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Vecpiebalgas novada pašva d bas izdevumsl

Šajā numurā:
■ Vecpiebalgas novada lepnums - 
Mārīte Šķēle
■ Aktualitātes pašvaldības 
dienestos un iestādēs
■ Mūsu viesis - Rihards Eniks 
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APSVEICAM!

Ir vietas, ar kurām tā saaudzis,
Ka šķiet – no turienes nāktu man viss,

Kā būtu uz zemes tur debesis. 
Kur ezeri, kalni, ak, Piebalga,

Manas bērnības laime un pavalga,
Tu,Vidzemes pērle burvīga!

(A.Austriņš)

Novembris ir latviešu vienotības mēnesis – vēsturiski svarīgākie 
un nozīmīgākie notikumi mūsu tautai ir risinājušies gada nogalē. 
Katru gadu 11. novembrī mēs pieminam Brīvības cīņu varoņus, 18. 
novembrī atzīmējam valsts dibināšanas svētkus. To priekšvakarā 
novēlam, lai Latvijas dzimšanas diena katram no mums ir gaišs 
un priecīgs notikums. Novēlam būt uzņēmīgiem, enerģiskiem, 
apzinīgiem un radošiem, lai katrs mūsu labais darbs veido stipru 
ģimeni, novadu, valsti!

Sveicam Latvijas Valsts svētkos!
Vecpiebalgas novada pašvaldība

Vecpiebalgas novada lepnums-
 Mārīte Šķēle: „Es priecājos, ka esmu 
saglabājusi sevī cilvēcisko pašcieņu, 

humānu, labestības pilnu attieksmi pret 
visiem cilvēkiem.” 

Vecpiebalgas novada dome aicina iedzīvotājus uz 
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai 

veltītu svinīgu sarīkojumu 15. novembrī plkst. 19.00 
Vecpiebalgas kultūras namā

„Kad manī piedzimst varavīksne...’’
Programmā:

*Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājas Ellas 
Frīdvaldes-Andersones 

svētku uzruna;
*Novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšana;

*Amatiermākslas kolektīvu koncerts;
*Svētku balle ar grupu „Brālīši” 

(iespējams rezervēt galdiņus, t. 26493591).

Ja nepieciešamas transports, lai nokļūtu līdz 
Vecpiebalgai,

 lūgums pieteikties pagastu pārvaldēs.

17. novembrī plkt.10.00 Vecpiebalgas ev. lut. baznīcā
Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai 

veltīts dievkalpojums.

18. novembrī - Latvijas dzimšanas dienā - sveiksim 
mūsu valsti, plkst. 18.00 iededzot sveču liesmiņas savu 

māju, iestāžu, uzņēmumu logos un to apkārtnē!

Sagaidot LR proklamēšanas 95. gadadienu, 
Vecpiebalgas novada dome apbalvojumu piešķiršanai 

izvirza:
„Vecpiebalgas novada lepnums”
MĀRĪTI ŠĶĒLI

Nominācijā: 
„Gada sportists”
Ilgvaru Lāci

„Gada kultūras darbinieks vai pašdarbnieks” 
Gintu Babri
Dagniju Kupči

„Gada uzņēmējs”
Daci un Aināru Čačkas
Dzintaru Daļecki
Normundu Dubultu
 
„Gada pašvaldības darbinieks” 
Antru Burdaju
Guntu Dadeiku
Aivaru Ošiņu
Dainu Slaidiņu
Andri Stupeli

„No sirds uz sirdi” 
Ainu Balodi
Andi Slaidiņu
Anitu Šipko

„Gada skolotājs” 
Sanitu Cimdiņu
Vitu Miķelsoni
Rutu Šarkovsku

Apbalvojumu pasniegšana notiks Vecpiebalgas kultūras 
namā 2013. gada 15. novembrī plkst. 19.00 svinīgajā 

sarīkojumā par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 
95. gadadienai.

 Vecpiebalgas amatierteātris ”Sumaisītis” (režisore Inese Pilābere) 
ar izrādi „Čārlija krustmāte”  piedalījās 5. Amatierteātru festivālā 
„Teātra karuselis – 2013”, kas notika 26. oktobrī Druvas kultūras 
namā pie mūsu sadarbības partneriem - Saldus novada pašvaldības.  
Festivālā piedalījās seši kolektīvi, kurus vērtēja profesionāla žūrija  
- LNKC teātra eksperte Dace Vilne, režisors Varis Klausītājs. 
Mūsu kolektīvs ieguva galveno - ceļojošo - balvu nominācijā 
„Muzikāls farss ar lielisku izrādes vizuālo ietērpu”, kas uzliek 
par pienākumu piedalīties nākamajā festivālā un tiek izvirzīts  dalī-
bai Vidzemes amatierteātru skatē 2014. gada 15. martā Smiltenē. 
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Domes ārkārtas sēde 2013. gada 7. oktobrī
Pieņemtie lēmumi:
1.Iesniegt projekta iesniegumu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Vecpiebalgas vidusskolas sporta zāles ēkā” ar kopējām attiecināmām izmaksām 
153 967,22 LVL, no tiem 88 487,32 LVL ir finanšu instrumenta finansējums, 65 479,90 
LVL - Vecpiebalgas novada pašvaldības līdzfinansējums. Nodrošināt projekta realizācijai 
nepieciešamo finansējumu 153 967,22 LVL, ņemot aizņēmumu Valsts Kasē. 

2.Nodot Vecpiebalgas novada pašvaldības izglītības iestādei - Vecpiebalgas vidusskolai 
bezatlīdzības lietošanā novada domei piederošo nekustamo īpašumu – ēku skola ar sporta 
zāli. Noteikt līguma termiņu – līdz 2019. gada 31. decembrim.

VECPIEBALGAS NOVADA DOMES SĒDĒ 

KĻŪDAS LABOJUMS
     Iepriekšējā mēneša „Vecpiebalgas Novada Ziņu” numurā ir neprecīzi atspoguļots deputātu 

balsojums divos pieņemtajos lēmumos: 
1. Apstiprinot saistošos noteikumus Nr.10/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1/2013 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013. 
gadam”, balsojumā atturējās deputāte  Inese Navra. 

2. Balsojumā par zemes nomu SIA „HIBITECH PIEBALGA” atturējās deputāti Valdis 
Cīrulis un Inese Navra. 

Atvainojos par neprecizitātēm!
Dzidra Ješkina 

Domes sēde 2013. gada 23. oktobrī 
Pieņemtie lēmumi:
1.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātajās 

kapitālsabiedrībās un publiski privātajās kapitālsabiedrībās pārvaldības noteikumus.
2.Slēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanu uz pieciem gadiem pēc spēkā esošā līguma darbības termiņa beigām.
3.Slēgt līgumu ar Cēsu novada pašvaldību un Cēsu pilsētas Sporta skolu par profesionālās 

ievirzes sporta izglītības programmas īstenošanu. Nodrošināt finansējumu profesionālās 
ievirzes sporta izglītības programmās nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai Ls 571,17 
mēnesī Vecpiebalgas novada pedagogiem.

4.No 1. novembra izveidot 2 jaunas amata vienības Vecpiebalgas komunālajā saimniecībā 
– labiekārtošanas strādnieks. 

5.Izveidot darba grupu Dzērbenes vidusskolas un Dzērbenes mūzikas skolas apvienošanai: 
Ērika Arāja, Ilga Ozola, Hugo Duksis, Guntars Zernis, Dina Dombrovska. Noteikt 
izpilddirektoru Hugo Duksi par darba grupas vadītāju. 

6.Apstiprināt valsts mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts sociālās  apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām Vecpiebalgas novadam laika periodam no 2013. gada 1. janvāra līdz 
2013. gada 30. novembrim: pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai  kopā Ls 341 936.00 (tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi  Ls 2160.00 
un piemaksām par 4.kvalitātes pakāpi Ls 1791.00); interešu izglītības programmu pedagogu 
daļējai darba samaksai  Ls 15072,00 (tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi Ls 126.00); 
Bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai Ls 31282.00 
(tai skaitā, piemaksām par 3.kvalitātes pakāpi Ls 417.00).

7.Apstiprināt valsts piešķirtās papildu dotācijas mācību līdzekļu iegādei sadalījumu 
2013.gadam starp izglītības iestādēm Ls 1533.00  proporcionāli izglītojamo skaitam uz 
03.09.2012. 

8.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.19/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr.1/2013 „Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais budžets 2013.
gadam”. Grozījumi tiks publicēti pēc to apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā.

9.Atcelt Vecpiebalgas novada pašvaldības skolēniem un studentiem maksu par Vecpiebalgas 
novada trenažieru zāles izmantošanu. No 2013. gada 1. novembra noteikt trenažieru zāles 
izmantošanas maksu pieaugušajiem Ls 0,41 + PVN (0,58 EUR + PVN) par stundu, mēneša 
abonementa maksu pieaugušajiem Ls 3,30 + PVN (4,70 EUR + PVN).

10.Pieņemt dāvinājumu no a/s Latvenergo dāvanu karšu veidā Ls 1342,50 vērtībā trūcīgām 
un citām mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem sociālās atbalsta kampaņas ietvaros.

11.Piešķirt finansiālu atbalstu Ls 131,59 apmērā Alvim, Ģirtam un Tomam Jakovļeviem 
dalības maksai Brīvo cīņu sacensībās Somijā, Helsinkos.

12.Nepiešķirt pabalstu Elīnai Radziņai sporta inventāra iegādei.
13.Nepiešķirt vienreizēju pabalstu Vecpiebalgas novada politiski represētām personām.
14.Nepiešķirt finanšu līdzekļus Ozolu Goda sardzes izveidei Likteņdārzā.
15.Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.20/2013 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

aprēķināšanu Vecpiebalgas novadā 2014.gadā”.  Saistošie noteikumi tiks publicēti pēc to 
apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

16.Uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamam īpašumam „Ķetas” (Dzērbenes 
pagasts).

17.Piekrist nekustamā īpašuma „Ausekļa iela 10” (Dzērbenes pagasts) sadalīšanai, atdalot 
zemes vienību 0.344 ha platībā, kas tiks pievienota nekustamam īpašumam „Ausekļa  iela 
7”.

18.Atzīt, ka Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir piekritīga  neapbūvēta zemes vienība - 
starpgabals, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļam, „Mazmietiņi” 
(Vecpiebalgas pagasts) ar kopējo platību 2,76 ha.

19.Noteikt 9 īpašuma zemes vienībām Dzērbenes pagastā izmantošanas mērķi – ar 
maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, 
ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu 
attīrīšanas būvju apbūve. 

20.Piekrist īpašumu “Saulgoži” (Vecpiebalgas pagasts) un “Siliņi” (Inešu pagasts) 
sadalīšanai.

21.Iznomāt neapbūvētu  zemes vienību „Vidiņi” (Kaives pagasts)   1,2  ha kopplatībā  
lauksaimnieciskai izmantošanai, nomas līguma termiņš- 5 gadi, nomas maksa 1,5 % apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības.

22.Izvirzīt pretendentus Vecpiebalgas novada pašvaldības apbalvojuma saņemšanai 
nominācijas: „Gada sportists”, „Gada uzņēmējs”, „Gada kultūras darbinieks vai pašdarbnieks”, 
„Gada pašvaldības darbinieks”, „No sirds uz sirdi”, „Gada skolotājs”, „Vecpiebalgas novada 
lepnums” (skat.1. lapā).

23.Apstiprināt Vecpiebalgas novada Kaives pagasta īpašuma „Viesītes” zemes vienības 
platību 2,41 ha. 

Nākamā Vecpiebalgas novada domes sēde notiks 2013. gada 27. novembrī 
plkst. 15.00 Vecpiebalgas pagastā.  

Iepriekšējā novada domes sēdē (2013. gada 25. 
septembrī) pieņemtie un VARAM apstiprinātie 

saistošie noteikumi:
Saistošie noteikumi Nr.10/2013 „Grozījumi saistošajos noteikumos 

Nr.1/2013
„Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžets un speciālais 

budžets 2013.gadam””
1.Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam ieņēmumos 
2 939422,00 latu apmērā.
2. Apstiprināt Vecpiebalgas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam izdevumos 
3 287213,00 latu apmērā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Saistošie noteikumi Nr.11/2013
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.1 „Vecpiebalgas novada pašvaldības 

nolikums””
1.Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2009. gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 

”Vecpiebalgas novada pašvaldības nolikums” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 
2009. gada 15.jūlija  sēdes lēmumu (protokols Nr.03, 16. §), turpmāk - Nolikums, šādus 
grozījumus:

1.1. Aizstāt Nolikuma 48.punktā skaitli un vārdus “3000 (trīs tūkstošus  latu)” ar skaitli un 
vārdiem”4268,62 četrus tūkstošus divus simtus sešdesmit astoņus euro un sešdesmit divus 
euro centus)”.

1.2. Aizstāt Nolikuma 49.punktā skaitli un vārdus”3000 (trīs tūkstošiem latu)” ar skaitli un 
vārdiem”4268,62 (četrus tūkstošus divus simtus sešdesmit astoņus euro un sešdesmit divus 
euro centus )”.

1.3. Aizstāt Nolikuma 99.4.punktā skaitli un vārdus “50 000 latu” ar skaitli un 
vārdiem”71143,59 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr.13/2013 
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada  

saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sabiedrisko kārtību Vecpiebalgas 
novadā”

1. Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 16.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.9”Par sabiedrisko kārtību Vecpiebalgas novadā “ (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada 
domes 2010. gada 16.jūnija  sēdes lēmumu (protokols Nr. 10, 29. §), turpmāk - Noteikumi, 
šādus grozījumus:

1.1.  Aizstāt Noteikumu 13.2.punktā skaitli un vārdus” Ls 100,- (simts latiem)” ar skaitli un 
vārdiem ”EUR 142,28(simts četrdesmit divi euro un 28 euro centi).

1.2. Aizstāt Noteikumu 13.3.punktā skaitli un vārdu” Ls 1,-„ ar skaitli un vārdiem ”eur 
1,42(viens euro un 42 euro centi).

1.3. Aizstāt Noteikumu 16.punktā skaitļus un vārdus” 2,00 līdz 10,00 latiem” ar skaitļiem un 
vārdiem „2,84 līdz 14,22 euro”.

1.4. Aizstāt Noteikumu 16.1. punktā skaitļus un vārdus” 5,00 līdz 20,00 latiem” ar skaitļiem 
un vārdiem”7,11 līdz 28,45 euro”.

1.5. Aizstāt Noteikumu 17.punktā skaitli un vārdu”10,00 latiem” ar skaitli un vārdu”14,22 
euro”.

1.6.Aizstāt Noteikumu 17.1.punktā skaitli un vārdu” 20,00 latiem” ar skaitli un vārdu”28,45 
euro”.

1.7. Aizstāt Noteikumu 18.punktā skaitļus un vārdus” 5,00 līdz 20,00 latiem” ar skaitļiem un 
vārdiem”7,11 līdz 28,45 euro”.

1.8. Aizstāt Noteikumu 18.1.punktā skaitļus un vārdus” 10,00 līdz 50,00 latiem” ar skaitļiem 
un vārdiem”14,22 līdz 71,14 euro”.

1.9. Aizstāt Noteikumu 19.punktā skaitļus un vārdus” 5,00 līdz 30,00 latiem” ar skaitļiem 
un vārdiem”7,11 līdz 42,68 euro” un skaitli un vardu” 50, 00 latiem” ar skaitli un vārdu”71,14 
euro”.

1.10. Aizstāt Noteikumu 19.1.punktā skaitli un vardu” 50,00 latiem” ar skaitli un vārdu”71,15 
euro” un skaitli un vardu „100,00 latiem” ar skaitli un vārdu”142,28 euro”.

1.11. Aizstāt Noteikumu 20.punktā skaitli un vārdu” 50,00 latiem” ar skaitli un vārdu”71,14 
euro”.

1.12. Aizstāt Noteikumu 20.1.punktā skaitli un vārdu” 100,00 latiem” ar skaitli un 
vārdu”142,28 euro”

1.13. Aizstāt Noteikumu 21.punktā skaitli un vārdu” 25,00 latiem” ar skaitli un vārdu”35,57 
euro”.

1.14. Aizstāt Noteikumu 21.1.punktā skaitli un vardu” 50,00 latiem” ar skaitli un vārdu 
”71,14 euro”.

1.15. Aizstāt Noteikumu 22.punktā skaitli un vārdu” 25,00 latiem” ar skaitli un vārdu”35,57 
euro”.

1.16. Aizstāt Noteikumu 22.1.punktā skaitli un vārdu” 50,00 latiem” ar skaitli un vārdu”71,14 
euro”.

1.17. Aizstāt Noteikumu 23.punktā skaitli un vārdu” 25,00 latiem” ar skaitli un vārdu ”35,57 
euro”.

1.18. Aizstāt Noteikumu 23.1.punktā skaitli un vārdu” 50,00 latiem” ar skaitli un vārdu 
”71,14 euro”.

1.19. Aizstāt Noteikumu 24.punktā skaitļus un vārdus” 5,00 līdz 25,00 latiem” ar skaitļiem 
un vārdiem „7,11 līdz 35,57 euro”.

1.20. Aizstāt Noteikumu 24.1.punktā skaitļus un vārdus „10,00 līdz 50,00 latiem” ar skaitļiem 
un vārdiem „14,22 līdz 71,14 euro”.

2.  Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi Nr.14/2013 
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr.4/2011 „Noteikumi par Vecpiebalgas 
novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to piešķiršanas 

kārtību””
1.Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2011. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.4/2011  Noteikumi par Vecpiebalgas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to 
piešķiršanas kārtību (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 2011. gada 20.aprīļa  sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 7, 11. §), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1.Aizstāt Noteikumu 1.7.punktā skaitli un vārdus “90.00(deviņdesmit lati)” ar skaitli un 
vārdiem”128,06 (simts divdesmit astoņi euro un seši euro centi)”.

1.2.Aizstāt Noteikumu 1.8.punktā skaitli un vārdus120,00 (viens simts divdesmit lati) ar 
skaitli un vārdiem 170,74(viens simts septiņdesmit euro un septiņdesmit četri euro centi)”.

1.3.Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu” Ls 140,00” ar skaitli un vārdu”199,20 
euro” un skaitli un vārdu „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.

1.4.Aizstāt Noteikumu 6. punktā skaitli un vārdu ”LVL 7000,00”  ar skaitli un vārdu”9960,10 
euro”.

turpinājums 3. lpp.
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Vecpiebalgas novada pašvaldība tūlīt pēc novada izveidošanas apzināja 
situāciju. Tika veikta pārbaude saistībā ar iespēju veikt Dzērbenes 
pirmsskolas iestādes ēkas renovāciju, piesaistot mērķa finansējumu no 
Eiropas. Taču eksperta slēdziens bija negatīvs sakarā ar mazo bērnu skaitu 
un nepieciešamo lielo finansējumu. 

Jautājumu par Dzērbenes pirmsskolas iestādes slikto tehnisko stāvokli 
Dzērbenes pagasta padomes deputātiem un amatpersonām joprojām ir 
daudz: 

•Kāpēc pirms septiņiem gadiem neatbilstoši būvnormatīviem par 
60000 latu uzlikts jumts?

•Kāpēc pielietoti nesertificēti un neatbilstoši materiāli?
•Kāpēc nav bijusi objekta uzraudzība būvdarbu laikā?
•Kāpēc parakstīti nekvalitatīvi padarītā darba pieņemšanas akti?
•Kāpēc garantijas laikā nav prasīts novērst problēmas?
•Kāpēc nav pieprasīta zaudējumu kompensācija būvfirmai, pirms tā 

bankrotēja?
•Kāpēc nav prasīta atbildība no Dzērbenes pagasta padomes deputātiem 

un amatpersonām?
•Kāpēc visas problēmas par graustiem, kas radušies Dzērbenes 

pagasta padomes laikā, un bezkontroli tiek uzveltas Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai?

Lai pieņemtu lēmumu par Dzērbenes pirmsskolas iestādes remontu, 
Būvinženieru savienības eksperti veica ēkas tehnisko apsekošanu. 
Tika  konstatēts, ka ēkas tehniskais stāvoklis neatbilst normatīviem 
(precīzāku informāciju lasīt manā rakstā „Par pašvaldības ēku lietderīgu 
izmantošanu” „Vecpiebalgas Novada Ziņu” 2013. gada oktobra numurā 
rakstā „Par pašvaldības ēku ekonomisku un drošu izmantošanu”, 2013. 
gada februāra numurā, kā arī laikraksta „Druva” rakstā „Ne visur var 
aiziet čībās” 2013. gada 26. septembrī).   

2013. gada 7. februārī Dzērbenes pirmsskolas iestādē tika sasaukta 
iedzīvotāju sapulce, kurā Vecpiebalgas novada administrācijas pārstāvji 
izskaidroja iedzīvotājiem reālo situāciju un iespējas piesaistīt finansējumu 
ēkas remontam. Neskatoties uz iepriekš minēto un neņemot vērā nekādus 
ekonomiskos apsvērumus, Dzērbenes pagasta iedzīvotājs Inga Krieviņš 
organizē aktivitātes par pirmsskolas ēkas remontu. Šī gada oktobrī vien 
no Krieviņa kunga par minēto tēmu esmu saņēmis sešus iesniegumus. 
Nevienā iesniegumā gan nav pieprasīts noskaidrot vainīgos, kas atbildīgi 
par Dzērbenes pirmsskolas ēkas izbūvi un remontiem līdz novada 
izveidei. Tāda sajūta, ka ar šīm aktivitātēm cenšas novērst uzmanību 
no Dzērbenes pirmsskolas iestādes sliktā tehniskā stāvokļa cēloņiem. 
Daļu no savām aktivitātēm iesaku Krieviņa kungam novirzīt īsto vainīgo 
atrašanā, nevis organizēt parakstu vākšanu Donoru dienā, sniedzot 
sagrozītu informāciju cilvēkiem, kas brīvprātīgi nodod asinis. 

Esmu konsultējies ar Valsts kontroles speciālistiem, novada domes 
deputātiem, administrācijas speciālistiem, Dzērbenes vidusskolas 
direktori, novada iedzīvotājiem un konstatēju, ka izremontēt divas 
lielas ēkas - Dzērbenes pirmsskolas iestādi un Dzērbenes vidusskolu - 
pašvaldībai nebūs pa spēkam. Pirmsskolas ēkas uzturēšana pašvaldībai 
gadā izmaksā ap 18 000 latu. Lai Dzērbenes vidusskolas skolēniem un 
pedagogiem būtu normatīviem atbilstoša vide, jāveic skolas remonts. 
Skolas direktore ir pieprasījusi 2014. gada budžetā piešķirt līdzekļus skolas 
telpu remontam un aprīkojumam. Ceru, ka tad arī daļa no skolēniem, kas 
brauc uz citām skolām, paliks Dzērbenē. Lai skolas telpas izmantotu 
ekonomiski, nākamajā mācību gadā uz to tiks pārcelta arī pirmsskolas 
iestāde. Esmu devis rīkojumu pārcelt Dzērbenes bibliotēku uz Sabiedriskā 
centra telpām. Pirmsskolas iestādes ēku nākamā gada otrajā pusē plānots 
nodot uzņēmēju rīcībā.   

Izpilddirektors Hugo Duksis

1.5.Aizstāt Noteikumu 37.punktā skaitli un vārdus ”Ls 40,00 (četrdesmit lati) ar skaitli 
un vārdiem „56,91 euro” un skaitli un vārdus „Ls 45,00 (četrdesmit pieci lati) ar skaitli un 
vārdiem”64,03 euro”.

1.6.Aizstāt Noteikumu 39.punktā skaitli un vārdu” Ls 60,00” ar skaitli un vārdu „85,37 
euro”.

1.7.Aizstāt Noteikumu 40. punktā skaitli un vārdu ”Ls 60,00”ar skaitli un vārdu”85,37 
euro.”

1.8.Aizstāt Noteikumu 43.punktā skaitļus un vārdus ”Ls 0,70 (Ls 0,45 pusdienas +Ls 0,25 
launags” ar skaitļiem un vārdiem” 1 euro (0,64 euro pusdienas+0,36 euro launags)”.

1.9.Aizstāt Noteikumu 53.punktā skaitli un vārdu ”Ls 100,00 „ ar skaitli un vārdu”142,29 
euro”.

1.10.Aizstāt Noteikumu 55.punktā skaitli un vārdu „Ls 100” ar skaitli un vārdu”142,29 
euro”.

1.11.Aizstāt Noteikumu 59.punktā skaitli un vārdu ”Ls 150 ar skaitli un vārdu”213,43 
euro”.

1.12.Aizstāt Noteikumu 67.punktā vārdus „ desmit latu” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvarī.

turpinājums no 2. lpp.

Saistošie noteikumi Nr.15/2013 
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr.3/2012”Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar 
bērna piedzimšanu””

1.Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 15. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.3/2012” “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” (apstiprināti ar 
Vecpiebalgas novada domes 2012. gada 15. februāra  sēdes lēmumu (protokols Nr. 03, 6. §), 
turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1.Aizstāt Nolikuma 48.punktā skaitli un vārdus “Ls 50” ar skaitli un vārdiem „71,14 
(septiņdesmit viens euro un četrpadsmit euro centi).”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi 
Nr.16/2013 „Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. 
gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nodevām 

Vecpiebalgas novadā””
 1.Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010. gada 17. februāra saistošajos noteikumos Nr.2” 

“Par nodevām Vecpiebalgas novadā” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 2010. gada 17. 
februāra  sēdes lēmumu (protokols Nr. 4, 1. §), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1.Aizstāt Noteikumu  4.1. punktā skaitli un vārdu” Ls 3” ar skaitli un vārdu „4,27 euro ”.
1.2.Aizstāt Noteikumu  4.2. punktā skaitli un vārdu” Ls 0,50” ar skaitli un vārdu „0,71 euro”.
1.3.Aizstāt Noteikumu  4.3.punktā skaitli un vārdu” Ls 2” ar skaitli un vārdu ”2,85 euro”.
1.4.Aizstāt Noteikumu  4.4.punktā skaitli un vārdu” Ls 3”ar skaitli un vārdu „4,27 euro”.
1.5.Aizstāt Noteikumu  4.5.punktā skaitli un vārdu „Ls 1” ar skaitli un vārdu ”1,42 euro”.
1.6.Aizstāt Noteikumu  4.6.punktā skaitli un vārdu „Ls 0,80” ar skaitli un vārdu ”1,14 euro 
un skaitli un vārdu „Ls 0,50” ar skaitli un vārdu ”0,71 euro”.
1.7.Aizstāt Noteikumu  4.7.punktā skaitli un vārdu” Ls 10” ar skaitli un vārdu ”14,23 euro”.
1.8.Aizstāt Noteikumu 6.1.punktā skaitli un vārdu” Ls 15”ar skaitli un vārdu ”21,34 euro”.
1.9.Aizstāt Noteikumu 6.2.punktā skaitli un vārdu „Ls 10” ar skaitli un vārdu ”14,23 euro”.
1.10.Aizstāt Noteikumu 9.1.punktā skaitli un vārdu „ Ls  3” ar skaitli un vārdu ”4,27 euro”.
1.11.Aizstāt Noteikumu 9.2.punktā skaitli un vārdu ”Ls  2,50 „ ar skaitli un vārdu „3,56 euro”.
1.12.Aizstāt Noteikumu 9.3.punktā skaitli un vārdu ”Ls 3” ar skaitli un vardu ”4,27 euro”.
1.13.Aizstāt Noteikumu 10.1.punktā skaitli un vārdu ”Ls 10”ar skaitli un vārdu ”14,23 euro”.
1.14.Aizstāt Noteikumu 10.2.punktā skaitli un vārdu „Ls 1”ar skaitli un vārdu ”1,42 euro”.
1.15.Aizstāt Noteikumu 10.3.punktā skaitli un vārdu ”Ls 0,50”ar skaitli un vārdu ”0,71 euro”.
2.Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 

Saistošie noteikumi Nr.18/2013  
„Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr. 5/2012. „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu 
Vecpiebalgas novada  iedzīvotājiem dzīves jubilejās””

1.Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2012. gada 16. maija saistošajos noteikumos 
Nr.5/2012 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Vecpiebalgas novada  iedzīvotājiem 
dzīves jubilejās” (apstiprināti ar Vecpiebalgas novada domes 2012. gada 16. maija  sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 5, 14. §), turpmāk - Noteikumi, šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Noteikumu 3.2. punktā skaitli un vārdus” Ls 5,00” ar skaitli un vārdiem”7,11 
(septiņi euro un 11 euro centi).”

1.2. Aizstāt Noteikumu 3.3. punktā skaitli un vārdu „Ls 10,00” ar skaitli un vārdiem”14,23 
(četrpadsmit euro un divdesmit trīs euro centi)”.

1.3. Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu” Ls 10,00” ar skaitli un vārdiem”14,23 
(četrpadsmit euro un divdesmit trīs euro centi)”.

1.4. Azstāt Noteikumu 5.punktā skaitli un vārdu „Ls 100” ar skaitli un vārdiem”142,29 
(simts četrdesmit divi euro un 29 euro centi).”

2.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Saglabāsim 
Dzērbenes vidusskolu!

Par Vecpiebalgas novada izglītības iestāžu 
pedagogu atalgojumu

Ir  pagājuši divi mēneši,  kopš sācies jaunais - 
2013./2014. - mācību gads ar atkalredzēšanās prieku  
novada skolēniem un neziņu par darba samaksu 
pedagogiem. Tā nu sanāca, ka Izglītības un zinātnes 
ministrija rīkojumu par finansējuma piešķiršanu valsts 
novadu  pedagogiem laika posmam no 2013. gada 
septembra līdz novembrim izdeva tikai septembra beigās. 
Vecpiebalgas novada  skolu direktoriem, lai nodrošinātu 
mācību procesu,  iestādei piešķirtais valsts finansējums 
bija steidzami  jāsaplāno, tarificējot  pedagoģiskās 
slodzes. Mazajām skolām - Inešu pamatskolai (40 
skolēni), Taurenes pamatskolai (69 skolēni), Skujenes 
pamatskolai (49 skolēni) un Dzērbenes vidusskolai (50 
skolēni)  to izdarīt ir ļoti sarežģīti, jo valsts finansējuma 
piešķiršana pēc principa „nauda seko skolēnam”  
vērsta tikai uz lielo skolu pastāvēšanu.  Šobrīd masu 
medijos ir izskanējis secinājums, ka naudas dalīšana 
pēc minētā principa sevi nav attaisnojusi, un nākamajā 
gadā Izglītības un zinātnes ministrijai ir jāizstrādā plāns 
naudas piešķīrumam „bērns izglītojas dzīvesvietai 
tuvākajā skolā”.

Naudas summas sadale starp Vecpiebalgas novada 
skolām tika veikta,  ievērojot Ministru kabineta 
noteikumus un atklātības principu kopā ar izglītības 
iestāžu vadītājiem, izprotot skolu kopīgo un atšķirīgo. 
Skolu vadība, labi pastrādājusi ,varēja cerēt, ka tieši 
noteiktajā algas dienas datumā pedagoģiskie darbinieki 
saņems savu godam nopelnīto atalgojumu. Mazajās 
skolās algas likme par slodzi - 21 mācību stundu 
nedēļā - ir Ls 280,00.  Skolas ar skolēnu skaitu virs 
200 skolēniem var atļauties skolotājiem maksāt lielākas 
algas. Par to ir jāpriecājas, tomēr Vecpiebalgas novada 
deputāti domes sēdē atzina, ka jāpārdomā pašvaldības 
līdzfinansējuma pamatojums.

 Kamēr ministrija kaļ plānus nākamā mācību gada 
finansēšanas modelim, Vecpiebalgas novadā 2013. gada 
23. oktobra domes sēdē deputāti atbalstīja izstrādāto 
modeli, kurā 25% ( LVL 9 766 mēnesī ) no kopējās 
naudas, ko novadā maksā kā atalgojumu pedagogiem, 
līdzfinansē Vecpiebalgas novada pašvaldība no 
saviem budžeta līdzekļiem, kā tas bijis jau iepriekšējā 
mācību gadā. Savukārt no valsts ik mēnesi pedagogu 
atalgojumam tiek piešķirti LVL 38 829.  

Lai novada pagastos pastāvētu izglītības iestādes un 
iedzīvotāji varētu savus bērnus laist tuvākajā skolā, 
papildu valsts finansējumam pašvaldības piešķirtais 
finansējums: 

• vienai pedagoģiskajai likmei katrā skolā, ko skola 
izlieto pēc pašu ieskatiem darba nodrošināšanai; 

• 0,2 likmes katrā skolā atbalsta personālam; 
• logopēda darba apmaksai 0,2 likmes katrai skolai 

un 1 likme Vecpiebalgas vidusskolai; 
• papildu finansējumu interešu izglītībai, lai katrā 

skolā kopā ar valsts finansējumu būtu 1 likme un 
Vecpiebalgas vidusskolai 3 likmes;

• pirmsskolas pedagogu darba apmaksai darbam ar 
bērniem līdz 5 gadiem, apmaksājot ne tikai pamatslodzi, 
bet arī 1,5 stundas par gatavošanos nodarbībām (tāpat 
kā no valsts finansētajiem 5-gadīgo un 6-gadīgo 
pedagogiem);

• pirmsskolas pedagogu darba apmaksai darbam 
ar bērniem no 5 gadu vecuma, lai finansētu no valsts 
naudas nefinansēto likmju skaitu;

• mūzikas pedagoga likmes -Vecpiebalgas vidusskolai 
1 likmi, Taurenes pamatskolai  un Dzērbenes vidusskolai 
- 0,5 likmes katrai un 0,25 likmes gan Skujenes 
pamatskolai, gan Inešu pamatskolai;

• direktoru atalgojumam, piemaksājot no LVL  146 
līdz LVL 311, lai apmaksātu vienu likmi katrā skolā, jo 
no valsts piešķirtā finansējuma sanāk labākajā gadījumā 
tikai puse likmes.

Atsaucoties uz pirmsskolas pedagogu ierosinājumu 
pārskatīt algu likmju lielumu un pedagoģisko likmju 
skaitu uz bērnu grupu, jāpiekrīt, ka ir atšķirīga slodze,  
strādājot grupā ar 10 vai 22 bērniem. Tāpēc tiks izveidota 
darba grupa, kas pārskatīs pirmsskolas pedagogu slodžu 
un atalgojuma veidošanu.

Ja runa ir par atalgojumu, tad jāatgādina , ka no 2014. 
gada 1. janvāra valsts noteiktā minimālā alga jau ir 
apstiprināta LVL 225,00. Tātad algu palielinājums par 
apmēram 12% vismaz minimālās algas saņēmējiem tiks 
garantēts.

Gita Janševica,
Vecpiebalgas novada pašvaldības ekonomiste

Par platību maksājumu avansa izmaksu lauksaimniekiem 
Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada oktobra otrās puses uzsāks platību maksājumu avansu izmaksu 

lauksaimniekiem. 
Oktobra pēdējā nedēļā tiks uzsākti avansa maksājumi lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu atbalstam 

(MLA), bet novembrī tiks uzsākta vienotā platību maksājuma un bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta (BLA) 
avansu izmaksa.

Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atbalsta izmaksas kārtību avansa maksājumus veic par pieteikumiem, 
kuriem ir pabeigtas visas administratīvās un fiziskās kontroles. Līdz ar to pieteikumu administrēšanas laiku 
būtiski ietekmē lauksaimnieku precizitāte, deklarējot apsaimniekotās platības, un gadījumos, kad tiek konstatētas 
neprecizitātes, to atrisināšana.

 Lēmumu par 2013. gada platību maksājumu piešķiršanu un to izmaksu LAD veiks līdz 2014. gada 30. 
jūnijam.

Novada lauku attīstības konsultante Benita Zvejniece
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Sociālā dienesta aktuālākā informācija
Vecpiebalgas novadā joprojām ir iespēja 

pieteikties dalībai Eiropas Sociālā fonda 
programmā nodarbinātības veicināšanai 
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”. 
Bezdarbniekiem jāizsaka sava vēlme 
Cēsīs NVA un tad jāsazinās ar Sociālā 
dienesta vadītāju Anitu Kamerādi, kas ir šīs 
programmas koordinatore un atbildīgā par 
darba vietām novadā. Telefons kontaktiem 
29279931.

 Tāpat vēlos atgādināt visiem, kas vēlas 
kādu no piederīgajiem ievietot pansionātā, 
ka vispirms ir jāgriežas ar iesniegumu pie 
sava pagasta sociālā darbinieka vai dienesta 
vadītājas. Saskaņā ar valstī pastāvošo 
likumdošanu, lēmumu par pakalpojuma 
nepieciešamību pieņem Sociālais dienests 
pēc dokumentu paketes izvērtēšanas un 
maksāšanas kārtības noteikšanas. Tas attiecas 
arī uz gadījumiem, kad par pansionātu 
maksā paši piederīgie vai pats cilvēks, kam 
pakalpojums nepieciešams.

  Personām, kas kārto invaliditātes grupas, 
jāvēršas pie sava ģimenes ārsta un tas kārto 
dokumentus uz VDEAK grupas noteikšanai. 
Pēc ģimenes ārsta lūguma, sociālais 
darbinieks veic personas funkcionālo spēju 
izvērtējumu pēc Bartela skalas. 

Joprojām ir iespēja I un II grupas 
invalīdiem pieteikties rindā uz asistenta 
pakalpojumu saņemšanu. Vispirms ir 
jāsaņem VDEAK  atzinumu par pakalpojuma 

Ja cilvēkam nav 
vēlmes pašam savā 
vai savas ģimenes 

labā piepūlēties, arī 
Sociālais dienests 
nevar ko mainīt.

nepieciešamību. To var nokārtot arī sūtot 
iesniegumu pa pastu. Kad VDEAK atzinums 
par pakalpojuma nepieciešamību saņemts, 
jāvēršas Sociālajā dienestā uzņemšanai rindā 
pakalpojuma saņemšanai un pakalpojuma 
apjoma noteikšanai. Pamatojoties uz rindu, 
Labklājības ministrija piešķir finansējumu 
asistenta pakalpojuma apmaksai. 

 Dažādu ģimenes konfliktu gadījumā ir 
svarīgi vērsties ne tikai Bāriņtiesā, bet arī 
informēt Sociālo dienestu. Bāriņtiesa izskata 
tikai bērnu tiesību juridiskos aspektus, 
bet sadzīves situāciju un bērna materiālo 
nodrošinājumu izvērtē tieši Sociālais 
dienests.      

Turpmāk ikdienā daudz vairāk  būs atkarīgs 
no mūsu pašu izdomas un ieinteresētības 
savas dzīves sakārtošanā, katra paša 
iniciatīvas un vēlmes uzlabot savu dzīvi. Ne 
valsts, ne Sociālais dienests nevar cilvēku 
vietā veidot viņu dzīvi un ikdienu, nodrošināt 
ar darbu un iztikas līdzekļiem. Mēs varam 
tikai palīdzēt, atbalstot darbīgus un aktīvus 
cilvēkus. Ja cilvēkam nav vēlmes pašam savā 
vai savas ģimenes labā piepūlēties, arī mēs 
esam bezspēcīgi  viņa dzīvē ko mainīt vai 
uzlabot.

  Tāpat sociālo grupu iedzīvotāji laipni 
lūgti ierasties pie sava pagasta sociālajiem 
darbiniekiem un saņemt pārtikas paku 
komplektus. Iedzīvotāji tiek laipni aicināti 
izmantot Taurenes dienas centrā pieejamos 
pakalpojumus: datorus ar interneta 
pieslēgumu, veļas mašīnu, dušas telpu. Veļas 
mazgāšana ir iespējama ar savu pulveri. 
Pakalpojumu izmantošanai lūdzu pieteikties 
pie Dienas centra vadītājas Velgas Berķes pa 
tel. 20234365. 

Sociālā dienesta vadītāja 
Anita Kamerāde

Vecāki aizbrauc uz ārzemēm. 
Kas notiek ar bērnu?

Vecāku aizbraukšana peļņā uz ārzemēm uz 
gadu vai ilgāk atņem bērnam vissvarīgāko 
– tuva cilvēka mīlestību un rūpes, ko var 
sniegt tikai līdzās esoši vecāki. Vecāki, 
neesiet vienaldzīgi pret saviem bērniem! 
Pirms aizbraucat darbā uz ārzemēm, 
padomājiet, kas notiks ar bērnu, vai viņam 
būs viss nepieciešamais? Kas šajā laikā par 
bērnu rūpēsies un viņu pārstāvēs? Vai esat 
aizdomājušies par to, ko bērns jūt un kas ar 
viņu notiek, kad vairs neesat kopā?

Vecākiem jāņem vērā, ka jebkurš bērns līdz 
pilngadības sasniegšanai ir vecāku aizgādībā. 
Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un 
pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu 
un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un 
mantiskajās attiecībās. Vecāku prombūtnes 
laikā var rasties situācija, kad bērnam 
nepieciešama pārstāvība, piemēram, ir laiks 
saņemt pasi, jāizmanto ārstniecības iestādes 
pakalpojumi, jāšķērso robeža, vai kāda cita 
situācija.

Ko darīt vecākiem?
• Abiem vecākiem jāvienojas par to, kuras 

personas aprūpē atstās bērnu. Par to jāvienojas 
arī tajā gadījumā, ja vecāki dzīvo šķirti.

• Jāizsniedz ģenerālpilnvara konkrētai 
personai, kuras aprūpē bērns atstāts. Pilnvarā 
precīzi jāparedz, kādiem gadījumiem tā 
būs nepieciešama, kā arī jānorāda pilnvaras 
derīguma termiņš vai arī jāparedz nosacījumi, 
kad pilnvara izbeidzas.

• Ja paredzams, ka bērnam būs nepieciešams 
šķērsot valsts robežu, piemēram, lai apciemotu 
vecākus, nepieciešama notariāli apliecināta 
piekrišana valsts robežas šķērsošanai, jo 
bērnam robežas šķērsošanas vietā ir jāuzrāda 
vismaz viena vecāka notariāli apliecināta 
piekrišana izceļošanai no valsts.

• Vecākiem vai personai, kuras aprūpē 
bērns atstāts, jāinformē skola, kurā bērns 
mācās, par vecāku ilgāku prombūtni.

Ir svarīgi zināt, 
• ka persona, kuras aprūpē bērns atradīsies 

vecāku prombūtnes laikā, piekrišanu bērnam 
šķērsot valsts robežu nav tiesīga dot;

• ka ģenerālpilnvaru var nokārtot pie 
zvērināta notāra;

• ka ģenerālpilnvaru var nokārtot arī 
Vecpiebalgas novada bāriņtiesā, jo novada 
teritorijā nav zvērināta notāra.

Vecāki, neaizmirstiet! Jūsu bērns var 
nokļūt situācijā, kad kavēšanās ar pilnvaras 
noformēšanu var kaitēt bērna veselībai, 
dzīvībai vai viņa tiesību īstenošanai, un 
atcerieties, ka arī persona, kuras aprūpē bērns 
atstāts, var netikt galā ar saviem pienākumiem 
un tai var būt vajadzīga palīdzība.

Ja nepieciešama palīdzība, kur to var 
saņemt?

• Ja personai rodas sociāla rakstura 
problēmas vai nepietiek līdzekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai, vai, ja rodas 
psiholoģiska rakstura problēmas, - jāvēršas 
pēc palīdzības novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā.

• Ja rodas domstarpības ar bērnu – jāvēršas 
pēc palīdzības novada bāriņtiesā.

Kas notiek, ja vecāki aizmirst par saviem 
pienākumiem? 

Bērnu tiesību aizsardzības likumā teikts, 
ka darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā 
netiek ievērotas bērna tiesības (bērna 
atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, 
pajumtes, aprūpes, aizbildnības), vai citas 
darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai 
īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par 
amorālām un pretlikumīgām. Bērna tiesību 
neievērošana var būt par pamatu bāriņtiesai 
pieņemt lēmumu par bērna aizgādības 
tiesību pārtraukšanu vai lietas par aizgādības 
tiesību atņemšanu ierosināšanu tiesā. Vecāki, 
atcerieties! Bērns mīl savus vecākus, bet jūsu 
ilgstošas prombūtnes laikā viņš var justies 
vainīgs, pamests un nemīlēts. Pastāstiet 
bērnam saprotamā valodā, kādēļ uz laiku 
dodaties prom no ģimenes, un uzsveriet, ka 
joprojām viņu, tas ir, bērnu, ļoti, ļoti mīlat! 

Ilze Pērkone,
Vecpiebalgas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja

Bērni mīl savus 
vecākus, bet ilgstošas 
prombūtnes laikā viņi 

var justies vainīgi, 
pamesti un nemīlēti. 

Saimnieciskā dienesta redzeslokā apkures 
sezona, dažādi remontu un apkārtnes 

labiekārtošanas darbi

 Saimnieciskā dienesta veicamie 
uzdevumi arī šajā gadā, uzsākot rudens 
sezonu, ir nemainīgi - pārvaldīt, uzturēt un 
remontēt pašvaldībai piederošos komunālās 
saimniecības objektus.  Ar pašvaldības 
celtnieku brigādes spēkiem paveiktie darbi: 

• Skujenes pamatskolā remontētas  jumta 
ūdens notekas;

• Vecpiebalgas pagasta  „Veļķos”  
pašvaldības dzīvokļos  saremontētas apkures  
ietaises, nosiltināti logi, salaboti caurumi 
jumta segumā;

• Vecpiebalgas vidusskolas internāta ēkai 
atjaunotas āra kāpnes un izbūvēta invalīdu 
uzbrauktuve;

• Taurenes pagastā  veikts kosmētiskais 
remonts pašvaldības  dzīvoklī  „Liepkalnos”, 
lai  uzlabotu dzīves apstākļus vientuļai 
pensionārei;

• BUB depo „Uguntiņās”  atjaunoti vārti 
un salabots skurstenis.

Dzērbenes komunālās daļas darbinieku 
paveiktais aizvadītajā mēnesī :

• izkopts īpašums „Arāji” (aiz sabiedriskā 
centra „Dzērbene”). Sagatavotā malka, 
vadoties pēc Sociālā dienesta norādes, 
piegādāta maznodrošinātiem iedzīvotājiem;

• regulāri tiek appļauts un vāktas lapas  
pašvaldībai piederošo īpašumu teritorijā  
Dzērbenes pagasta centrā, turpinās ainaviskās 
izveides darbi pašvaldības īpašumos pie 
„Augstā kalna” upītes, vienlaicīgi sagatavojot 
malku maznodrošinātiem iedzīvotājiem;

• izveidota ūdens ņemšanas vieta un 
piebraucamais ceļš pie Dzērbenes vidusskolas 
ugunsdzēsības dīķa;

• pabeigti sabiedriskā centra „Dzērbene” 
1. stāva iekšdarbi, ieklāta grīda centra 2. un 
3. stāvā, uzsākti 2. un 3. stāva sienu apdares 
darbi. Pašlaik notiek pagasta  bibliotēkas 
fonda un inventāra pārvešana no bērnudārza 
ēkas uz sabiedriskā centra telpām;

• nomainīta caurteka pašvaldības 
ceļu Meļļi-Glāznieki un Meļļi-Zeltkalns 
krustojumā, turpinās apauguma novākšana 
no pašvaldības autoceļa Meļļi – Glāznieki 
nomalēm. 

Iestājoties vēsākam laikam, aktuāli kļuvuši 
jautājumi par siltumenerģijas piegādi mājās 
un iestādēs.  Apkures sezona mūsu novadā tika 
uzsākta 1. oktobrī. Lai varētu piegādāt siltumu 
kvalitatīvi un ekonomiski, tika veikti vairāki 
uzlabojumi, piemēram, Vecpiebalgas pagasta 
katlu mājā saremontēts šķeldas transportieris 
un uzstādīta jauna apkures katlu automātikas 
iekārta. Vairāku gadu  pieredze siltumapgādē  
novada pagastos ir apliecinājusi, ka  malkas 
iepirkums šķeldas ieguvei ir ekonomiski 
izdevīgāks par šķeldas  iepirkumu. Malkas 
piegādi  pašvaldībai nodrošina divi uzņēmumi 
– SIA „Holzwerke Lubāna”  un SIA „SINDA 
&VR”. Kurināmā taupības nolūkos Taurenes 
pagastā daudzdzīvokļu māju un pašvaldības 
ēku  apkure tiek nodrošināta  ar malkas 
apkures katlu, bet  Inešu pagastā - ēku apkurei 
izmanto  koksnes granulas. 

Saimnieciskā  dienesta redzeslokā ir arī 
pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšana. Uz 1. 
septembri tika nogreiderēti visi autoceļi, pa 
kuriem  kursē skolēnu maršruta autobusi. 
Iespējamā finansējuma ietvaros tiek veikti 
arī  neatliekamie  remontdarbi uz avārijas 
stāvoklī esošiem pašvaldības ceļiem.

Jau trešo gadu  pagasta autoceļu sniega 
tīrīšanu  veiks firmas:  

Dzērbenes pagastā – SIA „Uzvaras 
kalns” (tel. 26379584)  un  Uldis Radziņš 
(tel.29181147); 

Taurenes pagastā – SIA „Uzvaras kalns” 
(tel. 26379584);

Vecpiebalgas pagastā – SIA „LB Melio” 
(tel. 29403116);

Inešu pagastā  - SIA „LB „Melio” (tel. 
26379584);

Kaives pagastā -  SIA „Vecpiebalgas 
kompānija” (tel. 29460781).

Privāto ceļu  īpašniekiem par pakalpojuma 
saņemšanu  personīgi jāvienojas ar   
uzņēmējiem. 

     Lūgums  autoceļiem piegulošo zemju 
īpašniekiem. Pirms ziemas sezonas, lūdzu,  
novāciet elektriskos ganus un citus šķēršļus, 
kas varētu traucēt ceļu tīrīšanu! Esiet 
savstarpēji saprotoši!

Saimnieciskais dienests

Kāpnes pie Vecpiebalgas vidusskolas kopmītnēm tagad ir ne tikai drošas, bet arī pielāgotas 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Informācija Vecpiebalgas krājaizdevu 
sabiedrības biedriem

Sakarā ar iedzīvotāju pieaugošo interesi 
par pāreju uz eiro valūtu, informējam par 
būtiskāko krājaizdevu sabiedrības un tās 
klientu attiecībās eiro ieviešanas periodā.

Līdz eiro ieviešanas datumam, 2014. gada 1. 
janvārim, ar krājaizdevu sabiedrību noslēgtie 
noguldījumu un kredītu līgumi klientiem 
nebūs jāpārslēdz. Uz tiem tiks attiecināts, tā 
sauktais, līgumu nepārtrauktības princips – 
līgumi paliek spēkā ar iepriekš noslēgtajiem 
nosacījumiem, procenti nemainās.

Noguldījumu, kredītu un uzkrāto procentu 
atlikumi, kā arī kredītu atmaksas grafiku 
summas latos tiks konvertētas eiro pēc 
oficiālā valūtas kursa (1 eiro – 0,702804 
lati). Pēc 2014. gada 1. janvāra klientiem būs 
iespēja saņemt uz eiro pārrēķinātos kredīta 
atmaksas grafikus.

Divas nedēļas pēc eiro ieviešanas datuma, 
līdz 2014. gada 14. janvārim, skaidras naudas 
iemaksas (kredīta atmaksai, noguldījumam 
vai pārskaitījumam) krājaizdevu sabiedrībā 
tāpat kā visur citur pieņems gan latos, gan 
eiro. Bet naudas izsniegšana pēc jaunā gada 
notiks tikai eiro valūtā.

Jāatzīmē, ka skaidrās naudas uzkrājumus 
latos pret eiro bez komisijas būs iespējams 
apmainīt:

•302 Latvijas pasta nodaļās līdz 2014. gada 
31. martam;

•visās komercbankās līdz 2014. gada 30. 
jūnijam;

•Latvijas Bankā - neierobežotu laiku.
Vēlamies arī informēt, ka no 2013. gada 

1. novembra būs izmaiņas Vecpiebalgas 
kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības klientu 
pieņemšanas laikos:

pirmdienās 12-18
otrdienās -------
trešdienās 8-17
ceturtdienās -------
piektdienās 8-15
Esošie un potenciālie biedri sīkāku 

informāciju var saņemt, zvanot 27707028 vai 
29376776,  rakstot uz e-pasta adresi vkks@
inbox.lv vai apmeklējot mūs Gaismas ielā 1, 
Vecpiebalgā (kultūras nama 2. stāvā).

Girta Upena, 
valdes priekšsēdētāja
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Kā pieteikties? 
•Mājaslapā www.mmu.lv .
Kur notiek tuvākās apmācības? 
•Cēsīs, Cēsu Valsts ģimnāzijas vai Cēsu 

pamatskolas telpās.
Kāds ir apmācību ilgums? 
•Vienas apmācības ilgst divas dienas 9.00 - 

16.15.
Cik maksā divu dienu apmācības?
•Ja mmu.lv sistēmā reģistrējies uzņēmums 

iesaka citu uzņēmumu, kas kvalificēsies šim 
projektam, tad visi kursi visiem uzņēmuma 
darbiniekiem rudens akcijas laikā līdz 2013.
gada beigām tiks finansēti tikai no IKT nozares 
līdzifinansējuma.

•Par pirmā dalībnieka apmācībām 
uzņēmumam jāfinansē Ls 10,00 + PVN, par 
pārējiem darbiniekiem rudens akcijas laikā visas 
apmācības sedz IKT nozares līdzifinansējums.

Kur uzzināt sīkāku informāciju?
•www.mmu.lv 
•Pie projekta koordinatores Cēsīs - Zanes 

Janševicas,  mob.tel. 26438841 , e-pasts: zane.
jansevica@gmail.com .

Latvijā lielākā apdrošināšanas 
sabiedrība BALTA (RSA Grupa) 
jau daudzus gadus zemniekiem 
piedāvā apdrošināties pret dažā-
diem nelaimes gadījumiem, kuri 
var piemeklēt viņu saimniecības 
un dažkārt pat paralizēt darbu. 
Nelaimes var notikt arī ar 
mājlopiem, tie var pēkšņi saslimt, 
iet bojā negadījumos, BALTAs 
pieredzē bieži ir negadījumi, kad 
dzīvnieks lauž kāju, nereti traumu 
dēļ nākas dzīvnieku pat iemidzināt. Šādos gadījumos, lai netiktu ietekmēts zemnieka bizness 
un finansiālā stabilitāte, palīdz BALTAs mājlopu apdrošināšana.

Jāņem vērā, ka zemnieku saimniecībām bieži vien nav iespējams efektīvi piemērot standarta 
apdrošināšanas nosacījumus, tāpēc BALTA sadarbībā ar “Zemnieku saeimu” pirms pāris 
gadiem izstrādāja īpašus lauksaimnieku vajadzībām pielāgotus apdrošināšanas risinājumus. 
To vidū ir arī mājlopu apdrošināšana. Kā liecina BALTAs novērojumi, nelaimes ar mājlopiem 
ir viena no visizplatītākajām problēmām zemnieku saimniecībās.

BALTAs Cēsu filiāles vadītājs Ivars Noviks skaidro: „BALTA ir viens no lielākajiem 
apdrošinātājiem Latvijā, kas piedāvā lauksaimniekiem apdrošināt savus ganāmpulkus. Tas, 
ka uzņēmums katru gadu mājdzīvnieku apdrošināšanas atlīdzībās izmaksā vairāk nekā 
100 000 latu, norāda, ka šo iespēju ir novērtējuši ļoti daudzi zemnieki, tā pasargājot sevi 
no lielu zaudējumu riska. Tas pierāda, ka esam uzticams un stabils partneris, uz kuru mūsu 
lauksaimnieki paļaujas.”

Kā liecina BALTAs dati, pērn liellopi visbiežāk cietuši laika posmā no aprīļa līdz septem-
brim, kad tie lielākoties atrodas ārpus kūts, pārvietojas un uzturas ganībās. Visbiežāk atlīdzības 
tikušas izmaksātas par liellopu bojāeju slimības dēļ vai arī situācijās, kad dzīvnieks guvis 
kādu nopietnu traumu, piemēram, govs salauzusi kāju, kas novedis pie dzīvnieka piespiedu 
likvidēšanas. Šādos gadījumos lauksaimniekiem izmaksātā atlīdzība var būt no dažiem 
simtiem līdz pat tūkstošiem latu - atkarībā no dzīvnieka vērtības. Pērn kopumā atlīdzināti 
zaudējumi vairāk nekā 400 gadījumos.

Lielākās atlīdzības mājlopu apdrošināšanā pērn izmaksātas, kad vienā reizē cietuši vairāki 
dzīvnieki. 2012. gada jūnijā kādam lauksaimniekam no saindēšanās nomira piecas govis, un 
kopējā atlīdzību summa sasniedza 1 600 latu. Savukārt citam zemniekam novembrī elektrības 
strāvas radītā trieciena rezultātā bojā gāja trīs govis, un atlīdzībās tika izmaksāti 1 350 latu. 
Šogad jūlijā BALTAs pieredzē ir arī gadījums, kad par meža dzīvnieku saplosītām aitām 
zemniekam tika izmaksāti vairāk nekā 7 300 latu.

Ar apdrošināšanas polisi mājlopi tiek apdrošināti pret slimībām, negadījumiem, trešo 
personu prettiesisku rīcību un zibens spērienu. Apdrošināt var liellopus, šķirnes mājlopus, 
arī sīklopus, cūkas, bišu saimes, kažokzvērus, šķirnes suņus un kaķus. Tādējādi zemniekiem 
ir iespēja pilnvērtīgi pasargāt sevi no ievērojamiem zaudējumiem, kas var rasties, notiekot 
negadījumam viņu saimniecībās. Sīkāk ar iespējām apdrošināties var iepazīties, dodoties uz 
tuvāko BALTAs filiāli Cēsīs, Pļavas ielā 5 darba dienās 8.00 - 17.00 vai zvanot pa tālruni 
64122919.

Kadastr lo v rt bu izmai as Vecpiebalgas novad  2014. gad
(Dz rbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasts)

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo pašumu (N ) v rt šanu,
nosakot N  kadastr lo v rt bu. Kadastr lo v rt bu apr ina p c normat vajos aktos noteiktaj m
formul m, emot v r  konkr t pašuma atrašan s viet noteikt s zemes un b vju b zes v rt bas
(atbilstoši pašuma izmantošanas veidam) un Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas
sist m  (Kadastra inform cijas sist m ) fiks tos v rt jamo objektu (zemes vien bu un b vju)
raksturojošos datus. V rt šan  ieg t s kadastr l s v rt bas tiek izmantotas N  nodok a
apr in šanai, t p c t s ir svar gas ikvienam zemes, b ves vai dz vok a pašniekam. VZD ir 
sagatavojis p rskatu par kadastr lo v rt bu izmai m novad  2014. gad , ko ietekm jušas 
nekustam pašuma tirgus tendences un citi v rt bu noteicošie faktori. VZD r c b  ir plaša N
tirgus datu b ze, kur  ir uzkr ta inform cija par vair k nek  550 t kstošiem dar jumu. Nosakot 
b zes v rt bas 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gad  valst  notikušie (vair k nek  87 
t kstoši) dar jumi. P rskat  nor d t s b zes v rt bas ir atspogu otas latos, bet no 2014. gada 1. 
janv ra t s atbilstoši Latvijas Bankas val tas kursam b s pieejamas eiro, t pat k pašumu
kadastr l s v rt bas.

Vecpiebalgas novad min taj  period  visakt v k pirka un p rdeva lauku zemi. 
Re istr ti gandr z 220 dar jumi ar zemi, no tiem liel k  da a notika ar lauksaimniec bas zemi. 
115 dar jumos zemi p rdeva kop  ar k m un vair k nek  20 dar jumos – dz vok us.

2014. gad  b tisk k s izmai as zemes b zes v rt b s b s lauksaimniec bas zemei. 
Savrupm j m izmai as b s tikai Inešu pagast , dz vok iem tikai Kaives pagast , bet 
daudzdz vok u k m gandr z visos pagastos, t pat k  komercdarb bas objektiem. B zes v rt bu
izmai as neb s ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus dar jumiem ar lauksaimniec bas zemi, Vecpiebalgas 
novada pagastos b zes v rt bas lauksaimniec b  izmantojamai zemei vid ji pieaugs par 5-10%.
Vid jas kvalit tes zemes b zes v rt ba novad  2014. gad  apl kojama šaj  tabul :

Zemes b zes 
v rt ba 2013. gad

Ls/ha

Zemes b zes 
v rt ba 2014. gad

Ls/ha

Dz rbenes pagasts 270 320

Inešu pagasts 270 320

Kaives pagasts 270 320

Taurenes pagasts 320 370

Vecpiebalgas pagasts 320 370

Kadastrālo vērtību izmaiņas 
Vecpiebalgas novadā 2014. gadā

(Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasts)  
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, 

nosakot NĪ kadastrālo vērtību. Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām 
formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības 
(atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 
sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) 
raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa 
aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam. VZD 
ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas 
nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ 
tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot 
bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 
87 tūkstoši) darījumi. Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 
1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu 
kadastrālās vērtības.

Vecpiebalgas novadā minētajā periodā visaktīvāk pirka un pārdeva lauku zemi. Reģistrēti 
gandrīz 220 darījumi ar zemi, no tiem lielākā daļa notika ar lauksaimniecības zemi. 115 
darījumos zemi pārdeva kopā ar ēkām un vairāk nekā 20 darījumos – dzīvokļus.

2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei. 
Savrupmājām izmaiņas būs tikai Inešu pagastā, dzīvokļiem tikai Kaives pagastā, bet 
daudzdzīvokļu ēkām gandrīz visos pagastos, tāpat kā komercdarbības objektiem. Bāzes 
vērtību izmaiņas nebūs ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus darījumiem ar lauksaimniecības zemi, Vecpiebalgas 
novada pagastos bāzes vērtības lauksaimniecībā izmantojamai zemei vidēji pieaugs par 5-
10%. Vidējas kvalitātes zemes bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā: 

Kadastr lo v rt bu izmai as Vecpiebalgas novad  2014. gad
(Dz rbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagasts)

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo pašumu (N ) v rt šanu,
nosakot N  kadastr lo v rt bu. Kadastr lo v rt bu apr ina p c normat vajos aktos noteiktaj m
formul m, emot v r  konkr t pašuma atrašan s viet noteikt s zemes un b vju b zes v rt bas
(atbilstoši pašuma izmantošanas veidam) un Nekustam pašuma valsts kadastra inform cijas
sist m  (Kadastra inform cijas sist m ) fiks tos v rt jamo objektu (zemes vien bu un b vju)
raksturojošos datus. V rt šan  ieg t s kadastr l s v rt bas tiek izmantotas N  nodok a
apr in šanai, t p c t s ir svar gas ikvienam zemes, b ves vai dz vok a pašniekam. VZD ir 
sagatavojis p rskatu par kadastr lo v rt bu izmai m novad  2014. gad , ko ietekm jušas 
nekustam pašuma tirgus tendences un citi v rt bu noteicošie faktori. VZD r c b  ir plaša N
tirgus datu b ze, kur  ir uzkr ta inform cija par vair k nek  550 t kstošiem dar jumu. Nosakot 
b zes v rt bas 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gad  valst  notikušie (vair k nek  87 
t kstoši) dar jumi. P rskat  nor d t s b zes v rt bas ir atspogu otas latos, bet no 2014. gada 1. 
janv ra t s atbilstoši Latvijas Bankas val tas kursam b s pieejamas eiro, t pat k pašumu
kadastr l s v rt bas.

Vecpiebalgas novad min taj  period  visakt v k pirka un p rdeva lauku zemi. 
Re istr ti gandr z 220 dar jumi ar zemi, no tiem liel k  da a notika ar lauksaimniec bas zemi. 
115 dar jumos zemi p rdeva kop  ar k m un vair k nek  20 dar jumos – dz vok us.

2014. gad  b tisk k s izmai as zemes b zes v rt b s b s lauksaimniec bas zemei. 
Savrupm j m izmai as b s tikai Inešu pagast , dz vok iem tikai Kaives pagast , bet 
daudzdz vok u k m gandr z visos pagastos, t pat k  komercdarb bas objektiem. B zes v rt bu
izmai as neb s ražošanas objektiem.

Pamatojoties uz notikušajiem tirgus dar jumiem ar lauksaimniec bas zemi, Vecpiebalgas 
novada pagastos b zes v rt bas lauksaimniec b  izmantojamai zemei vid ji pieaugs par 5-10%.
Vid jas kvalit tes zemes b zes v rt ba novad  2014. gad  apl kojama šaj  tabul :

Zemes b zes 
v rt ba 2013. gad

Ls/ha

Zemes b zes 
v rt ba 2014. gad

Ls/ha

Dz rbenes pagasts 270 320

Inešu pagasts 270 320

Kaives pagasts 270 320

Taurenes pagasts 320 370

Vecpiebalgas pagasts 320 370

Ievērojot vispārējo dzīvojamo ēku vērtību līmeni, neliels bāzes vērtības samazinājums 
(4 – 5 Ls/m² apmērā) būs savrupmājām Inešu pagasta pārējā teritorijā un daudzdzīvokļu 
ēkām gan Inešu, gan Dzērbenes, gan Taurenes pagasta centros, gan Kaives pagasta teritorijā. 
Pamatojoties uz Vecpiebalgas novadā notikušajiem dzīvokļu darījumiem, bāzes vērtība 
dzīvojamām telpām (dzīvokļiem)  samazināta no 22 Ls/m² uz 20 Ls/m² Kaives pagastā.

Komercdarbības īpašumiem veiktās izmaiņas skars nelielu objektu skaitu. Komercdarbības 
zemei bāzes vērtība samazināta Dzērbenes pagasta lauku teritorijā no 0,60 Ls/m² uz 0,45 Ls/
m² un Inešu  pagasta lauku teritorijā no 0,50 Ls/m² uz 0,45 Ls/m². Komercdarbības ēkām, 
izvērtējot komercdarbības tuvāko gadu attīstības perspektīvas, bāzes vērtība samazināta Inešu  
pagasta lauku teritorijā no 26 Ls/m2 uz 22 Ls/m2 un Kaives pagastā no 22 Ls/m2 uz 18 Ls/
m2. Savukārt komercdarbības telpām bāzes vērtības samazinājums (5-15 Ls/m² apmērā) būs 
Dzērbenes, Inešu, Kaives pagastā un Taurenes pagasta centrā.

Kadastrālo vērtību kopsummas Vecpiebalgas novadā kopumā zemei palielinājušās par 
7%, bet ēkām samazinājušās par 1%.

Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās 
vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi 
zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir 
ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.   

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto 
kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājaslapā www.
kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams 
VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Arta Platace, 
Valsts zemes dienesta komunikācijas projektu vadītāja

BALTA – stabils partneris mājlopu 
apdrošināšanā

Rudens ienes jaunas krāsas arī bibliotēku darbā
1. oktobrī Vecpiebalgas pagasta bibliotēkā viesojās un ar 

interesentiem no Inešiem, Kaives un Vecpiebalgas tikās Pēteris 
Strubergs - aizrautīgs ceļotājs, brīnišķīgs stāstnieks, cittautu 
kultūras pētnieks, 6 grāmatu autors. Košas fotogrāfijas, piemiņas 
lietas un stāstnieka aizrautība aizveda pasākuma dalībniekus 
brīnišķīgā ceļojumā uz Āziju, Āfriku, Dienvidameriku, 
neklātienē pabijām arī  Austrālijā. Uzzinājām interesantus 
faktus par dažādu tautu kultūras un sadzīves tradīcijām, 
dzīvesveidu, kā arī noskaidrojām ceļotājiem draudzīgākās 
valstis un kontinentus.  

Europe Direct informācijas centra Valmierā rīkotā konkursa „Eiropa pilsoņiem” uzvarētāja 
– Vecpiebalgas bibliotēka – aizvadītajā mēnesī projekta ietvaros izsludināja radošo darbu 
konkursu jauniešiem „ES un manas tiesības – iespējas un realitāte”. Tā kā Eiropas Savienībā 
2013. gads pasludināts par Pilsoņu gadu un uzmanības centrā ir tiesības un priekšrocības, ko 
cilvēki iegūst no ES pilsonības,  konkursa laikā - gan tradicionālā pētījumā, gan video sižetā 
-  jauniešus aicinājām prezentēt  zināšanas un secinājumus par iespējām, kuras pieejamas ES 
pilsoņiem.  Daži no tiem: ir kļuvis vieglāk ceļot, ir iespēja dzīvot, strādāt vai studēt ārzemēs, 
piedalīties starpvalstu mācību programmās un projektos u.c.  Noslēguma pasākumā 22. oktobrī  
jauniešiem bija iespēja pārliecināties par to, vai tiesību aktos noteiktais tiek ievērots  arī praksē. 
Par dzīvi, darba iespējām un sociālo garantiju pieejamību stāstīja Linda Lapiņa,  jauniešu 
sadarbības iespējas atklāja projektu vadītāja Lelde Burdaja, savukārt  miniviktorīnā jaunieši 
varēja noskaidrot savas zināšanas par ES.  Konkursa dalībnieki balvās saņēma suvenīrus un 
krekliņus ar ES simboliku, bet galveno balvu - dāvanu karti 100 latu vērtībā teātra izrādes 
apmeklējumam Valmieras Drāmas teātrī  - ieguva 9. un 12. klases komandas.  

No 11. līdz 17. novembrim pašvaldības bibliotēkas ar dažādiem pasākumiem atzīmēs 
Ziemeļvalstu nedēļu, kuras laikā notiks gan Krēslas stundas lasījumi, gan Rītausmas stundas.

Dzidra Ješkina 

Konkursa uzvarētāji – Gundars Tomašs, Maira Asare, Sintija Igaune, Kristīne  Pēča, Simona 
Klodža un Kristīne Kuzmane.

„Šajos kursos par tiešām 
ļoti mazu naudu var iegūt 
labas zināšanas!”

Atzīst Vecpiebalgas novada uzņēmēja, 
SIA „Akmens sala” īpašniece Arta 
Engere, ar to domājot ESF projektu Nr. 
APA/1.3.1.1.1/12/03/001 „Informācijas 
Tehnoloģiju apmācības mazajiem un 
mikrouzņēmumiem konkurētspējas un 
produktivitātes veicināšanai” (līgums Nr.L-
APA-12-0031), kur var pieteikties ikviens 
mazais un mikrouzņēmums, kas atbilst projekta 
kvalifikācijas prasībām un ir reģistrēts LR 
Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Kas var piedalīties apmācībās?
•Viens vai vairāki mazā vai mikrouzņēmuma 

darbinieki.
Ko kursos var apgūt? 
•Datorprasmes dokumentu sagatavošanā un 

lietvedības organizēšanā.
• Darbu ar tabulām EXCEL vidē ar vienkāršiem 

un sarežģītiem aprēķiniem.
•Projektu vadības pamatus.
•E- komerciju un interneta mārketingu.
•Komunikāciju ar klientiem un sadarbības 

partneriem.
•Interneta iespējas uzņēmējdarbības atbalstam 

un attīstībai.
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Aizvadītās muzeju sezonas izvērtējums

Oktobra vidū Piebalgas memoriālajos muzejos beidzas 
tūrisma sezona. Memoriālos priekšmetus no muzeju ēkām 
pārvedam uz krātuvi, kur tie glabājas līdz nākamajam 
pavasarim, kad atkal atgriezīsies savās mājās. Nereti 
apmeklētāji mums jautā, kādēļ gan mēs 2 reizes gadā 
nopūlamies ar priekšmetu iesaiņošanu, izsaiņošanu un 
transportēšanu, vai lietas nevar mierīgi palikt savās vietās? 
Ziemas periodā memoriālajās mājās nav iespējams nodrošināt 
optimālo mikroklimatu, kas nepieciešams, lai priekšmeti 
(sākot ar ģipša krūšutēliem, māla podiem un beidzot ar papīra 
priekšmetiem un mākslas darbiem) saglabātos. Bez tam, 
katrai priekšmetu grupai ir savs pieļaujamais eksponēšanas 
laiks, un visu gadu nepārtraukti Nacionālā muzeja krājuma 
priekšmetus eksponēt nedrīkst. 

Aizvadītajā sezonā visapmeklētākais bija Kārļa Skalbes 
muzejs ar 3 tūkstošiem  apmeklētāju, nākamais iecienītais 
- E.Dārziņa „Jāņaskola”, tam seko „Kalna Kaibēni” un  
„Kaikaši”. Analizējot apmeklētāju plūsmu, saprotams, ka ļoti 
būtiska nozīme ir ceļu kvalitātei. Uz „Saulrietiem” no šosejas 
jābrauc tikai 4 kilometri, kas ir pieņemami pat kaprīziem 
ceļotājiem, nereti viņi tālāk labprāt dodas arī uz ”Jāņaskolu”. 
Daudzkārt mazāk ir to, kuri izvēlēsies „Kaibēnus” noskaidrojot, 
ka jābrauc būs pa zemes ceļu krietnāks gabaliņš. Lai arī „Kalna 
Kaibēnu” gida Aivara Ošiņa  ekskursiju vadīšanas maniere ir 
tūristu ļoti iecienīta un saņemam daudzas lieliskas atsauksmes, 
tomēr ar to vien mūsdienu ērtības mīlošajam tūristam nereti 
ir par maz. Tā, protams, ir tikai problēmas redzamākā daļa. 
Analizējot pamatīgāk, jādomā gan par muzeju piedāvājumu, 
gan šodienas cilvēku lasīšanas paradumiem, interesēm, skolas 
un ģimenes tradīcijām un virkni citu faktoru, kas tieši ietekmē 
brīvā laika pavadīšanas izvēles. Būtiska nozīme arī spilgtiem 
publicitātes pasākumiem internetā, TV, radio, presē.  

 Šobrīd priecājamies, ka apmeklētāju skaitam vairs nav 
tendence sarukt, bet gan pamazām tas pieaug,  ka cilvēki 
novērtē iespēju iepazīt Latvijas dižgarus viņu dzimtās 
mājas un radošās iedvesmas vietas. Tiesa, lai muzeji būtu 
apmeklētājiem saistoši, ar katru gadu nepieciešami arvien 
lielāki finanšu ieguldījumi gan ēku restaurācijā, gan 

Lai muzeji būtu apmeklētājiem 
saistoši, katru gadu 

nepieciešami arvien lielāki 
finanšu ieguldījumi gan ēku 
restaurācijā, gan mūsdienīgu 

ekspozīciju veidošanā.  

mūsdienīgu ekspozīciju veidošanā, 
par pasākumiem nemaz nerunājot. 
Piemēram, „Kalna Kaibēni” -
Latvijas pirmais memoriālais muzejs 
-, kura ēkas savdabību nosaka stila 
arhitektūras elementu izmantošana 
tautas celtniecības būvē, ir muzejs, kam 
nepieciešama pamatīga restaurācija 
un interjeru sakārtošana. Nekur citur 
Latvijā mēs vairs neatradīsim šādu ēku, 
kurā vienuviet gan 18. gs. pilsētu koka 
arhitektūras, gan 19. gs. interjera un citi 
pilsoniskā stila elementi lauku mājā. 
Turklāt tā ir pirmā latviešu romāna 
tapšanas vieta utt. Tā ir unikāla ēka, 
un skaidri jāapzinās, ka šī ievērojamā 
autentiskuma pakāpe, lai arī vēl joprojām 
ļoti augsta, tāda nevar pastāvēt mūžīgi, 
ja tajā neiegulda nopietnus līdzekļus. 

Diemžēl līdz šim mums nav izdevies piesaistīt adekvātu 
finansējumu. Priecājamies gan arī par mazumiņu, piemēram, 
šoruden piesaistījām līdzekļus no VKPAI Kultūras pieminekļu 
izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas skursteņa 
remontam, taču tas nav ilgtermiņa risinājums. Katra no mūsu 
memoriālajām ēkām ir īpaša, katrai no tām savas problēmas. 
Tādēļ ikviens apmeklētājs ir nozīmīgs kā apliecinājums, ka 
šīs vecās mājas un to bijušie saimnieki šodienas cilvēkam ir 
nepieciešami. Tieši tāpat kā mūsu organizētie pasākumi (par 
tiem plašāk nākamajā avīzes numurā).

Visu tūrisma sezonu apmeklētājiem pieejams bija arī 
Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts, kurā 
ceļotāji iegriezās, lai noskaidrotu atpūtas iespēju piedāvāju-
mu novadā. Jāatzīst, ka vēlme pēc aktīvās atpūtas iespējām, 
dabas takām un neparastiem apskates objektiem, bērniem 
adresētām aktivitātēm  tikai pieaug, un mūsu novadā 
piedāvājums šajā ziņā ir niecīgs.  Pēdējā laikā īpaši iecienīts 
ir, tā saucamais, gastronomiskais tūrisms, reģiona savdabība 
ēdienos un dzērienos, to pasniegšanas veidā, pastāstos un 
gatavošanas demonstrējumos. Šajā ziņā Piebalga tūristiem 
nav saistoša. 

Kultūras ministrijas rīkotajā projektu konkursā „Par 
valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai 
un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos 
muzejos un privātajās kolekcijās” ieguvām līdzekļus jaunu 
vitrīnu izgatavošanai, tādēļ ziemas periodā, kad muzeji slēgti, 
aicināsim uz izstādēm krātuvē, kas atrodas Vecpiebalgas 
pagasta centrā „Norkalnos”. Šeit arī visu ziemu, kā ierasts, 
strādās muzeju speciālisti un ir atvērta lasītava, lai iepazītos 
ar mūsu krājuma materiāliem.

Noslēgumā vēlos akcentēt, ka mūsu muzejos strādā lieliski 
muzeju darbinieki, cilvēki, kuri 6 mēnešus gadā strādā ne 
tikai darbdienās, bet arī sestdienās un svētdienās (šogad 
46 sestdienas un svētdienas pavadītas darbā), strādā vēlos 
vakaros, jo tūristi nereti izsaka vēlmi apmeklēt muzeju ārpus 
darba laika. Strādā savās brīvdienās, sezonas laikā muzeju 
brīvdienas ir pirmdiena, otrdiena, taču realitāte ir tāda, ka 
visai reti tās arī ir īstas brīvdienas, zvana tūristi un, ja vien 
muzeja darbinieks ir uz vietas, zemeņu dobei, zupas katlam 
vai bērniem nākas pagaidīt. Tādēļ esmu ļoti gandarīta par 
Piebalgas muzeju ļaužu entuziasmu un lepojos ar  kolēģiem! 
Un man ir ļoti žēl un kauns, ka šodienas situācija valstī ir 
tāda, ka muzeja speciālistu darbs (tāpat kā daudzu ļoti svarīgu 
jomu speciālistu darbs) ir necienīgi atalgots. Misijas apziņa 
un entuziasms ir ļoti būtiska mūsu darba daļa, taču sensenā 
klišeja, ka muzeja darbinieks no tā tad arī priecīgu prātu 
pārtiek, ir nožēlojama un izskaužama.

Līva Grudule

Dzejas dienās Dzērbenē  tiek prezentētas grāmatas 
par novada vēsturi

27. septembrī  Dzērbenes pilī notika Dzejas dienām 
veltīts pasākums, kurā tika prezentētas trīs grāmatas 
par pagasta vēsturi un cilvēkiem. Divas no grāmatām -  
„Vectēva stāsti’ un „Aleksandra Lorenča makšķernieku 
stāsti” - ir dzērbeniešu Jāņa Slaidiņa un Aleksandra 
Lorenča atmiņas, bet trešā -  „Pielikums...”  - veidojusies 
kā papildinājums I. Baueres grāmatas  „Pie tevis nāku...” 
Dzērbenei veltītajai nodaļai.

 Jau ienākot Dzērbenes pilī, interesentus, kuri bija 
ieradušies uz šo pasākumu, apliecinot, ka viņus interesē 
sava dzimtā pagasta vēsture, sagaidīja krāšņa čaklo 
dzērbeniešu audzēto mārtiņrožu izstāde. Pasākuma 
laikā novadnieces Elzas Sudmales dzeju lasīja Daina 
Šmite un  Inese Gusmane, ar fragmentiem no dzērbeniešu  atmiņu stāstiem iepazīstināja Jānis Klansbergs, Dace Eglīte un 
Jevgēnija Boldāne. Par sirsnīgu muzikālo noskaņu rūpējās Dagnija un Andris Saksi, bet par vizuālajiem uzskates līdzekļiem 
gādāja Agita Kaula un Ēvalds Keišs.

Pasākums bija ļoti interesants un arī izglītojošs, jo varējām iepazīt  savu pagasta vēsturi  ar 19. un 20. gadsimtā dzīvojušo 
cilvēku acīm, uzzināt vairāk par dzejnieci E. Sudmali un iepazīt viņas dzeju. Patiesu gandarījumu sagādāja klātesošo cilvēku 
ieinteresētība, kas tālāk kalpos kā stimuls, lai muzeja atbalsta grupa (tā viņus dēvē skolas  muzeja vadītāja Mārīte Šķēle) 
turpinātu iesāktos darbus, lai paplašinātu un papildinātu Dzērbenei veltītās grāmatas.

PALDIES visiem - gan tiem, kuri piedalījās grāmatu izveidē, rakstīšanā, noformēšanā, iesiešanā un šī jaukā pasākuma 
veidošanā, gan pasākuma apmeklētājiem - par atbalstu un ieinteresētību! Bet vislielākā pateicība Dzērbenes skolas muzeja 
vadītājai un veidotājai Mārītei Šķēlei par nesavtīgo, gigantisko, bezatlīdzības darbu skolas muzeja izveidošanā un pilnveidošanā, 
jo vienīgā atlīdzība, ko viņa var saņemt, ir mūsu, dzērbeniešu, lielais paldies par iespēju justies lepniem par vietu, kurā mēs 
dzīvojam.

      Muzeja darba grupas dalībniece Dace Eglīte

Jaunatnes iniciatīvu 
centra „Balgas Strops” 

aktivitātes rudenī

Jānis Burjots, Santa Burjote un Ingus Pētersons kopā ar 
jauniešiem no Francijas un Gruzijas spēles „Village game” 

laikā Vecpiebalgā. Projekts „Open your mind”.
Septembris jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” 

ir bijis ļoti darbīgs, esam uzņēmuši viesus no Gruzijas, 
Francijas un Polijas. No 28. augusta līdz 5. septembrim 
ES programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros norisinājās 
jauniešu apmaiņas projekts „Open Your Mind”. Projekta 
galvenā tēma bija cilvēktiesības, diskriminācijas novēršana 
un Eiropas apzināšanās. Vecpiebalgas novadā satikās 18 
jaunieši no Vecpiebalgas, Gruzijas un Francijas vecumā no 
18 līdz 25 gadiem. Jauniešu apmaiņas mērķis bija pievērst 
jauniešu no dažādām valstīm uzmanību cilvēktiesību un 
vienlīdzīgu tiesību jautājumu nozīmei šī brīža un nākotnes 
sabiedrībā. Pasākuma ietvaros dalībniekiem bija iespēja 
iepazīt novada centru - Vecpiebalgu -, pabūt dažādās tās 
iestādēs, aplūkot dažus no apskates objektiem un iepazīties 
ar vietējiem iedzīvotājiem spēles „Village game” laikā, 
prezentēt savu valsti un kultūru, gatavot nacionālos 
ēdienus valstu nacionālajos vakaros, veidot izpratni par 
jēdzieniem „Eiropas identitāte” un „cilvēktiesības”,  
diskutēt par dzimumu vienlīdzību un diskutēt par geju un 
lesbiešu tiesībām dažādās valstīs. Lai veicinātu jauniešu 
izpratni par vietējo sabiedrību, tika apmeklēts arī 1. 
septembra pasākums Vecpiebalgas vidusskolā, kā arī 
dalībnieki piedalījās orientēšanās un sporta aktivitātēs 
Inešos, ko viņiem bija sagatavojuši vietējie Inešu jaunieši. 
Apmaiņas laikā tika apmeklēta arī LGBT un viņu draugu 
organizācija „Mozaīka”, kā arī iepazīta Latvijas vēsture 
un kultūra Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. 
Jauniešu apmaiņas noslēgumā, lai veicinātu komunikāciju 
ar vietējiem jauniešiem un parādītu apmaiņas laikā iegūtās 
zināšanas, pasākuma dalībnieki izveidoja sporta spēles un 
diskusiju pēcpusdienu vietējiem Vecpiebalgas vidusskolas 
jauniešiem.

No 16. līdz 24.septembrim Vecpiebalgas novadā 
norisinājās vēl viens ES programmas „Jaunatne darbībā” 
projekta „Let’s make a new Legend!” jauniešu apmaiņas 
pasākums, kura ideja balstījās uz leģendu par Turaidas Rozi, 
kas stāsta par meiteni Maiju un poļu karavīru Jakubovski. 
Projekta galvenā tēma - Eiropas apzināšanās un māksla. 
Projekta ietvaros Vecpiebalgas novadā satikās 24 jaunieši 
no Vecpiebalgas, Jaunpiebalgas un Polijas vecumā no 15 
līdz 17 gadiem. Projekta mērķis bija veicināt dalībnieku 
izpratni par tagadni un nākotni vienotā Eiropā caur kopējo 
vēsturisko pieredzi. Pasākuma ietvaros jaunieši iepazinās 
ar abu valstu kopīgo vēsturi, ar jēdzieniem „cilvēktiesības” 
un „Eiropas pilsonība”. Ar teātra metodes palīdzību 
jaunieši izspēlēja dažādas problēmu situācijas un meklēja 
to atrisinājumus. Kultūras dienas ietvaros apmeklēja 
Siguldu, kur iepazinās ar leģendu par Turaidas Rozi, tās 
norises vietu. Šo leģendu jaunieši izspēlēja teātra izrādes 
veidā dažādos laika posmos, ar dažādiem problēmas 
risināšanas veidiem, kā arī veidoja kolāžas un komiksus. 
Pasākuma noslēgumā jaunieši izveidoja teātra izrādi – 
savu kopīgo leģendu, kas atspoguļoja jauniešu apmaiņas 
laikā paveikto. Teātra izrāde tika rādīta arī Vecpiebalgas 
vidusskolas skolēniem.

Novembris jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas Strops” 
ienesīs jaunas vēsmas un jaunas aktivitātes, jo mainīsies 
centra vadība. Turpmāk centra vadītāja būs Santa Burjote, 
kas tika izvēlēta šim amatam dēļ savas pieredzes darbā ar 
jauniešiem un izpratnes par jauniešu centra mērķiem un 
uzdevumiem. Līdz šim Santa ir brīvprātīgi iesaistījusies 
dažādās jauniešu centra aktivitātēs, kā dalībniece un kā 
grupas līdere piedalījusies jauniešu apmaiņas pasākumos 
ārzemēs, kā arī bijusi ļoti liels atbalsts jauniešu apmaiņu 
pasākumu organizēšanā Vecpiebalgā. Novēlu Santai 
veiksmi, uzņēmību, izturību un radošas idejas! 

*Projekti tika finansēti ar Eiropas Komisijas atbalstu. 
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un 
Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās 
informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Lelde Burdaja
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Ja vēlies uzkāpt kalnā, neskaties atpakaļ!

Jāatzīst, ka šobrīd cilvēki nelabprāt 
izvēlas uzsākt savu biznesu, īpaši laukos. 
Iemesli, protams, ir dažādi – nav ideju, 
nav līdzekļu, negribas sākt ar mazumiņu, 
bet uzreiz ar vērienu… Restorānu bizness 
dažādos pētījumos atzīts par visriskantāko 
uzņēmējdarbības veidu, taču Rihards 
Eniks lēmumu kļūt par „Ūdensrozes” 
nomnieku atzīst par saprātīgu un pareizu 
- to pierāda aizvadītā sezona. Tūlīt gan 
piebilstot, ka tas nav tikai viņa  nopelns, 
jo, lai uzņēmumā valdītu kārtība, sirsnīga 
gaisotne, laba atmosfēra – kādam par to 
visu ir jārūpējas un jāatbild. Rihards vairāk 
darbojas klientiem „neredzamajā zonā” – ir 
šefpavārs un uzņēmuma vadītājs, sievastēvs 
Zaigonis  atbild par banketu servisu un to 
apkalpošanu, kā arī par saimnieciskām un 
tehniskām lietām, bet sievas Lāsmas pārziņā 
ir organizatoriskie un administratīvie darbi 
un viesu uzņemšana. 

 -  Kā izdomājāt saistīt savu ikdienu tieši 
ar restorānu biznesu?

- Nāku no mazpilsētas - skaistās un 
gleznainās Siguldas. Mārketinga un 
menedžmenta gudrības apguvu Rīgā, bet 
darba pieredzi sabiedriskajā ēdināšanā - 
ārzemēs. To, ka tikai ar darbu dzīvē var ko 
sasniegt, man bērnībā iemācīja tēvs. Jau no 
četrpadsmit gadu vecuma vasaras pagāja, 
strādājot dažādus darbus tēva būvfirmā. 
Tagad es ļoti novērtēju šo pieredzi,  bet tolaik 
dusmojos, ka nevaru brīvlaikos laiskoties, 
kā to darīja daudzi mani klasesbiedri. Pēc 
koledžas aizbraucu pamācīties uz Ameriku, 
Ņujorkā nodzīvoju piecus gadus, krīzes 
gadi pagāja Londonā, strādājot  ēdināšanas 
uzņēmumā. Sāku kā virtuves strādnieks, 
līdz uzstažējos par restorāna menedžeri. 
Tā ir tikai ilūzija, ka citur „zāle ir zaļāka” - 
materiālais nodrošinājums ne vienmēr atsver 
ilgas pēc dzimtās zemes…  Īstajā brīdī nāca 
piedāvājums no ēdināšanas uzņēmumu ķēdes  
„Harry Morgan” investoriem, kas meklēja  
restorānu  vadītāju Rīgā.   „Harry Morgan” 
pavadīju divus gadus, paralēli šim darbam 
veidoju konsultāciju uzņēmumu, jo sapratu, 
ka ar savām zināšanām varu palīdzēt citiem 
pilnveidot un uzlabot darba organizāciju.  
Piedāvājot pakalpojumus „Ūdensrozei”, 
saņēmu priekšlikumu šo vietu nomāt. Mums 
ir izveidojusies nestandarta situācija, kā 
paši jokojot sakām: dzīvojam Vecpiebalgā, 
bet guļam Jaunpiebalgā. Tiesa gan, labprāt 
pārceltos tuvāk  uzņēmumam, jo šeit, 
kafejnīcā, pavadām lielāko diennakts daļu, bet 
šobrīd mums ir ērtāk dzīvot kaimiņpagastā, 
kur dēla Patrika pieskatīšanu vakara stundās 
varam uzticēt  vecmāmiņai. Uzņēmējdarbībā 
bieži gadās neparedzētas situācijas, kas ir 
jāatrisina nekavējoties, tāpēc katru dienu kāds 
no mums noteikti ir uz vietas. Arī ikdienā 
ļoti daudz cenšamies darīt paši, tas ļauj ne 
vien ietaupīt līdzekļus, bet arī būt klāt visos 
procesos, laikus pamanīt kļūdas, tās novērst 
un sniegt labu apkalpošanas servisu.

Viens no šīsvasaras retajiem brīžiem, kad visa ģimene -  Lāsma, Rihards un 
mazais Patriks - ir kopā. 

- Kā vērtējat aizvadītos septiņus mēnešus 
„Ūdensrozē”? 

- No klientu plūsmas viedokļa šī vasara 
bija ļoti veiksmīga, godīgi jāatzīst, bija brīži, 
kad nespējām sniegt to apkalpošanas servisu, 
ko gribējām, un apmeklētājiem pasūtījuma 
izpildi nācās gaidīt ilgāk nekā ierasts. Taču 
esmu dzirdējis arī ļoti daudz labu atsauksmju. 
Tiesa, komplimentus uzklausīt ir patīkami, 
bet es domāju, ka vērts dzirdēt arī objektīvu 
kritiku, lai neieslīgtu pašapmierinātībā. Mēs 
visi kļūdāmies, un tas ir tikai normāli. Tāpēc 
taču mēs strādājam, lai otrreiz „uz tā paša 
grābekļa neuzkāptu”. Biznesā nekad nevar 
visu izplānot, jo bieži nenotiek, kā iecerēts. 
Svarīgākais - zināt savu stratēģisko virzienu.

- Kādam tad īsti jābūt labam restorānam, 
kafejnīcai?

- Atnākot uz kafejnīcu vai restorānu, tiek 
pirkts ne tikai ēdiens, bet arī atmosfēra, 
apkalpošana. Tāpēc nevar nodalīt šīs 
lietas un izcelt kādu par prioritāti. Man ir 
svarīgi, lai mājīgā un vizuāli pievilcīgā vidē 
apmeklētājiem,  ievērojot visus viesmīlības 
etiķetes principus,  tiktu pasniegts  garšīgs un 
kvalitatīvs ēdiens. Bieži vien no sirds teikts 
„paldies”  kā atalgojums spēj atsvērt lielu 
daļu materiālo labumu. 

- Katram restorānam ir savas īpašās 
receptes. Ko piedāvājat jūs? 

- Ikviena uzņēmuma  pamatnoteikums - 
netaupīt uz ēdiena  kvalitātes rēķina, tāpēc 
produktu izvēlē pieturamies pie noteiktiem 
standartiem. Viens no tiem - pēc iespējas 
vairāk gatavot no vietējiem produktiem. 
Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar 
vairākiem lauksaimnieciskās produkcijas 
ražotājiem un audzētājiem, kuri  mums 
piegādā svaigus dārzeņus, augļus, ogas, 
gaļu. Tomēr jāatzīst, ka pieprasījums atpaliek 
no piedāvājuma, tāpēc izmantošu izdevību 
un aicināšu vietējos iedzīvotājus: nāciet, 
piedāvājiet savu izaudzēto! Mūsu ēdienkartē 
nav iekļauti ekskluzīvi ēdieni, kādus pasniedz 
izsmalcinātās iestādēs Rīgā, mēs esam lauku 
novada restorāns un vairāk orientējamies  uz 
tradicionālām, nedaudz uzlabotām vērtībām, 
tuvām latviešu mentalitātei un garšas 
kārpiņām. Taču piedāvājumā nav tikai ierastā 
karbonāde, bet ir arī interesanti deserti, zupas. 
Šobrīd firmas ēdiena gods piešķirts siera 
kūkai, kuru baudīt pie mums brauc pat klienti 
no Madonas. Šo kūku vienmēr gatavoju pats 
un recepti nevienam neizpaužu. Starp citu, no 
apmeklētājiem esam bieži saņēmuši uzslavas 
ne tikai par garšīgo ēdienu, bet arī  par īpašo 
atmosfēru, kāda šeit valda. 

- Klienti galvenokārt ir…
- Tā kā mēs atrodamies lielceļa malā, tad 

procentuāli vairāk ir garāmbraucēju. Mēs 
viņus pat necenšamies iedalīt kādā noteiktā 
kategorijā – tūristi, šoferi… Vienlīdz 
priecājamies gan par steidzīgajiem, kuri 
vēlas tikai iedzert kafiju, gan par gardēžiem, 
kuri pasūta sātīgu maltīti.  Vēlos kliedēt arī 
nepamatotos aizspriedumus, jo vietējiem 
dažkārt šķiet, ka „Ūdensroze” ir vieta, kur 

nākt svinīgos gadījumos, ne darba apģērbā. 
Nevajag baidīties! Pat, ja ļoti negribas 
sēdēt zālē, mēs varam piedāvāt ēdienu 
līdzi ņemšanai. Pastāvīgie pusdienotāji 
noteikti to jau ir ievērojuši - attieksme pret 
klientiem mums ir ļoti personiska. Katram 
atrodam labāko variantu – gan atkarībā 
no budžeta iespējām, gan gaumes. Pasūtot 
banketu galdu, piedāvājam gatavus ēdienu 
komplektus. Atkarībā no maciņa „biezuma” 
tiek pasūtīts ēdienu komplekts uz vienu 
personu. Uzskatu, ka esam pieejami visiem, 
piemēram, bēru galdu komplektu esmu 
veidojis, sākot ar 5 latiem no personas, 
tomēr ir bijuši arī gadījumi, kad galds tiek 
uzklāts par vēl zemāku cenu, šajā gadījumā 
esam pat ļoti elastīgi. Atzīmējot priecīgākus 
dzīves mirkļus, esam spēruši soli tālāk un 
piedāvājam pasūtītājam kopā ar mani sastādīt 
ēdienkarti. Šī ir iespēja variēt ēdienu izvēlē 
un daudzumos un redzēt,  kā veidojas gala 
cena.  

- Cik viegli vai tieši otrādi - grūti - bija 
atrast labus darbiniekus ar atbilstošu 
kvalifikāciju?

- Pirms sākām šeit saimniekot, mums 
stāstīja par vecpiebaldzēnu atturību, 
skeptisko attieksmi pret ienācējiem. Zināt, 
nekas no tā visa nepiepildījās! Esmu pat 
ļoti pārsteigts par vietējo cilvēku atsaucību, 
pavisam īsā laikā mums ir izveidojušās 
draudzīgas attiecības ar daudziem pagasta 
cilvēkiem un uzņēmējiem. Taču pirms atbildu 
uz jautājumu, vēlos teikt sirsnīgu paldies 
savai lieliskajai komandai – visiem kafejnīcā 
strādājošajiem, jo bez viņiem mēs nevarētu 
paveikt to, ko šobrīd darām. Varbūt dažkārt 
esmu bargāks un pasaku kādu asāku vārdu, 
tomēr kopumā augstu vērtēju savu darbinieku 
attieksmi pret pienākumiem. Šobrīd, sākoties 
klusākai sezonai, nodarbinām 6 cilvēkus, taču  
strādājošo skaits kafejnīcā ir mainīgs, tas 
atkarīgs no sezonas un klientu pieplūduma. 
Pārņemot „Ūdensrozi”, mēs zinājām, ka 
zinošus darbiniekus būs grūti atrast. Tā ir 
viena no lauku un vispār problēmām, taču 
mēs  bijām un arī šobrīd esam gatavi cilvēkus 
apmācīt  - ieguldīt gan laiku, gan līdzekļus 
kvalifikācijas celšanā. Galvenie kritēriji 
darbinieku atlasē ir  vēlme strādāt, vēlēšanās 
mācīties un interese par konkrēto darbu. 
Neviena grāmata vai teorētiska lekcija skolas 
solā jūs neizmācīs par labu pavāru,  tikai 

prakse un pieredze spēj radīt meistaru. 
- Uzņēmējdarbības iespējas valstī, 

tostarp novadā.
- Galvenais uzņēmumu pastāvēšanas 

un attīstības rādītājs ir cilvēku pirktspēja 
un tas, cik viņi ir gatavi tērēt. Krīze sāpīgi 
ienesa korekcijas ne tikai daudzu cilvēku 
maciņos, bet arī prātos. Šobrīd cilvēki 
atkal kļūst drošāki un tērē savu naudiņu, 
bet viņi no nelāgās pieredzes ir arī ko 
iemācījušies, proti, novērtēt savu naudu, jo tā 
ir nopelnīta, smagi strādājot, ne vieglu roku 
paņemot kredītu. Tāpēc arī pakalpojumu 
viņi izvēlas pirkt kvalitatīvāku. Izdzīvo un 
attīstās tie uzņēmumi, kuru piedāvātā prece 
vai pakalpojums ir augstas kvalitātes un  
atbilst cilvēku prasībām. Savulaik daudzu 
uzņēmumu bieds un klupšanas akmens bija 
biežās pārbaudes un valsts dienestu kontroles.  
Šobrīd situācija ir nedaudz mainījusies, 
kontrolētāji strādā daudz efektīvāk un pie 
mums vairs nebrauc ar mērķi meklēt kļūdas, 
lai par katru sīkumu sodītu, bet gan pamācīt, 
konsultēt, ieteikt.  Kā jebkurš uzņēmējs 
arī es varu gari un plaši runāt par nodokļu 
politiku, ieteikt, ko uzlabot vai mainīt, bet 

Ēdināšana  ir viens no 
grūtākajiem biznesiem- 

neprognozējams, ar 
tik daudz niansēm, 

kas var izputināt vai 
celt. Spēles noteikumi 
uzņēmējiem ir vienādi, 
viss atkarīgs no paša – 
zināšanām, intuīcijas, 

ieguldītā darba... 
Varbūt arī veiksmes. 

spēles noteikumi uzņēmējiem ir vienādi. 
Viss atkarīgs no paša – zināšanām, intuīcijas, 
ieguldītā darba... Varbūt arī veiksmes. Taču 
mums ir ļoti ieinteresēta un pretimnākoša 
pašvaldība, kas gatava uzklausīt, sniegt 
ieteikumus un atbalstīt. Varu tikai izteikt savu 
atzinību par to, cik daudz tiek darīts kultūras 
jomā, tūrisma nozares un apkārtējās vides 
sakārtošanā. Nenoliedzami, tas ir arī  liels 
bonuss uzņēmējiem. 

- Uzņēmēji ir visai noslēgti un 
nelabprāt runā par biznesa lietām, īpaši 
par panākumiem un plāniem (sak, ka 
tik nenoskauž!). Un tomēr, vai nākotnē 
plānojat kādas pārmaiņas, uzlabojumus 
kafejnīcas darbā vai piedāvājumā?

- Sezona vēl turpinās, cilvēki steidz 
izbaudīt zelta  rudeni. Apmeklētāju netrūkst 
arī šobrīd, tāpēc vēl nav iznācis laika mierīgi 
visu pārdomāt un izvērtēt. Jau šobrīd mēs 
skolēniem, kuri vēlas pie mums ieturēt 
maltīti, piedāvājam 10% atlaidi. Domājam 
arī par pasākumu organizēšanu, taču nedaudz 
attur nelāgā pieredze, jo ballīte, kuru bijām 
noorganizējuši vasaras sākumā, noslēgumā 
izvērtās ne tāda, kā gribējām. Diemžēl ir  
cilvēki, kuri spēj sabojāt svētkus ne tikai 
mums, bet arī apmeklētājiem. Nākamajā 
sezonā gribam „atdzīvināt” tirgus laukumu, 
tas ir resurss, kas šobrīd paliek neizmantots.  
Vēlamies, lai tirgus, sākoties sezonai, 
darbojas katru sestdienu un svētdienu. Un 
lai ikviens garāmbraucējs vai vietējais 
iedzīvotājs šeit var nopirkt sev nepieciešamās 
lietas un produktus tieši no zemniekiem un  
mājražotājiem.  Noteikti arī paši piedalīsimies 
ar savu saražoto produkciju. Šovasar 
jau izmēģinājām, un apmeklētāji labprāt  
iegādājās mūsu kūpinājumus -  gaļu un zivis. 
Ceram piedāvājumu attīstīt un paplašināt. 

 Ēdināšana  ir viens no grūtākajiem 
biznesiem, kāds vispār ir.  Neprognozējams, 
ar tik daudz niansēm, kas var izputināt vai 
celt. Ja šīs nianses zina un pie tā strādā, tad 
var pastāvēt un attīstīties.  Taču vislabākā 
reklāma ir un paliek – cilvēku atsauksmes. 
Ne velti pie mums brauc  pastāvīgie klienti 
pat no Madonas un Jaunpiebalgas, Liezēres 
un Valmieras. Vieni, lai atkal  nobaudītu 
izslavēto siera kūku, citi - savas iecienītās 
biezās kartupeļu pankūkas ar lasi. Ir 
gandarījums, kad ienāk cilvēks, un tu jau 
zini, kas slēpjas zem vārdiem: „Man to pašu, 
ko vienmēr.”

- Nevar taču tikai strādāt, ir arī 
jāatpūšas!

- Ja ļoti patīk kaut ko darīt, tad enerģija rodas 
un vairojas. Tiesa, agrāk mēdzu brīvdienās  
makšķerēt, tagad tam vairs neatliek laika. Abi 
ar Lāsmu, nedaudz ironizējot, mēdzam teikt, 
ka šovasar, kad tik maz ir būts kopā ar bērnu, 
arī mazais Patriks un kopīgas brīvdienas sāk 
kļūt par vaļasprieku. Man vienmēr ir paticis 
darīt un organizēt jaunas lietas, domāju, 
katram jāatrod savs dzinulis. Šobrīd mans 
vaļasprieks ir saistīts ar darbu - agrās rītas 
stundās mēdzu nedaudz eksperimentēt, 
proti, gatavoju sieru. Ne tradicionālo,  bet 
puscieto Goudas tipa sieru. Uzticoties radu, 
draugu un kolēģu viedoklim, varu teikt, ka 
sanāk garšīgs. Izmēģinu spēkus arī mājas 
vīna raudzēšanā,  tiesa gan, šobrīd vēl grūti 
pateikt, kāds būs rezultāts.  Vai tas nonāks 
arī līdz „Ūdensrozes” klientiem? Laiks rādīs. 
Vīna darīšanas māksla ir vesela  zinātne. 
Viegli ir aizkorķēt pudeli un teikt, ka vīns 
ir labs un to var pārdot. Lai varētu likt virsū 
etiķeti, ir jābūt izcilai kvalitātei. 

- Vai mājās arī pats gatavojat? Kurš 
ēdiens vislabāk garšo šefpavāram?

- Godīgi jāatzīst, ka pēdējā pusgada laikā 
mājās gatavojam pavisam reti. Arī savas 
jubilejas svinam un ciemiņus uzņemam 
kafejnīcā. Taču agrāk, kad vēl nebijām tik 
aizņemti darbā, virtuvē visbiežāk saimniekoja  
Lāsma, un mans ēdienu „karalis” ir sievas 
gatavotā lazanja. 

- Un sarunas noslēgumā...
- Protams, aicinu visus novada cilvēkus 

apmeklēt mūsu kafejnīcu,  iepazīties ar 
mums, mūsu piedāvājumu, un mēs no savas 
puses centīsimies, lai katra šāda tikšanās 
reize, pat ja tā ir parasta ikdiena, jums būtu 
kā mazi svētki!   

Dzidra Ješkina
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-Dzērbene jūsu dzīvē. 
- Mana dzimtā puse ir Cesvaines novads. 

Kaut arī savas dzīves lielāko daļu esmu 
pavadījusi Taurenē un Dzērbenē, savu dzimto 
pusi uzskatu par svētu vietu. Kad dzirdu 
Cesvaines  vai pils vārdu, manī kaut kas 
dvēseliski notrīs, jo es taču šajā skaistajā pilī 
mācījos. Tie, kas mani labi pazīst, zina, ka 
mana dzīves vieta ir Taurene, bet tā nu iznācis, 
ka viss mans darba mūžs ir pagājis Dzērbenes 
vidusskolā. Es ļoti cienu taureniešus – savus 
kaimiņus, draugus, pazīstamos cilvēkus, bet 
savu dzīvi esmu veltījusi Dzērbenei, saviem 
audzēkņiem. Un šobrīd esmu gandarīta, 
ja man izdevies iesaistīt daļu Dzērbenes 
sabiedrības savas pagātnes izpētē.

 Es par sevi smejos, ka vienmēr palieku 
pusceļā starp Dzērbeni un Taureni. Tam ir 
simboliska nozīme, bet šajā ceļā ir dzimušas 
manas labākās ieceres, idejas, projekti, 
labākie scenāriji, runas, jo galu galā – vārds 
ir mans galvenais darba rīks, ar ko es pelnu 
maizi, iepriecinu cilvēkus.

-Ja būtu jāsāk viss no sākuma, vai jūs 
atkal izvēlētos skolotāja profesiju?

- Droši vien, ka  jā. Domāju, ka tas ir mans 
liktenis. Dzērbenes vidusskolā strādāju 43. 
darba gadu, no tiem 25 gadus biju ārpusklases 
darba organizatore, bet dzimtā valoda 
vienmēr ir bijis mans kopjamais lauciņš, 
20 gadus arī kulturoloģija. Šobrīd strādāju 
skolas muzejā, kuru vēlos padarīt vēl vairāk 

Vienīgi kultūra var izglābt pasauli
Vecpiebalgas novada lepnums – MĀRĪTE ŠĶĒLE

Vecpiebalgas novada lepnums - Mārīte 
Šķēle: „Es priecājos, ka esmu saglabājusi 

sevī cilvēcisko pašcieņu, humānu, labestības 
pilnu attieksmi pret visiem cilvēkiem.” 

atvērtāku sabiedrībai, bet neaizmirst tomēr, 
ka tas ir skolas muzejs.

     Ja ir šāda iespēja pašai izvērtēt savu dzīvi, 
tad gribu novērtēt tos cilvēkus, kuri man ir 
ticējuši un veicinājuši manu izaugsmi. Manai 
mammai nebija nekādas izglītības iespējas, 
tāpēc viņa veicināja manu skološanos un 
lepojās ar mani kā skolotāju līdz brīdim, 
kad saprata, ka pārāk smaga slodze ir jānes 
uz pleciem tajā skolas dzīvē. Viņa teica, ka 
labāk nebūtu mudinājusi mani mācīties par 
skolotāju. Tomēr zinu, ka mamma šodien 
lepotos ar mani. Atceroties savu skolotāju 
gaitu sākumu Dzērbenē, varu teikt, ka man 
ļoti laimējās. Tādu mīlestību, tādu uzticību 
un tādu atbildību es saņēmu, kāda mēdz būt 
izredzētajiem. Ar 1. septembri 1971. gadā es 
tiku iesaistīta visās skolas dzīves aktivitātēs 
– tās bija uzstāšanās, disputu, literāro tiesu 
vadīšana un visbeidzot  visa ārpusklases 
dzīve. Pats galvenais – man ticēja, man 
uzticējās, man prata pateikt tādu paldies, 
ka bija prieks strādāt. Tās bija manas mīļās 
skolotājas – Velta Radziņa un Spodra Ergarde. 
Par Spodru runājot, viņa man atstāja lielāko 
daļu sava garīgā mantojuma – ārpusklases 
darbu, scenāriju rakstīšanu visādiem dzīves 
gadījumiem, palīdzības sniegšanu ļaudīm 
bēru gadījumos, uzticēja skolas vēsturi. 
Viņa nodibināja Taurenes muzeju, es – 
skolas muzeju. Vissvarīgākais ir tas, ka es 
neļāvu viņas milzīgajam savākto materiālu 
krājumam pazust. Pateicība pienākas visām 
direktorēm, ar ko kopā strādāju, – Guntai 
Tučai, Marijai Grīnbergai, šobrīd arī Ērikai 
Arājai. Neviens no šiem cilvēkiem (īpaši 
padomju laikā, kad neuzticība bija cieņā) 
nav licis pat mazāko šķērsli manai radošajai 
darbībai vai arī pārbaudījis rindiņu pa rindiņai 
manos pasākumu scenārijos vai runās, kā 
esmu dzirdējusi no citu skolu skolotājiem

-Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais, ko skola 
var dot saviem audzēkņiem?

-Mana pedagoģiskā darba pamatatziņa ir 
saistīta ar visiem labi zināmo atzinumu, ka 
katram pedagogam jābūt  augsti attīstītai 
būtnei, kas visām lietām pieiet tīri cilvēcīgi. 
Es sevi uzskatu par humānisti, dažkārt mani 
kāds nosaucis par  „ naivo humānisti” vai 
par pārāk emocionālu cilvēku. Bet lai! Lai 
kādai skolas „ellītei ”nebūtu nācies iziet 
cauri, es priecājos, ka esmu saglabājusi sevī 
cilvēcisko pašcieņu, humānu, labestības pilnu 
attieksmi pret visiem cilvēkiem. Pat dzīves 
nepieņemamās situācijās es izmetu no sevis 
jebkuras dusmas, ļaunumu. Esmu gandarīta, 

ka ilgi mācījos, bet iemācījos, ka katrs 
cilvēkbērns vai arī pieaugušais ir jāpieņem 
tāds, kāds viņš ir – tas ir izejas punkts 
mācību, audzināšanas darbā, kā arī jebkurā 
saskarsmes situācijā ar jebkuru sabiedrības 
cilvēku.

  Jā, man nav dusmu, ja mani nosauc par 
naivu humānisti, kas domā tāpat kā Rainis un 
vēl pietiekami daudz citu, ka vienīgi kultūra 
var izglābt pasauli. Bet es nenoliedzu, ka 
nepieciešams stabils praktiskais, materiālais 
balsts – pamats.

-Dzērbenes kultūras dzīvi bez folkloras 
kopas „Māras bērni” ir grūti iedomāties.  
Kāpēc jums šķita svarīgi pievērst 
dzērbeniešus folkloras popularizēšanai?

-Katram ir sava daļa, savi pienākumi. 
Kultūras ceļš – tas ir mans ceļš, es protu un 
gribu pa to iet. Man bieži jautā par folkloras 
kopu „Māras bērni”. Tas nav sākums, 
bet šodiena. 1988. gadā, kad bija jūtams 
atmodas sākums, folkloras grupu nodibināju 
Dzērbenes vidusskolā. Tā bija tiešām toreiz 
fantastiska ideja un skaists darbības laiks, jo 
šajā grupā piedalījās lielā atvērtībā skolēni, 
skolotāji un vecāki. Kopā izveidojām 
apmēram 20 lielas tematiskas programmas. 
Bet notika tā, ka atmoda, kā zināms, daudzus 
pievīla, nedeva cerēto. No ārzemēm ienāca 
citas vērtības, skolēni sāka folkloru uztvert 
kā kaunu, viņu acīs tā zaudēja vērtību. Pēc 10 
gadu ilgās darbošanās grupa beidza pastāvēt.

Patriotismu uzjundīja  Piebalgas svētku 
Taurenē piedāvājumi, kad katram pagastam 
vasaras karstumā bija jāparāda kāda latviska 
tradīcija. Dzērbenei – Ziemassvētki. Tā es no 
jauna iesaistījos šoreiz ne skolas, bet pagasta 
folkloras pulciņa darbā. „Māras bērni” pašreiz 
akcentu liek uz vietējo folkloru. Dziedam, 
vakarējam, sapņoju par reālu folkloras 
grāmatu izdošanu ar Dzērbenē pierakstīto 
folkloru. Un atkal nevaru nepieminēt Spodras 
Ergardes veikumu, jo tieši viņa,  jaunajiem 
laikiem sākoties, atveda no Folkloras krātuves 
Dzērbenes folkloras kopijas.

- Sabiedriskā dzīve – kas jūs „dzen” un 
„urda”, un liek savu brīvo laiku ziedot, lai 
sagādātu svētkus un prieku citiem?

Katram ir sava daļa, 
savi pienākumi. 

Kultūras ceļš – tas ir 
mans ceļš, es protu un 

gribu pa to iet. 

-  Ja man jāatbild uz jautājumu, kas mani 
„dzen” un „urda”, liek iet sabiedrībā un 
darboties, tad es jau varbūt esmu atbildējusi 
– citi cilvēki. No mazotnes man ir doti 
izaicinājumi – teikt runas, vadīt pasākumus. 
Taurenes pagastā savā laikā vadīju Bērnības 
svētkus, svinīgi izsniedzu dzimšanas 
apliecības, salaulāju apmēram 40 pārus. 
Tagad vairāk nodarbojos ar novadpētniecību, 
jo bez manis ir arī citi „urdītāji”. Man patīk 
būt kopā ar cilvēkiem Es katru ideju, ko saka 
citi cilvēki, uztveru kā jaunu izaicinājumu. 
Un pati izaicinu cilvēkus, lai viņi darbojas, 
nekrīt pesimismā, aizmirst to, ka ir pensijā, 
ka maz ir naudas un ka gadi pārāk strauji 
skrien uz priekšu.

- Dzērbene citu novada pagastu vidū.
- Pat mani bērni ir sapratuši, ka māte, 

aizejot pensijā, nepaliks tikai mājās. Mājas 
man vienmēr ir svarīgas. Bet pensija nav 
pasaules gals. Es sevī jūtu vēl daudz enerģijas, 
gribasspēka un prieka, ko dod sadarbība ar 
citiem cilvēkiem. Man ir ļoti daudz ideju, 
kuras vēlos realizēt kopā ar saviem, kā es 
viņus nosaucu, muzeja brīvprātīgajiem. Šādā 
atmosfērā mēs arī izdevām savas grāmatas 
vienkāršā roku darba iesējumā, jo citu 
materiālo iespēju mums nav. Tās ir grāmatas, 
kas stāsta par Dzērbeni  no 19. gs. beigām 
līdz mūsdienām. Šīs vasaras darbība pavēra 
tik plašas iespējas, ka mums pietiks darba ļoti 
ilgam laikam, piepulcējot jaunus dalībniekus, 
un beidzot es ticu, ka mēs izdosim arī lielo 
grāmatu par Dzērbeni un lielo grāmatu par 
Dzērbenes folkloru.

- Tuvojas Valsts svētki, pašvaldība ik 
gadu godina cilvēkus, kuru nesavtība 
un  darbošanās sabiedrības labā sekmē 
novada attīstību. Jūsu sajūtas, sagaidot 
Valsts svētkus?

- Uzzinot, ka man piešķirts tāds gods, biju 
apmulsusi, jo viss, ko es daru, ir kopdarbs 
ar citiem ļaudīm. Man ir bail nodarīt pāri 
citiem cilvēkiem. Esmu nobijusies. Man bail 
no vārdiņa „lepnums”, tas skan pārāk skaļi. 
Esmu vienkāršs cilvēks un galveno vērtību 
dzīvē saskatu vienkāršībā. Es nebaidos no 
vārda „atbildība”, jo visa mana dzīve ir 
viena vienīga atbildība, bet šoreiz to uztveru 
savādāk. Ceru tomēr, ka droša un mierīga 
iešu ļaudīs un būšu priecīga par man parādīto 
godu. Valsts svētki man vienmēr ir divkārši 
svētki, bet nekad nav viegli, jo vienmēr 
tajos ir jāstrādā divkārši, bet vienmēr ir 
gandarījums.

SKOLU ZIŅAS
Draugos ar mākslu

Saules siltuma pilnie mācību gada pirmie mēneši aizritējuši 
arī Inešu pamatskolas programmas „Vizuāli plastiskā 
māksla” 33 audzēkņiem. Jau ceturto gadu novada bērniem 
un jauniešiem ir iespēja sevi bagātināt, attīstīt un pilnveidot, 
zīmējot, gleznojot, iepazīstot darbošanos ar dažādiem 
materiāliem. 

Mācības šajā programmā ir papildu slodze ikvienam 
audzēknim un arī viņa vecākiem. Tās prasa gan laiku, gan 
varēšanu un vēlēšanos apmeklēt nodarbības, gan materiālu 
un praktisku ieguldījumu uzdevumu veikšanā. Tāpēc ne visi, 
kuri uzsāk, iztur līdz galam. Bet arī tikai gadu vai divus esot 
draugos ar mākslu, ieguvējs ir ikviens, jo ir ne tikai saturīgi 
pavadījis brīvo laiku, bet sevi pilnveidojis un attīstījis par 
radošu personību. Jo īpašs prieks programmas skolotājiem 

ir par audzēkņiem, kuri, beidzot pamatizglītības 
9.klasi, nepamet iesākto mākslas izglītību, bet 
turpina sevi pilnveidot. Laura Denova un Marta 
Cimdiņa vidējās izglītības ieguvi savieno ar 
mācībām mākslas programmas 4. klasē, Arita 
Braķe – Ērgļu vidusskolā un Ērgļu mūzikas un 
mākslas skolā, Līva Miķelsone un Kate Kļaviņa 
izvēlējušās Rīgas Amatniecības vidusskolu, 
Edvards Tenbergs – Rīgas Pārdaugavas 
profesionālo vidusskolu, bet Vecpiebalgas 
vidusskolas absolvente Laura Kupča studē 
Latvijas Kultūras akadēmijā.

 Mākslas programmas 4. klases skolēniem 
šogad arī jauni mācību priekšmeti un skolotāji. 
Novada mākslinieki Zane un Jānis Roņi vada 
audzēkņus mākslas valodas un veidošanas 
apguvē. Viena nodarbība noritēja kaimiņu 
pagastā, kur ciemojāmies pie tekstilmākslinieces 
Dzintras Vilks „Tīrumjānēnos”. Šajā saudzīgi 
un savdabīgi atjaunotajā lauku idillē mazliet 
ieskatījāmies mākslinieces daudzveidīgajā 
radošajā darbā, iepazinām viņas mīļāko materiālu 
sizalu, pārlapojām kopā ar rakstnieci G. Repši 
izdoto „Vilka albumu”, uzklausījām noderīgus 
padomus ikdienas dzīvei un baudījām rudenīgo 
ainavu no vecajā kokā uzbūvētā skatu torņa. 

Nākamajā mācību gadā jārod iedvesma 
pirmajiem diplomdarbiem un jāveido jaunas 
tradīcijas pirmajam izlaiduma vakaram!

Inešu pamatskolas mākslas programmas 
skolotāja, Sanita Cimdiņa

Viesos pie tekstilmākslinieces Dzintras Vilks.

 Mācību ekskursijā taurenieši 
noskaidro drošības pamatnoteikumus
21. oktobrī Taurenes pamatskolas 1. - 6. kl. skolēni  devās  mācību 

ekskursijā uz Valmieru un apmeklēja CSDD ierīkoto interaktīvo klasi 5. 
vidusskolā, kur Valmieras policijas nodaļas prevencijas  grupas vadītāja 
Dace Jukāma  pārbaudīja taureniešu zināšanas un prasmes satiksmes 
noteikumos. Protams, bija iespējams savu zināšanu loku paplašināt un atkal 
pārliecināties, cik bīstami atrasties uz ielas bez atstarotājiem, cik svarīgi 
uz ielas nespēlēties. Praktiskajā stundā atklājās, ka skolēni pret satiksmes 
noteikumu zināšanām uz ielas ir nevērīgi, tāpēc vēl ir daudz jāmācās. 
Skolēniem pārsteidzoša šķita informācija par mašīnas garo bremzēšanas 
ceļu, arī tad, ja tā  pārvietojas ar ātrumu tikai 50 km stundā. Pēc šīs 
nodarbības  nevienam nebija jautājumu par to, kāpēc velosipēdistiem ir 
nepieciešama vadītāja apliecība. Dace Jukāma atgādināja skolēniem, ka 
piesardzīgiem jābūt ne tikai uz ielas, bet  arī internetā. Mazie taurenieši 
saprata, ka ikdienā, lai visi justos droši un labi, jāievēro viens  būtisks 
noteikums – NEDARI  OTRAM TO, KO NEGRIBI, LAI  DARA TEV! 
Pēc neparastās mācību stundas devāmies uz Valsts ugunsdrošības un 
glābšanas dienesta depo. Šeit ugunsdzēsēji  aizraujoši pastāstīja par savu 
ikdienas darbu. Varējām aplūkot lielās, sarkanās ugunsdzēsēju mašīnas un 
to aprīkojumu.  Šķiet, visinteresantākais piedzīvojums šeit bija zēniem, 
jo visas ierīces drīkstēja pataustīt, pacilāt, pat iekāpt lielajā mašīnā. Vēl 
redzējām, cik ātri, atskanot izsaukuma signālam,  ugunsdzēsējs spēj 
saģērbties savā tērpā, un tās ir tikai 20 sekundes. Manuprāt, katrs mācību 
ekskursijas dalībnieks saprata, ka ugunsdzēsēja darbs ir grūts. Tā kā 
ugunsdzēsējam jābūt stipram, izturīgam, atbildīgam, gudram, tad šobrīd 
daudzu mazo Taurenes zēnu sapnis ir kļūt par ugunsdzēsēju.

Ekskursija bija vērtīga ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem.  Ir rudens, 
tāpēc atgādinu: NEAIZMIRSTI SAVU ATSTAROTĀJU! 

4. klases audzinātāja Sandra Kārkliņa
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Brakos patiešām ir varen 
jauki! Kad biju tur, uzreiz 
atausa atmiņā viņa darbi, 
kurus esmu lasījusi vai 
bijusi uz kādu teātra izrādi. 
Kaut kā jocīgi... Dzīvoju 
netālu no Ērgļiem, bet par 
tādu vietu kā Braki biju 
tikai tā pa ausu galam 
dzirdējusi. Lasījām skolā 
viņa darbus: „Andriksons”, 
„Nāves ēnā”, „Velniņi”, 
biju uz teātra izrādi 
„Skroderdienas Silmačos”. 
Bet vairāk teorētiski nemaz 
nezinu.

Ļoti spilgti atmiņā palika 
„ Nāves ēnā”. Likās, it kā 
es dzīvotu līdz ar viņiem. Izjutu tās sajūtas, draudošās briesmas, bailes, ka vari mirt jebkurā 
brīdī. Noteikti, ka arī Rūdolfs Blaumanis ļoti dzīvoja līdzi saviem literārajiem tēliem, kad par 
tiem rakstīja. 

Pasaku „Velniņi” bija ļoti interesanti lasīt. Bija vairāki teicieni, kuri ļoti patika. Šeit divi 
mīļākie: „Kas nu atkal tā par ķezu?” un otrs: „Skaties, skaties, kas tie par godīgiem blēžiem!”. 
Patiesi apbrīnoju viņa izdomu. Man nekas tāds pat nebūtu ienācis prātā! Bet tāpēc jau tas ir 
Rūdolfs Blaumanis! Un tāda izdoma ir tikai viņam. Jā, zināju, ka viņš ir rakstnieks. Bet ne jau 
to, ka viņa vaļasprieks bija mūzika! Tas mani ar viņu saista – mūzika.

Brakos man bija iespēja spēlēt uz Rūdolfa Blaumaņa klavierēm. Tas bija liels pagodinājums, 
ka man, varbūt topošajai pianistei, bija iespēja uz tām spēlēt. Zinu, ka iespēja spēlēt uz šīm 
klavierēm no katras grupas ir kādam cilvēkam. Bet tomēr... 

Biju izbrīnīta, ka viņš dzīvojis laukos. Un daļu savu darbu rakstīja Brakos. Tāda saimniecība! 
Zirgi, govis, vistas... Un kas tik vēl tur nebija! Tik daudz atjaunotu vietu! Es patiešām apbrīnoju 
tos cilvēkus, kas paveikuši tik milzīgu darbu. No viņiem atliek tikai mācīties!  

Paskatos arī pieejamajos materiālos  par viņa biogrāfiju un redzu, ka par viņu praktiski 
neko nezinu. Tik daudz pasaku, lugu, dzejoļu un, kā mums arī Brakos izstāstīja, ļoti daudz 
nepabeigtu darbu...

Ak, cik žēl, ka cilvēks pāragri nomirst, neizdarot to, ko bija iecerējis...
Interesantākais ir tas, ka viņš jau bērnībā zināja, ka kļūs par rakstnieku. Un Rūdolfs Blaumanis 

cēli gāja uz savu mērķi un to arī sasniedza. 
Ar viņu var tikai lepoties!

Patrīcija Pļešakova, 
Skujenes pamatskolas 8. klases skolniece

Inešu pamatskolā
1. oktobris - Rudens kross Cēsīs.
2. oktobris - Studijas „Vārds” organizētās Dzejas 

dienas.
4. oktobris - Skolotāju dienas ekskursija uz Jelgavu, kur 

Jelgavas pilī tika baudīta tase Kurzemes hercoga šokolādes 
un vakarā dvēseles bagātināja Dailes teātra izrāde „Romeo 
un Džuljeta”. Paldies pašvaldībai par dāvanu!

9., 22. oktobris - Kustību dienas. 
10. oktobris -  Putras dienas pasākums pirmsskolas 

dienas centra un �./�.- gadīgajiem audzēkņiem, kad garda 
putra tika vārīta uz pašu kurināta ugunskura.

10. oktobris - Barkavas pamatskolas pieredzes pasākums 
Inešu pamatskolā.

11. oktobris - Konkursa „Es pats” 2. kārta- Es zīmēju 
Latviju

15. oktobris - Liezēres pamatskolas pieredzes pasākums 
Inešu pamatskolā.

18. oktobris  - Nodarbība „Ķipars dara”.
25. oktobris - Valmieras teātra izrādes apmeklējums 1.-

�. klasēm un �./�. gadīgajiem bērniem Taurenes kultūras 
namā.

SKOLU ĪSZIŅAS

Skujenes pamatskolā
No 22. līdz 25. oktobrim Skujenes pamatskolā bija 

skatāma Cēsu vēstures un mākslas muzeja speciālistes 
Kristīnes Gertneres- Celmas sagatavotā ceļojošā izstāde,  
veltīta Tautas frontes Cēsu nodaļas dibināšanas 2�. 
gadadienai. Aplūkojot fotogrāfijas, dokumentus, avīžu 
izgriezumus, varēja gūt plašāku priekšstatu par Trešās 
atmodas laika notikumiem mūsu tuvākajā apkārtnē.

Taurenes pamatskolā
•3. oktobrī skolā rosījās jauni skolotāji – �. klases skolēni, 

jo tika svinēta Skolotāju diena. Diena pagāja radošā 
gaisotnē, un noslēguma pasākumā skolotāju kolektīvs 
iestudēja un izrādīja lugu „Sprīdītis mūsdienās”. 

•13. oktobrī „Arēnā Rīga” skolēni vēroja aizraujošo un 
ļoti interesanto kārtējo Kontinentālās hokeja līgas (KHL) 
regulārā čempionāta spēli - Rīgas „Dinamo” pret Austrumu 
konferences trešo spēcīgāko vienību Magņitogorskas 
„Metallurg”.

•26. septembrī notika skolas rudens kross, bet 1. oktobrī 
- starpnovadu skolu sacensības. Rudens krosā Helvijs 
Babris savā vecuma grupā ieguva godpilno 3. vietu.

•27. septembrī piedalījāmies Olimpiskajā dienā – 
sportojām gan mūsu skoliņā, gan Inešos.

•No 21. – 26. oktobrim darbojāmies projektu nedēļā 
„Es - sakoptā, drošā un veselīgā vidē”. Skolēni dažādās 
darba grupās veica skolas teritorijas sakopšanu, piedalījās 
izbraukuma mācību semināros un skolas vecāku padomes 
organizētajā Sporta dienā.

•17. oktobrī Cēsu Bērnu un jauniešu centrā uz vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas radošo dienu „Rudens 
mozaīka” pulcējās septiņu skolu komandas, to vidū 
- arī Taurenes pamatskolas floristi. Četrās darbnīcās 

katrs komandas pārstāvis veica daļu no uzdevuma. 
Interesantākais bija satikšanās brīdis dienas noslēgumā, 
kad mozaīka bija jāsaliek un to varēja aplūkot kopumā. 

Taurenes pamatskolu pārstāvēja floristikas studijas 
„Pipariņš” komanda - Mareks Greizāns, Daniela Pinka, 

Melisa Polīna Stepāne un Lāsma Kitija Mateusa.

Vecpiebalgas vidusskolā
9. oktobrī skolas pašpārvaldes pārstāvji devās pieredzes 

apmaiņas braucienā uz Jaunpiebalgas vidusskolu. Sākumā 
iepazināmies ar skolas telpām un pēc tam ar skolas 
pašpārvaldes darbu, kā arī  prezentējām savu skolu. Kopā, 
malkojot tēju, pārrunājām par to, kas būtu vai nebūtu 
jādara pašpārvaldei skolā, lai veicinātu skolēnu pozitīvo 
attieksmi pret skolu, mācībām un skolas pasākumiem. Šis 
brauciens deva priekšstatu par to, kā darbojas pašpārvaldes 
citās skolās. Paldies par doto iespēju piedalīties pieredzes 
apmaiņas braucienā! 2�. oktobrī savā skolā uzņēmām 
Jaunpiebalgas vidusskolas pašpārvaldes pārstāvjus.

 Par godu Miķeļdienai skolēni no 1. līdz 12. klasei 
veidoja latviešu rakstu zīmes no miķeļziediem. Laukumā 
pie bērnudārza, čaklo un izdomas bagāto māmiņu, 
audzīšu un bērnu roku darināta, tapa milzīga pele, burvīgs 
gliemezis, noslēpumaina pūce un jautrs zaķis.

 2. oktobrī pirmsskolēni, laika lutināti, varēja baudīt 
burvīgos Ērgļu pakalnu skatus, klausīties interesantajā 
R.Blaumaņa muzeja vadītājas stāstījumā, apskatīt senās 
ēkas un to iekārtojumu, izlēkāties rotaļā, mācīties ieraudzīt, 
pagaidīt, uzklausīt un arī vienkārši kopā atpūsties.

 14. oktobrī Latvijas Tautas frontes dibināšanas 2�. 
gadadienā Vecpiebalgas vidusskolā viesojās LTF biedrs 
skolotājs Juris Sīmanis, kurš pastāstīja par Tautas frontes 
izveidošanas nepieciešamību Latvijā un tās darbību 
Vecpiebalgā. Skolēni sniedza īsu ieskatu LTF izveides 
un darbības vēsturē, kā arī noskatījās īsfilmas par 
svarīgākajām LTF rīkotajām akcijām.

   17. oktobrī Vecpiebalgas vidusskolā UNESCO nedēļas 
ietvaros viesojās J. Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” 
vadītāja Ineta Riepniece, Gaujienas mūzikas un mākslas 

skolas direktore Ilze Dāve un Jānis Krišjānis ar Gaujienas 
Jāzepa Vītola fonda piedāvāto izglītojošo muzikāli teatrālo 
programmu  “Gaujiena - mana paradīze”.  Ķomponista 
Jāzepa Vītola 1�0. gadadiena iekļauta UNESCO svinamo 
dienu kalendārā.

 18. oktobrī Rīgā skolotājas Antoņina Glāzere un Agita 
Bērziņa piedalījās UNESCO asociēto skolu projekta un 
Baltijas jūras projekta seminārā “ Dzīvais ūdens”.

 No 13. līdz 21. oktobrim piedalījāmies “Labo darbu 
nedēļā 2013”, palīdzot savākt lapas pie Vecpiebalgas 
luterāņu baznīcas, K. Skalbes muzeja “Saulrieti”, sakārtojot 
skolas bēniņus, lasot zīles meža dzīvniekiem, sarūpējot 
rudens veltes (burciņas un āboli) Vecpiebalgas sociālās 
aprūpes centra cilvēkiem. Bērnudārza bērni un audzītes ar 
mīlestību gatavoja nelielu muzikālu sveicienu pensionāru 
klubiņa “Pīlādzītis” biedriem. 

 Starpnovadu vieglatlētikas sacensību rezultāti: 1. 
vieta Simonai Klodžai 100 m skrējienā, Jānim Jurkānam 
�00 m skrējienā, Anetei Dzenei šķēpa mešanā; 2.vieta 
Simonai Klodžai  �00 m skrējienā, Intaram Valainim lodes 
grūšanā, šķēpa mešanā, Ģirtam Rozītim �00 m skrējienā; 
3. vieta Gintam Cīrulim �00 m skrējienā, Aivim Šulcam 
šķēpa mešanā, Jānim Jurkānam tāllēkšanā. Rudens 
krosā labus rezultātus sasniedz Simona Klodža un Jānis 
Jurkāns.

  9. oktobrī  �.,�. un abas �. klases devās vides izglītības 
programmas „Izzini mežu” mācību ekskursijā uz Līgatnes 
papīrfabriku (vienīgais Latvijā vecākais papīra ražošanas 
uzņēmums, kurā notiek papīra ražošana arī mūsdienās), 
lai iepazītos ar papīra ražošanu, apskatītu Līgatnes 
kultūrvēsturisko fabrikas ciematu, iepazītos ar strādnieku 
darba apstākļiem. Visi draudzīgi baudījām zelta rudeni. 
Paldies Vecpiebalgas novada domei par bezmaksas 
autobusu!

Skujenes pedagogi apceļo 
Gulbenes novadu

Kad mācību gads uzņēmis savu 
gaitu, klāt arī Skolotāju diena. Skujenes 
pamatskolas pedagogu saime šogad to 
atzīmēja ar ekskursiju – pieredzes braucienu 
uz Druvienu. Pa ceļam apmeklējām cēlo 
Cesvaines pili, kas celta laikā no 1893. 
līdz 1896. gadam pēc vācu arhitekta 
Hansa Grīzebaha un tēlnieka Augusta 
Georga Dinklāges projekta. Kopš 1919. 
gada pilī atradusies skola, bet 2002. gadā 
ugunsgrēks nopostīja pils jumtu. Tagad 
pils pakāpeniski atgūst savu sākotnējo 
izskatu. Gida pavadībā apskatījām gan 
pils atjaunotās, gan vēl neatjaunotās daļas, 
izstaigājām plašos pagrabus un uzkāpām 
skatu tornī. 

Druvienas vecajā skolā, kur mācījies 
Jānis Poruks, 1966. gadā iekārtots muzejs 
pēc kādreizējā šīs skolas skolotāja 
literatūrzinātnieka Kārļa Egles ierosmes. 
Skola - muzejs sniedz unikālu iespēju 

apmeklēt 19. gs. 
beigu un 20. gs. 
sākuma Latvijas 
lauku skolu. Arī 
mēs apsēdāmies 
klases telpas 
senajos solos, 
i e l ū k o j ā m i e s 
guļamistabā un 
telpā, kur glabājas 
maizes lādītes... 
I n t e r e s a n t s 
un izjusts bija 
muzeja vadītājas 
stāstījums gan 
par Poruku, gan 
druvēniešu dzīvi.

C iemojāmies 
Druvienas pamatskolā, kas atrodas krietni 
pārbūvētā bijušās muižas ēkā. Nelielā skola 
lepojas ar realizētajiem projektiem un 
panākumiem skolas ikdienas darbā. Skolā 
noskatījāmies folkloras kopas priekšnesumus, 
iepazināmies ar svētku svinēšanas tradīcijām, 
aplūkojām bērnu radošos darbus. Direktore 
plašāk iepazīstināja ar aktivitātēm Sorosa 
fonda projektā „Pārmaiņu iespēja skolām”. 

Pa ceļam uz veselības saimniecību „Kalna 
Pakalnieši” ielūkojāmies Sveču muzejā Rankas 
pusē, bet „Kalna Pakalniešos” degustējām 
saimniecībā gatavotos sierus, stiprinājāmies ar 
rudzu maizi, tēju un saldējumu. Iepazināmies 
ar daudzveidīgo garšaugu kolekciju. Saimniece 
Gunta Kalniņa pastāstīja par nebeidzamajiem 
ikdienas darbiem un svētku tradīcijām. 

Mājupceļā piestājām pie Jaunpiebalgas 
baznīcas, kura pēc vērienīgajiem restaurācijas 
darbiem ir apbrīnas vērta.

Valda Miķelsone

Es satiku savu Rūdolfu Blaumani
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Skolotāju dienu 
Vecpiebalgas vidusskolas 
pedagogi pavada radošās 

nodarbībās

Vecpiebalgas vidusskolā Skolotāju dienu  atzīmē ļoti īpaši. 
Arī šogad mēs, skolēnu pašpārvalde, nolēmām skolotājiem 
dāvināt sava veida brīvdienu. Skolēniem gan uz skolu bija 
jānāk kā parasti, bet šoreiz jāapmeklē vecāku Janas Zivtiņas, 
Dzintras Krieviņas, Edgara Bērzkalna, Edžus Ķaukuļa un 
rakstnieces Ingunas Baueres vadītās lekcijas. 

Jau no paša rīta skolotājiem veltījām muzikālu priekšnesumu 
ar „Apvedceļa” populārās dziesmas „Zemenes” melodiju. 
Skolotājiem mācību stundas nebija jāvada, bet gan uzcītīgi 
jāpiedalās skolēnu pašpārvaldes organizētajās četrās 
nodarbībās. Apstiprinājās fakts,  ka skolotāji ir  dzīvespriecīgi 
un jautri, radošas izdomas bagāti. Iepazinām viņu talantus 
aktiermeistarībā, dzejošanā, konstruēšanā.  Skolotāji bija 
gandarīti par radošo atelpas brīdi, un pašpārvaldes jaunie 
skolotāji jutās ļoti lepni un priecīgi par paveikto.

Taču ar to svētki vēl nebeidzās. 3. oktobra rītā skolotāji, 
pateicoties Vecpiebalgas novada domes atbalstam, devās  
ekskursijā uz Enguri un Roju. Pirmajā pēcsvētku darbdienā 
skolotājus pārsteidza sirsnīgais vecāku padomes apsveikums.  
Cik labi, ka starp rūpju pilnajām darbadienām ir gaiši svētku 
brīži, piesātināti  patiesiem  smaidiem un prieka asarām! 

Diāna Tunte, 
Vecpiebalgas vidusskolas 8. klases skolniece

 Putras programma 
Vecpiebalgas pirmskolā 

un sākumskolā

Stingrā žūrija ar Putras konkursa 2. vietas ieguvējiem– 
„Dzenīšu skolas” grupiņu.

Saņemot uzaicinājumu piedalīties Putras programmā, 
nešaubījāmies ne mirkli: jāpiedalās! Ar prieku saņēmām ziņu, 
ka esam iekļuvuši pirmajā simtniekā, kuri pieteikušies vis-
ātrāk, tāpēc varēsim saņemt balvas no „Rīgas Dzirnavnieka”. 
Tad nu bija jāķeras pie darba! Katra klase un bērnudārza 
grupiņa darīja, ko varēja: mazākie izspēlēja lomu sižeta 
rotaļas ar lellēm, klāja galdus, devās uz kafejnīcu „Laura”, 
lai mācītos pasūtīt ēdienu, samaksāt par to un baudīt pavāru 
īpaši mums pagatavoto gardo putru, skatījās un mācījās par 
to, kā top putra. Lielākie paši gatavoja un degustēja, nosakot 
gardāko.

Noslēgumā Putras svētkos ciemos aicinājām žūriju, 
skolas Parlamentu, kuri savu vērtējumu putrai veltītajiem 
priekšnesumiem izteica karotītēs. Svētki izdevās lieliski un, 
ja vien putra spētu runāt, tad droši teiktu, ka jūtas pagodināta, 
jo tika gan iets putrīgās rotaļās, gan spēlēts putras bļodiņu 
orķestrī, gan dejots, gan teātris izrādīts un dziedāts... Kamēr 
žūrija skaitīja karotītes katram priekšnesumam, visi vēl 
izspēlējām rotaļu par graudu kombainu, lai pēc tam uzklausītu 
žūrijas vērtējumu un saņemtu „Rīgas Dzirnavnieka” atsūtītās 
balvas: diplomus, bukletus ar noderīgu informāciju, putras 
paciņas un šokolādes batoniņus. Visi bija centušies, un katram 
tika kāda balviņa, bet 1.vietu izcīnīja 1. klase ar savu pasakas 
„Zvēri un abru taisītājs” Putras dienai pielāgoto versiju, 2.vieta 
„Dzenīša skolas” grupiņai par jestro putras danci, bet 3. vieta 
apvienotajām „Pūces skolas” un „Zvirbulēnu” grupiņām par 
skanīgo orķestri. Putras programmas devīze: „Kļūsti stiprs un 
drosmīgs kā Herkuless!” visiem kopā skanēja vareni. Tagad 
tikai tā turpināt: likt lietā iegūtās zināšanas un ēst putru!

COMENIUS daudzpusējās partnerības 
projekts „Mācies mācīties! Attīsti 
autonomās mācīšanās prasmes!” 

1. augustā Vecpiebalgas vidusskolā darbību uzsāka 
Comenius daudzpusējās partnerības projekts „Learn to learn! 
Develop your autonomy in learning!” („Mācies mācīties! 
Attīsti autonomās mācīšanās prasmes!”).

Divu gadu garumā (līdz 2015. gada 31. jūlijam)  
sadarbosimies ar 6 Eiropas Savienības valstu  skolām - 
Colegiul Tehnic „George Baritiu” (Rumānija), Maltepe Kız 
Teknik ve Meslek Lisesi (Turcija), Istituto di Istruzione 
Superiore ‘E. Usuelli Ruzza (Itālija), Liceum w Zespole Szkół 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach 
(Polija), Legt le Verger (Francija) un 3rd Lykeio of Trikala 
„Odysseas Elytis” (Grieķija).

Ir sagatavots projekta nolikums, izveidota skolotāju daba 
grupa (I. Strelkova, A. Bērziņa, Ž. Otersone, V. Jēriņa, B. 
Jēriņa, S. Upeniece,  A. Krama,  A. Eškina,  A. Glāzere, 
koordinatore - D. Šatrovska), apstiprināti tās dalībnieku 
pienākumi.

9.-12. klašu skolēni informāciju par projekta norisi un 
izpratni par jēdzienu „autonomā mācīšanās” guvuši angļu 
valodas stundās. Vēlmi piedalīties projekta darbā skolēni 
pauduši 20 motivācijas vēstulēs. Vēl turpinās projekta 
logo konkurss, labākais visu 7  sadarbības skolu logo tiks 
noskaidrots un pieņemts lietošanai pirmajā projekta vizītē.

Šajā mācību gadā projekta darba vizītes notiks Turcijā 
- novembrī, Itālijā - martā. Vecpiebalgā viesus uzņemsim 
2014. gada maijā.

Pašlaik notiek Turcijas vizītes sagatavošanas darbi. No 
3. līdz 8. novembrim Latviju un Vecpiebalgas vidusskolu 
Stambulā pārstāvēs 12. klases skolēni S. Gruele. S. Klodža, 
K. Gorovenko, 11. klases skolnieks - J. Brauers, skolotājas 
Ž. Otrsone un D. Šatrovska.

Daiga Šatrovska  

„Bērnu literatūras maģija 2013”

Bērnu literatūras svētki un Latvijas Jauno literatūras 
talantu konkurss “Bērnu literatūras maģija 2013”  tiek rīkoti 
kopš 2007. gada ar mērķi veicināt bērnu literatūras nozares 
ilgtspējīgu attīstību un skolēnu intereses piesaisti literārajai 
daiļradei, popularizējot latviešu bērnu literatūru, rosinot 
skolēnus paust savas domas par valstī, pilsētās, pagastos 
notiekošajiem procesiem, rosināt skolēnos iztēli un prasmi 
paust savas domas, attīstīt skolēnos spēju analizēt savstarpējās 
saskarsmes situācijas un izprast citādību, veicināt skolēnos 
izpratni par literatūras žanru dažādību.

  Konkurss norisinājās divos literatūras žanros: prozā un 
dzejā. Balvas tiek piešķirtas 3 nominācijās katrā žanrā: 
„Čengura ķepa”, „Plekstiņa smaids” un „SantUka sirds”. 
Šogad konkursam iesūtīti 162 darbi (106 bērni un jaunieši) 
no 24 Latvijas izglītības iestādēm (arī no Vecpiebalgas 
vidusskolas). Rezultāti: nomināciju „SantUka sirds” žūrijas 
komisija piešķīra Kristai Kristianai Spirģei (9. b klase) un 
Diānai Tuntei (9. b klase); nomināciju „Plekstiņa smaids” – 
Andrim Braueram (6. klase). Pārsteiguma balvu par uzrakstīto 
darbu saņēma Renāte Sniķere (9. b klase).

   Pasākums iesākās ar izstādes “Lelles” atklāšanu (autore 
Silvija Melnūdre - Valmieras Mākslas vidusskolas vizuālās 
mākslas pasniedzēja). Bērni darbojās radošā darbnīcā kopā ar 
S. Melnūdri, veidojot no plastikas spāres (no Vika darbiem). 
Ar bērniem tikās rakstnieks Viks. Nodarbību „Literāro varoņu 
rašanās, iedzīvināšana literārā darbā” vadīja Arno Jundze. 

 Skolotājiem, bibliotekāriem un vecākiem nodarbību  
„Pieaugušo loma bērnu literārās gaumes veidošanā”  vadīja 
Arno Jundze. Pasākuma noslēgumā  koncerts ar Renāru 
Veļičko.

  Mums, vecpiebaldzēniem, katru gadu tie ir īpaši svētki, 
jo uz pasākumu braucam kopā ar vecākiem un skolotāju V. 
Kalniņu, cenšamies apskatīt Dikļus (apmeklējām Dikļu pils 
parku, Vika pasaku parku,  Neikenkalniņu, kur 1864. gadā 
notika pirmie latviešu Dziesmu svētki, Dikļu pamatskolu). 
Šogad pa ceļam pabijām pie Raunas Staburaga (Raunā), 
Lielajā Ellītē (Liepā). 

 DZĒRBENES SKOLAI 

155! 
Dzērbenes skolas 155 gadu jubilejas 

svinības notiks 2013. gada 16. novembrī. 

Aicināti piedalīties visi bijušie skolotāji, 
skolēni (gan vidusskolas, gan pamatskolas), 

darbinieki, bērnu vecāki - visi, kas jūt 
piederību Dzērbenes skolai.

Pasākuma norise:
16:00 Izstādes, muzeja apskate u.c. aktivitātes.
18:00 Svinīgs koncerts.
20:00 Saviesīgā daļa (līdzi ņemt groziņus).
Dalības maksa  - Ls 3,00.
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SPORTS 
Priecē novada 

sportistu panākumi 
un aktivitātes

Septembra pirmajā svētdienā jau tradicionāli Inešos 
notika skrējiens 10 km distancē Briņģu aplis (rezultāti www.
vecpiebalga.lv/sports). Sacensību balvu fondu nodrošināja 
Vecpiebalgas novada pašvaldība. Paldies Radziņu ģimenei 
par ekoloģiski tīriem, veselīgiem dabas produktiem, Andrim 
Dzenim par atbalstu kuplākai ģimenei, veikalam „Mežroze” 
par balvām dalībniekiem! 

Latvijas Olimpiskās dienas pasākumu Vecpiebalgas novadā 
šogad organizēja Inešu pamatskola. Piedalījās 80 skolēni no 
visām novada skolām.

Latvijas čempionāta biatlonā 2. kārtā Madonā 1. un 2. 
vietu izcīnīja Rūdis Balodis, skrējienā Apkārt Cēsīm - 1. 
vieta Dzērbenes vidusskolas skolotājai Sarmītei Stērstei, 2. 
vieta - Arvim Arvīdam Jekimovam, Latvijas slēpotāju krosā 
Pļaviņās - 3. vieta Madarai Ilzei Eglītei.

Novada sporta entuziasti rīkoja talku Vecpiebalgā, lai 
sagatavotu slēpošanas trasi. Ziemā 5 km garo distanci visi 
interesenti varēs izmantot treniņiem un aktīvai atpūtai. 

Latvijas pieaugušo izlases dalībnieki - biatlonisti Inga 
Paškovska un Toms Praulītis - devušies uz nometni Somijā, 
lai gatavotos starptautiskajai sezonai.

 Andris Praulītis

Novada sporta entuziasti kopīgiem spēkiem ierīko 
slēpošanas trasi.   

Par loģisku pieeju svarīgiem jautājumiem
Rudens klāt, un kā katru rudeni – aktuālākais – kaislības 

ap budžeta izstrādi un pieņemšanu. Jāatzīmē gan, ka šoreiz 
process ir izgājis no saviem parastajiem rāmjiem, proti, 
cik un kāpēc katrai ministrijai pienākas, cik ieņemsim, cik 
tērēsim. Iemesls – Nacionālā apvienība, kura, kā zināms, 
ietilpst pašreizējā koalīcijā, izvirzījusi noteikumus, kurus 
drīzāk var traktēt kā politisku uzstādījumu vai pat ultimātu, 
kuru nepildot, budžeta pieņemšanu šis politiskais spēks 
var neatbalstīt un līdz ar to izraisīt valdības krišanu. Runa 
ir par, tā saucamajām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujām 
ārzemniekiem, kuri par noteiktu summu iegādājušies LR 
nekustamos īpašumus vai izveidojuši kādu ražotni. Dabīgi, 
ka šie atļauju tīkotāji gandrīz pilnībā nāk no mūsu austrumu 
kaimiņu valstīm, pirmkārt, Krievijas. Skaidrojums vienkāršs 
– pastāvīgās uzturēšanās atļaujas dod iespēju šiem investoriem 
brīvi ceļot pa ES valstīm bez vīzas un citiem ierobežojumiem. 
Protams, ka citu ES valstu pārstāvjiem, kuri iegulda savu 
naudu LR, tādas atļaujas nav vajadzīgas, tās viņiem nekādas 
priekšrocības nesagādā. Tieši tāpēc Nacionālā apvienība 
(NA) iestājas par šādu atļauju izsniegšanas ierobežošanu, 
pamatojums – Krievijas, kā tagad mīl teikt, „maigās” ietekmes 
palielināšanās, bez tam – mājokļu cenu paaugstināšanās, jo 
lielāks pieprasījums pēc tiem, un vēl – lielai daļai naudas nav 
skaidra tās izcelsme, var pieļaut, ka tā ir, tā sauktā, naudas 
„atmazgāšana”. Skan skaisti un pat loģiski, bet rada arī virkni 
jautājumu, proti, vai LR ir daudz tādu iedzīvotāju, kuri varētu 
par cenām, kas rakstāmas ar sešām nullēm, nopirkt dzīvokli 
Rīgas klusajā centrā vai māju Jūrmalā, vai tie apmēram 1,5 
tūkstoši investoru tiešām tik būtiski ietekmētu iedzīvotāju 
sastāvu, ja zinām, ka aptuveni 1/3 LR iedzīvotāju ir, tā 
saucamie, krievvalodīgie (starp citu, ķīniešu LR drīz varētu 
arī būt tikpat, cik investoru no Krievijas, un viņi arī tāpat kā 
krievi pārsvarā nemaz netaisās šeit dzīvot, jau tagad dzīvokļi 
un mājas tiek izīrētas, viņiem svarīgākais – brīvi ceļot pa 
ES. Un kā tad ar nerezidentu naudu LR bankās, vai tā visa 
ir „tīra”?.  Ja runājam par viņu ietekmi uz mūsu ekonomiku, 
tad jautājums NA – kur jūs bijāt, kad lauku iedzīvotāji cēla 
trauksmi par faktu, ka milzīgas zemes platības tieši vai caur 
starpniekiem iegādājās ārzemnieki no dažādām valstīm, bieži 
pie tam to pēc tam neapstrādājot, tādējādi praktiski atņemot 
latviešu zemniekiem viņu ražošanas pamatlīdzekli. Tas pats 
attiecas arī uz mežiem. Nekādi protesti no politiķu puses 
neatskanēja arī tad, kad ārzemju investori plānoja Latvijā 
izveidot ražotnes, kuras negatīvi ietekmētu apkārtējo vidi 
un kādas droši vien neatļautu šo uzņēmēju mītnes zemēs. 
Pašvaldības un iedzīvotāji šajā cīņā bieži palika vieni. 

Nevar apiet arī jautājumu par šo investīciju ietekmi uz 
ekonomikas attīstību un līdz ar to arī uz budžeta ienākumiem. 
Šaubos, vai to var aprēķināt pilnīgi precīzi, jo pastāv arī 
netieša ietekme, proti, lai celtu kaut vai šīs mājas - pilis - vajag 
būvmateriālus, celtniekus, vēlāk apsaimniekotājus utt., taču 
nekustamo īpašumu tirdzniecības speciālisti min pat skaitli 
1,5 miljardi. NA, protams, nav pat jausmas, kur citur varētu 
ņemt tādu mūsu apstākļiem kolosālu summu. Protams, ka ir 
iespējams krietni loģiskāks risinājums, ja mēs gribam panākt 
tieši investīcijas ar lielāku atdevi, proti, ražošanā – padarīt 
ieguldāmās summas lielumu tieši atkarīgu no investīciju 

pielietojuma, sevišķas priekšrocības radot tiem, kuri vēlas 
darboties LR svarīgās nozarēs un jomās. 

Līdzīgu risinājumu jau sen gaida arī mūsu pašu uzņēmēji. 
Šķiet, ka nevienam nevarētu rasties šaubas par to, ka kaut 
kas nav kārtībā ar mūsu nodokļu sistēmu, uzzinot, ka, 
neskatoties uz skaļajiem „urrā” saucieniem no valdības par 
mūsu straujo ekonomikas augšupeju (visātrāko visā ES), 
iedzīvotāju, kuriem pienākas trūcīgo statuss, skaits šajā 
gadā atkal pieaudzis, bet jaunu luksus automašīnu iegāde ir 
palielinājusies divkārt. Loģisks risinājums būtu ļoti būtiski 
pazemināt nodokļu slogu peļņai, kura tiek investēta ražošanas 
modernizācijā, paplašināšanā, jaunu darba vietu radīšanā un 
aplikt ar speciālu, krasi augstāku nodokli visas luksus preces, 
kā tas ir citās ES valstīs, lai veicinātu uzņēmēju vēlmi ieguldīt 
ražošanā, nevis prestižu lietu iegādē. Vēl daži piemēri 
lēmumiem, pieņemtiem un tādiem, kurus vajadzētu pieņemt, 
kuriem trūkst loģiskas pamatotības. Kā zinām, mūsu lieliskie 
ekonomiskie panākumi, kā atzīst valdība, lielā mērā balstās 
uz eksporta pieaugumu, taču prasās pēc precizējuma – uz 
reeksporta, t.i., mēs esam zināms „pārkraušanas punkts preču 
ceļā no ražotāja pie patērētāja. Droši vien nav jāpierāda, ka 
šī plūsma (galvenokārt tomēr energonesēji un minerālvielas) 
virzās no austrumiem uz rietumiem, neizslēdzot, protams, 
arī pretējo. Ko šajā situācijā darītu gudra, loģiski domājoša 
valdība? Skaidrs, censtos uzturēt lieliskas kaimiņattiecības 
ar valstīm, no kurienes šīs kravas nāk. Vai tas tā arī vienmēr 
ir? Paklausoties dažu mūsu politiķu runas, palasot presi, 
nemaz nerunājot par komentāriem internetā, rodas iespaids, 
ka tiek darīts viss iespējamais, lai šīs attiecības pēc iespējas 
sabojātu. Skaidrs, ka mūsu kaimiņi, pirmkārt, Krievija un 
Baltkrievija nav nekādi piemēri demokrātijas ziņā. Bet kur 
tad paliek pragmatiska domāšana? Somija, kura Ziemas karā 
pazaudēja lielu savas teritorijas daļu un gandrīz ¼ ieročus 
nest spējīgo iedzīvotāju, šādu pragmatisku pieeju piekopj 
jau kopš 2. pasaules kara beigām, un tas šai valstij lielā mērā 
palīdzējis kļūt no atpalikušas Krievijas provinces par vienu 
no attīstītākajām ES valstīm. Un kā tad ar mūsu sadarbību, 
piemēram, ar Uzbekiju vai Turkmēniju? Vai kāds ņemsies 
apgalvot, ka tur demokrātijas vairāk?

Šādus neloģiskus piemērus varētu turpināt bezgalīgi. 
Piemēram, kāpēc specifiski nodokļi – dabas aizsardzības, ar 
transportu saistītie – netiek izmantoti šo jomu sakārtošanai, 
kāpēc vajadzīgs uzrādīt cenas divās valūtās tagad, ja lietot tās 
vajadzēs pēc 1. janvāra (vai tad kāds viņas mācās no galvas?), 
kāpēc vispār vajadzīgs šis cenu monitorings, ja pat nepareizi 
aprēķinātas - pārejas gadījumā nevienu nevar sodīt, par cenu 
paaugstināšanu nemaz nerunājot – brīvais tirgus taču. Kāpēc 
valsts pamato neiespējamību strauji paaugstināt iedzīvotāju 
dzīves līmeni ar lielo valsts parāda slogu, bet neuztraucas 
par privāto personu parādiem un nemeklē ceļus, kā viņiem 
palīdzēt, lai cilvēki nebrauktu prom no valsts. Vai tiešām būs 
vēl viena reģionālā reforma, lai būtībā atgrieztos pie tās pašas 
rajonu sistēmas, un kas par to atbildēs un maksās? Un tā līdz 
bezgalībai. Viens, es domāju, ir pēc minētā skaidrs: kamēr pie 
varas būs cilvēki, kuri neprot un negrib (biežāk negrib, jo tas 
nav izdevīgi) loģiski domāt un rīkoties, nekas labs negaida.

Juris Sīmanis

Veltījums Latvijai svētkos

Astoņpadsmitā novembra
Latvijas valsts ir
mūsu Brīvības cīņu
uzvaras svētums.

Lai atceramies un dzirdam
tagadnes laikmeta dunā,
kā senču asinsbalss
ar mums runā!

Nācijas apziņā
mūsu sirdsbalss
ir tautas mūžība
un Latvijas valsts. 

Adolfs Bruno Pugulis 
Dzērbenē

PATEICĪBAS PĒCPUSDIENA NOVADA 
UZŅĒMĒJIEM

Vecpiebalgas novada pašvaldība šā gada 29. 
novembrī plkst. 15.00 Vecpiebalgas kultūras 
namā rīko pasākumu - pateicības pēcpusdienu 
Vecpiebalgas novada uzņēmējiem „Saveram 
pa vienam mirkļus!”. 
Lūdzam līdz 25. novembrim pieteikt savu dalību 
elektroniski pa: e-pastu vecpiebalga@vecpiebal-
ga.lv vai pa telefonu 64107279, mob. telefons 
28381960. 

DEPUTĀTU TIKŠANĀS AR 
IEDZĪVOTĀJIEM

12. novembrī plkst. 10.00 Vecpiebalgas no-
vada domes deputāti  Inese Navra un Edgars 
Bērzkalns rīkos iedzīvotāju pieņemšanu Tau-
renes pagasta pārvaldē. Vēlams iepriekš pie-
teikties: t. 29152025 (I.Navra), t. 29289217 
(E.Bērzkalns). 

LAUKSAIMNIEKIEM
 8. novembrī Cēsīs notiks konference lauksaim-
niekiem „Esi informēts un ražo laukos!”, ko organizē 
Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas 
Lauku konsultāciju un izglītības centru”. Konferencē 
tiks sniegta informācija par tiešajiem maksājumiem 
201�. un 201�. gadā, Lauku attīstības programmas 
mērķiem un ES un valsts atbalstu lauksaimniecībai 
no 201�. līdz 2020. gadam.
    Konferences norises vieta: A/S CATA kultūras 
nams, Jāņa Poruka iela �. Sākums plkst. 11.00, 
noslēgums – plkst.1�.00. Ierašanās un reģistrācija no 
pulksten 10.30. Dalība konferencē ir bez maksas.

Papildu informācija Valsts Lauku tīkla mājaslapā: 
www.laukutikls.lv

BIŠKOPJIEM
8. novembrī  plkst. 17.00 
kafejnīcā „Ūdensroze” 
visi, kam nav zudusi inte-
rese par bitēm, pulcēsimies, 
lai dalītos iespaidos par Vis-

pasaules biškopības kongresu Kijevā un par 
šīsvasaras veiksmēm dravā.

Uz tikšanos!

PIESAKIES REDZES 
PĀRBAUDEI!

     
Jau tuvākajā laikā novada centrā viesosies 
speciāli organizēta profesionāla optometristu 
komanda no uzņēmuma “Optika Metropole”, 
kas piedāvās iespēju pārbaudīt redzi un par 
īpašām cenām iegādāties kvalitatīvas brilles. 
Izbraukumu komanda būs aprīkota ar jaunāko 
redzes pārbaudes aparatūru, kas dod iespēju 
sertificētam optometristam novērtēt redzes 
funkcijas un acs vispārējo stāvokli  un izrakstīt 
receptes brillēm, ja tās būs nepieciešamas. 
Viesošanās laikā iegādājoties brilles, optom-
etrista vizīte būs bez maksas! Savukārt redzes 
pārbaude, nepasūtot brilles, Ls �.00.
    Aicinām pieteikties uz optometrista vizītēm, 
zvanot - 65035635!
Gaidīsim jūs  Taurenes kultūras namā 
8. novembrī (pieteikties līdz 7. novem-
brim) un  Vecpiebalgas novada pašvaldības 
administratīvā centra zālē 19. novembrī (pie-
teikties līdz 15. novembrim)! 



12                                               VECPIEBALGAS  Novada Ziņas                                                          2013. gada novembris

Laika plūdumā,
Gadu gadskārtās
Vienmēr mirdz:
Gaiša saule un silta sirds

 

SĒRU VĒSTS
Tajās lapās, ko mūžības
Vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs…

PASāKUMU AFIŠA APSVEIKUMI

Mūžībā aizgājuši:
Jānis Ungurs - Vecpiebalga
Anna Stārastiņa - Ineši
Harijs Klinklāvs - Dzērbene
Kārlis Žeperis - Vecpiebalga
Viktors Pētersons - Taurene
Māris Aniparts - Dzērbene

VECPIEBALGAS NOVADĀ
Inešu tautas namā

9. novembrī plkst. 13.00 sarīkojums 
„Rudens Pēterburgā”. 

Uzstājas: Babītes mūzikas skolas, Doma 
kora skolas, mūzikas skolas Sonnette un 

nodibinājuma Mazais bundzinieks audzēkņi. 

23. novembrī plkst. 18.00 amatierteātru 
festivāls. 

Viesosies kolektīvi no vairākiem novadiem.
Ieeja par ziedojumiem. 

Kaives pagastā
No 5. novembra  (otrdienās) plkst. 15.30 

rokdarbu  telpās  būs iespēja mācīties aust, 
adīt, tamborēt, tapot, tīmekļot u.c.

Taurenes kultūras namā
11. novembrī  sadarbībā ar Taurenes 

pamatskolu aicinām uz Lāčplēša dienas  
LĀPU GĀJIENU:

*plkst. 16.30 pulcēšanās pie Taurenes 
pamatskolas  ar lāpām gājienam;

*plkst. 17.00 tikšanās pie  piemiņas  akmens 
„Ar sapni par Dzimteni” (ugunskurs, karsta 
tēja). 

Vecpiebalgas kultūras namā
Ar sarkano, ar svēto krāsu lāpā  iet Latvija 

uz gadu simteni...(O.Vācietis)
11. novembrī - Lāčplēša dienā - LĀPU 

GĀJIENS Vecpiebalgā:
*plkst. 18.00 - lāpu iedegšana Vecpiebalgas 

vidusskolas pagalmā;
*gājiens pa Ziemeļu un Alauksta ielu cauri 

birzītei uz kultūras namu;
*pie kultūras nama - ugunskurs un TAUTAS 

SADZIEDĀŠANĀS ar vokālo ansambli Lūna 
un Muižas kori. 

Ņem lāpu un pievienojies, lai stiprinātu 
nacionālo pašapziņu, sajustu Latvijas 
patriotisma garu un vienotību! 

1. decembrī plkst. 12.00 Vecpiebalgas 
novada dome un pensionāru klubiņš 

„Pīlādzītis” aicina visus novada pensionārus 
uz kopīgu sarīkojumu  „Ziemassvētki 

panāk pretī” Vecpiebalgas kultūras namā.
Programmā: *Adventa vainaga iedegšana.
                    *Pašmāju mākslinieku
                      priekšnesumi.
                    *Ballēšanās un sarunas pie        

             kafijas tases grupas Ginc un es   
             mūzikas pavadījumā.

                    *Līdzi ņemsim groziņu un labu  
             noskaņojumu!

                
Dalību pasākumā lūgums pieteikt pie 

pagastu pensionāru līderiem.
Uz tikšanos Vecpiebalgā!   
Informācija - t. 26493591.

Es stāvu brīnišķīgam dzīves 
sapnim pretī,
Un sirdī viļņo dziļš un 
svētīgs prieks.
 (K.Štrāls)

Vecpiebalgas novada pašvaldības izdevums.
Avīzi veidoja Dzidra Ješkina. Tālr. 64161335; e-pasts: dzidrajeskina@inbox.lv. Rakstus un sludinājumus iesniegt līdz katra mēneša 20. datumam. 

Par skaitļu un faktu pareizību, kā arī par sludinājumu tekstu atbild autors. 
Avīze iespiesta SIA “Latgales druka”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem. 

Jaunākie Vecpiebalgas novadā: 
ADRIANS AVENS 

Vecpiebalgas pagastā
LORETA DUNCE 

Vecpiebalgas pagastā 

Mīlu pasauli visu un Tevi:
Tu man šo pasauli devi.

(A.Čaks)

Sveicam
Antru Dzērvi un Mārtiņu Zīveru,

Sveicam Tevi, novembra jubilār!

PATEICĪBAS

Īpašie gaviļnieki:

60 -  Līga Upīte Dzērbenē
 Ligita Lapiņa Vecpiebalgā
 Lilija Šarkovska Vecpiebalgā
70 –  Aleksandrs Tičins Dzērbenē
 Jānis Ivars Dūnis Kaivē
 Silvija Ābola Taurenē
 Andrievs Punans Vecpiebalgā 
 Ieva Veinberga Vecpiebalgā
 Marija Vīksna Vecpiebalgā
80 –  Guna Stērste Dzērbenē
 Ēriks Odziņš Taurenē
 Daina Bumaška Kaivē
 Velta Duša Vecpiebalgā
 Aivars Gavars Vecpiebalgā
95 -  Andrejs Sizovs Dzērbenē

PāRDOD
Dziju vairumā. T. 26533139.

LORETA MELNIRBE 
Inešu pagastā

KRISTERS KRASTIņŠ 
Inešu pagastā

KEITA KAMPARE 
Inešu pagastā

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

kopējo dzīves ceļo sākot!

Es dzīvi mīlēšu, kamēr baltas pīpenes 
gar ceļa malām ziedēs.
Es dzīvi mīlēšu, kamēr vējš no lapām
lietus lāses trauks.
Es dzīvi mīlēšu, kamēr baltas mākoņlaivas 

slīdēs.
Izsaku visdziļāko pateicību Gaidai Belkovskai 

par sirds siltumu, sapratni un mierinošu vārdu 
dzīves grūtajā brīdī. Stipru veselību!

     Ilga

 Paldies Vecpiebalgas novada pašvaldībai, 
pensionāru klubiņam „Pīlādzītis” un visiem 
sveicējiem, kuri mani atcerējās 80 gadu 
jubilejā!

    Ēriks Siliņš

 Sirsnīgs paldies pensionāru klubiņam 
„Pīlādzītis”, visiem mīļajiem un labajiem 
kaimiņiem, radiem, draugiem, paziņām par 
atbalstu un palīdzību mūsu ģimenei smagajā 
brīdī, pavadot Jāni Unguru mūžībā.

 Velga ar ģimeni 

Vecpiebalgas vidusskolas kopmītņu audzēkņi 
un darbinieki vēlas pateikt paldies Vecpiebalgas 
novada pašvaldības vadītājiem par atsaucību, 
ieinteresētību un atbalstu. Paldies! Vecpiebalgas 
novada  celtniecības darbu veicējiem Arnim 
Vasiļjevam, Aigaram Zvejniekam, Aivim 
Kurpniekam un metinātājam Sergejam  
Berļakovam  par  ātru un prasmīgu  darbu veikšanu  
veco kāpņu nojaukšanā un atjaunošanā kopmītņu 
ēkai, kas vēsturiski jau bija nokalpojušas.

         Ija Kazaka, Vecpiebalgas vidusskolas 
saimniecības daļas vadītāja

Taurenes pamatskolas 22 skolēnu un 2 skolotāju 
vissirsnīgākais PALDIES  Vecpiebalgas novada 
pašvaldībai un Andrim Praulītim par sagādāto 
iespēju līdzi just mūsu valsts hokeja komandas 
Rīgas „Dinamo” spēlei.

MUIŽAS KORIS GAIDA JAUNUS 
DALĪBNIEKUS

    Vai gribi tumšos ziemas vakarus padarīt 
krāsainākus? Nāc pie mums dziedāt! Muižas 
kora draudzīgais kolektīvs un atraktīvais 
diriģents Juris Rijnieks tevi aicina pievienoties 
dziedātājiem katru svētdienu plkst. 1�.00 Inešu 
pilī. Tālrunis informācijai - 28342090 (Ilze). 

Kafejnīca “ŪDENSROZE” 
piedāvā banketa pakalpojumus:

•jubilejās un kāzās;
•bēru mielastos (no � Ls);
•darba ballītēs;
•semināros un kafijas pauzēs (no 2 Ls).

Pasūtot banketu novembrī un decembrī,
dāvanā - LIELĀ SIERA KŪKA!

Pasūtījumus pieņemam:  tel. 29100981 vai 
info@udensoze.lv


