejnieks, daudz stāstīja par Latvijas laikiem, draudzenes vecāki iemācīja himnu
un citas patriotiskas dziesmas, tad man bija neliela izpratne par brīvu Latviju. Tajās
augusta dienās ciemojos ar ģimeni pie saviem vecākiem Lapmežciemā. Atpakaļbraucot
uz Raunu, piestājām netālu no Senču ielas un iestājāmies cilvēku ķēdē. Vienu brīdi bija
tāds klusums! Tad sāka skanēt dziesmas, skanēja radio. Bērni, Jānis un Kristīne, vēl bija
mazi - 9 un 6 gadi. Viņi skatījās uz mani, un meita jautāja: “Mamma, kāpēc tu raudi?”
Man kamols kaklā, ciešs rokasspiediens no sveša, bet tajā mirklī it kā pazīstama cilvēka,
un smaids! Bērni mājupceļā daudz jautāja, centos izskaidrot, cik nu mācēju. Tagad skatos
dokumentālos kadrus un atkal saskrien asaras acīs. Stāstu skolā bērniem par tā laika
notikumiem un nevaru novaldīt emocijas. Man prieks, ka Baltijas ceļš iedvesmo arī citas
tautas.
Lasiet arī citus stāstus projekta „Baltijas ceļa stāsti” mājaslapā: www.thebalticway.eu .
Mārīte Šķēle

SKOLU ĪSZIŅAS
Inešu pamatskolā

• „Jauns gads un jauni darbi”- tā varētu raksturot Inešu pamatskolu janvārī, jo skolā
norisinājās mācību priekšmetu jomu nedēļas.
• 9. janvāris - 1. pusgada radošo darbu izstāde mākslas programmas audzēkņiem un
kopīga vakarēšana ar vecākiem, uzsākot Zilās Kazas gadu.
• 13. janvārī - nodarbība ar jaunatnes lietu speciālisti Leldi Burdaju un Eiropas brīvprātīgā
darba veicēju no Vācijas Beatrici, kura šobrīd darbojas jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas
strops”.
• 20.-23. janvāris - Barikāžu aizstāvjiem veltītās izstādes atklāšana.
• 22. janvāris 3D formāta kino baudīšana Kaivē. Aicinām ikvienu izmantot iespēju
skatīties kvalitatīvu kino savā novadā! Paldies Agnesei Caunītei- Bērziņai par atsaucību!
• 27. janvāris - studijā „Vārds” konkurss „Mazais stāstnieks”.
• Janvārī piedalījāmies skolu draudzības olimpiādē Taurenē, valsts vēstures olimpiādes
2. posmā Priekuļos un valsts olimpiādē bioloģijā Rīgā. Skolā notika olimpiādes sociālajās
zinībās un pētniecisko darbu konkurss vēsturē.

Studijas „Vārds” konkursa „Mazais stāstnieks” dalībnieki un konkursa organizatore latviešu valodas skolotāja Sarmīte Balode.
turpinājums 7. lpp.
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Mācību un audzināšanas darba līderi
Vecpiebalgas vidusskolā

2014./2015. mācību gada 2. semestris jau uzņēmis
apgriezienus un noskaidroti labākie mācību un audzināšanas
darbā 1. semestrī.
Kā izcilnieki (liecībā tikai 8, 9, 10 balles) 1. semestri
beidza 8 skolēni: Agnese Volmane, Estere Zvaigzne,
Linards Ločmelis un Markuss Bērziņš 2. klasē, Keita
Zariņa un Rinalds Baumanis 3. klasē, Valērija Tolkunova
6. klasē un Maira Asare 10. klasē.
Visaugstāko vidējo vērtējumu 1.-3. klašu grupā ieguva
Linards Ločmelis un Keita Zariņa (9,00), 4.-9. klašu
grupā - Andris Brauers (8,87), 10.-12. klašu grupā vispārizglītojošajā programmā Maira Asare (8,88) un
eksaktajā programmā Ringolds Zvaigzne (8,80). Starp
klasēm visaugstākais vidējais vērtējums: sākumskolā 2.
klasei - 6,69 (audzinātāja Anita Jurgena), pamatskolā 4.
klasei - 6,78 (audzinātāja Ligita Vietniece), vidusskolā 12.
klasei – 6,89 (audzinātāja Agita Bērziņa).

Klašu „pirmie trijnieki”

„Labākās klases” titula ieguvēji (no kreisās): 10. klase
(skolotāja Ruta Šarkovska, klases vecākais Māris
Kaštanovs), 3. klase (skolotāja Biruta Kuzmane, klases
vecākā Keita Zariņa), 6. klase (skolotāja Anita Balode,
klases vecākais Ralfs Kuzmans).

Ne mazāk iepriecinošs fakts - skolas prasību „8, 9,
10 balles vismaz 2 mācību priekšmetos” simtprocentīgi
izpildīja 2 klases: 10. klase (audzinātāja Ruta Šarkovska)
un 11. klase (audzinātāja Antra Eškina).
Kā jau ierasts, visa semestra garumā tika krāti punkti
nominācijai ,,Labākā klase”. Sākumskolā šo titulu ieguva
3. klase (audzinātāja Biruta Kuzmane), pamatskolā - 6.
klase (audzinātāja Daiga Šatrovska), vidusskolā - 10. klase
(audzinātāja Ruta Šarkovska).
Paldies visiem par mērķtiecīgo un atbildīgo darbu!
Lai jaunajā gadā prieku un gandarījumu sagādā tas, ko
darām!
Ilona Strelkova, Vecpiebalgas vidusskolas
direktores vietniece mācību darbā

Vecpiebalgas vidusskolā gads iesācies veiksmīgi



Es mācos,
lai būtu gudrs!

Gada beigas katram cilvēkam ir sevis izvērtēšanas laiks.
Mēs paškritiski sevi novērtējam un pieņemam lēmumus
nākamajam laika periodam. Arī skolā tas ir padarītā un vēl
darāmā izsvēršanas laiks.
Man liels prieks par tiem skolēniem, kuri atrod laiku
gan labi mācīties, gan veikt sabiedriskos pienākumus, gan
piedalīties ārpusskolas pasākumos, konkursos, olimpiādēs.
1. semestrī aktīvi darbojās skolas līdzpārvalde: Rēzija
Veronika Laumane, Toms Ņizins, Nils Rūdolfs Tēts, Justīne
Liene Laumane, Līva Ješkina, Renāte Anne Sakse, Valts
Gusmanis, Elza Marija Ozolante un Diāna Šmite. Skolēni
aktīvi piedalījās skolas dzīves dažādošanā - organizēja
un vadīja Skolotāju dienas pasākumu, basketbola
dienu, Lāčplēša dienas norises mežā, organizēja erudītu
konkursus, rūpējās par mācību grāmatu saglabāšanu.
Uz jautājumu „Kāpēc tu mācies?” atbildes ir dažādas:
lai dabūtu labu darbu, daudz pelnītu, daudz uzzinātu,
lai būtu gudrs. Bet, lai būtu gudrs, sasniegtu augstus
rezultātus, jāiegulda neatlaidīgs darbs.
Diemžēl daļa
skolēnu to nesaprot. Taču iepriecina tie bērni, kuri apgūst
skolā piedāvātās zinības, apzinīgi un centīgi mācās sev, ne
vērtējumam.
1. semestra absolūtā izcilniece ir 9. klases skolniece
Rēzija Veronika Laumane. Meitene ir ļoti mērķtiecīga,
centīga, katru iesākto darbu paveic perfekti, prot organizēt
līdzpārvaldes darbu, viņā ieklausās skolas biedri, arī sportā
ļoti labi sasniegumi. Rēzija izcīnīja ceļazīmi uz valsts
olimpiādi bioloģijā. Pārējiem skolēniem ir, kam līdzināties!
Ļoti labas sekmes 1. semestrī bija arī Justīnei Lienei
Laumanei - 8. klase, Ernestam Kancēvičam - 7. klase,
Elzai Marijai Ozolantei - 6. klase, Naurim Kancēvičam un
Nilam Rūdolfam Tētam - 5. klase, Dārtai Kancēvičai - 4.
klase, Dārtai Norai Dubultei - 3. klase, Kristīnei Baltiņai
- 1. klase. Estere Zirne (3. klase) un Līva Ješkina (8. klase)
saņēma pateicību par centību. Gribētos, lai arī tie skolēni,
kuru liecībās „ielavījies” kāds sešinieks, pacenstos un
sasniegtu vēl augstākus rezultātus.
2. semestris iesācies ar novada olimpiādi, kurā mūsu
skolas komanda pārliecinoši ierindojās 1.vietā, Rēzija
Laumane starpnovadu vēstures olimpiādē ieguva 1.vietu.
Lai veiksmīgs un panākumiem bagāts 2015. gads visiem
skolēniem, skolotājiem un skolas darbiniekiem! Lai
vecākiem pietiek pacietības bērnu audzināšanā!
					
Ērika Arāja, direktore

Dzērbenes pirmsskola
pārcēlusies uz jaunām
telpām
Vidusskolēni kopā ar spēles “Bingo” vadītāju Armandu Simsonu.

11. janvārī tika atzīmēta starptautiskā Paldies diena, tāpēc
no 12. līdz 17. janvārim Vecpiebalgas vidusskolā notika
„Labo vārdu nedēļa”. Visas nedēļas garumā centāmies teikt
labus vārdus, komplimentus un paldies. 1.-4. klašu skolēni
vāca smaidiņus konkursā ,,Labo vārdu teicējs”, piedalījās
rotaļu stundā. 5.-12. klašu skolēni veidoja „Labo vārdu
smaidiņu” plakātus. Vecpiebalgas pašvaldība saņēma
smaidošu saulīti, kur katrā stariņā visu klašu skolēni un
bērnudārza audzēkņi ierakstīja pateicību par atbalstu un
sadarbību. Ar smaidu pateikts vārds liek atplaukt smaidam
otra sejā. Teiksim cits citam labus vārdus!
Garīgi bagātāki topam, tiekoties ar interesantiem
cilvēkiem. „Nav nemaz jābūt absolūtam teicamniekam
visos mācību priekšmetos, lai kļūtu par ārstu,” tā, tiekoties
ar vidusskolēniem, sacīja bijušais Vecpiebalgas vidusskolas
skolnieks Mārtiņš Ziļevs. „Vajag tikai saprast, ka tu vēlies
palīdzēt cilvēkiem.” Skolēni ļoti ieinteresēti piedalījās
sarunā ar Mārtiņu Ziļevu - radiologu - onkologu, kas
strādā Rīgā privātajā klīnikā ”ER klīnika”, kuras mērķis ir
kompleksa pieeja, ne tikai ārstējot konkrētas kaites, bet arī
novēršot turpmākās komplikācijas un likvidējot slimību
cēloņus. M. Ziļevs aicināja skolēnus iesaistīties visās
skolā piedāvātajās aktivitātēs, jo tā var sevi pilnveidot
un attīstīt. Uz tikšanos jauno ārstu uzaicināja viņa bijusī
klases audzinātāja A. Eškina.
Patīkami bija pabūt kopā ar spēles „Bingo” vadītāju un
a/s „Dinamo Rīga” tehnisko direktoru Armandu Simsonu.
Viņš pastāstīja par savu darbu, ģimeni, hobijiem, atcerējās
skolas un studiju gadus. Viesis atzina, ka viņa hobijs ir
darbs. Jau septiņi gadi interesanti un aktīvi aizvadīti kopā
ar „Dinamo”. Katra darba diena nes ko jaunu. Armands
Simsons skolēnus mudināja vasarās lietderīgi pavadīt
laiku, cītīgi strādājot, gan skolā, mērķtiecīgi mācoties
un izglītojoties, jo vidusskolā par mācībām nav jāmaksā.
Stāsti par „Bingo” spēlētājiem bija ļoti aizraujoši un
humora pilni. Paldies skolēnu padomes vadītājam Ingum
Pētersonam par noorganizēto tikšanos!

Janvāra vidū vēstures un audzināšanas stundās
atcerējāmies svarīgākos notikumus barikāžu laikā. „Siltajā
janvāra naktī kūp gaisā ugunskura dūmi. Rindā stājas vīri
un sievas, kuriem brīvas Latvijas liktenis rūp.”
Esam radoši piedalījušies gan konkursos, gan olimpiādēs,
gan sporta pasākumos. Vecpiebalgas vidusskolas skolēni
viesojās Galēnu pamatskolā, lai piedalītos Riebiņu novada
domes rīkotajā dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam
Mūkam veltītajā jaunrades darbu konkursā. Atzinību
ieguva 5.-7. klašu grupā Valērija Tolkunova, 8.-9. klašu
grupā Toms Niko Krūmiņš, 10.-12. klašu grupā Gundars
Tomašs. Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē
vidusskolā 1. vietu ieguva Elīna Zivtiņa (12. kl.) un Agija
Baumane (11. kl.), 2. vietu - Rita Ozola (10. kl.), 3.vietu Maira Asare (10. kl.) (skolotājas I. Strelkova, V. Lapiņa, I.
Žvīgure). Starpnovadu vēstures olimpiādē 1. vieta Kārlim
Apalupam (12. kl), 2. vieta Ingum Pētersonam (12. kl.),
3. vieta Elīnai Zivtiņai (12. kl.) (skolotāja Ž. Otersone).
Vides projektu olimpiādē 2. vieta. - Paulai Dianai Šulcai
(8.-9. klašu gr.).
Jaunā gada sākumā Vecpiebalgas vidusskolas meiteņu
volejbola komanda devās uz Aizkraukli, lai uzspēlētu
volejbolu. Uz draudzības spēli bija ieradušās divas
Aizkraukles komandas un Madonas komanda. Vecpiebalgas
sportistes izcīnīja godpilno 2. vietu, zaudējot tikai Madonas
volejbolistēm. Paldies trenerei Agitai Kramai!
Zināms, ka ūdens procedūras gan nostiprina veselību,
gan uzlabo asinsriti, gan sniedz prieku bērniem, kā arī
svarīgo patstāvīgas peldēšanas prasmi, tāpēc no janvāra
katru otro piektdienu pirmsskolēni dodas uz Madonas
pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” baseinu, kur ar
bērniem 30 minūtes strādā peldēšanas trenere, bet otras 30
minūtes var izrotaļāties bumbiņu baseinā.
Laipni lūgti apmeklēt skolas mājaslapu, kurā var
iepazīties ar sīkāku informāciju par skolā notiekošo un
aplūkot fotogrāfijas.

Pagājušā gada nogalē beidzot pirmsskolas bērni pārcēlās
uz izremontētajām telpām skolas ēkā. Abas pirmsskolas
grupas aprīkotas ar jaunām mēbelēm, segām, spilveniem,
gultas veļu, daudzām ikdienā nepieciešamām lietām.
Bērni saka, ka viņiem ļoti patīk uzturēties jaunajās mājās.
Skolotājas turpina labiekārtot grupu un atpūtas telpas,
radīt mājīgumu. Izremontēta un labiekārtota arī meiteņu
mājturības klase, kuru palēnām skolotāja iekārto.
Paldies celtniekiem, elektriķiem, santehniķiem par
rūpīgo darbu! Paldies pašvaldības vadītājiem un deputātiem
par finanšu piešķiršanu! Bet vismilzīgāko PALDIES vēlos
pateikt saimniekam VIESTURAM MELBĀRDIM par
darbu organizēšanu, par materiālu sagādi, par neizsīkstošām
rūpēm par telpu iekārtošanu, par daudziem lieliem un
maziem darbiem skolas labā! Paldies!

Informāciju apkopoja skolotāja Inese Žvīgure

Ērika Arāja, direktore

				

PasākumU AFIŠA
PASĀKUMI VECPIEBALGAS
NOVADĀ
Dzērbenes tautas namā

VECPIEBALGAS Novada Ziņas

2015. gada februāris

APSVEIKUMI
Lai Laimas roka ceļas svētījot
Pār bērniņu, kas sācis ceļu savu!
Jaunākais Vecpiebalgas novadā:

14. februārī plkst. 22.00 Sirsniņballīte ar ierakstu
mūziku visām gaumēm.
Darbosies Amora kafejnīca, Amora pasts un dažādi
konkursiņi pārīšiem.
Ieeja - EUR 2,00

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visu mūžu gājumiņu!

Sveicam Tevi, februāra jubilār!

20. februārī plkst. 19.00 kinoseanss. Filma
„Modris”
Ieeja - EUR 2,00

Inešu tautas namā

7. februārī plkst. 14.00 Sarkaņu amatierteātra
„Piņģerots” izrāde „Vēstules no Pažobeles”.
Ieeja - EUR 1,00
Laipni aicinām!
28. februārī plkst. 18.00 tradicionālā senioru deju
sadancošana „Zelta kurpīte”.

Kaives pagasta pārvaldes zālē

6. februārī KINOSEANSI:
• plkst. 18.00 „Apslēptās karaļvalsts sargi”.
2D animācijas filmas ilgums 1 h 40 min.
Ieeja - EUR 0,50
• plkst. 20.00 režisora Ivara Selecka dokumentālā
filma „Kapitālisms Šķērsielā”.
2D 2013. gada filma.
Ieeja - EUR 1,50

Taurenes kultūras namā

27. februārī plkst. 19.00 kino vakars.
Filma „4. maija republika”

Vecpiebalgas kultūras namā

14. februārī plkst. 18.00 tautisko deju kolektīvu
sadancis „Mīlestības skurbulis”.
Lielkoncerts „Manos matos sapinies vējš un pie Tevis
palicis mājās”.
Aicināti deju kolektīvi no Amatas, Ērgļiem,
Cesvaines, Raunas, Lubānas, Sarkaņiem, Jaunjelgavas,
Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas.
Ieejas maksa - EUR 2,00
17. februārī plkst. 19.00 amatierteātris „Sumaisītis”
aicina uz muzikālu izrādi, kas veidota pēc S.Nosova
lugas motīviem “Dīvainā pasaule’’.
Izrādē piedalās: Ilona un Aivars Radziņi, Inese un
Andrejs Zārdiņi, Ilona Muižniece, Mareks Radvilavičs,
Sanita Asare, Kārlis Apalups, Linda un Edžus Kaukuļi,
Linda un Andris Lapiņi. Mūzikas autori Zigfrīds
Adamovičs un Andris Džiguns. tērpu māksliniece Ilze
Bindemane - Kļava, režisore Inese Pilābere.
Ar šo izrādi „Sumaisītis” piedalīsies amatierteātru
skatē Limbažos. Nāciet un vērtējiet arī jūs!
20. februārī plkst. 18.00 kinoseanss.
Filma „4. maija republika”.
Biļetes cena - EUR 2,00
24. februārī plkst. 17.00 starptautiskais talantu šovs.
Pasākumam aicinām pieteikties ikvienu Vecpiebalgas
novada jaunieti, kas vēlas parādīt citiem kādu no saviem
talantiem. Pasākumā piedalīsies arī viesi no Gruzijas,
Baltkrievijas un Itālijas, kas novadā uzturēsies jauniešu
apmaiņas pasākuma “Act Today For Better Tomorrow
2” ietvaros, kā arī Eiropas brīvprātīgie un jaunieši no
kaimiņu novadiem. Pieteikšanās līdz 15. februārim
pie JIC “Balgas Strops” vadītājas Lindas Ķaukules,
tel.20058503, e-pasts: linda.kaukule@vecpiebalga.lv .
Laipni lūdzam ikvienu interesentu!
27. februārī plkst. 19.00 Vecpiebalgas vidusskolas
Žetonu vakars.

Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā

23. februārī plkst. 13.00 tikšanās ar psiholoģi Anitu
Prodnieci. Tēma - emocionālā inteliģence.
25. februārī plkst. 14.00 radoša nodarbība „Papīra
locīšanas darbnīca” kopā ar dizaineri Ivetu Ērgli.
Laipni aicinām!

Pēteris Ručs
Taurenes pagastā

Sveicam mazuli un viņa vecākus!

PATEICĪBA
Lai cik aizņemti arī nebūtu, ir cilvēki, kam nav sveša
labestība un nesavtība. Liels PALDIES Ģirtam
Gobiņam par izpalīdzību!
Milda Mass Taurenē
Paldies Ilzītei Sarmulei par atbalstu! Dāvinājums
mums lieti noder bērnu radošajās nodarbībās.
Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas
bērni un audzinātājas

BIŠKOPJIEM

Īpašie gaviļnieki
60 - Mārīte Fedotova Taurenes pagastā
Nikolajs Jankevičs Taurenes pagastā
Andris Vītols Taurenes pagastā
70 - Vladimirs Giruckis Taurenes pagastā
Andris Baltputnis Vecpiebalgas pagastā
Valērijas Hivričs Vecpiebalgas pagastā
91 - Jevgēnijs Frančenko Dzērbenes pagastā
97 - Alma Šūmane Taurenes pagastā

Janvārī nozīmīgu dzīves jubileju
Dzērbenē atzīmēja Rasma Dreimane.
Sirsnīgi sveicam!

VESELĪBAS APRŪPE

Ceturtdien, 12. februārī, plkst. 17.00 Dzērbenes
pagasta sabiedriskajā centrā „Internāts”
iedzīvotājus uz tikšanos aicina deputāti Inese
Navra un Edgars Bērzkalns.

Ģimenes ārstes Ilonas Radziņas
pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 13.00 - 19.00
(„Doktorāts”, Vecpiebalga)
Otrdienās 8.00 - 13.00
(„Doktorāts”, Vecpiebalga)
Trešdienās 8.30 - 14.00
(„Doktorāts”, Vecpiebalga)
Ceturtdienās 9.00 - 14.00
(Inešu feldšerpunktā)
Piektdienās 8.30 - 13.30
(„Doktorāts”, Vecpiebalga)
„Doktorātā” pacientu pieņemšana notiek pēc
iepriekšēja pieraksta,
zvanot pa telefonu 64161317.

AICINA DARBĀ

INFORMĀCIJA ZAAO KLIENTIEM

13. februārī plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā nodarbība biškopības pamatos interesentiem bez priekšzināšanām un bez
iepriekšējas pieredzes. Tuvāka informācija pie
lauksaimniecības konsultantes Benitas
Zvejnieces, tālr. 22031720.

TIKŠANĀS AR DEPUTĀTIEM

Vecpiebalgas novada pašvaldības Sociālais
dienests aicina pieteikties pretendentus uz vakanto
SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu.
Prasības pretendentiem:
- 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā;
- labas komunikācijas prasmes;
- spēja strādāt komandā;
- prasme vadīt sociālo gadījumu, izvērtēt un
piesaistīt nepieciešamos resursus;
- pārzināt sociālās jomas normatīvos aktus;
- datorprasmes;
- autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par
priekšrocību.
Pieņemšana darbā uz pārrunu pamata ar Sociālā
dienesta vadītāju Anitu Kamerādi, pretendentu atlases komisiju. Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību
apliecinošus dokumentus iesniegt Vecpiebalgas
novada Sociālajā dienestā „Rudiņos”, Taurenē,
Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, vai sūtīt
pa pastu uz adresi: „Rudiņi”, Taurenes pagasts,
Vecpiebalgas novads, LV-4118. - līdz 2015. gada
13. februārim plkst. 16.00.
Nolikums www.vecpiebalga.lv.
Informācija: 29279931, 20244231.

SIA ZAAO no privātpersonām bez maksas
savāc nolietotu, neizjauktu sadzīves elektrotehniku pēc telefoniska vai rakstiska pieteikuma, iepriekš saskaņotā laikā izbraucot uz
mājām. Nolietotas elektrotehnikas savākšanu
var pieteikt pa tālruni 642 81250 vai mob. tālr.
26132288, kā arī sūtot e-pastu ar pieteikumu
uz zaao@zaao.lv.

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

(K.Skalbe)

Mūžībā aizgājusi
Velta Lūcija Rezgale, Vecpiebalga.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.
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Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors.
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